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Raportin yhteenveto
TAUSTA
Ilmajoen kunta haluaa panostaa Laskunmäen alueeseen, jossa sijaitsee jätehuoltoyhtiö Lakeuden Etappi.
Kunta tilasi keväällä 2010 Seamk tutkimus- ja kehittämispalveluilta selvitystyön alueen
kehittämismahdollisuuksista.
Seamk tutkimus- ja kehittämispalvelut päätti toteuttaa esiselvityksen benchmarking -vierailuilla muihin
jätealan yrityksiin. Tämä raportti sisältää tietoja haastatteluista Lakeuden Etapin, Ilmajoen kunnan,
Stormossenin (Mustasaari) ja Kymenlaakson jätteen (Kouvola) edustajien kanssa. Haastattelujen ja
yrityksille tehdyn kyselyn myötä on päädytty ehdotelmaan, jonka uskomme tuovan uutta liiketoimintaa
Laskunmäkeen.
TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT
Hankkeen tavoitteena oli selvittää miten Lakeuden Etapin läheisyyteen saataisiin sijoittumaan uutta,
mielellään jätehuoltoon liittyvää yritystoimintaa. Vierailluissa jätehuoltoyrityksissä erottui selvästi lähellä
sijaitsevat, kehittyvät liiketoimintakeskukset, josta voi olla hyötyä sekä jätehuoltolaitokselle että
liiketoimintakeskusten yrityksille.
Kunnat kehittävät sekä Kymenlaakson jätteen että Stormossenin läheisyydessä sijaitsevia
liiketoimintakeskittymiä. Kymenlaakson jätteen vieressä sijaitseva Ekopark on uudehko, vetovoimaisena
ympäristöyrityspuistona markkinoitu tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostava yrityskeskittymä.
Syksyllä 2010 alkavan 2,5-vuotisen hankkeen myötä alueelle toivotaan sijoittuvan 3 uutta yritystä ja 15
uutta työpaikkaa.
Mustasaaressa sijaitseva Lintuvuoren liiketoimintakeskittymää laajennetaan kaavoituksen mukaisesti
rakenteilla olevan Westenergyn läheisyyteen. Lintuvuoressa sijaitsee jo entuudestaan Stormossenin
yhteistyökumppaneita ja alueen laajennuksen myötä sinne on sijoittumassa lisää. Botniahalli ja kolme
kiinteistöä Lintuvuoressa lämmitetään Stormossenista saadulla biokaasulla.
SUOSITUKSET
Ehdotamme Ilmajoen kunnalle liiketoimintapuiston kaavoitusta Laskunmäen alueelle. Kaavoitetulle
alueelle tulisi keksiä myyvä nimi, kuten Kouvolassa sijaitsevalla Ekoparkilla on.
Markkinointinimi, kaavoituskartta ja alueen aktiivinen markkinointi herättää yritysten huomion ja osoittaa
että alueeseen panostetaan. Kaavoitussuunnitelman mukaista kunnallistekniikkaa alueelle voisi rakentaa
sitä mukaa kun yrityksiä sijoittuu. Kyselyyn vastanneet yritykset olivat kiinnostuneita Laskunmäen alueesta,
ja kokivat hyvän infrastruktuurin sijoittumisen perusedellytykseksi.
Markkinoinnissa voisi olla syytä luoda alueelle tieteellistä profiilia. Tämä saattaisi helpottaa tutkimusrahan
saamisen sijoittuville yrityksille, jonka myötä Laskunmäkeen saataisiin jatkuvaa, yrityslähtöistä tutkimus- ja
kehitystoimintaa.

Lakeuden Etappi – tuotantopäällikkö Pekka Kontio

Kuva 1. Stormossen ja Lakeuden Etappi sijaitsevat noin 80 km päässä toisistaan. Stormossenin viereen
rakennetaan jätteidenpolttolaitos, Westenergy, jossa myös Lakeuden Etappi on osakkaana.

