KANGASALAN KUNTA
TEKNINEN KESKUS

TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA
1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
PÄIVÄYS
ASEMAKAAVAN NUMERO
KUNTA
OSA-ALUE

30.5.2017
740
KANGASALA
RUUTANA/19, SUINULA/20

KORTTELIT

8200-8208 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KATU- JA ERITYISALUEET

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN
KAAVAN HYVÄKSYMINEN
KAAVAN LAATIJA

2.6.2014
VALTUUSTO
KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN
KESKUS

SISÄLLYS
SISÄLLYS .......................................................................................................................................................... 2
OHEISMATERIAALI .......................................................................................................................................... 2
2 Tiivistelmä ....................................................................................................................................................... 3
2.1 Kaavaprosessin vaiheet ........................................................................................................................... 3
2.2 Asemakaava ............................................................................................................................................ 3
2.3 Asemakaavan toteuttaminen ................................................................................................................... 4
3 Lähtökohdat .................................................................................................................................................... 4
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista ............................................................................................................ 4
3.2 Suunnittelutilanne................................................................................................................................... 12
4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet .............................................................................................................. 15
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ........................................................................................................... 15
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset....................................................................... 16
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö .................................................................................................................... 16
4.4 Asemakaavan tavoitteet ......................................................................................................................... 17
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ...................................................................... 18
5 Asemakaavan kuvaus................................................................................................................................... 18
5.1 Kaavan rakenne ..................................................................................................................................... 18
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen........................................................................ 19
5.3 Aluevaraukset ........................................................................................................................................ 19
5.4 Yleiskaavallinen tarkastelu ..................................................................................................................... 21
5.5 Kaavan vaikutukset ................................................................................................................................ 24
5.6 Nimistö ................................................................................................................................................... 29
5.7 Ympäristön häiriötekijät .......................................................................................................................... 30
5.8 Keinot haitallisten vaikutusten lieventämiseksi ...................................................................................... 30
6 Asemakaavan toteutus ................................................................................................................................. 32
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat .......................................................................... 32
6.2 Toteuttaminen ja ajoitus ......................................................................................................................... 32
6.3 Toteutuksen seuranta ............................................................................................................................ 35

OHEISMATERIAALI




















Tarastenjärven asemakaavan palauteraportti, ehdotusvaihe. Kangasalan kunta 17.5.2016
Tarastenjärven asemakaavan palauteraportti, luonnosvaihe. Kangasalan kunta 26.1.2016
Kierrätyspuiston ympäristövaikutusten tarkastelu, Ramboll Finland Oy, 2016.
Tarastenjärven asemakaavan hulevesiselvitys, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2015 ja
lisätarkastelu vaihtoehtoisesta Tarastentien hulevesien toteuttamistavasta, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2016.
Asemakaavan nro 740 kaavarungon tekninen selvitys, Ramboll Finland Oy, 2015.
Tarastenjärven asemakaavan luontoselvitys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2015.
Tarastenjärven asemakaavojen liikenteen toimivuustarkastelu, Ramboll Finland Oy, 2015.
Tarastenjärven asemakaava-alueiden arseenin taustapitoisuus sekä kiviaineksen laatu- ja
ympäristöominaisuudet. Ramboll Finland Oy, 2015.
Geotekninen rakennettavuusselvitys. Ramboll Finland Oy, 2015.
Selvitys valtatien 9 tilavarauksesta ja suoja-alueesta. Destia Oy, 2015.
Vatialan – Lamminrahkan – Ruutanan alueiden luontoarvojen yhteenveto, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2012.
Lamminrahkan – Lemposenhaan – Ruutanan – Suoraman - Vatialan ympäristöjen liitooravaselvitys, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2012.
Ruutanan osayleiskaavan luontoselvitys. FCG Planeko Oy, 2009.
Ruutanan osayleiskaavan hulevesiselvitys. FCG Finnish Consulting Group Oy, 2010.
Ruutanan osayleiskaava, selvitys rakennetusta ympäristöstä. Selvitystyö Ahola, 2009.
Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi. Mikroliitti, 2009.
Ruutanan osayleiskaavan maisemaselvitys. Kangasalan kunta, 2009.
Liito-oravahavaintoja, M. Schrader ,2004.
Ruutanan osayleiskaavaehdotus. Kangasalan kunta, 2010.

2















Ojalan osayleiskaavaehdotus. Tampereen kaupunki, 2014.
Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere–Orivesi. Yleissuunnitelma. Pirkanmaan ELYkeskus, 2010
Valtatien 9 parantaminen, Ympäristövaikutusten arvioinnin täydentäminen, Tiehallinto,
2009.
Valtatien 9 parantaminen, Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA), Tiehallinto,
2007.
Pirkanmaan tummaverkkoperhosniityt vuonna 2010, Marja-Liisa Pitkänen, 2010.
Pirkanmaan seudullisen maanvastaanottotoiminnan kehittäminen, Ramboll, 2013.
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pirkanmaalla 2012-2015
(POSKI-hanke). Pirkanmaan liitto, 2015.
Pirkanmaan ekologinen verkosto, 2014, Pirkanmaan liitto
Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle, Työpaikka-alueet 2040, Pirkanmaan liitto, 2014.
Pirkanmaan puuterminaalit, Pirkanmaan liitto, 2014.
Voimaa tuulesta Pirkanmaalla - selvitykset, Pirkanmaan liitto 2012-2014
Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla. Kehittämissuunnitelma.
Pirkanmaan liitto, 2014.

2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan laatiminen on kaavoitusohjelman mukaista. Alueelle on suunniteltu
Ruutanan osayleiskaavaehdotus vuonna 2010 ja Taajamien oikeusvaikutukseton
osayleiskaava on vuodelta 2000. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä kesällä 2014 samaan aikaan Tampereen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa. Yhteinen yleisötilaisuus järjestettiin 5.6.2014.
Suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa, asemakaavat ovat vireillä Tampereella Jyväskyläntien pohjoispuolella. Tampereen luonnos
oli samaan aikaan nähtävillä Kangasalan kahden luonnosvaihtoehdon kanssa 4.19.12.2014 ja 7.-20.1.2015. Luonnoksesta saatu palaute käsiteltiin kaavoituslautakunnassa helmikuussa 2015. Lisää selvityksiä laadittiin ennen ehdotusvaihetta mm.
liikenteestä, luontoarvoista, rakennettavuudesta ja kallioperästä. Toteuttamisen pohjaksi on laadittu kaavarungon tekninen selvitys. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä
18.2. - 18.3.2016. Muistutuksia ei jätetty, referoidut lausunnot ja niiden vastineet on
kirjattu erilliseen ehdotusvaiheen palauteraporttiin.
Tampereen asemakaava on hyväksytty 4.4.2016 kaupunginhallituksessa. Tampereen
kaupunki ja Kangasalan kunta ovat solmineet yhteistoimintasopimuksen raja-alueen
katujen sekä alueen vesihuollon toteuttamiseksi. Tampereen Vesi on jättänyt toiminta-aluehakemuksen asemakaava-alueesta. Kangasalan kunta on tehnyt varausja yhteistyösopimuksen sekä maankäyttösopimuksen Jutikkalan Säätiön perustettavan yhtiön kanssa alueen toteuttamisesta.

2.2 Asemakaava
Asemakaava laaditaan pääosin Ruutanan osayleiskaavaehdotuksen mukaiselle tarkemman suunnittelun tarvealueelle, teollisuus- ja varastoalueelle ja työpaikkatoimintojen alueelle. Alueelle muodostetaan erikokoisia tontteja teollisuutta, kierrätystoimintaa, energian tuotantoa, liikuntatiloja, huoltoasemaa, toimitiloja ja varastointia varten
tarpeellisille toiminnoille. Tuleva yritysalue on mahdollista profiloida ympäristöteollisuuden keskittymäksi. Valtatien pohjoispuolelle on tarkoitus toteuttaa kierrätyspuisto,
joka toteuttaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteita. Materiaalipankkitoiminnassa keskitytään ylijäämämaiden, uusiomateriaalien sekä pilaantuneiden maiden välivarastointi-, käsittely- ja jalostustoimintaan.

3

Pääkulkuyhteys alueelle valtatieltä 9 on Tarastenjärven eritasoliittymän kautta. Myös
Ruutanantien varresta ja valtatien uuden alikulun kautta on yhteys tonteille. Valtatien
näkyvyyttä voi hyödyntää tien varren tonteilla.
Valmisteluvaiheessa oli esillä kaksi luonnosvaihtoehtoa, jotka erosivat toisistaan mm.
kaava-alueen laajuuden ja katuverkon osalta. Asemakaavaehdotus on yhdistelmä
näistä kahdesta vaihtoehdosta. Nykyiset omakotitalot valtatien eteläpuolella on jätetty
pois kaava-alueesta.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Toteuttamisesta sovitaan alue - ja yhteistyösopimuksella sekä maankäyttösopimuksella Jutikkalan Säätiön perustettavan yhtiön kanssa. Tampereen kaupungin ja Kangasalan kunnan kesken on allekirjoitettu yhteistoimintasopimus Tampereen puoleisten yhdyskatujen ja kiertoliittymän rakentamisen osalta.
Alue on tarkoitus rakentaa vaiheittain. Toteuttaminen edellyttää merkittävää esirakentamista, kallionlouhintoja ja massanvaihtoja. Materiaalipankkitoiminta alkaa alueella
jo esirakentamisvaiheessa. Suunnittelun ja rakentamisen ohjaamiseksi laaditaan toteuttamis- ja rakentamistapaohjeet.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijoittuu Tampereen rajalle, Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen
viereen, valtatien 9 kummallekin puolelle. Tarastenjärven eritasoliittymä jää alueen
länsipuolelle. Alue on maastoltaan vaihtelevaa. 400 kV:n voimalinja halkoo alueen
lounas-koillinen –suunnassa. Alueen kaakkoispuolella sijaitsee Siperiantien varressa
muutaman omakotitalon muodostama kokonaisuus. Valtatien pohjoispuolella sijaitsee
yksi omakotitalo, jonka kunta on ostanut teollisuusaluekäyttöön. Huoltoasema toimii
valtatien varressa.

Luonnonympäristö
Maa- ja kallioperä
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Kaava-alueelta on laadittu arseenin taustapitoisuus sekä kiviaineksen laatu- ja ympäristöominaisuudet -selvitys vuonna 2015.
Tarastenjärven alue kuuluu Tampereen eteläpuoliseen Pirkanmaan migmatiittivyöhykkeeseen, jolla esiintyy laajasti migmatiittista kiillegneissiä. Kallioperäkartan perusteella alueen pääkivilajina on biotiitti-paragneissi. Petrografisen tutkimuksen perusteella alueella 1 vallitsevaksi kivilajiksi määritettiin kvartsidioriitti. jota esiintyy alueella yleisesti. Asemakaava-alueen koilliskulmassa esiintyy myös pegmatiittigraniittia
sekä amfiboliittia.

Alueen kallioperäkartta ja tutkimusalueet 1…4. Lähde: GTK:n kallioperäkartta. (Ramboll,
2015).

