LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO
Analysoitujen kohteiden kohdekortit ja arviot

Alkusanat
Työn tausta
Vuosien 2014–2015 aikana kartoitettiin jätteen käsittelyyn soveltuvan alueen sijoittamista Nastolan kunnan (nyk.
Lahti) alueelle. Sijoituspaikoiksi esitettiin Nastolan Kirviän ja Montarin aluetta, joista tehtiin alustavat suunnitelmat ja
toteutettiin YVA‐menettely. Hanke herätti erittäin vilkasta keskustelua asukkaiden keskuudessa. YVA‐menettelyn
jälkeen päätettiin käynnistää sijaintipaikkatarkastelu laajalta alueelta, jonka toteutti Ramboll Oy (2016).
Paikkatietotarkastelun kohteena olivat Lahden ja Orimattilan kaupunkien sekä Hollolan kunnan alueet. Tarkastelussa
tunnistettiin Kirviän ja Montarin alueiden lisäksi 8 mahdollista sijaintipaikkaa, joita arvioidaan tarkemmin tässä työssä.
Lisäksi maakuntakaavassa on selvitetty kierrätystoimintaan soveltuvia alueita ja osoitettu viisi luonnonvaralogistiikan
kehittämisaluetta. Samaan aikaa tämän työn kanssa on käynnistetty erillisselvitys, jossa pyritään löytämään paras
liiketoimintamalli bioterminaalille.

Työn kuvaus
Työ jakautuu kahteen osa‐alueeseen:
Osa‐alueen 1 (tämä selvitys) tehtävänä on arvioida Rambollin tunnistamien kymmenen sijoituspaikkavaihtoehdon
toteuttamiskelpoisuutta jätteen ja ylijäämämaiden kierrätystoimintoihin ja loppusijoitukseen sekä
biopolttoainetuotantoon.
Osa‐alue 2 koostuu kierrätyspuistohankkeen vuorovaikutussuunnitelman ja viestintäaineiston laatimisesta,
vuorovaikutusprosessin valmistelusta sekä kyselyaineiston analysoinnista. Osa‐aluetta 2 laaditaan samaan aikaan
sijaintipaikkaselvityksen kanssa.
Tässä raportissa kuvataan ensimmäisen osa‐alueen tulokset. Työ tehtiin huhti–lokakuussa 2017.

Vaikutusten arvioinnista
Työssä esitetyt numeeriset ja sanalliset arviot kohteiden ominaisuuksista perustuvat maastokäynneillä tehtyihin
havaintoihin sekä kartta‐ ja paikkatietoanalyyseihin. Vaikutukset on arvioitu asiantuntija‐arviona ja niissä on
hyödynnetty käytettävissä olevaa aineistoa.

Vuorovaikutusosion huomioiminen vaikutusten arvioinnissa
Hankkeen aikana järjestettiin kaksi asukastilaisuutta sekä karttakysely, johon saatiin 800 vastausta. Kyselyn avulla
kerättiin paljon arvokasta laadullista tietoa kohteisiin liittyen, joka tarkistetaan ja otetaan huomioon
jatkosuunnittelussa. Vuorovaikutusprosessissa kerätyt näkemykset esitellään tarkemmin erillisessä raportissa, joka on
tämän selvityksen liitteenä. Tässä selvityksessä kerätystä palautteesta esitellään lyhyt kooste, jota ei kuitenkaan
pisteytetä samaan tapaan kuin muita arvioitavia vaikutuksia. Tämä johtuu siitä, että mielipiteitä ja näkemyksiä on
vaikea pisteyttää tai asettaa paremmuusjärjestykseen. Näkemysten runsauteen vaikuttavat esimerkiksi selvitystyötä
edeltävät vaiheet ja se, että joillain alueella sidosryhmät ovat pidempään jatkuneen prosessin vuoksi aktiviisempia
kuin muilla alueilla.

Työn keskeiset tavoitteet
Työn tilaajana on Päijät‐Hämeen liitto, jonka tavoitteena on löytää alueita jatkosuunnittelua varten ja esittää alueista
vertailukelpoista tietoa yleiseen käyttöön. Hanke toteuttaa maakuntakaavaa, ja selvityksen pohjalta tarkastellaan
maakuntakaavan muutostarpeita.
Kuntien tavoitteena on edistää hankkeen toteutumista ja löytää sijaintipaikkavaihtoehtojen joukosta soveltuvimmat,
joita lähdetään selvittämään tarkemmin.
Tavoitteena on myös tunnistaa uuden liiketoiminnan edellytyksiä.
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Tekijät
Kohteiden arvioinnit on laadittu Sito Oy:ssä, jossa tekijöinä ovat olleet FM Jarkko Kukkola (projektipäällikkö,
maankäyttö), DI Pia Niemi (suunnittelija), Ins. AMK Jani Lepistö (laadunvarmistus, paikallistuntemus,
rakentamiskustannukset ja aikataulu), DI Jani Karjalainen ja DI Vesa Laine (liikenne), FM Sanna Vaalgamaa
(ympäristöhaitat, pinta‐ ja pohjavedet) sekä maisema‐arkkitehti Hanna‐Maria Piipponen (maisema ja
kulttuuriympäristö).
Vuorovaikutusosion tekijät ovat VTM Jutta Harjunen (vuorovaikutus‐ ja viestintäasiantuntija), FM Jarkko Kukkola
(projektipäällikkö), DI Pia Niemi (suunnittelija), FT Tiina Ronkainen (vuorovaikutuksen avustavat tehtävät) ja opiskelija
AMK Teemu Haranko (nuorempi suunnittelija).
Maastokäynti kohdealueille tehtiin 31.5.2017, maastokäynnin tekivät Jarkko Kukkola, Tapio Ojanen ja Eero Manerus.
Osa‐alueen 1 (sijaintipaikkaselvitys) aikana järjestettiin kolme ohjausryhmän kokousta.
Tilaajan puolella työtä ovat ohjanneet:
Tapio Ojanen
Vaskelainen Jorma, Toivonen Veli‐Pekka,
Palomäki Johanna, Suokas Sanna
Seppo Määttä, Eero Manerus
Heli Randell, Katariina Tuloisela, Harri Numminen
Lillman Eeva
Ekholm Esa, Menard Päivi
Antti Leiskallio
Ari Savolainen

Päijät‐Hämeen liitto
Lahden kaupunki
Orimattilan kaupunki
Hollolan kunta
Lahti Energia Oy
Lahden seudun kehitys (Ladec)
Päijät‐Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ)
Labio Oy

Kohteiden numerointi ja nimet
Kohteiden numerointi ja nimet on tehty Ramboll Oy:n tekemän sijaintipaikka paikkatietoanalyysin (2016) pohjalta.
Kohteiden numerojärjestys perustuu maantieteelliseen sijaintiin.

Kuvat
Kansi: Nastolan kunta, kierrätyspuisto, ympäristövaikutusten arviointiselostus. Ramboll 2016
Kartat: Pia Niemi ja Jarkko Kukkola, Sito Oy 2017
Paikkatietoaineistot: © Kunnat, Päijät‐Hämeen liitto, LiV, MML, SYKE 2017

Aiemmat työvaiheet ja niiden vaikutus tähän työhön
Kierrätyspuiston sijaintia on kartoitettu aiemmin paikkatietoanalyysin perusteella kunkin kunnan alueella (Ramboll,
2016). Analyysissä pois suljettiin alueita alla esitettyjen kriteerien perusteella. Esimerkiksi haja‐asutusalueilla, joissa on
asutusta alle 500 metrin päässä, on rajattu ulos tarkastelusta. Vastaavasti taajama‐alueilla, joissa on asutusta alle
kilometrin päässä, on rajattu ulos. Mikäli mikään alla olevista kriteereistä täyttyy, alueelle ei ole esitetty
kierrätyspuiston sijaintipaikkavaihtoehtoja.
Asutus haja‐alueella
(maaseutumaiset alueet)
Asutus taajama
Palvelut (koulut yms.)
Teollisuus
Pintavedet
Pohjavesialueet
Luonnonsuojelualueet
Valtakunnallisesti arvokkaat
maisema‐alueet ja
maakuntakaavan maisema‐alueet
Muinaismuistot
Arvokkaat kallioalueet
Virkistyskäyttö

500 m
1000 m
1000 m
100 m
500 m
500 m
500 m
1000 m

100 m
500 m
500 m
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Analyysissä tutkittiin myös toimintaa tukevia kriteerejä, jotka olivat hyvä saavutettavuus, kantava maaperä, soveltuva
nykyinen ja suunniteltu maankäyttö sekä maanomistusolosuhteet. Paikkatietoanalyysin kriteerien ja toimintaa
tukevien tekijöiden perusteella valikoitui 8 uutta kohdetta. Lisäksi mukana tarkastelussa olivat aikaisemmin Nastolan
kierrätyspuistohankkeessa esitetyt kohteet. Pääosin alueita rajautui pois saavutettavuuden takia. Tarkastelussa
huomattiin, että soveltuvia kohteita ei löytynyt 10 kilometrin etäisyydellä Lahden keskustasta.
Tässä työssä käytetyissä painokertoimissa on huomioitu aiemmin tehty paikkatietoanalyysi, jossa herkät kohteet
kuten pohjavesialueet sekä kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta arvokkaat maisema‐alueet on jo
lähtökohtaisesti rajattu potentiaalisten alueiden ulkopuolelle. On huomioitava, että paikkatietoaineistot saattavat
sisältää virheitä, esimerkiksi Maanmittauslaitoksen aineiston asutetuiksi merkityt rakennukset saattavat olla
asumattomia. Alla on esitetty kartalla ulos rajatut alueet ja kohdealueet.

Kujalan jätekeskuksen alueen laajentaminen
Kujalan jätekeskuksen alueen laajentamista on selvitetty Nastolan ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Tarvetta on uudelle noin sadan hehtaarin alueelle eli nykyisten toimintojen kaksinkertaistamiselle. Selvitysten
perusteella Kujalan laajentaminen ei ole mahdollista seuraavista syistä:
 Eteläpuolella on luonnonsuojelualue
 Pohjoispuolella rajoitteina ovat rata ja valtatie sekä näiden pohjoispuolella asutus ja pohjavesialue
 Länsipuoli on varattu teollisuusalueeksi ja lisäksi lähialueella on asutusta
 Idässä Villähteen alueella on asutusta. Lisäksi maakuntakaavassa osoitettu viheryhteystarve ei toteutuisi
Kierrätyspuiston toiminnasta
Kierrätyspuisto‐sanalla viitataan siihen, että alueella sijaitsee useita yrityksiä, jotka hyötyvät toistensa läheisyydestä
esimerkiksi siten että yhden yrityksen jäte on toisen raaka‐aine. Kierrätyspuistossa tapahtuu siis liiketoimintaa.
Esimerkkinä voidaan mainita kaatopaikkakaasu, jota on kerätty Kujalassa vuodesta 2002. Pääosa kaasusta johdetaan
Hartwallin voimalaitokseen, jossa siitä tuotetaan prosessihöyryä virvoitusjuomatehtaalle. Loppuosasta tuotetaan
sähköä ja lämpöä. Kaasun keräyksellä vähennetään hajuhaittoja ja kasvihuonekaasujen vapautumista ilmakehään.
Kierrätyspuistossa jätteitä käsitellään nykyaikaisin menetelmin. Tarkoitus on, että kierrätyspuistossa käsitellään muun
muassa:
 Puhtaita maa‐aineksia
 Rakennus‐ ja purkujääteitä, kuten betonia, tiiliä, asfalttia, lasia ja keramiikkaa
 Tuhkia
 Lietteitä, joita muodostuu mm. teollisuudessa vesien tai jätteiden käsittelyssä
 Pilaantuneita maa‐aineksia
 Energiahyötykäyttöön toimitettavia materiaaleja
 Jätteenkäsittelyistä muodostuneita hyödyntämiskelvottomia loppujakeita
 Metsätähteitä
Jätteen hyödyntäminen vähentää oleellisesti ympäristöhaittoja. Uusien toimintatapojen johdosta esimerkiksi
Kujalassa kaatopaikalle päätyy vuosittain enää noin
3 % jätevirrasta. Energiahyötykäyttöön ohjautuu noin 55 % jätteestä ja materiaalikierrätykseen noin 42 %. Kujalassa
tavoitteena on kierrätysasteen nostaminen edelleen.
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No. Kohteen nimi
Kohteen rajaus
maakuntakaavakartalla

Kohteen rajaus maastokartalla +
kiinteistörajat

Kohteen rajaus, ei‐alueet
(Ramboll 2016),
laajenemissuunnat

Nykytilanteen kuvaus:
Kuvataan alueen nykytilanne lyhyesti

Lähtötiedot:
Kuvataan kaavamerkinnät, pinta‐ala ja muut perustiedot
alueesta.

Kohteen rajaus
yleiskaavakartalla

Vahvuudet:
 Hankkeen keskeiset vahvuudet

Suositus:
Kuvataan suositus alueen kehittämisestä sijaintipaikka‐
analyysin perusteella.
Heikkoudet:
 Hankkeen keskeiset heikkoudet
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Yleistä
 Joka kohdasta annetaan jokaiselle kohteelle 1–5 pistettä, jossa 1 huonoin ja 5 paras
 Kriteereitä on painotettu kertoimilla 1–7 eli esim. neljällä painotettu kriteeri vaikuttaa nelinkertaisesti yhdellä
painotettuun kriteeriin nähden loppuarvosanassa
 Painotettu keskiarvo on esitetty kohteittain. Lukuarvo ei ole absoluuttinen totuus, vaan ainoastaan eräs kokonaisarvio
kohteen hyvistä ja huonoista puolista.

1

2

3

4

5

6
7

8
9

10
11

12

13

Arviointikriteeri

Paino‐
kerroin

Käytettävissä oleva pinta‐ala ja laajenemismahdollisuudet
 Rajataan mahdollinen alue ja esitetään rajauksen perusteet. Esitetään mahdolliset laajenemissuunnat ja
rajoitteet
Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
 Onko läheisyydessä kohteita, jotka ovat herkkiä hankkeen häiriövaikutuksille
(esim. asutus, virkistysalueet, koulut, päiväkodit, elinkeinot, palvelut ja matkailu)
 Onko lähialueella toimintaa tukevaa maankäyttöä, esim. jätteen käsittely tai teollinen toiminta
 Tarkistetaan lähialueen rakennusten käyttötarkoitus maastotietokannan pohjalta, mikäli tarpeellista
 Onko alue yhdyskuntarakenteen laajenemisen kannalta merkittävää aluetta
Kaavallinen valmius
 Kaavoitustilanne ja vireillä olevat muut suunnitelmat
 Mahdolliseen kaavamuutokseen liittyvät haasteet, esim. asukasvastustus
Maanomistus
 Onko alue kaupungin/kunnan omistuksessa?
 Vaikeuttaako mahdollinen muu maanomistus kaavoitusta, onko maanomistajia paljon
Liikenne ja saavutettavuus
 Tieverkon vaaditut parannustoimenpiteet
 Alueen saavutettavuus, tieverkon läheisyys
 Liikenteen toimivuus ja liikenneturvallisuus
Teknisen huollon verkostot
 Alueen liitettävyys vesi‐ viemäri ja sähköverkkoon
Rakentamiskustannukset ja aikataulu
 Alueen maaperän ja maanpinnan korkeuksien (rakennettavuuden) sekä tarvittavien tie‐ ja muiden
liittymäratkaisuiden vaikutukset hankkeen toteutuskustannuksiin ja –aikatauluun asiantuntija‐arviona
 ylijäämäainesten hyötykäyttö
Pintavedet
 Pintavesien herkkyys ja vesien johtaminen
Maisema ja kulttuuriympäristö
 Alueen arvo maisemallisesti
 Kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot
Luonto
 Luontoarvot, ekologia
Ympäristöhaitat
 Toiminnan ja liikenteen lisäyksen aiheuttama roska, melu ja tärinähaitta
 Ilmanlaadun herkkyys muutoksille, haju
 Alueen läpi kulkevat tieyhteydet ja liikenteen haitat
Elinolot, viihtyvyys ja terveys
 Välittömät ja välilliset vaikutukset
 Kohdistuvatko vaikutukset tiettyyn väestöryhmään, mm. maanomistajat, elinkeinon harjoittajat, asukkaat
 Tarkastellaan, onko lähialueella jo ympäristöhäiriötä aiheuttavaa toimintaa
 Alueen käyttö virkistysalueena, muuttuuko tilanne
Yhteenveto saadusta palautteesta
 Yhteenveto karttakyselyn ja asukastilaisuuksien kautta kerätystä palautteesta.
 Palautteista tarkemmin vuorovaikutusosion raportissa.

