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OHEISMATERIAALI
Selvitys olennaisista ympäristönsuojeluvaatimuksista, AX-suunnittelu Oy, 5.1.2017

2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan muuttaminen on käynnistetty Kangasalan Lämpö Oy:n aloitteesta 2012.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma uuden lämpölaitoksen sijoittamisesta joko Aakkulantien tai Atrakujan varteen oli nähtävillä 28.1.–26.2.2013. Siitä saatiin mielipiteitä,
joiden pohjalta lämpöyhtiö jatkoi laitoksen suunnittelua Atrakujan varteen.
Asemakaavan valmisteluaineisto tuli nähtäville vuoden 2017 alussa. Siitä saatu palaute ja kaavaehdotus käsiteltiin elinvoimalautakunnassa elokuussa 2017.
Kaavaehdotus oli nähtävillä syyskuussa 2017. Siitä ei saatu muistutuksia, mutta lausuntojen nojalla kaavaan lisättiin uusi määräys.

2.2 Asemakaava
Suunnittelualue osoitetaan lämpölaitoksen ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alueeksi. Viereinen jätevedenpumppaamo osoitetaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaksi korttelialueeksi. Lisäksi osoitetaan läheistä frisbeegolfrataa palveleva paikoitusalue.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Lämpölaitoksen toteuttamisesta vastaa Kangasalan Lämpö Oy. Kunta vastaa alueelle
johtavien katujen uudelleen rakentamisesta ja frisbeegolfradan uuden paikoitusalueen rakentamisesta. Katujen korjaus maksaa noin 200000 €.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Lahdentien varressa, mutta sinne kuljetaan Rääkkölänpolun
ja Atrakujan kautta. Alue on kuulunut Rääkkölän kylään, jonka Lahdentie ja Kaarina
Maununtyttärentie pirstoivat 1970-luvun alussa. Heikon rakennettavuutensa vuoksi
rakennuspaikka on säilynyt rakentamattomana, vaikka sen sijainti yhdyskuntarakenteessa on keskeinen.

Luonnonympäristö ja virkistys
Alue on kesannoitua peltoa. Linnustoltaan arvokas Kirkkojärvi sijoittuu rakennuspaikan kaakkoispuolelle noin 200 metrin etäisyydelle.
Ranta-Koiviston frisbeegolf-radan paikoitusalue sijaitsee suunnittelualueella.

Rakennettu ympäristö
Rakennuspaikka sijoittuu Lahdentien ja Valkeakoskelle johtavan Kaarina Maununtyttärentien eritasoliittymän kainaloon. Rakennuspaikan vieressä sijaitsee jäteveden
pumppaamo, jonka kautta keskustaajaman jätevedet johdetaan Tampereelle puhdistettavaksi. Paikalle johtavan Atrakujan varrella on teollisuusrakennuksia.
Rääkkölänpolku on linjaukseltaan vanha. Sen varteen sijoittunutta kyläasutusta on
täydennetty tämän vuosituhannen alussa.

2

Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee 1970-luvulla rakennettu Ranta-Koiviston
pientaloalue.
Tekninen huolto

Nykyinen kaukolämpö- (punainen) ja maakaasuverkko (musta) alueella.

Maanomistus
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Alue lähiympäristöineen on kunnan omistama.

3.2 Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Lahdentien perusparannussuunnitelma on valmistumassa v. 2017 aikana. Suunnitelmassa varaudutaan Lahdentien leventämiseen nelikaistaiseksi. Levennys sijoittuu
nykyisen ajoradan eteläpuolelle.

Maakuntakaava

Hyväksyttävänä olevassa maakuntakaavassa asemakaavoitettava alue on merkitty
taajamatoimintojen alueeksi. Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden
palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen rakentamisalueet. Merkintä
sisältää näihin liittyvät pääväyliä pienemmät liikennealueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, pienet ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikallisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun alueet ja ulkoilureitit.

4

Kaavoitettavan alueen itäpuolella on Kirkkojärven Natura-alueen lisäksi osoitettu
maakunnallisesti arvokas Liuksialan-Jokioisten maisema-alue, joka sijoittuu pääosin
Kirkkojärven itäpuolelle. Sen suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa on varmistettava, että valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja
luonnonperinnön arvot säilyvät. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Yleiskaava
V. 2000 hyväksytyssä taajamien osayleiskaavassa alue on merkitty pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP) ja lähivirkistysalueeksi (VL). Yleiskaavaa laadittaessa
lämpölaitoksen tarvetta ei ollut tunnistettu.

Asemakaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on varattu M-merkinnällä maa- ja metsätalousalueeksi. Viereinen pumppaamo on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa varten
varatuksi korttelialueeksi.
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Kangasalan Lämpö Oy hakee paikkaa uudelle biolämpölaitokselle. Sen on tarkoitus
palvella keskustan, Suoraman, Mäntyveräjän ja Pikkolan alueiden lämmöntuotantoa.
Keskustaa palveleva lämpölaitos sijaitsee Pikonkankaan montussa ja varalämpölaitos Pikkolan koulun pihassa Kangasalantien varrella. Laitokset käyttävät maakaasua.
Pikkolan laitoksen varapolttoaineena olevan öljyn säiliö sijaitsee pohjavesialueella, ja
aiheuttaa pilaantumisriskiä.
Biolämpölaitoksen teho on alle 20 MW. Se ei edellytä erillistä ympäristölupaa, vaan
laitoksen toimintaedellytyksiä ohjataan valtioneuvoston asetuksilla ja asemakaavalla.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kangasalan Lämpö Oy on pyytänyt käynnistämään asemakaavan muutoksen syksyllä 2012. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma vaihtoehtoisine sijaintipaikkoineen on ollut nähtävillä vuoden 2013 alussa.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Asemakaavan osallisia ovat:
Maanomistajat ja asukkaat
Toiminnanharjoittajat
Kunnan hallintokunnat (ympäristö- ja rakennusvalvonta, rakentaminen, ympäristöterveys)
Elenia Oy
Kangasalan Vesi -liikelaitos, Kangasalan Lämpö
Pirkanmaan ely-keskus, Pirkanmaan Pelastuslaitos

Vireille tulo
Vireille tulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä.

