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Asia: Muistutus 25.1.2021 kuulutettuun Tampereen kaupungin Ruskonperän 
maankaatopaikkaa ja alueella tapahtuvaa muuta jätteenkäsittelyä koskevaan 
ympäristölupahakemukseen, Tampere (Dnro: LSSAVI/9360/2020)

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry on heinäkuussa 2018 perustettu yhdistys, jonka säännöissä
yhdistyksen tarkoitukseksi todetaan ympäristönsuojelun eli luonnon-, maiseman-, rakennus- ja 
vesiensuojelun edistäminen. Yhdistyksen toimintamuodoiksi todetaan säännöissä muun muassa 
maankäytön ja ympäristöön vaikuttavan toiminnan laillisuusvalvonta. Katsomme täten olevamme 
nyt vireille saatetun lupahakemuksen osalta asianosaisia.

Vaadimme, että ympäristönsuojelulain mukaista lupaa olemassa olevan Ruskonperän 
maankaatopaikan pinta-alan, tilavuuden ja käyttöajan laajentamiseksi ei myönnetä. Tampereen 
kaupunki on jättänyt noudattamatta aiemman ympäristölupansa ehtoja, minkä lisäksi 
lupahakemuksessa on arvioitu kaavoitusta, melua ja vaikutuksia ympäristöön erittäin puutteellisesti.

Aiemman ympäristöluvan vastaisuus

Tampereen kaupungille vuonna 2008 myönnetyssä ympäristöluvassa Ruskonperään sai sijoittaa 
vuodessa keskimäärin 150 000 m3itd pilaantumatonta maa- ja kiviainesta 1 400 000 m3rtr asti. 
Kuitenkaan lupahakemuksessa ei ole esitetty tiivistymiskerrointa, jonka perusteella voitaisiin laskea
todellisen rakennetilavuuden (m3rtr) suhde irtotilavuuteen (m3itd). Tämän puutteen vuoksi ei ole 
mahdollista arvioida todellisen rakennetilavuuden täyttymistä. Maan- ja lumenvastaanottopaikkojen
vuoden 2019 tarkkailuraportin mukaan Ruskonperällä ollaan kuitenkin ylitetty keskimääräinen 
vuotuinen irtotilavuuden määrä ainakin vuosina 2010, 2015 ja 2017. Raportissa on lisäksi vain 
arvioitu, että alueelle vastaanotettiin vuosien 2008–2018 aikana noin 1 330 000 m3rtr maa-ainesta 
ilman, että tätä määrää on arvioitu vuositasolla mitenkään. Irtotilavuuden yhteistuontimääräksi on 
arvioitu vuonna 2012 noin 1 000 000 m3itd, mikä tarkoittaa, että viiden ensimmäisen 
toimintavuoden aikana Ruskonperälle on tuotu keskimäärin 200 000 m3itd maa-ainesta. Tämä maa-
ainesmäärä on ylittänyt ympäristöluvan keskimääräisen määrän 33 %:lla ensimmäisinä vuosina. 

Myös Pirkanmaan ELY-keskus on havainnut tarkastuskäynneillään puutteita, joista merkittävimpinä
ovat olleet liian suurien vuosittaisten maa-aines- ja jätemäärien vastaanottamisen lisäksi 
ympäristöluvan mukaisten ympärysojien rakentamisen laiminlyönti. Pirkanmaan ELY-keskus on 
antanut huomautuksen itäpuolen ympärysojien järjestelyistä tarkastuskäynnillään 19.11.2015. 
Tampereen kaupunki on aiemmin syyttänyt hulevesiongelmasta Kangasalan kaupunkia, vaikka nyt 
se lupahakemuksessaan myöntääkin syyllisyytensä seuraavasti: ”Maavastaanottoalueen itäreunalla
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hulevedet ovat aiemmin jääneet saarroksiin vastaanottoalueen ja Lorunkorventien välille 
muodostuneeseen maastopainanteeseen, jonka luontaisen virtausyhteyden länteen 
maanvastaanottoalue on katkaissut.” Tampereen kaupunki on vitkastellut ongelman ratkaisemisessa
vuosikausia, eikä vesien patoutumisen ongelmaa ole vieläkään ratkaistu. Vesi on edelleen 
seisahtunut täyttöalueen itäpuolelle tappaen alueella olevaa puustoa.

Vuoden 2016 tarkkailuraportissa todetaan, että ”Itäpuolen vedet eivät pääasiassa johdu 
laskeutusaltaisiin.” ja vuoden 2017 raportissa”Itäpuolen vesien johtamisesta on laadittu 
suunnitelmia, mutta toteutustapaa ei olla vielä päätetty.” Lisäksi vuoden 2019 raportissa kerrotaan, 
että ”Seurantakäynneillä vesillä todettiin olevan esteetön reitti ojia pitkin lukuun ottamatta alueen 
itäpuolta, missä maa nousee kohti alueen kaakkoisnurkkaa, eivätkä pintavedet pääse virtaamaan 
länsipuolen laskeutusaltaisiin.” Sen sijaan, että Tampereen kaupunki olisi ratkaissut itäpuolen 
vesien johtamiseen liittyvät ongelmat, se esittää ongelmien ratkaisuksi uutta ympäristölupaa. Uutta 
lupaa ei kuitenkaan voida myöntää ennen kuin vanhan luvan mahdollistaman toiminnan aiheuttamat
ongelmat on ratkaistu vanhan luvan edellyttämällä tavalla.