5

7

3

3

5

3
4

3
1

3
3

5

Palautteita ei pisteytetä.
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Maakuntakaava

1

Porosojanmäki
uutta tietä alueen
rajalle 210 m

Yleiskaava

SUOJAVYÖHYKE
SOTILASALUE
Yt 14049, tien leveys 6,0m
huonokuntoinen päällyste, tien
reunavyöhyke minimaalinen,
geometria erittäin puutteellinen.
Perusparannustarve 1,9 km (vt 12
liittymään saakka)?
KVL 98 j / k

Alustavat poissuljetut alueet (harmaa) ja
mahdolliset laajenemissuunnat

X
Nykytilanteen kuvaus:
Porosojanmäen alue sijaitsee Lahden ja Orimattilan rajalla, noin 2,5 km päässä Uudenkylän taajamasta ja noin 25
kilometrin päässä Lahden keskustasta. Alueella on puolustusvoimien varikko ja laaja osa alueesta on
puolustusvoimien suojavyöhykettä. Rakentamisolosuhteet ovat haastavat pehmeikköjen vuoksi.

Lähtötiedot:

Vahvuudet:

Maakuntakaavamerkintä:
 EP – puolustusvoimien alue
 sv – puolustusvoimien alueen suojavyöhyke
Yleiskaavamerkintä (osayleiskaavaehdotus 2015):
 M – Maa‐ ja metsätalousvltainen alue
 EP – Puolustusvoimien alue
Alueen pinta‐ala: noin 444 ha
Lähialueen asutus:
 1 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 62 asuinrakennusta ja 5
lomarakennusta
 2 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 370 asuinrakennusta ja 16
lomarakennusta

 Hyvät liikenneyhteydet
 Voi tarvittaessa tukeutua Kirviän alueeseen siten, että vähän ympäristöhaittaa
aiheuttavat toiminnot sijoitetaan Kirviän alueelle ja merkittävämpää
ympäristöhaittaa aiheuttavat toiminnot sijoitetaan Porosojanmäen alueelle
kauemmas Uudenkylän taajamasta.
 Alue ei ole välttämättä houkutteleva muuhun käyttöön johtuen puolustusvoimien
räjähdeonnettomuuden aiheuttamasta pilaantumisesta ja siihen liittyvästä
suojavyöhykkeestä
 Liitettävissä hyvin teknisen huollon verkostoihin

Suositus:
Alue soveltuu kohtalaisen huonosti kierrätyspuiston sijaintipaikaksi, koska
valtaosa alueesta on puolustusvoimien suojavyöhykkeellä. Alueen
toteuttaminen olisi kallista ja sisältää mm. aikatauluriskejä. Alue on laaja,
joten kierrätyspuistotoimintojen sijoittelulla voidaan vaikuttaa aiheutuviin
kustannuksiin ja vaikutuksiin.

Heikkoudet:
 Varikkoalueen ja suoja‐alueen käyttöönotto vaatii puolustusvoimien hyväksynnän
ja räjähteiden raivaamistoimenpiteitä, mikä aiheuttaa kustannuksia ja
aikatauluriskejä
 Alueen rakentaminen on todennäköisesti haastavaa vaatien mahdollisesti
stabilointia alueella
 Alue on hieman syrjässä yhdyskuntarakenteesta
 Tieyhteyden toteuttaminen alueelle haastavaa ja kallista
 Ei paras alue synergiaetujen syntymisen kannalta muiden yritysten kanssa
 Sijaitsee kohtalaisen kaukana keskusta‐alueilta
 Alueen lähellä sijaitsee luonnonarvoiltaan arvokas Huhmarmäen alue
 Kuljetusreitin varrella asutusta
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Porosojanmäki

Käytettävissä oleva pinta‐ala ja laajenemismahdollisuudet
Alue sijaitsee lähes kokonaan puolustusvoimien alueella sekä sen suoja‐alueella rajoittaen alueen käyttöä.
Näillä alueilla on tehtävä raivaustöitä, jotta alue voidaan ottaa käyttöön. Koillinen osa on mahdollista
toteuttaa ilman raivausta (120 ha), jolloin kuljetussuunta on idästä. Muodoltaan haastava mahdollinen
laajenemissuunta idässä (alle 50 ha).
Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Kuljetusreitti idästä kulkee tienvarren kyläasutuksen kautta. Häiriintyvien kohteiden määrä on vähäinen.
Alue on yhdyskuntarakenteesta irrallaan olevaa haja‐asutusaluetta, mutta samalla hieman syrjässä
synergiaetujen syntymisen kannalta muiden yritysten kanssa. Lähimmät yritysalueet sijaitsevat vt12
varrella. Puolustusvoimien varikko ja suoja‐alue rajoittavat alueen käyttöönottoa.
Kaavallinen valmius
Alueelle tulee laatia yleiskaavamuutos ja asemakaava. Maakuntakaava ei estä hankkeen toteuttamista.
Seudullinen loppusijoitus voidaan mahdollistaa muuttamalla alue maakuntakaavassa EJ‐alueeksi tai
yleiskaavassa seudullisella tarkastelulla.
Maanomistus
Alueen pohjois‐ ja eteläosa muodostuvat suurista (20‐100 ha) kiinteistöistä ja keskivaiheella on pieniä >10
ha kiinteistöjä. Alueella on noin 28 yksityistä maanomistajaa. Alueella on suuria kiinteistöjä, mikä voi olla
alueen toteuttamisen kannalta myönteistä.
Liikenne ja saavutettavuus
Sijaitsee Lahden keskustasta 25 km, Orimattilan keskustasta 33 km ja Hollolan keskustasta 32 km.
Alueen etäisyys lähimmälle valtatielle (vt 12) on noin 2 km yhdystien 14049 kautta. Yhdystie 14049 pitää
perusparantaa noin kahden kilometrin matkalta ja rakentaa uutta tietä alueelle 210 m.
Teknisen huollon verkostot
Lahden seudun vesihuoltolaitosten toiminta‐alue sekä lähimmät viemäri‐, ja hulevesijohdot sijaitsevat
noin kilometrin päässä kohdealueesta, lähin vesijohto noin 500 metrin päässä.
Rakentamiskustannukset ja aikataulu
Alueella on kohtalaisesti korkeuseroja. Alueen tieyhteyden rakentamiskustannukset ja toteutetavuus
lähimmälle valtatielle ovat tavanomaista luokkaa. Uuden tieyhteyden rakentamiskustannukset ovat
arviolta 130 000 € ja yhdystien 14049 perusparantamisen kustannukset 1 200 000 €. Yhteensä
tieyhteyksien rakentamiskustannukset ovat 1 330 000 €.
Alueen maaperä on pääosin vaihtelevaa kalliota ja savea/silttiä. Alueen keskellä on suhteellisen suuri
pehmeikkö, joten alueen rakentaminen on todennäköisesti haastavaa vaatien mahdollisesti stabilointia
alueella, joka tätä kautta muodostaa kustannus‐ ja aikatauluriskin. Toisaalta kohteessa on myös jonkin
verran avokalliopaljastumia, joten alueella on kiviaineksia saatavilla rakentamiseen.
Raivaustöiden hinta on karkeana arviona 20 000 € / 0,5–3 hehtaaria, riippuen metalli‐ilmaisujen määrästä.
Lähempänä räjähdyspaikkaa kustannukset ovat todennäköisesti suuremmat. Alueen koillisosassa
raivaustöitä ei ole tarvetta tehdä. Muilla alueilla raivaustöiden hinta nousee suureksi. 50 hehtaarin
raivaustyön kustannus aluella lienee noin 1 M €. Arviota voi tarkentaa raivaamalla koealueen.
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Pintavedet
Toiminta saattaa aiheuttaa lähialueen pintavesiojissa samentumista, virtaamavaihteluita ja
rehevöitymistä. Pintavesiojastot saattavat olla nykyisellään läheisen alueen kuormittamia. Alueen
pintavedet purkautuvat kaakkoon Mustjoen ja Lanskinjoen kautta Villikkalanjärveen. Lanskinjoen
ekologinen tilan on tyydyttävä ja Villikkalanjärven välttävä. Alapuoliseessa vesistössä ei ole arvokkaita
luontokohteita. Vaikutus vesistöalueen mittakaavassa on vähäinen.
Maisema ja kulttuuriympäristö
Alueen eteläpuolella, lähimmillään noin 600 metrin etäisyydellä sijaitsee maakunnallisesti arvokas
Kuivannon maisema‐alue ja Kuivannon kyläalue. Alue on maisemakuvaltaan pääasiassa sulkeutunutta
metsäistä selännealuetta. Alueen itä‐ ja eteläpuolella olevilta laajoilta, avoimilta peltoaukeilta sekä alueen
pohjoispuolella olevalta harjuselänteeltä voi aueta paikoin suoria näkymiä hankealueelle ja erityisesti sen
loppusijoitusalueille.
Luonto
Alue on kauttaaltaan metsäinen, eikä sille sijoitu asutusta. Alueen yleisimmät metsätyypit ovat
lehtomainen kangas ja tuore kangas. Metsät vaihtelevat iältään nuorista taimikoista nuoriin
kasvatusmetsiin. Puusto on pääasiassa kuusivaltaista. Alueelta ei ole tiedossa uhanalaisten lajien
havaintoja. Lähin luonnonsuojelualue on alueen lounaispuolelle noin 1.5 kilometrin päähän sijoittuva
Kintturinmäen yksityinen luonnonsuojelualue (YSA206034).
Ympäristöhaitat
Liikenteen lisäys yhdystielle 14049 lisää jonkin verran meluhaittoja noin 10 asunnon kohdalla. Alueen
generoima lisäliikenne lisää merkittävästi meluhaittoja yhdystien välittömässä läheisyydessä asuville
asukkaille. Lähin asumus sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä. Toteuttaminen voi vaatia meluvallien
rakentamista, jotta toiminta ei aiheuta melun ohjearvojen ylittymistä alle 1 km etäisyydellä sijaitsevissa
asumuksissa. Normaalitoiminta ei aiheuta hajuhaittoja ympäröivälle asutukselle. Poikkeustapauksessa
hajuhaittoja voi esiintyä ympäröivällä haja‐asutusalueella. Toiminta ei aiheuta pienhiukkasten ohjearvojen
ylityksiä ympäröivissä kohteissa.
Elinolot, viihtyvyys ja terveys
Hankkeen asuinviihtyvyyteen ja elinoloihin kohdistuvat välittömät vaikutukset kohdistuvat noin
kymmeneen asuntoon liikenteen meluvaikutusten kautta. Sotilasalue suoja‐alueineen rajoittaa alueiden
käyttöä virkistys‐, marjastus‐, metsästys‐ ja suunnistuskäyttöön. Alueella ei sijaitse virallisia tai
suunniteltuja ulkoilureittejä tai –alueita. Aluetta ympäröiviltä laajoilta, avoimilta peltoaukeilta sekä alueen
pohjoispuolella olevalta harjuselänteeltä voi aueta paikoin suoria näkymiä hankealueelle ja erityisesti sen
loppusijoitusalueille, mikä voidaan kokea häiritsevänä.
Liikenneturvallisuus säilynee nykyisellä tasolla. Yhdystien perusparantamisesta hyötyvät tienvarren
käyttäjät.
Yhteenveto saadusta palautteesta
Kyselyn vastaajat arvioivat Porosojanmäen keskimäärin melko huonosti kierrätyspuistolle soveltuvaksi
sijainniksi. Sijoittamista vastustavia argumentteja: läheinen sijainti asutukseen nähden, syrjäinen sijainti,
huono saavutettavuus, läheisyydessä paljon luontoarvoja (Huhmarmäki). Sijoittamista puoltavia
argumentteja: sijainti tarpeeksi kaukana asutuksesta, aluetta voi helposti käyttää muuhun tarkoitukseen.
Sijoitus
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Maakuntakaava

2

Kirviä
St 312, tien leveys 10,0m
hyväkuntoinen päällyste, tien
reunavyöhyke ok. Geometria ok. Ei
parannustarvetta. KVL 2820 ajon/vrk

Mahdollinen
laajenemisalue

uutta tietä alueen
rajalle 150 m

Yleiskaava

Polttoaineterminaal

uutta tietä alueen
rajalle 50 m
Alustavat poissuljetut alueet (harmaa) ja
mahdolliset laajenemissuunnat

Yt 1711, tien leveys 7,7m
hyväkuntoinen päällyste, tien
reunavyöhyke ok. Geometria ok. Ei
parannustarvetta. KVL 1265 ajon/vrk

Nykytilanteen kuvaus:
Kirviän alue sijaitsee Lahden Uusikylän kaupunginosassa, noin 20 kilometrin päässä Lahden keskustasta. Alue
sijaitsee Uudenkylän taajaman ja Kirviän kylän välittömässä läheisyydessä. Nastolan kierrätyspuistohankkeen
vaihtoehto VE1. Alueen maaperä on pääosin kalliota ja moreenia. Alueella on kohtalaisesti korkeuseroja. Alue
muodostuu muutamasta >10 ha kiinteistöstä.

Lähtötiedot:

Vahvuudet:

Maakuntakaavamerkintä:
 T – teollisuus‐ ja varastoalue
 llk – luonnonvaralogistiikan kehittämisalue
 kma – vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue
Yleiskaavamerkintä, Uudenkylän osayleiskaava (hyväksymiskäsittely kesken)
 TY
Uusi tai olennaisesti muuttuva teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia.
 TY‐1 Uusi tai olennaisesti muuttuva teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueelle voi sijoittaa teollisuus‐ ja varastotiloja sekä
kierrätysraaka‐aineiden käsittelyyn sekä väliaikaiseen varastointiin tarkoitettuja tiloja.
 M
Maa‐ ja metsätalousvaltainen alue
 luo‐3 Luonnon monimuotoisuuden kannata erityisen tärkeä alue. Kohteella on
metsälain 10 §:n mukainen erityisen arvokas elinympäristö.
Alueen pinta‐ala: noin 142 ha
Lähialueen asutus:
 1 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 518 asuinrakennusta ja 5 lomarakennusta
 2 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 1134 asuinrakennusta ja 13 lomarakennusta







Suositus:
Alue soveltuu huonosti kierrätyspuiston sijaintipaikaksi, mikäli alueelle sijoittuu
ympäristöhäiriötä aiheuttavaa toimintaa. Tarvittaessa vähän ympäristöhaittaa aiheuttavia
toimintoja voi sijoittua alueelle ja muut toiminnot voivat sijoittua Matomäen alueelle
(kohde 3). Laajennusalue ei sovellu kierrätyspuiston toiminnoille. Koska alue sijaitsee
taajama‐alueen läheisyydessä, on todennäköistä, että hanke vaatii tavanomaista
perusteellisempaa vuorovaikutusta ja herättää vilkasta keskustelua.

