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Kirkkokatu 31, Lahti

5.2.2020



Hanke-esittely

• Vastaanotetaan ja käsitellään

kierrätettäviä ja hyötykäyttöön

toimitettavia materiaaleja

• Kotitalouksien yhdyskuntajäte

käsitellään myös

tulevaisuudessa Kujalassa

• Alueelle loppusijoitusalue

hyödyntämiskelvottomille

maa-aineksille, tuhkille ja

mineraalisille epäorgaanisille

jätejakeille
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Hankevaihtoehdot

• Kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta, joista kolme sijaitsee Orimattilassa ja yksi 
Hollolassa. YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot ovat:

– VE0: Hanketta ei toteuteta 

– VE1: Hanke toteutetaan Hollolan Kehätien alueella
– Kokonaisala 152 ha, rakennettava alue 95 ha

– VE2: Hanke toteutetaan Orimattilan Marjasuon alueella
– Kokonaisala 117 ha, rakennettava alue 76 ha

– VE3: Hanke toteutetaan Orimattilan Matomäen alueella
– Kokonaisala 191 ha, rakennettava alue 98 ha

– VE4: Hanke toteutetaan Orimattilan Loukkaanmäen alueella
– Kokonaisala 139 ha, rakennettava alue 97 ha
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4. YVA-
ohjelmaluonnos

• Toimitettu ohjausryhmälle 

14.12.2018
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• Esteitä laajenemiselle

– Asutus

– Junarata

– Valtatie 12

– Natura-alue

– Pohjavesialueet 

VE0 Hanketta ei toteuteta
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VE0 Hanketta ei toteuteta
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VE0 Hanketta ei toteuteta



VE1 Kehätie
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VE2 Marjasuo
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VE3 Matomäki
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VE4 Loukkaanmäki
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Jätteet

2020-02-05

12

• Vuodessa maksimissaan noin 740 000 
tonnia jätteitä, joista noin 500 000 tonnia on 
pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia, 
200 000 tonnia pysyviä ja tavanomaisia 
jätteitä ja 40 000 tonnia vaarallisia jätteitä.

• Em. kokonaismäärästä loppusijoitetaan 
maksimissaan noin 240 000 tonnia 
vuodessa, 

• Varastoidaan kerrallaan maksimissaan noin 
315 000 tonnia.

• Lisäksi vastaanotetaan ja käsitellään 
vuodessa maksimissaan noin 200 000 
tonnia metsätähteitä ja vastaavia 
energiajakeita kertavarastoinnin ollessa 
enintään 100 000 tonnia. 

• Lisäksi huoltovarmuuspolttoainetta (esim. 
pelletti tai kivihiili) varastoidaan enintään 
50 000 tonnia kerrallaan.



Jätteiden luokittelu: pysyvä, tavanomainen, vaarallinen

• Luokittelu perustuu jätteiden olomuotoon sekä niiden sisältämien haitta-aineiden ominaisuksiin / 

pitoisuuksiin

– Vaarallisten jätteiden haitta-ainepitoisuudet ovat korkeat

– Tavanomaiset jätteet sisältävät ”vain” kohtuullisia määriä haitta-aineita

– Olomuodoltaan pysyviä ovat mm. maa- ja kiviainekset (ei pintamaa) sekä betonit, tiilet ja lasi

– Pilaantumaton maa = ”puhdas” maa (ei haitta-aineita)
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VE1 Kehätie
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VE2 Marjasuo
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VE3 Matomäki
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VE4 Loukkaanmäki



Ympäristövaikutusten arviointi
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Asiantuntijat
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Sosiaaliset vaikutukset

• Arviointimenetelmä
– Asukaskysely (24.4.-19.5.2019)
– Vuorovaikutustilaisuuksien tulokset sekä muu vuorovaikutusaineisto

– Sidosryhmätyöpaja (11.12.2018)
– Maanomistajatilaisuus (18.12.2018)
– Yleisötilaisuus Lahti (7.2.2019)
– Yleisötilaisuus Hollola (3.6.2019)
– Yleisötilaisuus Orimattila (4.6.2019)
– Päättäjätilaisuus Lahti (12.11.2019)
– Päättäjätilaisuus Hollola (14.11.2019)
– Sidosryhmätyöpaja (20.11.2019)
– Maanomistajatilaisuus (25.11.2019)
– Päättäjätilaisuus Orimattila (27.11.2019)

– Mielipiteet
– Muiden arvioitavien osuuksien tulokset soveltuvilta osin
– Asiantuntija-arviointi
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Asukaskyselyyn vastaajien asuinpaikka
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Vaikutukset ilmanlaatuun

• Arviointimenetelmä

– Matemaattinen mallinnus (AERMOD)