Osallistuminen, vuorovaikutusmenettelyt ja käsittelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 28.1.–26.2.2013. Saadut mielipiteet:
Marja Joensuu 28.1.2013
Vastustan hakelämpövoimalan rakentamista paloaseman ja Aakkulantien välille jäävälle alueelle. Olemme jo vuonna 1989 myydessämme alueen Kangasalan kunnalle
vaatineet kauppakirjaan erikseen maininnan, että kunta sitoutuu olemaan rakentamatta alueelle lämpövoimalaa.
Hannu Sipola 21.2.2013
Mielestäni vaihtoehdot Kankkula P ja Kankkula E eivät tule kysymykseen uuden hakelämpövoimalan sijoituspaikkana. Kummassakin tapauksessa mitä ilmeisimmin hake kuljetettaisiin Rääkkölänpolun kautta raskailla kulkuneuvoilla.
Rääkkölänpolku on kapea tie, jolla jo nykyisellään on paljon muutakin ajoneuvoliikennettä kuin paikalliseen asutukseen liittyvä (frisbeegolfrata, Kiinteistöpalvelun varasto,
jätevedenpumppuamo). Tie on myös koululaisten ja muiden jalankulkijoiden suosima
reitti.
Jo nykyiset liikennemäärät aiheuttavat päivittäin vaaratilanteita Rääkkölänpolun ja
Karrina Maununtyttären tien risteyksessä. Useiden kiinteistöjen liittymät ovat sen välittömässä läheisyydessä. Lämpövoimalan raskas liikenne vaarantaisi erityisesti kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta entisestään.
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Mielestäni paloaseman vaihtoehto sopii lämpövoimalan sijoituspaikaksi paljon paremmin, koska siellä liikenne voimalaan voidaan järjestää asutusta häiritsemättä joko
Kaarina Maununtyttären tieltä tai Aakkulantieltä.
Asunto Oy Kangasalan Sinikannus, Pikonkankaantie 31 a, 26.2.2013
Vaadin, ettei pientalovaltaista kaavaa muuteta teollisuusalueeksi Pikkolan kaavaalueella hakevoimalan vuoksi. Kaavamuutoksen myötä alueen elinolot huononevat,
ympäristö kärsii sekä imago ja hintataso putoavat.
Vaadin selvitystä
liikennejärjestelyistä Aakkulantien ja Kaarina Maununtyttären tien risteyksessä. Risteys on jo nykyisellään erittäin ruuhkainen joten miten vilkas rekkaliikenne vaikuttaisi liittymän toimivuuteen
meluhaitoista. Laitos tulee olemaan käytössä yötä päivää, mallinnus meluesteistä ympäri alueen
savu- ja hiukkaspäästöistä alueella
maisemallisista haitoista. Millaisella aidalla laitos tullaa suojaamaan, jotta se
ei pilaa maisemaa
käytettävistä polttoaineista ja niiden säilytyksestä laitosalueella
alueen asumismukavuuksien muutoksista
onko tarkoitus laajentaa laitoksen kapasiteettia tulevaisuudessa
onko kunnalle kannattavampaa maapohjan myyminen asuntotonteiksi. Hintatieto tontin arvosta laitokselle ja mikä se olisi asuinrakennuksille
Vaadin myös, että asian tiimoilta järjestetään nopeasti alueen asukkaille ja järjestöille
aloitus- ja tiedotustilaisuus. Jos asioita ei oteta huomioon, vaadimme neuvotteluihin
osalliseksi ELY-keskuksen,
Pikkola-Pikonkankaan asukasyhdistys 26.2.2013 (138 allekirjoittajaa)
Vastustamme hakevoimalan kaavamuutosta paloaseman ja Aakkulantien välissä,
koska vaikutukset ovat suuret asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen. Asukkaille tulisi
pikaisesti tulla esittelemään alueelle suunniteltua laitosta ennen mitään kaavan muutosta.
Jani Joensuu ja Paula Salonen 27.2.2013
Vastustamme hakelämpövoimalan sijoittamista Kangasalan paloaseman viereen rajoittuen tonttiimme. Hakevoimalaitos aiheuttaisi asuinalueella merkittäviä terveydelle
haitallisia rikki-, typpi- ja hiukkaspäästöjä. Myös asukkaille aiheutuvat melupäästöt tulisivat olemaan aivan liian suuret, jolloin elinolojen ja viihtyisyyden heiketessä kiinteistöjen arvo laskee.
Hakkeen kuljetuksista johtuva liikenne aiheuttaisi vaaraa mm. lasten koulumatkoille.
Päivittäin Aakkulantietä kulkee kymmeniä lapsia yksin.
Olemme ehdottomasti sitä mieltä, että hakelämpövoimalaa ei tulisi rakentaa vaihtoehto Paloasema sijaintiin ja tulemme aktiivisesti vastustamaan hanketta loppuun saakka.
Yleisötilaisuus paloasemalla10.1.2017
Kangasalan Lämpö esitteli hanketta lähiympäristön asukkaille. Asukkaat olivat huolissaan erityisesti liikennevaikutuksista, mutta myös mahdollisesta pölyhaitasta ja teiden kestävyydestä.
Rääkkölänpolun ja Atrakujan liikennemäärät ovat lisääntyneet moninkertaisiksi frisbeegolfradan paikoitusalueen rakentamisen ja Kiinteistöpalvelun varikon sijoituksen
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jälkeen. Liikenne on ollut aika ajoin kovavauhtista. Koululaisliikennettä kulkee tien
kautta.
Vanha päällyste on kuoppainen ja teiden rakenne kehno.
