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1 TIIVISTELMÄ 

1.1 Sijainti 
Kaava-alue sijaitsee Kangasalla, noin 900 metriä valtatien 9 pohjoispuolella. Alue rajoittuu 
lännessä Tampereen kaupungin rajaan ja idässä 400 kV:n voimalinjaan. 
 
 

1.2 Kaavaprosessin vaiheet 
Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt alueen haltija.  
 
Hanke on tullut vireille elinympäristölautakunnan päätöksellä 14.5.2019 §59. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma oli nähtävänä 29.5.-28.6.2019 välisenä aikana. Kaavan valmisteluai-
neisto oli nähtävänä 17.10.-15.11.2019 välisenä aikana. Kaavaehdotus oli nähtävänä 13.5.-
11.6.2020 välisenä aikana.  
 
 

1.3 Asemakaavan tavoitteet 
Tavoitteena on mahdollistaa jätteiden loppusijoitusalueen sijoittaminen Tarastenjärven ase-
makaavan luoteisosaan korttelin 8205 tontille 3. 
 
 

1.4 Suunnittelualueen laajuus 
Suunnittelualueen laajuus on 16,2 ha.  
 
 

1.5 Rakennusoikeus 
Kaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeutta. 
 
 

1.6 Asemakaavan toteuttaminen 
Kiertotalousalueen toiminta edellyttää lupien hakemista eri viranomaisilta. Mahdollisia tarvit-
tavia lupia ovat ympäristölupa, maa-aineslupa, maisematyölupa ja kemikaaliturvallisuuslain 
mukaiset luvat. Lisäksi on huomioitava lannoitevalmistelain vaatimukset ja tehtävä sopimus 
jätevesien johtamisesta viemäriin. 
 
Keskeisesti alueen toteuttamista tulee ohjaamaan Tarasten kiertotalousalueen Suomen Eri-
tyisjäte Oy:n Kangasalan käsittelylaitoksen ympäristölupa lupamääräyksineen. Ympäristölu-
paan sisältyy myös toteuttamisessa huomioitavat ennaltavarautumissuunnitelma sekä seu-
ranta- ja tarkkailusuunnitelma. 
 
 

1.7 Tausta-aineisto 

 Tarasten asemakaava. Kangasalan kunta 30.5.2017. 
 Tarasten kiertotalousalue Oy. Kiertotalousalue. YVA-ohjelma. Envineer Oy 1.2.2019. 
 Tarasten kiertotalousalue Oy. Kiertotalousalue. YVA-selostus. Envineer Oy 2019. 
 Suomen Erityisjäte Oy. Kangasalan käsittelylaitos. Ympäristölupahakemus. Envineer 

Oy 28.2.2020. 
 Kangasalan Tarastenjärven yritysalueen 2. vaiheen kosteikkosuunnitelmat (kohteet 3-

7). Etelä-Suomen Salaojakeskus 14.8.2019. 
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 Rakennettavuusselvitys korttelit ja kadut, Tarasteen kiertotalousalue. Taratest 
3.3.2020. 

 Yhteenveto Tarastenjärven alueen jäte-, pinta- ja pohjavesien tarkkailusta vuodelta 
2017. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, 2018.  

 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. 
 Tampereen kaupunkiseudun ilmasto- ja energiatavoitteet: Konsulttityön raportti. 

Marko Nurminen Avoin yhtiö Tietotakomo, 2017-2018 
 
 

2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
2.1.1 Yleistä 
Kaava-alue sijaitsee Kangasalla, noin 900 metriä valtatien 9 pohjoispuolella. Alue rajoittuu 
lännessä Tampereen kaupungin rajaan ja idässä 400 kV:n voimalinjaan. Alueen länsipuolella 
sijaitsee Tarastejärven jätteenkäsittelyalue ja hyötyvoimalaitos. 
 
Alue on osa suunniteltua Tarasten kiertotalousaluetta ja sijoittuu alueen luoteiskulmaan. Kier-
totalousalueen toteuttaminen edellyttää YVA-menettelyä. 
 
Suunnittelualueen laajuus on 16,2 ha.  
 
2.1.2 Kulttuuriympäristö, rakennettu ympäristö ja maisema 
Kaavamuutosalueelle ei ole rakennuksia. Alueelta ei ole havaittu muinaisjäännöksiä tai erityi-
siä kulttuurihistoriallisia arvoja. 
 
Lähimmät rakennukset ovat Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen ja hyötyvoimalaitoksen 
rakennukset lännessä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 900-1000 metrin etäisyy-
dellä valtatien 9 pohjoispuolella ja Palonkyläntien varrella pohjoisessa. Kangasalan Ruuta-
naan on kaavoitettu uusi asuinalue noin 300 asukkaalle, lisäksi Tampereen puolelle Nurmi-
Sorilaan on kaavoitettu alue noin 100 uudelle asunnolle. Ruutanaan kaavoitettu asuinalue 
sijaitsee kiertotalousalueen eteläpuolella, noin 2 km etäisyydellä suunnitellusta loppusijoitus-
alueesta, Nurmi-Sorilan kaava-alueen asumiseen osoitetut alueet sijaitsevat noin 2 km etäi-
syydellä loppusijoitusalueen länsipuolella.   
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YKR-aineiston mukainen taajaman ja maaseudun välinen jako. Kiertotalousalueen hankealue osoitettu oranssilla. 
Lähde: YVA-ohjelma, Envineer Oy 2019. 
 
Kaava-alueen länsipuolella sijaitsevan Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen loppusijoi-
tusalueen täyttökorkeus on n. +155 m mpy.  Hankealue on maastoltaan vaihtelevaa. Maise-
mallisesti 400 kV:n voimalinja jakaa alueen lounas-koillinen –suunnassa. 
 
2.1.3 Luonnonympäristö 
Alueesta on Tarastenjärven asemakaavahankkeen yhteydessä tehty luontoselvitys vuonna 
2015. Tarasten kiertotaloushankkeen YVA-menettelyn aikana hankealueen luontoarvojen tie-
tämystä on täydennetty valikoiduin selvityksin kaudella 2018. 
 
Kaavamuutosalueelta ei ole havaittu luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain mukaisia suo-
jeltuja luontotyyppejä, erityisesti suojeltavia lajeja, erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai suojel-
tavia vesiluontotyyppejä eikä luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettujen eläinlajeihin kuu-
luvien yksilöiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. 
 
Alue rajautuu länsiosaltaan Tarastenjärven jätekeskukseen. Kaavamuutosalue on pääosin 
hakattua metsää.  
 
Alueen linnusto on tavanomaista taajamien läheisten metsäseutujen linnustoa. Tarastenjär-
ven jätteenkäsittelykeskuksen vaikutuksesta alueella esiintyy ajoittain hyvinkin runsaasti 
lokki- ja varislintuja kiertelemässä ja lepäilemässä. Myös petolintuja voi esiintyä alueella hyö-
dyntämässä jätteenkäsittelyalueen ravintovaroja.    
 
Alueella tavataan melko tavanomaista metsien ja taajamien eläinlajistoa. Yleisimpiä nisäkäs-
lajeja alueella ovat erilaiset pikkunisäkkäät, hirvi ja kettu. Tarastenjärven jätteenkäsittelykes-
kus hyödyttää selkeästi joitakin jyrsijöitä ja pienpetoja, ja niitä voidaankin olettaa tavattavan 
tavanomaista runsaammin alueella.   
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Alueen vedet laskevat Tampereen puolella sijaitsevaan Tiikonojaan, jonka varrella sijaitsee 
luonnonsuojelulaissa erityisesti suojellun lajin, tummaverkkoperhosen, tunnettu elinympäris-
töniitty. Alueelle on perustettu pieni suojelualue lajille. Lisäksi läheinen laajempi Näätäsuon 
niitty on suojeltu lajin elinalueena.   
 
2.1.4 Virkistys 
Kaavamuutosalueelle ei kohdistu virkistystarpeita. Kiertotalousalueen itäpuolelta kulkee vael-
lusreitti, Kaarinanpolku. 
 
2.1.5 Kunnallistekniikka ja liikenne 
Kiertotalousalueen hankealueelle ulottuu vesijohto ja viemäriverkko. 
 
Kaavamuutosalueen itärajalla koillinen-lounas -suunnassa kulkee 400 kV voimalinja. 
 
Alueelle on kulku Tarastenjärven liittymän ja Tarastenjärven asemakaavassa osoitettujen ka-
tualueiden kautta. 
 

 
Kiertotalousalueen läheiset tiet ja liikennemäärät 2017. Lähde: YVA-ohjelma, Envineer Oy 2019. 
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2.1.6 Vesien hallinta ja pohjavesi 

 
Vesien purkureitti ja hankealueen läheiset vesistöt. Lähde: YVA-ohjelma, Envineer Oy 2019. 
 
Kiertotalousalueen vedet virtaavat Tarasjärvestä sekä Onkijärvestä ojia pitkin Tiikonojaan, 
josta edelleen Sorilanjoen ja Laalahden kautta Näsijärveen. 
 
Kiertotalousalue kuuluu Kokemäenjoki-Saaristomeri-Selkämeri vesienhoitoalueeseen, jolle 
on laadittu vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021. Vesienhoitosuunnitelmaa 
tarkentavat toimenpideohjelmat on tehty ELY-keskuksittain, hankealue kuuluu Pirkanmaan 
vesienhoidon toimenpideohjelmaan. 
 
Tarasjärven alueella  alueen toiminnanharjoittajat suorittavat vesien yhteistarkkailua 
Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymän ohjelman mukaisesti. Tarkkailun tavoitteena on 
selvittää Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle johdetun kuormituksen sekä ympäristöön 
päässeen vesistökuormituksen määrää sekä vaikutuksia alueen ympäristön pinta- ja 
pohjavesiin. 
 
Tiikonojan alue on alajuoksun peltoalueita lukuun ottamatta pääasiassa metsää. Tiikonoja 
kulkee soistuneissa painanteissa. Tiikonojan valuma-alue jakautuu Tampereen ja 
Kangasalan alueille. Huomattava määrä suovesiä kertyy Kangasalan puolelta, jonne uoma 
jatkaa melko pitkälle. Tiikonojan valuma-alueelle sijoittuva Tarastenjärven vanha kaatopaikka 
on ympäröity keräysojilla ja kaatopaikkavedet johdetaan jätevesiviemäreiden kautta 
jätevedenpuhdistamolle.  
 
Tiikonojan vedenlaatua on tarkkailtu jo pitkään, vuodesta 1986 lähtien. Tarkkailutulosten pe-
rusteella vedet ovat yleisesti ottaen lievästi sameita humusvesiä. Kevään ylivalumakausina 
vedet ovat olleet ajoittain selvästi sameampia. Ojalla ei sinänsä ole suurempaa käyttöarvoa. 
Veden sähkönjohtavuus on luonnontasoa korkeampi ja vesi on jätevesimäistä, mistä johtuen 
sähkönjohtavuus on erityisen korkea. (Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry, 2018) 
 
Hankealue ei sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella. Lähin 
vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokiteltu pohjavesialue, Riku (0421102, luokka I), 
sijaitsee hankealueen kaakkoispuolella noin 5 km etäisyydellä. Hankealueen läheisyydessä 
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ei sijaitse talousvesikaivoja. Hankealueen suopainanteissa oleva vesi on useimmiten ns. 
orsivettä, joka ei ole yhteydessä varsinaiseen pohjavesitasoon, joka sijaitsee syvemmällä. 
Turvealueilla pohjaveden tai orsiveden pinta sijaitsee lähellä maanpintaa. 
 
2.1.7 Maaperä ja kallioperä 
Alueelle laaditun rakennettavuusselvityksen (Taratest 3.3.2020) mukaan korttelin 8205 
(14098-005) alueella oli humuskerroksen alla 0 … 1.0 savi-/silttikerros, joka rajautuu alapin-
nastaan moreeniin. Maanäytteiden vesipitoisuudeksi on laboratoriossa määritetty 33 … 48 % 
kuivapainosta laskettuna.Painokairaukset ovat päättyneet 0.2 … 10.8 m syvyyteen vallitse-
vasta maanpinnasta mitattuna (taso +113.6 … +126.6) pysähtyen tiiviiseen maakerrokseen, 
kiveen tai kallioon. 
 
Hankealueella on tehty vuonna 2015 asemakaavoituksen yhteydessä selvitys arseenin taus-
tapitoisuuksista sekä kiviaineksen laatu- ja ympäristöominaisuuksista. Kaikissa tutkituissa 
maaperänäytteissä arseenin ja muiden tutkittujen alkuaineiden pitoisuudet alittivat selvästi 
valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman ase-
tuksen (PIMA-asetus, 214/2007) mukaiset alemmat ohjearvot. Maaperän on arvioitu edusta-
van luonnontilaista maaperää. 
 
Kiertotalousalueella ei sijaitse arvokkaita tai suojeltavia kallioperän muodostumia. Tarasjär-
ven alue kuuluu Tampereen eteläpuoliseen Pirkanmaan migmatiittivyöhykkeeseen, jolla 
esiintyy laajasti magmaattista kiillegneissiä. Hankealue sijaitsee GTK:n kallioperäkarttojen 
(1:200 000) perusteella alueella, jonka vallitsevat kivilajit ovat kiillegneissi ja pegmatiittigra-
niitti. Vuoden 2015 selvityksen mukaan kallioperässä todetut koboltin ja kromin pitoisuudet 
eivät aiheuta rajoituksia kallion louhinnan tai louheen sijoittamisen suhteen. 
 
Maanpinnan taso vaihtelee tasolla +120.5…+129.5. 
 
 
 
2.1.8 Tuuliolosuhteet 

 
Vallitsevat tuulensuunnat ovat 
kaakkois  luode suunnasta. Eni-
ten tuulee lounaasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuuliruusu. Lähde: Suomen Tuuliatlas, Ilmatieteen laitos. 
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2.1.9 Maanomistus 
Alue on osittain kaupungin ja osit-
tain yksityisessä omistuksessa. 
Tarasten Kiertotalousalue Oy:llä 
on maankäyttösopimus molem-
pien omistajien kanssa alueiden 
käytöstä ja hallinnasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaupungin maanomistus on osoitettu kartassa keltaisella. 

 
 
2.2 Suunnittelutilanne 
2.2.1 Asemakaava 
Alueella on voimassa asemakaava nro 740 (Tarastenjärven asemakaava), joka on saanut 
lainvoiman vuonna 2018. 

 
Ote voimassa olevasta Tarastenjärven asemakaavasta. 
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Kaavamuutosaluetta koskevat seuraavat asemakaavamääräykset: 
 
E-2: Kiertotaloustoimintaan varattu erityisalue. Alue on tarkoitettu kierrätys- ja jätemateriaa-
lien käsittelyyn ja väliaikaiseen varastointiin, energiapuun käsittelyyn ja varastointiin sekä lo-
gistiikkatoimintaan. Alueelle saa sijoittaa toimintaan liittyviä rakennuksia, rakennelmia ja lait-
teita. 
 
Korttelia ympäröivät suojaviheralueet (EV-5 ja EV-6). 
 
Suurin sallittu kerrosluku:  II. 
 
Rakennusoikeus: e=0,1. 
 
hule-14: Jos tontin pinta-alasta on vettäläpäisemätöntä pintaa yli 75%, ylimenevältä osalta 
tulevia hulevesiä tulee viivyttää korttelialueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai 
säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettäläpäisemätöntä 
pintaneliömetriä kohden. Viivytyspainanteiden, altaiden ja säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin 
kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. 
 
va: Ohjeellinen alueen osa, johon voidaan sijoittaa suojavalli. 
 
Johtoa varten varattu alueen osa. 
 
 
ajo: Ohjeellinen ajoyhteys. 
 
Ohjeellinen avo-ojaa varten varattu alueen osa. 
 
Yleismääräykset: 
Alueelta Tampereen Tiikanluoman suojaviheralueen suuntaan johtuvat hulevedet eivät saa 
heikentää Tiikonojan varren tummaverkkoperhosen elinympäristön kosteusolosuhteita. Ta-
voitteena on säilyttää virtaama Tiikonojassa mahdollisimman tasaisena ja jonkin verran lisätä 
Tummaverkkoperhosniityn kosteutta. 
 
Alueen hulevesien käsittelyjärjestelmä tulee toteuttaa kokonaisuutena erillisen suunnitelman 
mukaisesti. Kortteli- ja katualueille on esitettävä lupa-asiakirjojen yhteydessä hulevesien hal-
lintasuunnitelma, joka sisältää myös rakentamisen aikaisen hulevesien hallinnan. Suunnitel-
mat 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. 
 
Hulevesitoimenpiteet eivät saa lisätä maanteiden sivu- ja laskuojien tai rumpujen vesimääriä. 
Mikäli maa-ainesten tai muun materiaalin käsittely aiheuttaa kohtuutonta haittaa asutukselle 
tai ympäristölle, se on käsiteltävä ja varastoitava sisätiloissa tai suojattuna ulkotiloissa. 
 
Julkisivun mainospinnat, mainokset tai valaistus eivät saa aiheuttaa häiriötä valtatien liiken-
teelle. 
 
Alueelle on laadittu rakentamistapa- ja toteuttamisohjeet. 
 
Kaava 8475, Tampere 
 
Kaavamuutosalue rajoittuu Tampereen kaupungin puolella voimassa olevaan asemakaavaan 
8475. 
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Alueella ovat voimassa seuraavat kaavamääräykset: 
 
EJ: Jätteenkäsittelyalue 
 
EJ-1: Jätteenkäsittelyn korttelialue. Alue varataan vaarallisten jätteiden käsittelyyn, varastoin-
tiin ja loppusijoitukseen. Alueelle saadaan rakentaa jätteen käsittelyyn liittyviä rakennuksia, 
rakenteita ja varastokenttä. 
 
EJ-2: Jätteenkäsittelyn korttelialue. Alueella saadaan käsitellä ja varastoida jätettä, ei kuiten-
kaan loppusijoittaa vaarallisia jätteitä. Alueelle saadaan rakentaa jätteen käsittelyyn, kierrä-
tykseen ja energian tuotantoon liittyviä rakennuksia, rakenteita ja varastokenttiä sekä tarvitta-
via yhdyskuntateknisiä rakenteita. 
 
EVS: Suojaviheralue, jolla sijaitsee luonnonmonimuotoisuuden kannalta arvokas ekologinen 
yhteys. 
 
Kaava-alueen itärajalle, joka rajautuu Kangasalan kaupungin rajaan, on osoitettu ohjeellinen 
ajoyhteys (ajo) ja ohjeellinen avo-ojaa varten varattu alueen osa (oja-3). 
 
EJ-1 ja EJ-2-alueita koskee kaavamääräys hule-30(1): 
Tontilta tulevat hulevedet tulee viivyttää tontilla tai muulla alueella viivytysrakentein ja johtaa 
purkupaikkaan viranomaisen hyväksymän erillissuunnitelman mukaan. Viivytysrakenteiden 
mitoitustilavuutena on suluissa mainittu kuutiometrimäärä jokaista sataa tontille rakennettu-
jen kattojen ja muiden vettäläpäisemättömien pintojen neliömetrimäärää kohden. Tontilta tu-
levista hulevesistä, puhtaita kattovesiä lukuun ottamatta, on erotettava öljy ja hiekka. Öljyn- 
ja hiekanerotusjärjestelmä tulee varustaa näytteenottokaivolla. Viivytysrakenteiden tulee tyh-
jentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. 
 
Alueita koskevat seuraavat kaavassa annetut yleismääräykset: 
 
HULEVEDET 
Katusuunnitelmiin sekä rakennus-, toimenpide-, tai ympäristölupa-asiakirjoihin on liitettävä 
hankkeen pohjalta laadittu suunnitelma hulevesimenetelmistä. 
 
Hulevesisuunnitelmassa tulee esittää rakentamisen ja toiminnan aikaiset hulevesimenetel-
mät ja -rakennelmat sekä hulevesien hallinnan seurantasuunnitelma. Hulevesien viivytysjär-
jestelyjen tulee osaltaan turvata alueen merkittävät luontoarvot alueella ja lähiympäristössä 
erityiset kosteusolot säilyttämällä. Jätteenkäsittelyn korttelialueen (EJ-2) koillisosassa tontilla 
8304-2 on huolehdittava, että alueen läpi sijoittuvan hulevesistön ojan veden kulku ja laatu 
eivät vaarannu jätetoimintojen keskellä. 
 
Lupa-asiakirjoissa esitetyt hulevesimenetelmät ja -rakenteiden suunnitelmat sekä seuranta-
suunnitelma tulee hyväksyttää ympäristönsuojeluviranomaisella. 
 
MAISEMA JA KAUPUNKIKUVA 
Jätteen loppusijoitusalueet maisemoidaan jätteen loppusijoituksen päätyttyä ympäristöluvan 
ehtojen mukaisesti. 
 
ALUEIDEN SUOJELU JA LUONNONARVOT 
Aluetta suunniteltaessa, toteutettaessa ja rakennettaessa on huolehdittava, että erityisesti 
suojeltavan lajin elinympäristöjen kosteusolosuhteita ei heikennetä. 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELU 
Ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä on huolehdittava siitä, että alueelle sijoittuvien 
toimintojen mahdolliset vesistö-, melu-, savu-, pöly- ja hajuhaitat on tutkittu asianomaisen vi-
ranomaisten hyväksymällä tavalla lupamenettelyjen yhteydessä. 



 11

 
KORTTELIN 8304 JÄTTEENKÄSITTELYALUEOSA (EJ) 
Aluetta saadaan olosuhteet huomioiden hyödyntää aurinkokeräimillä tapahtuvaan energian-
tuotantoon merkinnän osoittamalla ohjeellisella alueella (ena). Jätteiden loppusijoitusalueen 
eteläpuolen rinteisiin saadaan sijoittaa aurinkoenergiakeräimiä kaatopaikan sulkemissuunni-
telman mukaisia rakenteita vahingoittamatta. Aurinkoenergiakeräimien sijoittamisesta laadittu 
suunnitelma on hyväksytettävä asianomaisella viranomaisella. 

 
Tampereen asemakaava 8475 ja Kangasalan kaupungin Tarastenjärven asemakaavojen liittyminen toisiinsa. 
 
2.2.2 Rakentamistapaohjeet 
Asemakaava-alueelle on hyväksytty rakentamistapaohjeet vuonna 2018. 
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2.2.3 Yleiskaava 
Alueella on vireillä Ruutanan 
osayleiskaava, kaavaehdotus 
on ollut nähtävillä vuonna 
2011. 
 
Kaavamuutosalueelle on 
osoitettu tarkemman suunnit-
telun tarvealuetta (sel). Alu-
een maankäyttö voidaan rat-
kaista Tarastenjärven jät-
teenkäsittelyalueen tullessa 
ajankohtaiseksi. 
 
 
 
 
 

Ote Ruutanan osayleiskaavaehdotuksesta 14.12.2010. 
 

Taajamien osayleiskaavassa (oikeusvaiku-
tukseton, 2000) alueelle on osoitettu jätteen-
käsittelyaluetta, teollisuus- ja varastoaluetta 
sekä työpaikka-aluetta valtatien eteläpuo-
lelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava 
Kaavamuutosalueeseen rajoittuvalla alueella Tampereen kaupungin puolella on vireillä Poh-
jois-Tampereen strateginen yleiskaava. Yleiskaavaluonnos oli nähtävilä 4.4.-31.5.2019. 
 