Kaikissa tutkituissa maaperänäytteissä arseenin - ja muiden alkuaineiden - pitoisuudet olivat selvästi alle alemman ohjearvon, joka on yleinen pilaantuneisuuden vertailuarvo. Maaperä ei siis ole pilaantunut tutkituilla aineilla.
Kallioperässä todetut koboltin ja kromin pitoisuudet eivät aiheuta rajoituksia kallion
louhinnan tai louheen sijoittamisen suhteen. Todetut rikki- ja metallipitoisuudet olivat
pieniä, joten happamien metallipitoisten valumavesien muodostumista ei pidetä todennäköisenä. Tehtyjen tutkimusten perusteella louhinnassa ja maaleikkauksissa
syntyvät maa- ja kiviainekset voidaan käyttää kohteessa kohteen maankäytöstä riippumatta. Kaava-alueen koillisosan (tutkimusalue 4) kiviaineksesta suositellaan tehtäväksi rikkipitoisuuksien lisäselvityksiä, mikäli alueelle suunnitellaan laajoja louhintoja.
Maaperä ja rakennettavuus
Kaava-alueelta on laadittu geotekninen rakennettavuusselvitys. Alueella on tehty 38
kpl painokairauksia, 4 pisteestä häiriintyneitä näytteitä ja lisäksi on hankittu alueelta
tehdyt vanhat kairaukset Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Jatkosuunnittelu edellyttää
lisätutkimuksia.
Alueen pohjamaa vaihtelee turpeesta kallioon. Kallioiden ympäristössä pohjamaa on
pääosin moreenia. Moreenialueilla kairaukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon noin
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1-2 m syvyydessä. VT 9:n eteläpuolella ja alueen pohjoisosassa on laajemmat moreenialueet. Tiiviin moreenialueen ympäristössä pohjamaa on löyhää silttimoreenia 15 m syvyyteen ja kairaukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon.
Laajemmat löyhän silttimoreenin alueet sijoittuvat VT 9:n ympäristöön ja alueen itäosaan. Pehmeikköalueet sijoittuvat moreeni- ja kallioalueiden väliin. Turvealueet sijoittuvat alueen järvien ja länsi reunassa suuremman ojan läheisyyteen. Alavilla alueilla pohjamaa on pehmeää silttiä, joka on paikoin 1-3 m paksu turve- ja liejukerros ja
myös siltti voi olla liejuista. Pehmeiden silttialueiden lisäksi on alueita, joissa on löyhää silttiä 4-7 m syvyyteen. Pohjamaa on moreeni- ja silttialueilla kivistä.
Pohjavedestä ei ole tehty erikseen havaintoja. Suopainanteissa oleva vesi on useimmiten ns. orsivettä, joka ei ole yhteydessä varsinaiseen pohjavesitasoon, joka sijaitsee syvemmällä. Turvealueilla pohjaveden tai orsiveden pinta sijaitsee lähellä maanpintaa. Pohjamaa on kauttaaltaan routivaa kallioalueiden ulkopuolella.
Vesisuhteet
Asemakaava-alue sijoittuu pääosin Tiikonojan valuma-alueelle, jossa valunta johtuu
Sorilanjoen kautta Näsijärveen. Jyväskylän eteläpuolinen maankäyttö sijaitsee Matkajärven laskuojan valuma-alueella, josta vedet johtuvat Näsijärveen. Asemakaavaalue ei ole pohjavesialuetta.
Tarasjärvi laskee vetensä Tiikonojaan. Järven valuma-alue on nykytilassa pääasiassa soiden pirstomaa metsämaata ja valuma-alue ulottuu etelässä Jyväskyläntien
eteläpuolelle. Järven länsipuolella sijaitsee jätteenkäsittelykeskus, josta saatavilla olleiden tietojen perusteella ei johdu pintavaluntaa Tarasjärveen. Tarasjärvestä laskevan ojan vedenlaatua tarkkaillaan säännöllisesti kaatopaikan velvoitetarkkailun yhteydessä. Tarasjärven vesitilavuus on pieni ja veden vaihtuvuus nopeaa. Järvestä laskevan ojan vesi on sähkönjohtavuuden ja ravinnepitoisuuden osalta lievästi luonnontasoa korkeampi. Veden on lisäksi todettu olevan sameaa ja hapanta humusvettä. Laskuojan vedenlaatutulosten perusteella Tarasjärven veden on todettu olevan happamoitunut.
Tiikonojan alue on alajuoksun peltoalueita lukuun ottamatta pääasiassa metsää. Puro
kulkee soistuneissa painanteissa. Tiikonojan valuma-alue jakautuu Tampereen ja
Kangasalan alueille: Huomattava määrä suovesiä kertyy Kangasalan puolelta. Valuma-alueelle sijoittuva kaatopaikka on ympäröity keräysojilla ja kaatopaikkavedet
johdetaan jätevesiviemäreiden kautta jätevedenpuhdistamolle. Tiikonojan vesi on humuspitoista ja lievästi sameaa, ajoittain huomattavasti normaalia sameampaa. Veden
sähkönjohtavuus on luonnontasoa korkeampi. Jätteenkäsittelykeskuksen vaikutuksia
on havaittu Tiikonojassa, vesi on ollut hetkellisesti jätevesimäistä. Typpiyhdisteiden
pitoisuudet ovat olleet selvästi koholla.
Korkeussuhteet
Suunnittelualueen korkein kohta on alueen koilliskulmassa sijaitseva mäki, +143 merenpinnasta. Maaston korkeudet vaihtelevat +119 mpy:n ja +143 mpy:n välillä. Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen täyttökorkeus on n. +155 mpy. Alueen poikki kulkevat voimalinjat määrittävät myös tulevia maanpinnan korkeustasoja linjan alla. (Ks.
kartta alla)
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Tummaverkkoperhonen
Tummaverkkoperhonen on erittäin uhanalainen päiväperhonen, jonka tärkeimmät
suomalaiset esiintymisalueet ovat Tampereen Aitolahden-Teiskon ja Oriveden alueella. Laji on luonnonsuojelulain 47 §:n ja luonnonsuojeluasetuksen 22 §:n tarkoittama erityisesti suojeltava laji, jonka säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Tummaverkkoperhosen toukkavaiheen ainoana
ravintokasvina toimii lehtovirmanjuuri, ja lajin elinalueita ovat kosteapohjaiset turveniityt, vesijättömaa-alueet ja kosteat laidunmaat.
Valtatien pohjoispuolinen kaava-alue on osa Tiikonojan valuma-aluetta eli lähes koko
alue laskee Tampereen puolella sijaitsevaan Tiikonojaan. Tampereen puolella Tiikonojan varressa sijaitsee tummaverkkoperhosniitty. Asemakaavan tavoitteena on, että
niittyjen kosteusolot säilyvät vähintään nykyisellä tasolla ja mieluummin lisätään niille
ohjautuvan veden määrää.
Siperiantien varrella sijaitsee vanha hylätty pelto, joka Pirkanmaan ELY-keskuksen
tietojen mukaan on ollut tummaverkkoperhosen potentiaalinen esiintymisniitty. Niitty
inventoitiin maastossa luontoselvityksen 2015 yhteydessä ja todettiin, että se soveltuu tummaverkkoperhoselle huonosti, koska niityllä kasvaa hyvin niukasti virmajuurta.
Arvokkaat luontokohteet
Seuraavassa Tarastenjärven luontoselvityksen 2015 mukaiset luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet ja kohteet, jotka kuuluvat asemakaavarajauksen
alueelle. Suositukset maankäytölle kohteittain on esitetty kursiivilla.
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Kartta asemakaavaehdotusalueen luontokohteista. FCG Suunnittelu ja Tekniikka, 2015.

1. Rehevä korpi ja Tiikonojan latvahaara
Paikallisesti arvokas kohde on ruohoinen heinäkorpi sekä sinivuokkokäenkaalimetsäimarretyypin tuore lehto. Kohteen luonnontilaa ovat heikentäneet harvennushakkuut ja kohteen pinta-alaa supistaneet avohakkuut. Kohteella kasvavaa puustoa ovat
järeä kuusi ja mänty. Kenttäkerroksen lajistoa ovat nuokkuhelmikkä, tesma, sudenmarja, metsäimarre, kivikkoalvejuuri, isoalvejuuri, lillukka, sormisara ja kielo. Pohjakerroslajistona kasvaa mm. ruusukesammalta. Kohteeseen sisältyy Tiikonojan latvahaara, missä kasvaa korpisorsimoa. Korpisorsimo lukeutuu Suomen kansainväliseksi
erityisvastuulajiksi. Vastuulajeilla ei ole mitään lainsäädännössä määritettyä statusta;
maininta vastuulajiluettelossa ilmentää tarvetta lajien tutkimuksen ja seurannan tehostamiseen sekä vastuulajien elinympäristöjen huomioon ottamiseen maankäytön
suunnittelussa. Kohderajaukseen on sisällytetty pieni jyrkänne ja sen päällä kasvava
varttunut – vanhahko havupuuvaltainen kalliometsäkuvio.
Suositellaan säilytettäväksi rakentamattomana mahdollisuuksien mukaan.
2. Tarasjärvi
Paikallisesti arvokas Tarasjärvi on rakentamaton pieni järvi talousmetsäalueen keskellä. Tarasjärven länsiranta on kosteaa pensastoista – lehtipuustoista luhtaa, joka on
mahdollinen metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö.
Valtakunnallisessa luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa (Raunio ym. 2008)
metsäluhdat on mainittu Etelä-Suomessa vaarantuneena uhanalaisena luontotyyppinä; pensaikko- ja avoluhdat on mainittu silmälläpidettävinä luontotyyppeinä. Luhdalla
kasvaa vaihtelevan ikäistä koivikkoa ja pajukkoa. Luhdan muuta kasvillisuutta ovat
järviruoko, kurjenjalka, raate, luhtavuohennokka, vehka, pullo-, luhta- ja viiltosara ja
ulpukka. Muutoin järven rannoilla kasvaa kapea hakkuissa säästetty vanhan puuston
vyöhyke. Järvi on talousmetsäympäristöstä erottuva, monimuotoisuutta lisäävä
kohde.
Suositellaan säilytettäväksi rakentamattomana. Ojituksia ja muita maaperän muokkauksia tulisi välttää järven välittömässä läheisyydessä, erityisesti luhta-alueella.
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Rakennettu ympäristö
Rakennetusta ympäristöstä ja arkeologiasta tehtiin selvitykset Ruutanan osayleiskaava-alueelta vuonna 2009. Alueelta ei havaittu muinaisjäännöksiä tai erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja.
Asukkaat
Asemakaava-alueella ei asu ihmisiä. Alueella sijaitseva omakotitalo on siirtynyt kunnan omistukseen. Lähin asutus sijoittuu Siperiantien varteen, valtatien eteläpuolelle,
etäisyys kaava-alueen reunasta asuinrakennukseen on noin 140 metriä. Seuraavaksi
lähin asutus sijaitsee kaava-alueesta 300 metriä itään, jossa on haja-asutusta Kangasalan puolella. Lähin asutus Tampereen puolella on kaava-alueesta lounaaseen n.
300 metriä. Myös Ruutanan asemakaavoitettu asuinalue sijaitsee kaava-alueesta
etelään noin 300 metrin päässä.
Palvelut
Alueen keskelle sijoittuu huoltoasema
(kuva oikealla), jossa toimii myös postipalvelut. Tontilta on liittymä Jyväskyläntielle.
Ruutanantien varressa sijaitsevat lähipalveluita, mm. päiväkoti ja kauppa.

Nykyinen rakennuskanta
Asemakaava-alueella sijaitsee huoltoaseman lisäksi ainoastaan purettavaksi tarkoitettu omakoti talousrakennuksineen Siperiantien varressa, valtatien pohjoispuolella.
Tien varressa, valtatien eteläpuolella, on muutama omakotitalotontti, joiden rakennuskanta on tyyliltään hyvin vaihtelevaa. Siperiantien omakotirakennuspaikoista monet
on muodostettu jo 1930-luvulla. Lähin asutus valtatien pohjoispuolella sijoittuu noin
300 metrin päähän asemakaava-alueen rajasta.
Verkostot
Tampereen hyötyvoimalaa varten on rakennettu vesihuoltoa ja kaukolämpöverkostoa. Lähin liitospiste Kangasalan alueelle rakennettaville vesijohdolle ja viemärille on
Tampereella, nykyisen kaatopaikan liittymän tuntumassa. Huoltoasemalle on rakennettu vesihuolto tonttijohtona ja huoltoasema pumppaa jätevedet Kangasalan veden
jätevesiviemäriin.
Fingridin 400 kV:n voimajohdot kulkevat suunnittelualueen poikki lounaasta koilliseen. Ilmajohto Siperiantien länsipuolella on vedetty maakaapeliin. Mm. huoltoasemalta kulkee sähkökaapeleita itään.
Jätteenkäsittelykeskus, Tampere
Jätteenkäsittelykeskuksessa toimivat tällä hetkellä vaaka-asema, pientuojien lajittelupaikka, Ressu-jätteenkäsittelylaitos, kompostointilaitos, vaarallisten jätteiden asema,
loppusijoitusalue, kaatopaikkakaasujen talteenotto, hyötyjätteiden ja kierrätyspolttoaineen varastointikenttä, tuhkan läjitysalue, öljyisten maiden kompostointikenttä, rakennusjätteen lajittelukenttä ja nestemäisten jätteiden vastaanottoallas. Jätetäyttöalueen
pinta-ala on noin 30 ha ja täytön korkein kohta on noin +155 metriä merenpinnasta.
Vaaka-aseman kohdalla pihan taso on noin +121 metriä merenpinnasta.
HyötyvoimalaitosTampere
Vuoden 2015 syyskuussa on aloitettu jätteenpoltto ja 14.12.2015 tuotannollinen koekäyttö Tammervoiman laitoksessa, jossa on tarkoitus käsitellä vuosittain noin
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150 000 tonnia jätettä. Tästä määrästä tuotetaan 300 GWh kaukolämpöä ja 100 GWh
sähköä. Voimalaitos otetaan energiantuotantoon tammikuussa 2016. www.tammervoima.fi (Rakennuslupa 06/2013, Ympäristölupa 02/2013).

Maanomistus
Maa-alue on pääosin kunnan omistama.
Jutikkalan Säätiö omistaa pääosan yksityisessä omistuksessa olevasta maasta.
Kunta omistaa oranssilla värjätyt alueet
ja Jutikkalan Säätiö keltaiset alueet.
Mustalla on merkitty kaavarajaus. (Ks.
viereinen kartta)

Liikenne
Aluetta halkoo valtatie 9 Jyväskylään. Tampereen puolelle on rakennettu Tarastenjärven eritasoliittymä, joka valmistui vuonna 2006. Valtatie 9 on osa Suomen TEN -tieverkkoa ja on maan tärkein valtakunnallisia keskuksia yhdistävä poikittaisyhteys
Länsi- ja Itä-Suomen välillä. Valtatien 9 parantamisesta on laadittu yleissuunnitelma
vuonna 2010.
Eritasoliittymästä alkaa Ruutanantie eli maantie 3400 Ruutanan asuinalueen suuntaan. Huoltoaseman tontille on valtatieltä liittymä ja Siperiantie kulkee tällä hetkellä
tasossa valtatien poikki.
Hyötyjätevoimalalla käy arkipäivisin noin 95–135 ajoneuvoa. Jätteenpolttolaitokselle
suuntautuva liikenne vähentää Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukselle suuntautuvaa liikennettä (Hyötyvoimalan ympäristölupa 2013). Vaaka-aseman kautta kulkee
päivittäin noin 180 raskasta ajoneuvoa ja keskimäärin 240 pientuojaa (Pirkanmaan
jätehuollon vuosikertomus 2014).
Joukkoliikenne
Bussi numero 47 kulkee Tampereen ja Suinulan välillä Tarastenjärven eritasoliittymän kautta. Pysäkkejä ei tällä hetkellä ole jätteenkäsittelykeskuksen läheisyydessä.
Kaarinanpolku
Kaarinanpolku kulkee asemakaava-alueen poikki pohjois-eteläsuunnassa Tarastenjärveä ja kunnan rajaa sivuten. Ruutanan osayleiskaavaehdotuksessa on esitetty
vaihtoehtoinen reitti Ruutanan taajaman itäpuolelta pohjoiseen. Kaarinanpolku on tarkoitus siirtää tälle uudelle, muodostettavalle reitille, pois jätteenkäsittelykeskuksen
läheisyydestä.
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Ympäristön häiriötekijät
Maanteiden meluselvitys 2012, Vt 9
Kartat nykyisestä valtatien melusta (vuodelta
2012) osoittavat, että kaava-alueen läheiset
asunnot sijoittuvat melualueelle, sekä päivä-,
että yöajan keskiäänitasojen mukaan.