Saadun palautteen vaikutus kaavaluonnokseen
Sijoituksesta Aakkulantien varteen on luovuttu.
Alueelle ei ole vaihtoehtoista kulkureittiä. Kulkureitti ei kuulu kaava-alueeseen. Rääkkölänpolun ja Atrakujan korjaaminen on mahdollista välittömästi katusuunnitelman
hyväksymisen ja rahoituksen varmistumisen jälkeen. Naapurit voivat osallisina vaikuttaa katusuunnitelmaan.
Lämpölaitoksen ympäristövaikutuksia on kuvattu kaavaselostuksessa. Kaavamääräyksissä on osoitettu varmuusvarastolle tarkoitetun katoksen paikka.
Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 15.5.–13.6.2017.
Saadut lausunnot ja mielipide:
Kangasalan Vesi -liikelaitos 8.6.2017
Ei huomautettavaa.
Rakentamisen palvelualue 9.6.2017
Alueen eteläpäässä oleva hulevesien viivytysallas leikkaa pahasti frisbeegolfradan
ensimmäisen väylän kylkeen. Altaan paikkaa kaakkoon siirtämällä (kokonaan ojalinjan länsipuolelle) ja muotoa muuttamalla tämä on mahdollista välttää.
Esitämme biolämpölaitoksen alueen alle jäävän frisbeegolf-radan parkkipaikan sijoittamista asemakaavan VL-alueelle, jonka maapohjan omistaa osaksi yksityinen ja
osaksi kunta.
Rääkkölänpolku ja Atrakuja ovat sorapintaisia, kapeita kaavakatuja, eikä niitä ole rakenteeltaan mitoitettu toistuvalle raskaalle liikenteelle.
Nykyisten ojien varaukset pitää merkitä kaavakartalle, samoin putket.
Valtatien alikulkutunnelista hulevesikaivojen purkuputki (400 B) tulee EN-2 alueen
vasemman reunan alla Kankkulan pumppaamon pohjoispuoliselle ojalle. Samaan
ojaan purkaa vesiään rumpuputki (400 B) myös Kankkulantien länsipuolella olevasta
ojasta sekä Atrakujan varresta. ET- alueella olevat ojat keräävät vesiä laajalta alueelta.
Rakennus- ja ympäristövalvonta 7.7.2017
Ranta-Koiviston alueella on tarkoitus rakentaa M-alueelle lämpölaitos varastoineen.
Kaava-alueen eteläosassa kulkee Supanoja. Kaavalla osoitetaan sen yläpuolelle
lämpölaitostoimintaa sisältäen polttoaineena käytettävän hakkeen varastointialueen.
Kaava-alueen kaikki hulevedet johtuvat Supanojaan ja siitä edelleen Kangasalan
Kirkkojärveen. Kirkkojärvi on luonnonsuojelualuetta ja sen rantametsät suurelta osin
Naturassa. Kirkkojärven rantavyöhykkeellä Supanojan laskukohdassa ja sen ympäristössä on viitasammakoita (Luontodirektiivin liitteen IV laji). Viitasammakko on rauhoitettu, LSA 471/2013. Lähimmillään kaava-alue on alle 100 metrin päässä Kirkkojärvestä.
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Suunnitellun toiminnan vaikutuksia Kirkkojärven Natura-alueeseen tulee arvioida ennen kaavan hyväksymistä. Hulevesien laatu ja määrää tulee hallita siten, ettei johdettavilla hulevesillä heikennetä viitasammakon elinympäristöä.
Rakentamisen sijoittumiseksi Lahden tien puoleiseen reunaan tulisi asemakaavassa
määrätä nuolella rakennuksen sijoittuminen Lahdentien puoleiseen rakennusalan rajaan.
Ympäristö- ja rakennusvalvonnalla ei ole muuta huomautettavaa valmisteluaineistoon.
Ympäristöterveys 9.6.2017
Liikenteen melu ja muut toiminnot eivät saa aiheuttaa asuin- tai muihin
oleskelutiloihin STMa:n 545/2015 tarkoittamaa meluhaittaa. Lämpökeskuksesta ei
saa aiheutua matalataajuuden aiheuttamaa meluhaittaa asuin- tai oleskelutiloihin.
Pientaajuiselle sisämelulle (tunnin keskiäänitaso) on annettu STMa:n 545/2015 toimenpiderajat tiloille, jotka on tarkoitettu nukkumiseen (klo 22.00 - 7.00). Päiväajan
arvoille (klo 7.00–22.00) sovelletaan 5 dB suurempia arvoja.
Hiukkasmaiset epäpuhtaudet eivät saa aiheuttaa asuin- tai muihin oleskelutiloihin
STMa:n 545/2015 tarkoittamaa haittaa. Polttoaine on käsiteltävä ja varastoitava siten,
että siitä ei aiheudu pölyä, hajua tai muuta haittaa ympäristön asutukselle.
Kangasalan Lämpö Oy 4.6.2017
Ei huomautettavaa.
Mielipide 12.6.2017
On hyvä, että kaukolämmön tuottoa ja jakoa kehitetään Kangasalla.
Asiassa on myös huonoja puolia lähellä asuville asukkaille sekä kevyen liikenteen
väylää käyttäville ihmisille. Liikennehaitat ovat kumpaakin edellä mainittuja koskeva
ongelma. Tie on jo nyt vilkkaasti liikennöity. Rääkkölänpolkua sekä Atrakujaa käyttävät Kangasalan Kiinteistöpalvelu, Kangasalan Vapaaehtoinen Palokunta, jätevedenpumppaamon huoltoliikenne, frisbeegolfin pelaajat, koululaiset / lenkkeilijät sekä alueella asuvat asukkaat.
Ylivoimaisesti suurin liikennehaitta koituu frisbeegolfin pelaajista ympärivuotisesti.
Kesäaikaan autoja liikkuu 200-300 päivässä kellon ympäri. Kisapäivisin ja kauniina
päivinä autoja on Atrakujan varrella molemmin puolin.