YVA tehty
Erittäin hyvät tieyhteydet
Hyvä liitettävyys teknisen huollon verkostoihin
Rakennettavuudeltaan hyvä (laajennusaluetta lukuun ottamatta)
Valmistumassa oleva Uudenkylän osayleiskaava mahdollistaa
ympäristöhaittaa aiheuttamattoman kierrätystoiminnan
 Voi tarvittaessa tukeutua Matomäen alueeseen siten, että
merkittävämpää ympäristöhaittaa aiheuttavat toiminnot sijoittuvat
Matomäen alueelle (kohde 3)
 Alue uudessa maakuntakaavassa luonnonvaralogistiikan kehittämisen
kohdealue –merkinnällä

Heikkoudet:
 Alue on pinta‐alaltaan pienehkö, eikä laajenemissuuntia ole
 Valmistumassa oleva Uudenkylän osayleiskaava ei täysin tue
kierrätyspuistotoimintaa.
 Lähiseudulla on eniten asutusta johtuen taajama‐alueen
läheisyydestä
 Esiselvityksessä käytetyillä tarkastelukriteereillä haja‐asutuksen ja
taajama‐asutuksen etäisyydet ovat alle tarkastelukriteerien.
 Sijaitsee kohtalaisen kaukana keskusta‐alueilta
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Kirviä

Laajennusalueen
pisteytys esitetty
suluissa

Käytettävissä oleva pinta‐ala ja laajenemismahdollisuudet
Alue on pinta‐alaltaan pienehkö, eikä laajenemissuuntia ole. Esiselvityksessä käytetyillä
tarkastelukriteereillä haja‐asutuksen ja taajama‐asutuksen etäisyydet ovat alle tarkastelukriteerien.
Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Alue sijaitsee Uudenkylän taajaman ja Kirviän kylän välittömässä läheisyydessä, ja on herkkä maankäytön
muutoksille. Lähistöllä runsaasti asuinrakennuksia, joista lähimmät sijaitsevat alle 200 metrin päässä. Alue
ei ole asutuksen kannalta mahdollista laajenemisaluetta, mutta soveltuu hyvin mm. teollisuus‐ ja
varastoalueeksi. Vt 12 ja rautatien varsille on osoitettu muissa kaavoissa teollisuusalueita. Lähistöllä
sijaitsee mm. Raute Oyj (koneiden valmistus), joten alueella on potentiaalia synergiaetujen syntymiselle.
Läheisen taajama‐alueen vuoksi laajentamisaluetta ei pidetä toteuttamiskelpoisena.
Kaavallinen valmius
Maakunta‐ ja uusi kuntakaava mahdollistavat kierrätyspuiston toteuttamisen eteläiselle alueelle ilman
loppusijoitusta. Maakuntakaavassa alue (pois lukien laajennusalue) on osoitettu luonnonvaralogistiikan
kehittämisalueena. Laadittava Uudenkylän osayleiskaava ei salli seudullista loppusijoitusta. Alueen
kaavoituksessa on varauduttava tavanomaista perusteellisempaan vuorovaikutukseen, aikataulun
viivästymiseen ja ylimääräisiin kustannuksiin, koska alue sijaitsee taajama‐alueen läheisyydessä.
Maanomistus
Alueen eteläosa koostuu viidestä kiinteistöstä, joiden koko on 10‐20 hehtaaria. Laajenemisalueella
maanomistus on sirpaloituneempaa (29 maanomistajaa). Laajenemisalueesta noin 10 % on kaupungin
omistuksessa (10 kiinteistöä).
Liikenne ja saavutettavuus
Alue sijaitsee Lahden keskustasta 20 km, Orimattilan keskustasta 28 km ja Hollolan keskustasta 28 km.
Molemmat alueet sijaitsevat välittömästi joko yhdystie 1711 tai seututien 312 varrella. Pohjoisempi alue
liittyy yhdystielle 1711, johon rakennetaan uusi liittymä. Lähimmälle valtatielle (vt 12) on matkaa noin 300
m. Teitä ei ole tarvetta parantaa ja liittymäjärjestelyjen liikenteellinen välityskyky riittää. Kohteen
läheisyydessä kuljetusreiteillä ei ole taajama‐asutusta tai kouluja. Liikenneturvallisuus säilynee nykyisellä
tasolla.
Uudenkylän osayleiskaavan yhteydessä on tehty liikenneselvitys, jossa valtatien pohjoispuoleiselle alueelle
on suunniteltu yhteistyössä ELY:n kanssa uusi liittymä suoraan Kuivannontieltä (vt12 ja Kouvolantien
välistä).
Teknisen huollon verkostot
Lahden seudun vesihuoltolaitosten toiminta‐alue sekä lähimmät vesi‐ ja viemäri‐, ja hulevesijohdot
sijaitsevat laajennusalueen reunalla ja noin 600 metrin päässä eteläisestä alueesta.
Rakentamiskustannukset ja aikataulu
Alueen tieyhteyden rakentamiskustannukset ja toteutetavuus lähimmälle seututielle ovat tavanomaista
luokkaa. Tieyhteyden ja tarvittavan liittymän rakentamiskustannukset ovat arviolta 200 000 €.
Alue sijaisee pääosin hiekkamaa‐aineksella. Alueella on kuitenkin myös kosteikkoja. Alue soveltuu
maaperäolosuhteiden puolesta hyvin rakentamiseen. Laajennusvaihtoehtoa ei pidetä
toteuttamiskelpoisena alueella olevien arvokkaiden luontokohteiden, pohjavesivaikutusten ja läheisen
taajama‐asutuksen vuoksi.
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Pintavedet (ja pohjavedet)
Toiminta saattaa aiheuttaa lähialueen pintavesiojissa samentumista, virtaamavaihteluita ja
rehevöitymistä. Pintavesiojastot ovat nykyisellään metsätalouden vaikutuspiirissä. Vedet laskevat
Lanskinjokeen, jonka ekologinen tila on tyydyttävä. Vaikutus vesistöalueen mittakaavassa on vähäinen.
Pohjoispuolella, osittain mahdollisella laajemisalueella sijaitsee Nastolanharju‐Uusikylä, luokan 1
pohjavesialue. Mahdollisella laajenemisalueella on myös lähteikkö, joka tuhoutuu, mikäli laajenemisalue
toteutetaan. Laajenemisalue ei sovellu suunniteltuun jätteidenkäsittelytoimintaan.
Maisema ja kulttuuriympäristö
Alueen lähellä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema‐alueita ja rakennettuja
kulttuurympäristöjä. Alueen länsipuolella, n. 200 metrin etäisyydellä on yksi tunnettu muinaisjäännös.
Alueen maisekuvaa leimaavat pääasissa sulkeutunutta metsäiset selännealueet ja niiden väliin jäävät
soistumat sekä puoliavoimet valtatie‐ ja rataympäristöt. Alueen pohjoispuolella sijaitsevalta yhtenäiseltä
harjuselänteeltä voi aueta paikoin näkymiä hankealueelle ja erityisesti sen loppusijoitusalueille.
Luonto
Alue on kauttaaltaan metsäinen, eikä sille sijoitu asutusta. Alueen pinta‐alasta lähes puolet on avohakkuita
tai nuoria ja varttuneita taimikoita. Alueella sijaitsee luonnontilaisen kaltaisia suoluontotyyppejä, jotka
ovat paikallisesti arvokkaita luontokohteita. Laajennusalueella on uhanalaisia luontotyyppejä. Alueen
luoteispuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas suoalue Lakeasuo sekä Huhmarmäen kallioalue, jossa
esiintyy metsälain 10 § mukaisia arvokkaita elinympäristöjä. Alueelta johtaa pohjoiseen maakunnallisesti
merkittävä ekologinen yhteys. Alueen yleisimmät metsätyypit ovat lehtomainen kangas ja tuore kangas.
Puusto on kuusivaltaista. Lähin luonnonsuojelualue on alueen luoteispuolelle noin 2.5 kilometrin päähän
sijoittuva Rauhaniemen ja Puukkolansaaren yksityinen luonnonsuojelualue (YSA041198).
Ympäristöhaitat
Alueet tukeutuvat seutu‐ ja yhdysteihin, joiden liikennemäärät ylittävät jo nykytilassa 1000 ajoneuvoa/vrk.
Liikenteen lisäys ei kasvata merkittävästi melu‐ ja tärinähaittoja alueen läheisyydessä. Potentiaalisella
meluvyöhykkeellä on haja‐asutusta ja taajama‐asutusta. Toiminnan melutaso jää asutuksen ja loma‐
asutuksen kohdalla ohjearvojen puitteisiin, mutta vaatii meluvallirakenteiden toteuttamisen.
Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet eivät nouse yli raja‐arvojen häiriintyvissä kohteissa.
Poikkeustilanteessa hajua voi esiintyä tiiviin asutuksen alueella.
Elinolot, viihtyvyys ja terveys
Lähimpänä asutusta kaikista kohteista. Kohteessa on toteutettu YVA‐menettely, ja asukkaiden näkemykset
on huomioitu tässä työssä. Hankkeen asuinviihtyvyyteen ja elinoloihin kohdistuvat välittömät vaikutukset
kohdistuvat useihin satoihin ihmisiin Uudenkylän ja Kirviän alueilla. Vaikutus erityisesti luonto‐ ja
virkistyskäytössä olevan alueen osittaisen muuttumisen sekä suoran kulkuyhteyden katkeamisen
luontoalueille Nastolan taajamasta. Lisäksi on mahdollista, että muita haittoja kantautuu alueelle (mm.
liikenne, melu ja ilmanlaatuvaikutusten kautta). Asukkaiden suhtautumisen kannalta merkittävä kysymys
on erityisesti se, sijoittuuko alueelle loppusijoittamisen mahdollistava jätteenkäsittelyalue vai raaka‐
aineiden kierrättämiseen tarkoitettu teollisuusalue.
Yhteenveto saadusta palautteesta
Kyselyn vastaajat arvioivat Kirviän keskimäärin huonosti kierrätyspuistolle soveltuvaksi sijainniksi.
Sijoittamista vastustavia argumentteja: asutus liian lähellä, lähellä Huhmarmäkeä ja Lakesuota, liian pieni ja
syrjäinen alue. Sijoittamista puolustavia argumentteja: hyvät liikenneyhteydet, lähellä Kujalaa.
Sijoitus
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Maakuntakaava

3

Matomäki
uutta tietä alueen
rajalle 650 m
Yt 1711 tien leveys 7,7m
hyväkuntoinen päällyste, tien
reunavyöhyke ok. Geometria ok. Ei
parannustarvetta. KVL 1265 ajon/vrk
Alustavat poissuljetut alueet (harmaa) ja
mahdolliset laajenemissuunnat

SUOJAVYÖHYKE

Nykytilanteen kuvaus:
Matomäen alue sijaitsee Orimattilan kaupungin koillisosassa, noin 19 kilometrin päässä Lahden keskustasta.
Alueella on melko tasainen topografia. Maaperän laatu vaihtelee. Alue muodostuu useista 20 – 50 ha
kiinteistöistä. Alueen itäosassa sijaitsee puolustusvoimien suojavyöhyke.

Lähtötiedot:

Vahvuudet:

Maakuntakaavamerkintä:
 sv – puolustusvoimien varikon suojavyöhyke (musta katkoviiva)
 tvy1 – tuulivoimatuotannon vyöhyke (seudullinen)
 eo – maa‐ainestenottoalue

 Alue on riittävän laaja kierrätyspuiston tarpeisiin
 Kohdealue ja kuljetusreitti sijaitsevat riittävän kaukana asutuksesta ja herkistä
kohteista, joten merkittäviä haittavaikutuksia ei syntyne
 Voi tarvittaessa tukeutua Kirviän alueeseen siten, että vähän ympäristöhaittaa
aiheuttavat toiminnot sijoitetaan Kirviän alueelle ja merkittävämpää
ympäristöhaittaa aiheuttavat toiminnot sijoitetaan Matomäen alueelle
kauemmas Uudenkylän taajamasta
 Tunnistettu potentiaaliseksi seudullisen bioterminaalin sijoituskohteeksi
Rambollin selvityksessä 2017

Yleiskaavamerkintä: ‐
Alueen pinta‐ala: noin 416 ha

Lähialueen asutus:
 1 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 42 asuinrakennusta ja 12 lomarakennusta Heikkoudet:
 2 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 243 asuinrakennusta ja 16 lomarakennusta  Synergiaetujen syntymisen kannalta alue on hieman syrjässä
 Itäosa vaatii puolustusvoimien hyväksynnän ja räjähteiden
raivaamistoimenpiteitä ennen käyttöönottoa.
Suositus:
 Lähellä sijaitsee luonnonarvoiltaan arvokas Huhmarmäen alue
Alue soveltuu hyvin kierrätyspuiston sijaintipaikaksi, vaikkakin se sijaitsee hieman
 Sijaitsee kohtalaisen kaukana keskusta‐alueilta
syrjässä toimintaa tukevasta maankäytöstä. Alueen itäosan (suojavyöhyke)
 Sijaitsee hieman syrjässä teknisen huollon verkostoista
käyttöön ottaminen on mahdollista mutta todennäköisesti kallista. Alue on laaja,
joten kierrätyspuistotoimintojen sijoittelulla voidaan vaikuttaa aiheutuviin
kustannuksiin ja vaikutuksiin.
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Matomäki

Käytettävissä oleva pinta‐ala ja laajenemismahdollisuudet
Alueella on riittävästi tilaa kierrätyspuiston tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Alue on todennäköisesti
riittävän laaja, vaikka osa alueesta todettaisiin vaikeaksi tai mahdottomaksi toteuttaa myöhemmin
laadittavissa selvityksissä. Laajenemissuuntia on tunnistettavissa useita. Kohdealueella on
puolustusvoimien suojavyöhyke, jonka pinta‐ala on noin 80 hehtaaria. Suojavyöhyke on mahdollista
kiertää.
Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Hankealueen tai pääasiallisen kuljetusreitin läheisyydessä ei sijaitse häiriövaikutuksille herkkiä kohteita.
Kaava‐alueen ympäristö ei ole lähimpien taajamien mahdollista laajenemisaluetta, vaan
yhdyskuntarakenteesta irrallaan olevaa haja‐asutusaluetta. Pohjoispuolelle on kaavoitettu
teollisuusalueita ja alueella toimii mm. Raute Oyj. Alueella on potentiaalia synergian syntymiselle yritysten
välillä, vaikkakin sijainti on hieman syrjäinen.
Kaavallinen valmius
Alueelle tulee laatia yleis‐ ja asemakaava. Maakuntakaava ei estä hankkeen toteuttamista. Seudullinen
loppusijoitus voidaan mahdollistaa muuttamalla alue maakuntakaavassa EJ‐alueeksi tai yleiskaavassa
seudullisella tarkastelulla. Puolustusvoimien suojavyöhyke vaikeuttaa alueen itäosan toteuttamista.
Maanomistus
Alueella on noin 40 kiinteistöä, joiden koko on pääasiassa 20‐50 hehtaaria. Alue on yksityisessä
maanomistuksessa. Kuusi kiinteistöä on saman henkilön omistuksessa.
Liikenne ja saavutettavuus
Sijaitsee Lahden keskustasta 22 km, Orimattilan keskustasta 26 km ja Hollolan keskustasta 30 km. Alueen
etäisyys lähimmälle yhdystielle (yt 1711) on noin 650 m, josta lähimmälle valtatielle (vt 12) on matkaa alle
1 km. Alueen liittyminen yhdystielle 1711 käytetään hyödyksi nykyistä metsäautotietä, mikä edellyttää
nykyisen liittymäalueen rakentamista uudelleen ja näkemien parantamista. Muualla teitä ei ole tarvetta
parantaa ja liittymäjärjestelyjen liikenteellinen välityskyky riittää ja liikenneturvallisuus säilynee nykyisellä
tasolla. Kohteen läheisyydessä kuljetusreiteillä ei ole kylätaajamia tai kouluja.
Teknisen huollon verkostot
Alue on lähes rakentamaton ja sivussa teknisen huollon verkostosta. Lahden seudun vesihuoltolaitosten
toiminta‐alue sekä lähimmät vesi‐ ja viemäri‐, ja hulevesijohdot sijaitsevat noin 2 kilometrin päässä.
Rakentamiskustannukset ja aikataulu
Alueen tieyhteyden rakentamiskustannukset ja toteutetavuus lähimmälle yhdystielle ovat tavanomaista
luokkaa. Tieyhteyden ja tarvittavan liittymän parantamistoimenpiteen rakentamiskustannukset ovat
arviolta 520 000 €.
Alueella on havattavissa useita avokalliopaljastumia, sekä näiden välissä olevia pieniä kosteikkoja, jotka
ovat todennköisesti muodostuneet kalliopainanteisiin. Kohteen maaperä on geologian tutkimuskeskuksen
maa‐ainesrekisterin perusteella kalliota ja hiekkaa. Kohteen rakentamisolosuhteet ovat tavanomaiset, sillä
alueella tulisi tehdä esirakentamista ja louhintaa osittain jyrkkäpiirteisen maaston vuoksi.
Alueen itäosassa on tehtävä raivaustöitä, joiden hinta on karkeana arviona 20 000 € / 0,5 ‐ 3 hehtaaria,
riippuen metalli‐ilmaisujen määrästä. Lähempänä räjähdyspaikkaa kustannukset ovat todennäköisesti
suuremmat. Jos raivaustöitä tehdään alueella 50 hehtaaria, kustannus alueella voisi olla noin 500 000 €.
Arviota voi tarkentaa raivaamalla koealueen.
Pintavedet
Toiminta saattaa aiheuttaa lähialueen pintavesiojissa samentumista, virtaamavaihteluita ja
rehevöitymistä. Alueen ojaverkoston vedet purkautuvat kaakkoon Kuivannonjokeen ja edelleen
Mustjokeen, Lanskinjokeen ja Villikkalanjärveen. Lanskinjoen ekologinen tila on tyydyttävä ja
Villikkalanjärven välttävä. Alapuoliseessa vesistössä ei ole arvokkaita luontokohteita. Vaikutus
vesistöalueen mittakaavassa on vähäinen.
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Maisema ja kulttuuriympäristö
Alue rajautuu kaakkospuolelta maakunnallisesti arvokkaaseen Kuivannon kulttuurimaisemaan. Alueen
pohjoispuolella, runsaan 500 metrin etäisyydellä on yksi tunnettu muinaisjäännös. Alueella vuorottelevat
metsäiset selännealueet ja niiden väliin jäävät soistumat. Maisemakuva on pääasissa sulkeutunut. Alueen
länsipuolella on olemassa oleva, maisemahäiriöksi luokiteltava maanottopaikka. Kuivannon
kulttuurimaisema‐ ja kyläalueelta voi avautua osittaisia näkymiä alueelle.
Luonto
Alue on kauttaaltaan metsäinen, eikä sille sijoitu asutusta. Alueen yleisimmät metsätyypit ovat
lehtomainen kangas ja tuore kangas.
Metsät vaihtelevat iältään nuorista taimikoista nuoriin kasvatusmetsiin ja varttuneisiin kasvatusmetsiin.
Puusto on kuusi‐ ja koivuvaltaista. Alueelta ei ole tiedossa uhanalaisten lajien havaintoja. Lähin
luonnonsuojelualue on alueen luoteispuolelle noin 2 kilometrin päähän sijoittuva Rauhaniemen ja
Puukkolansaaren yksityinen luonnonsuojelualue (YSA041198).
Ympäristöhaitat
Lähimät asumukset noin 500 metrin etäisyydellä. Mahdollisella meluvaikutusvyöhykkeellä haja‐asutusta.
Toteuttaminen voi vaatia meluntorjuntarakenteita haja‐asutuksen suojaamiseksi. Normaalitoiminta ei
aiheuta hajuhaittoja ympäröivälle asutukselle. Poikkeustapauksessa hajuhaittoja voi esiintyä ympäröivällä
haja‐asutusalueella. Toiminta ei aiheuta pienhiukkasten ohjearvojen ylityksiä ympäröivissä kohteissa.
Elinolot, viihtyvyys ja terveys
Hanke ei aiheuta todennäköisesti välittömiä vaikutuksia läheisiin asuntoihin asuinviihtyvyyden ja elinolojen
kannalta. Sotilasalue suoja‐alueineen ja soistuneiden alueiden suuri määrä rajoittaa alueiden käyttöä
virkistys‐, marjastus‐, metsästys‐ ja suunnistuskäyttöön. Kohde on voi olla merkittävää virkistyksen, esim.
ulkoilun ja marjastuksen kannalta. Alueelle voi avautua näkymiä Kuivannon kulttuurimaisema‐ ja
kyläalueelta, mikä voidaan kokea häiritsevänä. Kohdealue ja kuljetusreitti sijaitsevat riittävän kaukana
asutuksesta ja herkistä kohteista, joten merkittäviä haittavaikutuksia ei syntyne ympäristöhaittojen kautta.
Liikenneturvallisuus säilynee nykyisellä tasolla. Alueen generoiman liikenteen aiheuttama meluhaitta on
erittäin vähäinen, koska yhdystien välittömässä läheisyydessä ei ole paljon asutusta.
Yhteenveto saadusta palautteesta
Kyselyn vastaajat arvioivat Matomäen keskimäärin melko huonosti soveltuvaksi sijainniksi. Sijoittamista
vastustavia argumentteja: läheiset luontoalueet (Huhmarmäki), Kuivannon vedenottamo, vaikeasti
saavutettava ja syrjäinen sijainti, asutusta lähellä, metsästystä alueella. Sijoittamista puoltavia
argumentteja: hyvät liikenneyhteydet, riittävän kaukana asutuksesta.
Sijoitus
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4 Montari

Maakuntakaava

Uusi eritasoliittymä
Lemuntie, tien leveys 4,5 m
hyväkuntoinen päällyste, tien
reunavyöhyke ok. Geometria
ok. Levennettävä 2 m.