Päiväajan keskiäänitasot.

Yöajan keskiäänitasot.

Valtatien 9 parantamisen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvässä melun ennustetarkastelussa Siperiantien omakotitalot ulottuvat melualueelle, yli 55 dB:n vyöhykkeelle. Valtatien yleissuunnitelmassa on meluvalleja sijoitettu tien kummallekin puolelle.
Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen häiriöt ympäristöön ovat pääasiassa haju ja
lokit sekä penkan näkyminen maisemassa. Kompostointimenetelmien kehittyessä ongelmat ovat todennäköisesti vähenemässä. Nykyinen ympäristölupa edellyttää suljettua kompostointilaitosta, jonka tarkoituksena on vähentää hajun ja lintujen aiheuttamia ympäristöhaittoja. (www.pirkanmaan-jatehuolto.fi)
Valtatien 9 varressa olevalla huoltoasemalla säilytetään räjähtäviä ja maaperään joutuessaan saastuttavia aineita.
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3.2 Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Pirkanmaan 1. Maakuntakaavassa (2007) alue on
Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu jätteenkäsittelyaluetta (EJ) ja sen suojavyöhyke (sv), teollisuusja varastoaluetta (T), työpaikka-aluetta (TP), maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilunohjaamistarvetta (MU). Ulkoilureitti eli Kaarinanpolku on merkitty avoimella palloviivalla ja viheryhteys-tarve vihreällä katkoviivalla. Voimalinja kulkee
alueen poikki lounas-koillinen -suunnassa. Tampereen puolella on osoitettu teknisen huollon kehittämisen kohdealue (tk3) ja suunniteltu sähköasema (EN115).

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on hyväksytty
27.3.2017. Kaavassa keltaisella viivoituksella alue on
osoitettu 2-kehän kehittämisvyöhykkeen osaksi. Pääosa asemakaava-alueesta on merkitty teollisuus- ja
varastoalueeksi (T) ja maanvastaanotto- ja kierrätysalueeksi (EJm). Asemakaava-alueelle on merkitty
myös puuterminaali (Pt). Valtatien eteläpuoli on työpaikka-aluetta (TP). Tuulivoimaloiden alue (tv2) ulottuu kaava-alueelle asti.

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma
2040
Tarastenjärven alue on uusi/merkittävästi kehitettävä
työpaikka-alue. Alueelle on merkitty tähdellä osaamiskeskittymä. Uusi/parannettava tie (Valtatie 9 ja kehä II
etelästä) on merkitty violetilla ja violetti/keltaisella katkoviivalla. Työpaikkojen määräksi on arvioitu 1500
vuoteen 2040 mennessä Kangasalan puolella.
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Ruutanan osayleiskaavaehdotuksessa
(2010) alueelle on osoitettu tarkemman suunnittelun tarvealuetta (sel), teollisuus- ja varastoaluetta (T), työpaikkatoimintojen aluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-1), työpaikkatoimintojen aluetta,
jossa voi myös vähäisesti rakentaa pientalovaltaista asutusta (TY-2), maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla ulkoilunohjaamistarvetta
(MU), luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä kohde/alue (luo), luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
vihreällä koukeroviivalla, viheryhteystarve vihreällä katkoviivalla ja 400 kV:n sähkölinja.
Tieliikenteen yhteystarve on merkitty mustalla
katkoviivalla. Nuolella osoitetaan yhteystarve
Siperiantieltä Mustijärventielle Jyväskyläntien
eteläpuolitse sekä Tarasjärven ympäristössä
yhteys Tampereen puolella olevalle työpaikkaja teollisuusalueelle.
(Kaarinanpolku on osayleiskaavaehdotuksen
mukaan tarkoitus siirtää idemmäksi, pois tältä
suunnittelualueelta.)
Taajamien osayleiskaavassa (oikeusvaikutukseton, 2000) alueelle on osoitettu jätteenkäsittelyaluetta, teollisuus- ja varastoaluetta sekä työpaikka-aluetta valtatien eteläpuolelle.

Asemakaavoja ei ole alueella. Lähimmät Kangasalan puolella ovat Ruutanassa.
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Valtatien 9 yleissuunnitelma ja siihen liittyvät
selvitykset (Pirkanmaan ELY-keskus, 2010)
Hankkeen YVA-menettely on vuodelta 2009.
Yleissuunnitelmaratkaisu on 2-ajoratainen moottoritie välillä Alasjärvi–Ruutana ja keskikaiteellinen nelikaistatie välillä Ruutana–Orivesi. Toisessa vaihtoehdossa moottoritien osuus jäisi lyhyemmäksi. Levitys tehdään nykyisen ajoradan
molemmille puolille.
Pohjanvahvistuksena pehmeiköillä käytetään
massanvaihtoa kaivamalla. Alustavasti on massanvaihtoa katsottu tarvittavan huoltoaseman ja
Siperiantien välillä.
Valtatielle toteutetaan Tarastenjärven eritasoliittymän yhteyteen korkeatasoiset pikavuoropysäkit kevyen liikenteen järjestelyineen.
ELY:n ja kuntien välinen kustannusvastuu sovitaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Kuntien korvattavia ovat mm. maankäytön tarpeista johtuvat tie- ja katujärjestelyt.
Nopeusrajoitus on 100 km/h. Suoja-alueen leveys on moottoritiellä 30 metriä ja 4-kaistaisella
osuudella 30 metriä mitattuna lähimmän ajoradan keskeltä. Rampeilla ja risteävillä teillä
suoja-alue on 20 metriä tien keskilinjasta.
MELUALUEET VE 1 (2030) ESTEILLÄ
KVL (2030): 15 000-17 000
ajon./vrk
Nopeusrajoitus: 80-100 km/h
Raskaan liikenteen osuus: 9-10 %
Ekvivalenttimelutaso 2,0 m maanpinnasta
päivällä klo 7-22

Tampereen kaupunki
Ojalan osayleiskaavasta tehdyt valitukset on
hylätty hallinto-oikeudessa vuoden 2015 lopussa tehdyllä päätöksellä.
Tarastenjärven osayleiskaavaehdotus on ollut
nähtävillä syksyllä 2013, mutta osayleiskaavan
laatiminen on keskeytetty.
Tarastenjärven asemakaava 8475 on hyväksytty jätteenkäsittelykeskuksen alueella ja sen
ympäristössä. Tampereen ja Kangasalan asemakaavoja on laadittu yhteistyössä.
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Ympäristöluvat
Pirkanmaan ympäristökeskus on 31.5.2006 myöntänyt Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan, joka koskee Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen toimintoja. Päätös on voimassa toistaiseksi.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 14.2.2013 Tampereen Infratuotanto Liikelaitoksen Katu- ja vihertuotannolle ympäristöluvan toiminnan olennaisesta muuttamisesta koskien Tampereen Infran jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa sekä kallion louhintaa ja
murskausta, kiinteää asfalttiasemaa sekä romuajoneuvojen esikäsittelyä ja varastointia Tarastenjärven varastoalueella.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 28.2.2013 Tammervoima Oy:lle ympäristöluvan jätteenpolttolaitoksen toimintaan Tarastenjärven alueella. Laitoksella tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä Tampereen Sähkölaitosyhtiöiden sähkö- ja kaukolämpöverkkoon. Jätteenpolttolaitoksen toiminta on voimassa olevan asemakaavan mukaista.
Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt 29.4.2015 Hämeen Kuljetus Oy:lle ympäristöluvan puhtaiden maa- ja kiviainesten, kantojen, risujen ja peltotuhkan vastaanottamiselle sekä
pulveroidun betonin väliaikaiselle varastoinnille Ruutanantien ja valtatien väliselle alueelle. Tontilla sekoitetaan moreenista, peltotuhkasta ja puhtaista maa-aineksista multaa, kannoista ja risuista murskataan haketta, sekä louheista ja isoista kivistä tehdään murskeista. Mullan valmistuksesta ylijäävällä ja erikseen tuotavilla puhtailla maa-aineksilla on tarkoitus tasoittaa määräalan painanteita.
Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt 22.2.2017 Jutikkalan Säätiölle ympäristöluvan
maarakentamisessa hyödynnettävien jätteiden varastoinnille ja käsittelylle valtatien 9 pohjoispuolelle Tampereen rajan tuntumaan.
Rakennuskielto
Asemakaava-alueelle on asetettu maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukainen rakennuskielto
Kangasalan valtuustossa 13.10.2014.
Vesihuolto
Tampere ja Kangasala ovat sopineet, että asemakaava-alueen vesihuolto järjestetään Tampereen Veden toimesta. Kangasalan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2030,
15.1.2014 Tarastenjärven aluetta ei ole mainittu.

Selvitykset
Ks. selostuksen sivu 2, Oheismateriaali ja kunnan verkkosivut: www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/vireilla_olevia_asemakaavoja/

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Alue on osoitettu Tampereen seudun rakennesuunnitelmassa seudullisesti merkittäväksi työpaikka-alueeksi ja maakuntakaavassa jätteenkäsittely-, teollisuus- ja työpaikkatoiminnalle. Kangasalan kunnan Elinkeino-ohjelman 2014-2020 yhtenä päätavoitteena on kehittää Tarastenjärven alueelle yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa
yritysalue, joka on luontainen paikka ympäristö- ja energialiiketoiminnalle sekä logistiikalle. Taajamien yleiskaavassa vuodelta 2000 ja Ruutanan osayleiskaavaehdotuksessa vuodelta 2010 alueelle on osoitettu teollisuusalueita.
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4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan käynnistämisestä on päätetty kaavan vireille tullessa 2.6.2014.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset
Osallisia ovat
 Maanomistajat, alueen ja ympäristön asukkaat, Ruutanan asukasyhdistys ry, Ruutanan omakotiyhdistys ry, Päivärinteen omakotiyhdistys ry, yksityistiekunnat
 Kangasalan Yrittäjät ry, Alueen toiminnanharjoittajat
 Kangasalan Latu ry, Kangasalan Retkeilijät ry, Kangasalan luonto ry, Metsästysseurat
 Kunnan hallintokunnat (elinkeinot, ympäristö- ja rakennusvalvonta, rakentaminen,
ympäristöterveydenhuolto)
 Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Kangasalan Lämpö Oy, Tampereen kaukolämpö Oy,
Tampereen Vesi, Kangasalan Vesi –liikelaitos, Fingrid Oyj, Tampereen sähkölaitos,
Tampereen Sähköverkko Oy, Elenia Oyj, Elisa Oy
 Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan
maakuntamuseo, Pirkanmaan pelastuslaitos, Puolustusvoimat, Tukes, Tredea Oy

Vireille tulo
Vireille tulosta on ilmoitettu Kangasalan sanomissa 27.5.2014.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksista saadut mielipiteet ja lausunnot
sekä niiden vaikutukset suunnitelmaan on koottu erilliseen luonnosvaiheen palauteraporttiin ja ehdotusvaiheen lausunnot omaan palauteraporttiin.
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.6.-2.7.2014 samaan aikaan Tampereen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa.
Kaksi luonnosvaihtoa oli nähtävillä 4.-19.12.2014 ja 7.-20.1.2015. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 18.2. - 18.3.2016.
Kaavaehdotusta on tarkistettu ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen seuraavasti:

Korttelinumerot on tarkistettu.

Tontin rajoja ja rakennusaloja on tarkistettu vähäisesti.

Ruutanantien katualuetta on levennetty vähäisesti pysäkin takia ja Tarastentietä katusuunnitelman tarkennuttua.

Osalle tonteista on lisätty ohjeelliset rakennusalat.

Muuntamoille on lisätty kaksi rakennusalaa et-merkinnällä.

Huoltoaseman tontille LH-6 on lisätty määräys jakeluaseman sijoittamisen
etäisyydestä voimalinjoista.

