
Esitys Kierrätyspuisto Onkiniemeen
Suomesta kiertotalouden kärkimaa 



Suomesta 
kiertotalouden 
kärkimaa 

• Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi 
kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 
mennessä. Biotalous ja puhtaat ratkaisut 
kärkihankkeilla vauhditetaan tämän 
tavoitteen toteutumista. 

• Kiertotalouden tiekartta on Sitran, 
ministeriöiden ja laajasti eri toimijoiden 
yhteistyönä valmistunut suunnitelma, jolla 
kiertotalouden mahdollisuuksia pyritään 
toteuttamaan. Suomella on aito 
mahdollisuus luoda seuraavien 5-10 
vuoden aikana kestävää hyvinvointia ja 
menestystä hiilineutraalista 
kiertotaloudesta. 



Ilmasto- ja hiilineutraalius 
tavoitteet

• Resurssien rajallisuuden ja ilmasto- ja 
hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi 
muutos kiertotalouteen on välttämätön, ja 
tästä seuraa muutoksia yritysten 
toimintaympäristöön. Suurimman 
kilpailuedun saavat ne, jotka lähtevät 
muutokseen mukaan nopeasti.

• Hiilineutraalissa kiertotaloudessa tapamme 
asua, liikkua, syödä ja tehdä bisnestä 
muuttuvat radikaalisti. Uusi arki perustuu 
omistamisen sijaan yhä enemmän 
palveluiden käyttämiseen, jakamiseen sekä 
kierrättämiseen.

• Tätä on meidän vaikea vielä ymmärtää.



Kierrätyspuiston 
toiminnasta
• Kierrätyspuisto-sanalla viitataan siihen, että alueella 

sijaitsee useita yrityksiä, jotka hyötyvät toistensa 
läheisyydestä esimerkiksi siten että yhden yrityksen 
jäte/sivuvirta on toisen raaka-aine eli 
kiertotalouden symbioosin hyödyntämistä, jolloin 
syntyy vähemmän jätettä ja hukattuja 
luonnonvaroja. 

• Kierrätyspuistossa tapahtuu siis kiertotalouden 
uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja 
sekätulevaisuuden edelläkävijyyttä.

• Kierrätys on alueen toiminnan päätarkoitus ja 
loppusijoituksella on vähäisempi rooli. Alueelle 
etsitään yrittäjiä, jotka siis luovat ja hyötyvät 
liiketoiminnallisesti toistensa toiminnasta ja 
tuottavat lisäarvoa sivuvirtoja raaka-aineinaan. 



Kriittisiä tekijöitä

• Elinvoima työryhmä on kierrätyspuiston selvittäjä 
ja sen rooli on vähäinen.

• Maanomistajat ovat mahdollistajia. Löytyykö 
sopivia maanomistajia myymään tai vuokraamaan 
maatansa tuleville yrityksille?

• Kierrätyspuisto tulee olemaan yritysvetoinen. 
Löytyykö sopivia yrityksiä, riittääkö alueen 
vetovoima, tuoko 4-tie nostetta?

• Viranomainen on luvanantaja. Salliiko 
viranomaisten YVA- selvitys, maakuntakaava, 
Ympäristölupa toiminnan aloittamisen?
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Kierrätyspuisto 
Onkiniemeen?

• Tämä on askel Onkiniemen kehittämiseksi 
yritysalueeksi. Tavoitteena on aikaansaada 
onnistuessaan useita uusia toimivia 
yrityksiä sekä uusia työpaikkoja.

• Kierrätyspuistossa vastaanotetaan ja 
käsitellään kierrätettäviä ja hyötykäyttöön 
toimitettavia materiaaleja. Suuri osa raaka-
aineesta ja materiaalista käsitellään ja 
työstetään halleissa. 

• Bioterminaalissa säilytetään biomassoja 
piha-alueilla. Orgaanista jätettä ei käsitellä 
kuin poikkeustilanteissa.



Koskuenmäen kierrätyspiste

• PHJ:n Koskuenmäen
kierrätyspiste.  

• Onkiniemen autopurkamon 
toiminta on esimerkillistä 
kierrätystä.

• 10 v. Onkiniemen louhos 
tekee mm räjäytetyn 
louheen ja kalliolouhoksen 
murskausta sekä puretun 
asfaltin kierrätystä. 



PHJ:n Lahden 
Kujalan 
”kaatopaikka”

• Lahden Kujalassa kaatopaikalle päätyy 
vuosittain enää noin   3 % jätevirrasta. 

• Energiahyötykäyttöön ohjautuu noin 55 
% jätteestä ja materiaalikierrätykseen 
noin 42 %. 

• Kujalassa tavoitteena on 
kierrätysasteen nostaminen edelleen.  

• Lahden Kujalassa toimii jo 11 yritystä. 
• Saman tapaisesta toiminnasta olisi 

kysymys Sysmän Onkiniemelläkin.



PHJ:n Lahden 
Kujalan 
”kaatopaikka”



PHJ:n Lahden 
Kujalan ”kierrätys 
kaatopaikka”



Kierrätyspuiston aikataulu 
myönteisessä merkeissä

• Maanomistajien ja yritysten 
maanomistusasiat tulee saada 
esisopimus asteelle.

• Kierrätyspuisto vaatii  yritysten 
Ympäristövaikutusten arvioinnin 
(YVA) ennen kuin asiaa voi viedä 
eteenpäin

• Maakuntakaavan tekeminen 
alueelle 

• Ympäristölupaa ei voi hakea, 
ennen kun julkinen YVA selvitys 
on valmistunut

• Yritysten maanhankinta aktivoituu 
sekä rakentamista voidaan 
suunnitella

• Infran rakentaminen vie oman 
aikansa

• tämä vie arviolta 6-10 vuotta 
ennen kuin työt voi alkaa



Purkupiha Oy:n 
kierrätyslaitos ostaa ja myy 
niin pieniä kuin suuriakin 
metalliromu- ja 
kierrätysmetallieriä 
kilpailukykyiseen hintaan.

