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Kannanotto asemakaavan 878 Saarenmaan yritysalueen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry ilmoittautuu osalliseksi asemakaavan 878 Saarenmaa 
yritysalue kaavoitukseen ja pyytää saada maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti tiedon 
kaavoituksen etenemisestä kirjallisesti postin kuljettamana yllä esitettyyn osoitteeseen.

Yritysalueen toteuttaminen estää Hiilineutraali Tampereenseutu 2030 -tavoitteiden saavuttamisen 
Kangasalan kaupungin osalta. Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen ilmastovaikutusten arviointi 
toteaa, että menetettävää hiilinielua ei pystytä korvaamaan metsäisen alueen rakentamisen 
yhteydessä. Nähdäksemme Saarenmaan yritysalueen asemakaavoituksen jatkaminen esitetyistä 
lähtökohdista ei ole perusteltua, joten kaavoitus on välittömästi keskeytettävä. Yritystonttien 
tarjontaa ei voida lisätä ilmastonmuutosta kiihdyttämällä.

Kaavoitustapa ja osallisuus lainvastaisia

Kaavoituksen vaikutusten arviointia vaikeuttaa se, että samaan aikaan yleiskaavan laadinnan kanssa
ollaan aloittamassa asemakaavojen laadintaa alueelle. Tämä on ymmärtääksemme myös 
maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n 1 momentin vastaista, sillä yleiskaava ei voi olla ohjeena 
laadittaessa asemakaavaa, jos yleiskaava ja asemakaava laaditaan samaan aikaan. Asemakaavoitusta
ei voida käynnistää ennen kuin Saarenmaan osayleiskaava on lainvoimainen alueen maankäyttöä 
ohjaava oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Lisäksi osallisille ei ole kerrottu laadittavan asemakaavan diaarinumeroa, mikä vaikeuttaa 
huomattavasti osallisten mahdollisuutta osallistua kaavan valmisteluun maankäyttö- ja rakennuslain
62 §:n mukaisesti, sillä heillä ei ole pääsyä kaikkiin asemakaavan julkisiin aineistoihin ennen kuin 
diaarinumero on yleisessä tiedossa. Diaarinumerossa ei ole kyse vain Kangasalan kaupungin 
sisäisestä asianhallinnasta, sillä tosi asiassa diaarinumero on se tunnus, jolla kuka tahansa voi saada 
käsiinsä julkisia asiakirjoja ja arvioida viranomaisten toiminnan lainmukaisuutta. Kun asiakirjojen 
diaarinumerot salataan, syyllistytään tällöin myös kyseisillä diaarinumeroilla merkittyjen 
asiakirjojen osittaiseen salaamiseen, sillä osalliset eivät voi varmistua siitä, että kaikki tarvittavat 
asiakirjat ovat heidän saatavillaan.

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen käynnistäminen samaan aikaan samalle alueella on 
maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n 1 momentin vastaista. Lisäksi kaavoituksessa on laiminlyöty 
maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n osallisten vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa, kun kaavan 
diaarinumeroa ei ole esitetty julkisesti.
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Ekologiset yhteydet ja metsäkato huomioidaan riittämättömästi

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentissa mainitaan, että valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet otetaan huomioon niiden toteuttamista edistämällä. Pirkanmaan uuden 
maakuntakaavan laatimisen jälkeen valtioneuvostossa hyväksytyissä uusissa 1.4.2018 voimaan 
astuneissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa todetaan, että

”Luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja sitä koskevien kansainvälisten velvoitteiden kannalta 
on tärkeää, että luonnonarvot ja niiden kannalta tärkeät alueet ja ekologiset yhteydet otetaan 
huomioon alueidenkäytön suunnittelussa eikä niitä pirstota tarpeettomasti muulla 
alueidenkäytöllä… Ekologisten yhteyksien merkitys on tärkeä myös ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen kannalta, koska ne mahdollistavat lajiston siirtymisen uusille elinalueille ilmaston 
lämmetessä.”