Pelkästään alueen asukkaita koskevia haittoja ovat lisäksi; tiepöly, meluhaitat, visuaaliset haitat, terveyshaitat ja asunnon arvon aleneminen. Kaikki koululaiset (alayläaste, lukiolaiset ja tulevat ammattikoululaiset) lähialueelta kulkevat Kankkulantien
kautta kouluun. Atrakujan ja Kankkulantien risteys on suuri ongelmakohta liikenteen
suhteen. Näkyvyys on huono myös kesäkelillä, mutta talvella vaaranpaikka on vielä
suurempi liukkaassa alamäessä Atrakujan alussa. Raskaita ajoneuvoja voi olla hankala saada pysähtymään ennen kevyen liikenteen väylää. Pienet ja isommatkin koululaiset sekä muutkin väylää käyttävät ovat vaarassa jäädä auton alle.
Rääkkölänpolku ja Atrakuja ovat lisäksi todella huonokuntoisia teitä. Jätevedenpumppaamon huoltoliikenne, jatkossa myös VPK ja Lämpökeskus liikennöivät raskailla autoilla. Näistä raskainta kulkua tulee olemaan lämpökeskukselle kulku. Tien
kunto ei tule todellakaan kestämään tämän kaltaista käyttöä.
Vetoamme teihin kuntalaisina, että huomioitte muutaman asian hankkeeseen liittyen:
- Frisbeegolfin aloituspaikan ja parkkipaikan siirto muualle Ranta-Koivistoon
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- Tien täydellinen kunnostus, hidasteet / rajoitukset kuntoon (tiellä ajetaan todella kovaa)
- Lenkkeilijöille, lapsille / koululaisille turvallinen kulku ongelmapaikan ohi.
Saadun palautteen vaikutus suunnitelmaan:
Rakennusalaan lisätään nuolet osoittamaan rakentamisvelvollisuutta Lahdentien puoleiseen rakentamisrajaan. Rajaa siirretään samalla hieman kauemmaksi tiestä, jotta
tontille on mahdollisuus rakentaa huoltotie Lahdentien puolelle.
Frisbeegolfradan liikennettä ja paikoitusta ei ole tehtyjen alustavien selvitysten perusteella mahdollista osoittaa Ranta-Koivistontien tai Lehtikuusentien varteen. Paikoitukselle osoitetaan uusi paikka kunnan omistamalta, voimassa olevassa kaavassa virkistysalueeksi osoitetulta joutomaalta Atrakujan päästä siten, että tunnelista tulevaa kävely- ja pyörätietä ei ole tarpeen ylittää.
Kaavan vaikutukset Natura-alueeseen selvitetään kaavaehdotuksen nähtäville panon
yhteydessä.
Kaavassa määrätään polttoeineen varastoinnin haittojen välttämisestä. Laitos sijaitsee teollisuusalueella ja valtatien melualueella, joten sen melun vaikutus asuinalueen
viihtyisyyteen ei ole merkittävä.
Ohjeellinen hulevesien viivytysallas siirretään pois frisbeegolfradalta.
Lämpökeskuksen rakentaminen ja käyttö edellyttää Atrakujan parantamista. Parantamisesta päätetään vuorovaikutteisessa katusuunnitelmassa.
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 13.9.–12.10.2017. Siitä saatiin seuraavat lausunnot:
Ympäristöterveydenhuolto 26.9.2017
Ei lisättävää valmisteluvaiheen lausuntoon.
Pirkanmaan ELY-keskus 9.11.2017
Kaavaehdotuksessa annetaan määräykset vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevien
hulevesien käsittelystä. Savukaasupesurissa muodostuvat ja savukaasujen lauhdutuksessa syntyvät jätevedet voidaan kaavaselostuksen mukaan ohjata käsittelyn jälkeen ojaan tai viemäriin riippuen vesien määrästä ja laadusta. Ojaan johdettaessa
näiden vesien vaikutukset lähiympäristön ja Kirkkojärven vesi- ja rantalajistolle tulee
arvioida ja tarvittaessa kaavamääräyksin varmistaa, ettei toiminnasta näiltäkään osin
aiheudu haittaa.
Alueen maisemakuvan arvioimiseksi havainnekuviin tulisi liittää kaavassa sallitun
polttoainekatoksen rakennusmassa sekä sitä peittämään tarkoitetun istutusalueen
laajuus. Riittävän peittokyvyn varmistamiseksi tulisi kaavassa harkita määräyksiä
myös istutuksien laadusta.
Ympäristö- ja rakennusvalvonta 9.11.2017
Kaava-alueen eteläosassa kulkee Supanoja. Kaavalla osoitetaan sen yläpuolelle
lämpölaitostoimintaa sisältäen polttoaineena käytettävän hakkeen varastointialueen.
Kaava-alueen kaikki hulevedet johtuvat Supanojaan ja siitä edelleen Kangasalan
Kirkkojärveen. Kirkkojärvi on luonnonsuojelualuetta ja sen rantametsät suurelta osin
Naturassa. Kirkkojärven rantavyöhykkeellä Supanojan laskukohdassa ja sen ympäristössä on viitasammakoita (Luontodirektiivin liitteen IV laji). Viitasammakko on rauhoitettu, LSA 471/2013. Lähimmillään kaava-alue on alle 100 metrin päässä Kirkkojärvestä.
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Ympäristö- ja rakennusvalvonnan huomautukset kaavan valmisteluaineistosta on
otettu huomioon kaavaehdotuksessa.
Saatujen lausuntojen vaikutus hyväksyttävään kaavaan
Kaavamääräyksiin lisätään maininta savukaasupesurin jätevesien käsittelystä.