Voimajohtoaluemääräystä on tarkistettu ja siihen on lisätty pistekatkoviiva.
Tarkistukset ovat luonteeltaan vähäisiä, eikä kaavaehdotusta niiden vuoksi ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Viranomaisyhteistyö
MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu on järjestetty asemakaavan aloitusvaiheessa 16.9.2014. Neuvottelussa sovittiin mm. seuraavista asioista:
Pirkanmaan ELY –keskus ei näe Kehä II maantieyhteytenä perusteltuna. Asemakaavoissa varataan valtatien 9 parantamisen yleissuunnitelman mukaiset liikennealueen
aluevaraukset. Yleissuunnitelmaan ei ole tällä alueella tullut muutoksia. Kangasala
olisi muuttamassa rinnakkaisteiden kulkuja. Rinnakkaistiejärjestelyistä on tarpeen
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käydä työneuvottelu Pirkanmaan ELY –keskuksen liikennevastuualueen kanssa. Valtatien 9 liikenneselvitystä päivitetään arvioimalla maankäytön lisääntymisen aiheuttama liikenne sekä arvioimalla rinnakkaistien vaikutukset. Tällä perusteella tehdään
toimivuustarkastelu.
Molempien kuntien yhteinen kokonaishulevesiselvitys laaditaan Tampereen ja Kangasalan asemakaavoitettaville alueille. Lähtökohtana on vesien viivyttäminen tonteilla
ja tummaverkkoperhosniittyjen vesitasapainon säilyminen. Luontoselvitys ja muut
luontoarvot on päivitettävä. Viherverkkotarkastelu tulisi laatia kuntien yhteisenä ja
ulottaa myös kaavojen ulkopuolisille alueille seudun hahmottamiseksi.
Tuulivoima-asiassa odotetaan maakuntakaavan lainvoimaisuutta ja tutkitaan mahdollisesti toisessa kaavatyössä. Tarastenjärven jätekeskuksessa voidaan ottaa vastaan
vain puhtaita maamassoja. Tampereen seudulla on tarve löytää myös muille maamassoille sijoitusalueita. Pirkanmaan liitto näkee, että Energiapuuterminaalille olisi
kova tarve Tampereen kaupunkiseudulla. Puuterminaalin sijoittumista Tarastenjärven
alueelle tukevat hyvät liikenneyhteydet.
Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa järjestettiin työneuvottelu 17.11.2015 alustavasta asemakaavaehdotuksesta. Työneuvottelussa keskusteltiin mm. vaikutusten arvioinnista, kaavamääräyksistä ja kaupan merkinnöistä.
Viranomaisneuvottelu järjestetään myös ehdotusvaiheessa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on sijoittaa alueelle seudullisesti merkittävä yritysalue, teollisuus- ja työpaikka-alue sekä osoittaa laajentumisaluetta jätteidenkäsittelylle (ei läjitysalue). Aluetta suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.
Tavoitteena on suunnitella yritysalue, jossa toimijoilla on mahdollisuudet hyödyntää
synergia jätteenkäsittelykeskuksen ja Tampereen työpaikka-alueiden kanssa, esim.
kierrätykseen ja uusiomateriaaliin keskittyen. Alueelle on ajateltu myös energiapuuterminaalin ja maa-ainesten vastaanotto- ja käsittelypaikan sijoittamista. Alueella on
tarkoitus käsitellä sekä seudullisesti muodostuvia ylijäämämaita että alueen omia ylijäämämaita.
Näkyvyys valtatielle on mahdollista käyttää hyväksi ja sijoittaa edustavia rakennuksia
sen varteen. Alueelle sijoittuvan mahdollisen mainostaulun tai -tornin paikka määritellään asemakaavassa.
Asutuksen suuntaan on tavoitteena sijoittaa toimintoja, jotka eivät aiheuta merkittävää ympäristöhäiriötä. Ympäristön osalta tavoitteena on laadukas yritysympäristö ja
alueen luontoarvojen turvaaminen. Tavoitteena on, että Tampereen puoleisten tummaverkkoperhosten niittyjen kosteusolot säilyvät vähintään nykyisellä tasolla ja mieluummin lisätään niille ohjautuvan veden määrää.

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaavan laatimisen tavoitteena on alueen osoittaminen yritysalueeksi maakuntakaavan, rakennesuunnitelman ja yleiskaavaehdotuksen mukaisesti.

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet
Omakotitalot jäävät pois asemakaava-alueesta. Pelastuslaitokselle ei osoiteta alueita
asemakaavassa. Tuulivoimaa ei ole tarkoitus osoittaa alueelle tämän asemakaavan
yhteydessä.
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Rakennettavuusselvitys ja tekninen selvitys
Asemakaavaehdotuksen ja hulevesiselvityksen laatimista sekä alueen toteuttamismahdollisuuksien tutkimista varten laadittiin rakennettavuusselvitys ja kaavarungon
tekninen selvitys (Ramboll Finland, 2015). Alueen tasaus on laadittu niin alas kuin
mahdollista, jotta alueelta saatavat hyvälaatuiset massat voidaan maksimoida. Alueelta laadittiin massalaskenta, jossa kaavarungon mukaiset leikattavat massat ja täytettävät massat laskettiin. Massatasapaino on täpärästi saavutettavissa.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Valmisteluvaiheessa oli nähtävillä kaksi kaavavaihtoehtoa.

Luonnos Lenkki

Luonnos Pohjoinen

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset






Asemakaavan suunnittelun aloituspäätös 2.6.2014
Luonnos nähtävillä 4.-19.12.2014 ja 7.-20.1.2015.
Asemakaavaehdotuksen käsittely kaavoituslautakunnassa 26.1.2016
Asemakaavaehdotus nähtävillä 18.2. - 18.3.2016
Asemakaavan hyväksyminen valtuustossa.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Mitoitus
Suunnittelualeen pinta-ala asemakaavaehdotuksessa on 155 hehtaaria. Uutta rakentamista osoitetaan hyvin erikokoisille yritystonteille, joiden tehokkuus kiertotaloustoiminnan alueilla on 0,1, ja teollisuus-, varasto- sekä toimitilatonteilla 0,4.
Asemakaava osoittaa uutta kerrosalaa yhteensä 230 000 k-m2, mutta monilla alueilla
rakentamisen määrä jää vähäisemmäksi, toiminnasta riippuen. Työpaikkojen määrä
voi vaihdella suuresti alueelle sijoittuvien yritysten kesken.
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Käyttötarkoitus
KTY-8
KTY-9
KM-6
T-2
LH-5
LH-6
E-2
EN-3
ET
EV-5
EV-6
muut
yhteensä

pinta-ala
yhteensä
(ha)
9,0
4,1
2,0
21,6
2,0
2,9
66,9
0,3
0,2
4,6
20,9
20,1
155
ha

tehokkuus
0,4
0,4
3000
0,4
0,4
0,4
0,1
600

rakennusoikeus
(k-m2)
36 148
16 381
3 000
86 522
8 139
11 463
66 863
600

229 116
k-m2

Palvelut
Jyväskyläntien eteläpuolella sijaitsee huolto-asema, jossa toimii nykyisin myös postin
palvelupiste. Huoltoaseman toimintaa on mahdollisuus kehittää. Valtatien parantamisen yleissuunnitelmassa liittymä valtatielle suljetaan, jolloin toiminta saattaa muuttua
tai sijoittua lähemmäksi eritasoliittymää. Valtatien pohjoispuolelle on suunniteltu rekkojen levähdyspaikkaa.
Alueelle on tulossa työpaikkoja, joiden lounas- ja kokouspalvelut voivat muodostaa
alueelle palvelujen paikan. Sijoittuessaan hyvien liikenneyhteyksien varrelle, myös
tilaa vaativan kaupan sekä paljon tilaa vievien liikuntatoimintojen on mahdollista toimia valtatien varren tonteilla.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Alueen yleisten alueiden ja tonttien rakentamista ohjataan myös toteuttamis- ja rakentamistapaohjein.
Asemakaavan edustavimmat ja vähiten häiriötä aiheuttavat toiminnot on sijoitettu valtatien ja Ruutanantien varteen. Kaavamääräyksillä ohjataan rakennusten julkisivuja ja
hulevesien käsittelyä. Asemakaava-alueen hulevesiä hallitaan pääosin suojaviheralueille sijoitettavilla järjestelmillä, joten tonteille ei anneta viivytysvaatimuksia, jos ne
alittavat läpäisemättömien pintojen osalta annetut prosenttimäärät ja jos tontin toiminnot eivät aiheuta hulevesien likaantumista. Ainostaan Tarastentien eteläpuolisilla tonteilla on täysimääräinen käsittelyvaatimus.

5.3 Aluevaraukset
Korttelialueet
Valtatien eteläpuolelle on osoitettu toimitilarakennusten korttelialue (KTY-8), jonne
saa sijoittaa toimistorakennuksia, teollisuus- ja varastorakennuksia, liikuntatiloja sekä
näihin toimintoihin liittyviä myymälätiloja. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta
haittaa asumiselle. Nykyiselle huoltoasemalle on osoitettu tontti (LH-5), jossa toimintaa voi edelleen kehittää. Yksi tontti on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi
(KM-6), jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan kaupan erikoistavarakaupan suuryksiköitä, mutta ei päivittäistavarakaupan tiloja.
Valtatien pohjoispuoliset korttelialueet on varattu pääosin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-2), mutta Tarastentien varteen on lisäksi osoitettu toimitilarakennusten korttelialue (KTY-9), jonne saa rakentaa toimistorakennuksia, logistiikkatoiminnan rakennuksia, teollisuus- ja varastorakennuksia, liikuntatiloja sekä näihin toimintoihin liittyviä myymälätiloja. Tien varteen on osoitettu myös huoltoaseman korttelialue (LH-6), jonne saa toteuttaa raskaan liikenteen levähdyspaikan, polttonesteiden
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jakeluaseman, korjaamon sekä niihin ja työpaikka-alueeseen liittyviä palveluita kuten
ravintola- ja myymälätiloja.

Muut alueet
Kiertotaloustoiminnan (E-2) alueet on osoitettu kierrätys- ja jätemateriaalien käsittelyyn ja väliaikaiseen varastointiin, energiapuun käsittelyyn ja varastointiin sekä logistiikkatoimintaan. Alueelle on suunnitteilla kierrätyspuisto, jossa alkaa nk. materiaalipankkitoiminta jo esirakentamisvaiheessa. Pysyvät rakenteet ja alueet varsinaiselle
maa-ainespankkitoiminnalle rakentuvat vähitellen esirakentamisen edetessä. Materiaalipankkitoiminnassa keskitytään ylijäämämaiden, uusiomateriaalien sekä pilaantuneiden maiden välivarastointi- ja käsittely- sekä jalostustoimintaan. Materiaalipankissa hyödynnettäviä maa-aineksia ja materiaaleja ovat esimerkiksi uusiomateriaalit
eli UUMA-materiaalit, ylijäämämaat, betoni, tuhka, asfaltti, pilaantuneet maat ja metsätähde. Alueelle on mahdollista sijoittaa mm. seudullinen energiapuuterminaali.
Energiapuuterminaali
Energiapuun terminaalivarastoinnilla tarkoitetaan rankapuun, kantojen ja hakkuutähteiden varastointia sekä mahdollista käsittelyä (kuivaus, murskaus, haketus ja karsinta) terminaalissa, mistä raaka-aine edelleen toimitetaan käyttäjille. Terminaalit toimivat myös puskurivarastoina ja niillä voidaan parantaa raaka-aineenhankinnan tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Energiapuuterminaaleihin voidaan integroida myös
muun bioenergian (pelto- ja järvibiomassa) käsittely ja varastointi sekä lisäksi soveltuvin osin rakennus- ja purkujätteen ja kierrätyspolttoaineen raaka-aineen käsittely ja
varastointi. Uusien terminaalien tarve on ilmeinen sillä uusiutuvan puuenergian hyödyntäminen on voimakkaassa kasvussa. Energiapuuterminaaliin menee energiapuuta
10 000 – 30 000 m3/ha. Jos energiapuuterminaalin koko on n. 8 hehtaaria, alueella
voi arvioida käyvän 20-25 rekkaa vuorokaudessa.
Lämpövoimala
Alueelle kaavaillun puuterminaalin materiaalin hyödyntämiseksi alueelle varataan yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva tontti (EN), jonne on mahdollista rakentaa lämpövoimala. Voimala olisi teholtaan 1,5 MW ja kooltaan enintään 600 k-m2. Alueen lämmitysenergia voidaan tuoda myös jätteenpolttolaitokselta, jos kaukolämpöputket rakennetaan katualueelle.
Suojaviheralueet
Suojaviheralueet (EV-5 ja EV-6) on sijoitettu alueelle ekologisten yhteyksien turvaamiseksi, hulevesien pidättämiseksi alueella (hule-9), luontokohteiden säilymiseksi
sekä puustoisiksi suoja-alueiksi teollisuus- ja materiaalikäsittelytoimintojen ympärille.
Liikenne, reitit ja katualueet
Valtatien 9 eli Jyväskyläntien tiealueen (LT) tilavaraus ja suoja-alue (su) on arvioitu
erillisellä selvityksellä (Destia, 2015). Valtatien parantamisen yhteydessä nykyisen
asutuksen yhteydet turvataan tasoristeysten poistumisen jälkeen rinnakkaisteillä tai
asemakaavan katuverkon kautta. Nykyinen Siperiantie ja Siperiantien tasoristeys jäävät tässä asemakaava-alueen ulkopuolelle. Kun Tarastentie toteutuu koko matkaltaan Siperiantielle, on mahdollista valtatien pohjoispuolella rakentaa yhteys Siperiantielle myös eritasoliittymän kautta.
Pääliikenneyhteys alueelle osoitetaan Tarastenjärven eritasoliittymästä valtatien pohjoispuolella itään Kangasalan puolelle rakennettavaa Tarastentietä pitkin. Katutila mitoitetaan siten, että ajoradan lisäksi on tilaa erilliselle kävely- ja pyörätielle, paineviemärille, mahdolliselle kaukolämpölinjalle ja avo-ojalle. Alueelle osoitetaan kaavassa katuverkko, jossa pääsee ajamaan alueen ympäri. Korttelialueille rakennetaan
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tarpeen mukaan sisäisiä tieyhteyksiä. Valtatien alikulku toteutetaan myöhemmin, todennäköisesti valtatien parantamisen yhteydessä.
Ruutanantie osoitetaan kaduksi. Nykyisellä Ruutanantien tiealueella on tilaa kävelyja pyörätielle, joka on tarkoitus sijoittaa ajoradan eteläpuolelle.
Vesihuolto
Nykyisen Tarastenjärvelle vettä johtavan vesijohtoverkoston rakenne ja painetaso eivät mahdollista suurien vesimäärien johtamista Tarastenjärven alueelle. Tampereen
Vesi on tulevaisuudessa rakentamassa vesijohtoa, jolla nykyinen kapasiteetti saadaan moni kymmenkertaistumaan. Yhteyden rakentamisen ajankohtaa ei voida vielä
määrittää.
Oletettavasti alueelle tulevien toimijoiden prosesseissa käytetään alueelle kertyviä
hule- ja pintavesiä tai vesi otetaan porakaivoista. Vesijohtoverkostosta prosesseihin
otettavasta vedestä on neuvoteltava Tampereen Veden kanssa, jotta voidaan varmistaa veden riittävyys. Tarastenjärven ja Ruutanan alueiden vesihuollon toimintavarmuuden nostamiseksi Kangasalan Veden ja Tampereen Veden verkostot olisi hyvä
liittää renkaaksi.
Alueelle rakennetaan Tarasjärven itäpään tuntumaan uusi jätevedenpumppaamo,
jonne jätevedet kootaan uuden Tarastentien alle rakennettavalla viettoviemärillä, lisäksi kadun alle sijoitetaan vesijohto ja paineviemäri pumppaamolta liitospisteeseen,
jossa paineviemäri liitetään nykyiseen jätevesiviemäriin. Jyväskyläntien varteen tulevat kiinteistöjen liitetään viettona uuteen viettoviemäriin. Tarastentien pohjoispuoleisilta alueilta jätevedet pumpataan viettoviemäriin. Paineviemäröinti on paremmin mukautettavissa alueen toiminnoissa tapahtuviin muutoksiin. Jyväskyläntien eteläpuolella olevat uudet tontit viemäröidään viettona Jyväskyläntien ali porattavalla
viemärillä kohti pohjoista ja edelleen uudelle pumppaamolle. Viettoviemäriin voidaan
liittää myös nykyinen huoltoasema. Alueen pohjoisosaan varataan myös asemakaavaan tontti (ET), johon on mahdollista sijoittaa jätevesipumppaamo.
Asemakaavassa on varattu Aitovuoren suunnasta vesihuoltolinja, jotta Aitovuoren uuden asemakaava-alueen kautta Ruutanantielle, ja siitä edelleen asemakaava-alueelle, saataisiin kiertävä linja. Aitovuoren toteuttamisaikataulun epävarmuuden vuoksi
toinen vaihtoehto on vanhan Tarastenjärven kaatopaikan vesihuoltolinjan käyttöönotto.
Voimalinjat ja muuntamot
Voimalinjojen alue on merkitty 62 metriä leveäksi johtoalueeksi, jonne rakennusten
sijoittaminen ei ole mahdollista. Suurin osa johtoalueesta on tarkoitus osoittaa korttelialueeksi ja laskea maanpinnan tasoa. Johtoalueen toiminnoista pyydetään Fingridiltä risteämälausunto.
Asemakaava-alueelle on Elenian lausunnon mukaisesti osoitettu rakennusalat muuntamoille (5 kpl) et-merkinnällä.