Kaavoitus

Lupahakemuksessa on käsitelty tarkasti vain voimassa olevaa maakuntakaavaa ja Kangasalan 
strategista yleiskaavaa. Tampereen kantakaupungin yleiskaavan osalta viitataan vanhentuneeseen 
ympäristöministeriön 12.12.2000 vahvistamaan yleiskaavaan, josta Tampereen kaupungin 
yhdyskuntalautakunta on 19.6.2007 myöntänyt poikkeamisen siltä osin, kun maanvastaanottoalue 
sijoittuu luonnonmukaiselle lähivirkistysalueelle (VLL). Poikkeaminen ei ole kuitenkaan enää 
voimassa, sillä alueella on nykyisin 20.9.2018 voimaan kuulutettu uusi kantakaupungin yleiskaava. 
Kyseisessä kaavassa maanvastaanottoalueen itäreunassa Tampereen ja Kangasalan rajalla kulkee 
ohjeellinen virkistysyhteys. Kyseinen virkistysyhteys on myös 16.12.2020 päivätyssä uudessa 
Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaavan ehdotuksessa. Lupahakemuksessa oleva kaavoituksen
tarkastelu on siis olennaisilta osin virheellinen, sillä se jättää alueen kaavoituksessa olevan 
virkistysyhteyden mainitsematta.

Melu

Alueelle laaditun melumallinnuksen mukaan valtioneuvoston asettamat melutason yleiset ohjearvot 
(Valtioneuvoston päätös 993/1992) ylittyvät taajaman ulkopuolella olevilla virkistysalueilla. 
Ohjearvot ylittyvät Tampereen kaupungin rajojen sisällä kaikissa mallinnuksissa alueen 
lounaispuolella olevilla virkistysalueilla. Kangasalan kaupungin puolella ohjearvot ylittyvät alueen 
itäpuolella oleville virkistysalueilla silloin, kun melua on mallinnettu täytön päällä. Kyseiset melun 
ohjearvojen ylitykset estävät läheisten taajaman ulkopuolisten virkistysalueiden käytön. Lisäksi 
melu häiritsee läheisiä luonnonsuojelulain turvaamia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

Liito-orava

Laajennusosa sijoittuu todetulle liito-oravan elinympäristölle. Lupahakemuksessa todetaan, että 
alueella ei ole havaittu liito-oravan jätöksiä eikä liito-oravan pesäpuita ja liito-oravan elinympäristö 
pienenee noin 8 %. Edellinen kartoitus on kuitenkin tehty alueella vuonna 2017, joten se on syytä 
päivittää keväällä 2021. Liito-orava elää luonnossa keskimäärin kaksi vuotta, joten eläimen 
reviirillään käyttämät pesäpuut voivat vaihtua tiheästikin, kun liito-oravayksilöt reviirillä vaihtuvat. 
Prosentuaalisen pienenemisen lisäksi on tarkasteltava jäljelle jäävän elinympäristön kokoa, koska 
liito-oravanaaras hylkää sellaisen reviirin, jonka koko jää alle 4 ha:n. Tällaista tarkastelua liito-
oravan käyttämän elinympäristön koosta alueella ei ole tehty. Lisäksi alueen liito-oravat ovat jo 



valmiiksi ”puristuksissa” alueen läheisyyteen suunnitellun kehätien ja muun rakentamisen vuoksi, 
jolloin olemassa olevien elinympäristöjen kaventamista ei voida sallia missään muodossa.

Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin

Kuten maan- ja lumenvastaanottopaikkojen tarkkailuraportit toteavat, niin Ruskonperän alueella on 
todettu raskasmetalleja pinta- ja pohjavedestä vuosina 2015–2019 . Lisäksi alueella on havaittu 
öljyhiilivetyjä pinta- ja pohjavesinäytteissä vuosina 2015, 2017 ja 2018. Myös kloridipitoisuudet 
ovat olleet koholla pinta- ja pohjavesinäytteissä kaikkina tarkasteltuina vuosina 2015–2019. Tämän 
lisäksi myös rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat olleet koholla samoina vuosina pohjavesinäytteissä.
Raskasmetallien ja öljyhiilivetyjen kertymistä maaperään ei ole kuitenkaan arvioitu hakemuksessa.

Pinta- ja pohjavesinäytteitä ei ole otettu kattavasti alueelta, vaan esimerkiksi alueen koilliskulma on 
kokonaan ilman näytepistettä. Lisäksi vesien valuntaa alueelta Kangasalan kaupungin puolelle ei 
ole tutkittu. Pirkanmaan ympäristökeskus on 24.3.2006 antamassaan lausunnossa kiinnittänyt 
huomiota Houkanojan veden laatuun. Nyt jätetyssä lupahakemuksessa ei ole myöskään kattavasti 
esitetty, miten Houkanojan hyvä veden laatu voidaan turvata alueella edellä mainituista haitta-
ainepitoisuuksista huolimatta.

Virkistyskäyttö

Lupahakemuksen liitteenä olevassa virkistyskäyttöä kuvaavassa liitteessä ei ole huomioitu nykyistä 
yhdysväylää Hervantajärven luontopolulta Kaarinanpolulle Ruskonperän maanvastaanottopaikan 
itäpuolella. Kyseinen virkistysyhteys on kuvattuna myös voimassa olevassa Tampereen kaupungin 
yleiskaavassa kuten aiemmin muistutuksessa toimme esille. Osa tästä yhdysväylästä on vanhaa 
Lorunkorven keissutietä ja väylä muodostaa tärkeän yhteyden Makkarajärvi-Viitastenperän 
luonnonsuojelualueelta Langinportille, jonka läheisyydessä sijaitsee Tampereen vanhin yli 180-
vuotias männikkö. Kyseisen virkistysyhteyden ja ekologisen käytävän huomiotta jättäminen on 
ollut hakemuksessa iso puute.
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