Yleiskaava

Uutta tietä alueen
rajalle 160 m ja vt 12
eritasoliittymän
toteuttaminen

Biokaasulaitos,
haettu
ympäristölupaa
2015
Alustavat poissuljetut alueet (harmaa) ja
mahdolliset laajenemissuunnat

Nykytilanteen kuvaus:
Montarin alue sijaitsee Lahden Nastolan kaupunginosassa, noin 18 kilometrin päässä Lahden keskustasta.
Nastolan kierrätyspuistohankkeen VE2. Alueelle on kohtalaiset liikenneyhteydet. Alueella on kohtalaisesti
korkeuseroja. Maaperä on moreenia, kalliota ja savea/silttiä. Alue muodostuu yhdestä kiinteistöstä.

Lähtötiedot:

Vahvuudet:

Maakuntakaavamerkintä:
llk – luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealue
EJm – käytöstä poistettu jätteenkäsittelyalue
Yleiskaavamerkintä, Nastolan nauhataajaman osayleiskaava, 1991, ohjeellinen
ET (yhdyskuntateknisen huollon alue)
T (teollisuusalue)
MT (maa‐ ja metsätalousvaltainen alue)

YVA tehty
Alue uudessa maakuntakaavassa luonnonvaralogistiikan kehittämisen
kohdealue –merkinnällä
Vieressä jätteen käsittelyyn asemakaavoitettua aluetta
Alueen sijainti yhdyskuntarakenteessa on hyvä
Hankkeen toteutuminen tuo vetoapua ja synergiaetua yrityspalveluille
Liitettävissä hyvin tieverkkoon ja teknisen huollon verkostoihin

Alueen pinta‐ala: noin 75 ha
Lähialueen asutus:
1 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 58 asuinrakennusta ja 1 lomarakennus
2 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 467 asuinrakennusta ja 6 lomarakennusta

Suositus:
Alue soveltuu kohtalaisen hyvin kierrätyspuiston sijaintipaikaksi, mutta se on pinta‐
alaltaan pienehkö tulevaisuuden tarpeisiin. Jatkossa voidaan tutkia tarkemmin voiko
aluetta laajentaa kohti lounasta/etelää. Koska alue sijaitsee taajama‐alueen
läheisyydessä, on todennäköistä, että hankkeen toteuttaminen vaatii tavanomaista
perusteellisempaa vuorovaikutusta erityisesti, jos alueelle suunnitellaan
loppusijoitusta.

Heikkoudet:
Alue on pieni (mahdollinen laajenemissuunta etelässä)
Lähialueella keskimääräistä enemmän asutusta johtuen taajama‐alueen
läheisyydestä
Kierrätystoiminta saattaa aiheuttaa haittaa ratsastustallin toiminnalle
Poikkeustilanteessa hajua voi esiintyä tiiviin asutuksen alueella
On todennäköistä, että hankkeen toteuttaminen vaatii tavanomaista
perusteellisempaa vuorovaikutusta
Tienyhteyden rakentamiskustannukset ovat melko korkeat
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Montari

Käytettävissä oleva pinta‐ala ja laajenemismahdollisuudet
Alue on liian pieni kierrätyspuiston tarpeisiin YVA:ssa esitetyllä rajauksella. Puolet alueesta ei täytä
Rambollin paikkatietoanalyysin kriteerejä. Mahdollinen laajenemissuunta lännessä ja etelässä (yht
enintään noin 75 ha).
Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Sijaitsee melko lähellä Nastolan taajamaa. Alueen herkkyyttä muutoksille vähentää se, että siellä sijaitsee
samankaltaista toimintaa (vedenpuhdistamo ja vanha kaatopaikka). Lähimmät asuinrakennukset
sijaitsevat noin 250 ja 350 metrin päässä. Noin 400 m etäisyydellä hankealueesta sijaitsee ratsastustalli.
Pohjoispuolelle on kaavoitettu työpaikka‐ ja teollisuusalueita. Hankkeen toteutuminen voi tuoda vetoapua
ja synergiaetua yrityspalveluille. Lähialueen toimijoita ovat Uponor (asumisen järjestelmät), Wipak
(pakkaukset) sekä Luhta ja Novart (myymälät).
Kaavallinen valmius
Hanke on vireillä olevien maakuntakaavan mukainen ilman loppusijoitusta. Seudullinen loppusijoitus vaatii
yleiskaavan sekä asemakaavan toteutuakseen. YVA‐menettelyssä tutkittu vaihtoehtoinen tieyhteys
sijoittuu kahden kunnan alueelle (Lahti, Orimattila), mutta ei edellyttäne yleiskaavan laadintaa. Alueen
kaavoituksessa on varauduttava tavanomaista perusteellisempaan vuorovaikutukseen, aikataulun
viivästymiseen ja ylimääräisiin kustannuksiin, koska alue sijaitsee taajama‐alueen läheisyydessä.
Maanomistus
Läntisellä alueella on yksi yksityinen maanomistaja. Itäinen pieni alue on Gasum Oy:n omistuksessa.
Alueella on vähän maanomistajia. Maanomistajien vähäinen määrä voi olla hankkeen toteuttamisen
kannalta myönteistä.
Liikenne ja saavutettavuus
Sijaitsee Lahden keskustasta 16 km, Orimattilan keskustasta 24 km ja Hollolan keskustasta 24 km. Alueen
etäisyys lähimmälle valtatielle (vt 12) on matkaa 0,3 km. Valtatielle 12 toteutetaan Lemuntien kohdalle
uusi eritasoliittymä ja parannetaan Lemuntietä alueen suuntaan 300 m. Uusi eritasoliittymä palvelisi myös
pohjoispuolen teollisuusaluetta.
Teknisen huollon verkostot
Lahden seudun vesihuoltolaitosten toiminta‐alue sijaitsee lähimmillään noin 200 metrin päässä.
Lähimmillään vesi‐ ja viemäri‐, ja hulevesijohdot sijaitsevat aivan kohdealueen tuntumassa Lemuntien
päässä. Alueen läpi kulkee 110 kV voimajohto, jolle on jätettävä suojavyöhyke. Voimajohto on rasite
muutenkin pienellä alueella.
Rakentamiskustannukset ja aikataulu
Alueen tieyhteyden rakentamiskustannukset ja toteutetavuus valtatielle 12 ovat tavanomaista luokkaa.
Tieyhteyden ja eritasoliittymän rakentamiskustannukset tarvittavine siltatöineen ovat arviolta 6 500 000 €.
Kohteen maaperä pääosin hyvin kantavaa hiekkamoreenia, hiekkaa ja kalliota. Alueella on kuitenkin myös
vähäisiä määriä pehmeikköjä. Maaperäolosuhteiden perusteella kohteen rakentamisolosuhteet ovat
tavanomaiset. Alueen kehittäminen vaatii todennäköisesti tavanomaista perusteellisempaa
vuorovaikutusta, mikä saattaa aiheuttaa viivästyksiä ja ylimääräisiä kustannuksia.
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Pintavedet
Alueen lähivaikutusalueen vesistöt ovat luonnontilaan nähden selvästi ihmistoiminnan muuttamia, pois
lukien välittömästi alueen alapuoliset ojastot, jotka nykytilassa ovat ainoastaan metsätalouden
vaikutuspiirissä. Alapuolisissa lähimmissä ojastoissa ei ole arvokkaita kohteita, joihin pintavesien laatu tai
määrä vaikuttaa. Hankealueen alapuoliset jokivesistöt ovat virtaamaltaan pieniä ja sen vuoksi
mahdollisten päästöjen laimeneminen on vähäistä ja mahdolliset haitalliset vaikutukset voivat ulottua
hyvin kauas. Vesistöihin ei kohdistu veden laadun muutoksille herkkää vedenottoa.
Maisema ja kulttuuriympäristö
Alueen lähellä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema‐alueita ja rakennettuja
kulttuurympäristöjä. Alue on maisemakuvaltaan pääasiassa sulkeutunutta metsäistä selännealuetta. Alue
rajautuu pohjoisessa valtatiehen 12 ja idässä vanhaan kaatopaikkaan ja jätevedenpuhdistamoon, jotka
voidaan luokitella olemassa oleviksi maisemahäiriöiksi. Alueen poikki kulkee lisäksi voimajohtolinja. Alueen
pohjoispuolella sijaitsevalta harjuselänteeltä voi aueta paikoin näkymiä hankealueelle ja erityisesti sen
loppusijoitusalueille.
Luonto
Alue on tavanomaista metsätalousaluetta. Metsät koostuvat pääasiassa taimikoista ja nuorista
kasvatusmetsistä (alle 60 v). Luontoselvityksissä alueella ei ole havaittu erityisiä luonnonsuojelullisia arvoja
tai uhanalaisten lajien havaintoja. Lähin luonnonsuojelualue on alueen koillispuolelle noin 2 kilometrin
päässä (YSA041198). Alueelta johtaa pohjoiseen maakunnallisesti merkittävä ekologinen yhteys. Alueen
yleisin metsätyyppi on lehtomainen kangas ja puusto on kuusi‐ ja koivuvaltaista.
Ympäristöhaitat
Potentiaalisella meluvyöhykkeellä on haja‐asutusta ja taajama‐asutusta. Toiminnan aiheuttama melu jää
ohjearvojen puitteisiin, mikäli itäisen murskauskentän reunalle toteutetaan meluvalli. Hengitettävien
hiukkasten pitoisuudet eivät nouse yli raja‐arvojen häiriintyvissä kohteissa. Poikkeustilanteessa hajua voi
esiintyä tiiviin asutuksen alueella. Mahdollisen uuden tieyhteyden toteuttaminen lisäisi melualueita
yhdessä valtatien melualueiden kanssa.
Elinolot, viihtyvyys ja terveys
Alue sijaitsee taajama‐alueen läheisyydessä. Kohteessa on toteutettu YVA‐menettely, ja asukkaiden
näkemykset on huomioitu tässä työssä. Melun leviämistä voidaan estää meluvallien avulla. Lemuntien
leventäminen parantaa alueella olevan hevostallin saavutettavuutta, mutta kierrätyspuisto saattaa
aiheuttaa haittaa sen toiminnalle. Alueen virkistyskäyttö on vähäistä. Poikkeustilanteessa haitat leviävät
tiiviin asutuksen alueelle. Hankealueelle voi avautua näkymiä, mikä voidaan kokea häiritsevänä.
Asukkaiden suhtautumisen kannalta merkittävä kysymys on erityisesti se, sijoittuuko alueelle
loppusijoittamisen mahdollistava jätteenkäsittelyalue vai raaka‐aineiden kierrättämiseen tarkoitettu
teollisuusalue.
Yhteenveto saadusta palautteesta
Kyselyn vastaajat arvioivat Matomäen keskimäärin huonosti soveltuvaksi sijainniksi. Sijoittamista
vastustavia argumentteja: ratsastustallin läheisyys, asutuksen läheisyys, pieni alue, kallis toteutus.
Sijoittamista puoltavia argumentteja: hyvät liikenneyhteydet, alueella ollut aiemmin jätteenäkäsittelyä.
Sijoitus
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Maakuntakaava

5

Ruissuonkallio

Yleiskaava

Yt 14089, tien leveys 7,5m
hyväkuntoinen päällyste, tien
reunavyöhyke ok. Geometria
ok. Ei parannustarvetta. KVL
474

Alustavat poissuljetut alueet (harmaa)

Uutta tietä alueen
rajalle 740 m

Nykytilanteen kuvaus:
Ruissuonkallion alue sijaitsee Lahden Seestan kaupunginosassa, noin 17 kilometrin päässä Lahden keskustasta.
Alue on metsätalouskäytössä. Alueella on paljon korkeuseroja, maaperä muodostuu pääosin kalliosta ja
moreenista. Alue muodostuu lähes kokonaan yhdestä kiinteistöstä. Lähiseudulla on keskimääräistä enemmän
loma‐asutusta.

Lähtötiedot:

Vahvuudet:

Maakuntakaavamerkintä:
 Ohjeellinen päärata
 Uusi voimalinja

 Hyvät liikenneyhteydet ja kohtalainen saavutettavuus Lahden seudulta
 Tunnistettu potentiaaliseksi seudullisen bioterminaalin sijoituskohteeksi
Rambollin selvityksessä 2017
 Kohdealue ja kuljetusreitti sijaitsevat riittävän kaukana asutuksesta ja herkistä
kohteista, joten merkittäviä haittavaikutuksia ei syntyne
 Alue on riittävän laaja kierrätyspuiston tarpeisiin
 Alue sijaitsee teknisen huollon verkostojen läheisyydessä
 Rakentamisolosuhteet ovat hyvät

Yleiskaavamerkintä:
 M‐1 (Maa‐ ja metsätalousvaltainen alue. Merkintä ei rajoita haja‐
asutustyyppistä rakentamista.)
Alueen pinta‐ala: noin 226 ha
Lähialueen asutus:
 1 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 85 asuinrakennusta ja 93 lomarakennusta
 2 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 122 asuinrakennusta ja 210
lomarakennusta

Suositus:

Heikkoudet:
 Alueen lähellä on paljon vakituista‐ ja loma‐asutusta
 On todennäköistä, että kohteen toteuttaminen vaatii tavanomaista
perusteellisempaa vuorovaikutusta
 Aluetta käytetään aktiivisesti virkistyskäyttöön

Alue soveltuu kohtalaisen hyvin kierrätyspuiston sijaintipaikaksi, mutta lähistöllä
on jonkin verran asutusta ja aluetta käytetään virkistykseen. Alueen läheisyydessä
on loma‐asutusta hieman keskivertoa enemmän. On todennäköistä, että
hankkeen toteuttaminen vaatii tavanomaista perusteellisempaa vuorovaikutusta
erityisesti, jos alueelle suunnitellaan loppusijoitusta. Alue on melko laaja, joten
kierrätyspuistotoimintojen sijoittelulla voidaan vaikuttaa aiheutuviin
kustannuksiin ja vaikutuksiin jonkin verran.
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Ruissuonkallio