Viranomaisyhteistyö
4.4 Asemakaavan tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Rakennukset sijoittuvat valtatien viereen, Kangasalan keskustaan ja Kirkkojärven Natura-alueelle avautuvaan näkymään. Suunnittelun laadulle, rakennusten ulkoasulle ja
varastoalueen maisemalliselle käsittelylle tulee asettaa poikkeuksellisen korkeat vaatimukset.
Kaavan laatimisen yhteydessä tulee ratkaista, kuinka polttoainekuljetukset toimipisteeseen saadaan perille liikenneturvallisuutta vaarantamatta ja kuinka rakennukset ja
varastoalueet saadaan sovitetuksi ympäristöön.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettiin lämpövoimalle kaksi vaihtoehtoista
sijaintipaikkaa Kaarina Maununtyttären tien ja Lahden liittymän tuntumasta. Toinen sijoittui paloaseman ja Aakkulantien väliin, toinen jätevedenpumppaamon viereen.
Pohjoinen vaihtoehto osoittautui mahdottomaksi kauppakirjaan liitetyn ehdon vuoksi.
Maan energiapolitiikan painopiste on muuttunut nopeasti. Vähäpäästöisen maakaasun ongelmaksi on koettu sen fossiilisuus, sitoutuminen yhteen toimittajaan ja hinnan
sitominen öljyyn. Hallitus on painottanut kotimaisen puuenergian käytön lisäämistä.
Esisuunnittelun yhteydessä on selvitetty sijaintivaihtoehtoja Pikonkankaan, Pikkolan
ja keskustan alueilta. Maankäytöllisesti valittu paikka on perusteltu, koska valtatien
varteen ei voida osoittaa asuntorakentamista meluhaittojen vuoksi. Laitos ei rajoita
tulevaa maankäyttöä.
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Alue on olemassa olevan tien varrella ja hyvin valtatieltä 12 saavutettavissa. Valtatien
aiheuttama melu ja pakokaasupäästöt ja jätevedenpumppuamon haitat ovat suuremmat kuin lämpölaitoksen aiheuttamat melu ja päästöt.
Lämmitettävät kohteet ovat lähellä. Biolämpökeskuksista ei ole osoittautunut olevan
haittaa taajaman sisällä. Valittu paikka on toiminnallisesti ja taloudellisesti edullisin
alueelta löydetty vapaa paikka. Alue on lisäksi kunnan omistuksessa.