Yleiskaavassa Tarastenjärven alue on osoitettu ratkaistavaksi ensisijaisesti asemakaavalla. 
Tarastenjärven alueelle on osoitettu puhdistettava/kunnostettava alue (saa), jätteenpolttolai-
tos (E-jp) ja sähköasema (E-sä). 
 
Tarastenjärven pohjoispuolella sijaitsevalle Palonkylän alueelle on osoitettu Kyläalue (ruskea 
vaakaviivoitus). Kyläaluetta ympäröi maaseutualue (vaalean vihreä täyttöväri). Maaseutualu-
een eteläosaan on osoitettu ekologinen yhteystarve (vihreä nuoli) ja arvokas perinne-
biotooppi (pb). 
 
Kangasalan kaupungin rajalle on osoitettu maakuntakaavan mukaisen tuulivoima-alueen 
suojavyöhyke (sv-2). 
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Ote Pohjois-Tampereen strategisesta yleiskaavasta. 
 
Aitolahti-Teisko yleiskaava (1982) 
Kaavamuutosalueen luoteispuolella on voimassa Aitolahti-Teiskon yleiskaava vuodelta 1982. 
 
Palonkylän alue on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. 
 
Nurmi-Sorilan osayleiskaava (2016) 

 
Ote Nurmi-Sorilan osayleiskaavasta. 
 
Voimassa oleva Nurmi-Sorilan yleiskaava sijaitsee lähimmillään noin 1 km:n etäisyydellä 
Kangasalan rajasta. Yleiskaava ei käsitä Tarastenjärven aluetta eikä Palonkylän aluetta. 
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Nurmi-Sorilan kaava-alueen asumiseen osoitetut alueet sijaitsevat lähimmillään noin 2 km 
etäisyydellä loppusijoitusalueen länsipuolella.   
 
2.2.4 Maakuntakaava 

Kaavamääräykset: 
 
EJ: Jätteenkäsittelyalue.  
Merkinnällä osoitetaan jätteiden ja kierrätysmateriaalien vastaanottoon, käsittelyyn ja loppu-
sijoitukseen varatut alueet. 
 
Suunnittelumääräys:  
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huolehtia ympäröivillä alueilla tapahtu-
vaan ulkoiluun ja muuhun virkistyskäyttöön kohdistuvien haittojen ehkäisemisestä. 
 
tv2: Tuulivoima-alue. 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät tuulivoimaloiden alueet, 
joille on mahdollista sijoittaa kymmenen tai useampia voimaloita (tv1) sekä maakuntakaavan 
taajamatoimintojen läheisyyteen varatuille alueille viisi tai useampia voimaloita (tv2). 
 
Suunnittelumääräys:  
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon vaikutukset vakituiseen 
ja loma-asutukseen, luontoon, kuten linnustoon ja lepakoihin, ekologisiin yhteyksiin, pohjave-
teen sekä ulkoilu- ja virkistysyhteyksiin. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon asutukseen 
kohdistuvat melu- ja välkevaikutukset sekä varmistaa arvokkaiden geologisten muodostu-
mien ja maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen säilyminen.  Lisäksi tulee ottaa huomioon puo-
lustusvoimien toimintaedellytykset, tutkajärjestelmien ja radioyhteyksien turvaaminen sekä 
Ilmatieteen laitoksen säätutkien, lentoliikenteen, tie- ja raideliikenteen ja voimajohtojen aset-
tamat rajoitteet.  
 
kk3: 2-kehän kehittämisvyöhyke. 
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Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun 2-kehään tukeutuva yritys- ja tutki-
mustoiminnan sekä asumisen vyöhyke, joka ulottuu lentoasemalta Sääksjärven, Hervannan, 
Saarenmaan ja Lentolan kautta Tarastenjärvelle. Vyöhyke kytkee lentoasemaa ja itäistä kau-
punkiseutua toisiinsa, keskusakselin kehittämisvyöhykkeeseen sekä kaupunkiseudun muihin 
yritysalueisiin.       
 
Kehittämissuositus: 
Aluekokonaisuutta kehitetään tiivistyvän taajamarakenteen ja monipuolisen yritys- ja tutki-
mustoiminnan vyöhykkeenä. Huomiota tulee kiinnittää alueiden tarkoituksenmukaiseen to-
teutusjärjestykseen. Maankäytön suunnittelussa tulee varautua myös 2-kehän yhteystarpeen 
toteuttamiseen Tarastenjärvelle. Tarastenjärven aluetta kehitetään erityisesti ympäristöteolli-
suuden yritysten sijoittumisedellytyksiä suosivasti.   
Aluetta tulee kehittää tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Maan-
käytön suunnittelussa tulee tavoitella tiivistä ja sekoittunutta maankäyttöä sekä edistää toi-
mintojen saavutettavuutta kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. 
 
2.2.5 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 

 
Tarastenjärven alue on uusi/merkittävästi ke-
hitettävä työpaikka-alue. Alueelle on merkitty 
tähdellä osaamiskeskittymä. Uusi/parannet-
tava tie (Valtatie 9 ja kehä II etelästä) on 
merkitty violetilla ja violetti/keltaisella katko-
viivalla. Työpaikkojen määräksi on arvioitu 
1500 vuoteen 2040 mennessä Kangasalan 
puolella. 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.6 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on annettu vuonna 2017. 
 
Jätteiden loppusijoitusalueen suunnittelua koskevat erityisesti seuraavat valtakunnalliset ta-
voitteet: 
 
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  
Tavoitteena on, että haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimin-
tojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit halli-
taan muulla tavoin. 
 
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö ja luonnonvarat  
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyö-
dyntämistä. 
 
2.2.7 Tarasten kiertotalousalue 
Kaavamuutosalue sijaitsee suunnitellun Tarasten kiertotalousalueen luoteiskulmassa. Kierto-
talousalue käsittää kokonaisuudessaan noin 135 ha alueen, josta suunniteltu jätteiden loppu-
sijoitusalueen osuus on 16,2 ha.  
 
Tarasten kiertotalousalue -hankkeen YVA-menettelyssä on mukana myös loppusijoitusalu-
een vaikutusten arviointi. YVA-ohjelma oli nähtävillä 20.2.-22.3.2019 ja siitä saatiin yhteysvi-
ranomaisen lausunto. YVA-selostus valmistui 16.10.2019 ja Pirkanmaan ELY-keskus antoi 



 16

siitä yhteysviranomaisen perustellun päätelmän 28.1.2020. Suomen Erityisjäte Oy on hake-
nut loppusijoitusaluetta varten ympäristölupaa 28.2.2020. 
 
Tarasten kiertotalousalueelle suunnitellaan edellytykset monipuoliselle kierrätysliiketoimin-
nalle. Lähtökohtana on käsiteltävien materiaalien tuotteistaminen ja hyödyntäminen kiertota-
lousalueella ja sen ulkopuolella. Hankealueelle on suunniteltu seuraavia toimintoja:   

 Pilaantumattoman maa-aineksen käsittely (mekaaninen käsittely, loppusijoitus) 
 Pilaantuneiden maiden käsittely (mekaaninen käsittely, stabilointi, kiinteytys, kom-

postointi ja muut biologiset menetelmät, kemiallis-fysikaaliset käsittelyt, loppusijoi-
tus) 

 Rakennus- ja purkujätteiden (ml. betoni ja tiili, kierrätyspuu, asfaltti) mekaaninen kä-
sittely, hyödyntäminen rakenteissa, toimitus hyötykäyttöön ja tarvittaessa loppusijoi-
tus 

 Muiden kiinteiden jätteiden (esim. tuhkat, kuonat, teollisuuden sakat) käsittely (esim. 
mekaaninen käsittely, stabilointi, kiinteytys), hyödyntäminen rakenteissa, toimitus 
muualle hyötykäyttöön ja tarvittaessa loppusijoitus 

 Puuterminaali, jossa käsitellään ja varastoidaan metsätähteitä ja teollisuuspuuta 
 Loppusijoitusalueet (tavanomainen ja vaarallinen jäte) 

 
Kiertotalousalueen alustava layout-piirustus. Kuvan harmaa alue on loppusijoitusalue. Lähde: Tarasten kiertota-
lousalue Oy, Kiertotalousalue, YVA-selostus, Envineer Oy 16.10.2019. 
 
Loppusijoitusalue on osa kiertotalousalueen pohjoisosaan toteutettavaa käsittelylaitosta. Kä-
sittelylaitoksen toimintoihin kuuluu jätejakeiden vastaanotto, käsittely, hyötykäyttö, jatkojalos-
tus sekä loppusijoitus. Alueelle vastaanotettavia jätemateriaaleja hyödynnetään alueen 
rakentamisessa, esimerkiksi kenttä- ja vallirakenteissa. Hyödyntämiskelvottomat jätejakeet 
sijoitetaan alueelle rakennettaville loppusijoitusalueille. Suuri osa alueelle vastaanotetuista ja 
käsitellyistä jätejakeista pyritään toimittamaan kierrätykseen tai hyötykäyttöön. Alueelle ra-
kennetaan käsittelykenttien ja loppusijoitusalueiden lisäksi myös tarvittavat vesienkäsittelyyn 
liittyvät rakenteet. 
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Loppusijoitusalueen valinnassa on huomioitu mm. seuraavat seikat:  
1) Loppusijoitusalue sijoittuu maisemallisesti ja toiminnallisesti järkevästi suunnitellun 

sijoituspaikan vieressä sijaitsevien Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n loppusijoitusalueiden 
viereen. Alueiden loppusijoituskäyttöön voidaan tulevaisuudessa saada synergiaetuja 
yhdistämällä näiden kahden toimijoiden alueet tarvittaessa ja saada siten järkevästi 
käytettyä täyttötoimintaan isompi kokonaisuus.  

2) Loppusijoitusalue tulee liittymään Suomen Erityisjäte OY:n käsittelytoimintojen yhtey-
teen ja nämä toiminnot sijaitsevat kiertotalousalueen YVA-menettelyssä käsitellyillä 
alueilla vierekkäin. Tällä sijainnilla voidaan tehokkaimmin käyttää sekä loppusijoitus-
aluetta, että käsittelyaluetta, jossa suuri osa loppusijoitukseen toimitettavista materi-
aaleista esikäsitellään. 

3) Valittu alue on Tarasten Kiertotalousalueella maaperältään parhaiten loppusijoitusalu-
eeksi soveltuva. Alueella on kantavat pohjaolosuhteet ja rakentamisen kannalta edul-
linen maaston muoto jo valmiiksi.   

 
Rakentaminen 
Käsittelylaitoksen rakentaminen toteutetaan kokonaisuudessaan viidessä eri vaiheessa. 
Hankkeeseen kuuluvan loppusijoitusalueen pinta-ala on noin 15 ha ja hyötytäyttötilavuus 
noin 1,75 milj. m3. Kaatopaikan lakikorkeus on tasolla +155 m mpy. Maksimitäyttömäärällä 
kaatopaikan käyttöaika olisi noin 25 vuotta. 
 

 
Suomen Erityisjäte Oy:n Kangasalan käsittelykeskuksen yleiskartta. Lähde: Suomen Erityisjäte Oy. Kangasalan 
käsittelylaitos. Ympäristölupahakemus. Envineer Oy 28.2.2020. 
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Vaiheessa 1 alueelle rakennetaan eteläpuoleinen kenttäalue sekä osa loppusijoitusalueista 
(tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue 1,5 ha ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalue 
1,5 ha), näiden rakentaminen aloitetaan arviolta vuonna 2020. Vaiheessa 2 loppusijoitusalu-
eet laajenevat ja käsittelylaitoksen alueelle rakennetaan pohjoispuolen kenttäalue, 
jonka rakentaminen aloitetaan arviolta vuonna 2023. Vaiheissa 3–5 loppusijoitusalueita 
laajennetaan edelleen. Käsittelylaitoksen toiminta-ajaksi on arvioitu vähintään 25 vuotta. 
 

 
Käsittelylaitoksen toteuttamisen vaiheistus ja pinta-alat. Lähde: Suomen Erityisjäte Oy. Kangasalan käsittelylaitos. 
Ympäristölupahakemus. Envineer Oy 28.2.2020. 
 
Käsittelylaitoksen alueelle rakennetaan kaksi jätteiden loppusijoitusaluetta, tavanomaisen 
sekä vaarallisen jätteen loppusijoitusalueet. Alueiden kokonaispinta-ala on 15 ha ja hyöty-
täyttötilavuus lakikorkeudella +155 m mpy on noin 1,75 milj. m3 (Piirustus 2). Maksimitäyttö-
määrällä ja arvioiduilla loppusijoitettavien jätteiden vuosittaisilla määrillä kaatopaikan käyttö-
aika olisi noin 25 vuotta. Loppusijoitusalueita voidaan myös käyttää käsittelykenttinä, jolloin 
alueella käsitellään jätteitä vastaavasti kuin kenttäalueilla.  
 
Loppusijoitusalueilta poistetaan puusto ja pintamaa, minkä jälkeen alueet tasataan suunnitel-
mien mukaisesti ennen varsinaisten kaatopaikkarakenteiden rakentamista. Loppusijoitusalu-
eella on puustoista aluetta noin 2,1 ha. Loppusijoitusalueen noin 15 ha massoista on pinta-
maita (humusta) noin 30 000 m³ ja loput moreenia. Kalliota siellä ei arvioida olevan louhitta-
vana eikä turvetta nostettavana.  
 
Käsittelylaitoksen loppusijoitusalueen sekä eteläisen kenttäalueen ympärille rakennetaan 
asemakaavan mukaisia vallirakenteita. Rakenteissa hyödynnetään mahdollisimman paljon 
hyötykäyttömateriaaleja (mm. tuhkaa ja rakennusjätettä). Loppusijoitusalueen valleihin käyte-
tään arviolta 98 000 m³ hyötykäytettävää materiaalia. 
 
Toiminta 
Jätemateriaalien käsittely tapahtuu kenttäalueilla, halleissa tai loppusijoitusalueella. Hallissa 
käsittelyä vaativat pölyävät materiaalit, esim. kuivat lentotuhkat. Pääosa laitoksella käsiteltä-
vistä materiaaleista on kiinteitä jätteitä, jotka eivät merkittävästi pölyä tai reagoi kemiallisesti 
sadeveden tai ilman kanssa, ja siten niitä voidaan varastoida ja käsitellä kenttäalueilla. Va-
rastointi- ja käsittelypaikat arvioidaan jätejaekohtaisesti ennen kuin jäte-erä vastaanotetaan 
alueelle.  
 
Jätteiden loppusijoitusalueelle sijoitetaan vain ne jätejakeet, joille ei voida osoittaa hyötykäyt-
tökohdetta tai joita ei voida hyödyntää niiden laadun vuoksi. Käsittelylaitokselle rakennetaan 
sekä tavanomaisen että vaarallisen jätteen loppusijoitusalueet. Loppusijoitettavia jätteitä voi-
vat olla esim. teollisuusjätteet, rakennus- ja purkujätteet, rakennus- ja kaupanjätteiden käsit-
telylaitoksen rejektejä, betoni, pilaantuneet maat, asbesti, tuhkat sekä lietteet. Tarvittaessa 
jätteitä voidaan käsitellä ennen loppusijoitusta, mikäli ne eivät sellaisenaan ole loppusijoitus-
kelpoisia. 
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Käsittelylaitoksen toiminnot. Lähde: Suomen Erityisjäte Oy. Kangasalan käsittelylaitos. Ympäristölupahakemus. 
Envineer Oy 28.2.2020. 

 
Arvio käsittelylaitokselle vastaanotettavista jätejakeista, jakeiden luokitukset sekä vastaanotettava jätejakeiden 
määrä. Lähde: Suomen Erityisjäte Oy. Kangasalan käsittelylaitos. Ympäristölupahakemus. Envineer Oy 
28.2.2020. 
 
Ennen jätteiden loppusijoittamista selvitetään niiden kaatopaikkakelpoisuus kaatopaikka-ase-
tuksen ja ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti. Loppusijoitusalueille sijoitetaan vain kaato-
paikalle määritellyt kaatopaikkakelpoisuuskriteerit täyttäviä jätteitä, huomioiden tiettyjen jäte-
jakeiden raja-arvojen korotukset. Loppusijoitusalueella kuormat tyhjennetään kulloinkin 
käytössä olevalle täyttöalueelle. Toisiinsa haitallisesti vaikuttavat jätteet sijoitetaan toisistaan 
erilleen siten, ettei niiden loppusijoitus lisää ympäristökuormitusta tai aiheuta muuta vaaraa. 
Loppusijoitettavia jätteitä tiivistetään tarvittaessa koneellisesti ja erityisesti mahdollisesti pö-
lyävät ja hajua aiheuttavat jätteet esipeitetään haittojen ehkäisemiseksi. Tarvittaessa loppusi-
joitettavia jätteitä voidaan myös kostuttaa vedellä ennen loppusijoitusta. Loppusijoitus toteu-
tetaan siten, että estetään ja torjutaan haittoja ja vaaratilanteita, kuten sortumia, rakenteita 
vahingoittavia painanteita ja veden lammikoitumista täyttöalueilla. 
 
Käsittelylaitoksen alueelle vastaanotettavien jätejakeiden kokonaismäärästä 340 000 t/a lop-
pusijoitetaan arviolta noin 200 000 t/a. Loppusijoitettavista jätejakeista arviolta n. 50 % on 
tavanomaista jätettä ja 50 % vaarallista jätettä. Jätteiden hyötykäyttöaste kasvaa 
jatkuvasti ja siten loppusijoitettavan jätteen osuus vastaanotettavista jätteistä pienenee 
kiertotaloustoimintojen kehittyessä. Koska käsittelylaitoksella on toimintaa kymmenien vuo-
sien ajan, tulee loppusijoitettavien jätteiden osuus pienenemään toiminnan aikana. 
 
Loppusijoitusalueita voidaan käyttää myös jätteiden käsittelyalueina, jolloin niillä käsitellään 
jätteitä vastaavasti kuin muilla kiertotalousalueelle sijoittuvilla kenttäalueilla. 
 
Käsittelylaitokselle on laadittu jätelain 120 §:n sekä jäteasetuksen mukainen jätteen käsitte-
lyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma. 
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Liikenne 
Laitoksen alueelle vastaanotetaan jätteitä arkisin klo 7–22 ja lauantaisin klo 7–15 välisenä 
aikana. Poikkeustilanteissa jätteitä voidaan vastaanottaa, lastata ja kuljettaa alueen ulkopuo-
lelle myös normaalin aukioloajan ulkopuolella. Poikkeustilanteita voivat olla esim. onnetto-
muustilanteet. 
 
Materiaaleja kuljetetaan käsittelylaitokselle käsiteltäväksi yleiseen tieliikenteeseen soveltu-
valla kalustolla rekka- ja kuorma-autoilla. Kuormakoot voivat vaihdella mm. kuljetettavan jät-
teen laadun ja kuljetusetäisyyden perusteella. Jätteiden toimittaja ja kuljettaja vastaavat jät-
teiden kuljetuksista, kuljetuksissa noudatetaan kunkin jätejakeen mukaisia kuljetusmääräyk-
siä. Mahdollisuuksien mukaan vastaanotettavien ja laitoksen ulkopuolelle hyötykäyttöön toi-
mitettavien materiaalien kuljetuksissa hyödynnetään ns. meno-paluukuljetuksia. 
 
Toiminnan aikana kuljetuksia on keskimäärin n. 34–40 yhdensuuntaista raskasta ajoneuvoa 
vuorokaudessa (Taulukko 14). Liikennemäärien arvioinnissa on käytetty kuormakokona 40 
tonnia/kuorma (ns. kasettikuljetukset) ja vastaanotettavien jätteiden määränä 340 000 t/a. 
Kuljetuksia tehdään arkipäivisin (250 vrk/a). Kuljetuksissa voi olla havaittavissa ns. huippuai-
koja esimerkiksi maaperän kunnostushankkeiden yhteydessä, jolloin kuljetusmäärät voivat 
hetkellisesti olla suurempia. Toisaalta toiminnassa voi olla myös hiljaisempia aikoja, jolloin 
kuljetusten määrät ovat arvioitua vähäisempiä. Työmatkaliikenteen määräksi on arvioitu noin 
6 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
 

 
Arvio käsittelylaitoksen raskaan liikenteen sekä työmatkaliikenteen liikennemääristä toiminnan aikana. Lähde: 
Suomen Erityisjäte Oy. Kangasalan käsittelylaitos. Ympäristölupahakemus. Envineer Oy 28.2.2020. 
 
Kuljetuksia tulee kiertotalousalueelle pääosin Tampereen suunnasta Jyväskyläntien (VT 9) 
kautta. Liikennöinti alueelle järjestetään Tarastenjärven eritasoliittymästä ja Tarastenjärven 
asemakaavassa osoitetun Kidetien kautta. 
 
Tarastentien rakentaminen on alkanut vuoden 2018 aikana. Tarastenjärven eritasoliittymän 
liikennemäärät ovat nykyisin pieniä, eikä liittymässä ole toimivuusongelmia. 
 
Vesien hallinta 
Kiertotalousalueen hankealueelle ulottuu Tampereen veden rakentama kunnallistekniikka 
(vesijohto ja viemäri), johon hankealue liitetään ja jonne hankealueen likaantuneet vedet joh-
detaan. Likaantuneilla vesillä tarkoitetaan loppusijoitusalueilla muodostuvia suotovesiä sekä 
jätteiden käsittelyalueilla muodostuvia vesiä.  
 
Loppusijoitusalueita rakennetaan vaiheittain, jotta mm. muodostuvien suotovesien määrä on 
mahdollisimman vähäinen. Likaantuneet vedet kerätään hallitusti alueelle rakennettaviin tii-
vispohjaisiin tasausaltaisiin (yht. 2 kpl). Loppusijoitusalueiden tasausaltaiden tilavuudet ovat 
2 000 m3/allas (yhteensä 4 000 m3). Tasausaltaisiin johdettavien vesien mitoitus on laskettu 
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kerran 10 vuodessa toistuvan 30 minuuttia kestävän rankkasateen perusteella, sateen inten-
siteettinä on käytetty 120 l/s∙ha sekä 150 l/s∙ha. Käsittelylaitoksen tasausaltaat on suunniteltu 
siten, että ne voidaan tarvittaessa sulkea.  
 
Tasausaltaista vedet johdetaan edelleen viemäriä pitkin Tampereen Veden Viinikanlahden 
jätevedenpuhdistamolle, joka sijaitsee noin 13 km etäisyydellä käsittelylaitoksen alueesta. 
Sulkavuoren keskuspuhdistamo on rakenteilla ja puhdistamon valmistuttua jätevedet johde-
taan käsiteltäväksi Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolle. Viemäriin johdetaan vain viemä-
röintisopimuksen mukaisia vesiä, jolloin niillä ei ole haitallisia vaikutuksia viemärin tai 
jätevedenpuhdistamoiden toiminnalle. 
 