Kuva 2. Lakeuden Etappi

Pekka Kontion haastattelu Lakeuden Etapissa 9.6. osoitti suunnan muille esitutkimuksen haastatteluille.
Keskustelussa ylös nousivat alueen toiminnot, tulevaisuuden suunnitelmat ja yhteistyökumppanit.
Ilmajoen Laskunmäessä sijaitsevan Lakeuden Etapin toimialueella asuu noin 137 500 asukasta. Etappiin
tuleva jäteautoliikenne on noin 100 autoa päivässä, jonka lisäksi hyötyasema-alueella käy myös
yksityisautoja. Kuljetusten määrä muuttuu jonkin verran kun hyötyvoimala Westenergy aloittaa toimintansa
2013 – kotitalouksien pussijätteet, eli polttokelpoiset puhtaat jakeet kuljetetaan vastaisuudessa
Mustasaaressa sijaitsevalle jätteiden polttolaitokselle. Nykyisellään yhdyskuntajätteestä loppusijoitukseen
Etapin kaatopaikalle menee noin 50 000 tn, mutta tavoitteena on pudottaa määrä kymmenesosaan.
Westenergyn aloitettua toimintansa alkavat tuhkakuljetukset Lakeuden Etappiin. Westenergy vastaanottaa
jätettä 150 000 tn/vuosi, ja polttamisesta syntyy pohjakuonaa (tuhkaa) noin 20% (30 000 tn) alkuperäisestä
jätteen määrästä.
Lakeuden Etapin biokaasulaitos käyttää 60% tuottamastaan energiasta omiin prosesseihinsa, loput
lähetetään sähköverkkoon. Laitos tuottaa energian lisäksi myös maanparannusainetta metsätalouden
käyttöön, tässä yhteistyökumppanina on FA-Forest.
Etapin muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Kuusakoski (metalli), Ekokem (ongelmajätteet) ja Suomen
hyötykeskus (paperi ja kartonki). Etapin alueella säilytetään myös sähkö- ja elektroniikkaromua, mutta
niiden jatkokäsittelystä huolehtivat tuottajayhteisöt. Alueella erotellaan myös öljyisiä vesiä ja vähennetään
haitta-aineita pilaantuneista maa-aineksista.
Vuonna 2010 Etapin hyötykäyttöprosentti on 60, mutta se nousee noin 90%:in Westenergyn yhdyskuntajätteen (kotitalouksien pussijäte) hyötykäytön myötä.
Keskustelussa nousivat esiin Etapin toiveet siitä, että Ilmajoen kunta rakentaisi vastaanotto/varastorakennuksen Etapin tulotien varteen. Yritys itse investoi muihin hankkeisiin, joten sen on
mahdotonta suunnitella kiinteistörakentamista. Lakeuden Etapissa asia nähdään niin, että Laskunmäen
alueeseen pitää panostaa kunnallisteknisesti ennen kuin sinne voidaan odottaa sijoittuvan uutta
liiketoimintaa.
Ehdotettu kiinteistörakentaminen sisältäisi toimisto-, sosiaali- ja hallitilaa, jota voisi vuokrata Etapin
yhteistyökumppaneille. Esimerkiksi Etapin toimistorakennuksen lähellä parakkitoimistossa oleva
yhteistyökumppani Ekokem voisi olla kiinnostunut paremmista toimistotiloista. Lisäksi Kontio mainitsi
jäteauto-yrittäjät, jotka voisivat nähdä tarvetta lähellä sijaitsevalle varikkorakennukselle.

Kuva 3. Luonnos siitä, miltä Lakeuden Etappi saattaa vuonna 2015 näyttää.

Ilmajoen kunta – yritysasiamies Rami Mattila ja kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola

Tapaaminen Rami Mattilan kanssa sovittiin kesäkuun 17.päivälle, sillä tarvittiin vielä tarkennusta kunnan
toiveista esiselvityksen suhteen.
Keskusteluissa mietittiin mahdollisia yrityksiä toimimaan Laskunmäkeen. Mattila pohti voisiko Lakeuden
Etappi tehdä yhteistyötä esimerkiksi Lakeuden ympäristöhuollon (yksityinen yritys-, teollisuus- ja kaupan
alan jätehuoltoyritys) kanssa. Lisäksi esimerkiksi puutarha-alan yrityksen kanssa yhteistyötä voisi olla
biokaasusta saatava energia ja lähellä sijaitsevalta Lemminkäisen louhokselta kasteluvesi. Energia-asioiden
tietojen välityksessä ja valmiuksien sekä toimintamahdollisuuksien selvittämisessä olisi Lakeuden Etapilla
iso rooli.
Keskustelujen myötä sovittiin otoshaastattelusta tai -selvityksestä yrityksille, jotka saattaisivat olla
halukkaita sijoittumaan Laskunmäkeen. Samalla yrityksiltä kysytään myös millaisten reunaehtojen tulisi
täyttyä ennen mahdollista sijoittumista.

Etapin toiveissa oli kunnan panostus rakentamiseen Laskunmäen alueella, mutta kunnan intressi on alueen
kehittäminen selvitystöiden kautta. Ilmajoki on jo sijoittanut Laskunmäen alueeseen hankkimalla maata
Etapin välittömästä läheisyydestä, mutta ei ole kiinnostunut rakentamaan alueelle, vaan toivoisi että
yksityiseltä sektorilta löytyisi uutta liiketoimintaa Laskumäkeen.

Kuva 4. Kunnan omistamat maa-alueet (harmaa väri) Laskunmäellä.
Toimisto-, varikko- tai jätehallin rakentaminen ja omistaminen Laskunmäessä olisi kunnalle iso riski,
erityisesti jos Etapin yhteistyökumppaneista ei löytyisikään pysyvää vuokralaista tai jos sijoittuvan yrityksen
sopimussuhde olisi määräaikainen. Ilmajoen keskustassa vuokralaisten/omistajien vaihtuvuus on parempi.
Mattilan mukaan myöhemmin kunta voisi kuitenkin harkita kiinteistöliiketoiminnan suunnittelua (kunta +
yksityinen pääoma) Laskunmäkeen.

Keskusteluun liittyi myös kunnan kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, joka kertoi ”Romuparatiisi”-ideansa.
Hän näkee Laskunmäen alueen sopivan käytetyn tavaran vastaanotto ja myyntipaikaksi, niin yksityisille kuin
yrityksillekin. Samaan liiketoimintaan voisi liittyä myös korjauspajatoimintaa, käytettyjen varaosien myyntiä
jne. Alue toimisi ns. ennakkolajitteluna Etapille, eräänlaisena kaatopaikan ja kierrätyskeskuksen
välimuotona. Sippola totesi myös, että tällaista toimintaa on jo vaatteiden kierrätyksessä ja toimisi ehkä
myös metallilla, muovilla tai ATK-laitteilla. Ennen ihmiset saattoivat kiertää kaatopaikoilla etsien
korjauskelvollista tavaraa, kuten ruohonleikkureita ja polkupyöriä, joita korjaamalla ja myymällä ansaittiin
lisäelantoa.

Ideariihi työpaikalla
Kunnan edustajat tavattuani, keskusteluissa työpaikalla nousi esiin se, että ihmiset vievät paljon tavaraa
Etapille pakettiautoilla tai peräkärryillä, ja palaavat siis ”tyhjin käsin”. Kenties ostospaikalle Etapin lähistöllä
voisi olla tarvetta. Myynnissä voisi olla esim. komposteja, ekovessoja tai muita jätehuoltoon liittyviä asioita.
Lisäksi alueelle voisi sopiva pieni kahvila jonkin yrityksen, esimerkiksi rojumyymälän tai -pajan, yhteyteen.

Stormossen – jäteneuvoja Ira Kekarainen ja talouspäällikkö Håkan Hagberg (7.7.2010)

Kuva 5. Mustasaaressa sijaitsevan Stormossenin lähellä on Lintuvuoren teollisuusalue
Stormossenin toiminta-alueella on lähes 100 000 asukasta. Stormossenin vaa’alla n. 120 punnitusta
päivittäin, ja noin 70 yksityisautoa hyötykäyttöasemalla. Liikennettä lisäävät henkilökunta, Westenergyn
rakennukseen liittyvä liikenne sekä betoni- ja soramurskeliikenne.