5.4 Yleiskaavallinen tarkastelu
Tarastenjärven asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alueella on voimassa vuonna 2000 hyväksytty oikeusvaikutukseton taajamien osayleiskaava, joka on vanhentunut. Sen vuoksi alueen asemakaavoituksen yhteydessä on laadittu yleiskaavallinen tarkastelu, jossa otetaan huomioon
maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyt yleiskaavan sisältövaatimukset.
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Sisältövaatimusten huomioiminen:
Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
Alueelle sijoittuu yritystoimintaa, joka käyttää hyödyksi logistista sijaintia hyötyvoimalan ja jätteenkäsittelykeskuksen läheisyydessä. Alueelle on mahdollista sijoittua kierrätystoimintaan erikoistuneita yrityksiä. Kierrätyspuiston alue tulee olemaan omavarainen siltä osin kuin se on mahdollista. Käsittelytekniikoista syntyy lämpöä ja energiaa, jotka voidaan ottaa talteen ja hyödyntää. Materiaalipankkitoiminnalla korvataan
merkittäviä määriä luonnon kiviainesten käyttöä sekä erilaisia uusiomateriaaleja ja
maa-aineksia jalostetaan hyötykäyttöön. Esirakentamisvaiheessa voidaan hyödyntää
maarakentamisessa alueen omaa ylijäämämaata ja kierrätysmateriaaleja. Alueella
käytettävä älykäs logistiikka eli meno-paluukuormat pienentävät kuljetuksesta johtuvia päästöjä. Materiaalipankkitoiminnalla on mahdollisuus saavuttaa 20-40 % säästö
esimerkiksi pilaantuneiden maiden kaivu-, kuljetus-, ja vastaanottokustannuksissa.
Ruutanan asuinalueesta muodostuu sekoittuneempi toiminnoiltaan kun työpaikkaalue ja palveluita sijoittuu valtatien varteen.
Alueen hulevesijärjestelmät on suunniteltu niin, että alueen tummaverkkoperhosniityille johtavan Tiikonojan virtaamat säilyisivät samalla tasolla kuin ennen alueen rakentamista.

Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
Yhdyskuntarakenne ja toiminnot jatkuvat yhtenäisenä Tampereen puolelta. Alueen
kunnallistekniikan verkostot suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisesti ja yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Tampereen Veden kanssa. Nykyisen toiminnan
viereen on tarkoituksenmukaista sijoittua suunniteltuja toimintoja. Olemassa oleva
valtatien eritasoliittymä palvelee alueen tulevaa liikennetarvetta.
Uuden alueen ja asemakaavoitetun asutuksen jää toiminnan luonteen vuoksi suojaviher- ja virkistysalueita.

Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
Alueelle on tulossa runsaasti uusia työpaikkoja. Alueelle on mahdollista sijoittua toimitiloja, liikuntatiloja, tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa sekä teollisuustoimintaan
liittyviä myymälöitä. Seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön tai päivittäistavarakaupan sijoittumista ei sallita, koska niillä voisi olla haitallisia vaikutuksia ja Ruutanassa
nykyisin lähikauppana toimivan elintarvikekaupan toivotaan säilyvän asutuksen lähellä. Toteutuva alue on saavutettavissa joukkoliikenteellä, Ruutanasta kävellen ja
pyörällä.

Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
Ruutanantiellä kulkee bussireitti ja sen varressa erillinen kävely- ja pyörätie, jota on
mahdollista jatkaa myös valtatien yli. Työpaikka-alueelle on mahdollista rakentaa kävely- ja pyöräteitä katujen yhteyteen.
Vesihuollon tarkoituksenmukainen järjestäminen on tutkittu vesihuollon yleissuunnitelmassa. Kaukolämpöverkostot ovat lähimmillään Tampereen puolella kun hyötyvoimala ja sen verkostot valmistuvat. Myös omalle alueelliselle lämpövoimalalle on osoitettu varaus. Raskas liikenne voi liittyä alueelle valtatien eritasoliittymästä.

Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
Valtatien liikennemelu ulottuu nykyisellään asuin- ja työpaikka-alueelle. Tien parantamisen yleissuunnitelmassa on meluvalleja osoitettu nykyisten talojen kohdalle. Uusia
asuinkortteleita ei kaavassa esitetä. Valtatien eteläpuolelle sijoittuvien kortteleiden
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toiminnoissa ei sallita merkittäviä ympäristöhäiriöitä. Alueelta on tutkittu esirakentamisen ja toiminnan aikaisia vaikutuksia ympäristöön. Kierrätyspuistotoiminta ei merkittävästi muuta alueen nykyisiä vallitsevia olosuhteita.

Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
Asemakaava osoittaa runsaasti uusia mahdollisuuksia yritysten sijoittumiselle ja hyötyvoimalan ja jätteenkäsittelykeskuksen synergian hyödyntämiseen. Tarastenjärven
alue on profiloitumassa merkittäväksi materiaalien käsittelyn yritysalueeksi. Alueelle
voi sijoittua sellaista yritystoimintaa, joka aiheuttaa ympäristöhäiriöitä, toisin kuin asutuksen välittömässä läheisyydessä oleville alueille.

Ympäristöhaittojen vähentäminen
Tieliikenteen meluhaittoja on tutkittu valtatien YVA:ssa. Ympäristöhaittojen vähentäminen on mahdollista monin tavoin. Esimerkiksi suojavallit, toimintojen sijoittuminen
halleihin, uusimman tekniikan käyttö sekä liikenteen logistiikan optimointi vähentävät
ympäristöhäiriöitä. Puustoiset suojaviheralueet estävät joidenkin haittojen leviämistä.
Hulevesien rakentamisen ja toiminnan aikaisilla käsittelyillä tonteilla ja suojaviheralueilla hallitaan hulevesien kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. Ympäristöluvissa määritellään myös haittojen vähentämisen tarvetta.

Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
Nykyinen rakennuskanta voi säilyä lukuun ottamatta teollisuus- ja varastotonttia,
jonka osaksi Siperiantien varren omakotitalo on merkitty. Omakotitalo on ostettu kunnalle ja se on tarkoitus purkaa. Alueen rakennetulla ympäristöllä ei ole merkittäviä
kulttuurihistoriallisia arvoja.
Rakentamisen vaikutuksia pintavesiin on tutkittu Tampereen ja Kangasalan kaavaalueilta kokonaisuutena ja annetaan tarpeellisia määräyksiä hulevesien viivyttämisestä ja imeyttämisestä. Luontoselvitys on laadittu ja luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaat alueet pääosin säilyvät.

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
Ruutanan ja Tampereen yleiskaavoissa osoitetaan riittävät virkistysalueet. Oheisessa
kartassa näkyvät valmisteilla olevien osayleiskaavojen viher- ja virkistysalueet, joita
jää riittävästi rakennettavien
alueiden ulkopuolelle. Kaarinanpolku on
tarkoitus siirtää
kulkevaksi Ruutanan ja Haralanharjun
kautta.
Kooste Tarastenjärven, Nurmi-Sorilan, Ojalan ja
Ruutanan
osayleiskaavojen
ehdotusvaiheen
kaavakartoista.
Yleiskaavat eivät
ole lainvoimaisia.
Kuva Tampereen
kaupunki.
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5.5 Kaavan vaikutukset
Asemakaavan vaikutuksia on esitetty seuraavassa taulukossa. Koska alue vaatii huomattavaa esirakentamista, myös rakentamisen aikaisia vaikutuksia arvioitu. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat yleensä melko lyhytaikaisia, toisaalta aluetta on tarkoitus toteuttaa vaiheittain monen vuoden ajan. Tuleva maapankkitoiminta limittyy
esirakentamiseen alkamalla jo alueen toteuttamisen aikana.

