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Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava, 
ehdotus

Yleisötilaisuus 28.10.2020



• Liiton asiantuntijoiden esittäytyminen

• Vaihemaakuntakaavan materiaalin 
läpikäynti

• Aikaa kysymyksille ja keskustelulle

Yleisötilaisuuden ohjelma



• Kujalassa ei tilaa uusille 
toiminnoille

• Rälssin maankaatopaikka 
täyttyy

• Kiertotalous kasvava toimiala 
sekä maakuntastrategian 
älykkään erikoistumisen kärki

• Seudullisen ratkaisun tarve

Kierrätyspuiston tarve ja tausta

PHJ Kujala



2016 selvitettiin kierrätyspuiston 
sijaintipaikkoja Lahden 
kaupunkiseudulta

Mukana olivat myös Nastolan 
kierrätyspuiston alueet



2016 alueita vertailtiin ja pyrittiin 
löytämään soveltuvimmat alueet 
jatkotarkasteluihin



Soveltuvimmilla 4 alueella 
toteutettiin ympäristövaikutusten 
arviointi (YVA)

Samat alueet olivat lähtökohta 
vaihemaakuntakaavassa

Lahden seudun kierrätyspuiston YVA

Ote vaihemaakuntakaavan luonnoksesta





Jätteenkäsittelyalueen toteuttamisen edellytykset

Yleiskaava Asemakaava Luvat

Kunta hyväksyy Alueen toimijat hakevat, 
viranomaiset hyväksyvät



• Kaavakartta

• Kaavaselostus

https://paijat-hame.fi/jatteenkasittelyalueen-
vaihemaakuntakaava/ehdotusvaihe/

Ehdotusvaiheen kaavamateriaali

https://paijat-hame.fi/jatteenkasittelyalueen-vaihemaakuntakaava/ehdotusvaihe/


➢ Hankealue sijoittuu maakunnan tasolla arvioituna luonnon 
ydinalueelle.

➢ Ekologinen yhteys Koivusillanjoen varressa

-> Kaavaluonnosvaiheen jälkeen aluerajausta on 
pienennetty Koivusillanjoen ekologisen yhteyden 
turvaamiseksi.

-> Ohjeelliselle yhdystielle on lisätty suunnittelumääräys, 
jolla ohjataan ekologisten yhteyksien turvaamiseen 
Koivusillanjoen varressa.

➢ Rajausmuutoksella turvataan myös arvokkaaksi luontokohteeksi 
tunnistetun luonnontilaisen kaltaisen puron (Melkkaanoja) 
säilyminen jätteenkäsittelyalueen pohjoispuolella. 

Luonto ja ekologiset yhteydet



Pintavedet ja kalasto

➢ Vedet hankealueelta laskettaisiin Koivusillanjokeen. Koivusillanjoki 
laskee edelleen Vähäjokeen, jossa esiintyy luontainen 
taimenkanta. 

➢ Porvoonjoki on Ympäristöhallinnon pintavesien ekologisen tilan 
seurannassa mukana oleva vesimuodostuma, joka on uusimmassa 
arvioinnissa luokiteltu tilaltaan tyydyttäväksi. 

-> Jätteenkäsittelyalueen yksityiskohtaisemman 

suunnittelun yhteydessä on vielä tarpeen selvittää 

tarkemmin taimenten esiintymistä hankkeen mahdollisella 

vaikutusalueella sekä kiinnittää erityistä huomiota 

vesistökuormituksen hallintaan sekä rakentamisvaiheessa 

että toiminnan aikana. Kiintoaineen tekninen 

puhdistusteho tulee olla riittävä ja tämä tulee huomioida 

jätteenkäsittelyalueen yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa. 



• Rakentamisaikana syntyy melua ja tärinää louhinnasta ja räjäyttämisestä, 

maanrakennustöistä sekä raskaasta liikenteestä. Kallion louhinnasta ja kiviaineksen 

murskauksesta aiheutuu myös pölypäästöjä.

• Jätteenkäsittelyalueen toiminnan aikana melua aiheutuu liikenteestä sekä alueen 
työkoneista (murskaimet, kauhakuormaajat, kaivinkoneet). 

• Pölymallinnuksen perusteella jätteenkäsittelyalueen toiminnan aikana hengitettävien 
hiukkasten (PM10) vuorokausiohjearvo ylittyy hankealueen ulkopuolella, mutta ei 
lähimmän asutuksen kohdalla. Toiminnan aikana pölypäästöjä voidaan vähentää teknisin 
ratkaisuin ja toimintatavoin. 

-> Melu- ja pölyvaikutusten osalta vaikutusarvioita ja lievennystoimia tulee 
täsmentää yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.