Samalla alueella sijaitsee Lemminkäinen ja Rudus (murskaavat kalliota ja tekevät betonia). Yhteistyö heidän
kanssaan on vähäistä, lähinnä vain satunnaisia traktoripalveluita Rudukselta (maanparannuskompostin ja
kompostimullan lastaus asiakkaille ja osan hyötykäyttöaseman lavojen tyhjäys)

Keittiöjäte (biojäte ja muu taloudessa muodostuva muovi-, paperi-, pahvi- tms. jäte) käsitellään MBT
(mechanical and biological treatment)-laitoksella, joka on Suomen ensimmäinen biojätteille suunniteltu

mädätyslaitos. Laitos on rakennettu vuonna 1985, mutta lähes täysin uusittu 2000-luvulla. MBT -laitoksen
prosesseissa keittiöjäte erotellaan, jolloin biojäte menee mädätykseen ja poltettava jäte Alholmens Kraft
Ab:lle Pietarsaareen. Biojäte käsitellään 1,7 milj. litran kokoisessa kallioon louhitussa bioreaktorissa.
Bioreaktoreissa on ”velliä”, ruoantähdelietettä, eli puoliksi biojätettä ja puoliksi lämmitettyä (n. 60-70
asteista) kalliolouhoksilta saatua vettä, joka on lämmitetty kaatopaikkakaasuilla (vanha kaatopaikka). Myös
Vaasan viemäriverkoston vedenpuhdistamosta yhdyskuntaliete (kuiva-aineosuus noin 75%) käsitellään (1,4
milj.litran bioreaktori) MBT-laitoksessa.

MBT-laitos tuottaa biokaasua, jolla lämmitetään Botniahalli ja sen vieressä sijaitseva kenttä sekä kolme
kiinteistöä Lintuvuoressa. Mädätysjäämästä tehdään kompostimultaa ja maanparannuskompostia, jota
markkinoi Maanrakennus Rodas. Maanparannuskompostia (kompostoitu mädätysjäämä ja risuhake) syntyy
noin 7000 tn vuodessa. Maanparannuskompostista, ruokamullasta, kalkista ja hiekasta koostuvaa
kompostimultaa voi käyttää sellaisenaan, ja kysyntää on ollut. Stormossenilla on Etapin kanssa yhteinen
varakäsittelyjärjestelmä biokaasulaitoksen toimintahäiriöiden sattuessa
Westenergy on rakenteilla oleva jätteen hyötykäyttölaitos, jonka omistajia ovat lähialueiden kunnalliset
jätehuoltoyhtiöt Oy Stormossen Ab, Lakeuden Etappi Oy, Oy Botniarosk Ab, Millespakka Oy ja Vestia Oy.
Laitoksen rakennustyöt on aloitettu 2009 ja koekäyttö tapahtuu syksyllä 2012. Sähkön ja
kaukolämmöntuotanto Vaasan Sähkölle alkaa 2013.

Westenergyn toiminta-alueen asukasmäärä on noin 400 000. Laitokseen vastaanotettava jäte on noin 80%
siitä määrästä mikä tällä hetkellä päätyy Stormossenin kaatopaikalle (yhdyskuntajäte ja muu jäte).
Polttolaitos tulee vastaanottamaan 150 000 tn jätettä vuodessa. Jätteen polttamisesta syntyvä pohjakuona
(tuhka) on noin 20% alkuperäisestä jätteestä, ja alustavissa suunnitelmissa on sen kuljetus Lakeuden
Etappiin.

Stormossenin hyötykäyttöaste on ollut 70-80% usean vuoden ajan ja Westenergyn myötä luku nousee yli
90%:in. Suomessa on jo muutama käytössä oleva jätteenpolttolaitos ja rakenteilla tai suunnitteilla on
muutama.

Stormossen tekee yhteistyötä seudun korkeakoulujen kanssa mm. koulutusten sekä tutkimus- ja
päättötöiden (esim. jäteanalyysien) kautta. Vamkin ympäristöinsinööriopiskelijat tekevät lisäksi
Stormossenin jäteneuvontatyötä ala-astelaisille, näin kierrätystietous kasvaa jo nuorena.
Yrityksellä on myös erilaisia projekteja Levon -instituutin kanssa, kuten meneillään oleva Biomode tutkimus, jossa jalostetaan biokaasua liikennepolttoaineeksi.