Vaikutukset

Asemakaavaehdotus

vaikutukset ihmisten elinoloihin
ja elinympäristöön

Ruutanan asuinalueen lähelle sijoittuu palveluita, joita asukkaat voivat
käyttää, mikä edesauttaa Ruutanan vetovoimaisuutta asuinpaikkana.
Myös työpaikkoja sijoittuu asuinalueen läheisyyteen.
Suunniteltu toiminta tukee olemassa olevaa lähialueiden maankäyttöä.
Suunnittelualueen läheisyydessä on jo häiriötä tuottavaa maankäyttöä
(jätteenkäsittelylaitos, voimalaitos, valtatie), joten toiminnan sijoittuminen tälle alueelle keskittää erikoistoimintoja samoille alueille. Kierrätyspuistotoiminta ei merkittävästi muuta alueen nykyisiä vallitsevia olosuhteita. Kierrätyspuistoon suunnitelluista toiminnoista sekä alueen
esirakentamisesta aiheutuu häiriöitä ympäristöön. Nämä häiriöt ovat
suurimmillaan esirakentamisvaiheessa ja ympäristöhaittoja tullaan vähentämään. Kierrätyspuisto rakentuu ja sen toiminnot alkavat vaiheittain.
Nykyinen asutus ei sijoitu aivan asemakaava-alueen välittömään läheisyyteen ja lähin asutus sijoittuu häiriöitä aiheuttavan valtatien toiselle
puolelle. Eniten ympäristöhäiriötä aiheuttavat toiminnot sijoittuvat alueen pohjoisosaan, kauemmaksi asutuksesta. Alueelta on suunniteltu
otettavan runsaasti maamassoja, ja alueesta asemakaavavaiheessa
laaditun tasaussuunnitelman mukaan alue jää ympäröivää maanpintaa
alemmaksi. Toteutuessaan näin voidaan haitallisia vaikutuksia ympäristöön helpommin vähentää.
Metsäalue, jota on voitu käyttää jonkin verran virkistykseen, muuttuu
vähitellen rakennetuksi teollisuusalueeksi. Käyttöä on kuitenkin haitannut olemassa oleva jätteenkäsittelykeskus.
melu
Valtatie aiheuttaa jo nykyisellään liikennemelua, jonka on arvioitu lisääntyvän valtatien liikennemäärien kasvaessa. Valtatien yleissuunnitelman mukaiset meluvallit parantavat aikanaan tilannetta nykyisestä.
Kierrätyspuiston esirakentamisesta on laadittu alustava meluvaikutusten arviointi. Esirakennusvaiheessa eniten melukuormaa aiheuttaa kallioiden louhinta ja murskaus. Kierrätyspuistoa lähinnä oleviin asuinrakennuksiin kohdistuu melua myös läheisestä Valtatie 9:stä, joka kulkee
asuinrakennusten ja kierrätyspuiston välissä. Tehdyssä selvityksessä
havaittiin, että melutaso lähimmissä asuin- ja vapaa-ajan asunnoissa
esirakentamisvaiheen aikana pysyy Valtioneuvoston päätöksessä melun yleisistä ohjearvoista (Vnp 993/1992) annettujen ohje-arvojen tasalla.
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Esitetyt melulaskentojen melualueet perustuvat oletukseen, että kierrätyspuistoalueelle on rakennettu suojavalleja. Meluselvityksen epävarmuudet johtuvat siitä, että tulevan toiminnan ja yritysten luonteesta ei
vielä ole tarkkaa tietoa. Valtatien eteläpuolelle ei ole tulossa merkittävää meluhaittaa aiheuttavaa toimintaa. Oletettavasti varsinaisen toiminnan aikaiset meluvaikutukset ovat huomattavan paljon vähäisempiä kuin esirakentamisen aikana, sillä kalliolouhinnasta aiheutuvat vaikutukset ovat suurimpia juuri esirakentamisvaiheessa. Toiminnan aikaisia meluhaittoja vähentävät melua aiheuttavien toimintojen sijoittuminen sisätiloihin.
tärinä
Selvityksellä (Ramboll Finland, 2016) on kuvattu alustavia yritysalueen
rakentamisesta syntyviä tärinävaikutuksia. Rakentamisessa louhitaan
merkittäviä määriä kalliota. Isoimpien louhinta-alueiden etäisyydet asutukseen ovat yleensä useita satoja metrejä. Louhinnan aiheuttama tärinä vaimenee etäisyyden kasvaessa ympäristössä. Louhintatapaa voidaan säädellä rakennusten etäisyyden mukaisesti. Noudattamalla annettuja tärinärajoja vaurioita ei synny.
Yritysalueen liikenteestä ei suuren etäisyyden vuoksi tule häiriötä asutukselle rakentamisen aikana. Tulevasta toiminnasta ei ole tiedossa
asutukselle aiheutuvia tärinävaikutuksia.
vaikutukset maaja kallioperään,
veteen, ilmaan ja
ilmastoon

maa- ja kallioperä
Alueen toteuttamisesta on laadittu tasaussuunnitelma asemakaavan
selvitysten pohjaksi (Ramboll Finland, 2015). Kallioalueita louhitaan ja
maaperää muokataan voimakkaasti vaiheittain.
hulevedet
Merkittäviä muutoksia suunnittelualueen päävedenjakajiin ei ole todennäköisesti odotettavissa, sivuvedenjakajien osalta vähäisiä muutoksia,
riippuen maanpinnan tulevista korkeusasemista.
Rakentaminen aiheuttaa muutoksia hulevesien muodostumiseen. Ilman hallintatoimenpiteitä hulevesivalunnassa tapahtuvat muutokset
voivat aiheuttaa haittaa luonnolle ja purkuvesistölle. Asemakaavaa
varten suunnitelluilla toimenpiteillä pyritään jäljittelemään hitaampaa
vesien purkautumista sekä parantamaan hulevesien laatua ennen purkuvesistöön johtamista. Suunnitelma on mitoitettu niin, että purkuvirtaama ja virtaama Tiikonojassa säilyisi mahdollisimman lähellä nykytilaa. Hulevesiä hallitaan pääosin suojaviheralueille ja katualueille sijoitettavilla järjestelmillä. Rakentamisen aikainen hulevesijärjestelmä
suunnitellaan ja toteutetaan ennen rakentamiseen ryhtymistä kohdekohtaisesti.
Hulevesiselvityksen laatimisen jälkeen tehtyjen korttelialueiden muutoksien johdosta suojaviheralueille sijoitettujen hulevesipainanteiden
sijoituksia on hieman muutettu, mutta niiden tilavaraus ei ole pienentynyt.
pöly
Esirakentamisen aikana pölyvaikutuksia syntyy louhitun kiviaineksen
murskauksesta ja työmaaliikenteen nostattamasta pölystä, lisäksi rakentamisessa hyödynnettävien jätemateriaalien murskauksesta ja säi-
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lytyksestä. Kuivissa ja tuulisissa olosuhteissa erityisesti silttiä sisältävät varastokasat voivat pölytä, mutta suurimmat pölylähteet ovat alueen sisäisillä liikennöintiväylillä, mikäli niitä ei hoideta säännöllisesti.
Rakentamisen aikana pölyä leviää noin 400…600 metrin etäisyydelle
materiaalipankin alueesta. Kaava-alueen rajalta pölyvaikutukset ulottuvat noin 150 metrin etäisyydelle. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet
eivät juuri kasva lähimpien häiriintyvien kohteiden alueella. Yhteisvaikutuksena Valtatie 9 hiukkaspäästön kanssa voivat hiukkaspitoisuudet
hieman kasvaa, mutta vaikutus jää vähäiseksi.
Kierrätyspuiston alueella toiminnan aikana pölyämistä aiheuttavat hienoainesta sisältävien materiaalien kuten tuhkan ja turpeen käsittely
sekä liikenteen aiheuttamat pölypäästöt. Alueelle tuotava tuhka kuljetetaan kostutettuina ja suojattuina kuljetuksina. Tuhka varastoidaan
kostutettuna löyhissä aumoissa ennen rakenteisiin tiivistämistä. Varastoinnin aikana tuhkaa kostutetaan tarpeen mukaan pölyvaikutusten estämiseksi. Kuiva tuhka säilytetään siiloissa tai katoksissa ja kuivan tuhkan siirrot tapahtuvat suljetuissa putkistoissa säiliöiden välillä, joten
pölyvaikutus on vähäistä.
Toiminnan aikana on käytössä myös murskaustoimintoja ja varastokasoja. Oletettavasti varsinaisen toiminnan aikaiset melu-, pöly- ja tärinävaikutukset ovat huomattavan paljon vähäisempiä kuin esirakentamisen aikana. Rakentamisen aikana liikenteen aiheuttamat pölypäästöt
muodostuvat asfaltoimattomilta alueilta. Toiminnan aikana alueet on
asfaltoitu, mutta asfaltin päällä on todennäköisesti pölyämistä aiheuttava likakerros. Toiminnan aikainen pölypäästö arvioidaan olevan rakentamisaikaista pölypäästöä pienempi, joten hiukkasten leviämisalueet arvioidaan jäävän pienemmiksi ja toiminnalla ei arvioida olevan
vaikutusta lähimpien häiriintyvien kohteiden ilmanlaatuun hiukkasten
osalta.
Lämpökeskus
Kaavan mahdollistama pieni hakelämpökeskus aiheuttaa jonkin veran
rikkidioksidi-, typpi- ja hiukkaspäästöjä. Keskus ei kuitenkaan aiheuta
ympäristölle merkittävää haittaa ilmansuojelun osalta. Savupiipun korkeus mitoitetaan lupavaiheessa leviämismallilaskelmalla, sillä alle 500
metrin päässä on kaatopaikan pengerrys.
vaikutukset kasvija eläinlajeihin,
luonnon monimuotoisuuteen

Asemakaava-alueelle laaditun hulevesiselvityksen mukainen hulevesijärjestelmien rakentaminen säilyttää Tiikonojan virtaaman entisellään
ja tummaverkkoperhosten niittyjen kosteus ei vähene. Toteutusvaiheessa järjestelmien rakentamistapa tarkentuu.
Luontoselvityksen mukaiset luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet säilyvät suojaviheralueilla. Rehevän korven ja Tiikonojan latvahaaran kohderajaukseen sisältynyt pieni jyrkänne leikataan
pois, sillä alueen kokonaistaloudellinen toteuttaminen vaatii kallioalueiden käyttämistä alueen rakentamiseen massavajauksen vuoksi. Heinäkorpi ja sinivuokkokäenkaali-metsäimarretyypin tuore lehto säilyvät,
mutta tämä jyrkänteen päällä kasvava vanhahko havupuuvaltainen
kalliometsäkuvio poistuu. Luontoselvityksen suositusten mukaan alue
suositellaan säilytettäväksi rakentamattomana mahdollisuuksien mukaan.
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ja luonnonvaroihin

Materiaalipankkitoiminnalla korvataan merkittäviä määriä luonnon kiviainesten käyttöä sekä erilaisia uusiomateriaaleja ja maa-aineksia jalostetaan hyötykäyttöön. Esirakentamisvaiheessa voidaan hyödyntää
maarakentamisessa alueen pintojen tasauksesta syntyvää ylijäämämaata ja kierrätysmateriaaleja.
Kierrätyspuiston alue tulee olemaan omavarainen siltä osin kuin se on
mahdollista veden, energian, pölyn hallinnan, kalliopohjaveden ja veden kierrätyksen osalta. Käsittelytekniikoista syntyy lämpöä ja energiaa, jotka voidaan ottaa talteen ja hyödyntää. Alueen toiminnoista
syntyy hiilidioksidipäästöjä, mutta betonimurskeen hyödyntäminen sitoo hiilidioksidia. Alueella käytettävä älykäs logistiikka eli meno-paluukuormat pienentävät kuljetuksesta johtuvia päästöjä.

vaikutukset alueja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen

Yhdyskuntarakenne, työpaikat, palvelut
Työpaikka-alueen muodostaminen ja laajentaminen Tarastenjärvelle
tasapainottaa työpaikka-alueiden sijoittumista Tampereen seudun yhdyskuntarakenteessa. Ruutanan asuinalueen yhteyteen sijoittuva yritysalue muodostaa rakenteesta toiminnoiltaan enemmän sekoittuneen.
Nykyiset ja tulevat asemakaavoitetut asuinalueet eivät kuitenkaan sijoitu alueen välittömään yhteyteen, jolloin alueen toiminnasta aiheutuvat häiriöt jäävät vähäisiksi.
Yhdyskuntarakenne jatkuu yhtenäisenä Tampereen puolelta. Tampereen ja Kangasalan asemakaavoilla varaudutaan nykyisen toiminnan
eli seudullisen jätteiden käsittelytoiminnan laajentumiseen ja siihen liittyvän teollisen toiminnan mahdollistamiseen.
Asemakaavan toteutuminen lisää yrityksille tarjolla olevien tonttien
määrää. Alueelle on mahdollista sijoittua myös ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja, joita ei muualle seudulla ole välttämättä mahdollista sijoittaa. Työpaikkoja syntyy lisää. Yrityksillä on mahdollisuus synergiaetuihin jätteenkäsittelykeskuksen ja hyötyvoimalan suhteen sekä
kierrätysalan ja ympäristöteollisuuden keskittymän suhteen.
Alueelle mahdollistuu paljon tilaa vaativan kaupan toimintoja, joilla ei
ole seudullista merkitystä. Nykyisen huoltoaseman ja siihen liittyvien
palveluiden on mahdollista säilyä ja kehittyä. Alueen tulevien työntekijöiden tarvitsemat palveluita voivat myös Ruutanan asukkaat hyödyntää.
Materiaalitehokkuus, päästöt, talous
Kierrätyspuisto toteuttaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteita. Päästöt pienenevät älykästä logistiikkaa hyödyntämällä ja uusiomateriaalien saamisella hyötykäyttöön. Materiaalipankkitoiminnalla
korvataan merkittäviä määriä luonnon kiviainesten käyttöä, minimoidaan kuljetuksia ja niistä aiheutuvia vaikutuksia sekä edistetään merkittävästi hyötykäyttöä ja saavutetaan merkittäviä taloudellisia säästöjä.
Maaperältään vaihteleva alue turvealueineen ei laajoilta osiltaan ole
edullista rakennusmaata ja vaatii runsaasti massanvaihtoja.