Ekologisen käytävän leveyden on oltava vähintään 200 metriä, jolloin toisesta aukosta katsottaessa 
toinen aukko ei näy metsän läpi. Metsä on siis pidettävä riittävän puustoisena ja monikerroksisena. 
Yritysaluetta ei ole mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti siten, että luonnonvaraiset eläinlajit 
pääsevät ylittämään tai alittamaan esimerkiksi kehätien ja muut liikenneväylät seuturatikka mukaan 
lukien. Luonnonvaraiset eläinlajit siis käytännössä saarretaan suunnitellun kehätien sisäpuolelle tai 
karkotetaan sen ulkopuolelle. Pahimmillaan saarto voi toteutua myös pienempien liikenneväylien 
sisäpuolelle, kun asianmukaisia ylityksiä tai alituksia ei voida toteuttaa.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet nostavat esille myös virkistysalueiden riittävyyden ja 
jatkuvuuden seuraavasti

”Kaupungistuminen, luonto- ja kulttuurimatkailun kasvu, ihmisten vapaa-ajan lisääntyminen sekä 
luontoliikunnan tärkeä merkitys kansanterveydelle lisäävät virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden 
tarvetta. Tämän vuoksi alueidenkäytössä on tarpeen kiinnittää huomiota laadultaan ja 
tavoitettavuudeltaan hyvien virkistysalueiden riittävyyteen ja virkistysyhteyksien jatkuvuuteen.”

Virkistysyhteyksien jatkuvuus on todella heikkoa, jos yritysalue toteutetaan suunnitellulle 
kohdalleen, sillä tällöin nykyinen yhdysväylä Hervantajärven luontopolulta Kaarinanpolulle 
katkeaa. Osa tästä yhdysväylästä on vanhaa Lorunkorven keissutietä ja väylä muodostaa tärkeän 
yhteyden Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueelta Langinportille, jonka läheisyydessä 
sijaitsee Tampereen kaupungin vanhin yli 180-vuotias männikkö. Ongelma voidaan kiertää 
kaavoittamalla Tampereen rajaa vasten virkistysaluetta, mutta nyt alueelle on kaavailtu 
työpaikkojen ja elinkeinojen aluetta, vaikka voimassa olevassa Tampereen kantakaupungin 
yleiskaavassa Tampereen ja Kangasalan rajalla kulkee ekologinen yhteys. Kaarinanpolkua ei voida 
siirtää itään heikentämättä huomattavasti virkistysalueiden tavoitettavuutta. Lisäksi alueelle 
sijoitettavat kokoojakadut pilkkovat virkistysalueita pienempiin laikkuihin, eikä yritysaluetta 
kaavoittamalla voida taata alueidenkäyttötavoitteiden mukaista virkistysyhteyksien jatkuvuutta.

Myös alueelle sopivan luontomatkailun toimintaedellytyksiä heikennetään metsäkadon myötä, 
vaikka valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kirjaavatkin aiheellisesti, että

”Kulttuuri- ja luonnonarvojen säilyminen edistää asuinympäristöjen viihtyvyyden lisäksi myös 
elinkeinojen, esimerkiksi matkailun vetovoimaisuutta.”

Nähdäksemme valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on mahdollista saavuttaa alueen 
suunnittelussa, jos alueen asemakaavoituksen lähtökohdiksi asetetaan luonnonsuojelu, 
luontomatkailu sekä maa- ja metsätalous. Alueella on metsäkohteita, jotka sopivat METSO-
ohjelmaan, lukuisia polkuyhteyksiä, joita voidaan hyödyntää luontomatkailussa, hiljattain 



viljelykäytössä olleita peltoja ja hiljattain avohakattuja metsiä, joiden ottaminen jatkuvan 
kasvatuksen menetelmin toteutetun metsätalouden piiriin tukee ilmastonmuutoksen hillintää ja 
luonnon monimuotoisuuden lisäämistä.

Mielestämme maa- ja metsätalouskäytössä sekä virkistyskäytössä olevien metsien muuttaminen 
asuin- ja teollisuusalueiksi kiihdyttää ilmastonmuutosta ja lisää luonnon monimuotoisuuden 
vähenemistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisesti.

Lorunkorvenojan hulevesien vaikutus Roineen veden laatuun jää selvittämättä

Nähdäksemme osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
koskevan lain 3 §:n vastainen, koska alueella kaavoituksen myötä toteutuviin merkittäviin 
ympäristövaikutuksiin ei olla soveltamassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevaa 
lakia. Mielestämme ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on syytä selvittää Lorunkorvenojan
hulevesien vaikutus Roineen veden laatuun. Lorunkorvenojasta ollaan tekemässä laajan alueen 
pääasiallista hulevesien purkuväylää, vaikka Lorunkorvenoja purkautuu Roineeseen, josta 
Tampereen Vesi ottaa 2/3 juomavedestään. Rambollin 11.6.2020 Saarenmaan osayleiskaavaa varten 
päivittämässä hulevesiselvityksessä ei ole laskelmia mahdollisista päästöistä ja kuormituksista 
Roineeseen. Myöskään Lorunkorvenojalle ei esitetä selvityksessä mitään suoja-aluetta, eikä 
perusteita sille minkä levyinen suoja-alue olisi riittävä.