Esiselvitystä ajatellen tärkeimmät havainnot Stormossenista

1. Lähistöllä sijaitsee Lintuvuoren teollisuusalue (noin kilometrin päässä)
- aluetta laajennetaan, kaavassa tontit lähestyvät tulevaa Westenergyä
(L&T sekä Stena Metalli Lintuvuoreen? Yhteistyökuviot)
-

Sitan varikko sijaitsee Lintuvuoressa (jätekuljetusyhteistyö)

-

biokaasulaitoksesta lämmitys kolmeen kiinteistöön

2. Westenergystä tuleva pohjakuona Etapille (noin 20% poltettavasta jätteen määrästä, eli
150 000 tn/v @ 30 000 tn/v)
- hyötykäyttö? Teiden rakentaminen, meluvallit

3. Millainen on jätehuollon tulevaisuus? Biojätteestä haluttaisiin tehdä polttoainetta, mutta se
riippuu hallituksen päätöksestä (syöttötariffi).

Kymenlaakson jäte – toimitusjohtaja Kari Martikainen

Kuva 6. Kymenlaakson jäte sijaitsee Myllykoskella, noin 30 kilometrin päässä Kotkan Hyötyvoimalaitos.
Jätteitä Westenergyn lailla polttava laitos sijaitsee n. 10 km päässä Kotkan keskustasta.

SeAMK:in edustaja Antti Pasila tapasi 28.6. Kymenlaakson jäte Oy:n toimitusjohtaja Kari Martikaisen
Kouvolassa. Kymenlaakson jätteelle toimitetaan käsiteltäväksi alueen n. 190 000 asukkaan
kotitalousjätteet. Yrityksen liikevaihto on n. 10 M€.
Yhdyskuntalietteen keräily on paikallisten vesilaitosten hallussa. Tavoite vuoteen 2015 mennessä on, että
kaikki yhdyskuntaliete toimitetaan poltettavaksi Kotkassa sijaitsevaan uuteen jätteenpolttolaitokseen
(Kotkan hyötyvoimalaitos). Polttotekniikkana on sekoittaa yhdyskuntaliete kuivaan murskattuun
kotitalousjätteeseen ja polttaa seos.

Kuva 7. Kymenlaakson jäte oy sijaitsee Kouvolassa, Ekoparkin yrityspuistoalueen vieressä.

Kymenlaakson jätteen toimintaa tarkasteltaessa siitä erottui selvästi joitakin erityispiirteitä:
i

Ekoparkin alue ja sen voimakas markkinointi yrityspuistona
o Syksyllä 2010 käynnistyy 2,5 –vuotinen EKE-hanke, jonka tavoitteena on saada alueelle
sijoittumaan kolme uutta yritystä ja 15 uutta työpaikkaa
o Alueesta aiotaan kehittää vetovoimainen ympäristöyrityspuisto, jonka peruspalveluihin
kuuluu tutkimus- ja kehittämistoiminta

i
i
i
i
i

Ekoparkin alueen ”raakamaan jalostaminen myyntikelpoisiksi tonteiksi”
Ekoparkin toimintaa tukevien yritysten sijoittuminen alueelle
Kokemus jo historiasta hallita Kymenlaakson paperiteollisuuden sivuvirtoja
Tutkimus- ja kehitystoimintaan tukeutuminen erityisesti Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa
Kansainvälinen yritysyhteistyö ei ole edennyt toivotulla tavalla