Loppusijoitusalueelta vesiä johdetaan avoimilta alueilta, joiden kerralla käytössä olevaksi 
pinta-alaksi on arvioitu 5 ha (2,5 ha tavanomaisen jätteen täyttöalue ja 2,5 ha vaarallisen jät-
teen täyttöalue). Loppusijoitusalueilla vettä sitoutuu jätetäyttöön ja vettä voidaan myös pidät-
tää jätetäytössä esim. rankkasateiden aikana, jonka vuoksi valumakertoimena on käytetty 
laskelmassa arvoa 0,5. Mitoitussadannalla 120 l/s∙ha 30 minuutin rankkasateen aikana muo-
dostuva vesimäärä 5 hehtaarin loppusijoitusalueella on 540 m3. Mitoitussadannalla 150 
l/s∙ha 30 minuutin rankkasateen aikana muodostuva vesimäärä 5 hehtaarin loppusijoitusalu-
eella on 675 m3.  
 

 
Käsittelylaitoksen tasausaltaiden mitoitus. Lähde: Suomen Erityisjäte Oy. Kangasalan käsittelylaitos. Ympäristölu-
pahakemus. Envineer Oy 28.2.2020. 
 
Loppusijoitusalueet suljetaan niiden täyttymisen mukaisesti vaiheittain. Tällä vähennetään 
alueella muodostuvien suotovesien määrää, sillä pintarakenteiden päälle satavat vedet eivät 
ole likaantuneita ja ne voidaan johtaa ympärysojien kautta edelleen ympäristön ojiin.  
Toiminnan päättyessä mahdollisesti avoinna oleville loppusijoitusalueille rakennetaan 
pintarakenteet. Pintarakenteiden päälle satavat vedet ohjataan ympäristöön. 
Loppusijoitusalueiden suotovedet johdetaan myös niiden sulkemisen jälkeen viemäriin. 
Toiminnan päätyttyä käynnistetään tarvittava kiertotalousalueen jälkitarkkailu viranomaisten 
hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 
 
Toiminnan aikana koko kiertotalousalueella muodostuvat hulevedet johdetaan 
kosteikkoalueiden kautta maastoon. Kosteikkojen perustamisen tavoitteena on tarjota 
ekologisesti kestäviä ja luonnonmukaisia vesirakentamisen malleja yritysalueen hulevesien 
käsittelyyn ja vesien puhdistamiseen ns. Tarasjärvenojan valuma-alueeseen kuuluvalla 
kaava-alueella. Kosteikot vähentävät toteutuessaan merkittävästi valuma-alueperäistä 
kuormitusta sekä parantavat hulevesien hallintaa ja lisäksi ne turvaavat luonnon 
monimuotoisuuteen, maisemaan ja ympäristön virkistyskäyttöön liittyviä arvoja rakennetun 
ympäristön vastapainona.  
 
Kiertotalousalueelle rakennetaan Etelä-Suomen Salaojakeskuksen laatimien suunnitelmien 
(Etelä-Suomen Salaojakeskus, 2019a, Etelä-Suomen Salaojakeskus, 2019b) mukaiset 
kosteikkoalueet (Kuva 17). Suunniteltujen kosteikkojen läpi virtaavat valumavedet yhtyvät 
Mellijärven laskuojaan, josta ne virtaavat Tiikonojan kautta Sorilanjoen uomaan ja sitä pitkin 
edelleen Näsijärven Niihamanselkään rajautuvaan Laalahteen.  
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Kiertotalousalueen ulkopuolisten vesien pääsy kiertotalousalueen toiminta-alueille estetään 
ojituksilla. Myös suljettujen loppusijoitusalueiden pintarakenteiden päälle satavat vedet joh-
detaan niiden ympärille rakennettavien ympärysojien kautta ympäristön ojiin. 
 
Käsittelylaitoksen viemäröitävien sekä hulevesien laatua tarkkaillaan Kiertotalousalueen 
tarkkailuohjelman mukaisesti. Käsittelylaitoksen toiminnan aikana kuormitusta ympäristön 
pintavesiin voi aiheutua lähinnä mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Tällaisia onnetto-
muustilanteita voivat olla rakenteelliset vauriot, kuten putkirikot, tasausaltaiden vauriot tai 
pumppujen rikkoutuminen. Rakenteiden toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti, jolloin tarvittaviin 
toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi ryhdytään välittömästi. Poikkeustilanteita voivat olla 
myös tulipalot ja kemikaalivuodot. Tulipalotilanteissa alueella muodostuvat sammutusvedet 
ovat likaisia. Jätteiden käsittelyalueilla tulipalojen sammutusvedet kerätään tasausaltaisiin 
vastaavasti kuin muutkin viemäröitävät vedet. 

 
Suunniteltujen kosteikkoalueiden sijainnit hankealueella. Lähde: Tarasten kiertotalousalue Oy, Kiertotalousalue, 
YVA-selostus, Envineer Oy 16.10.2019. 
 
Kaatopaikan pohjoispuolelle rakennetaan oma kosteikko. Tähän kosteikkoon johdetaan 
ainoastaan puhtaita pintavaluntavesiä kaatopaikkojen pohjoisosasta. Näitä vesiä ovat 
alueelta nykyisinkin pohjoisen suuntaan johtuvat pintavedet ja kaatopaikan käytön jälkeen 
kaatopaikkojen pintarakenteiden päältä maastoon johdettavat puhtaat sade- ja sulamisvedet. 
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Loppusijoitusalueen pohjoispuolelle sijoittuvan kosteikon alustava suunnitelma. Kosteikon kokonaispinta-ala on 
noin 1,4 ha ja vesipinta-ala 1,0 ha. Kaatopaikka-alueen vedet kerätään kuvassa punaisella piirrettyyn 
yhdyskanavaan, jota pitkin ne johdetaan edelleen kosteikkokäsittelyyn. Varsinaiset toiminnanaikaiset 
kaatopaikkavedet johdetaan jätevesiviemäriin.  Lähde: Tarasten kiertotalousalue Oy, Tarasten kosteikko 8, 
Suunnitelmakartta. Etelä-Suomen Salaojakeskus, 10.8.2020. 
 
Loppusijoitusalueen pohja- ja pintarakenteet 
Loppusijoitusalueet rakennetaan valtioneuvoston kaatopaikoista antaman asetuksen 
(331/2013) mukaisin rakentein. Asetuksessa on säädetty vesien hallinnasta ja käsittelystä, 
pohja- ja pintarakenteista sekä kaasujen hallinnasta.   
 
Loppusijoitusalueiden maaperän on oltava kantava ja sen on täytettävä asetuksessa määri-
tellyt tiiveysvaatimukset vedenläpäisevyyden ja paksuuden osalta siten, että niiden yhdistetty 
vaikutus vastaa vaarallisen jätteen loppusijoitusalueella vähintään veden kyllästämän maan 
vedenläpäisevyyden k-arvoa on ≤1 x 10-9 m/s ja paksuutta ≥5 m. Tavanomaisen jätteen lop-
pusijoitusalueella vedenläpäisevyyden k-arvon on oltava ≤1 x 10-9 m/s ja paksuuden ≥1 m.   
 
Jos maaperän tiiveys ei luonnostaan vastaa edellä esitettyjä vaatimuksia, on tiiveyttä paran-
nettava rakennetulla tiivistyskerroksella, jotta saavutetaan vastaava suojataso. Rakennetta-
van tiivistyskerroksen paksuuden on oltava tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueella vähin-
tään 0,5 m ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalueella vähintään 1,0 m. Tiivistyskerroksen 
materiaalina voidaan käyttää esim. luonnonsavea tai moreenibentoniittia.   
 
Tiivistyskerroksen päälle on asennettava keinotekoinen eriste (esim. HDPE-kalvo) ja sen 
päälle kuivatuskerros, jonka paksuuden on oltava vähintään 0,5 m. Kuivatuskerroksen mate-
riaaleina voidaan hyödyntää tarkoitukseen soveltuvia hyödyntämiskelpoisia materiaaleja. 
Kuivatuskerroksen päälle voidaan tarvittaessa rakentaa liikennöinti- ja routasuojakerros.   
Pohjarakennekerroksia voidaan vastaavan suojaustason ja toiminnallisuuden rajoissa vaih-
taa muihin soveltuviin materiaaleihin. 
 
Loppusijoitusalueiden ulkoreunojen luiskat rakennetaan kaltevuuteen 1:3. Tavanomaisen ja 
vaarallisen jätteen loppusijoitusalueet yhdistetään täyttötoiminnan aikana siten, että ne muo-
dostavat yhtenäisen täyttöalueen. Eri luokituksen mukaisten täyttöalueiden väliin rakenne-
taan välipenger ja täytöt erotetaan toisistaan hitsattavalla, HDPE-kalvosta tehtävällä, erotus-
rakenteella. Jätetäytön saavutettua lopullisen täyttökorkeutensa, rakennetaan sen päälle 
kaatopaikka-asetuksen mukaiset pintarakenteet. Loppusijoitusalueet suljetaan sen täytön 
mukaisesti vaiheittain. Tällä vähennetään suotovesien määrää, sillä pintarakenteiden päälle 
satavat vedet eivät ole likaantuneita ja ne johdetaan ympärysojiin ja edelleen ympäristön 
ojiin. 
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Pintarakenteet muodostuvat tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueella tarvittaessa raken-
nettavasta kaasunkeräyskerroksesta, tiivistyskerroksesta (paksuus ≥0,5 m), kuivatuskerrok-
sesta (paksuus ≥0,5 m) ja pintakerroksesta (paksuus ≥1,0 m). Vaarallisen jätteen loppusijoi-
tusalueella pintakerrokset muodostuvat vastaavasti alhaalta ylöspäin kaasunkeräyskerrok-
sesta, tiivistyskerroksesta (paksuus ≥0,5 m), keinotekoisesta eristeestä, kuivatuskerroksesta 
(paksuus ≥0,5 m) ja pintakerroksesta (paksuus ≥1,0 m). Pintarakennekerroksia voidaan vas-
taavan suojaustason ja toiminnallisuuden rajoissa vaihtaa muihin soveltuviin materiaaleihin.  
 

 
Periaatepiirros toimintojen sijottumisesta. Etualalla loppusijoitusalue. Lähde: Tarasten kiertotalousalue Oy, 
Kiertotalousalue, YVA-selostus, luonnos, Envineer Oy 16.9.2019. Kuva Plandea Oy/Kari Siipola. 
 
Vallit 
 
Loppusijoitusalueen pohjois-, länsi- ja eteläpuolelle rakennettavien vallien leveys maanpin-
nalla on asemakaavan mukaisesti 20 metriä. Vallien korkeus vaihtelee välillä 5-8 m ja luiskat 
rakennetaan kaltevuuteen 1:2. Vallin pituus on noin 1080 metriä. Vallin rakenteissa hyödyn-
nettävien materiaalien määrä on noin 32 000 m³. 
 
Vallit voidaan rakentaa joko peitettyinä tai eristerakennettuina. 
 
Vallirakenteissa hyödynnetään vastaanotettavia teknisesti rakenteisiin soveltuvia jätteitä. Ra-
kenteet ja käytettävät materiaalit tarkentuvat, kun toiminta alkaa ja materiaaleja otetaan vas-
taan. Kenttien ja vallien rakennesuunnitelmat tarkentuvat siinä vaiheessa, kun niiden toteutus 
alkaa.  
 
Peitetyn vallirakenteen materiaaleina hyödynnetään peitetyn rakenteen laatuvaatimukset 
täyttäviä materiaaleja. Liukoisuus- ja pitoisuusvaatimusten lisäksi materiaalien on oltava tek-
nisesti rakenteeseen soveltuvia. Hyödynnettäviä materiaaleja voivat siis olla esim. tuhkat, 
kuonat, pilaantuneet maa-ainekset, betoni- ja tiilimurskeet, kokonaiset renkaat ja rengas-
rouhe sekä muut vastaavat materiaalit. Täyttökerros peitetään 0,5 m paksulla pintaraken-
teella, esim. kompostilla. 
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Eristerakennetun vallin rakenteessa hyödynnetään jätemateriaaleja, jotka täyttävät valtioneu-
voston kaatopaikoista antaman asetuksen (kaatopaikka- asetus, 331/2013) mukaiset vaaral-
lisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavan jätteen kaatopaikkakelpoisuuden liukoisuuskriteerit. 
Hyödynnettävät materiaalit voivat olla esim. pilaantuneita maita, tuhkia ja kuonia, teollisuu-
den jätteitä tai muita rakenteeseen teknisesti soveltuvia jätemateriaaleja. 
 
Eristerakennetussa vallissa täyttömateriaalin alapuolelle rakennetaan tiivistyskerros esim. 
bentoniittimatosta ja sen päälle kuivatuskerros sekä salaojat. Kuivatuskerros rakennetaan ra-
keisuudeltaan karkeista hyvin vettä johtavista maa-aineksista. Täyttömateriaalin läpi suotau-
tuvat vedet kerätään kuivatuskerroksen ja salaojien kautta umpikaivoon, josta niitä voidaan 
tarkkailla ja toimittaa tarvittaessa käsiteltäväksi. Täyttökerroksen päälle rakennetaan myös 
tiivistyskerros esim. bentoniittimatosta, mikä estää sadevesien suotautumista rakenteeseen. 
Tiivistyskerroksen päälle rakennetaan 0,5 m paksu pintarakenne esim. kompostista. 
 

 
Peitetyn vallirakenteen poikkileikkaus. Lähde: Suomen Erityisjäte Oy. Kangasalan käsittelylaitos. Ympäristölupa-
hakemus. Envineer Oy 28.2.2020. 

 
Peitetyn vallirakenteen poikkileikkaus. Lähde: Suomen Erityisjäte Oy. Kangasalan käsittelylaitos. Ympäristölupa-
hakemus. Envineer Oy 28.2.2020. 
 
 
2.2.8 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (2.5.2013/331) 
Kaatopaikan sijoittamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa kaatopaikoista 
(2.5.2013/331) luvussa 2  seuraavaa: 
 
4 § Kaatopaikan sijainti 
Kaatopaikkaa ei saa sijoittaa: 
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1) tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle tai siten, että 
kaatopaikan haitalliset vaikutukset voivat ulottua tällaiselle pohjavesialueelle, jollei voida var-
mistua siitä, että näiden alueiden pohjavesien laatua ei vaaranneta; 
2) vesistöön tai mereen taikka vedenhankintaan tai virkistyskäyttöön tarkoitetun tai muun eri-
tyistä suojelua vaativan vesialueen välittömään läheisyyteen; 
3) luonnonsuojelu-, maisemansuojelu- tai virkistysalueeksi varatulle alueelle, luonnonperin-
nön tai kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojellulle alueelle taikka niiden välittö-
mään läheisyyteen; 
4) suolle, vedenjakajalle, tulva-, maanvieremä- tai lumivyöryvaaran alaiselle maalle tai kallio-
perän ruhjealueelle, jos kaatopaikkaveden kokoaminen ja käsittely on teknisesti vaikea to-
teuttaa kaatopaikan käytön tai jälkihoidon aikana; 
5) pehmeikköalueelle, jos kaatopaikasta voi aiheutua haitallista painumista tai painumat voi-
vat vaurioittaa kaatopaikan rakenteita. 
Kaatopaikka-alueen valinnassa on huolehdittava, että: 
1) kaatopaikan sijoittamisesta ei aiheudu maisemallista haittaa; 
2) alueelle on hyvät kulkuyhteydet; 
3) kaatopaikkatoimintaan käytettävän alueen etäisyys asutuksesta, maatalous- tai kaupunki-
alueesta ja yleisesti käytetystä tiestä on riittävä; 
ja 
4) alueen geologiset ja hydrogeologiset ominaisuudet otetaan huomioon. 
 
Omavaraisuus- ja läheisyysperiaatteiden huomioon ottamisesta kaatopaikan perustamisessa 
ja sijoittamisessa säädetään jätelain (646/2011) 19 §:ssä. (5.2.2015/103) 
 
Jätelaki 19 § 
Omavaraisuus- ja läheisyysperiaatteet 
Tässä laissa tarkoitettujen viranomaisten on jätehuollon suunnittelussa ja ohjauksessa pidet-
tävä tavoitteena sitä, että maassa on riittävästi ja tarvetta vastaavasti mahdollisuuksia 32 §:n 
mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvan sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämiseen tai lop-
pukäsittelyyn sekä muun jätteen loppukäsittelyyn (omavaraisuusperiaate). Mahdollisuuksia 
arvioitaessa on otettava huomioon jätehuollon etusijajärjestys sekä maantieteelliset olosuh-
teet ja tarve tiettyjen jätteiden erityiskäsittelyyn. 
 
Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että 1 momentissa tarkoitettu jäte toimitetaan käsiteltä-
väksi johonkin lähimmistä tarkoitukseen soveltuvista laitoksista (läheisyysperiaate). 
 
Kunnan ja muiden jätehuollon toimijoiden on jätehuollon järjestämisessä otettava huomioon, 
mitä 1 momentissa säädetään. 
 
2.2.9 Pohjakartta 
Asemakaavoitettavalle alueelle on hyväksytty pohjakartta vuonna 2017. 
 
2.2.10 Rakennusjärjestys 
Kangasalan kaupungin rakennusjärjestyksen on tullut voimaan 10.8.2018.  
 
 

3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

3.1 Aloite ja suunnittelun tarve 
Asemakaava on tullut vireille alueen haltijan aloitteesta.  
 
Kaavamuutoksen perusteena on alueen luonne kiertotalousalueena. Kiertotalousmateriaalien 
käsittelyssä pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään jätteet materiaalina esim. 
maanrakennuksessa tai energiantuotannon polttoaineena. Käsittelyn jälkeen jää kuitenkin 
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osa hyödyntämiskelvotonta rejektiä, jota ei voida hyödyntää, ja se joudutaan loppusijoitta-
maan asianmukaisesti kaatopaikalle. Tarasten kiertotalousalueen toimintakokonaisuus huo-
mioiden alueelle tarvitaan myös kaatopaikka-alue. 
 

3.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
3.2.1 Osalliset 
Kidetien asemakaavan yhteydessä osallisia ovat: 
 Maanomistajat 
 Lähiympäristön asukkaat, toimijat ja työntekijät 
 Kaupungin palvelualueet (ympäristö- ja rakennusvalvonta, rakentaminen) 
 Viranomaiset (Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo) 
 Tampereen kaupunki 
 Verkostojen haltijat (Tampereen Vesi -liikelaitos, Elenia Oyj, Fingrid oyj) 
 Pirkanmaan pelastuslaitos, ympäristöterveydenhuolto 
 
Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat itsensä katsoa kaikki, jotka usko-
vat hankkeella olevan vaikutusta oloihinsa. 
 
3.2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Kaavan nähtävillä pitämisestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla. Valmisteluvaiheessa lä-
hetetään kirjeitse tiedote maanomistajille ja lähinaapureille. Asemakaavaehdotuksesta voi-
daan lisäksi tiedottaa kirjeitse niitä, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Kaavan valmisteluai-
neisto ja kaavaehdotus tulee nähtäville kaupungin verkkosivuille. 
 
3.2.3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 29.5.-28.6.2019 väliseksi ajaksi. 
OAS:sta saatiin Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto. OAS:sta ei saatu muuta palautetta 
tai lausuntoja. 
 
3.2.4 Viranomaisneuvottelu 
Hankkeesta on järjestetty viranomaisneuvottelu 11.6.2019 Pirkanmaan ELY-keskuksessa. 
Neuvotteluun osallistuivat Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakun-
tamuseo, Tarasten kiertotalousalue Oy, Tampereen kaupunki ja Kangasalan kaupunki. 
 
Viranomaisneuvottelussa esille nousivat seuraavat asiat: 

 Ympäristövaikutusten arvioinnin tulee tuottaa riittävät tiedot vaarallisten jätteiden ja 
pilaantuneiden maa-ainesten loppusijoittamista varten. 

 Ympäristövaikutusten arvioinnissa on syytä arvioida, miten hanke vaikuttaa maakun-
takaavan tuulivoima-alueen toteuttamisedellytyksiin.  

 Asemakaavassa tulisi arvioida yleiskaavallisia vaikutuksia ja haitallisten vaikutusten 
lieventämiskeinoja yleiskaavallisiin tavoitteisiin. 

 Asemakaavassa tulisi arvioida vaikutuksia Nurmi-Sorilan jo kaavoitettuihin alueisiin. 
 Asemakaavassa tulisi arvioida hulevesiratkaisuja, erityisesti pintavesien johtumista 

Tampereen puolelle. 
 
3.2.5 Kaavaluonnos 
Kaavaluonnos valmistui syyskuussa 2019. Valmisteluaineisto oli nähtävänä 17.10.-
15.11.2019 välisenä aikana. Kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 5.11.2019 yhdessä 
Tarasten kiertotaloushankkeen YVA-selostuksen esittelyn kanssa. Kaavaluonnoksesta saa-
tiin lausunnot Fingrid Oyj:ltä, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkan-
maan maakuntamuseolta. Pirkanmaan maakuntamuseo totesi lausunnossaan, että kaavan 
lähtötiedot ovat kulttuuriympäristön osalta riittäviä ja kaavaratkaisu on kulttuuriympäristön 
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arvojen osalta mahdollinen. Kangasalan kaupungin rakentamisen palvelualue ja Tampereen 
kaupungin ympäristöterveys lausuivat, ettei niillä ole huomautettavaa aineistosta. Kaavaluon-
noksesta saatiin yksi mielipide. Luonnosvaiheen palauteraportti on kaavaselostuksen liit-
teenä. 
 
Palautteen perusteella johtoaluetta koskevasta kaavamääräyksestä poistettiin lause: Alueella 
ei saa varastoida tai lastata lukuun ottamatta erikoistapauksia, joista tulee aina kysyä lupa 
Fingridiltä. 
 
Palautteen perusteella kaavaselostusta täydennettiin koskien seuraavia: 

 Kaavan vaikutukset maakuntakaavan tuulivoima-alueeseen  
 Kaavan suhde kaupungin, kaupunkiseudun ja maakunnan ilmasto- ja energiatavoittei-

siin 
 Rakentamisen aikaiset ilmasto-, ilmanlaatu- ja meluvaikutukset 
 Melu-, haju- ja pölyhaittojen seuranta 
 Riskit ja poikkeustilanteet 

 
 
3.2.6 Kaavaehdotus 
Kaavaehdotus valmistui huhtikuussa 2020. Kaavaehdotus oli nähtävänä 13.5.-11.6.2020 vä-
lisenä aikana. Kaavaehdotuksesta saatiin Pirkanmaan liiton, Fingrid Oyj:n ja Pirkanmaan 
ELY-keskuksen lausunto sekä yksi muistutus. Kaavaehdotusvaiheen palauteraportti on kaa-
vaselostuksen liitteenä. 
 
Kaavaselostusta täydennettiin ELY-keskuksen lausunnon pohjalta kohtien 2.2.7 Tarasten 
kiertotalousalue/Vesien hallinta, 4.3. Kaavan vaikutukset/ Vallit ja 4.3 Kaavan vaikutukset/ 
Pintavedet osalta. 
 
3.2.7 Kaavan hyväksyminen 
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle asemakaavan hyväksymistä. Kaupunginvaltuusto hy-
väksyy asemakaavan.  
 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 päi-
vää.   
 
Pirkanmaan ELY-keskus voi valitusajan kuluessa tehdä hyväksymispäätöksestä oikaisuke-
hotuksen, jolloin päätöksen täytäntöönpano keskeytyy kunnes kaupunki tekee uuden päätök-
sen.  
 