Käytettävissä oleva pinta‐ala ja laajenemismahdollisuudet
Alue on riittävän laaja kierrätyspuiston tarpeisiin. Laajenemisalueita ei ole.
Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Alue on metsätalousaluetta, mutta vakituinen ja loma‐asutus ympäröi aluetta. Alueen eteläpuolella on
yleiskaavassa (luoteis‐Nastolan osayleiskaava) osoitettu työpaikka ja asuntoalueita. Oksjärven
ympäristössä paljon vapaa‐ajan asutusta. Alue ei ole asutuksen kannalta potentiaalista laajenemisaluetta,
mutta sitä käytetään virkistyskäyttöön. Välittömästi alueen eteläpuolelle on kaavoitettu teollisuus‐ ja
työpaikka‐alueita. Synergiaetujen muodostuminen on mahdollista. Alueen läheisyydessä ei ole häiriintyvää
yritystoimintaa.
Kaavallinen valmius
Alueelle tulee laatia yleiskaavamuutos ja asemakaava. Maakuntakaava ei estä hankkeen toteuttamista.
Seudullinen loppusijoitus voidaan mahdollistaa muuttamalla alue maakuntakaavassa EJ‐alueeksi tai
yleiskaavassa seudullisella tarkastelulla.
Maakuntakaavassa alueen halki on osoitettu ohjeellinen pääratamerkintä, joka vaikeuttaa alueen
länsiosan kehittämistä. Alueen lähellä on paljon vakituista‐ ja loma‐asutusta. Alueen kaavoituksessa on
varauduttava normaalia perusteellisempaan vuorovaikutukseen, aikataulun viivästymiseen ja ylimääräisiin
kustannuksiin.
Maanomistus
Alueella on kahdeksan maanomistajaa. Kiinteistöjen koko vaihtelee sadoista hehtaareista alle hehtaariin.
Noin 80 % alueesta on Unibase Oy:n omistuksessa. Muuten alue on yksityishenkilöiden omistuksessa.
Alueella on vähän maanomistajia. Tämä voi olla hankkeen toteuttamisen kannalta myönteistä, mutta se
on myös riski.
Liikenne ja saavutettavuus
Sijaitsee Lahden keskustasta 17 km, Orimattilan keskustasta 36 km ja Hollolan keskustasta 25 km. Alueen
etäisyys lähimmälle yhdystielle (yt 14089) on noin 720 m, josta lähimmälle valtatielle (vt 4) on matkaa alle
1 km. Liikenneturvallisuus säilynee nykyisellä tasolla. Kohteen läheisyydessä kuljetusreiteillä ei ole
kylätaajamia tai kouluja.
Teknisen huollon verkostot
Alue sijaitsee tieverkon tuntumassa. Vesi‐ ja viemärijohdot sijaitsevat Mäkeläntien varrella lähimmillään
alle 500 metrin päässä.
Rakentamiskustannukset ja aikataulu
Alueen tieyhteyden rakentamiskustannukset ja toteutetavuus lähimmälle yhdystielle ovat tavanomaista
luokkaa. Tieyhteyden rakentamiskustannukset ovat arviolta 500 000 €.
Alueen maaperä on hiekkaa ja kalliota. Alueen pinnanmuodot ovat suhteellisen tasaiset Ruissuonkallion
kohoumaa lukuun ottamatta. Kohteen rakentamisolosuhteet ovat hyvät maaperäolosuhteiden
perusteella.
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Pintavedet
Toiminta saattaa aiheuttaa lähialueen pintavesiojissa samentumista, virtaamavaihteluita ja
rehevöitymistä. Alueen vedet purkatuvat Oksjärveen, Kivijärveen ja Seestaanjoen ja Luhtaanjoen kautta
Salajärveen. Oksjärvi ja Seestaanjoki ovat hyvässä ekologisessa tilassa ja Kivijärvi ja ja Salajävi
tyydyttävässä tilassa. Kemialliselta tilaltaan järvet on luokiteltu hyvää tilaa huonommiksi. Vaikutus voi ollla
paikallisesti huomattavissa, mutta jäänee vesistöalueen mittakaavassa vähäiseksi.
Maisema ja kulttuuriympäristö
Lähellä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema‐alueita. Noin kilometrin
päässä sijaitsee valtakunnallisesti arvokas kultuuriympäristökohde (RKY 2000), Seestan kartano.
Lähialueella vuorottelevat metsäiset selännealueet ja niiden väliin jäävät soistumat. Maisemakuva on
pääasissa sulkeutunut. Hankealueelle ei todennäköisesti avaudu ympäristöstä merkittäviä näkymiä, mutta
toteutuessaan hanke muuttaisi maiseman luonnetta suhteellisen rakentamattomalla alueella. Alue
rajautuu luoteessa valtatiehen 4. Alueen luoteisosassa sijaitsee yksi tunnettu muinaisjäännös.
Luonto
Alue on kauttaaltaan metsäinen, eikä sille sijoitu asutusta. Alueen yleisimmät metsätyypit ovat
lehtomainen kangas ja tuore kangas. Metsät ovat iältään suurimmaksi osaksi alle 70‐vuotiaita. Taimikkoa
ja nuorta kasvatusmetsää esiintyy paikoitellen. Puusto on kuusivaltaista. Alueelta ei ole tiedossa
uhanalaisten lajien havaintoja. Lähin luonnonsuojelualue on alueen lounaispuolelle noin 1 kilometrin
päähän sijoittuva Seestan yksityinen luonnonsuojelualue (YSA041575).
Ympäristöhaitat
Alueelle johtavan tieverkon varrella ei ole asutusta, jolle kohdistuisi alueen generoiman liikenteen melu‐ ja
tärinävaikutuksia. Alueen potentiaalisella meluvaikutusaluella paljon loma‐asutusta, jota koskee
tiukemmat melun ohjearvot. Normaalitoiminta ei aiheuta hajuhaittoja ympäröivälle asutukselle.
Poikkeustapauksessa hajuhaittoja voi esiintyä ympäröivällä haja‐asutusalueella. Toiminta ei aiheuta
pienhiukkasten ohjearvojen ylityksiä ympäröivissä kohteissa.
Elinolot, viihtyvyys ja terveys
Lähistöllä sijaitee suhteellisen paljon loma‐ ja vakituista asutusta, mutta hanke ei todennäköisesti aiheuta
välittömiä vaikutuksia läheisiin asuntoihin. Aluetta käytetään arvion mukaan aktiivisesti virkistys‐,
marjastus‐, metsästys‐ ja suunnistuskäyttöön. Alueella ei sijaitse virallisia tai suunniteltuja ulkoilureittejä
tai –alueita. Toteutuessaan hanke muuttaa maiseman luonnetta muutoin melko rakentamattomalla
alueella ja rajoittaa alueen käyttöä virkistykseen. Alueelle ei avaudu merkittäviä näkymiä. Kohdealue ja
kuljetusreitti sijaitsevat riittävän kaukana asutuksesta ja herkistä kohteista, joten merkittäviä
haittavaikutuksia ei syntyne. Liikenneturvallisuus säilynee nykyisellä tasolla.
Yhteenveto saadusta palautteesta
Kyselyn vastaajat arvioivat Ruissuonkallion keskimäärin melko huonosti soveltuvaksi sijainniksi. Sijoittamista
vastustavia argumentteja: asutuksen (sekä vapaa‐ajan että vakituinen) läheisyys, ulkokiipeily ja
boulderointi, lähistön puhtaat vesistöt (erit. Oksjärvi). Sijoittamista puoltavia argumentteja: hyvin
saavutettavissa, lähistöllä vain haja‐asutusta.
Sijoitus
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Maakuntakaava

6

Loukkaanmäki

Yleiskaava

Uutta tietä alueen
rajalle 500 m
Uutta tietä alueen
rajalle 3 km, lisäksi
yhdystien 11843
perusparantamista 1 km
Yt 1631, tien leveys 6,5m kohtuu
kuntoinen päällyste, tien
reunavyöhyke ok. Geometria ok. Ei
parannustarvetta. KVL 595

Alustavat poissuljetut alueet (harmaa),
mahdolliset laajenemissuunnat, ei‐mahdollinen
laajenemissuunta (x)

Nykytilanteen kuvaus:
Loukkaanmäen alue sijaitsee Orimattilan luoteisosassa osittain Hollolan puolella, noin 15 kilometrin päässä
Lahden keskustasta. Alueelle on hyvät tieyhteydet. Alueen itäosassa on korkeuseroja ja länsiosa on tasaisempaa.
Alueen itäosa muodostuu pääosin kalliosta ja länsiosa kalliosta, moreenista ja savesta/siltistä. Alue muodostuu
pääosin muutamasta >50 ha kiinteistöstä. Rakentamisolosuhteet ovat haastavat. Moottoritie halkaisee alueen.

X

Lähtötiedot:

Vahvuudet:

Maakuntakaavamerkintä:
 llk – luonnonvaralogistiikan kehittämisalue
 z – uusi voimalinja
Yleiskaavamerkintä, Miekkiön OYK 2010
 M – maa‐ ja metsätalousvaltainen alue
Yleiskaavamerkintä, Länsi Orimattilan OYK 1998
 MU (maa‐ ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta ja
muita ympäristöarvoja)
 M‐2 (maa‐ ja metsätalousvaltainen alue)

 Alue uudessa maakuntakaavassa luonnonvaralogistiikan kehittämisen
kohdealue ‐merkinnällä
 Sijainti kuljetusten kannalta on hyvä
 Alueen sijainti yhdyskuntarakenteessa on kohtalaisen hyvä, pois lukien
teknisen huollon verkostot
 Kohdealueet sijaitsevat risteysalueen lähellä
 Potentiaalinen alue palvelemaan Uudenmaan luonnonvara‐ tai kiertotaloutta

Alueen pinta‐ala: noin 215 ha, josta itäinen alue 121 ha ja läntinen 94 ha

Heikkoudet:

Lähialueen asutus:
 1 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 41 asuinrakennusta ja 31 lomarakennusta  Läntinen alue on pieni, ja itäinen pienehkö
 2 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 111 asuinrakennusta ja 57 lomarakennusta  Länsialueen rakentamisalosuhteet ovat haastavat ja itäisen alueen erittäin
haastavat
 Moottoritie hankaloittaa alueen toteuttamista ja laajenemista. Aluetta on
Suositus:
käsiteltävä kahtena erillisenä kohteena
 Itäpuolelle on haastava toteuttaa liikenneyhteyttä
 Läntinen alue soveltuu hyvin kierrätyspuiston sijaintipaikaksi, mutta
 Itäisellä alueella kuljetusreitin varrella ja kohdealueen lähistöllä on
rakentamisolosuhteet ovat haastavat ja sijainti on syrjäinen teknisen huollon
maataloustiloja
verkostojen kannalta
 Alue on syrjässä teknisen huollon verkostoista
 Itäistä aluetta ei voida suositella kierrätyspuiston sijaintipaikaksi
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Loukkaanmäki

Pisteytys:
I, itäinen
L, läntinen

Käytettävissä oleva pinta‐ala ja laajenemismahdollisuudet
Alue koostuu kahdesta pinta‐alaltaan pienhköstä osasta, joiden yhdistäminen ei ole mahdollista.
Moottoritie hankaloittaa myös alueen laajentamista. Itäosassa on pieni 25 hehtaarin
laajenemismahdollisuus kohti kaakkoa.
Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Alueen sijainti yhdyskuntarakenteessa on hyvä, pois lukien teknisen huollon verkostot. Alue sijaitsee
valtatie 4 vieressä, ja voisi mahdollisesti palvella myös Uudenmaan tarpeita. Alue sijaitsee lähellä
risteysaluetta, ja alueelle voisi syntyä myös kierrätyspuistoa tukevaa yritystoimintaa. Itäisellä alueella
kuljetusreitin varrella ja kohdealueen lähistöllä on maataloustiloja. Kuljetusreitin toteuttaminen itäiselle
alueelle on haastavaa.
Kaavallinen valmius
Alueella ei ole asemakaavaa. Alue uudessa maakuntakaavassa luonnonvaralogistiikan kehittämisen
kohdealue –merkinnällä. Maakuntakaava mahdollistaa kierrätyspuiston toteuttamisen ilman
loppusijoitusta. Seudullinen loppusijoitus voidaan mahdollistaa muuttamalla alue maakuntakaavassa EJ‐
alueeksi tai laatimalla yleiskaava, jossa on riittävät seudulliset selvitykset. Maakuntakaavassa alueen läpi
on osoitettu uusi voimajohto.
Maanomistus
Alueella on 11 kiinteistöä, joiden koko vaihtelee noin 20 ja 50 hehtaarin välillä. Alue on pääosin
yksityisessä omistuksessa. Seurakunta ja MTK omistavat kiinteistöt alueen länsi‐ ja eteläosassa.
Kiinteistöjen suuri koko saattaa olla myönteistä hankkeen toteuttamisen kannalta.
Liikenne ja saavutettavuus
Sijaitsee Lahden keskustasta 15 km, Orimattilan keskustasta 12 km ja Hollolan keskustasta 19 km. Alueen
etäisyys lähimmälle yhdystielle (Yt 1631) on länsipuolella noin 500 m ja itäpuolella 4 km. Valtatielle (vt 4)
on matkaa länsipuolelta alle 1 km ja itäpuolelta 2 km. Itäpuolen alue liitetään yhdystiehen rakentamalla
uudestaan yhdystietä 11843 (Viljaniementie) Pöllöön saakka (1 km) ja siitä uusi tieyhteys alueelle
noudattaen olevaa yksityistien linjausta. Vaihtoehtoinen suorempi reitti alueelle yhdystieltä 1631 sijaitsisi
vaikeakulkuisessa kalliomaastossa, jossa rakentamiskustannusten riskit ovat suuret. Länsipuolen yhteys
voitaneen linjata ohi pahimpien kallioleikkausten. Liikenneturvallisuus säilynee nykyisellä tasolla. Itäpuolen
kohteen läheisyydessä kuljetusreiteillä on maataloustiloja.
Teknisen huollon verkostot
Alue on lähes rakentamaton ja täysin sivussa rakennetusta teknisen huollon verkostoista. Lähimmillään
vesi‐ ja viemärijohdot sijaitsevat noin 4 kilometrin päässä kohdealueen pohjois‐ ja eteläpuolella. Alueen
koillispuolella Luhtikyläntiellä lähimmillään noin 1,5 kilometrin päässä kulkee tietoliikennejohtoja.
Rakentamiskustannukset ja aikataulu
Alueen tieyhteyksien rakentamiskustannukset ja toteutetavuus lähimmälle maantielle ovat tavanomaista
luokkaa, mutta sisältävät riskejä kalliomaastosta johtuen. Tieyhteyksien rakentamiskustannukset ovat
arviolta länsipuolella 350 000 € ja itäpuolella 2 760 000 €.
Länsialue sijoittuu suhteellisen jyrkkäpiirteiselle kallioalueelle, jonka välissä kulkee pieniä
kosteikkoja/pehmeikköjä. Jyrkkäpiirteinen alue vaatii suhteellisen suuria louhintatöitä esirakentamisessa,
jossa tulee myös huomioda alueen halki kulkevat pintavesireitit. Länsialueen rakentamisalosuhteet ovat
haastavat. Itäalue puolestaan on pääosin savikkoa ja hiekkamaata. Itäalueen maanpinnan muodot ovat
verrattain tasaisia pehmeköistä johtuen. Itäalueen rakentamisolosuhteet ovat erittäin haastavat.
Pintavedet
Alueen vedet purkautuvat itäosasta pääosin Puujokeen ja edelleen Porvoonjoen haaraan. Länsiosasta
vedet purkautuvat suoalueen läpi Luhdanjokeen, joka on Porvoojoen pääuoma. Porvoojoki on
tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Luhdanjoella on suojelualueita ja se on tunnettu luontokohteena.
Hankkeen ei arvioida vaarantavan Luhdanjoen suojeluarvoja. Vaikutus vesistöalueen mittakaavassa on
vähäinen.
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Maisema ja kulttuuriympäristö
Alueen lähellä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema‐alueita ja rakennettuja
kulttuurympäristöjä. Alue on maisemakuvaltaan pääasiassa sulkeutunutta metsäistä selännealuetta.
Valtatie 4 kulkee alueen poikki, mitä voidaan pitää olemassa olevan maisemahäiriönä. Alueen itäpuolella
olevilta avoimilta peltoaukeilta voi aueta paikoin näkymiä hankealueelle ja erityisesti sen
loppusijoitusalueille.
Luonto
Maakuntakaavassa tai aiemmissa yleiskaavoissa (v. 1998) alueelta ei ole tunnistettu suojeltavia kohteita.
Alue on kauttaaltaan metsäinen, eikä sille sijoitu asutusta. Alueen yleisin metsätyyppi on lehtomainen
kangas. Läntisellä alueella puuston ikä on keskimäärin 50‐vuotiasta. Itäisellä alueella puusto on
nuorempaa, puuston ikä vaihtelee nuoresta taimikosta noin 40‐vuotiaaseen metsään. Puusto on
kuusivaltaista. Alueelta ei ole tiedossa uhanalaisten lajien havaintoja. Lähin luonnonsuojelualue on alueen
lounaispuolelle noin 3 kilometrin päähän sijoittuva Tekemäjärven luonnonsuojelualue yksityinen
luonnonsuojelualue (YSA202009).
Ympäristöhaitat
Liikenteen lisäys ei tuota lisähaittoja asutukselle. Alueen potentiaalisella meluvaikutusaluella haja‐
asutusta. Normaalitoiminta ei aiheuta hajuhaittoja ympäröivälle asutukselle. Poikkeustapauksessa
hajuhaittoja voi esiintyä ympäröivällä haja‐asutusalueella. Toiminta ei aiheuta pienhiukkasten ohjearvojen
ylityksiä ympäröivissä kohteissa.
Elinolot, viihtyvyys ja terveys
Moottoritien läheisyys rajoittaa alueiden käyttöä virkistys‐, marjastus‐, metsästys‐ ja suunnistuskäyttöön.
Alueella ei sijaitse virallisia tai suunniteltuja ulkoilureittejä tai –alueita. Alueen itäpuolella olevilta avoimilta
peltoaukeilta voi aueta paikoin näkymiä hankealueelle ja erityisesti sen loppusijoitusalueille. Näkymien
avautuminen kierrätyspuiston alueelle saattaa heikentää asuinviihtyvyyttä alueen itäosan
asuinrakennuksissa. Tällä alueella sijaitsee Mertamäen tila (luomutuotteiden myynti). Länsipuolinen alue
ja kuljetusreitti sijaitsevat riittävän kaukana asutuksesta ja herkistä kohteista, joten merkittäviä
haittavaikutuksia ei syntyne ympäristöhaittojen kautta. Liikenneturvallisuus säilynee nykyisellä tasolla.
Yhteenveto saadusta palautteesta
Kyselyn vastaajien arvioissa Loukkanmäen soveltuvuudesta on melko paljon hajontaa. Sijoittamista
vastustavia argumentteja: hajanainen ja pieni alue, mootoritie asettaa haasteita, lähellä vakituista ja vapaa‐
ajan asumista. Sijoittamista puoltavia argumentteja: tarpeeksi syrjäinen sijainti, ei asutusta kovin lähellä.
Sijoitus
Itäinen
Läntinen
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Maakuntakaava
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Isovuori
Uutta tietä alueen rajalle 950 m