Kymenlaakson jäte Oy on valmistellut ja hyväksyttänyt laatujärjestelmän yhdessä mm. Lakeuden Etapin
kanssa, muutoinkin Kymenlaakson jäte Oy:llä oli valmisteilla yhteistyötä Lakeuden Etapin kanssa.
Vertailtavina olevien maakuntien (Kymenlaakso ja E-P) erona on Kymenlaakson keskittyminen
paperiteollisuuteen ja Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuteen. Teollisuuden muodostama tausta ja myös
sivutuotevirrat ovat erilaiset.
Kymenlaakson jätteen ja Ekoparkin käytäntöjä voitaisiin soveltaa Ilmajoella ja Lakeuden Etapissa
1. Ilmajoen kunta voisi kaavoittaa ja edelleen markkinoida Lakeuden Etapin yhteydessä mahdollisesti
sijaitsevia yritystontteja yrityspuistona.
2. Ilmajoen kunta voisi olla aloitteellinen alueen yrityksiä tukevan tutkimustoiminnan käynnistämisessä.
Yhteistyökumppaneina voisivat olla Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto
3. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tulisi erityisesti keskittää jätteiden ja lietteiden polttamiseen. Tässä
mainittujen tahojen lisäksi yhteistyökumppanina voisi olla Vaasassa sijaitseva Wärtsilä Oy:n
lämpökattilatutkimusyksikkö
4. Ilmajoen tulisi ehkä harkita yhtä kuntaa laajempaa yhteistyötä uuden Kouvolan tapaan, jolloin
esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistoimintaan olisi käytettävissä paremmin voimavaroja.
5. Paperiteollisuuden ja elintarviketuotannon tuotanto- ja sivutuoteprosesseja tulisi verrata keskenään.
On mahdollista, että paperiteollisuudessa on jo olemassa ratkaisuja, joilla voidaan myös käsitellä
elintarviketuotannon sivutuotevirtoja.

Kuva 8. Kouvola toivoo uutta liiketoimintaa Keltakankaalle. Yrityspuisto Ekopark sijaitsee Kymenlaakson
jätteen tulotien varressa. Kaavoitettujen tonttien koot vaihtelevat 5100 – 19 800 m2:in.

Haastatteluissa pääaiheiksi nousseet asiat
KAAVOITUS
Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää keinoja luoda uutta liiketoimintaa Ilmajoen Laskunmäkeen,
Lakeuden Etapin läheisyyteen. Vierailluissa jätehuoltoyrityksissä erottui selvästi lähellä sijaitsevat
liiketoimintakeskukset, josta voi olla hyötyä sekä jätehuoltolaitokselle että yrityksille.
Sekä Kymenlaakson jätteen että Stormossenin läheisyydessä sijaitsee jo liiketoimintaa. Kymenlaakson
jätteen vieressä sijaitseva Ekopark on kunnan kanssa yhteistyössä ideoitu, uudehko ja vahvasti markkinoitu
yrityspuisto. Mustasaaressa sijaitseva Lintuvuoren liiketoimintakeskittymä on ollut olemassa jo kauan, ja
nyt aluetta laajennetaan kaavoituksen mukaisesti rakenteilla olevan Westenergyn läheisyyteen.
Lintuvuoressa sijaitsee Stormossenin yhteistyökumppaneita ja laajennuksen myötä sinne on sijoittumassa

lisää, esim. L&T. Botniahalli ja kolme kiinteistöä Lintuvuoressa lämmitetään Stormossenista saadulla
biokaasulla.
TUHKA
Westenergyn kaltaiset jätepolttolaitokset vähentävät kaatopaikkasijoitusta ja fossiilisten polttoaineiden,
kuten kivihiilen käyttöä. Kuitenkin poltettavasta jätteestä syntyy paljon pohjakuonaa ja -tuhkaa, jonka
käyttö on vielä hieman epäselvää. Sitä voidaan käyttää kaatopaikkojen katemateriaalina, teiden ja
meluvallien rakennusaineena, mutta tutkimusta voisi tehdä esimerkiksi rakennusmateriaalikäytön
mahdollisuudesta. Alustavien suunnitelmien mukaan tuhkat ja kuonat kuljetettaisiin Lakeuden Etapille.
Kotkan Hyötyvoimalaitoksen käyttöinsinööri Petri Jalkanen kertoi heidän tuhkankäsittelystään
sähköpostitse. Laitokselta viedään pois kolmea eri tuhkanimikettä:
1. Arinan kuonaa
2. Kattilatuhkaa
3. APC-lopputuotetta.