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain sitä erikseen kaavaehdotuksen nähtävänä 
ollessa pyytäneille.   
 
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan kuulutuksella Kangas-
alan sanomissa, kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. 
 

3.3 Asemakaavan tavoitteet 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden jätteiden loppusijoitusalueen si-
joittaminen asemakaavoitetun alueen luoteisosaan muuttamalla nykyistä kiertotaloustoimin-
taan varatun alueen käyttötarkoitusta jätteenkäsittelyalueeksi. 
 
Ympäristön osalta tavoitteena on luoda edellytykset korkealaatuiselle ja ympäristövaikutus-
ten osalta hyvin hallitulle jätteen loppusijoitusalueelle. Tavoitteena on, että alueen toteuttami-
sella ei ole merkittävää vaikutusta ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; maaperään, ve-
teen, ilmaan tai ilmastoon eikä ympäröivien alueiden luontoarvoihin. Tavoitteena on, että 
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Tampereen puoleisten tummaverkkoperhosten niittyjen kosteusolot säilyvät vähintään nykyi-
sellä tasolla ja mieluummin lisätään niille ohjautuvan veden määrää. 
 
Voimassa olevan asemakaavan tavoitteiden mukaisesti tuulivoimaa ei ole tarkoitus osoittaa 
alueelle tämän asemakaavan yhteydessä. 
  

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT 

4.1 Kaavan rakenne ja sisältö 

 
 
Asemakaavamuutoksessa on jaettu korttelin 8205 tontin 3 alue kahteen osaan. Pohjoisem-
masta osasta on muodostettu uusi kortteli 8208 ja sille on osoitettu tontti 1. Lounaisosa on 
osoitettu suojaviheralueeksi (EV-6). 
 
Korttelin 8208 tontti 1 on osoitettu kaavamääräyksellä EJ-1: 
Jätteen loppusijoitusalue. Alueelle voidaan varastoida tavanomaisia ja vaarallisia jätteitä. 
Alue maisemoidaan jätteen loppusijoituksen päätyttyä ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. 
 
EJ-1-korttelinosalle on annettu lisäksi määräykset: 
 
≤+155.0 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema 
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EJ-1-korttelinosan keskelle itä-länsisuunnassa on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys (ajo). 
 
EJ-1-kortttelinosan pohjois-, länsi- ja eteläosiin on osoitettu ohjeelliset alueen osat, joille voi-
daan sijoittaa suojavalli (va). 
 
EJ-1-korttelinosaan on ohjeellisena osoitettu likaantuneiden vesien keräämiseen tarkoitettu-
jen tasausaltaiden sijainti (tasa). 
 
Tontin itäosaan on osoitettu voimajohtoalue, jota koskee seuraava kaavamääräys: 
 
Puuston tai kasvien luontainen kasvukorkeus ei saa ylittää 4 metriä. Alueelle voidaan suunni-
tella hulevesipainanteita. Alueella voidaan myös järjestää pysäköintiä, mutta siitä tulee tehdä 
erillinen sopimus Fingridin kanssa. Alueella ei saa varastoida tai lastata. Johtoalueelle tule-
vista kaikista suunnitelmista tulee pyytää Fingridiltä risteämälausunto. 
 
Kaavamuutosalueen lounaisosa on osoitettu suojaviheralueeksi. Aluetta koskee kaavamää-
räys EV-6: Suojaviheralue. Alueelle voidaan sijoittaa hulevesien käsittelyä. 
 
Koko kaava-aluetta koskevat yleismääräykset: 
Tampereen Tiikanluoman suojaviheralueen suuntaan johtuvat hulevedet eivät saa heikentää 
Tiikonojan varren tummaverkkoperhosen elinympäristön kosteusolosuhteita. Tavoitteena on 
säilyttää virtaama Tiikonojassa mahdollisimman tasaisena ja jonkin verran lisätä Tumma-
verkkoperhosniityn kosteutta. 
 
Hulevesien käsittely tulee sopeuttaa alueen hulevesien kokonaissuunnitelmaan. Rakentami-
sen aikainen hulevesien hallinta tulee toteuttaa ennen valmisteleviin rakentamistöihin ryhty-
mistä. Toiminnan aikaiset likaantuneet vedet tulee johtaa viemäriin. 
 
Alueelle on laadittu rakentamistapa- ja toteuttamisohjeet. 
 

4.2 Perustelut 
Jätteen loppusijoitusalueen rajaus ja kaavamääräykset perustuvat Tarasten kiertotalousalu-
een YVA-selostuksesta ja Kangasalan käsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta saatui-
hin tietoihin. 
 
Alueen rakentamisesta, vaarallisten jätteiden sijoittamisesta ja toiminnan sulkemisen jälkei-
sestä maisemoinnista on esitetty tarkempi kuvaus YVA-selostuksessa ja ympäristölupahake-
muksessa. Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei luvan mukaisesta toiminnasta yksi-
nään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ym-
päristön pilaantumista, maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista eikä naapuruussuh-
delain (26/1920) mukaista kohtuutonta rasitusta. Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset 
määräykset muun muassa päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja ra-
joittamisesta.  
 
Ympäristönsuojelulakiin sisältyvät myös säädökset koskien toiminnan valvontaa, tarkastuksia 
sekä menettelystä luvan ehtojen rikkomista tai laiminlyöntiä koskevissa tilanteissa ja mahdol-
lisesta toiminnan keskeyttämisestä. 
 
Maanpinnan korkeimmaksi mahdolliseksi korkeusasemaksi on määrätty +155.0, mikä vastaa 
viereisen Tarastejärven loppusijoitusalueen täyttökorkeutta +155.0. 
 
Voimassa olevan asemakaavan hulevesiä koskeva kaavamääräys (hule-14) ei sovellu käy-
tettäväksi jätteiden loppusijoitusalueelle, koska alueen hulevesien hallinta poikkeaa kenttä-
alueiden hulevesijärjestelmästä siten, että likaantuneet vedet kerätään hallitusti kiertotalous-
alueelle rakennettaviin tiivispohjaisiin tasausaltaisiin, joilla estetään alueella toiminnan aikana 
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muodostuvien suotovesien pääsy pintavesiin ja johdetaan edelleen viemäriin. Toiminnan sul-
kemisen ja pintarakenteiden toteuttamisen jälkeen hulevedet johdetaan kosteikkoalueiden 
kautta maastoon. 
 
Hulevesien hallinnasta on annettu yleismääräys, jossa viitataan YVA:ssa esitettyyn koko Ta-
rasten kiertotalousaluetta koskevaan vesien hallinnan suunnitelmaan. Hulevesien hallintaan 
liittyvät tarkemmat määräykset ratkaistaan ympäristölupamenettelyssä. 
 
Kaavamuutosalueen lounaisosassa olevan alueen kapeasta koosta ja sijainnista johtuen sille 
ei ole mahdollista sijoittaa voimassa olevassa asemakaavassa osoitettuja E-2-kaavamää-
räyksen mukaisia toimintoja. Tarasten kiertotalousalueen suunnitelmassa alueelle ei ole esi-
tetty käyttötarpeita.  Alue on luontevaa osoittaa alue suojaviheralueeksi vastaavalla kaava-
määräyksellä kuin viereinen suojaviheralue (EV-6). 
 

4.3 Kaavan vaikutukset  
Kaavamuutosalue on osa Tarasten kiertotalousaluetta, jonka toteuttaminen edellyttää YVA-
menettelyä. YVA:aan sisältyvä arviointiselostus ja käsittelylaitoksen ympäristölupahakemus 
sisältävät tarkemmat tiedot ympäristövaikutuksista.  
 
Ihmisten elinolot ja elinympäristö 
Viihtyvyys ja ihmisten terveys 

Käsittelylaitoksen toiminnan aikaiset melu-, pöly- ja 
hajuvaikutukset on mallinnettu ja esitetty lupahake-
muksessa. Mallinnustulosten perusteella laitoksen 
toiminnasta ei aiheudu merkittäviä melu-, pöly-, tai 
hajuvaikutuksia lähimmille nykyisille tai kaavoite-
tuille asuinalueille etelässä Ruutanan suunnassa tai 
lännessä/pohjoisessa Nurmi-Sorilan ja Palon suun-
nassa.  
 
Vallitsevin tuulensuunta on lounaasta, mikä on suo-
tuisa haitallisten vaikutusten kohdistumisen kan-
nalta suhteessa asumiseen. 
 
Haittojen kokeminen on aina riippuvainen kokijasta 
ja esimerkiksi totutusta tilanteesta poikkeavat äänet 
voidaan kokea häiritsevinä. Toiminnan aiheuttamilla 
haitoilla ei kuitenkaan arvioida olevan terveyteen 
kohdistuvia vaikutuksia. 
 
Haitallisia melu- ja pölyvaikutuksia torjutaan osal-
taan alueelle rakennettavilla suojavalleilla. 
 
Käsittelylaitoksen toiminnan aikaisia haittoja seura-
taan tarvittaessa yhteistarkkailuna alueen muiden 
toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa kertaluontei-
silla mittauksilla. 
 

Melu ja tärinä Loppusijoitusalueella rakentamisen merkittävimmät 
melupäästöt aiheutuvat liikenteestä. Pintamaan 
poistamisesta loppusijoitusalueelta ei aiheudu ym-
päristöön leviävää merkittävää melua.  Alueella ei 
ole tarvetta kallion louhimisiseen, mikä on merkittä-
vin rakentamisen aikainen melunlähde kiertotalous-
alueella. Rakentaminen tehdään alueittain, ja pit-
källä, arviolta 10 vuoden aikavälillä. 
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Käsittelylaitoksella on toimintaa arkipäivisin klo 7–
22 sekä lauantaisin klo 7–15 välisenä aikana. Toi-
minnan aikana meluvaikutuksia syntyy jätteiden kä-
sittelystä (murskaus, seulonta, stabilointi, terminen 
käsittely, pesutoiminnot), jätteiden siirtämisestä 
(pyöräkuormain, kaivinkoneet ym.) sekä alueella lii-
kennöivistä rekka- ja kuorma-autoista.  
 
Käsittelylaitoksen toiminnan aikaiset vaikutukset 
meluun on mallinnettu. Mallinnuksessa on huomi-
oitu käsittelylaitoksen, Tarastenjärven jätekeskuk-
sen ja hyötyvoimalaitoksen toimintojen sekä VT9:n 
aiheuttamat päiväaikaiset yhteismelualueet. Toimin-
nan aikaiset meluvaikutukset ovat selvimmin havait-
tavissa hankealueen etelä- ja kaakkoispuolella si-
jaitsevissa asuin- ja lomarakennuksissa. Merkittävin 
vaikutus alueen melutasoihin on Jyväskyläntien 
(VT9) tieliikennemelulla. Käsittelylaitoksen toimin-
nan aikaiset melutasot eivät aiheuta merkittävää 
muutosta alueella jo aiheutuviin VT9:n aiheuttamiin 
melutasoihin. Toiminnan aikaisella melulla ei arvi-
oida olevan terveyteen kohdistuvia vaikutuksia. Kä-
sittelylaitoksen alueelta aiheutuvaa melua ympäris-
töön torjutaan mm. hankealueelle rakennettavilla 
suojavalleilla. Vallit estävät melun leviämistä silloin, 
kun alueella on melua aiheuttavaa toimintaa, esi-
merkiksi murskausta käynnissä.  
 
Kiertotalousalueen toiminnat eivät aiheuta merkittä-
vää tärinää. Vähäisessä määrin tärinää voi aiheutua 
kuljetuksista sekä materiaalien käsittelystä.   
 
Käsittelylaitoksen toiminnan aikaisia meluhaittoja 
seurataan tarvittaessa yhteistarkkailuna alueen 
muiden toimijoiden kanssa. Tarvittaessa melumit-
tauksia tehdään kertaluonteisilla mittauksilla kierto-
talousalueen toiminnan vakiinnuttua. Mittauksista 
laaditaan erillinen mittaussuunnitelma ja mittaukset 
voidaan suorittaa yhteisesti Tarastenjärven muiden 
toimijoiden kanssa. 
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Melumallinnus, jossa on esitetty Käsittelylaitoksen, Tarastenjärven jätekeskuksen ja hyötyvoimalaitoksen toi-
mintojen sekä VT9:n aiheuttamat päiväaikaiset yhteismelualueet.. Lähde: Suomen Erityisjäte Oy. Kangasalan 
käsittelylaitos. Ympäristölupahakemus. Envineer Oy 28.2.2020. 
  

Maa- ja kallioperä 
 

Maahan ja maaperään kohdistuvat vaikutukset 
muodostuvat rakentamisen aikana tehtävästä pinta-
maan poistamisesta, tarvittaessa tehtävistä mas-
sanvaihdoista ja rakennettavien alueiden tasaami-
sesta (esirakentaminen). Loppusijoitusalueella on 
poistettavaa pintamaata yhteensä noin n. 50 000 
m3 rtr. Loppusijoitusalueen noin 15 ha massoista 
on pinta-maita (humusta) noin 30 000 m3 ja loput 
moreenia. Kalliota siellä ei arvioida olevan louhitta-
vana eikä turvetta nostettavana. Siirrettävien maa-
massojen määrät ovat kokonaisuudessaan suuria, 
mutta rakentaminen ajoittuu usealle vuodelle.  
 
Kiertotalousalueelle rakennetaan tiiviit kenttä- ja 
loppusijoitusalueiden rakenteet, joilla estetään hai-
tallisten aineiden pääsy maaperään, pohjamaahan 
ja edelleen pohjavesiin. Loppusijoitusalueiden poh-
jarakenteet toteutetaan kaatopaikka-asetuksen vaa-
timusten mukaisesti ja kenttä- sekä vallirakenteissa 
hyödynnettäville materiaaleille on esitetty raja-arvot. 
 
Toiminnan aikaiset vaikutukset maaperään rajoittu-
vat mahdollisiin onnettomuus- ja poikkeustilantei-
siin, jolloin esimerkiksi mahdollisten polttoainevuo-
tojen yhteydessä maaperään voi päästä haitta-ai-
neita. Onnettomuustilanteiden vaikutukset riippuvat 
onnettomuuden laajuudesta. 
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Vaikutukset voivat ulottua käsittelylaitoksen aluetta 
laajemmalle alueelle, mikäli haitta-aineita pääsee 
imeytymään maaperästä pinta- ja pohjavesiin ja 
näin kulkeutumaan alueen ulkopuolelle. Onnetto-
muustilanteiden vaikutuksia estetään säilyttämällä 
polttoaineet ja kemikaalit asianmukaisesti tiiviillä va-
rastoalueilla sekä ryhtymällä välittömästi tarvittaviin 
toimenpiteisiin ympäristön pilaantumisen estä-
miseksi. 
 
Mikäli kenttä- tai loppusijoitusalueiden pohjaraken-
teet pääsevät vaurioitumaan, aiheuttaa se riskin 
maaperän pilaantumisesta. Rakenteiden kuntoa 
tarkkaillaan jatkuvasti laitoksen käyttötarkkailun yh-
teydessä ja mahdollisten vaurioiden korjaustoimen-
piteisiin ryhdytään välittömästi niiden havaitsemi-
sesta. 
 
Toiminnan päätyttyä loppusijoitusalueiden tiiviit pin-
tarakenteet estävät sadevesien pääsyn jätetäyt-
töön, jolloin suotovesien määrä vähenee huomatta-
vasti ja näin myös riski niiden kulkeutumisesta maa-
perään. 
 

Pohjavesi 
 

Hanke ei aiheuta vaikutuksia luokiteltuihin pohjave-
sialueisiin. Kiertotalousalueelle rakennetaan tiiviitä 
kenttä- ja pohjarakenteita, jolloin pohjaveden muo-
dostuminen rakennettavilla alueilla estyy ja pohja-
vedenpinta voi paikallisesti laskea. 
 
Käsittelylaitoksen normaalitoiminnasta aiheutuvia 
vaikutuksia pohjavesiin estetään alueelle toteutetta-
villa rakenteilla. Mahdollisissa onnettomuus- ja poik-
keustilanteissa haitta-aineita voi päästä imeyty-
mään maaperään ja edelleen pohjaveteen, mikäli 
kenttä- tai pohjarakenteet ovat vaurioituneet. Ra-
kenteiden 
toimintaa ja kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti toiminnan 
aikana, ja mahdolliset korjaustoimenpiteet suorite-
taan välittömästi. 
 

Pintavedet Käsittelylaitoksen rakentamisen aikana tehtävästä 
maanrakentamisesta voi aiheutua kiintoaine- ja ra-
vinnekuormitusta pintavesiin. Aluetta rakennetaan 
vaiheittain, millä vähennetään rakentamisesta pinta-
vesiin aiheutuvia vaikutuksia. 
 
Kiertotalousalueen toiminnoista ei aiheudu suoria 
päästöjä pintavesiin. Alueella muodostuvat likaantu-
neet vedet johdetaan alueelle rakennettaviin ta-
sausaltaisiin ja johdetaan edelleen jätevedenpuh-
distamolle käsiteltäväksi. 
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Loppusijoitusalueita rakennetaan vaiheittain, jotta 
mm. muodostuvien suotovesien määrä on mahdolli-
simman vähäinen. Likaantuneet vedet kerätään hal-
litusti alueelle rakennettaviin tiivispohjaisiin tasaus-
altaisiin (yht. 2 kpl). Käsittelylaitoksen tasausaltaat 
on suunniteltu siten, että ne voidaan tarvittaessa 
sulkea.  
 
Tasausaltaista vedet johdetaan edelleen viemäriä 
pitkin Tampereen Veden Viinikanlahden jäteveden-
puhdistamolle, joka sijaitsee noin 13 km etäisyy-
dellä käsittelylaitoksen alueesta. Viemäriin johde-
taan vain viemäröintisopimuksen mukaisia vesiä, 
jolloin niillä ei ole haitallisia vaikutuksia viemärin tai 
jätevedenpuhdistamoiden toiminnalle. 
 
Loppusijoitusalueilla muodostuvat suotovedet 
johdetaan myös toiminnan päätyttyä viemäriin ja 
edelleen jätevedenpuhdistamolle. Suljettujen loppu-
sijoitusalueiden pintarakenteiden päälle satavat ve-
det johdetaan ympärysojiin, sillä ne ovat puhtaita 
sadevesiä, eivätkä kuormita alapuolisia pintavesiä. 
Kosteikkoihin johdetaan vain vesiä, joita ei ole tar-
koituksenmukaista johtaa viemäriin.  
 
Toiminnan aikana syntyvien hulevesien ei arvioida 
aiheuttavan kuormitusta Tiikonojaan, sillä kosteikot 
vähentävät merkittävästi valuma-alueperäistä kuor-
mitusta sekä parantavat hulevesien hallintaa kas-
vattamalla vesien viipymää ja tasaamalla Tiiko-
nojaan kulkeutuvien vesien virtaamaa. 
 
Kaatopaikan pohjoispuolelle rakennetaan oma kos-
teikko. Tähän kosteikkoon johdetaan ainoastaan 
puhtaita pintavaluntavesiä kaatopaikkojen pohjois-
osasta. Näitä vesiä ovat alueelta nykyisinkin pohjoi-
sen suuntaan johtuvat pintavedet ja kaatopaikan 
käytön jälkeen kaatopaikkojen pintarakenteiden 
päältä maastoon johdettavat puhtaat sade- ja sula-
misvedet. 
 
Alueella muodostuvista hulevesistä voi aiheutua lä-
hinnä kiintoainekuormitusta sekä vähäisessä mää-
rin ravinnekuormitusta. Haitta-aineiden, kuten me-
tallien, kuormitukset arvioidaan hyvin pieniksi. Toi-
minnan aikaisen pölyämisen arvioidaan rajautuvan 
käsittelylaitoksen alueelle ja sen välittömään lähei-
syyteen, jolloin vaikutukset myös pintavesiin arvioi-
daan hyvin pieniksi. Käsittelylaitoksen hulevesiä 
tarkkaillaan Tarasten toimijoiden yhteistarkkailuoh-
jelman mukaisesti. 
 
Jätteen loppusijoitusalueen hulevesien hallinta on 
suunniteltu osana koko Tarasten kiertotalousalueen 
hulevesien käsittelyjärjestelmää. Kiertotalousalue-
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hankkeen kosteikkosuunnitelman vaikutusten arvi-
oinnin mukaan rakennettavilla kosteikoilla paranne-
taan Tiikonojaan ja sen alapuolisiin vesistöihin joh-
dettavien vesien laatua. Tiikonojaan päätyy kosteik-
kojen perustamisen jälkeen lähtökohtaisesti entistä 
puhtaampia vesiä, eikä myöskään uoman vesita-
seessa tapahdu kosteikkorakentamisen myötä sel-
laisia olennaisia muutoksia, joista seuraisi elinym-
päristöjen haitallista kuivamista alajuoksulla.  
 
Hankealueelta Tiikonojaan johdettavien vesien 
määrä voi pienentyä, kun osa alueella nykyisin 
muodostuvista valumavesistä johdetaan likaantu-
neina vesinä viemäriin. Toiminnan aikana syntyvien 
hulevesien ei arvioida aiheuttavan kuormitusta Tii-
konojaan, sillä kosteikot vähentävät merkittävästi 
valuma-alueperäistä kuormitusta sekä parantavat 
hulevesien hallintaa kasvattamalla vesien viipymää 
ja tasaamalla Tiikonojaan kulkeutuvien vesien vir-
taamaa. Jo nykyisellään hankealueella muodostu-
vat valumavedet kulkeutuvat Tiikonojaan ja raken-
nettavat kosteikot parantavat Tiikonojaan johdetta-
vien vesien laatua. Tiikonojaan johdettavien vesien 
määrä vähenee niiltä osin kuin alueella muodostu-
vat likaantuneet vedet johdetaan jätteenkäsittelyalu-
eilta viemäriin. Näiden alueiden pinta-ala on kuiten-
kin suhteessa Tiikonojaan valuma-alueeseen suh-
teellisen pieni, jolloin vaikutukset Tiikonojan virtaa-
maan arvioidaan pieniksi. Kiertotalousalueen toi-
minnan aikaiset vaikutukset Tiikonojaan arvioidaan 
kokonaisuudessaan pieneksi. Kiertotalousalueella 
muodostuvilla hulevesillä ei arvioida olevan vaiku-
tuksia Tiikonojan alapuoliseen Sorilanjokeen ja Laa-
lahteen. 
 

Ilmasto Kaavamuutosalueelta poistetaan kasvillisuus ja 
puusto. Puuston poistolla on vaikutusta hiilinielujen 
menetyksen vuoksi. Koko kiertotalousalueelta pois-
tetaan puustoa n. 60 hehtaarin alueelta. Kaavamuu-
tosalueen pinta-ala on 16,2 ha, josta puustoista on 
noin 2,1 ha. Hehtaari suomalaista metsää sitoo noin 
4700 kg hiilidioksidia vuodessa. Kaavamuutosalu-
eelta poistettavan metsän hiilidioksidin sitomiskyky 
on arviolta noin 9870 kg vuodessa. 
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Haju 

 
Hajutuntien 99 %-pisteet vuoden tunneista kiertotalousalueen ympäristössä. Vihreä alue kuvassa kuvaa alu-
etta, jolla esiintyy juuri havaittavaa ja tunnistettavaa hajua (1 HY/m3) korkeintaan 88 tuntina vuodessa. Lähde: 
Suomen Erityisjäte Oy. Kangasalan käsittelylaitos. Ympäristölupahakemus. Envineer Oy 28.2.2020. 
 