sekä liikenteeseen
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Alueelle on laadittu liikenteen toimivuustarkastelu (Ramboll, 2015), jota
päivitetään ennen hyväksymisvaihetta lisäämällä arviot eri alueiden toteutumisaikatauluista. Tässä lyhennelmä selvityksen tuloksista ja lisäksi muuta liikenteen vaikutusten arviointia (Ympäristövaikutusten arviointi, Ramboll, 2016).
Mikäli Tampereen ja Kangasalan asemakaavojen mukainen maankäyttö toteutuisi kokonaisuudessaan, ennustetaan uusien maankäyttöhankkeiden synnyttävän yhteensä noin 600 saapuvan ajoneuvon ja 1
100 lähtevän ajoneuvon liikennemäärän talviarjen iltahuipputunnin aikana. Lisäksi uutta liikennettä nykytilanteeseen nähden synnyttää
Tammervoiman jätteenpolttolaitos, jonka vaikutus iltahuipputunnin liikennemääriin on pieni, mutta liikenteestä huomattava osuus on raskasta liikennettä.
Uudesta liikenteestä valtaosan, noin 80 % ennustetaan suuntautuvan
valtatietä 9 pitkin Tampereen suuntaan. On todennäköistä, etteivät
kaavojen osoittamat rakennusoikeudet ja ennustetut liikennetuotokset
toteudu kokonaisuudessaan. Asemakaava alueen rakentuminen kestänee arviolta useita vuosia tai jopa vuosikymmeniä.
Tarasten eritasoliittymä
Tarastenjärven eritasoliittymän pohjoisen ramppiliittymän pää tulisi parantaa yksikaistaiseksi kiertoliittymäksi, mikäli kaavoitetut alueet rakentuvat kokonaisuudessaan. Eteläisemmässä ramppiliittymässä kiertoliittymän parantaminen ei sujuvuuden kannalta olisi välttämätöntä. Kiertoliittyminä ramppiliittymissä ei ole ennustettavissa sujuvuusongelmia.
Asemakaavaluonnosten ennustetaan aiheuttavan eritasoliittymässä
Tampereen suuntaan johtavan rampin liikennemäärään noin 750 ajoneuvon lisäyksen iltahuipputunnin aikana, mikäli koko rakennusoikeus
toteutuu. Lisäys on merkittävä, sillä nykyisin rampilla kulkee noin 200
ajoneuvoa iltahuipputunnissa. Koska valtatien liikenne Tampereen
suuntaan on iltahuipputunnin aikana hiljaisempaa kuin Oriveden suuntaan, toimii eritasoliittymän ramppi yön yli –tilanteessa kohtuullisesti.
Aitovuoren eritasoliittymä
Asemakaavahankkeilla on vaikutus myös Aitovuoren eritasoliittymään.
Yön yli –ennusteen liikennemäärillä tieltä 338 Tampereen suuntaan liittyminen vaikeutuu iltahuipputunnin aikana, mutta noin 300 m pitkä liittymiskaista mahdollistaa valtatielle liittymisen kohtalaisen sujuvasti.
Valtatien 9 linjaosuudet
Valtatiellä 9 on jo nykytilanteessa palvelutaso-ongelmia erityisesti Aitovuoren eritasoliittymän eteläpuolisella kaksikaistaisella osuudella. Tarastenjärven ja Aitovuoren kaava-alueiden rakentaminen heikentäisi
valtatien palvelutasoa entisestään, mutta toisaalta alueiden tuottaman
liikenteen suuntajakauma on edullinen valtatien nykyiseen suuntajakaumaan nähden.
Liikenteen toimivuutta voidaan hieman parantaa laskemalla nopeusrajoitus liikennetilanteen mukaan 80 kilometriin tunnissa, mutta suurta
vaikutusta tällä ei ole vuoden 2030 ennustetilanteessa. Hyväksyttävän
palvelutasotilanteen takaamiseksi valtatie tulisi parantaa yleissuunnitelman mukaisesti 2+2-kaistaiseksi ennen vuotta 2030 riippumatta
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siitä, toteutuuko tässä tarkastelussa tutkittuja Tarastenjärven asemakaavahankkeita. Toisaalta Tarastenjärven asemakaavahankkeiden toteutuminen aikaistaa 2+2-kaistaiseksi parantamisen tarvetta.
Pääosa alueen liikenteestä ohjataan valtatieltä Tarastenjärven eritasoliittymän kautta, jonka läheisyydessä ei ole asutusta. Raskas liikenne ja muu liikenne kasvaa alueella ja kasvu on myös mahdollista
alueen sijaitessa valtatien eritasoliittymän vieressä. Toiminnassa syntyy sekä ulkoista liikennettä, että lähinnä esirakentamisen aikana sisäistä liikennettä. Materiaalipankin logistiikan etuna voidaan huomioida
meno-paluuliikenteen hyödyntäminen. Esimerkiksi maa-aineksia tuovat rekat voivat paluukuormana kuljettaa energiaterminaalin materiaaleja voimalaitokselle tai käsiteltyjä materiaaleja käyttökohteisiinsa.
joukkoliikenne, kävely ja pyöräily
Joukkoliikenteen reittien kehittyminen on monipuolisemmin mahdollista, jos valtatien alikulku rakennetaan riittävän tilavaksi. Nykyisen eritasoliittymän yhteyteen rakennettavat bussipysäkit palvelevat työntekijöitä ja jonkun verran myös Ruutanan asukkaita. Uudet pysäkit mahdollistavat bussilla asioinnin alueella. Koska alue sijaitsee kohtuullisen
kaukana Tampereen keskustasta, ei jalankulun ja pyöräilyn merkittävä
lisääntyminen ole todennäköistä. Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden
kasvu edellyttäisi henkilöautoon nähden nopeudeltaan ja palvelutasoltaan kilpailukykyistä joukkoliikennettä ja mm. pysäköintiin liittyviä liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä.

vaikutukset kaupunkikuvaan,
maisemaan, kulttuuriperintöön ja
rakennettuun ympäristöön

Kävely- ja pyöräilymahdollisuudet alueella on tarkoitus turvata erillisillä
väylillä eritasoliittymän yli Tampereen puolella ja työpaikka-alueella katujen varsilla. Katualueille varataan näille tilaa.
Taajamakuva muuttuu metsä- ja peltomaisemasta rakennetuksi. Valtatien varsi muuttuu metsämaisemasta edustavaksi teollisuus- ja toimitilarakennusten reunustamaksi. Ruutanalaisten omalle alueelle saapumisen näkymät muuttuvat, Ruutanantien varsi muuttuu pohjoispuoleltaan rakennetuksi.
Rakentaminen ei tule olemaan korkeata lukuun ottamatta mahdollisen
lämpövoimalan piippua, jonka korkeus on todennäköisesti yli 30 metriä, mutta korkeus määritellään tarkemmin lupavaiheessa.
Alueen maanpinnan korkeudet muuttuvat louhinnan myötä. Maanpinnan korkeuksia ei ole tarkoitus huomattavasti kasvattaa. Nykyinen
kaatopaikkaläjitys hallitsee edelleen maisemaa ja tulee Kangasalan
puolella vähitellen enemmän esiin puuston vähetessä. Toisaalta alueelle rakennetaan isoja halleja, jotka peittävät näkyvyyttä läjityspenkereeseen.
Alueella ei ole kulttuuriperintöarvoja.

5.6 Nimistö
Alueella on järvi nimeltään Tarastenjärvi (Peruskartalla nimi on muuttunut 1980-luvulla Tarasjärveksi). Tampereen puolella toimii Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus.
Tampereella osoitetaan asemakaavalla Hyötyvoimankatu ja Laitakorvenkatu.
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Tampereelta Kangasalle rakennettava katuyhteys nimetään Tarastentieksi. Ruutanantieltä pohjoiseen, alikulkuun johtava katu nimetään Eino Jutikkalan tieksi. Akateemikko ja professori Eino Jutikkala oli yksi 1900-luvun merkittävimpiä suomalaisia historioitsijoita. Hän syntyi Sääksmäellä Jutikkalan kartanossa vuonna 1907. Jutikkalan
Säätiö omistaa asemakaava-alueella merkittäviä maa-alueita ja kunta on solminut sopimuksen Jutikkalan Säätiön perustettavan yhtiön kanssa alueen toteuttamisesta.
Muutoin alueen kadut on nimetty mineraalinimikkeiden mukaisesti Mineraalitie, Kvartsitie, Kiilletie, Kidetie ja Piikiventie.

5.7 Ympäristön häiriötekijät
Häiriötä alueella aiheuttavat nykyinen ja tuleva liikennemelu, toteuttamisen aiheuttama louhinta, teollisuuden, kierrätystoiminnan ja energian tuotannon aiheuttamat
häiriöt sekä alueen halki kulkevat, maisemaa hallitsevat voimalinjat.

5.8 Keinot haitallisten vaikutusten lieventämiseksi
Alueelle laaditaan toteuttamis- ja rakentamistapaohjeet, jossa tarkemmin ohjataan
tonttien käsittelyä, kaupunkikuvaa ja rakentamista etenkin Jyväskyläntien ja Ruutanantien varressa. Ympäristöluvissa tullaan määrittelemään toiminnan aiheuttamalle
merkittäville häiriöille rajoituksia.

Hulevedet
Asemakaavassa annetaan määräyksiä sekä rakentamisen aikaisten että toiminnan
aikaisten hulevesien käsittelystä.
Alueen hulevesien käsittelyjärjestelmä tulee toteuttaa kokonaisuutena erillisen suunnitelman mukaisesti. Kortteli- ja katualueille on esitettävä lupa-asiakirjojen yhteydessä hulevesien hallintasuunnitelma, joka sisältää myös rakentamisen aikaisen hulevesien hallinnan. Suunnitelmat tulee hyväksyttää ympäristönsuojeluviranomaisella.
rakentamisen aikaiset hulevesien hallintajärjestelmät tulee toteuttaa ennen valmisteleviin rakentamistoimiin ryhtymistä. Mikäli tontin toiminnat aiheuttavat hulevesien likaantumista, hulevedet tulee johtaa biosuodatuksen tai öljyn-ja hiekanerotuksen
kautta eteenpäin.

Melu ja pöly
Melu- ja pölyhaittaa vähennetään rakentamalla suojavalleja. Pölyämistä voidaan vähentää myös esimerkiksi kastelemalla pölyäviä kohteita. Pölyn leviämistä ympäristöön voidaan vähentää seuraavilla toimenpiteillä:
 Murskaamo varustetaan kastelujärjestelmällä.
 Murskaamossa käytetään pääosin koteloituja kuljettimia ja seulastoja.
 Murskattavan materiaalin putoamiskorkeuden säätelyllä vähennetään kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen pölyämistä.
 Varastokasojen sijoittelulla estetään pölyn leviämistä ympäristöön.
 Teiden pölyämistä torjutaan kastelulla ja teiden säännöllisellä kunnostuksella.
 Helposti pölyävien materiaalien säilyttäminen siiloissa tai peitetyissä aumoissa.
Alueelle voidaan rakentaa liiketoimintaa varten halleja ja muita teollisuusrakennuksia.
Rakennukset voivat olla kevyitä pressuhallityyppisiä asfaltin pintaan ankkuroituja rakenteita tai normaalilla perustuksilla ja rakenteilla toteutettuja halliratkaisuja. Hallit vähentävät erityisesti käsittelyn aiheuttamaa pöly- ja meluhaittaa.

Tärinä
Louhintatärinän suuruutta voidaan vähentää parhaiten säätämällä kerralla räjähtävän
räjähdysainemäärän suuruutta. Tärinämittausten perusteella voidaan säätää irrotettavan kentän panostus ja poraus sekä heiton suunta sellaiseksi, että ympäristön asu-
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tukselle ja rakenteille ei kohdistu haitallista tärinää. Lähirakennuksissa etäisyyden ollessa louhintakohteeseen alle 600 m on tehtävä katselmukset ennen louhintatöiden
aloittamista. Tärinöitä mitataan lähirakennuksissa louhinnan alkuvaiheessa tärinän
suuruuden selvittämiseksi. Mittausten perusteella voidaan tarkistaa louhintatapaa ja
tarkkailumittauksia.

Maaperä ja pohjavesi
Kenttäalueet, joilla varastoidaan tai käsitellään jätteitä tai muita materiaaleja, asfaltoidaan. Käsittelykenttiä rakennetaan ja otetaan käyttöön tarpeen mukaan. Kenttäalueille sijoittuu kenttätoimintojen lisäksi mm. käsittelyhalleja ja katoksia. Käsittelykenttien rakenteissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan MARA-asetuksen mukaisia
jätteitä, kuten betoni- ja tiilijätteitä sekä tuhkia. Käsittelykentiltä vedet johdetaan vesienkäsittelyyn.
Erityisesti pilaantuneiden maiden käsittelykentät sekä tuhkan varastointikentät, rakennetaan pääasiassa tiivisasfalttirakenteena. Sisäiset tiet, vaaka-alueet, lajittelupihat ja
biopolttoaineiden varastointikentät rakennetaan normaaleina asfalttikenttinä. Myös
erilaiset stabiloidut rakenteet ovat mahdollisia, jolloin esimerkiksi pilaantunutta maata
tai tuhkaa voidaan käyttää vastaavassa rakenteessa. Alueelle rakennetaan myös sorapintaisia teitä ja kenttiä, joilla ei käsitellä jätemateriaaleja.

Suojaviheralueet ja suojavallit
Puustoisena säilytettävät suojaviheralueet suojaavat ympäröiviä alueita alueen tuottamilta häiriöiltä.
Suojavalleja tullaan rakentamaan alueen ympärille sekä alueen keskelle. Suojavallien
koko ja korkeus vaihtelee sijainnin ja tarkoituksen mukaisesti 3-8 metriin. Vallit rakennetaan alueelle vaiheittain. Suojavallit rakennetaan korttelialueille muusta esirakentamisesta syntyvistä ylijäämämaista, joten ne toimivat heikompilaatuisten maa-ainesten
nieluina. Suojavallit toimivat näkö- ja maisemaelementteinä. Sen lisäksi ne ohjaavat
hulevesien virtaamat hallitusti käsittely- ja tasausaltaisiin. Ne myös rajaavat eri toimintoja toisistaan ja estävät alueelle pääsyn muualta kuin sisääntuloväyliltä. Suojavallit vähentävät alueella syntyvien melun ja pölyn leviämistä. Ne myös toimivat paahdeympäristöinä harvinaisille lajeille. Asemakaavassa on merkitty valleille ohjeelliset
alueet korttelialueiden reunoille.