– Päästömäärät vastaavantyyppisistä hankkeista

– Mallinnettiin hengitettävät hiukkaset (PM10), pienhiukkaset (PM2.5) ja haju

– Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot

– Asiantuntija-arviointi
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Vaikutukset ilmanlaatuun
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• VE1 Kehätie

• Vuorokausiohjearvoon verrattava pitoisuus, hengitettävät 

hiukkaset eli PM10

• Vihreällä alueella ollaan alle ohjearvopitoisuuksissa



Vaikutukset ilmanlaatuun
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• VE2 Marjasuo

• Vuorokausiohjearvoon verrattava pitoisuus, hengitettävät 

hiukkaset eli PM10

• Vihreällä alueella ollaan alle ohjearvopitoisuuksissa

• Iso tumma alue on Hennan osayleiskaava-alue



Vaikutukset ilmanlaatuun
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• VE3 Matomäki

• Vuorokausiohjearvoon verrattava pitoisuus, hengitettävät 

hiukkaset eli PM10

• Vihreällä alueella ollaan alle ohjearvopitoisuuksissa



Vaikutukset ilmanlaatuun

2020-02-05

33

• VE4 Loukkaanmäki

• Vuorokausiohjearvoon verrattava pitoisuus, hengitettävät 

hiukkaset eli PM10

• Vihreällä alueella ollaan alle ohjearvopitoisuuksissa



Vaikutukset ilmanlaatuun
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• Ilman hajupitoisuus ilmoitetaan hajuyksikköä kuutiometrissä (hy/m3).

• Yleisesti 3 hy/m3 voidaan pitää hajupitoisuutena, jossa haju havaitaan selvästi. 5 hy/m3 on jo hyvin

voimakas haju.

• Yhteysviranomainen on ohjelmalausunnossaan esittänyt, että tässä YVA-menettelyssä hajun leviämistä on 

tarkasteltava niin, että jo 2 % vuoden hajutuntimäärä on hajuhaitta. Mallinnuksissa tarkasteltu hajupitoisuus

on ollut 1 hy/m3. 



Vaikutukset ilmanlaatuun
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• VE1 Kehätie

• Haju (1 hy/m3), prosenttia vuoden tunneista

• Vihreällä alueella ollaan alle 2 % vuoden tunneista



Vaikutukset ilmanlaatuun
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• VE2 Marjasuo

• Haju (1 hy/m3), prosenttia vuoden tunneista

• Vihreällä alueella ollaan alle 2 % vuoden tunneista

• Iso tumma alue on Hennan osayleiskaava-alue



Vaikutukset ilmanlaatuun
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• VE3 Matomäki

• Haju (1 hy/m3), prosenttia vuoden tunneista

• Vihreällä alueella ollaan alle 2 % vuoden tunneista



Vaikutukset ilmanlaatuun
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• VE4 Loukkaanmäki

• Haju (1 hy/m3), prosenttia vuoden tunneista

• Vihreällä alueella ollaan alle 2 % vuoden tunneista
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Melu- ja tärinävaikutukset

• Arviointimenetelmä

– Mallinnus (CadnaA)

– Päästömäärät vastaavantyyppisistä hankkeista

– Mallinnettiin teollisuus- ja liikennemelu, laskettiin tärinä

– Melutason ohjearvot

– Asiantuntija-arviointi
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Melu- ja tärinävaikutukset
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• VE1 Kehätie

• Päiväaika klo 7-22, toiminta- (jätteenkäsittelytoiminnot) ja 

rakennusvaihe (louhinta & murskaus) käynnissä yhtä aikaa 



Melu- ja tärinävaikutukset
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• VE2 Marjasuo

• Päiväaika klo 7-22, toiminta- (jätteenkäsittelytoiminnot) ja 

rakennusvaihe (louhinta & murskaus) käynnissä yhtä aikaa 



Melu- ja tärinävaikutukset
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• VE3 Matomäki

• Päiväaika klo 7-22, toiminta- (jätteenkäsittelytoiminnot) ja 

rakennusvaihe (louhinta & murskaus) käynnissä yhtä aikaa 



Melu- ja tärinävaikutukset
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• VE4 Loukkaanmäki

• Päiväaika klo 7-22, toiminta- (jätteenkäsittelytoiminnot) ja 

rakennusvaihe (louhinta & murskaus) käynnissä yhtä aikaa 



Melu- ja tärinävaikutukset
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Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset

• Arviointimenetelmä

– Olemassa olevat selvitykset, inventoinnit, paikkatieto, rekisteritiedot sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelu

– Näkyvyysanalyysit

– Valokuvat ja havainnekuvat

– Asiantuntija-arviointi
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Maisema-
ja kulttuu-
riympä-
ristövaiku-
tukset
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Maisema- ja 
kulttuuriympäristövaikutukset
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• VE1 Kehätie