 Jätteiden loppusijoituksesta voi aiheutua hajupääs-

töjä. Hankkeen toiminnan aikainen hajun leviämi-
nen on mallinnettu. Haju-päästöjen vaikutusalue, 
joilla hajua on pitemmän aikaa selvästi tunnistetta-
vissa (3 HY/m3), rajoittuu melko lähelle käsittelylai-
toksen toiminta-aluetta. Hajua voi olla lyhytaikai-
sesti havaittavissa (1 HY/m3) laajemmallakin alu-
eella, mutta yleisellä tasolla arvioituna hajupäästöt 
eivät vaikuta asuinalueiden ilmanlaatuun. Toimin-
noista aiheutuvat hajupäästöt ovat suhteellisen pie-
niä ja vaihtelevat, joten hajupäästöjen vaikutukset 
ympäristön vuosikeskiarvoihin arvioidaan pieneksi. 
Satunnaisesti hajuvaikutuksia voi olla havaittavissa 
kauempana, mutta merkittävimmät vaikutusalueet 
rajoittuvat toiminta-alueen läheisyyteen. 
 
Loppusijoitusalueen avoimen jätetäytön pinta-alaksi 
on arvioitu enintään 20 000 m² ja hajupäästöksi on 
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enimmillään 100 HY/m³. Hajupäästöjen muodostu-
minen on monimutkainen prosessi ja sen määrään 
sekä laatuun vaikuttavat mm. paljonko ja millaista 
hajoavaa ainesta käsitellään ja säilytetään. Haju-
päästöt laimenevat ilmavirtausten mukana, mutta 
hajuyhdisteet myös hajoavat ja muuntuvat kulkeutu-
essaan tuulen mukana. 

Pöly Pintamaan poistamisesta loppusijoitusalueelta ei ai-
heudu ympäristöön leviävää merkittävää pölyä-
mistä.   
 
Pölyn raja-arvoihin verrattavat vuorokausipitoisuu-
det rajoittuvat toiminta-alueelle, pölylähteiden välit-
tömään läheisyyteen. Toiminnan vaikutukset lähi-
alueen ulkoilman PM10-pitoisuuden vuosikeskiar-
voihin ovat leviämislaskelmien perusteella suhteelli-
sen vähäiset, johtuen toiminnan päästöjen jaksottai-
suudesta ja vaihtelusta sekä toiminnan ja asutuk-
sen välisestä etäisyydestä. Toiminta-aikana loppu-
sijoitusalueella pölyä aiheuttavat erityisesti pyörä-
kuormaaja, kaivinkone ja tuulen nostama pöly. Pö-
lyävän alueen pinta-alaksi on arvioitu noin 5000 m². 
Pölypäästö on luonteeltaan hajapölypäästöä. Laadi-
tun pölyn leviämislaskelman mukaan loppusijoitus-
alueella suurimmat pölyn vuorokausipitoisuudet ylit-
tävät 15 μg/m³. Vuorokausipitoisuuden raja-arvo on 
50 μg/m3. Lähimpien asuinkiinteistöjen kohdalla pi-
toisuudet ovat noin 1 μg/m3. 
 
Käsittelylaitoksen alueelta aiheutuvaa pölyn leviä-
mistä ympäristöön torjutaan mm. hankealueelle ra-
kennettavilla suojavalleilla.  
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Käsittelylaitoksen toiminnan aiheuttamat hengitettävien hiukkasten vuoden 36. korkeimmat vuorokausiarvot. 
Vuorokausipitoisuuden raja-arvo on 50 μg/m3. Lähimpien asuinkiinteistöjen kohdalla pitoisuudet ovat pieniä, 
alle 1 μg/m3. Lähde: Suomen Erityisjäte Oy. Kangasalan käsittelylaitos. Ympäristölupahakemus. Envineer Oy 
28.2.2020. 
 
Suhde kaupungin, kaupunkiseudun 
ja maakunnan ilmasto- ja energiata-
voitteisiin 
 

Jätteiden loppusijoitusalue on osa Tarasten kierto-
talousaluetta. On mielekästä arvioida koko kiertota-
lousalueen suhdetta tavoitteisiin. 
 
Tampereen kaupunkiseudulla on tavoitteena Hiili-
neutraali Tampereenseutu 2030. Tavoiteltavien 
päästövähennyksen yhtenä keinona on jätteiden ja 
jätevesien käsittelyn tehostuminen ja jätteiden mää-
rän vähentyminen kiertotalouden konkretisoituessa 
paikalliseksi toiminnaksi. Yhtenä tavoitteena hiili-
neutraaliuden tavoittelussa on resurssiviisas kulut-
taminen ja tuotanto, johon päästäkseen Tamperee-
seutu tukee aktiivisesti jakamis- ja kiertotalouden 
kokeiluja ja luo alustoja liiketoimintamahdollisuuk-
sille. (Lähde:Tampereen kaupunkiseudun ilmasto- 
ja energiatavoitteet: Konsulttityön raportti. Marko 
Nurminen Avoin yhtiö Tietotakomo, 2017-2018.) 
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Kangasalan kaupunki on sitoutunut mukaan Hiili-
neutraali Tampereenseutu 2030-tavoitteisiin. Kan-
gasalan kaupungin ilmastotyön yhtenä osa-alueena 
on eheä maankäyttö, jonka mukaisena hankkeena 
on toteutumassa kiertotalousalue Tarastenjärvelle. 
(Lähde: Ilmastonmuutoksen huomioiminen hank-
keissa, Elinvoima- ja sivistyslautakuntien yhteinen 
iltakoulu 5.11.2019) 
 
Pirkamaan maakunnan tasolla hiilineutraaliustavoite 
liittyy resurssiviisauden tavoitteeseen. Resurssite-
hokkaassa toiminnassa tavoitellaan sitä, että luon-
nonvaroja ei käytetä luonnon kantokykyä enem-
män. Vähähiilisyys ja hiilineutraalius toteuttavat ta-
voitetta ilmastonmuutoksen näkökulmasta, minkä li-
säksi tavoitetta edistetään Pirkanmaalla myös 
kierto- ja biotalouden avulla. Pirkanmaa tavoittelee 
resurssitehokasta ja vähähiilistä tulevaisuutta. Bio- 
ja kiertotalous voivat tarjota ratkaisun kohti uutta ja 
kestävämpää, elinvoimaista Pirkanmaata. (Lähde: 
Pirkanmaan liiton verkkosivusto) 
 

Luontoarvot Suurimmat muutokset alueen kasvillisuuteen, eläi-
mistöön ja elinympäristöihin tapahtuvat rakentami-
sen aikana. Alue muuttuu kokonaisuudessaan ja 
alueelta katoavat elinympäristöt ja siten myös kas-
villisuus ja eläimistö. Alueelta menetettävät luonto-
tyypit ovat pääosin jo olemassa olevaa hakkuuta tai 
vahvasti käsiteltyjä talousmetsiä. Suojelullisesti ar-
vokkaita luontotyyppejä ei rakennettavilla alueilla 
ole. Pääosin muutokset tulevat kohdistumaan ta-
vanomaisiin ja yleisiin lajeihin. 
 
Välillisiä vaikutuksia luontoon voi kohdistua ilma-
päästöistä ja niiden leviämisestä, hulevesistä sekä 
pohjaveden pinnan muutoksista. Linnuston (ja 
muun eläimistön, lähinnä nisäkkäiden) kannalta 
merkittävimmät toiminnan aikaiset vaikutukset syn-
tyvät lisääntyvästä melusta. Kiertotalousalueen me-
luvaikutukset rajoittuvat hankealueen lähiympäris-
töön melko suppealle alueelle. Toiminnan aikaiset 
vaikutukset aiheutuvat hankealueelle ja sen välittö-
mään läheisyyteen. Kasvillisuuden ja luontotyyp-
pien suhteen vaikutukset rajoittuvat vain itse hanke-
alueella ja ajallisesti lähinnä rakentamisen aikaan, 
toiminnan aikana merkittäviä vaikutuksia ei ai-
heudu. 
 
Toiminnan päätyttyä kasvillisuuteen ja eliöihin vai-
kuttavia pöly- ja melupäästöjä hankealueella ei 
enää aiheudu. 
 
Kiertotalousaluehankkeen kosteikkosuunnitelman 
vaikutusten arvioinnin mukaan kosteikkojen perus-
taminen Mellijärven laskuojan varteen ei aiheuta 
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uhkaa alapuolisen Tiikonojan uomaston varren kos-
teilla niityillä esiintyvälle tummaverkkoperhoselle tai 
perhosen tärkeimmän ravintokasvin lehtovirmajuu-
ren kasvuolosuhteille, sillä Tiikonojaan päätyy kos-
teikkojen perustamisen jälkeen lähtökohtaisesti en-
tistä puhtaampia vesiä, eikä myöskään uoman vesi-
taseessa tapahdu kosteikkorakentamisen myötä 
sellaisia olennaisia muutoksia, joista seuraisi 
elinympäristöjen haitallista kuivamista alajuoksulla. 
 

Luonnonvarat Rakentamisen aikana vaikutukset luonnonvarojen 
hyödyntämiseen muodostuvat rakentamisessa tar-
vittavista maa- ja kiviaineksista. Rakentamisessa 
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan alueelta 
saatavia maa- ja kiviaineksia sekä hyötykäytettäviä 
materiaaleja. Rakentamisen yhteydessä alueelta 
poistettavia maa- ja kiviaineksia toimitetaan muualla 
rakentamisessa hyödynnettäväksi.   
 
Loppusijoitusalueelta poistetaan puustoa noin 2,1 
ha alueelta. Puustoa poistuu kaavamuutosalueelta 
noin 420 m³/273000 kg (lähtöarvoina 200 m³/ha, 
650 kg/m³). 
 
Loppusijoitusalueella on poistettavaa pintamaata 
yhteensä noin n. 50 000 m3 rtr. Loppusijoitusalueen 
noin 15 ha massoista on pintamaita (humusta) noin 
30 000 m3 ja loput moreenia. Kalliota siellä ei arvi-
oida olevan louhittavana eikä turvetta nostettavana.  
 
Käsittelylaitoksen toiminnassa mahdollisimman 
suuri osa alueelle vastaanotetuista jätejakeista pyri-
tään kierrättämään, hyötykäyttämään alueella tai 
toimittamaan alueen ulkopuolelle hyötykäyttöön. 
Käsittelylaitoksen toiminnassa noudatetaan jätelain 
mukaista etusijajärjestystä. 
 

Yhdyskuntarakenne ja -talous Hankkeen suorat vaikutukset maankäyttöön ja yh-
dyskuntarakenteeseen muodostuvat, kun suurilta 
osin rakentamaton metsäalue otetaan teolliseen 
käyttöön.  
 
Hankealueen läheisyydessä sijaitsee teollista toi-
mintaa ja suunniteltu kiertotalousalue kehittää Ta-
rastenjärven aluetta edelleen ympäristöliiketoimin-
nan keskittymäksi. Tarastenjärven alueelle on suun-
niteltu kierrätystoimintaa myös muiden yritysten toi-
mesta. Kiertotalousalueen toiminta ei aiheuta muu-
toksia ympäröivien alueiden maankäytönsuunnitel-
miin. Kiertotalousalue sijaitsee hyvien liikenneyh-
teyksien varrella, eikä hankkeen toteuttaminen tule 
aiheuttamaan muutoksia päätieverkkoon. 
 
Yhdyskuntarakenne jatkuu yhtenäisenä Tampereen 
puolelta. Tampereen ja Kangasalan asemakaavoilla 
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varaudutaan nykyisen toiminnan eli seudullisen jät-
teiden käsittelytoiminnan laajentumiseen ja siihen 
liittyvän teollisen toiminnan mahdollistamiseen. 
 
Kaatopaikka-alueen sijainnin osoittamisessa on 
huomioitu alueen riittävä etäisyys asutuksesta sekä 
maatalous- ja kaupunkialueista. 
 

Liikenne Rakentamisen aikana käsittelylaitoksen liikenne 
koostuu pääasiassa alueelle siirrettävien ja tarvitta-
essa alueelle tuotavien rakennusmateriaalien, kuten 
maa- ja kiviaineksien kuljetuksista. Rakentamisen 
aikainen liikenne jää pääosin käsittelylaitoksen alu-
eelle, kun alueelta maa- ja kiviaineksia siirretään 
alueella. 
 
Loppusijoitusalueen sijainti alueella vähentää kulje-
tustarvetta sekä liikennettä valtatien eritasoliitty-
mässä ja valtatiellä.   
 
Tarastenjärven asemakaavan liikenneverkko palve-
lee kaavamuutosalueen liikennöintiä tyydyttävästi. 
 
Käsittelylaitokselle vastaanotetaan materiaaleja lä-
hinnä Pirkanmaalta ja Etelä-Suomesta. Alueelta 
kuljetetaan materiaaleja hyötykäyttöön pääasiassa 
Pirkanmaalle, mutta hyötykäytettävistä materiaa-
leista riippuen kohteet vaihtelevat ja voivat sijaita 
myös etäämmällä. Käsittelylaitoksen alueelle liiken-
nöidään Jyväskyläntien kautta, jolloin lähialueiden 
muut tieosuudet eivät kuormitu kasvavasta raskaan 
liikenteen määrästä. Jyväskyläntie on suunniteltu 
raskaalle liikenteelle ja tien kunnostustyöt tulevat 
edelleen parantamaan tiellä liikkujien liikenneturval-
lisuutta. 
 
Toiminnan aikana aiheutuva raskaan liikenteen 
määrän lisäys on 68 edestakaista raskasta ajoneu-
voa vuorokaudessa ja henkilöliikenteen määrän li-
säys 12 edestakaista ajoneuvoa vuorokaudessa, eli 
kokonaisliikennemäärän lisäys on 80 edestakaista 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Nykytilanteeseen verrat-
tuna SEJ:n toiminnan aiheuttama raskaan liiken-
teen lisäys Jyväskyläntiellä (VT 9) Tarasten kierto-
talousalueen kohdalla on n. 2 % ja kokonaisliiken-
nemäärän lisäys n. 0,3 %. 
 
Toiminnan päätyttyä kiertotalousalueelle ei enää 
vastaanoteta materiaaleja ja liikennöinti alueella 
loppuu. 
 

Maisema Toteutuessaan hanke vaikuttaa alueen maisemaan. 
Kasvillisuuden poistuminen rakennettavilta alueilta 
sekä loppusijoitusalueet muodostavat suurimmat 
maisemavaikutukset alueelle ja sen välittömään lä-
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hiympäristöön. Loppusijoitusalueet ja niiden kohoa-
minen muuttavat alueen korkokuvaa pysyvästi. Lop-
pusijoitusalueet jäävät pysyvänä muutoksena alu-
een maisemaan. Loppusijoitusalueet maisemoidaan 
mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan. Maise-
mointia tehdään tarkoituksenmukaisina kokonai-
suuksina jo toiminnan aikana. 
 
Lopputilanteessa täytetty ja maisemoitu loppusijoi-
tusalue erottuu selkeästi muuta aluetta korkeam-
pana täyttömäkenä. Loppusijoitusalueen lopullinen 
täyttökorkeus on suunniteltu samalle tasolle kuin 
Tarasten jätekeskuksen loppusijoitusalueella eli ta-
solle +155 m mpy. 
 
Lähimmät asuinalueet sijaitsevat Jyväskyläntien 
eteläpuolella, n. 1,7 km etäisyydellä. Lisäksi käsitte-
lylaitoksen luoteispuolella Palon alueella sijaitsee 
haja-asutusta noin 1 km etäisyydellä. Käsittelylai-
toksen ja asuinalueiden väliin jää puustoista aluetta, 
joka estää näkyvyyden käsittelylaitoksen alueelle.  
 
Kiertotalousalueen ympäristön asuinalueista Palon 
asuinalue sijaitsee lähimpänä kaavamuutosaluetta. 
Palon asuinalueelta havainnoituina nykyiset toimin-
not eivät ole maisemassa havaittavissa.  
 
Nurmen asuinalueen suunnalta tielle näkyy hyöty-
voimalaitoksen piippu sekä Tarasten jätekeskuksen 
jätetäyttö. Nurmen asuinalueen suunnalta tarkastel-
tuna kiertotalousalueen loppusijoitusalue sijoittuu 
kuitenkin Tarasten jätekeskuksen loppusijoitusalu-
een taakse. 
 

Loppusijoitusalue nähtynä kaakosta Ruutanan suunnasta. Lähde: Google Earth. 
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Loppusijoitusalue nähtynä lännestä Kaitavedentien suunnasta. Lähde: Google Earth. 
 

Loppusijoitusalue nähtynä luoteesta Palon alueen suunnasta. Lähde: Google Earth. 
 
Elinkeinoelämä 
 

Jätteiden loppusijoitusalueen sijoittuminen alueelle 
parantaa alueen omavaraisuutta, alueen toiminta-
edellytyksiä ja tukee jätelain mukaista läheisyyspe-
riaatetta.  
 
Alueen toteutuminen tukee Kangasalan kaupungin, 
Tampereenseudun ja Pirkanmaan maakunnan ta-
voiteita tukea aktiivisesti kiertotalouden lisäämistä 
alueellaan. 
 

Ympäristöriskit Käsittelylaitoksen toiminnan aikaiset riskit arvioi-
daan ja tunnistetaan etukäteen, jotta niihin voidaan 
varautua jo suunnitteluvaiheessa. Käsittelylaitok-
selle on laadittu YSL 15 §:n mukainen ennaltava-
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rautumissuunnitelma, joka on esitetty ympäristölu-
pahakemuksen liitteenä. Suunnitelmassa on esitetty 
arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnet-
tomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista 
sekä toimista häiriötilanteissa. Merkittävimmiksi ris-
keiksi ennaltavarautumissuunnitelmassa on tunnis-
tettu tulipalot, liikennöintiin ja kuljetuksiin liittyvät on-
nettomuudet, polttoainevuodot, kemikaalien käyt-
töön ja varastointiin liittyvät poikkeustilanteet, 
kenttä- ja loppusijoitusalueiden rakennevauriot sekä 
vesienkäsittelyyn liittyvät poikkeustilanteet. Ennalta-
varautumissuunnitelmaa päivitetään aina tarpeen 
mukaan ja se liitetään osaksi laitokselle laadittavaa 
käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Laitoksen käyttö- ja 
hoitosuunnitelma laaditaan rakentamissuunnitelman 
laatimisen yhteydessä. Käsittelylaitoksen henkilö-
kunta koulutetaan poikkeus- ja vaaratilanteisen eh-
käisemiseen ja hallintaan sekä huolehtimaan henki-
lökohtaisten suojavarusteiden oikeaoppisesta käy-
töstä, varastoinnista ja huollosta. 
 

 

4.4 Yleiskaavallinen tarkastelu 
Kidetien asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 54§:n mukaan, jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomi-
oon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. 
 
Sisältövaatimusten huomioiminen soveltuvin osin: 
 
4.4.1 Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 
Alueelle sijoittuu yritystoimintaa, joka käyttää hyödyksi logistista sijaintia hyötyvoimalan ja jät-
teenkäsittelykeskuksen läheisyydessä.  
 
Koko kiertotalousalueen hulevesijärjestelmä on suunniteltu kokonaisuutena, jonka tärkeim-
pänä osana ovat korttelialueita ympäröiville suojaviheralueille sijoittuvat järjestelmät. Jättei-
den loppusijoitusalueen hulevesijärjestelmä on suunniteltu osaksi tätä kokonaisuutta.  
 
Kangasalan strategisessa yleiskaavassa 2040 kiertotalousalue on merkitty Tarastenjärven 
kiertotalouskeskittymänä, eli kiertotalousalueen toiminnot ovat yleiskaavan mukaisia. 
 
4.4.2 Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 
Yhdyskuntarakenne ja toiminnot jatkuvat yhtenäisenä Tampereen puolelta. Alueen kunnallis-
tekniikan verkostot suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisesti ja yhteistyössä Tam-
pereen kaupungin ja Tampereen Veden kanssa. Nykyisen toiminnan viereen on tarkoituk-
senmukaista sijoittua suunniteltuja toimintoja. Olemassa oleva valtatien eritasoliittymä palve-
lee alueen tulevaa liikennetarvetta. 
 
4.4.3 Mahdollisuudet vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ym-

päristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla 
Vesihuollon tarkoituksenmukainen järjestäminen on tutkittu vesihuollon yleissuunnitelmassa. 
Kaukolämpöverkostot ovat lähimmillään Tampereen puolella, kun hyötyvoimala ja sen ver-
kostot valmistuvat. Myös omalle alueelliselle lämpövoimalalle on osoitettu varaus. Raskas 
liikenne voi liittyä alueelle valtatien eritasoliittymästä. 
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4.4.4 Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasa-

painoiseen elinympäristöön 
Jätteen loppusijoitusalue sijoittuu Tarasten kiertotalousalueen luoteiskulmaan, josta etäi-
syyttä lähimpään asutukseen on 900-1000 metriä. Sijoituksessa on huomioitu, että kaato-
paikkatoimintaan käytettävän alueen etäisyys asutuksesta, maatalous- tai kaupunkialueesta 
ja yleisesti käytetystä tiestä on riittävä. 
 
Nurmi-Sorila I:n osayleiskaavan mukainen alue sijoittuu n. 3 km etäisyydelle kiertotalousalu-
eelta. Vaikutusarviointien mukaan kiertotalousalueen toimintojen vaikutukset, kuten melu, 
pöly, haju tai muut asumiseen ja virkistyskäyttöön kohdistuvat, eivät ulotu Nurmi-Sorilan alu-
eelle pitkästä etäisyydestä johtuen.  
 
4.4.5 Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
Jätteen loppusijoitusalueen sijoittaminen alueelle parantaa alueen yritysten toimintaedellytyk-
siä sekä synergian hyödyntämistä hyötyvoimalan ja Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuk-
sen kanssa. 
 
4.4.6 Ympäristöhaittojen vähentäminen 
Ympäristöhaittojen vähentämistä laajemmin on käsitelty hankkeen YVA:ssa ja ympäristölu-
pahakemuksessa. Osana laajempaa haittojen vähentämistä ovat alueelle sijoittuvat suojaval-
lit, suojaviheralueet, hulevesien hallintajärjestelmä ja liikenteen logistiikan optimointi. 
 
4.4.7 Maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 
Maisemassa on huomioitu viereisen Tarastejärven jätteenkäsittelyalueen loppusijoitusalueen 
täyttökorkeus siten, että uusi täyttöalue ei laajemmassa maisemassa poikkea siitä. 
 
Ruutanan alueen osayleiskaavan mukaisesti kiertotalousalueen suunnittelussa on huomioitu 
kaavassa maa- ja metsätalousalueeksi osoitetulla alueella alueen virkistyskäyttöarvot sekä 
maisema- ja luonnonolosuhteet. 
 
4.4.8 Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 
Ruutanan ja Tampereen yleiskaavoissa on osoitettu riittävät virkistysalueet. 
 