Melu ja pöly



Suunnittelumääräykset
Tarkistettu EJk-suunnittelumääräys:

Alue on varattu seudulliselle kierrätyspuistolle. Alueella ei saa käsitellä 

tai varastoida biojätteitä. Alueella sallitaan metsäteollisuuden puuperäisten jätteiden ja 

sivutuotteiden käsittely ja varastointi. Alueelle voidaan osoittaa jäteraaka-aineen 

uusiokäyttöön, hyödyntämiseen ja jalostamiseen liittyvää yritys- ja teollisuustoimintaa.

Jätteenkäsittelyalueelle on jätettävä riittävä suoja-alue 

ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja 

rakentamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt riittävin suoja-aluein ja 

keskitetyin teknisin ratkaisuin. Melu- ja pölyvaikutusten osalta vaikutusarvioita 

ja lievennystoimia tulee täsmentää yksityiskohtaisemman suunnittelun 

yhteydessä. Pohjavesiolosuhteet tulee kartoittaa ja arvioida vaikutukset pohjavesiin.

Vesienhallinnan suunnittelussa tulee huomioida purkuvesistön pintavesien ekologiseen ja 

kemialliseen tilaan sekä taimenten elinolosuhteisiin kohdistuvien heikentävien 

vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen. Lievennystoimet tulee huomioida sekä 

rakentamisen että toiminnan aikana. Hulevesien hallinnan suunnittelussa tulee 

huomioida myös sään ääri-ilmiöt. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata 

Koivusillanjoen varteen sijoittuvan ekologisen yhteyden jatkuvuus.

Alueen jatkosuunnittelussa tulee huomioida toimivat ja turvalliset liikenneyhteydet sekä 

alueen saavutettavuus kestävien liikkumismuotojen näkökulmasta.

Alueelle tai sen läheisyyteen ei tule osoittaa asumista tai muuta alueelle soveltumatonta 

toimintaa. Rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöön tavalla, joka 

ottaa mahdollisimman hyvin huomioon alueen maisemalliset ominaispiirteet ja 

läheisyydessä sijaitsevat muinaisjäännökset.

Ohjeelliselle tieyhteydelle lisätty suunnittelumääräys:

Ohjeellisen tieyhteyden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee 

huomioida ekologisen yhteyden säilyminen Koivusillanjoen varressa 

(saukkojen ja muun eläimistön kulkuyhteydet jokivarressa). 

Koivusillanjokeen kohdistuvan kiintoainekuormituksen 

vähentämiseksi vesistövaikutusten lieventämiseen tulee kiinnittää 

etenkin rakentamisvaiheessa erityistä huomiota.



➢ Jätteenkäsittelyalue on Hollolan kunnanvaltuuston 2018 
asettaman ehdon mukaisesti sijoitettu kaavoitettavaksi 
tarkoitetuista asuinalueista vähintään kilometrin etäisyydelle

➢ Toimintojen yhteensovittamista on tarkoituksenmukaista 
tehdä seuraavilla kaavatasoilla kun jätteenkäsittelyalueelle 
tulevat toiminnot tarkentuvat

➢ Alue sijoittuu metsätalousalueelle, virkistykseen osoitettuja 
kaavoitettuja alueita tuleva jätteenkäsittelyalue ei vähennä, 
alueella on jokamiehenoikeudella tapahtuvaa virkistäytymistä

Jätteenkäsittelyalueen ja 
asutuksen läheisyys

Hollolan strateginen yleiskaava 2017



Maapinta-alaa tulee varata enemmän korkeamman jalostusasteen 
kiertotaloustoiminnoille ja työllistäville teollisille toiminnoille.

Massakoordinaatio

Massanhallintaa, jossa tunnistetaan lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä 
alueittain tarvittavat ja muodostuvat massavirrat. 

➢ Tärkeimpänä tavoitteena on ohjata massavirrat syntypaikalta 
käyttökohteeseen eli suoraan työmaalta toiselle. 

➢ Toissijaisena ratkaisuna on ohjata massat välivarastoinnin tai 
jalostuksen kautta hyötykäyttöön. 

➢ Tehtävänä on myös ennustaa massavirtojen määrää ja laatua 
sekä tarkkailla ja ohjata tulevien kohteiden suunnittelua ja 
rakentamista. 

Ylijäämämaiden käsittely



• Jätekeskuksen alueesta suurin osa 
käytöstä poistettua vanhaa 
kaatopaikka-aluetta

• Muu maankäyttö ympärillä rajoittaa 
laajentumista

Kuva: Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-selostus

Kujalan jätekeskus



• Ehdotuksen nähtävilläolo 15.10.-13.11.2020

• Muistutusten antaminen 13.11.2020 klo 15 mennessä

➢ Kirjallisena maakuntahallitukselle osoitettuna toimisto@paijat-hame.fi

• Palautteeseen laadittujen vastineiden hyväksyminen 12/2020

• Vaihemaakuntakaavan hyväksyminen 01-02/2021

Kaavan tavoiteaikataulu

mailto:toimisto@paijat-hame.fi
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Kiitos!