• Näkyvyysanalyysi



Maisema- ja 
kulttuuriympäristövaikutukset
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• VE1 Kehätie

• Havainnekuvat (2 läheltä, 2 kauempaa)



Maisema- ja 
kulttuuriympäristövaikutukset
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• VE2 Marjasuo

• Näkyvyysanalyysi



Maisema- ja 
kulttuuriympäristövaikutukset
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• VE2 Marjasuo

• Havainnekuvat (2 läheltä, 2 kauempaa)



Maisema- ja 
kulttuuriympäristövaikutukset
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• VE3 Matomäki

• Näkyvyysanalyysi



Maisema- ja 
kulttuuriympäristövaikutukset
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• VE3 Matomäki

• Havainnekuvat (2 läheltä, 2 kauempaa)



Maisema- ja 
kulttuuriympäristövaikutukset
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• VE4 Loukkaanmäki

• Näkyvyysanalyysi



Maisema- ja 
kulttuuriympäristövaikutukset
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• VE4 Loukkaanmäki

• Havainnekuvat (2 läheltä, 2 kauempaa)
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Vaikutukset liikenteeseen

• Arviointimenetelmä

– Nykyiset ja hankkeen liikennemäärät

– Lisäykset nykyliikennemääriin

– Liikenneturvallisuus

– Asiantuntija-arviointi
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Vaikutukset liikenteeseen
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Vaikutukset liikenteeseen
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Vaikutukset liikenteeseen
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Vaikutukset liikenteeseen



Vaikutukset liikenteeseen
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Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin

• Arviointimenetelmä

– Luontoselvitykset 2019

– Kasvillisuus ja luontotyypit

– Pesimälinnusto

– Liito-oravat

– Viitasammakot

– Metsäkanalintuselvitys 

– Mallinnukset (melu, pöly, haju)

– Asiantuntija-arviointi
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Vaikutukset Natura- ja luonnonsuojelualueisiin

• Arviointimenetelmä

– Vaikutusalueen rajauksessa on huomioitu melu-, pöly- ja hajumallinnukset

– Suojelu- ym. alueille kohdistuvat maisemavaikutukset huomioitu näkymäalueanalyysin mukaan

– Asiantuntija-arviointi
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Vaikutukset Natura- ja luonnonsuojelualueisiin
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Vaikutukset pohjavesiin

• Arviointimenetelmä

– Julkisesti saatavilla olevat aineistot 

– Geologin maastokäynti kesällä 2019

– Asiantuntija-arviointi
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Vaikutukset pohjavesiin
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Vaikutukset pintavesiin

• Arviointimenetelmä

– Valuma-alueiden koko ja valuntakertoimet

– Vaikutukset pintavesien laatuun ja vastaanottaviin vesistöihin

– Vertailukohteena käytettiin mm. Kujalan jätekeskuksen eri toiminta-alueita ja Rälssin maankaatopaikkaa 

sekä jätevedenpuhdistamolle johdettavien vesien osalta Miekantien tuhkankaatopaikkaa ja soveltuvin 

osin Kujalan käytössä olevaa kaatopaikkaa

– Asiantuntija-arviointi
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Vaikutukset pintavesiin



Vaikutukset pintavesiin
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Hulevesialtaiden mitoitus

• Taulukoissa on jokaisen eri hankevaihtoehdon
osalta tarkasteltu kolmea eri sadantamäärää, 
kerran kahdessa vuodessa toistuvaa yhden
tunnin sadetta, kerran kymmenessä vuodessa
toistuvaa tunnin sadetta ja kerran kymmenessä
vuodessa toistuvaa vuorokauden pituista sadetta.

• Hulevesien mitoitusperusteena on ollut kerran
kahdessa vuodessa toistuva yhden tunnin
pituinen sade. 

• Alueelle on mahdollista sijoittaa hulevesialtaita, 
jotka on mitoitettu kerran kymmenessä vuodessa
toistuvalla vuorokauden pituisella sateella. 

• Altaan lopullinen syvyys määräytyy sen
perusteella, kuinka suuren rankkasateen vedet
siinä tulee olla mahdollista viivyttää.
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Vesistövaikutusten minimointi

• Hulevesien vesistövaikutukset liittyvät vesien mukanaan kuljettamiin haitta-aineisiin ja/tai 

vesimääriin. 

• Kierrätyspuiston tavanomaisten ja lievästi likaisten hulevesien arvioidaan sisältävän kiintoainesta, 

happea kuluttavia aineita sekä pieniä määriä metalleja, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja fenolisia

yhdisteitä

• Altaiden tarpeeksi suuri koko mahdollistaa vesien varastoinnin hankealueella ja niiden hallitun 

johtamisen vastaanottavaan uomaan. 