4.5 Vertailu, maakuntakaava 
Asemakaavan kaavamääräys EJ-1 vastaa hyvin maakuntakaavassa alueelle osoitettua kaa-
vamääräystä EJ: Jätteenkäsittelyalue. Maakuntakaavassa merkinnällä osoitetaan jätteiden ja 
kierrätysmateriaalien vastaanottoon, käsittelyyn ja loppusijoitukseen varatut alueet.  
 
Asemakaava tukee maakuntakaavan 2-kehän kehittämissuositusta, jonka mukaan Tarasten-
järven aluetta kehitetään erityisesti ympäristöteollisuuden yritysten sijoittumisedellytyksiä 
suosivasti.   
 
Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimaloiden perustaminen jätteiden loppusijoitusalueelle 
toiminnan sulkemisen jälkeen ei ole mahdollista. Tuulivoimalat tulee perustaa kovalle maalle 
valettavan betonisen perustuksen päälle. Perustusta ei voida asentaa täytön päälle, koska 
täytön stabiliteetti ei ole riittävä tuulivoimalan vaatimalle kuormalle. Perustusta ei voida myös-
kään järkevästi rakentaa noin 25 korkean täytön läpi ja korottaa maanpinnasta niin korkealle 
täyttötoiminnan yhteydessä.  
 
Tuulivoimaloita voidaan sijoittaa jäte- tai maatäyttöjen täytön ulkopuolelle, mutta se ei yllä ar-
vioidun mukaan tule olemaan mahdollista Tarasten Kiertotalousalueen sisällä. 
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Tuulivoimapuiston mitoitusohjeen mukaan tuulivoimalan etäisyys sähkölinjaan tulee olla 1,5 
X voimalakorkeus. Nykyiset voimalat ovat kokonaiskorkeudeltaan noin 300 m, joten sen etäi-
syys Tarasten kiertotalousalueen läpi kulkevasta 400 kV:n valtakunnallisesta runkosähköver-
kosta tulisi olla minimissään 450 m. Tämä tarkoittaa sitä, että kaavamuutoksen kohteena ole-
valle loppusijoitusalueelle ei voi sijoittaa tuulivoimalaa.  
 

 
Kartassa näkyy pohjakartan päällä tuulivoima-alueen rajaus ja etäisyys voimalinjasta kaava-
muutosalueena olevan tontin rajalle on noin 370 m.  
 
Tarkastelun perusteella arviona on, että maakuntakaavassa tuulivoimalle osoitetulle alueelle 
voitaisiin mahdollisesti tehdä muutama voimala Pirkanmaan Jätehuollon alueelle ja muutama 
tuulivoimalle osoitetun alueen pohjoisosaan. 
 

4.6 Vertailu, valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (2.5.2013/331) 
Asetuksen 4§:n mukaisesti kaatopaikkaa ei ole asemakaavassa osoitettu: 
 

1) tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle tai siten, 
että kaatopaikan haitalliset vaikutukset voivat ulottua tällaiselle pohjavesialueelle, 
jollei voida varmistua siitä, että näiden alueiden pohjavesien laatua ei vaaranneta; 

2) vesistöön tai mereen taikka vedenhankintaan tai virkistyskäyttöön tarkoitetun tai 
muun erityistä suojelua vaativan vesialueen välittömään läheisyyteen; 

3) luonnonsuojelu-, maisemansuojelu- tai virkistysalueeksi varatulle alueelle, luonnonpe-
rinnön tai kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojellulle alueelle taikka nii-
den välittömään läheisyyteen; 

4) suolle, vedenjakajalle, tulva-, maanvieremä- tai lumivyöryvaaran alaiselle maalle tai 
kallioperän ruhjealueelle, jos kaatopaikkaveden kokoaminen ja käsittely on teknisesti 
vaikea toteuttaa kaatopaikan käytön tai jälkihoidon aikana; 

5) pehmeikköalueelle, jos kaatopaikasta voi aiheutua haitallista painumista tai painumat 
voivat vaurioittaa kaatopaikan rakenteita. 

 
Kaatopaikka-alueen sijainnin osoittamisessa on huolehdittu, että: 

1) kaatopaikan sijoittamisesta ei aiheudu maisemallista haittaa; 
2) alueelle on hyvät kulkuyhteydet; 
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3) kaatopaikkatoimintaan käytettävän alueen etäisyys asutuksesta, maatalous- tai kau-
punkialueesta ja yleisesti käytetystä tiestä on riittävä; 

4) alueen geologiset ja hydrogeologiset ominaisuudet otetaan huomioon. 
 
Kaatopaikan sijoittaminen alueelle parantaa alueen omavaraisuutta ja tukee läheisyysperiaa-
tetta.  
 

4.7 Ympäristön häiriötekijät 
Häiriötä alueella aiheuttavat nykyinen ja tuleva liikennemelu, rakentamisen aiheuttamat häi-
riöt ja jätteiden loppusijoituksen aiheuttamat häiriöt. 
 

4.8 Keinot haitallisten vaikutusten lieventämiseksi 
Kaavamuutosalue on osa Tarasten kiertotalousaluetta, jonka toteuttaminen edellyttää YVA-
menettelyä. Arviointiselostuksessa on esitetty muu muassa seuraavat tiedot: 

 arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomioon hank-
keen alttius suuronnettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät hätätilan-
teet sekä toimenpiteet näihin tilanteisiin varautumisesta mukaan lukien ehkäisy- ja lie-
ventämistoimet; 

 arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittä-
vistä ympäristövaikutuksista; 

 ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja 
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia; 

 tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuk-
siin liittyvistä seurantajärjestelyistä; 

 
Jätteiden loppukäsittely edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, jossa on 
annettava tarpeelliset määräykset: 

1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä 
päästöpaikan sijainnista; 

2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 
3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 
4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 
5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemi-

sestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista; 
6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen 

vaaraa. 
 
Suomen Erityisjäte Oy on jättänyt Kangasalan käsittelylaitoksesta ympäristölupahakemuksen 
28.2.2020. Ympäristölupahakemukseen sisältyy tiedot ympäristökuormituksen vähentämi-
sestä, BAT-selvitys, ennaltavarautumissuunnitelma sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja tark-
kailusuunnitelma.  
 
Käsittelylaitoksen toiminnan aikaisia melu- ja hajuhaittoja seurataan tarvittaessa yhteistark-
kailuna. Pinta- ja pohjavesivaikutuksia tarkkaillaan yhteistarkkailuna alueen muiden toimijoi-
den kanssa. 
 
Tarvittaessa toiminnasta aiheutuvaa pölyä ja hajua seurataan erillisillä kertaluonteisilla mit-
tauksilla kiertotalousalueen toiminnan vakiinnuttua. Mittauksista laaditaan erillinen mittaus-
suunnitelma, mittaukset voidaan suorittaa yhteisesti Tarastenjärven muiden toimijoiden 
kanssa. 
 
Tarvittaessa melumittauksia tehdään kertaluonteisilla mittauksilla kiertotalousalueen toimin-
nan vakiinnuttua. Mittauksista laaditaan erillinen mittaussuunnitelma, mittaukset voidaan suo-
rittaa yhteisesti Tarastenjärven muiden toimijoiden kanssa. 
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Asemakaavan muutoksessa on annettu seuraavat kaavamääräykset, joilla voidaan osaltaan 
lieventää haitallisten vaikutuksia: 
 
Hulevedet 
Kaavassa on annettu yleismääräys hulevesistä, mikä lieventää toteuttamisen haitallisia vai-
kutuksia vesistöön. Kaavassa osoitettu ohjeelliset suojavalleille varatut alueen osat toimivat 
osana hulevesijärjestelmää. 
 
Luonto 
Kaavassa on annettu yleismääräys, jonka mukaan hulevedet eivät saa heikentää tumma-
verkkoperhosen elinympäristön kosteusolosuhteita. Määräys lieventää toteuttamisen haitalli-
sia vaikutuksia luontoon. 
 
Ilmanlaatu ja melu 
Kaavassa osoitetut ohjeelliset suojavalleille varatut alueen osat estävät pölyn ja melun leviä-
mistä.  
 
Maisema 
Jätteen loppusijoitusalue on määrätty maisemoitavaksi jätteen loppusijoituksen päätyttyä ym-
päristöluvan ehtojen mukaisesti ja jätetäytön enimmäiskorkeudeksi on määrätty 155.0 m, 
mitkä lieventävät toteuttamisen haitallisia vaikutuksia maisemaan. Kaavassa osoitettu ohjeel-
liset suojavalleille varatut alueen osat toimivat toteutuessaan näköesteinä ja maisemaele-
mentteinä. 
 
Muut toimet haitallisten vaikutusten estämiseksi: 
Maaperä 
Toiminnan aikana haitallisia vaikutuksia maaperään estetään kiertotalousalueelle rakennetta-
villa tiiviillä kenttä- ja pohjarakenteilla. Pohja- ja kenttärakenteiden vaurioitumisesta aiheutu-
vaa riskiä maaperän pilaantumisesta vähennetään rakenteiden kunnon jatkuvalla seuran-
nalla sekä mahdollisten vaurioiden korjaamisella välittömästi. Jätteiden ja muiden materiaa-
lien pölyämistä vähennetään pölyntorjuntatoimenpiteillä, kuten tarvittaessa rakennettavilla 
suojavalleilla, jätteiden kostuttamisella sekä käsittelemällä jätteitä tarvittaessa halleissa tai 
katetuissa tiloissa. 
 
Polttoaineiden, öljyjen ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden varastointi ja käyttö alu-
eella järjestetään asianmukaisesti lupien ja määräysten mukaisesti siten, ettei niistä aiheudu 
maaperän pilaantumista. 
 
Pintavedet 
Kiertotalousalueen toiminnan vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan toiminnan aikana sekä 
sen päätyttyä. Näin tarvittaviin toimenpiteisiin kuormituksen vähentämiseksi voidaan ryhtyä 
välittömästi. 
 
Kiertotalousalueen jätteenkäsittelyaluille tehtävillä tiiviillä rakenteilla estetään vesien pääsyä 
ympäristöön. Alueella muodostuvat likaantuneet hule- ja suotovedet johdetaan tasausaltaisiin 
ja edelleen jätevedenpuhdistamolle. Kosteikoille johdetaan vain sellaisia vesiä, jotka voidaan 
niiden laadun perusteella johtaa kosteikoille käsiteltäväksi ja edelleen Tiikonojan kautta ala-
puolisiin vesistöihin. Kiertotalousalueen kenttä-, tie-, vesienkäsittely- ja loppusijoitusalueiden 
rakenteiden kuntoa tarkkaillaan toiminnan aikana mahdollisten vaurioiden ja vuotojen havait-
semiseksi. Tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. 
 
Ilma 
Ympäröivien suojaviheralueiden puusto sitoo toiminnasta aiheutuvia pölypäästöjä. 
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Pölyämisen osalta haitallisiin vaikutuksiin voidaan vaikuttaa alueen toimintojen sijoittamisella 
sekä pölyämistä estävillä toimenpiteillä. Pölyämistä torjutaan tie- ja kenttäalueiden puhtaa-
napidolla, tarvittaessa kastelemalla käsiteltäviä materiaaleja sekä kastelemalla tai suolaa-
malla tie-, kenttä- ja loppusijoitusalueita. Kenttäalueet asfaltoidaan tarvittavilta osin, millä es-
tetään alueen pölyämistä. Kiertotalousalueen ympärille on varauduttu rakentamaan asema-
kaavan mukaiset suojavallit estämään mm. pölyämistä. Myös hankealueen ulkopuoliset met-
säalueet sitovat toiminnasta aiheutuvia pölypäästöjä.  
 
Häiriövaikutuksia voidaan lieventää rajoittamalla toimintaa yöllä ja varhain aamulla, jolloin lin-
tujen ja muiden eläinten aktiivisuus on vilkkaimmillaan. Tämä on ensisijaisesti tarpeen ke-
väällä ja alkukesällä lintujen pesimäaikaan. 
 
Pohjavedet 
Kiertotalousalueen normaalitoiminnan aikana haitta-aineiden pääsy pohjaveteen estetään ra-
kenteilla, jotka toteutetaan tiiviinä jätteiden käsittelyalueilla. Alueilla muodostuvat hulevedet 
kerätään hallitusti ja johdetaan edelleen käsiteltäviksi joko jätevedenpuhdistamolle tai kos-
teikoille. 
 
Alueella käytettävät polttoaineet varastoidaan asianmukaisissa varastosäiliöissä tarvittavilla 
ylitäytönestimillä, varoaltailla ym. turvalaitteilla varustettuina. Poikkeustilanteisiin varautu-
malla ja suunnittelemalla torjuntatoimenpiteet ennakkoon estetään pohjaveteen kohdistuvia 
vaikutuksia. 
 
Hankealueen vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan rakentamisen ja toiminnan aikana sekä 
tarvittavassa laajuudessa myös toiminnan päätyttyä. 
 
Melu 
Kiertotalousalueen toiminnan aikaisia haitallisia meluvaikutuksia on mahdollista lieventää 
mm. toiminta-aikoja rajoittamalla, meluvaikutuksia lieventää myös hankealueen ympärille ra-
kennettavat suojavallit. Meluisimpia toimintoja pyritään välttämään ilta-aikaan, jolloin ihmiset 
oleskelevat piha-alueilla, millä voidaan vähentää melun häiritsevyyttä lähialueilla. Valitse-
malla hankealueelle äänitasoltaan pienempiä laitteita tai rakentamalla meluesteitä voidaan 
vaikuttaa suoraan toiminnasta ympäristöön aiheutuvaan melutasoon. 
 
Liikenne 
Alueen liikennöitävyyttä ja liikenneturvallisuutta parantaa Jyväskyläntien (VT 9) kunnostami-
nen, alueelle on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2010. 
 
Maisema 
Hankkeen aiheuttamia maisemavaikutuksia voidaan ehkäistä säilyttämällä puustoa hanke-
alueen lähiympäristössä, etenkin maaston korkeimmilla kohdilla ja teiden varsilla. Kiertota-
lousalueen ympärille rakennetaan suojavallit, joilla voidaan ainakin osittain estää loppusijoi-
tusalueen näkymistä lähiympäristöön ja herkkiin kohteisiin, kuten lähimpiin asuin- ja lomakiin-
teistöihin. Vaikutuksia hankealueen maisemaan voidaan tarvittaessa lieventää mm. istutuk-
silla tai suojavyöhykkeillä. 
 
Ihmisten elinympäristö ja viihtyisyys 
Hankkeen ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voidaan vähentää tiedottamalla hankkeen etene-
misestä sidosryhmille. Ajantasainen tiedottaminen antaa osallisille mahdollisuuden reagoida 
ja sopeutua tuleviin muutoksiin. Huolia voidaan vähentää etenkin tutkitulla tiedolla, säännölli-
sellä seurannalla ja valvonnalla sekä näiden tuloksista tiedottamalla. 
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4.9 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

 
 
Yleismääräykset: 
Tampereen Tiikanluoman suojaviheralueen suuntaan johtuvat hulevedet eivät saa heikentää 
Tiikonojan varren tummaverkkoperhosen elinympäristön kosteusolosuhteita. Tavoitteena on 
säilyttää virtaama Tiikonojassa mahdollisimman tasaisena ja jonkin verran lisätä Tumma-
verkkoperhosniityn kosteutta. 
 
Hulevesien käsittely tulee sopeuttaa alueen hulevesien kokonaissuunnitelmaan. Rakentami-
sen aikainen hulevesien hallinta tulee toteuttaa ennen valmisteleviin rakentamistöihin ryhty-
mistä. Toiminnan aikaiset likaantuneet vedet tulee johtaa viemäriin. 
 
Alueelle on laadittu rakentamistapa- ja toteuttamisohjeet. 
 

5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

5.1 Toteutusta ohjaavat suunnitelmat 
Tarasten kiertotalousalueen YVA-menettely ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esi-
tetään  

 tiedot toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista 
päätöksistä sekä hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin  



 52

 selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä 
hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koske-
viin suunnitelmiin ja ohjelmiin. 

 ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja 
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia ja 

 ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä seuranta-
järjestelyistä.  

 
Toiminta edellyttää lupien hakemista eri viranomaisilta. Mahdollisia tarvittavia lupia ovat ym-
päristölupa, maa-aineslupa, maisematyölupa ja kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat. Li-
säksi on huomioitava lannoitevalmistelain vaatimukset ja tehtävä sopimus jätevesien johtami-
sesta viemäriin. 
 
Keskeisesti alueen toteuttamista tulee ohjaamaan Tarasten kiertotalousalueen Suomen Eri-
tyisjäte Oy:n Kangasalan käsittelylaitoksen ympäristölupa lupamääräyksineen. Ympäristölu-
paan sisältyy myös toteuttamisessa huomioitavat ennaltavarautumissuunnitelma sekä seu-
ranta- ja tarkkailusuunnitelma. 
 
Suomen Erityisjäte Oy:n Kangasalan käsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksessa toimin-
nan seuranta on esitetty toteutettavaksi seuraavasti: 
 

 Käsittelylaitoksen toiminnan aikaisia melu- ja hajuhaittoja seurataan tarvittaessa yh-
teistarkkailuna alueen muiden toimijoiden kanssa. 

 Tarvittaessa toiminnasta aiheutuvaa pölyä ja hajua seurataan erillisillä kertaluontei-
silla mittauksilla kiertotalousalueen toiminnan vakiinnuttua. Mittauksista laaditaan eril-
linen mittaussuunnitelma, mittaukset voidaan suorittaa yhteisesti Tarastenjärven mui-
den toimijoiden kanssa. 

 Tarvittaessa melumittauksia tehdään kertaluonteisilla mittauksilla kiertotalousalueen 
toiminnan vakiinnuttua. Mittauksista laaditaan erillinen mittaussuunnitelma, mittaukset 
voidaan suorittaa yhteisesti Tarastenjärven muiden toimijoiden kanssa. 

 
 
Nokialla 25.8.2020  
 
 
 
Helena Väisänen 
Arkkitehti SAFA 
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 
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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 alueen
haltijan aloit-
teesta. Hakija
on toimittanut
jätteiden lop-
pusijoitustoi-
mintaa varten
kaavamuutos-
hakemuksen
Kangasalan
kaupungille
2.5.2019.

Kaavamuutosalue

Asemakaavan muutos 845 Kidetie, kaavaselostus, liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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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).

Asemakaavan muutos 845 Kidetie, kaavaselostus, liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma



8.10.2019  3 (6)

3

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
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
Puh (03)2651 050, gsm 040 5576086

Kaavan suunnittelua hoitaa kaupungilla suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo.
e-mail: susanna.virjo(at)kangasala.fi Vastaanotto maanantaisin klo 9-11.
Kangasalan kaupungin kaavoitus, Urheilutie 13 (PL 50), 36201 Kangasala.

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.

Lokakuu 2019

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

Kesäkuu 2019
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KANGASALAN KAUPUNKI  
ASEMAKAAVAN MUUTOS 845 KIDETIE 

 

PALAUTERAPORTTI 29.4.2020 

LUONNOS (08.10.2019)  

Saapuneet lausunnot: 
Palautteen antaja Pvm 
Pirkanmaan maakuntamuseo 29.10.2019 
Tampereeen kaupunki, ympäristöterveys 6.11.2019 
Fingrid Oyj 13.11.2019 
Kangasalan kunta, rakentamisen palvelualueen mielipide 19.11.2019 
Pirkanmaan liitto 16.12.2019 
Pirkanmaan ELY-keskus 21.2.2020 

 
Tampereen kaupunki ilmoitti, että sillä ei ole lausuttavaa. Kangasalan kunnan rakentamisen palve-
lualue totesi, että sillä ei ole huomautettavaa. 
 

Saapuneet mielipiteet: 
Palautteen antaja Pvm 
Mielipide #1 14.11.2019 

 
  
 
LAUSUNTO 
Pirkanmaan maakuntamuseo: 
Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut kaavaluonnokseen ja toteaa, että kaavan 
lähtötiedot ovat kulttuuriympäristön osalta riittäviä ja kaavaratkaisu on kulttuuriympäristön 
arvojen osalta mahdollinen. 
 

VASTINE 
Todetaan saapunut lausunto. 

 
LAUSUNTO 
Tampereen kaupunki/ ympäristöterveys: 
Tampereen kaupungin terveydensuojeluviranomainen toteaa lausunnossaan, ettei kaavamuutos ja 
siitä aiheutuva toiminta saa aiheuttaa asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaista haittaa lähialueen 
asukkaille. 
 

VASTINE 
Kaavamuutosta laadittaessa on huomioitu terveydensuojelulain ja muun lainsäädännön 
asettamat edellytykset toiminnalle. 

 
LAUSUNTO 
Fingrid Oyj: 
Asemakaavaluonnokseen on osoitettu merkintä voimajohtoalue, jota koskee seuraava asianmukainen 
kaavamääräys: "Puuston tai kasvien luontainen kasvukorkeus ei saa ylittää 4 metriä. Alueelle voidaan 
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suunnitella hulevesipainanteita. Alueella voidaan myös järjestää pysäköintiä, mutta siitä tulee tehdä 
erillinen sopimus Fingridin kanssa. Alueella ei saa varastoida tai lastata lukuun ottamatta erikoista-
pauksia, joista tulee aina kysyä lupa Fingridiltä. Johtoalueelle tulevista kaikista suunnitelmista tulee 
pyytää Fingridiltä risteämälausunto." Määräys palvelee hyvin tarkoitusta, mutta pyydämme kuitenkin 
ottamaan pois viitteen erikoistapauksiin varastoinnin ja lastauksen osalta. Käytännössä Fingrid ei voi 
antaa lupaa varastointiin ja lastaukseen johtoalueella.  
 

VASTINE 
Tarkistetaan johtoaluetta koskeva kaavamääräys seuraavasti: Alueella ei saa va-
rastoida tai lastata.   
 

Fingrid Oyj: 
Muistutamme kaavoituksen lähtökohdaksi myös seuraavista asioista, jotka on otettava huomioon 
suunnittelussa ja rakentamisessa voimajohdon läheisyydessä: 

 Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toiminta ei saa ristiriidassa sähköturvalli-
suuden kanssa eikä toiminta voi aiheuttaa vaaraa voimajohdon käytölle ja kunnossa pysymi-
selle. 

 Voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman erityistä lupaa.Em. ra-
kenteet tai laitteet eivät pääsääntöisesti saa olla yli kaksi metriä korkeita. Rakennusrajoitusalue 
koskee maanpäällisiä ja maanalaisia rakennuksia. 

 Voimajohtoalue ei sovellu varastointiin eikä lastaukseen. 
 Pysäköintialueet on osoitettava mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti johtoalueen ulkopuo-

lelle. Mikäli Fingrid toteaa alueen pysäköintiin soveltuvaksi, toiminnan harjoittajan tulee tehdä 
pysäköintialueesta Fingridin kanssa yksityisoikeudellinen sopimus. 

 Voimajohtoalueella ja sen läheisyydessä on rajoitettu maanmuokkausta ja läjittämistä turvalli-
suussyistä. 

 Voimajohtoaukealle voidaan istuttaa ainoastaan puita tai pensaita, joiden luontainen kasvukor-
keus ei ylitä 4 metriä. Myös reunavyöhykkeillä puuston kasvua rajoitetaan.  

 Johtoalueen maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta. Johdon omistajalla on oi-
keus pitää voimajohtonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää ja huoltaa sitä. 