Tampereen ja Kangasalan asemakaavaehdotusten yhdistelmä 01/2016.
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Rakentamis- ja toteuttamisohjeet
Alueen rakentamisen ohjaamiseksi laaditaan toteuttamis- ja rakentamistapaohjeet.

Tasaussuunnitelma ja massatasapaino
Alueelle on laadittu asemakaavan ehdotusvaiheessa tekninen selvitys (Ramboll Finland Oy, 2015). Tarkoituksena oli selvittää alueen rakentamisen toteutusedellytyksiä
tasaussuunnittelun ja massatasapainon osalta. Selvitykseen sisältyi myös vesihuollon
yleissuunnitelma (tiivistelmä selostuksen kappaleessa 5.3).
Toteuttamisen osalta selvityksessä on esitetty mm. seuraavia johtopäätöksiä ja jatkotoimenpiteitä:
1) Massatarkastelut osoittivat, että yleistasaus kenttärakenteeksi on mahdollista alueen omilla leikkausmassoilla. Laajojen massanvaihtotöiden seurauksena syntyy
merkittävä määrä heikkolaatuisia maamassoja, joiden välivarastointi ja hyödyntäminen alueella on huomioitava.
2) Kalliokiviainesten laatu tulisi selvittää tarkemmin niiden käyttökelpoisuuden selvittämiseksi. Moreenialueen koostumusta ei tässä vaiheessa ole tutkittu maanäyttein eikä rakeisuustutkimuksin, moreeni alueella saattaa olla käyttökelpoisia tai
jalostettavissa olevia kiviaineksia myös rakennekerroksiin.
3) Alueen yleistasaus on esitetty kartalla. Katujen ja alueiden korkeusasemien suunnittelussa suositellaan noudatettavaksi yleistasauksen mukaista korkeustasoa.
4) E-2 -kortteleiden ympärille ja mahdollisesti tonttien väliin voitaisiin sijoittaa maisemavalleja huonompilaatuisilla savi- ja silttimassoilla, jolloin saadaan vähennettyä
ympäristön pöly- ja meluhaittoja. Maisemavallit voivat toimia myös hulevesien ohjaamisessa viivytysaltaisiin tms.
5) Katujen rakennussuunnittelua varten tarvitaan lisätutkimuksia. Tonttikohtaisesti
on tehtävä mm. yksityiskohtaiset pohjatutkimukset ja perustamistapaselvitykset
sekä hulevesisuunnitelmat. Alueen maanrakennustöiden rakennuttamisesta on
laadittava rakennuttamisasiakirjat rakennusvaiheittain.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Toteuttaminen edellyttää merkittävää esirakentamisvaihetta. Asemakaava on tarkoitus toteuttaa vaiheittain, todennäköisesti Ruutanantien varresta ja valtatien pohjoispuolella alueen eteläosasta alkaen. Ensimmäinen 30 % kierrätyspuiston alueesta arvioidaan rakentuvan 5 vuoden kuluessa.

Sopimukset
Kunta on solminut alueen varaus- ja yhteistyösopimuksen yhtiön kanssa kesällä
2015. Sopimuksen mukaan varaaja luovuttaa omistamansa asemakaavan mukaiset
yleiset alueet kunnalle ilman rahakorvausta, kun asemakaava on tullut lainvoimaiseksi. Kunta luovuttaa omistamansa korttelialueet korttelikohtaisin vuokrasopimuksin varaajalle. Varaaja sitoutuu tekemään kustannuksellaan katu- ja hulevesisuunnitelmat. Varaaja sitoutuu kustannuksellaan rakentamaan vesihuoltoverkostoa
lukuun ottamatta varausalueen kunnallistekniikan (kadut ja hulevesijärjestelmän), ja
luovuttaa ne kunnan omistukseen korvauksetta. Alueen toteuttamisesta laaditaan ennen asemakaavan hyväksymistä maankäyttösopimus. Yhtiö sitoutuu toteuttamaan
alueesta 30 % viiden vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta. Maankäyttösopimus allekirjoitetaan kaavan hyväksymisvaiheessa.
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Tampereen kaupungin ja Kangasalan kunnan välillä on allekirjoitettu yhteistoimintasopimus mm. raja-alueen katujen rakentamisesta. Kangasala osallistuu puoliksi kiertoliittymän ja yhdyskatujen rakentamiseen Tampereen puolella. Asemakaava-alue on
tarkoitus osoittaa Tampereen Veden toiminta-alueeksi.

Kallioperä
Tehtyjen tutkimusten perusteella louhinnassa ja maaleikkauksissa syntyvät maa- ja
kiviainekset voidaan käyttää kohteessa kohteen maankäytöstä riippumatta. Kaavaalueen koillisosan kiviaineksesta suositellaan tehtäväksi rikkipitoisuuksien lisäselvityksiä, mikäli alueelle suunnitellaan laajoja louhintoja.
Tehtyjen tutkimusten perusteella louhinnassa ja maaleikkauksissa syntyvät maa- ja
kiviainekset voidaan käyttää kohteessa kohteen maankäytöstä riippumatta. Maa-ainesta voidaan kuljettaa maanvastaanottoalueille ja rakennuspaikoille, mikäli vastaanottopaikan ympäristöluvassa ei ole mainittu rajoituksia esim. kynnysarvon ylityksen
suhteen. Ennen louheen tai maa-aineksen kuljetusta on hyvä olla yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Hulevedet
Asemakaavaa varten on laadittu hulevesiselvitys ja lisätarkastelu (FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy, 2015 ja 2016). Tonttijaon ja maankäytön varmistuessa tulee hallintajärjestelmien mitoitus ja sijoitus tarkentaa. Jos tasaus toteutetaan toisin, hulevesisuunnitelmaa tulee tarkistaa. Hulevesiselvityksen jälkeen myös korttelialueet ovat hieman
muuttuneet ja hulevesipainanteiden sijainti joissakin kohdissa. Hulevesisuunnittelu on
tehty alueelle laaditun tasaussuunnitelman mukaisesti. Jatkosuunnittelussa voidaan
selvittää mahdollisuudet hyödyntää Tarasjärveä virtaamien tasaamisessa.
Hulevesien hallintajärjestelmät koostuvat matalista viivytyspainanteista sekä viivyttävistä avo-ojista. Viivytys voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa maanalaisilla viivytyssäiliöillä, jos korkotason sen sallivat. Maanalainen viivytys voidaan sijoittaa tonttien maisemavallien alle.
Suunnittelualueella on laajoja turvealueita, joten maanrakennustöiden aikaiseen hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota etenkin kiintoaineksen ja humuksen poiston osalta. Rakentamisen aikaiset hulevedet ovat poikkeuksetta laadultaan
huonoja. Pohjaveden mahdollinen pumppaus- ja hallintatarve ennen purkuvesistöön
johtamista tulee huomioida rakentamisen aikaisten vesien hallinnassa. Rakentamisen
aikaiset hulevedet vaativat merkittäviä hallintaratkaisuja ja yksityiskohtaista suunnittelua. Rakentamisen aikaiset hulevesijärjestelmät tulee suunnitella kohdekohtaisesti
alueen rakentamisaikataulut, vaiheistus sekä kokonaisuus huomioiden.
Hulevesien käsittely on suositeltavaa järjestää erillään lopullisen tilanteen hulevesien
hallintajärjestelmistä, koska niitä ei todennäköisesti pystytä rakentamaan niin etupainotteisesti, että ne olisivat käyttökunnossa muun rakentamisen aikana. Lisäksi rakennusvaiheen runsas kiintoainehuuhtouma voi tukkia rakennetun hulevesijärjestelmän
tai liata luonnonmukaisen hulevesien viivytysalueen. Rakentamisen aikaisia hulevesiä ei tule viivyttää maanalaisilla kennostoilla tai kaivannoilla, koska ne tukkeutuvat
helposti. Rakentamisen aikaisten viivytysalueiden ei tule olla yhteydessä hulevesiviemäriverkkoon, vaan vesille tulee olla erilliset maanpäälliset laskeutusaltaat.
Rakentamisen aikaisten hulevesien hallintaratkaisujen tulee olla toiminnaltaan yksinkertaisia, toimintavarmoja ja sijoitettavissa siten, että ne eivät haittaa käytännön toteutusta. Rakentamisen aikaisten hulevesien käsittelyssä tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon myöhemmissä vaiheissa rakennettavia tai tyhjiä tontteja, joilla huleve-
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sien on mahdollista imeytyä osittain maaperään ja suurin kiintoaines saadaan laskeutettua. Kasvillisuus tehostaa imeytymistä ja kiintoaineksen laskeutusta sekä ehkäisee eroosiota. Myöhemmässä vaiheessa painanne sedimentteineen voidaan kaivaa pois ja näin kiintoaines saadaan talteen. Jos etupainotteisesti rakennettuja hulevesien viivytys- ja suodatusrakenteita käytetään rakentamisen aikaisten hulevesien
käsittelyyn, tulee ne puhdistaa rakentamisvaiheen jälkeen kiintoaineksesta.
Rakentamisen aikaisia hulevesien käsittelymenetelmiä ovat laskeutus (esim. laskeutusaltaat), suodatus (esim. sedimenttiaidat ja suotopadot) sekä eroosiosuojaus. Lisäksi periaatteena tulisi olla, että pintamaata ja kasvillisuutta poistetaan mahdollisimman pieneltä alueelta kerrallaan.

Katualueet
Katualueiden leveys vaihtelee asemakaavassa 20-25 metrin välillä. Osaan kaduista
on jätetty varaus erilliselle kävely- ja pyörätielle. Tarastentien varteen on suunniteltu
hulevesien viivyttämiseksi ojalle tilaa 5,2 metriä hulevesiselvityksen lisätarkastelun
mukaisesti (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 2016). Myös katuympäristön toteuttamista ohjataan toteuttamis- ja rakentamistapaohjeilla.

Verkostot
Kaikesta voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee
pyytää Fingridistä erillinen risteämälausunto. Risteämä voi olla esimerkiksi katu, liikennejärjestely, liikuntatoiminto, ulkoilureitti, rakennelma tai maansiirtotoimenpide,
joka sijoittuu voimajohdon läheisyyteen. Risteämälausunnossa esitetään seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen toteuttamisessa on voimajohdon kannalta otettava huomioon. Lausunnossa annetaan näkemys suunnitelman toteuttamisen reunaehdoista. Lausuntopyynnön voi lähettää osoitteeseen Fingrid Oyj, Risteämälausunnot, PL 530, 00101 Helsinki tai risteamalausunnot@fingrid.fi.
Alueen vesihuollon toteuttajaksi on esitetty Tampereen kaupungin ja Kangasalan
kunnan välisessä yhteistoimintasopimuksessa Tampereen Vettä. Vesihuollosta kerrotaan enemmän kappaleessa 5.3.
Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten kaapelilinjojen sijainti tulee
selvittää hyvissä ajoin. Puolustusvoimien kaapelinäytöt tilataan Puolustusvoimien palvelukeskuksesta puhelinnumerosta 0299 818 080.

Kaarinanpolku
Kaarinanpolku on tarkoitus linjata Ruutanan osayleiskaavaehdotuksen mukaisesti
pois Tarastenjärven asemakaava-alueelta. Väliaikainen linjaus kulkisi Siperiantietä
pitkin.

Suunnitelma- ja lupa-asiat
Alueelle laaditaan erilliset katu- ja vesihuoltosuunnitelmat ja hulevesisuunnitelmat,
joissa ratkaistaan yksityiskohtaisemmin toteutus. Myös rakennus ja toimenpidelupien
yhteydessä tutkitaan ratkaisut kohdekohtaisesti.
Monet alueelle suunnitellut toiminnot vaativat ympäristöluvan, luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin ja sen nojalla annettuun ympäristönsuojeluasetukseen.
Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa sekä vesilaissa on määritelty ne tilanteet,
joissa lupa on tarpeen. YVA -lainsäädännössä on määritelty ne hankkeet, joista on
aina tehtävä ympäristövaikutusten arviointi YVA -menettelyssä. Alueellinen ympäris-
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tökeskus voi lisäksi yksittäistapauksessa päättää, että hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava YVA -menettelyssä, jos hankkeella on todennäköisesti merkittäviä
haitallisia ympäristövaikutuksia.

Kustannukset
Kaavarungon teknisen selvityksen mukaan yleistasauksen ja massansiirron karkea
investointikustannus on 18-20 milj. euroa. Katujen ja vesihuollon rakentamisen kustannusarvio taas on 3-3,2 milj. euroa. Näihin kustannuksiin ei sisälly hulevesijärjestelmien rakentamisen kustannuksia. Jutikkalan Säätiön perustama yhtiö rakentaa kustannuksellaan alueen kadut ja hulevesijärjestelmän.
Kangasalan kunnan on tarkoitus osallistua 50 %:lla eritasoliittymän rampin kiertoliittymän ja Tampereen puolen yhdyskatujen toteuttamiseen. Alueen kadut ja hulevesijärjestelmät on tarkoitus jäädä kunnan ylläpidettäväksi, mikä tuo kustannusvaikutuksia.

6.3 Toteutuksen seuranta
Toteutusta seurataan ympäristölupa- ja rakennuslupavaiheessa sekä hulevesi- ja katusuunnitelmien yhteydessä.
KANGASALA 30.5.2017
Suunnitteluarkkitehti
Kaavoitusarkkitehti

Susanna Virjo
Markku Lahtinen
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