• Esim. PURKUPIHA Oy, LAHTI
• Toimii Lahden Jokimaalla.  Purkupihan 

kierrätysmateriaalien käsittely laitok-
sella vastaanotetaan seuraavia jakeita: 

• Kaikki metalliromu, värimetallit kuten 
kupari, Alumiini, Ruostumaton Teräs 
yms.

• Puujäte, risut ja kannot
• Rakennus- ja purkujäte
• Betoni- ja tiilijäte
• Energiajäte
• ym



Polttoaineeksi

• Energiajäte, puujäte, rakennusjäte ja 
purkujäte jalostuvat murskauslinjalla 
ympäristöystävälliseksi kierrätyspoltto-
aineeksi voimalaitoksille esim. Lahden 
uudelle voimalaitokselle. 

• Jalostetulla kierrätyspolttoaineella voidaan 
voimalaitoksissa tuottaa yli 30.000 MWh 
energiaa vuodessa. Tämä vastaa yli 20 
keskikokoisen tuulivoimalan keskimääräistä 
vuosittaista energiatuotantoa.
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Maanrakennus 
käyttöön

• Vastaanotetusta betoni- ja tiilijätteestä ym. 
jalostetaan mursketta, jota myydään 
laitokselta edullisesti maanrakennus 
käyttöön. 

• Murskeen käytöllä säästetään Suomessa 
vuosittain yli 150.000 tonnia 
uusiutumattomia luonnonkiviaineksia
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Rakennusmateriaalit

• Kierrätyksen lisäksi Purkupiha pyrkii uusiokäyttämään 
materiaaleja niin laajalti kuin vain on mahdollista. 
Järjestelmälliseen rakennustarvikkeiden kierrätykseen 
pyritään niin kierrätyslaitoksella kuin myös kaikissa 
purkukohteissa. Purkupiha myy uusiokäyttökelpoisia 
koneita, laitteita ja rakennusmateriaalia sekä yrityksille 
että yksityishenkilöille. Myytävänä on 
liimapuupalkkeja, peltiä, teräsputkea, teräspalkkia, 
teräslevyjä, sähkömoottoreita ja kuljettimia ym. 
hyötykäyttöön kelpaavaa tavaraa. Purkupiha on 
pyrkinyt myös omissa rakennusprojekteissaan 
käyttämään uusiomateriaaleja niiltä osin kuin se on 
kussakin kohteessa ollut mahdollista. Esimerkiksi 
Lahden kierrätyslaitoksen rakennukset ovat pääosin 
rakennettu uusiokäytetystä rakennustavarasta.



MIKSI SYSMÄ

• Elinvoimatyöryhmä on pohtinut, kuinka Sysmään saadaan lisää 
asukkaita. 

•  Asukkaita saadaan mm. luomalla yrityksille edellytyksiä 
harjoittaa kannattavaa ja työllistävää elinkeinotoimintaa ja siten 
synnyttää uusia yrityksiä ja mahdollisesti uusia työpaikkoja. 

• Työryhmä haluaa selvittää mahdollisuuksia perustaa 
tulevaisuuden toimialan, kiertotalouden, kierrätyspuisto 
Sysmään. 

• Vastaavia hankkeita on Lahdessa PHJ:n ja niiden laajennuksia 
Hollola/Orimattilassa lähivuosina, pääkaupunki- ja 
Tampereen/Kangasalan seudulla sekä kohta ympäri Suomea 
kiihtyvällä vauhdilla.



Energiahyöty-
käyttö ja 
materiaali-
kierrätys

• Kierrätyspuistoissa on kaksi päälinjaa: 
energiahyötykäyttö (biotalous) ja 
materiaalikierrätys. Toiminta tapahtuu 
yhden portin kautta.

• Kiertotalousyritykset ovat usein 
yksityisyrityksiä liike- ja 
markkinatalouden pohjalta toimivia 
yrityksiä, kuten tänne Sysmäänkin on 
kaavailtu. 

• Tälläisiä yrityksiä on jo olemassa, jotka 
tarvitsevat uusiokäyttöön muokattuja 
tuotteita. Esim Fortum, Helsingin 
Energia, Lahti Energia, Gasum, Destia, 
NCC Roads ja paljon pienempiä 
Purkupiha Oy…



Miksi Onkiniemi

• Päijänteen itä puolelta on potentiaalia saada raaka-ainetta 
suhteellisen pienin kokonaiskuljetuskustannuksin. Lahti ja Hollola 
toimivat Päijänteen länsipuolella ja palvelevat sen alueen 
tarpeita. Täältä on sopiva matka Heinolaan, Mikkeliin, Hartolaan, 
Pertunmaalle, Joutsaan jopa Jyväskylään. 

• Onkiniemi on 4-tien varrella ja sillä on sopivia tieliittymiä 
levennyksillä, joiden kautta on mahdollista suunnitella 
kierrätyspuiston perustamista. 

• Edellytyksenä on tietenkin, että alueelta löytyy maanomistajia,   
kiertotalouden positiivisen tulevaisuuden ymmärtäviä ja ovat 
valmiit myymään tai vuokraamaan noin 100 ha maatansa 
kierrätyspuiston käyttöön.



Kiitos
mielenkiinnostanne.
Kysymysten vuoro, 

olkaa hyvä!