Yleiskaava
Yt 1631 tien leveys 6,5m kohtuukuntoinen
päällyste, tien reunavyöhyke ok.
Geometria ok. Ei parannustarvetta. KVL
595

Alustavat poissuljetut alueet (harmaa) ja
mahdolliset laajenemissuunnat

Nykytilanteen kuvaus:
Isovuoren alue sijaitsee Orimattilan länsiosassa, noin 18 kilometrin päässä Lahden keskustasta. Kyseessä on laaja
ja rakentamaton erämaa‐alue, joka on hieman syrjässä yhdyskuntarakenteesta. Lähiseudulla on keskimääräistä
enemmän loma‐asutusta.

Lähtötiedot:

Vahvuudet:

Maakuntakaavamerkintä:
 llk – luonnonvaralogistiikan kehittämisalue
 ohjeellinen ulkoilureitti

 Potentiaalinen alue palvelemaan Uudenmaan luonnonvarataloutta tai
kierrätystä (vt 4 läheisyydessä)
 Alue uudessa maakuntakaavassa luonnonvaralogistiikan kehittämisen
kohdealue –merkinnällä
 Alueen on riittävän suuri kierrätyspuiston tarpeisiin

Yleiskaavamerkintä, Länsi Orimattilan OYK 1998
 MU (maa‐ ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta ja
muita ympäristöarvoja)
Alueen pinta‐ala: noin 448 ha

Heikkoudet:

Lähialueen asutus:
 Alue on syrjässä yhdyskuntarakenteesta ja teknisen huollon verkostoista
 1 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 35 asuinrakennusta ja 110 lomarakennusta  Hankkeen toteutuminen ei liene luo synergiaetua yrityspalveluiden kannalta
 2 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 110 asuinrakennusta ja 86 lomarakennusta  Alue on erämaa‐aluetta, ja sitä käytetään virkistyskäyttöön
 Alueen merkitys virkistyksen kannalta voi lisääntyä Hennan taajaman
kehittymisen myötä
Suositus:
 Maakuntakaavoituksessa ja vireillä olleessa tuulivoimahankkeessa on
Kohde soveltuu kohtalaisen hyvin kierrätyspuistotoiminnoille, mutta on hieman
huomattu, että alueella on tarve tavanomaista perusteellisempaan
syrjässä teknisen huollon verkostoista ja toimintaa tukevasta maankäytöstä.
vuorovaikutukseen
Alueella on myös arvoa virkistyksen kannalta. Alue on laaja, joten
 Lisäliikenne lisää merkittävästi meluhaittoja yhdystien välittömässä
kierrätyspuistotoimintojen sijoittelulla voidaan vaikuttaa aiheutuviin
läheisyydessä asuville asukkaille erityisesti valtatien 4 suuntaan.
kustannuksiin ja vaikutuksiin.
 Lähiseudulla on keskimääräistä enemmän loma‐asutusta.
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Isovuori

Käytettävissä oleva pinta‐ala ja laajenemismahdollisuudet
Alueella on riittävästi tilaa kierrätyspuiston tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Alue on todennäköisesti
riittävän laaja, vaikka osa alueesta todettaisiin vaikeaksi tai mahdottomaksi toteuttaa myöhemmin
laadittavissa selvityksissä. Laajenemissuuntia on tunnistettavissa useita.
Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Alue sijaitsee valtatien 4 vieressä, ja voisi mahdollisesti palvella myös Uudenmaan tarpeita. Alue on
yhdyskuntarakenteesta irrallaan olevaa haja‐asutusaluetta. Lähiseudulla on keskimääräistä enemmän
loma‐asutusta. Pääasiallinen kuljetusreitti kulkee Viljaniemen pienkylän läpi, kuljetusreitillä valtatien
suuntaan on noin 20 asuinrakennusta. Alue on syrjässä synergiaetujen syntymisen kannalta muiden
yritysten kanssa.
Kaavallinen valmius
Yleiskaavassa alue on osoitettu MU‐alueena. Uudessa maakuntakaavassa alue on osoitettu
luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealue –merkinnällä. Maakuntakaava mahdollistaa
kierrätyspuiston toteuttamisen ilman loppusijoitusta. Seudullinen loppusijoitus voidaan mahdollistaa
muuttamalla alue maakuntakaavassa EJ‐alueeksi tai laatimalla yleiskaava, jossa on riittävät seudulliset
selvitykset. Yleiskaavan lisäksi on laadittava asemakaava. Virkistysarvojen takia kehittäminen vaatii
todennäköisesti tavanomaista perusteellisempaa vuorovaikutusta, mikä voi aiheuttaa aikataulun
viivästymistä ja ylimääräisiä kustannuksia.
Maanomistus
Alue koostuu 55 kiinteistöstä, joiden koko vaihtelee alle yhdestä hehtaarista useisiin satoihin hehtaareihin.
Alue on 90 % yksityishenkilöiden omistuksessa, loput omistaa yritys (Tornator Oy, eteläosa). Alueella on
noin 20 maanomistajaa. Pienet kiinteistöt sijoittuvat kaarimaisesti alueen keskiosaan. Kiinteistöjen suuri
koko ja vähäinen omistajien määrä pohjoisosassa, josta alueelle todennäköisesti liittyään, saattaa
vaikuttaa myönteisesti hankkeen toteuttamiseen. Kolme yksityishenkilöä omistaa noin 50 % alueesta
pohjoisosassa.
Liikenne ja saavutettavuus
Sijaitsee Lahden keskustasta 18 km, Orimattilan keskustasta 10 km ja Hollolan keskustasta 21 km. Alueen
etäisyys lähimmälle yhdystielle (Yt 1631) on 950 m. Valtatielle (vt 4) on matkaa 2 km. Alue liitetään
yhdystiehen rakentamalla uusi tieyhteys Mustajärventien linjausta noudattaen 950 m matkalta.
Liikenneturvallisuus säilynee nykyisellä tasolla. Kohteen läheisyydessä kuljetusreiteillä on maataloustiloja.
Teknisen huollon verkostot
Alue on lähes rakentamaton ja sivussa rakennetusta teknisen huollon verkostosta. Tuuliharjan liittymän
kohdalla ja siitä kohti etelään kulkevat vesi‐ ja viemärijohdot. Lähimmillään johdot sijaitsevat noin 1,7
kilometrin päässä kohdealueesta. Alueen koillispuolella Luhtikyläntiellä lähimmillään noin 750 metrin
päässä kulkee tietoliikennejohtoja.
Rakentamiskustannukset ja aikataulu
Alueen tieyhteyksien rakentamiskustannukset ja toteutetavuus lähimmälle yhdystielle ovat tavanomaista
luokkaa. Tieyhteyden rakentamiskustannukset ovat arviolta 660 000 €.
Jyrkkäpiirteinen kallioista pääosin muodostuva alue, jonka painanteissa kulkee alueen halki pintavesiä.
Esirakentaminen vaatii merkittäviä louhintatöitä, joista toisaalta saadaan kiviaineksia alueen
rakentamiseen. Kohteen rakentamisolosuhteita kustannusten ja aikataulun osalta voidaan pitää
haastavina.
Pintavedet
Alueen vedet purkautuvat Myllyojan kautta Puujokeen ja edelleen Porvoojokeen. Porvoojoki on
tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Alueen ojat ovat nykysillään korkeintaan metsätalouden kuormittamia.
Toiminta saattaa aiheuttaa lähialueen pintavesiojissa samentumista, virtaamavaihteluita ja
rehevöitymistä. Hanke heikentäisi välittömän ympäristön veden laatua, mutta vaikutus vesistöalueen
mittakaavassa on vähäinen.
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Maisema ja kulttuuriympäristö
Alue rajautuu pohjoisessa välittämästi maakunnallisesti arvokkaaseen Viljaniemen kylä ja
kulttuurimaisemaan. Alueella vuorottelevat metsäiset, paikoin jopa kallioiset selännealueet ja niiden väliin
jäävät soistumat. Maisemakuva on pääasissa sulkeutunut. Toteutuessaan hanke muuttaisi maiseman
luonnetta merkittävästi pääasiassa rakentamattomalla alueella. Alueelle voi lisäksi avautua paikoin jopa
suoria näkymiä erityisesti alueen pohjoispuolella sijaitsevalta kulttuurimaisema‐alueelta.
Luonto
Maakuntakaavassa tai aiemmassa yleiskaavassa (v. 1998) alueelta ei ole tunnistettu suojeltavia kohteita.
Alue on kauttaaltaan metsäinen, eikä sille sijoitu asutusta. Alueen yleisimmät metsätyypit ovat
lehtomainen kangas ja tuore kangas. Puuston ikä vaihtelee nuoresta taimikosta noin 70‐vuotiaaseen
metsään. Hakkuuaukeita on paikoitellen. Puusto on kuusivaltaista. Alueelta ei ole tiedossa uhanalaisten
lajien havaintoja. Lähin luonnonsuojelualue on alueen kaakkoispuolelle noin 600 metrin päähän sijoittuva
Takametsän jalopuumetsikkö (LTA207460).
Ympäristöhaitat
Alueen generoima lisäliikenne lisää merkittävästi meluhaittoja yhdystien välittömässä läheisyydessä
asuville asukkaille erityisesti valtatien 4 suuntaan. Oletettavasti Orimattilan suunta on selkeästi vähemmän
liikennöity, eli lisähaitat ovat myös pienemmät tällä tieosuudella. Alueen potentiaalisella
meluvaikutusaluella haja‐asutusta ja loma‐asutusta. Normaalitoiminta ei aiheuta hajuhaittoja ympäröivälle
asutukselle. Poikkeustapauksessa hajuhaittoja voi esiintyä ympäröivällä haja‐asutusalueella. Toiminta ei
aiheuta pienhiukkasten ohjearvojen ylityksiä ympäröivissä kohteissa.
Elinolot, viihtyvyys ja terveys
Alue on harvoja laajoja yhtenäisiä erämaa‐alueita. Aluetta käytetään aktiivisesti virkistys‐, marjastus‐,
metsästys‐ ja suunnistuskäyttöön. Alueen läpi on osoitettu maakuntakaavassa ohjeellisia ulkoilureittejä.
Alueen merkitys virkistyksen kannalta voi lisääntyä Hennan taajaman kehittymisen myötä. Alueen
kehittäminen on herättänyt tavanomaista vilkkaampaa keskustelua. Toteutuessaan hanke muuttaa
maiseman luonnetta muutoin melko rakentamattomalla alueella ja rajoittaa alueen käyttöä virkistykseen
osalla alueesta. Alueelle voi lisäksi avautua paikoin jopa suoria näkymiä erityisesti alueen pohjoispuolella
sijaitsevalta kulttuurimaisema‐alueelta, riippuen kierrätyspuiston sijainnista alueella. Kuljetusreitillä
sijaitsee noin 20 asuinrakennusta. Alueen generoima lisäliikenne lisää merkittävästi meluhaittoja
yhdystien välittömässä läheisyydessä asuville asukkaille erityisesti valtatien 4 suuntaan.
Liikenneturvallisuus säilynee nykyisellä tasolla.
Yhteenveto saadusta palautteesta
Kyselyn vastaajien arvioissa Isovuoren soveltuvuudesta on paljon hajontaa. Sijoittamista vastustavia
argumentteja: pohjavedet ja koskemattomat erämäät pilaantuvat, syrjäinen sijainti, huono saavutettavuus.
Sijoittamista puoltavia argumentteja: syrjäinen sijainti, vähiten haittaa asutukselle, tarpeeksi suuri alue.
Sijoitus
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Marjasuo

Uutta tietä alueen rajalle 50 m

St 140 tien leveys 8,5m kohtuu
kuntoinen päällyste, tien
reunavyöhyke ok. Geometria ok. Ei
parannustarvetta. KVL 1376

Nykytilanteen kuvaus:
Pienehkö Marjasuon alue sijaitsee Orimattilan länsiosassa, noin 19 kilometrin päässä Lahden keskustasta. Alueen
maaperä on pääosin kalliota ja moreenia. Alueella on korkeuseroja. Alue muodostuu pääosin muutamasta 10‐50
ha kiinteistöstä. Alueen lähiympäristössä on keskimääräistä vähemmän asutusta, mutta alueen ympäristöön on
suunniteltu uutta maankäyttöä.

X

Lähtötiedot:

Vahvuudet:

Maakuntakaavamerkintä:

T – Teollisuus‐ ja varastoalue

Tieliikenteen yhteystarve
Yleiskaavamerkintä:

T – teollisuus‐ ja varastoalue

jl ‐ joukkoliikenteen yhteystarve

st‐1 – seututie Tuuliharjasta tielle 140

Punainen viiva ‐ tuleva seututie / pääkatu

Punainen palloviiva ‐ tuleva kevyen liikenteen reitti

z ‐ suurjännitelinja

 Alueen sijainti yhdyskuntarakenteessa on hyvä
 Liitettävissä hyvin tieverkostoon. Alueen liikenneyhteydet paranevat
entisestään, mikäli suunnitellut seututiet toteutuvat
 Hankkeen toteutuminen tuo vetoapua ja synergiaetua yrityspalveluille
 Potentiaalinen alue palvelemaan Uudenmaan luonnonvarataloutta tai
kierrätystä (vt 4 läheisyydessä)
 Kaavatilanne tukee hankkeen kehittämistä (varasto‐ ja teollisuusaluetta)
 Alueen toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin,
viihtyvyyteen tai terveyteen
 Liitettävissä hyvin teknisen huollon verkostoihin
 Alueen lähiympäristössä on keskimääräistä vähemmän asutusta.