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittely kaavoituslautakunnassa 11.12.2012
Asemakaavan valmisteluaineiston käsittely kaavoituslautakunnassa 24.1.2017
Valmisteluvaiheen kuuleminen 15.5.–13.6.2017
Asemakaavaehdotuksen käsittely elinvoimalautakunnassa 30.8.2017.
Asemakaavaehdotus nähtävillä 13.9.–12.10.2017
Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, EV 21.11.2017

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Mitoitus
Alue mitoitetaan polttoaineteholtaan alle 20 MW uusiutuvan energian biolämpölaitosta
varten. Lainsäädännön mukaan 5-20 MW olevia laitoksia käsitellään samoilla pelisäännöillä.

Lämpölaitos pihan puolelta. Oikealla polttoainevarasto, vasemmalla kattilalaitos.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Rakentamisen laadulle asetut tavoitteet voidaan kaavassa toteuttaa.

5.3 Aluevaraukset
Korttelialueet
Energiahuollon korttelialue (EN-2), joka varataan lämpökeskusta varten. Polttoaine on
käsiteltävä ja varastoitava siten, että siitä ei aiheudu pölyä, hajua tai muuta haittaa
ympäristön asutukselle ja muulle maankäytölle.
Hulevesiä tulee käsitellä ja imeyttää tontilla, ja se on sallittu myös viereisellä virkistysalueella.
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Alueen pinta-ala on noin kaksi hehtaaria. Alueelle saa rakentaa enintään 3000 m2
suuruisen lämpökeskuksen ja erillisen enintään 2500 m2 suuruisen varmuusvarastokatoksen. Tontin itäosaan on osoitettu istutettava alueenosa.
Jäteveden pumppuamon (Kankkulan kaivo) alue on osoitettu yhdyskuntateknistä
huolto varten osoitetulla korttelialueella.

Muut alueet
Suunnittelualueen eteläosa Supanojan varressa on merkitty lähivirkistysalueeksi.
Alueelle on osoitettu hulevesien imeytysalue.

5.4 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen
Lämpölaitos sijoittuu liikenteellisesti keskeiselle paikalle, joka on lämpöjohtoverkoston
käyttäjien kannalta edullinen.
Rakennukset ja savupiippu sijoittuvat näkyvälle paikalle maisemallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Niitä ei voi piilottaa maisemassa. Ympäristöä leimaavat myös
muut tekniset suurrakenteet kuten laajeneva valtatie ja sen ylikulkusilta. Tekniset rakenteet ovat kauniita, kunhan niitä ei peitä peltirakentein. Varastokatos peitetään tienäkymästä maisemasuunnittelun keinoin.

Liikenteelliset vaikutukset
Alue sijoittuu huoltoliikenteen kannalta hyvin saavutettavaan paikkaan. Maantieltä
tontille johtava katu ei ole tarkoitettu rekkaliikenteelle, ja se tulee korjata ennen toiminnan aloittamista.
Toiminta lisää kadun liikennettä huipputehon aikaan noin 10 ajoneuvolla vuorokaudessa. Määrää suurempi vaikutus on liikenteen laadulla. Katu ylittää pyöräilyn seudullisen pääreitin, mistä saattaa seurata liikenneturvallisuuden heikkenemistä. Rääkkölänpolun ja Atrakujan kautta kulkee jonkin verran koululaisliikennettä.

Vaikutukset asukkaiden arkipäivän elämään
Kunnan keskustan lämmöntuotannon varmuus parantaa asukkaiden elämisen laatua.
Laitoksen rakentamisella ei ole vaikutusta virkistysmahdollisuuksiin.
Lähiympäristön asukkaille tuottaa haittaa säännöllinen rekkaliikenne. Sen meluvaikutuksella on vähemmän merkitystä kuin viihtyvyyden muutoksella.
Laitos sijoittuu valtatien viereen, ja sen aiheuttama melu sulautuu pääosin liikenteen
meluun. Melun osalta laitos alittaa tavanomaisissa käyttötilanteissa päivällä (7-22)
LAeq55 dB ja yöllä LAeq50 dB.