• Hankkeen suunnittelun edetessä on syytä pohtia, voisiko tasausaltailla säädellä vesimäärää niin 

paljon, että vastaanottavan vesistön nykytilan mukainen ylivirtaama tulvatilanteissa jopa vähenee.
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Vaikutukset maa- ja kallioperään

• Arviointimenetelmä

– Geologian tutkimuskeskuksen maaperä ja kallioperäkartat

– Hankealueilla ei ole tehty pohjatutkimuksia, joten tiedot maa- ja kallioperäolosuhteista perustuvat kartta-

aineistoihin ja geologin maastokäyntiin kesällä 2019

– Asiantuntija-arviointi
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Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ja jätehuoltoon

• Arviointimenetelmä

– Hyödynnetty vaikutusarviointityön aikana saatuja tietoja hankevaihtoehtojen luonnonolosuhteista

– Hankkeen yleissuunnittelu

– Maa- ja kiviainesten sekä jätemateriaalien hyödyntämismahdollisuuksien tarkastelua

– Kiertotalous, valtakunnalliset jätehuollon tavoitteet

– Asiantuntija-arviointi
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Ilmastovaikutukset

• Arviointimenetelmä

– Uusiomateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa

– Toiminnanaikaiset liikenteen hiilidioksidipäästöt

– Kierrätysmateriaalien tuottaminen

– Asiantuntija-arviointi
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Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen

• Arviointimenetelmä

– Hankkeen suhde nykyiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen

– Lähialueilla voimassa olevat kaavat, vireillä olevat kaavahankkeet ja muut tiedossa olevat maankäytön

suunnitelmat

– Asiantuntija-arviointi
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• Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella
hankevaihtoehdot VE1-VE4 arvioidaan
toteuttamiskelpoisiksi sillä edellytyksellä, että
alueelliset ominaispiirteet otetaan huomioon
suunnittelussa.

• Toiminnan aikana tulee huomioida esitetyt
ympäristövaikutuksia vähentävät toimenpiteet. 

• Ympäristön tilaa tulee seurata aktiivisesti, 
jatkuvasti ja kattavasti. 

• Jos ilmenee ennakoimattomia ympäristö-
vaikutuksia, niin korjaaviin toimiin tulee ryhtyä
välittömästi.  

Yhteenveto
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• YVA-menettelyssä yleisön osallistuminen on olennaisen tärkeää, jotta saadaan selville hankkeen 

vaikutusalueen ihmisten mielipiteet. 

• Mielipiteet huomioidaan yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antamassa perustellussa päätelmässä ja 

niillä on merkitystä hankesuunnittelun kannalta.

• Kuulutus YVA-selostuksesta 14.1.2020 alkaen lehdissä.

• Arviointiselostus on nähtävänä 15.1.–28.2.2020 seuraavasti: 

– Lahti-Piste (Trio)

– Lahden ja Hollolan pääkirjastot, Orimattilan kirjasto

– Ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA

– Hankkeen internetsivuilla osoitteessa www.lahdenseudunkierratyspuisto.fi (linkki ympäristöhallinnon 

sivulle)

Osallistuminen

http://www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA
http://www.lahdenseudunkierratyspuisto.fi/


Osallistuminen
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• YVA-selostuksesta voi sen nähtävillä oloaikana (15.1.– 28.2.2020 ) esittää kirjallisen 

mielipiteensä yhteysviranomaisena toimivalle Hämeen ELY-keskukselle joko sähköpostitse:

kirjaamo.hame@ely-keskus.fi   

tai postin välityksellä osoitteeseen:

Hämeen ELY-keskus

PL 29

15141 Lahti

Käyntisoite: 

Hämeen ELY-keskus

Kirkkokatu 12, Lahti



Aikataulu
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• YVA-menettely päättyy arviolta huhtikuussa 2020, jolloin Hämeen ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen

perustellun päätelmän YVA-selostuksesta. 

• Vaihemaakuntakaavan hyväksymismenettely tapahtuu vuoden 2020 loppupuolella.

•

• Alueelle tulee laatia todennäköisesti osayleiskaava ja asemakaava,

• Lisäksi tarvitaan lupia kuten maa-aineslupa, rakennuslupa sekä ympäristölupa. Jokainen toimija

hakenee omat lupansa. 

• Lupien jälkeen alkaa rakentamisvaihe, joka kestää noin kolme vuotta. Rakentaminen tapahtuu

vaiheittain. 

• Kierrätyspuisto voisi olla toiminnassa 2020-luvun loppupuolella.



Aikataulu
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