Alueen pinta‐ala: noin 113 ha
Lähialueen asutus:
 1 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 18 asuinrakennusta ja 18 lomarakennusta
 2 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 66 asuinrakennusta ja 37 lomarakennusta

Heikkoudet:
 Alue on pinta‐alaltaan pienehkö
 Työ‐ ja asiointimatkojen suuntautuminen suunniteltujen seutu/pääteiden
kautta kierrätyspuiston läpi voi vähentää matkustusviihtyvyyttä

Suositus:
Alue soveltuu hyvin kierrätyspuiston sijaintipaikaksi, mutta kohde on pinta‐
alaltaan pienehkö (113 ha) eikä laajenemissuuntia ole tunnistettavissa
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Marjasuo

Käytettävissä oleva pinta‐ala ja laajenemismahdollisuudet
Alue on pinta‐alaltaan pienehkö, ja laajenemissuuntia ei ole.
Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Alueen lähiympäristössä on keskimääräistä vähemmän asutusta. Hennan alakeskuksen tiivis taajama‐alue
sijoittuu noin 1,5 kilometrin päähän suunnitellusta alueesta. Alueen eteläpuolella Mustajärventien
läheisyydessä on vakituista kyläasutusta noin 500 metrin etäisyydellä. Haitallisia vaikutuksia ehkäisee
suunniteltu työpaikka‐ ja teollisuusalue asutuksen ja kierrätyspuiston välissä. Alue ei ole asutuksen
laajenemisen kannalta keskeisellä alueella. Sen sijainti on kuitenkin keskeinen uudella työpaikka‐ ja
teollisuusalueella Hennan ja Tuuliharjan uuden palvelukeskittymän välissä. Alueen läpi tulee kulkemaan
asiointi‐ ja työmatkaliikennettä. Alueella on hyvä potentiaalia synergiaetujen syntymiselle suunniteltujen
suunniteltujen teollisuus‐ ja palvelutoimintojen läheisyydestä johtuen. Vähittäiskaupan suuryksikön alue
itäpuolella voi johtaa uusien palvelukokonaisuuksien syntymiseen. Alue sijaitsee valtatie 4 vieressä, ja voisi
mahdollisesti palvella myös Uudenmaan tarpeita.
Kaavallinen valmius
Maakunta‐ ja kuntakaavoissa alueelle on osoitettu teollisuus‐ ja varastoaluetta. Suunniteltu toiminta ei ole
maakunta‐ tai yleiskaavan vastainen. Alueelle tulee laatia asemakaava, jossa on riittävät seudulliset
selvitykset.
Alueen itäpuolelle junaradan ja vt4:n välialueelle on osoitettu vähittäiskaupan suuryksikkö (km). Alueen
itäpuolella sijaitsee uusi eritasoliittymä, josta on maakunta‐ ja yleiskaavassa osoitettu uusi tieyhteys
alueen läpi. Yleiskaavassa seututie/päätie haarautuu kohti Hennaa alueen kohdalta. Eritasoliittymältä
selvitysalueen läpi ja kohti Hennaa on osoitettu myös joukkoliikenteen yhteystarve. Liikenneyhteyksien
kehittäminen hyödyttää alueen kehittämistä mutta jakaa sen kolmeen eri osaan.
Maanomistus
Alueella on 15 kiinteistöä, joiden koko vaihtelee pääasiassa 15 ja 90 hehtaarin välillä. Alueella on suuria
kiinteistöjä, mikä saattaa olla hankkeen toteuttamisen kannalta myönteistä. Kaksi yksityishenkilöä omistaa
valtaosan (noin 70 %) alueesta. Alue on yksityishenkilöiden omistuksessa.
Liikenne ja saavutettavuus
Sijaitsee Lahden keskustasta 19 km, Orimattilan keskustasta 19 km ja Hollolan keskustasta 20 km. Alue
sijaitsee lähellä Tuuliharjan eritasoliittymää, josta on suunniteltu uusi tieyhteys alueen läpi ja kohti etelää.
Alueen etäisyys lähimmälle seututielle (st 140) on 50 m. Valtatielle (vt 4) on matkaa 7 km. Alue liitetään
maantiehen rakentamalla uusi tieyhteys 50 m. Liikenneturvallisuus säilynee nykyisellä tasolla. Kohteen
läheisyydessä kuljetusreiteillä ei ole kylätaajamia tai kouluja. Mikäli alueelle rakennetaan uusi yleiskaavan
mukainen tieyhteys valtatieltä 4, alueen saavutettavuus paranee merkittävästi Lahdesta ja Hollolalasta.
Teknisen huollon verkostot
Tuuliharjan liittymän kohdalla ja siitä kohti etelään kulkevat vesi‐ ja viemärijohdot. Lähimmillään johdot
sijaitsevat Mustajärventien itäosassa noin 200 metrin päässä kohdealueesta. Alueen länsireunalla Vanhan
Helsingintien yhteydessä kulkee tietoliikennejohtoja.
Rakentamiskustannukset ja aikataulu
Alueen tieyhteyksien rakentamiskustannukset ja toteutetavuus lähimmälle seututielle ovat tavanomaista
luokkaa. Tieyhteyden rakentamiskustannukset ovat arviolta 40 000 €.
Maaperä vaihtelee alueella, pääosin kalliota ja hiekkaa, alueen läpi kulkee pintavesiä. Alueen
rakentamisolosuhteet kustannusten ja aikataulun osalta ovat tavanomaiset. Kohteessa on tehtävä
louhinatöitä kohtuullisesti.
Pintavedet
Alueen vedet purkautuvat Möllinojaan ja sieltä Avijoen kautta Porvoonjokeen. Alueen rakentaminen
vaikuttaa hulevesivirtaamiin, mikä kuormittaa erityisesti Möllinojaan. Toiminta saattaa aiheuttaa
lähialueen pintavesiojissa samentumista, virtaamavaihteluita ja rehevöitymistä. Alapuoliseessa vesistössä
ei ole arvokkaita luontokohteita. Vaikutus vesistöalueen mittakaavassa on vähäinen.
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Maisema ja kulttuuriympäristö
Alueen länsipuolella, lähimmillään noin 500 metrin etäisyydellä sijaitsee maakunnallisesti arvokas Vähä‐
Henna maisema‐alue. Alue on maisemakuvaltaan sulkeutunutta metsäistä selännealuetta. Alue rajautuu
idässä rautatiehen ja lännessä Vanhaan‐Helsingintiehen. Alueen lounaispuolen avoimilta peltoaukeilta ja
Vähä‐Hennan maisema‐alueelta voi aueta paikoin näkymiä alueelle ja erityisesti sen loppusijoitusalueille.
Luonto
Alueen kaakkoispuolella on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue (luo) ja lähivirkistysalue.
Merkinnällä on osoitettu luonnonsuojelullisesti arvokkaat luontokohteet, kuten liito‐oravan
esiintymisalueet. Alue on kauttaaltaan metsäinen, eikä sille sijoitu asutusta. Alueen yleisin metsätyyppi on
tuore kangas. Metsät ovat iältään suurimmaksi osaksi alle 50‐vuotiaita. Taimikkoa ja nuorta
kasvatusmetsää esiintyy paikoitellen. Puusto on kuusi‐ ja koivuvaltaista. Alueelta ei ole tiedossa
uhanalaisten lajien havaintoja. Lähin luonnonsuojelualue on alueen itäpuolelle noin 500 metrin päähän
sijoittuva Tekemäjärven luonnonsuojelualue yksityinen luonnonsuojelualue (YSA202009).
Ympäristöhaitat
Alueen generoima liikenne sijoittuu seututielle, jossa KVL on nykyisellään yli 1000 ajon/vrk. Liikenteen
lisämeluhaitat ovat minimaaliset. Alueen potentiaalisella meluvaikutusaluella on haja‐asutusta ja hieman
kauempana, radan ja Vt4n kaakkoispuolella myös loma‐asutusta. Normaalitoiminta ei aiheuta hajuhaittoja
ympäröivälle asutukselle. Poikkeustapauksessa hajuhaittoja voi esiintyä ympäröivällä haja‐asutusalueella.
Toiminta ei aiheuta pienhiukkasten ohjearvojen ylityksiä ympäröivissä kohteissa.
Elinolot, viihtyvyys ja terveys
Aluelle on suunniteltu teollisuustoimintoja. Nykyisin alueen käyttö virkistys‐, marjastus‐, metsästys‐ ja
suunnistuskäyttöön on arvion mukaan tavanomaista tai vähäistä. Alueella ei sijaitse virallisia tai
suunniteltuja ulkoilureittejä tai –alueita. Työ‐ ja asiointimatkojen suuntautuminen suunniteltujen
seutu/pääteiden kautta kierrätyspuiston läpi voi vähentää matkustusviihtyvyyttä. Ympäristöhaittoja ei
todennäköisesti kantaudu suunnitellulle palvelualueelle. Liikenteen lisämeluhaitat ovat vähäisiä.
Kohdealue ja kuljetusreitti sijaitsevat riittävän kaukana asutuksesta ja herkistä kohteista, joten merkittäviä
haittavaikutuksia ei syntyne ympäristöhaittojen kautta. Liikenneturvallisuus säilynee nykyisellä tasolla.
Alueen lounaispuolen avoimilta peltoaukeilta voi aueta paikoin näkymiä hankealueelle ja erityisesti sen
loppusijoitusalueille, mikä voidaan kokea häiritsevänä.
Yhteenveto saadusta palautteesta
Kyselyn vastaajat arvioivat Marjasuon keskimäärin melko hyvin soveltuvaksi sijainniksi. Sijoittamista
puoltavia argumentteja: haitat asutukselle vähäisiä, vähän heikkouksia, hyvä saavutettavuus. Sijoittamista
vastustavia argumentteja: pieni alue, syrjäinen sijainti, lähellä Hennan seisaketta.
Sijoitus

Lahden seudun kierrätyspuiston sijoituspaikkaselvitys, 8.12.2017

3

3

4

3,5

2

38 (48)

Maakuntakaava

9

Kehätie

Eteläinen kehätie ja uusi
ETL, josta tieyhteys alueelle

Yleiskaava

Alue liitetään tieverkkoon Nostavan
eritasoliittymän kautta Nostavan OYK
esitetyn tielinjauksen kautta.

Alustavat poissuljetut alueet (harmaa)

Nykytilanteen kuvaus:
Kehätien kierrätyspuiston alue sijaitsee Hollolassa, noin 12 kilometrin päässä Lahden keskustasta. Hyvät
liikenneyhteydet. Kehätie suunnitteilla alueen pohjoispuolelle. Eteläinen kehätie ja muu suunniteltu maankäyttö
tukevat alueen kehittämistä. Alueella korkeuseroja ja alueen maaperä vaihtelevaa. Alue muodostuu pääosin
muutamasta >50ha kiinteistöstä.

Lähtötiedot:

Vahvuudet:

Maakuntakaavamerkintä:
 llk – luonnonvaralogistiikan kehittämisalue
 EJm – käytöstä poistettu tai poistuva jätteenkäsittelyalue
 kk – kehittämisen kohdealue
 t – teollisuus‐ ja varastoalue
 Vihreä nuoli ‐ viheryhteystarve
Yleiskaavamerkintä:
Nostavan OYK, lainvoimainen 2006 ja kuntakeskuksen OYK 2012:
 M (Maa‐ ja metsätalousvaltainen alue / Maa‐ ja metsätalousalue)
 M‐1 (Maa‐ ja metsätalousvaltainen alue maisemallisesti herkällä alueella)
Hollolan strateginen yleiskaava 2017
Alueen pinta‐ala: noin 287 ha
Lähialueen asutus:
 1 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 56 asuinrakennusta
 2 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 986 asuinrakennusta ja 9 lomarakennusta






Suositus:







Hollola on valmis edistämään alueen kehittämistä kierrätyspuistoksi
Erinomainen saavutettavuus Lahdesta ja Hollolasta
Liitettävissä hyvin tie‐ ja teknisen huollon verkostoon
Eteläinen kehätie ja muu suunniteltu maankäyttö tukevat alueen
kehittämistä
Sijainti yhdyskuntarakenteessa on optimaalinen
Hankkeen toteutuminen tuo vetoapua ja synergiaetua
yrityspalveluille
Alue on riittävän suuri kierrätyspuiston tarpeisiin
Tieyhteydet paranevat Lahden eteläisen kehätien rakentuessa.
Alueen toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten
elinoloihin, viihtyvyyteen tai terveyteen

Heikkoudet:
 Maaperä ja topografia alueella on vaihtelevaa ja suurelta osin
kallioista. Toteuttamisen yhteydessä on huomioitava kallion
louhimistarpeet. Rakentamiskustannukset voivat nousta suureksi.

Alue on tutkituista kohteista paras, ja soveltuu erinomaisesti kierrätyspuiston
sijaintipaikaksi. Merkittäviä heikkouksia ei tunnistettu. Maaperä ja topografia alueella on
vaihtelevaa. Alueella on huomioitava louhimistarpeet ja niiden aiheuttamat kustannukset.
Luontoarvojen huomioiminen vaikuttaa myös toimintojen sijoittamiseen alueelle. Alue on
melko laaja, joten kierrätyspuistotoimintojen sijoittelulla voidaan vaikuttaa aiheutuviin
kustannuksiin ja vaikutuksiin jonkin verran.
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Kehätie

Käytettävissä oleva pinta‐ala ja laajenemismahdollisuudet
Alueella on riittävästi tilaa kierrätyspuiston tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Alue on todennäköisesti
riittävän laaja, vaikka osa alueesta todettaisiin vaikeaksi tai mahdottomaksi toteuttaa myöhemmin
laadittavissa selvityksissä.
Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Alueella ei ole nykyistä tai suunniteltua asutusta. Aikkalan pienjäteasema on toiminnassa Paassillan
kaakkoispuolella. Alueen lähistölle on suunnitteilla logistiikkakeskus ja työpaikka‐alueita, mikä tukee
alueen kehittämistä. Alueella on paras potentiaali synergian ja uuden liiketoiminnan syntymiselle yritysten
välillä. Vt 12 Lahden eteläisen kehätien kehittämisen myötä alueen luonne muuttuu nykyistä
keskeisemmäksi Lahden seudun kaupunkirakenteessa. Tieyhteyden toteuttaminen kehätien Nostavan
eritasoliittymään palvelisi sekä kierrätyspuistoa että Nostavan tavaralogistiikan aluetta. Alueella on myös
muita mahdollisia synergiaetuja Nostavan tavaralogistiikan alueen kanssa. Alueen sijoittuminen
kaupunkirakenteen kannalta on vaihtoehdoista paras. Kuivasataman sijoittuminen alueen läheisyyteen on
mahdollista. Alan toimijat ovat osoittaneet kiinnostusta aluetta kohtaan.
Kaavallinen valmius
Kierrätyspuistoon on varauduttu Hollolan strategisessa yleiskaavassa (hyv. 2017) ja Eteläisen kehätien
ympäristön kaavarungossa. Alueen ympäristöön on suunniteltu teollisuus‐ ja työpaikkarakentamista. Osa
alueesta on osoitettu luonnonvaralogistiikan kehittämisalue‐merkinnällä. Maakuntakaava mahdollistaa
kierrätyspuiston toteuttamisen ilman loppusijoitusta tällä alueella. Maakuntakaava ei estä hankkeen
toteuttamista muilla alueilla. Seudullinen loppusijoitus voidaan mahdollistaa muuttamalla alue
maakuntakaavassa EJ‐alueeksi tai yleiskaavassa seudullisella tarkastelulla. Alueelle on laadittava yleis‐ ja
asemakaava.
Maanomistus
Alueella on 12 maanomistajaa. Alue on pääosin yksityishenkilöiden omistuksessa. Hollola omistaa alueelta
pienehkön kiinteistön (98‐452‐3‐58). Maanomistajien kanssa on käyty alustavia keskusteluja pääosin
myönteisessä ilmapiirissä. Kiinteistöt ovat melko kookkaita, mikä on myönteistä. Kiinteistöjen pitkittäinen
muoto on haasteellinen, koska hanke sijoittuu useammalle kiinteistöille.
Liikenne ja saavutettavuus
Sijaitsee Lahden keskustasta 12 km, Orimattilan keskustasta 29 km ja Hollolan keskustasta 5 km. Alue
liitetään Nostavan eritasoliittymän kautta kehätiehen rakentamalla uutta tieyhteyttä 1,4 km. Strategisessa
yleiskaavassa esitetty uusi tieyhteys on linjattu alueelle johtavan kaatopaikantien mukaisesti. Kyseistä tietä
voidaan käyttää jatkossa, mikäli se toteutetaan.
Teknisen huollon verkostot
Alue sijaitsee tieverkon tuntumassa, ja alueen läpi on suunniteltu uusia tieyhteyksiä. Lahden seudun
vesihuoltolaitosten toiminta‐alue sijaitsee lähimmillään noin 700 metrin päässä. Lähimmät vesi‐, viemäri ja
hulevesijohdot sijaitsevat noin 1,1 kilometrin päässä Tikkakalliontiellä ja Takapellontiellä. Alueen läpi
kulkee 110 kV voimajohto, jolle on jätettävä suojavyöhyke. Siihen liittyminen saattaa olla mahdollista.
Rakentamiskustannukset ja aikataulu
Alueen tieyhteyksien rakentamiskustannukset ja toteutetavuus lähimmälle kantatielle ovat tavanomaista
luokkaa. Tieyhteyden rakentamiskustannukset ovat arviolta 1 050 000 €. Maaperä ja topografia alueella
on vaihtelevaa ja suurelta osin kallioista. Kohde soveltuu maaperäolosuhteiden puolesta rakentamiseen ja
sen rakentamisolosuhteet kustannusten ja aikataulun osalta ovat tavanomaiset. Toteuttamisen
yhteydessä on huomioitava kallion louhimistarpeet. Alue on laaja, joten kierrätyspuistotoimintojen
sijoittelulla alueelle voidan vaikuttaa louhinnasta aiheutuviin kustannuksiin. Kustannukset riippuvat myös
toteutusjärjestyksestä lähialueen muun maankäytön kanssa.
Pintavedet
Alueen poikki virtaavat Melkkaanoja ja Koivusillanjoki, jotka laskevat edellen Vähäjokeen. Vähäjoesta
vedet virtaavat Luhdanjokeen, joka on Porvoojoen päähaara. Vähäjokeen on aiemmin kohdistunut
jätevesikuormitusta, mutta nykyisin kuormitus on lähinnä hajakuormituksena tulevaa kiintoainesta ja
humusta. Alapuoliseessa vesistössä ei ole arvokkaita luontokohteita. Vaikutus vesistöalueen
mittakaavassa on vähäinen. Toiminnan vaikutukset pintavesiin huomioidaan kaavoituksessa ja alueen
muussa suunnittelussa.
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Maisema ja kulttuuriympäristö
Alueen kaakkois‐ ja länsipuolella, lähimmillään noin 900 metrin etäisyydellä sijaitsee sekä Vesalan,
Nokkalan, Untilan ja Utulan kylien valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009)
että Vesalan‐Korpikylän maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema. Alueen koillispuolella noin kilometrin
etäisyydellä sijaitsee maakunnallisesti arvokas Okeroisten kulttuurimaisema. Alueen pohjoispuolella,
lähimmillään noin 100 metrin etäisyydellä sijaitsee kaksi tunnettua muinaisjäännöstä. Alue on
maisemakuvaltaan sulkeutunutta metsäistä selännealuetta. Ympäristöstä ei todennäköisesti avaudu
merkittäviä näkymiä hankealueelle, mutta toteutuessaan hanke muuttaisi maiseman luonnetta muutoin
melko rakentamattomalla alueella. Kierrätyspuiston sijoittuisi Kehätien eteläpuolelle, tien varteen on
tarkoitus sijoittaa tiemaiseman kannalta sopivampaa toimintaa.
Luonto
Alue on kauttaaltaan metsäinen, eikä sille sijoitu asutusta. Alueen yleisin metsätyyppi on lehtomainen
kangas. Metsät ovat iältään suurimmaksi osaksi alle 60‐vuotiaita. Puusto on kuusivaltaista. Lähin
luonnonsuojelualue on alueen itäpuolelle noin 1 kilometrin päähän sijoittuva Tikkakallio (YSA043632).
Alueella ja sen läheisyydessä on luontoarvoiltaan merkittäviä kohteita, kuten ekologisia käytäviä ja
purolaaksoja. Puroalueilla on havaintoja saukosta, lisäksi ne ovat mahdollisia purotaimenkohteita.
Arvokohteet on huomioitava tarkemmassa suunnittelussa.
Ympäristöhaitat
Alueen generoima liikenne sijoittuu vilkkaalle kantatielle, eikä näin ollen lisää merkittävästi liikenteen
aiheuttamia ympäristöhaittoja.
Noin kilometrin etäisyydellä alueesta on taajama‐asutusta, mikä tulee huomioda meluavien toimintojen
sijoittelussa ja mahdollisissa meluntorjuntarakenteissa. Normaalitoiminta ei aiheuta hajuhaittoja
ympäröivälle asutukselle. Poikkeustapauksessa hajuhaittoja voi esiintyä ympäröivällä haja‐asutusalueella.
Toiminta ei aiheuta pienhiukkasten ohjearvojen ylityksiä ympäröivissä kohteissa.
Elinolot, viihtyvyys ja terveys
Aluetta käytetään tavalliseen tapaan virkistys‐, marjastus‐, metsästys‐ ja suunnistuskäyttöön. Alueen
koillispuolelle on osoitettu viheryhteystarve, joka palvelisi virkistysalue‐ tai ekologisen verkoston tarpeita.
Toteutuessaan hanke rajoittaa osalla aluetta virkistyskäyttöä. Kohdealue ja kuljetusreitti sijaitsevat
riittävän kaukana asutuksesta ja herkistä kohteista, joten merkittäviä haittavaikutuksia ei todennäköisesti
synny. Liikenneturvallisuus säilyy nykyisellä tasolla. Ympäristöstä ei avaudu merkittäviä näkymiä
hankealueelle. Eteläisen kehätien rakentamisen ja sen tuoman uuden maankäytön myötä alueen merkitys
virkistystarkoituksessa vähenee. Nykyiset (pienjäteasema) ja suunnitellut toiminnot vähentävät alueen
merkitystä virkistysalueena.
Yhteenveto saadusta palautteesta
Kyselyn vastasajat arvioivat Kehätien keskimäärin hyvin soveltuvaksi sijainniksi. Sijoittamista puoltavia
argumentteja: paras vaihtoehto, vain vähän heikkouksia, hyvät liikenneyhteydet, Hollolan kunta suhtautuu
myönteisesti, vain vähän asutusta lähellä. Sijoittamista vastustavia argumentteja: liian lähellä nykyisiä ja
suunniteltuja asuinalueita.
Sijoitus
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Maakuntakaava

