
1 (6)

1

Asemakaava 845 Kidetie

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijoittuu Tarastenjärven asemakaava-alueelle, valtatien 9 (Jy-
väskyläntie) pohjoispuolelle ja voimalinjaan rajoittuen. Kaava-alueen koko on
16,2 ha.

Päätavoitteet
Tavoitteena on asemakaavaa muuttamalla mahdollistaa jätteiden loppusijoi-
tusalueen sijoittaminen Tarastenjärven asemakaava-alueen luoteisosaan.

Strategisesti Tarastenjärven alue on yksi elinkeinoelämän alueiden kärkihank-
keista Kangasalan kaupungin strategian mukaisesti.

Kaavamuutoksen perusteena on alueen luonne kiertotalousalueena. Kiertota-
lousmateriaalien käsittelyssä pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntä-
mään jätteet materiaalina esim. maanrakennuksessa tai energiantuotannon
polttoaineena. Käsittelyn jälkeen jää kuitenkin osa hyödyntämiskelvotonta re-
jektiä, jota ei voida hyödyntää, ja se joudutaan loppusijoittamaan asianmukai-
sesti kaatopaikalle. Tarasten kiertotalousalueen toimintakokonaisuus huomioi-
den alueelle tarvitaan myös kaatopaikka-alue.

Suunnittelu-
alue sijaitsee
Kidetien
päässä Taras-
tenjärven uu-
della kierrätys-
ja teollisuusalu-
eella, Jyväsky-
läntien poh-
joispuolella.

Aloite/hakija
Kaavan laati-
minen on tullut
vireille maan-
omistajan
aloitteesta.
Hakija on toi-
mittanut jättei-
den loppusijoi-
tustoimintaa
varten kaava-
muutoshake-
muksen Kan-
gasalan kau-
pungille
2.5.2019.

Kaavamuutosalue
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Lähtötiedot

Maanomistus
Alue on osittain kaupungin ja osittain yksityisessä omistuksessa. Tarasten Kierto-
talousalue Oy:llä on maankäyttösopimus molempien omistajien kanssa aluei-
den käytöstä ja hallinnasta.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Pirkanmaan maakuntakaava on tullut voimaan. Kaavamuutos alue sijoittuu
maakuntakaavassa jätteiden käsittelyalueeksi osoitetulle alueelle.

Kaupungin maa-
omaisuus on
osoitettu kartassa
keltaisella.

Maakuntakaava

EJ (Jätteenkäsit-
telyalue). Merkin-
nällä osoitetaan
jätteiden ja kier-
rätysmateriaalien
vastaanottoon,
käsittelyyn ja lop-
pusijoitukseen va-
ratut alueet.
Suunnittelumää-
räys:
Alueen yksityis-
kohtaisemmassa
suunnittelussa tu-
lee huolehtia ym-
päröivillä alueilla
tapahtuvaan ul-
koiluun ja muu-
hun virkistyskäyt-
töön kohdistuvien
haittojen ehkäi-
semisestä.

Asemakaava-
aluetta koskee
myös tuulivoi-
mala-aluemer-
kintä (tv) ja 2-ke-
hän kehittämis-
vyöhyke (keltai-
nen kk3).
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Strateginen osayleis-
kaava
Alueella on voimassa
strateginen yleiskaava
vuodelta 2017.

Ruutanan osayleis-
kaavaehdotus

Alueella on vireillä
Ruutanan osayleis-
kaava, kaavaehdotus
on ollut nähtävillä
vuonna 2011.

Asemakaavatilanne

Alueella on voimassa
asemakaava nro 740
(Tarastenjärven ase-
makaava), joka on
saanut lainvoiman
vuonna 2018.

Strateginen yleis-
kaava.
Tarastenjärven
kiertotalouskeskit-
tymä (T):
Tarastenjärveä
kehitetään elin-
keinoelämän sol-
mukohtana Jy-
väskyläntien kehi-
tyskäytävässä
nojaten Oriveden
ja Tampereen
suuntiin.

Ruutanan
osayleiskaava-
ehdotus
Tarkemman
suunnittelun tar-
vealue (sel)
Alueen maan-
käyttö voidaan
ratkaista Taras-
tenjärven jät-
teenkäsittelyalu-
een tullessa
ajankohtaiseksi.

Maa- ja metsäta-
lousvaltainen
alue, jolla ulkoi-
lunohjaamistar-
vetta (MU).
Alueella suoritet-
tavissa toimenpi-
teissä tulee ottaa
huomioon alu-
een virkistyskäyt-
töarvot sekä mai-
sema- ja luon-
nonolosuhteet.
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Kaavamuutoksen
rajaus koskee
tonttia 3 kortte-
lissa 8205 (punai-
sella) ja käyttötar-
koituksen muutos-
alue on merkitty
violetilla.

Tehdyt selvitykset ja selvitystarpeet
Tarastenjärven asemakaavaa varten tehdyt selvitykset palvelevat myös ase-
makaavamuutoksen laatimista (alla). Ruutanan osayleiskaavaa varten on
tehty myös selvityksiä.
· Kierrätyspuiston ympäristövaikutusten tarkastelu, Ramboll Finland Oy,

2016.
· Tarastenjärven asemakaavan hulevesiselvitys, FCG Suunnittelu ja tek-

niikka 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 ki-
viaineksen laatu- ja ympäristöominaisuudet. Ramboll Finland Oy, 2015.

· Geotekninen rakennettavuusselvitys. Ramboll Finland Oy, 2015.