 Teiden ja katujen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, mitä Liikenneviraston ohjeessa "Sähkö- 
ja telejohdot ja maantiet" (2018) esitetään.  

 Voimajohdon rajoituksia maankäytölle käsitellään Fingridin julkaisemassa oppaassa Ohje voi-
majohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnitte-
lussa, joka on ladattavissa Fingridin Internet-sivuilta www.fingrid.fi/kantaverkko/maankaytto-ja-
ymparisto/luvat-ja-lausunnot/ohjeitakaavoittajalle/. Oppaasta saa lisätietoa merkinnöistä ja 
edellä käsitellyistä suunnittelukysymyksistä. 

Kuten johtoalueen kaavamääräyksessä tuodaan esille, voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittu-
vasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen risteämälausunto. Risteämä voi olla myös esi-
merkiksi tie, katu, maanmuokkaustoimenpide, rakennelma tai rakennus, joka sijoittuu voimajohdon lä-
heisyyteen. Risteämälausunto tulee pyytää, vaikka suunnitelma olisi osoitettu kaavassa. Risteämälau-
sunnossa esitetään annettua kaavalausuntoa yksityiskohtaisemmin ne seikat ja turvallisuusnäkökoh-
dat, jotka hankkeen suunnittelijan ja toteuttajan on voimajohdon kannalta otettava huomioon. 
 

VASTINE 
Lausunnossa annettu ohjeistus otetaan huomioon kaavaa laadittaessa ja sen toteuttami-
sessa. 
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LAUSUNTO 
Pirkanmaan liitto: 
Kidetien asemakaavamuutoksen kaavaselostuksessa (8.10.2019) todetaan, että maakuntakaavassa 
osoitettujen tuulivoimaloiden perustaminen jätteiden loppusijoitusalueelle toiminnan sulkemisen jäl-
keen ei ole mahdollista. Kaavaselostuksesta ei käy ilmi, miten asiaa on selvitetty, eikä toisaalta minkä-
laisen analyysin perusteella jätteenkäsittelyn loppusijoituspaikka on valittu. 
 
Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 asemakaavoitettavana olevan alueen pääkäyttötarkoitukseksi 
on merkitty jätteenkäsittelyalue (EJ). Alueella on lisäksi erityisominaisuutta ilmaiseva, tuulivoima-alu-
een (tv2), merkintä. Kyseisen alueen pohjois- ja eteläosaan on arvioitu voitavan sijoittaa yhteensä viisi 
voimalaa. Kaava-aineiston perusteella tuulivoima-alueen toteuttamisedellytysten säilymiseen liittyy 
merkittävää epävarmuutta, joka vaatii vielä lisäselvittämistä ennen kaavaprosessin jatkamista. 
 
Pirkanmaan liiton asiantuntijat ovat käytettävissä asemakaavasuunnittelun tukena. 

VASTINE 
Kaavaselostuksessa todetaan, että voimassa olevan asemakaavan tavoitteiden mukai-
sesti tuulivoimaa ei ole tarkoitus osoittaa alueelle tämän asemakaavan yhteydessä. 
 
Täydennetään kaavaselostusta seuraavilla tiedoilla: 
 
Loppusijoitusalueen valinnassa on huomioitu mm. seuraavat seikat: 1) Loppusijoitusalue 
sijoittuu maisemallisesti ja toiminnallisesti järkevästi suunnitellun sijoituspaikan vieressä 
sijaitsevien Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n loppusijoitusalueiden viereen. Alueiden loppusi-
joituskäyttöön voidaan tulevaisuudessa saada synergiaetuja yhdistämällä näiden kahden 
toimijoiden alueet tarvittaessa ja saada siten järkevästi käytettyä täyttötoimintaan isompi 
kokonaisuus 2) Loppusijoitusalue tulee liittymään Suomen Erityisjäte OY:n käsittely-
toimintojen yhteyteen ja nämä toiminnot sijaitsevat kiertotalousalueen YVA-menettelyssä 
käsitellyillä alueilla vierekkäin. Tällä sijainnilla voidaan tehokkaimmin käyttää sekä loppu-
sijoitusaluetta, että käsittelyaluetta, jossa suuri osa loppusijoitukseen toimitettavista ma-
teriaaleista esikäsitellään 3) Valittu alue on Tarasten Kiertotalousalueella maaperältään 
parhaiten loppusijoitusalueeksi soveltuva. Alueella on kantavat pohjaolosuhteet ja raken-
tamisen kannalta edullinen maaston muoto jo valmiiksi.   
 
Tuulivoimalat tulee perustaa kovalle maalle valettavan betonisen perustuksen päälle. Pe-
rustusta ei voida asentaa täytön päälle, koska täytön stabiliteetti ei missään tapauksessa 
ole riittävä tuulivoimalan vaatimalle kuormalle. Perustusta ei voida myöskään järkevästi 
rakentaa noin 25 korkean täytön läpi ja korottaa maanpinnasta niin korkealle täyttötoimin-
nan yhteydessä.  
 
Analyysissä on todettu tuulivoima-alueen rajaus, mutta käsitys on ollut, että loppusijoitus-
alueelle ei sijoiteta tuulivoimaloita, eikä niitä sen vuoksi ole käsitelty YVA-menettelyssä. 
Tuulivoimaloita voidaan sijoittaa jäte- tai maatäyttöjen täytön ulkopuolelle, mutta se ei yllä 
arvioidun mukaan tule olemaan mahdollista Tarasten Kiertotalousalueen sisällä. 
 
Tuulivoimapuiston mitoitusohjeen mukaan tuulivoimalan etäisyys sähkölinjaan tulee olla 
1,5 X voimalakorkeus. Nykyiset voimalat ovat kokonaiskorkeudeltaan noin 300 m, joten 
sen etäisyys Tarasten kiertotalousalueen läpi kulkevasta 400 kV:n valtakunnallisesta run-
kosähköverkosta tulisi olla minimissään 450 m. Tämä tarkoittaa sitä, että kaavamuutok-
sen kohteena olevalle loppusijoitusalueelle ei voi sijoittaa tuulivoimalaa.  
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Kartassa näkyy pohjakartan päällä tuulivoima-alueen rajaus ja etäisyys voimalinjasta 
kaavamuutos-alueena olevan tontin rajalle on noin 370 m.  
 
Tarkastelun perusteella arviona on, että maakuntakaavassa tuulivoimalle osoitetulle alu-
eelle voitaisiin mahdollisesti tehdä muutama voimala Pirkanmaan Jätehuollon alueelle ja 
muutama ihan tuulivoimalle osoitetun alueen pohjoisosaan. 
 

LAUSUNTO 
Pirkanmaan ELY-keskus: 
Maakuntakaavasta johtuvat tavoitteet 
Alueen varaaminen kaavamuutoksessa esitetysti loppusijoitustoiminnoille on osittain ristiriitainen maa-
kuntakaavasta johtuvaan tavoitteeseen nähden. Kaavaselostuksen mukaan tuulivoimaloiden perusta-
minen jätteiden loppusijoitusalueelle toiminnan sulkemisen jälkeen ei ole mahdollista. ELY-keskus kat-
soo, että kaavan vaikutusten arviointiin tulisi täydentää siten, että arvioidaan myös maakuntakaavan 
mukaisen tuulivoimarakentamiseen varatun aluekokonaisuuden toteuttamisen edellytyksiä. 
 
Ilmastovaikutukset 
Kaavan vaikutusten arviointia on tarpeen jatkossa täydentää. Vähintään selostuksesta tulisi ilmetä 
kuinka kaavan mahdollistamat toiminnot suhtautuvat kaupungin ja kaupunkiseudun sekä maakunnan 
ilmasto- ja energiatavoitteisiin (Hinku-sitoumukset). Ilmastovaikutuksia tulisi arvioida edelleen myös 
luonnonvarojen kannalta; mm. kiviainesten, turpeen noston, puuston poiston ja kuljetuksista aiheutu-
vat vaikutusten kannalta. Arviointia tulisi myös suhteuttaa muihin vastaaviin maakuntakaavassa osoi-
tettuihin soveltuviin sijainteihin. 
 
Melu ja ilmanlaatu 
YVA-arviointiselostuksen melumallinnuksen mukaan valtatien 9 liikennemelun kanssa melu Ruutanan 
taajaman pohjoisreunassa kasvaisi luokkaan 55-60 dB. Kaavaan vaikutusten arvioinnin taulukoinnissa 
esitetty yhteismelun tarkastelu kuitenkin poikkeaa merkittävästi em. YVA -arvioinnin tuloksista. Kaa-
vaan liitetyn melumallinnuksen mukaa melutasot taajaman reunalla olisivat noin 10dB alhaisemmat. 
Melumallinnusten raportti tulee jatkossa liittää osaksi kaavan liiteasiakirjoja, jotta mallinnuksen tuloksia 
on mahdollista arvioida. 
 
Hankkeen toiminta-aika on arvioitu pitkäksi, jopa 50 vuodeksi. Kaavan yhteydessä olisi tarpeen käsi-
tellä myös seurantaa. Meluseurantaa tulisi tarvittaessa tehdä alueella yhteismeluselvityksin, koska me-
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lua aiheutuu liikenteestä ja useista melua aiheuttavista toiminnoista. Edelleen on tarpeen ottaa huomi-
oon alueen asukkaiden kokemukset hajuhaitoista ja tarve kehittää vuorovaikutusta ja tiedottamista tut-
kimus- ja seurantatuloksista sidosryhmille. 
 
Muiden täydennystarpeiden osalta ELY-keskus viittaa YVA-arviointiselostuksesta antamassaan perus-
tellussa päätelmässä esiin nostettuihin täydentämistarpeisiin. Kaavan jatkosuunnittelussa on tarpeen 
huomioida yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä esiin nostetut puutteet niiltä osilta, kun ne 
koskevat kaavamuutosta ja siitä aiheutuvia vaikutuksia. 
 
 

VASTINE 
Täydennetään kaavaselostusta seuraavilla tiedoilla: 
 
Maakuntakaavasta johtuvat tavoitteet 
ks. yllä Pirkanmaan liiton lausuntoon annettu vastine 
 
Suhde kaupungin, kaupunkiseudun ja maakunnan ilmasto- ja energiatavoitteisiin 
Jätteiden loppusijoitusalue on osa Tarasten kiertotalousaluetta. On mielekästä arvioida 
koko kiertotalousalueen suhdetta tavoitteisiin. 
 
Tampereen kaupunkiseudulla on tavoitteena Hiilineutraali Tampereenseutu 2030. Tavoi-
teltavien päästövähennyksen yhtenä keinona on jätteiden ja jätevesien käsittelyn tehos-
tuminen ja jätteiden määrän vähentyminen kiertotalouden konkretisoituessa paikalliseksi 
toiminnaksi. Yhtenä tavoitteena hiilineutraaliuden tavoittelussa on resurssiviisas kulutta-
minen ja tuotanto, johon päästäkseen Tampereenseutu tukee aktiivisesti jakamis- ja kier-
totalouden kokeiluja ja luo alustoja liiketoimintamahdollisuuksille. 
(Tampereen kaupunkiseudun ilmasto- ja energiatavoitteet: Konsulttityön raportti. Marko 
Nurminen Avoin yhtiö Tietotakomo, 2017-2018.) 
 
Kangasalan kaupunki on sitoutunut mukaan Hiilineutraali Tampereenseutu 2030-tavoit-
teisiin. Kangasalan kaupungin ilmastotyön yhtenä osa-alueena on eheä maankäyttö, 
jonka mukaisena hankkeena on toteutumassa kiertotalousalue Tarastenjärvelle.(Ilmas-
tonmuutoksen huomioiminen hankkeissa, Elinvoima- ja sivistyslautakuntien yhteinen ilta-
koulu 5.11.2019) 
 
Pirkamaan maakunnan tasolla hiilineutraaliustavoite liittyy resurssiviisauden tavoittee-
seen. Resurssitehokkaassa toiminnassa tavoitellaan sitä, että luonnonvaroja ei käytetä 
luonnon kantokykyä enemmän. Vähähiilisyys ja hiilineutraalius toteuttavat tavoitetta il-
mastonmuutoksen näkökulmasta, minkä lisäksi tavoitetta edistetään Pirkanmaalla myös 
kierto- ja biotalouden avulla. Pirkanmaa tavoittelee resurssitehokasta ja vähähiilistä tule-
vaisuutta. Bio- ja kiertotalous voivat tarjota ratkaisun kohti uutta ja kestävämpää, elinvoi-
maista Pirkanmaata. (Pirkanmaan liiton verkkosivusto) 
 
Rakentamisen aikaiset ilmasto-, ilmanlaatu- ja meluvaikutukset 
Kaavamuutosalueelta poistetaan kasvillisuus ja puusto. Puuston poistolla on vaikutusta 
hiilinielujen menetyksen vuoksi. Koko kiertotalousalueen poistetaan puustoa n. 60 heh-
taarin alueelta. Kaavamuutosalueen pinta-ala on 16,2 ha, josta puustoista on noin 2,1 ha. 
Hehtaari suomalaista metsää sitoo noin 4700 kg hiilidioksidia vuodessa. Kaavamuutos-
alueelta poistettavan metsän hiilidioksidin sitomiskyky on arviolta noin 9870 kg vuodessa. 
 
Puustoa poistuu kaavamuutosalueelta noin 420 m³/273000 kg (lähtöarvoina 200 m³/ha, 
650 kg/m³), joka tarkoittaa noin 4,5 tukkirekallista. 
 
Loppusijoitusalueella on poistettavaa pintamaata yhteensä noin n. 50 000 m3 rtr.  
Loppusijoitusalueen noin 15 ha massoista on pintamaita (humusta) noin 30 000 m3 ja lo-
put moreenia. Kalliota siellä ei arvioida olevan louhittavana eikä turvetta nostettavana. 
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Pintamaan poistamisesta loppusijoitusalueelta ei aiheudu ympäristöön leviävää merkittä-
vää pölyämistä tai melua.   
 
Lopposijoitusalueella rakentamisen merkittävimmät melupäästöt aiheutuvat liikenteestä. 
Alueella ei ole tarvetta kallion louhimisiseen, mikä on merkittävin rakentamisen aikainen 
melunlähde kiertotalosualueella. Rakentaminen tehdään alueittain, ja pitkällä, arviolta 10 
vuoden aikavälillä.  
 
Toiminnan aikaiset meluvaikutukset ja vaikutukset ilmanlaatuun 
Toiminnan aikana meluvaikutuksia syntyy jätteiden käsittelystä (murskaus, seulonta, 
stabilointi, terminen käsittely, pesutoiminnot), jätteiden siirtämisestä (pyöräkuormain, kai-
vinkoneet ym.) sekä alueella liikennöivistä rekka- ja kuorma-autoista. Käsittelylaitoksen 
toiminnan aikaiset vaikutukset meluun on mallinnettu. Toiminnan aikaiset meluvaikutuk-
set ovat selvimmin havaittavissa hankealueen etelä- ja kaakkoispuolella sijaitsevissa 
asuin- ja lomarakennuksissa. Hankkeen toiminnan aikaiset sekä Tarastenjärven jätekes-
kuksen ja Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitoksen yhteisvaikutukset alueen melutasoi-
hin on myös mallinnettu. Merkittävin vaikutus alueen melutasoihin on Jyväskyläntien 
(VT9) tieliikennemelulla. Käsittelylaitoksen toiminnan aikaiset melutasot eivät aiheuta 
merkittävää muutosta alueella jo aiheutuviin VT9:n aiheuttamiin melutasoihin. Haittojen 
kokeminen on aina riippuvainen kokijasta ja totutusta tilanteesta poikkeavat äänet voi-
daan kokea häiritsevinä. Toiminnan aikaisella melulla ei kuitenkaan arvioida olevan ter-
veyteen kohdistuvia vaikutuksia. Käsittelylaitoksen alueelta aiheutuvaa melua ympäris-
töön torjutaan mm. hankealueelle rakennettavilla suojavalleilla. Vallit estävät melun leviä-
mistä silloin, kun alueella on melua aiheuttavaa toimintaa, esimerkiksi murskausta käyn-
nissä. Valleilla estetään myös pölyvaikutuksia laitoksen ulkopuolelle. Melumallinnuksesta 
ei ole laadittu raporttia. Mallinuksen tiedot tarkistetaan kaavaselostukseen. 
 
Hankkeen toiminnan aikaiset pölypäästöt sekä hajun leviäminen on mallinnettu. Haju-
päästöjen vaikutusalue, joilla hajua on pitemmän aikaa selvästi tunnistettavissa (3 
HY/m3), rajoittuu melko lähelle käsittelylaitoksen toiminta-aluetta. Hajua voi olla lyhytai-
kaisesti havaittavissa (1 HY/m3) laajemmallakin alueella, mutta yleisellä tasolla arvioi-
tuna hajupäästöt eivät vaikuta asuinalueiden ilmanlaatuun. Toiminnoista aiheutuvat haju-
päästöt ovat suhteellisen pieniä ja vaihtelevat, joten hajupäästöjen vaikutukset ympäris-
tön vuosikeskiarvoihin arvioidaan pieneksi.  
 
Loppusijoitusalueen avoimen jätetäytön pinta-alaksi on arvioitu enintään 20 000 m² ja ha-
jupäästöksi on enimmillään 100 HY/m³. Hajupäästöjen muodostuminen on monimutkai-
nen prosessi ja sen määrään sekä laatuun vaikuttavat mm. paljonko ja millaista hajoavaa 
ainesta käsitellään ja säilytetään. Hajupäästöt laimenevat ilmavirtausten mukana, mutta 
hajuyhdisteet myös hajoavat ja muuntuvat kulkeutuessaan tuulen mukana.  
 
Pölyn raja-arvoihin verrattavat vuorokausipitoisuudet rajoittuvat toiminta-alueelle, pölyläh-
teiden välittömään läheisyyteen. Toiminnan vaikutukset lähialueen ulkoilman PM10-pitoi-
suuden vuosikeskiarvoihin ovat leviämislaskelmien perusteella suhteellisen vähäiset, joh-
tuen toiminnan päästöjen jaksottaisuudesta ja vaihtelusta sekä toiminnan ja asutuksen 
välisestä etäisyydestä.Toiminta-aikana lopppusijoitusalueella pölyä aiheuttavat erityisesti 
pyöräkuormaaja, kaivinkone ja tuulen nostama pöly. Pölyävän alueen pinta-alaksi on ar-
vioitu noin 5000 m². Pölypäästö on luonteeltaan hajapölypäästöä. Laaditun pölyn le-
viämislaskelman mukaan loppusijoitusalueella suurimmat pölyn vuorokausipitoisuudet 
ylittävät 15 μg/m³. Vuorokausipitoisuuden raja-arvo on 50 μg/m3. Lähimpien asuinkiin-
teistöjen kohdalla pitoisuudet ovat noin 1 μg/m3.  
 
 
Seuranta 
Käsittelylaitoksen toiminnan aikaisia melu- ja hajuhaittoja seurataan tarvittaessa yhteis-
tarkkailuna alueen muiden toimijoiden kanssa. 
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Tarvittaessa toiminnasta aiheutuvaa pölyä ja hajua seurataan erillisillä kertaluonteisilla 
mittauksilla kiertotalousalueen toiminnan vakiinnuttua. Mittauksista laaditaan erillinen mit-
taussuunnitelma, mittaukset voidaan suorittaa yhteisesti Tarastenjärven muiden toimijoi-
den kanssa. 

 
Tarvittaessa melumittauksia tehdään kertaluonteisilla mittauksilla kiertotalousalueen toi-
minnan vakiinnuttua. Mittauksista laaditaan erillinen mittaussuunnitelma, mittaukset voi-
daan suorittaa yhteisesti Tarastenjärven muiden toimijoiden kanssa. 
 
Ympäristölupahakemukseen sisältyy jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma. 
 
Muut yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä esiin tulleet puutteet siltä osin, kun 
ne koskevat kaavamuutosta ja siitä aiheutuvia vaikutuksia 
 
Riskit ja poikkeustilanteet 
Ympäristölupahakemukseen sisältyy hankkeen ennaltavarautumissuunnitelma, BAT-sel-
vitys sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma, joiden pohjalta asema-
kaavselostukseen lisätään arvio vaikutuksista poikkeustilanteissa. 
 
Melun huomioiminen jatkosuunnittelussa 
Asemakaavan muutos luo mahdollisuudet hankkeen jatkosuunnittelulle ja toteuttamiselle 
niin, että hanke ei lisää merkittäviä meluhaittoja läheisille asuinalueille, työssäkäyntialu-
eille ja herkkiin kohteisiin. Toteuttaminen edellyttää ympäristölupaa, johon sisältyvät tar-
peelliset lupamääräykset koskien meluntorjuntaa.   
 
Tasausaltaiden sijainti asemakaavassa 
EJ-1-korttelialueelle on kaavassa osoitettu ohjeellisena osoitettu likaantuneiden vesien 
keräämiseen tarkoitettujen tasausaltaiden sijainti (tasa). 

 
  
MIELIPIDE #1 
Kaavamuutosta ja kaavamääräyksiä pohdittaessa on ehdottomasti otettava huomioon, että kaavamuu-
toksen mukaisesta toiminnasta ei aiheudu Ruutanan alueella haitallisia ilmastopäästöjä, pöly- ja haju-
haittoja tai muutakaan terveyshaittaa. Asiassa on otettava huomioon myös se, että alueella voi asua 
erilaisista allergioista kärsiviä asukkaita, joiden asumisviihtyvyyteen ja -terveyteen ilmanlaatu vaikuttaa 
korostetusti. Pirkanmaan jätehuollon biojätetoiminnan siirtymisen jälkeen poistuvaa hajuhaittaa ei mis-
sään tapauksessa tule korvata tai ylläpitää minkäänlaisella uudella hajuhaitalla, vaan näiden haittojen 
tulee selvästi vähentyä tai mieluiten poistua kokonaan Ruutanan alueelta. Jos kaavamuutoksen mu-
kaisesta toiminnasta aiheutuu minkäänlaisia hajuhaittoja, nämä aiheuttavat olennaista asumisviihty-
vyyden heikkenemistä, alentavat merkittävästi alueen kiinteistöjen arvoa ja vaikuttavat kielteisesti Ruu-
tanan kehittämiseen viihtyisänä ja mahdollisesti kasvavana asuinalueena. Kyseiset seikat eivät myös-
kään voi olla riippuvaisia tuulen suunnasta, vaan kaavamuutoksen mukaisesta toiminnasta ei voi ai-
heutua haju- tai pölyhaittoja missään tuuliolosuhteissa. 
 
Edellä esitetty huomioon ottaen kaavamääräyksissä on huolehdittava siitä, että tällaisia 
haittoja tai kiinteistöjen arvonalenemista ei tapahdu. Katsomme, että ennen kaavamuutoksen 
mahdollista hyväksymistä haittojen ennaltaehkäisystä on saatava riittävät ja luotettavat selvitykset. 
Jätteiden käsittely- ja sijoitustavan on oltava sellaisia, ettei haju- tai muita haittoja synny asuinalueille. 
Kaavamuutoksella ei myöskään tule mahdollistaa meluhaittoja asuinalueille. 
 