Arinan kuona viedään Lahteen, jossa siitä erotetaan hyödynnettävä metalli (n.20–25%). Loppuosa kelpaa
maantäyttöaineeksi.

Kattilatuhka kuljetetaan Anjalankoskelle, jossa sitä käytetään kaatopaikkojen katemateriaalina.

APC -lopputuotteella tarkoitetaan savukaasun puhdistusjärjestelmästä poistettua tuhkaa ja
puhdistusjärjestelmästä käytettyjä kemikaaleja. Lopputuote kuljetetaan Poriin, missä se stabiloidaan.
Tuhkassa olevat aineet saatetaan liukenemattomaan muotoon.

Jätehuoltoyritysten sijainnit kartalla

Kuva 9.
Oy Stormossen Ab

Lakeuden Etappi oy

Kymenlaakson jäte oy

MUSTASAARI

ILMAJOKI

KOUVOLA

137 500

190 000

Toiminta-alueen asukasmäärä
100 000

Etäisyys jätteiden polttolaitokseen (perustusvuosi)
0 km (Mustasaari 2013)

86 km (Mustasaari 2013)

31 km (Kotka 2008-2009)

WESTENERGY

WESTENERGY

KOTKAN HYÖTYVOIMALAITOS

Jätepolttoaineen käyttö vuodessa
150 000 tn

87 000 tn

WESTENERGY

KOTKAN HYÖTYVOIMALAITOS

Asukasmäärä jätepolttolaitoksen toiminta-alueella

Muuta

n. 400 000

yli 500 000

WESTENERGY

KOTKAN HYÖTYVOIMALAITOS

Jätekuljetukset kasvanevat
paikallisesti jätevoimalan
läheisyydessä noin 10
ajoneuvoyhdistelmällä/vrk.

Tuhkan sijoituspaikka
Westenergyn aloitettua
toimintansa.
Noin 600 tuhkakuormakuljetusta
vuodessa.

Hyötyvoimalaitoksen polttoaine
kerätään Itä-Uudenmaan,
Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja
Mikkelin alueelta.
Hyötyvoimalaitos polttaa
vuodessa n. 42 miljoonaa
roskapussia. Rakenteilla putkisto
yhdyskuntalietteen kuljetusta
varten.

Kyselylomake yrityksille

Ilmajoen kunnan yritysasiamies Rami Mattilan kanssa sovittu otoshaastattelu suoritettiin kyselynä
Internetissä. Kysely lähettiin sähköpostitse 14 eri yritykseen heinäkuun alussa. Kyselyn vastaanottajat
valittiin vastaamaan benchmarking -haastatteluissa syntyneisiin liikeideoihin. Vastaajiin sisältyi Etapin
kanssa läheistä yhteistyötä tekeviä yrityksiä (esimerkiksi kuljetusyhteistyötä ja jätteen jatkojalostusta
tekevät yhteistyökumppanit) ja lähialueen toimijoita, jotka voisivat olla kiinnostuneita sijoittumaan
Laskunmäelle ja kytkeytyvät tavalla tai toisella Lakeuden Etappiin.
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, kokevatko yritykset Laskunmäkeen sijoittumisen mahdollisena omalta
osaltaan ja millaisten reunaehtojen tulisi täyttyä ennen sitä.
Kyselyyn vastasi 35,7% vastaanottajista (viisi yritystä neljästätoista). Alla ovat esiselvitystä ajatellen
tärkeimmät vastaukset.

1. Yhteistyö Etapin kanssa

2. Onko yrityksellänne toimitiloja Laskunmäen alueella

3. Olisitteko kiinnostuneita perustamaan aluekonttoria/varikko- tai varastotilaa (tmv. mitä?)
Laskunmäkeen, Lakeuden Etapin läheisyyteen?

4.

Alueella tulisi sijaita muutakin yritystoimintaa

5. Alueelle tulisi olla hyvät kulkuyhteydet

6. Kunnallistekniikan tulisi olla valmiina

7. Yrityksemme voisi olla kiinnostunut Laskunmäelle sijoittumisesta

8. Karttaan merkityistä alueista eniten kiinnostusta herätti

Kuva 10. A-alue oli kyselyn suosituin.