10 Rappukallio
Kt 54, tien leveys 10m hyväkuntoinen
päällyste, tien reunavyöhyke ok.
Geometria ok. Ei parannustarvetta. KVL
5280

Uutta tietä alueen rajalle 1300 m

Yleiskaava

Alustavat poissuljetut alueet (harmaa), ei‐
mahdollinen laajenemissuunta (x)

Nykytilanteen kuvaus:
Rappukallion alue sijaitsee Hollolassa, noin 14 kilometrin päässä Lahden keskustasta. Alue on kauttaaltaan
metsäinen. Lähialueella on keskimääräistä vähemmän asutusta

X
Ei‐alueet ja mahdolliset
laajenemissuunnat

Lähtötiedot:

Vahvuudet:

Maakuntakaavamerkintä:
 kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokas alue (sininen
raidoitus)
 voimalinja (110 kV)
Yleiskaavamerkintä, Hollolan strateginen yleiskaava (2017)
 Matkailun kehittämisen alue (keltainen)
 Maaseutuelinkeinot ja asuminen (vihreä)

 Lähellä Lahtea ja Hollolaa
 Kohde ja kuljetusreitti sijaitsevat riittävän kaukana asutuksesta ja
herkistä kohteista, joten merkittäviä haittavaikutuksia ei syntyne
 Lähistöllä sijaitsee keskimääräistä vähemmän asutusta

Alueen pinta‐ala: noin 104 ha
Lähialueen asutus:
 1 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 29 asuinrakennusta ja 3 lomarakennusta
 2 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 85 asuinrakennusta ja 10 lomarakennusta

Suositus:
Kohde soveltuu kierrätyspuistotoiminnoille, mutta on pienehkö ja hieman syrjässä
yhdyskuntarakenteesta. Lisäksi rakentamisolosuhteet ovat erittäin haastavat
Lähialueen asutus:
 1 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 29 asuinrakennusta ja 3 lomarakennusta
 2 km etäisyydellä alueesta sijaitsee 85 asuinrakennusta ja 10 lomarakennusta

Heikkoudet:
 Alue on hieman syrjässä yhdyskuntarakenteesta
 Hankkeen toteutuminen ei liene luo synergiaetua yrityspalveluiden
kannalta
 Alue on pinta‐alaltaan pienehkö, eikä selkeitä laajenemissuuntia ei
tunnistettavissa
 Alueelle liittyminen vaatii pitkähkön uuden tieyhteyden
 Rakentamisolosuhteet ovat erittäin haastavat
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Rappukallio

Käytettävissä oleva pinta‐ala ja laajenemismahdollisuudet
Alue on pinta‐alaltaan pienehkö. Selkeitä laajenemissuuntia ei ole tunnistettavissa, koska etelässä aluetta
rajaa arvokas kulttuurimaisema ja muualla pääosin asutus.
Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Alue on riittävän kaukana asutuksesta ja herkistä kohteista. Sijainti on hieman sivussa, jotta synergiaetujen
syntyminen yritysten kanssa olisi todennäköistä. Lähimmät yritysalueet sijaitsevat eteläisen kehätien
lähiympäristöön.
Kaavallinen valmius
Alueella ei ole yleis‐ tai asemakaavaa. Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu uusia
maankäyttömerkintöjä. Hollolan strategisessa yleiskaavassa tien varsi on osoitetu matkailun kehittämisen
alueena. Maakuntakaava ei estä hankkeen toteuttamista. Seudullinen loppusijoitus voidaan mahdollistaa
muuttamalla alue maakuntakaavassa EJ‐alueeksi tai yleiskaavassa seudullisella tarkastelulla. Alueelle on
laadittava yleis‐ ja asemakaava.
Maanomistus
Alue muodostuu kymmenestä 10‐50 ha kiinteistöstä. Alue on yksityishenkilöiden omistuksessa. Kiinteistöt
ovat melko kookkaita, mikä on myönteistä. Kiinteistöjen pitkittäinen muoto on haasteellinen, koska hanke
sijoittuu useammalle kiinteistöille.
Liikenne ja saavutettavuus
Sijaitsee Lahden keskustasta 14 km, Orimattilan keskustasta 30 km ja Hollolan keskustasta 7 km. Alueen
etäisyys lähimmälle kantatielle (kt 54) on 1150 m. Alue liitetään kantatiehen rakentamalla uutta
tieyhteyttä 1150 m. Liikenneturvallisuus säilynee nykyisellä tasolla. Kohteen läheisyydessä kuljetusreiteillä
ei ole kylätaajamia tai kouluja.
Teknisen huollon verkostot
Alue on lähes rakentamaton ja hieman sivussa teknisen huollon verkostosta. Lahden seudun
vesihuoltolaitosten toiminta‐alue sijaitsee lähimmillään noin 2,6 kilometrin päässä. Lähimmistä vesi‐,
viemäri ja hulevesijohdoista ei ole tarkempaa tietoa. Alueen läpi kulkee 110 kV voimajohto, jolle on
jätettävä suojavyöhyke. Siihen liittyminen saattaa olla mahdollista.
Rakentamiskustannukset ja aikataulu
Alueen tieyhteyksien rakentamiskustannukset ja toteutetavuus lähimmälle kantatielle ovat tavanomaista
luokkaa. Tieyhteyden rakentamiskustannukset ovat arviolta 800 000 €.
Kalliokohoumien välissä oleva pehmeikkö tekee kohteen rakentamisolosuhteista kustannusten ja
aikataulun osalta erittäin haastavan. Pehmeikkö saattaa vaatia stabilointia ja/tai esikuormitusta.
Pintavedet
Alueella on vähäisesti ojastoa, joista vesi purkautuu kahta reittia Koivusillanjokeen ja Hankaanjokeen ja
sieltä edellen Vähäjokeen. Vähäjoesta vedet virtaavat Luhdanjokeen, joka on Porvoojoen päähaara.
Vähäjokeen on aiemmin kohdistunut jätevesikuormitusta, mutta nykyisin kuormitus on lähinnä
hajakuormituksena tulevaa kiintoainesta ja humusta. Alapuoliseessa vesistössä ei ole arvokkaita
luontokohteita. Vaikutus vesistöalueen mittakaavassa on vähäinen.

Lahden seudun kierrätyspuiston sijoituspaikkaselvitys, 8.12.2017

2

2,5

3

3

3,5

2

1

4

43 (48)

9

10

11

12

13

Maisema ja kulttuuriympäristö
Alue rajautuu etelässä välittämästi maakunnallisesti arvokkaaseen Vesalan‐Korpikylän kulttuurimaisema.
Alueen länsipuoella noin 400 metrin etäisyydellä sijaitsee yksi tunnettu muinaisjäännös. Alueella
vuorottelevat metsäiset, paikoin jopa kallioiset selännealueet ja niiden väliin jäävä soistuma. Maisemakuva
on pääasissa sulkeutunut. Alueen etelä‐ ja itäpuolen avoimilta peltoaukioilta voi avautua osittaisia
näkymiä hankealueelle ja erityisesti sen loppusijoitusalueelle. Toteutuessaan hanke muuttaisi maiseman
luonnetta muutoin melko rakentamattomalla alueella.
Luonto
Alue on kauttaaltaan metsäinen, eikä sille sijoitu asutusta. Alueen yleisimmät metsätyypit ovat
lehtomainen kangas ja tuore kangas. Metsät ovat iältään suurimmaksi osaksi alle 60‐vuotiaita. Taimikkoa
ja nuorta kasvatusmetsää esiintyy paikoitellen. Puusto on kuusivaltaista. Alueelta ei ole tiedossa
uhanalaisten lajien havaintoja. Lähin luonnonsuojelualue on alueen länsipuolelle noin 3 kilometrin päähän
sijoittuva Syrjälänmetsän luonnonsuojelualue (MRA235858).
Ympäristöhaitat
Alueen generoima liikenne sijoittuu vilkkaalle kantatielle, eikä näin ollen lisää merkittävästi liikenteen
aiheuttamia ympäristöhaittoja. Potentiaalisella meluvaikutusalueella on vähäisesti haja‐asutusta.
Normaalitoiminta ei aiheuta hajuhaittoja ympäröivälle asutukselle. Poikkeustapauksessa hajuhaittoja voi
esiintyä ympäröivällä haja‐asutusalueella. Toiminta ei aiheuta pienhiukkasten ohjearvojen ylityksiä
ympäröivissä kohteissa.
Elinolot, viihtyvyys ja terveys
Aluetta käytetään tavalliseen tapaan virkistys‐, marjastus‐, metsästys‐ ja suunnistuskäyttöön. Alueella ei
sijaitse virallisia tai suunniteltuja ulkoilureittejä tai –alueita. Toteutuessaan hanke muuttaa maiseman
luonnetta muutoin melko rakentamattomalla alueella ja rajoittaa alueen käyttöä virkistykseen. Kohdealue
ja kuljetusreitti sijaitsevat riittävän kaukana asutuksesta ja herkistä kohteista, joten merkittäviä
haittavaikutuksia ei syntyne. Liikenneturvallisuus säilynee nykyisellä tasolla. Peltoalueilta voi avautua
näkymiä hankealueelle.
Yhteenveto saadusta palautteesta
Kyselyn vastaajat arvioivat Rappukallion keskimäärin melko huonosti soveltuvaksi sijainniksi. Sijoittamista
vastustavia argumentteja: liian pieni alue, syrjäinen sijianti, korkeat rakentamiskustannukset, vesistöt
valuma‐alueineen vaarassa. Sijoittamista puoltavia argumentteja: riittävän kaukana asutuksesta.
Sijoitus
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Karttakysely: Mikä on mielestäsi soveltuvin sijainti
kierrätyspuistolle?
Kaikki sijoituspaikkavaihtoehdot on nyt esitelty. Mikä on mielestäsi soveltuvin sijainti
kierrätyspuistolle?
Rappukallio
Kehätie
Marjasuo
Isovuori
Loukkaanmäki
Ruissuonkallio
Montari
Matomäki
Kirviä
Porosojanmäki
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Karttakysely: Mikä on mielestäsi soveltuvien sijainti kierrätyspuistolle:
Nastolassa, Hollolassa ja muualla asuvat.
Kaikki sijoituspaikkavaihtoehdot on nyt esitelty. Mikä on mielestäsi soveltuvin sijainti
kierrätyspuistolle?
10. Rappukallio
9. Kehätie
8. Marjasuo
7. Isovuori
6. Loukkaanmäki

Nastola

5. Ruissuonkallio

Hollola
Muut

4. Montari
3. Matomäki
2. Kirviä
1. Porosojanmäki
0

20

40

60

80

100

Lahden seudun kierrätyspuiston sijoituspaikkaselvitys, 8.12.2017

120

140

45 (48)

Karttakysely: Yhteenveto vastauksista kysymykseen: Miten hyvin kyseinen
alue mielestäsi soveltuu kierrätyspuiston sijainniksi (0 = erittäin huonosti,
100 = erittäin hyvin)
1 – 10
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11 – 20
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Rappukallio
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Eniten negatiivisimpia soveltuvuusarvioita sai Montari, jota erittäin huonosti soveltuvana (arvio väliltä 1–
10) piti 227 vastaajaa (69 % kysymykseen vastanneista).
Toiseksi eniten negatiivisimpia soveltuvuusarvioita sai Kirviä, jota erittäin huonosti soveltuvana (arvio
väliltä 1–10) piti 212 vastaajaa (57 % kysymykseen vastanneista).
Eniten positiivisimpia soveltuvuusarvioita sai Kehätie, jota erittäin hyvin soveltuvana (arvio väliltä 91–
100) piti 261 vastaajaa (57 % kysymykseen vastanneista).
Toiseksi eniten positiivisimpia soveltuvuusarvioita sai Marjasuo, jota erittäin huonosti soveltuvana (arvio
väliltä 91–100) piti 120 vastaajaa (41 % kysymykseen vastanneista).
Melko paljon hajontaa vastaajien näkemysten välillä oli Loukkaanmäen, Isovuoren, Marjasuon ja
Rappukallion soveltuvuusarvioinneissa.
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Lahden seudun kierrätyspuisto, kohdearvioluettelo

Nimi

Painotuskerroin
1 Porosojanmäki
2 Kirviä
2 Kirviä, laajennusalue
3 Matomäki
4 Montari
5 Ruissuonkallio
6 Loukkaanmäki, itäinen
6 Loukkaanmäki, läntinen
7 Isovuori
8 Marjasuo
9 Kehätie
10 Rappukallio

Nro

8. Pintavedet

10. Luonto

Lahden seudun kierrätyspuiston sijoituspaikkaselvitys, 8.12.2017

48 (48)