Erityistä huomiota kaipaa mielestämme Tampereen puolella sijaitseva aivan Kangasalan rajassa 
kiinni oleva Ruskonperän maanvastaanottoalue. Täyttömaa on padonnut hulevesien luontaisen 
valumaväylän länteen ja vesi on seisahtunut täyttöalueen itäpuolelle tappaen alueella olevaa 
puustoa. Ongelman korjaamiseksi täyttöaluetta ollaan kuivattamassa rakentamalla alueelta itään 
päin oja, joka yhdistää maanvastaanottoalueen hulevedet Lorunkorvenojaan. Kuitenkin Pirkanmaan 
ympäristökeskuksen 29.1.2008 myöntämässä ympäristöluvassa todetaan

Alue rakennetaan siten, että vedet purkautuvat alueelta hallitusti laskeutusaltaan ja suotopenkereen
kautta länteen. Täyttöalueen vedet kerätään ympärysojien avulla ja ulkopuoliset puhtaat vedet 
ohjataan niskaojien avulla altaan ohi.

Rakentamalla purkuojan itään Kangasalan kaupunki on auttamassa Tampereen kaupunkia 
rikkomaan myönnetyn ympäristöluvan ehtoja. Ruskonperän maanvastaanottoalue on ollut 
vaikeuksissa aiemminkin ja Pirkanmaan ely-keskus on havainnut tarkastuskäynneillään puutteita, 
joista merkittävimpinä ovat olleet ympäristöluvan mukaisten ympärysojien rakentamisen 
laiminlyönti ja liian suurien vuosittaisten maa-aines- ja jätemäärien vastaanottaminen alueelle. 
Ilman ympäristövaikutusten arviointimenettelyä on Ruskonperän maanvastaanottoalueen hulevesien
vaikutusta Roineen vedenlaatuun ja sitä kautta Tampereen Veden ottaman juomaveden laatuun 
mahdotonta selvittää.

Tampereella tehtyjen maan- ja lumenvastaanottopaikkojen tarkkailuraporttien mukaan 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 arvioitu 
missään. 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.



Liito-oravan ja sääksen asema uhattuna

Liito-oravan (Pteromys volans) todettujen elinalueiden pirstoutumista ei ole huomioitu 
asemakaavoituksen lähtökohdissa riittävästi, vaan liito-oravan elinalueita on jätetty surutta 
yritysalueen sisälle. Kauttaaltaan liito-oravan elinalueet on rajattava vähintään 4 hehtaarin 
kokonaisuuksiksi, jotta niillä pesivä liito-oravanaaras ei hylkää reviiriään liian pienenä. Lisäksi 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ei mainita suunnitelmia liito-oravan huomioimisesta siten, 
että liito-orava kykenee ylittämään rakennettavat tieyhteydet. Esimerkiksi kehätien katkaiseva 
vaikutus on ilmeinen ja tarkoittaa käytännössä liito-oravaosapopulaatioiden eristämistä toisistaan.

Sääksen (Pandion haliaetus) pesiä ei ole huomioitu osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
lähtökohdissa riittävästi, vaikka luonnonsuojelulain 39 §:n mukaan suuren petolinnun pesäpuu on 
rauhoitettu. Luonnonsuojeluasetuksen 19 § toteaa sääksen suureksi petolinnuksi. Kalasääksen pesän
suojaetäisyydeksi arvioidaan kirjallisuudessa 500 - 800 metriä (Kontkanen ja Nevalainen 2002, s. 
36). Sääksi on pesinyt kaava-alueen läheisyydessä viimeksi onnistuneesti vuonna 2016 ja kyseisellä
reviirillä se on havaittu vuonna 2017.

Nähdäksemme kaavaehdotus heikentää liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja 
luonnonsuojelulain 49 §:n vastaisesti ja jättää huomioimatta riittävällä tavalla sääksen pesän 
luonnonsuojelulain 39 §:n vastaisesti.

Luontoselvitykset tehtävä asemakaavoituksen vaatimalla tarkkuudella

Yleiskaavatasoisten luontoselvitysten tarkistaminen ei ole riittävää luontoarvojen tunnistamiseksi 
alueella. Luontoselvitykset on tehtävä asemakaavoituksen vaatimalla tarkkuudella. Asemakaavan on
perustuttava kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun kuten maankäyttö- ja 
rakennuslain 9 § edellyttää. Lisäksi Pirkanmaan ely-keskukselta on pyydettävä lausunto 
kaavoitusjärjestyksen tarkoituksenmukaisuudesta ja alueen luontoarvoista.

Mielestämme luontoselvitysten laatimisen jättäminen pois osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
on maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n vastaista.
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