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Infotilaisuuden ohjelma

9.00 Avaus ja tilaajan puheenvuoro
Tomi Tura, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

9.10 Raportin tulosten esittely 
Eero Parkkola, Ramboll Finland Oy

9.30 Kommenttipuheenvuorot
Jaana Martikainen, Päijät-Hämeen liitto
Antti Leiskallio, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

9.45 Kysymykset ja keskustelu

10.15 Tilaisuus päättyy

Puheenvuoropyynnöt (pvp) Teams-keskusteluun



Tausta

• Tarve tiedolle alueiden toteuttamisen edellytyksistä: onko eroja 
alueiden toteuttamiskelpoisuudessa, toimivuudessa tai 
houkuttelevuudessa yritystoiminnan näkökulmasta

- Esim. logistiikan ja rakentamisen kustannukset, synergiahyödyt

• Loppusyksystä 2019 sovittiin, että Ladec kilpailuttaa ja tilaa arvioinnin 
yhteistyössä kuntien kanssa

• Työn toteuttajaksi valittiin helmikuussa 2020 Ramboll Finland Oy

• Ohjausryhmässä Hollola, Lahti, Orimattila, Päijät-Hämeen liitto, PHJ ja 
Ladec

• Tavoitteena tuottaa YVA-prosessia täydentävää tietoa 
maakuntakaavatyön sekä kuntien päätöksenteon tueksi



Tavoitteet ja toteutus

• Tarkastelussa mukana kaikki YVA-prosessin ja vaihemaakuntakaavan 
alueet, riippumatta kuntien niitä koskevista linjauksista/päätöksistä (jotta 
saadaan riittävä vertailutieto)

• Tehtävänä sijaintivaihtoehtojen toteutettavuuden vertailu sijoittuvan 
yritystoiminnan näkökulmasta:

1. Sijainti, logistiikka, liikenneyhteydet

2. Alueen toteutettavuus ml. rakentamisen kustannukset

3. Alueen sisäinen toiminnallisuus

4. Muut yritystoiminnan edellytyksiin vaikuttavat tekijät

• Pyrkii antamaan kokonaiskuvan alueiden välisistä eroista

- Ei tarkkaa kustannusarviota (edellyttää mm. maaperätutkimukset, tarkempi 
suunnittelu vaikuttaa kustannustasoon jne.)

- Ei ota kantaa hallinto-/toteutusmalliin tai kustannusten jakautumiseen



Eräitä huomioita Ladecin näkökulmasta

• Päättäjät joutuvat arvioimaan eri näkökulmia, eikä tehtävä ole helppo. Tässä 
tuodaan esiin niitä asioita, jotka ovat keskeisiä yritystoiminnan sijoittumisen 
kannalta – mutta vain näitä, ei siis oteta kantaa tai esitetä mielipiteitä muihin 
(esim. YVAn) päätöksenteon osiin

• Tarve kierrätysliiketoiminnalle soveltuviin sijaintipaikkoihin on aito – ei vain 
jätevirtojen käsittelyn vaan myös yritysten sijoittumisen kannalta

• Tällä hetkellä neuvotteluvaiheessa olevat kiertotalousyritykset ovat kaikki 
kierrätysraaka-aineen jatkojalostajia

- Jossain vaiheessa – osin jo nyt – joudutaan tekemään kompromisseja sijoittumispaikan 
suhteen

- Tarvittava raaka-aine sieltä mistä liiketoiminta sitä saa – kuten muussakin teollisuudessa!

• Alueen kiinnostavuuteen vaikuttavat samat tekijät kuin muussakin 
yritystoiminnassa: yhteydet, kustannukset, työvoima, raaka-aine- ja arvoketjut

- Mikä alue valitaankaan, on tärkeää että se riittävän toimiva sekä kustannustehokas ja siten 
vetovoimainen yritysalueena
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