Taloudelliset vaikutukset
Biolämpölaitos vähentää maakaasun käyttöä ja parantaa maan kauppatasetta. Siirtymisellä kotimaiseen energiaan on myönteistä merkitystä lähialueen metsä- ja kuljetustaloudelle.
Kadun parantaminen ja huonon maaperän aiheuttamat korkeat perustamiskustannukset aiheuttavat hankkeelle korkeat kynnyskustannukset.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Vaikutukset ilman laatuun
Vallitsevat tuulen suunnat ovat lounaassa, mikä johtaa päästöt Pikkolan koulukeskuksen ja keskustaajaman suuntaan. Kielteisiä vaikutuksia vähennetään piipun korkeudella, joka alustavan tarkastelun perusteella on vähintään 43 metriä.
Täällä hetkellä voimassaolevan lainsäädännön mukaiset laitoksen päästöraja-arvot
VNA 750/2013 mukaan:
hiukkaset 50 mg/m3n
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SO2 200 mg/m3n
NO2 375 mg/m3n
Kiinteä polttoaine varastoidaan suljetussa vastaanottovarastossa, eikä toiminta aiheuta pöly-, haju- tai roskaantumishaittaa eikä palovaaraa.
Maakaasusta luopuminen ja siirtyminen biopolttoaineeseen tarkoittaa keskustan alueella keskimäärin CO2-päästöissä 11880 tonnin vuosittaista vähenemää.
Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön
Rakentamisella ja päästöillä ei ole merkittäviä vaikutuksia Kirkkojärven lintuvesien
luontoarvoille. Rakentaminen ei rajoita muuttolintujen levähdysalueita tai muun linnuston pesimisalueita.
Vaikutukset pohja- ja pintavesiin
Savukaasupesurissa muodostuvat ja savukaasujen lauhdutuksessa syntyvät jätevedet johdetaan ojaan tai viemäriin riippuen vesien määrästä ja laadusta. Ennen viemäriin johtamista ne neutraloidaan, selkeytetään ja suodatetaan tai ojaan johdettaessa
ne ensin saostetaan kemiallisesti, selkeytetään ja suodatetaan. Kertaluontoiset nuohousvedet johdetaan samaan vesienkäsittelyjärjestelmän kautta viemäriin tai ne kerätään erikseen yhteen ja toimitetaan käsiteltäviksi asianmukaisen käsittelyluvan
omaavaan paikkaan. Laitos sijoittuu kauas pohjavesialueista. Pintavedet on mahdollista käsitellä tontilla.
Mikäli laitosalueelle sijoitetaan nestemäinen polttoainesäiliö (varapolttoaine / huolto
varmuusvarastointi) rakennetaan ja sijoitetaan se asetuksen 856/2012 vaatimusten
mukaisesti. Nestemäinen polttoaine varastoidaan asianmukaisessa ko. polttoaineen
varastointiin hyväksytyissä kaksoisvaippasäiliöissä tai tiiviiseen suoja-altaaseen sijoitetuissa säiliössä. Suoja-allas mitoitetaan siten, että vuototilanteessa siihen sopii vähintään 1,1 kertaa siihen sijoitetun suurimman säiliön nestetilavuus. Lisäksi säiliö varustetaan ylitäytönestimellä tai mikäli kyseessä on kaksoisvaippasäiliö, varustetaan
se vuodonilmaisimella.
Nestemäisen polttoaineen käsittely- ja varastointialueen pohjarakenne on nesteitä läpäisemätöntä ja kemikaalia kestävää. Tyhjennysalue korotetaan reunoilta ja se on
niin suuri, että siihen saadaan talteen suurimman kuljetussäiliön tilavuus mahdollisessa vuototilanteessa.
Öljysäiliön suoja-altaan ja purkupaikan vedet johdetaan hallitusti viemäriin öljynerottimen kautta.

Vaikutukset elinkeinoelämään
Rakennushanke ja toiminta työllistävät useita henkilöitä vuosittain.

5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset
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Savukaasupesurin ja savukaasujen lauhdutuksen jätevedet eivät ojaan johdettuna saa
aiheuttaa haittaa Kirkkojärven vesi- ja rantalajistolle

5.6 Nimistö
Alueen nimistö säilyy ennallaan.
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat, viestit jatkosuunnittelulle

Lämpölaitos Lahdentien suunnalta
Laitosalueelle sijoitetaan mahdollisesti nestemäisiä polttoaineita (huoltovarmuusvarastointi, käynnistyspolttimen polttoaine ym.). Nestemäiset polttoaineet tullaan varastoimaan asianmukaisissa ko. polttoaineen varastointiin hyväksytyissä kaksoisvaippasäiliöissä tai tiiviiseen suoja-altaaseen sijoitetuissa säiliöissä. Suoja-altaat mitoitetaan siten, että vuototilanteessa siihen sopii vähintään 1,1 kertaa siihen sijoitetun
suurimman säiliön nestetilavuus. Lisäksi säiliöt varustetaan ylitäytön estimillä ja kaksoisvaippasäiliöt vuodonilmaisimilla.
Käsittely- ja varastointialueet ovat lisäksi nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.
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Havaintokuva uudisrakennuksista.
Hulevedet käsitellään tontilla. Varastoalueet erotetaan peltomaisemasta istutuksin.
Rakennukset suojaavat varastopihaa valtatieltä katsottaessa.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Hankkeen rakentaminen voidaan käynnistää kaavan saatua lainvoiman.

6.3 Toteutuksen seuranta
Toteutuksessa seurataan liikenneturvallisuuden muutoksia.
KANGASALA 21.11.2017
Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen
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