Rakentamistapaohjeet
Asemakaava-alueelle on hyväksytty rakentamistapaohjeet vuonna 2018.

YVA
Valtatien 9 pohjoispuolisesta alueesta on saman aikaan vireillä Tarasten kierto-
talous Oy:n Kiertotalousalue -hankkeen YVA-menettely, jossa on mukana myös
kyseisen uuden kaatopaikan vaikutusten arviointi. YVA-menettelyyn liittyen on
laadittu ja laaditaan selvityksiä alueelta. YVA-ohjelma on ollut nähtävillä 20.2.-
22.3.2019 ja siitä on saatu yhteysviranomaisen lausunto. Ohjelman mukaan
YVA-selostus on tulossa nähtäville syksyllä 2019.

Asemakaava

Alueelle on osoi-
tettu merkinnällä
E-2 kiertotalous-
toimintaan va-
rattu erityisalue.
Alue on tarkoi-
tettu kierrätys- ja
jätemateriaalien
käsittelyyn ja väli-
aikaiseen varas-
tointiin, energia-
puun käsittelyyn
ja varastointiin
sekä logistiikkatoi-
mintaan. Alueelle
saa sijoittaa toi-
mintaan liittyviä
rakennuksia, ra-
kennelmia ja lait-
teita.

Tehokkuusluku on
0,1 ja kerrosluku II.

Korttelissa ja ase-
makaavan ylei-
sissä määräyk-
sissä on lisäksi
määrätty huleve-
sien käsittelystä
ym.

Korttelia ympäröi-
vät suojaviheralu-
eet (EV).
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Hankkeeseen voi tutustua Ympäristöhallinnon verkkosivuilla:
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arvi-
ointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Tarasten_Kiertotalous-
alue_Oyn_Kangasalan_Kiertotalousalue_hanke_Kangasala

Ortokuvassa on esitetty kaava-alueen rajaus.

Nykytilanne
Kaava-alue on nykyisin rakentamatonta metsäaluetta rajoittuen Tampereen
kaupungin rajaan ja Fingridin voimajohtoalueeseen. Uusi kaatopaikka-alue tu-
lee sijoittumaan Tampereen puolella sijaitsevan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n
Tarastenjärven jätekeskuksen loppusijoitusalueen viereen.

Tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden jätteiden loppusi-
joitusalueen sijoittaminen asemakaavoitetun alueen luoteisosaan muuttamalla
nykykyistä kiertotaloustoimintaan varatun alueen käyttötarkoitusta jätteenkäsit-
telyalueeksi.

Vaikutusten arviointi
Loppusijoitusalue on mukana tekeillä olevassa Tarasten kiertotalousalueen ym-
päristövaikutusten arvioinnissa (YVA), josta saadaan arvioinnin yhteydessä kaa-
vaselostukseen tarvittavat toimintaa ja vaikutuksia koskevat arviot ja lisäselvi-
tykset asemakaavatyön yhteydessä tehtyjen selvitysten lisäksi. Hankkeen YVA -
ohjelma, joka on ollut nähtävillä. Tuleva maankäytön muutos aiheuttaa vaiku-
tuksia sekä lähiympäristöön että ihmisten elinympäristöön.
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Osallistuminen ja vuorovaikutus
Osalliset
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:

· Maanomistajat
· Lähiympäristön asukkaat, toimijat ja työntekijät
· Kaupungin palvelualueet (ympäristö- ja rakennusvalvonta, rakentami-

nen)
· Viranomaiset (Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan

maakuntamuseo)
· Tampereen kaupunki
· Verkostojen haltijat (Tampereen Vesi -liikelaitos, Elenia Oyj, Fingrid oyj)
· Pirkanmaan pelastuslaitos, ympäristöterveydenhuolto

Tiedottaminen
Kaavan nähtävillä pitämisestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla. Valmiste-
luvaiheessa lähetetään kirjeitse tiedote maanomistajille ja lähinaapureille. Ase-
makaavaehdotuksesta voidaan lisäksi tiedottaa kirjeitse niitä, jotka ovat sitä
erikseen pyytäneet. Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaehdotus tulee nähtä-
ville kaupungin verkkosivuille www.kangasala.fi

Asemakaavan laatija ja aikataulu
Kangasalan kaupungin kaavoitus
Urheilutie 13 (PL 50)
36201 Kangasala

Kaavan suunnittelua hoitaa suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo.
e-mail: susanna.virjo(at)kangasala.fi Vastaanotto maanantaisin klo 9-11.

Lisätietoja kaavoituksen aikataulusta antaa toimistosihteeri Liisa Rasila
puh. 040 133 6631.

Mielipiteiden ja muistutusten vastaanotto:
Kangasalan kaupunki
Elinympäristölautakunta
PL 50
36201 Kangasala
tai
kaavoitus(at)kangasala.fi

Päätöksenteko ja alustava aikataulu

Ehdotus. Mahdolli-
suus jättää muistu-
tuksia. Kaupungin-
hallitus.

Talvi 2019–20

Hyväksyminen.
Valtuusto. Mah-
dollisuus jättää
valitus hallinto-oi-
keuteen.

Kevät 2020

Valmistelu. Asema-
kaavaluonnos nähtä-
villä. Mahdollisuus
esittää mielipiteitä.
Elinympäristölauta-
kunta.

Syyskuu 2019

Valmistelu. Osallistu-
mis- ja arviointisuunni-
telma (OAS) nähtä-
villä. Mahdollisuus
esittää mielipiteitä ta-
voitteista. Elinympäris-
tölautakunta.

Kesäkuu 2019