Jos sitä, ettei kaavamuutoksessa tarkoitetusta jätteiden loppusijoituksesta aiheudu Ruutanan asuin-
alueen asukkaille mitään haju- tai pölyhaittoja tai muuta asumisterveyteen ja / tai kiinteistöjen arvoon 
vaikuttavaa haittaa, ei voida varmentaa, kaavamuutosta ei tule hyväksyä. Pelkkien tietokonemallinnus-
ten tai vastaavien perusteella voitaneen tehdä joitakin johtopäätöksiä. Se, aiheutuuko kaavamuutok-



Asemakaavan muutos 845 Kidetie, kaavaselostus, liite 2: Luonnosvaiheen palauteraportti 
 

sen mukaisesta toiminnasta asuinalueelle haju- tai muita haittoja, on lopulta nähtävissä vasta käytän-
nössä. Kaavamääräyksissä tulisi näin ollen mahdollistaa viranomaisen mahdollisuus toiminnan kes-
keyttämiseen tarvittaessa nopeallakin aikataululla, jos myöhemmin osoittautuu, että Ruutanan alueen 
asukkaille aiheutuu toiminnan aloittamisen jälkeen edellä esitettyjä haittoja. 
 

VASTINE 
Asemakaavoitus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Asemakaavassa voidaan antaa 
määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ot-
taen tarvitaan  asemakaava-aluetta  rakennettaessa tai muutoin käytettäessä. Asema-
kaavamääräykset voivat koskea myös haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai ra-
joittamista. Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitte-
luun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Asemakaavassa voidaan antaa vain 
sellaisia kaavamääräyksiä, jotka perustuvat riittävään tietoon, selvityksiin ja vaikutusten 
arviointiin. 
 
Kaavamuutos perustuu Tarasten kiertotalousalueen ympäristövaikutusten arvioinnin 
(YVA) yhteydessä tehtyihin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin. Hankkeen ympäristövai-
kutusten arvointiselostuksessa (YVA-selostus) on kuvattu ne selvitykset ja lähtökohdat, 
joihin asemakaavan laatiminen perustuu. Haju- ja pölyvaikutusten arviointi perustuu mal-
linnukseen, jonka mukaan laitoksen toiminnasta ei aiheudu merkittäviä pöly- tai hajuvai-
kutuksia lähimmille nykyisille tai kaavoitetuille asuinalueille.   
 
Pölyn ja hajun leviämislaskelmat tehtiin mallilla, joka on viranomaisten hyväksymänä 
käytössä Suomessa. Pölyn osalta tuloksia verrattiin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. 
Pölyn osalta raja-arvona on 50 μg/m³. Hajupitoisuuksille ei Suomessa ole asetettu ohje- 
tai raja-arvoja. Tavoitearvoksi tulosten tarkastelussa asetettiin pitoisuus 5 HY/m³, joka 
tarkoittaa ympäristöilmassa selvästi aistittavaa,melko voimakasta hajua. Pitoisuus 1 
HY/m³ tarkoittaa juuri havaittavaa hajua, pitoisuus 3 HY/m³ tarkoittaa selvästi tunnistetta-
vaa hajua . 
 
Mallinnustulosten perusteella lähimpien asuinkiinteistöjen kohdalla pölypitoisuudet ovat 
noin 1 μg/m³.  
 
Hajupäästöjen vaikutusalue, joilla hajua on pitemmän aikaa selvästi tunnistettavissa (3 
HY/m3), rajoittuu melko lähellä toiminta-aluetta. Hajua voi olla lyhytaikaisesti havaitta-
vissa (1 HY/m3) laajemmallakin alueella, mutta yleisellä tasolla arvioituna hajupäästöt 
eivät vaikuta asuinalueiden ilmanlaatuun. Haittojen kokeminen on aina riippuvainen koki-
jasta ja esimerkiksi totutusta tilanteesta poikkeavat havainnot voidaan kokea häiritsevinä.  
 
Laadittujen selvitysten ja vaikutusten arvioinnin perusteella asemakaavan mahdollistama 
toiminta ei aiheuta sellaisia haitallisia vaikutuksia, joiden vuoksi asemakaavan muutos ei 
olisi perusteltu.  
 
Laadittujen selvitysten ja vaikutusten arvioinnin perusteella asemakaavan mahdollistama 
toiminta ei aiheuta sellaisia haitallisia vaikutuksia, joiden vuoksi asemakaavaan olisi 
mahdollista sisällyttää melun, hajun tai pölyn haitallisia vaikutuksia estäviä tai rajoittavia 
kaavamääräyksiä. Asemakaavassa on ohjeellisena osoitettu suojavalleille varatut alueen 
osat, joilla on merkitystä pölyn ja melun leviämisen kannalta.  
 
Asemakaava yksinään ei mahdollista asemakaavan mahdollistaman toiminnan toteutta-
mista. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää tarkempia suunnitelmia, lupia ja päätöksiä, 
jotka esitetään YVA-menettelyn arviointiselostuksessa. Kiertotalousalueen toiminta edel-
lyttää lupien hakemista eri viranomaisilta. Mahdollisia tarvittavia lupia ovat ympäristölupa, 
maa-aineslupa, maisematyölupa ja kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat. Lisäksi on 
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huomioitava lannoitevalmistelain vaatimukset ja teh-tävä sopimus jätevesien johtami-
sesta viemäriin. Keskeisin näistä jätteiden loppusijoitusalueen kannalta on ympäristö-
lupa. 
 
Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei luvan mukaisesta toiminnasta yksinään tai 
yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäris-
tön pilaantumista, maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista eikä naapuruussuhde-
lain (26/1920) mukaista kohtuutonta rasitusta. Ympäristöluvassa on annettava tarpeelli-
set määräykset muun muassa päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä 
ja rajoittamisesta.  
 
Kangasalan käsittelykeskuksesta on jätetty ympäristölupahakemus, joka sisältää tiedot 
ympäristökuormituksen vähentämisestä, BAT-selvityksen, ennaltavarautumissuunnitel-
man sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman.  Lupahakemuksen mu-
kaan äsittelylaitoksen toiminnan aikaisia melu- ja hajuhaittoja seurataan tarvittaessa yh-
teistarkkailuna alueen muiden toimijoiden kanssa. 
 
Tarvittaessa toiminnasta aiheutuvaa pölyä ja hajua seurataan erillisillä kertaluonteisilla 
mittauksilla kiertotalousalueen toiminnan vakiinnuttua. Mittauksista laaditaan erillinen mit-
taussuunnitelma, mittaukset voidaan suorittaa yhteisesti Tarastenjärven muiden toimijoi-
den kanssa. 
 
Tarvittaessa melumittauksia tehdään kertaluonteisilla mittauksilla kiertotalousalueen toi-
minnan vakiinnuttua. Mittauksista laaditaan erillinen mittaussuunnitelma, mittaukset voi-
daan suorittaa yhteisesti Tarastenjärven muiden toimijoiden kanssa. 
 
Ympäristönsuojelulakiin sisältyvät myös säädökset koskien toiminnan valvontaa, tarkas-
tuksia sekä menettelystä luvan ehtojen rikkomista tai laiminlyöntiä koskevissa tilanteissa 
ja mahdollisesta toiminnan keskeyttämisestä.  
 

 
 

Yhteenveto: 
 
Poistetaan johtoaluetta koskevasta kaavamääräyksestä lause: Alueella ei saa varastoida tai 
lastata lukuun ottamatta erikoistapauksia, joista tulee aina kysyä lupa Fingridiltä. 
 
Täydennetään kaavaselostusta koskien seuraavia: 
 

 Kaavan vaikutukset maakuntakaavan tuulivoima-alueeseen  
 Kaavan suhde kaupungin, kaupunkiseudun ja maakunnan ilmasto- ja energiatavoit-

teisiin 
 Rakentamisen aikaiset ilmasto-, ilmanlaatu- ja meluvaikutukset 
 Melu-, haju- ja pölyhaittojen seuranta 
 Riskit ja poikkeustilanteet 
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KANGASALAN KAUPUNKI  
ASEMAKAAVAN MUUTOS 845 KIDETIE 

 

PALAUTERAPORTTI 25.8.2020 

EHDOTUS (29.4.2020)  

Saapuneet lausunnot: 
Palautteen antaja Pvm 
Pirkanmaan liitto 8.6.2020 
Fingrid Oyj 10.6.2020 
Pirkanmaan ELY-keskus 3.7.2020 

 
Pirkanmaan maakuntamuseo, Kangasalan kunnan rakentamisen palvelualue ja Tampereen kau-
pungin ympäristöterveys lausuivat, ettei niillä ole huomautettavaa aineistosta.  
 

Saapuneet mielipiteet: 
Palautteen antaja Pvm 
Muistutus #1 11.6.2020 

 
  
 
LAUSUNTO 
Pirkanmaan liitto: 
Pirkanmaan liitto toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa Kidetien asemakaavan muutosehdotukseen 
ja se puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. 
 

VASTINE 
Todetaan saapunut lausunto. 
 

LAUSUNTO 
Fingrid Oyj: 
Fingridillä ei ole huomauttavaa kaavaehdotuksesta, mutta edellisessä lausunnossamme esiintuodut 
seikat pitää ottaa huomioon myös jatkosuunnittelussa. Erityisesti muistutamme risteämälausuntojen 
tarpeesta hyvässä ajoin ennen asemakaavan osoittamaa rakentamista, jätteiden loppusijoitusalueen 
teknisten ratkaisujen selvittyä (risteamalausunnot@fingrid.fi). 
 
Fingrid Oyj:n voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja. 
Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää erillinen lausunto voi-
majohtojen omistajalta. 
 

VASTINE 
Todetaan saapunut lausunto. Kaavassa on annettu yleismääräys, jonka mukaan johto-
alueelle tulevista kaikista suunnitelmista tulee pyytää Fingridiltä risteämälausunto. 
 

LAUSUNTO 
Pirkanmaan ELY-keskus: 
ELY- keskus katsoo, että hulevesivaikutuksia on vielä tarpeen täsmentää ennen 
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kaavan viemistä hyväksymismenettelyyn: 
 
Kaavamuutosalueen toteuttamisessa tulee jatkossa ottaa huomioon alueen ja laajemman aluekoko-
naisuuden hulevesien käsittely ja tätä kautta luontoarvoihin kohdistuvien vaikutusten hallinta. Kaava-
alueen vedet laskevat Tiikonojaan, jonka varrella on erityisesti suojeltavan lajin tummaverkkoperhosen 
suojelualue. 
 
Kaavan yleismääräyksissä on mainittu, että hulevedet eivät saa heikentää tummaverkkoperhosen 
elinympäristön kosteusolosuhteita. ELY-keskus muistuttaa, että Tiikonojan vesimäärissä tapahtuvien 
muutosten lisäksi hulevesien kautta Tiikonojaan kulkeutuva kiintoaine ja ravinteet voivat aiheuttaa re-
hevöitymisen ja umpeenkasvun seurauksena tummaverkkoperhosen elinympäristön heikentymistä 
pensoittumisen ja lehtovirmajuuren (tummaverkkoperhosen ravintokasvi) häviämisen kautta. 
 
Alueelle voimassa olevassa asemakassa on edellytetty hulevesien viivytystä korttelialueella, mikäli 
tontin pinta-alasta on vettä läpäisemätöntä pinta-alaa yli 75%. Uudessa kaavassa hulevesien viivytystä 
korttelialueella ei ole. Kaavaselostuksen mukaan hulevedet johdetaan kosteikkoalueiden kautta maas-
toon. Kaavan yleismääräyksissä on mainittu, että rakentamisen aikainen hulevesien hallinta tulee 
toteuttaa ennen valmisteleviin rakentamistöihin ryhtymistä. ELY-keskus korostaa, että hulevesien kä-
sittelyrakenteiden tulee olla toimivia ennen rakentamistöiden aloittamista.  
 
Kaavaselostuksesta puuttuu tiedot, miten kaava-alueen pohjoispuolen hulevedet käsitellään. Koko 
kaava-alueen hulevesien käsittely ja vaikutukset sekä suojavallien rakentamisesta aiheutuvat vaiku-
tukset tulee sisällyttää kaavan vaikutusten arviointiin. 
 

VASTINE 
Todetaan saapunut lausunto. Kaavassa on annettu yleismääräys: ”Hulevesien käsittely 
tulee sopeuttaa alueen hulevesien kokonaissuunnitelmaan. Rakentamisen aikainen hule-
vesien hallinta tulee toteuttaa ennen valmisteleviin rakentamistöihin ryhtymistä. Toimin-
nan aikaiset likaantuneet vedet tulee johtaa viemäriin.” 

Kaavan perusteluissa kerrotaan: ”Voimassa olevan asemakaavan hulevesiä koskeva 
kaavamääräys (hule-14) ei sovellu käytettäväksi jätteiden loppusijoitusalueelle, koska 
alueen hulevesien hallinta poikkeaa kenttäalueiden hulevesijärjestelmästä siten, että li-
kaantuneet vedet kerätään hallitusti kiertotalousalueelle rakennettaviin tiivispohjaisiin ta-
sausaltaisiin, joilla estetään alueella toiminnan aikana muodostuvien suotovesien pääsy 
pintavesiin ja johdetaan edelleen viemäriin. Toiminnan sulkemisen ja pintarakenteiden 
toteuttamisen jälkeen hulevedet johdetaan kosteikkoalueiden kautta maastoon. 

Hulevesien hallinnasta on annettu yleismääräys, jossa viitataan YVA:ssa esitettyyn koko 
Tarasten kiertotalousaluetta koskevaan vesien hallinnan suunnitelmaan. Hulevesien hal-
lintaan liittyvät tarkemmat määräykset ratkaistaan ympäristölupamenettelyssä.” 

Hulevesien käsittely on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 2.2.7 Tarasten kiertotalous-
alue/ Vesien hallinta. Tiedot hulevesien käsittelystä kaava-alueen pohjoispuolella 
täydennetään kaavaselostukseen. 
 
Kaavan vaikutusten arviointiin sisältyy arvio kaavan vaikutuksista hulevesiin. 
 
Kaavan vaikutusten arviointia täydennetään kuvauksella hulevesien käsittelystä ja 
vaikutuksista kaava-alueen pohjoispuolella. 
 
Tiedot suojavallien rakentamisesta täydennetään kaavaselostukseen. 
 
Täydennetyt kohdat: 2.2.7 Tarasten kiertotalousalue/Vesien hallinta, 2.2.7 Tarasten kiertotalousalue/ Vallit, 
4.3 Kaavan vaikutukset/ Pintavedet. 
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MUISTUTUS #1 
Kaavamuutoksesta päätettäessä tulee ehdottomasti ottaa huomioon, että kaavamuutoksen mukai-
sesta toiminnasta ei aiheudu Ruutanan alueella haitallisia ilmastopäästöjä, pöly- ja hajuhaittoja tai 
muutakaan terveyshaittaa. Asiassa on otettava huomioon myös se, että alueella voi asua erilaisista 
allergioista kärsiviä asukkaita, joiden asumisviihtyvyyteen ja -terveyteen ilmanlaatu vaikuttaa koroste-
tusti. Pirkanmaan jätehuollon biojätetoiminnan siirtymisen jälkeen poistuvaa hajuhaittaa ei missään ta-
pauksessa tule korvata tai ylläpitää minkäänlaisella uudella hajuhaitalla, vaan näiden haittojen tulee 
selvästi vähentyä tai mieluiten poistua kokonaan Ruutanan asuinalueilta. Jos kaavamuutoksen mukai-
sesta toiminnasta aiheutuu hajuhaittoja, nämä aiheuttavat asumisviihtyvyyden heikkenemistä ja vaikut-
tavat kielteisesti Ruutanan kehittämiseen viihtyisänä ja mahdollisesti kasvavana asuinalueena. Kysei-
set seikat eivät myöskään voi olla riippuvaisia tuulen suunnasta, vaan kaavamuutoksen mukaisesta 
toiminnasta ei voi aiheutua haju- tai pölyhaittoja missään tuuliolosuhteissa. 
 
Tarasten kiertotalousalueen ympäristövaikutusten arviointiraporttiin perustuvassa yhteysviranomaisen 
(Pirkanmaan ELY -keskus) perustellussa kannanotossa on kiinnitetty huomiota hajuhaittoja koskevan 
arvioinnin puutteisiin ja epävarmuuksiin. Yhteysviranomaisen näkemyksenä on ollut, että kiertotalous-
aluetta koskevalla hankkeella saattaa olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia ilmanlaatuun hajun vuoksi, 
jos haittoja ei estetä tehokkaasti. Yhteysviranomainen on katsonut, että alueen asukkaiden huoli haju-
haitoista tulee ottaa huomioon alueen jatkosuunnittelussa. Nähdäksemme tämä tulee ottaa näin ollen 
huomioon myös nyt kyseessä olevaa kaavamuutosta arvioitaessa. 
 
Tuulen suunta ei ole riittävä haittojen torjuntatapa. 29.4.2020 tehdyssä kaavaselostuksessa tai kaava-
suunnitelmassa hajuhaittojen aiheutumiseen liittyvä vähäinen tieto näyttää perustuvan lähinnä 
28.2.2020 tehtyyn ympäristölupahakemukseen, jonka sisällöstä ei ole esitetty kaavaselostuksessa tar-
kempia tietoja. Siihen, miten hajuhaittoja torjutaan tai pyritään torjumaan, on otettu kantaa varsin pin-
tapuolisesti, eikä hajuhaittojen torjunnasta ole kaavamääräystä huolimatta siitä, että kyse on Ruutanan 
asuinalueiden kannalta hyvinkin olennaisesta seikasta. Näin ei voi olla, minkä vuoksi kaavamuutosta 
ei jo yhtä keskeistä seikkaa koskevan selvästi puutteellisen selvityksen vuoksi tule tällaisenaan hyväk-
syä. Ruutanan alueen asukkailla on jo riittävästi huonoja kokemuksia hajuhaittojen huonosta torjun-
nasta ja tästä seuraavasta asumishaitasta, mihin on myös kiinnitetty huomiota muun muassa edellä 
mainittuun yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään liitetyissä lausunnoissa. 
 
Edellä esitetty huomioon ottaen kaavamääräyksissä on huolehdittava siitä, että edellä mainittuja hait-
toja ei synny. Ennen kaavasta päättämistä varsinkin hajuhaittojen riittävän tehokkaasta torjunnasta tu-
lisi olla käytettävissä nykyistä varsin vähäistä tietoa tarkempi selvitys. Jos näiden haittojen torjunnasta 
ei esitetä riittävää, toteuttamiskelpoista ja varmuudella toimivaa suunnitelmaa, kaavan muutosesitys 
tulee hylätä. Jätteiden käsittely- ja sijoitustavan on oltava sellaisia, ettei haju- tai muita haittoja synny 
asuinalueille. Kaavamuutoksella ei myöskään tule mahdollistaa meluhaittoja asuinalueille. Kaavamää-
räyksissä tulisi näin ollen myös mahdollistaa viranomaisen mahdollisuus toiminnan keskeyttämiseen 
sekä haittojen poistamiseen tai poistattamiseen tarvittaessa nopeallakin aikataululla, jos myöhemmin 
osoittautuu, että Ruutanan alueen asukkaille aiheutuu toiminnan aloittamisen jälkeen edellä esitettyjä 
haittoja. Myös muihin yhteysviranomaisen perustellussa kannanotossa esitettyihin ympäristövaikutus-
ten arvioinnin puutteellisuuksiin tulee kiinnittää huomiota kaavasta päätettäessä.  
 
Toivomme, että yllä esitetty kannanotto otetaan huomioon asiaa ratkaistaessa ja kaavaa koskevien 
määräysten määrittelyssä. Toivomme myös, että meille varataan tilaisuus ottaa kantaa mahdollisiin 
asiaan toimitettaviin lisäselvityksiin ja lopullinen kaavapäätös ja / tai kaupungin perusteltu kannanotto 
lähetetään tiedoksi meille. 
 

VASTINE 
 

Koska laadittujen selvitysten mukaan toiminta ei aiheuta ympäristöönsä merkittäviä hait-
toja, ei asemakaavassa ole mahdollista määrätä haitallisten ympäristövaikutusten estä-
misestä tai rajoittamisesta. 
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Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutuk-
set arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavamuutos 
perustuu Tarasten kiertotalousalueen YVA-menettelyn ja ympäristölupahakemuksen yh-
teydessä tehtyihin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin. Ne antavat riittävät tiedot, jotta 
kaava voi perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edel-
lyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.  
 
Asemakaavassa ei ole mahdollista antaa määräyksiä, jotka ovat ympäristölainsäädännön 
mukaan sisällytettävä ympäristölupaan. Ympäristölupaan sisältyy lupamääräykset, joissa 
on annettava tarpeelliset määräykset: 
1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä 

päästöpaikan sijainnista; 
2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 
3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 
4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 
5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemi-

sestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista; 
6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen 

vaaraa. 
 
 
Hankkeen ympäristölupahakemukseen sisältyy ennaltavarautumissuunnitelma ja seu-
ranta- ja tarkkailusuunnitelma.  
 
Ennaltavarautumissuunnitelmassa kerrotaan mahdollisissta riskeistä ja toimenpiteistä, 
joilla mahdollisia pöly- ja hajuhaittoja ehkäistään sekä toimenpiteistä riskien hallitse-
miseksi. Ennaltavarautumissuunnitelma liitetään käsittelylaitokselle laadittavan käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaan. 
 
Jätelain mukaan ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on esitet-
tävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämi-
sestä. Suunnitelmaan on sisällytettävä tarpeelliset tiedot jätehuollon seurannan 
ja tarkkailun järjestämiseksi. Seuranta- ja tarkkailusuunnitemassa kerrotaan päästö- ja 
vaikutustarkkailusta sekä toiminnasta häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteissa. Jos käsiteltä-
vän jätteen laatu tai määrä taikka käsittelyn järjestelyt muuttuvat, on toiminnanharjoittajan 
arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava suunnitelmaa ja ilmoitettava tästä valvontaviran-
omaiselle.  Tarasten käsittelylaitoksen ympäristölupahakemukseen sisältyy jätteen käsit-
telyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa ympäristöluvan 
myöntämisen jälkeen ja se liitetään käsittelylaitokselle laadittavaan käyttö- ja hoitosuun-
nitelmaan.  

 
 
 

Yhteenveto: 
 
Tiedot hulevesien käsittelystä kaava-alueen pohjoispuolella täydennetään kaavaselostuk-
seen. 
 
Kaavan vaikutusten arviointia täydennetään kuvauksella hulevesien käsittelystä ja vaikutuk-
sista kaava-alueen pohjoispuolella. 

 
Tiedot suojavallien rakentamisesta täydennetään kaavaselostukseen. 
 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 211 Kangasala Täyttämispvm 23.09.2020
Kaavan nimi Asemakaavan muutos 845 Kidetie
Hyväksymispvm 14.09.2020 Ehdotuspvm 25.08.2020
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 14.05.2019
Hyväksymispykälä 65 Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus 211V140920A65  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 16,1729 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]16,1729
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 16,1732 100,0   0,0000  
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä 16,1732 100,0   0,0000  
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 16,1732 100,0   0,0000  
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä 16,1732 100,0   0,0000  
E-2     -16,1732  
EJ-1 15,6593 96,8   15,6593  
EV-6 0,5139 3,2   0,5139  
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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