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TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET - HANKE

Materiaalivirtaselvitys liittyy 6Aika-Tulevaisuuden 
kiertotalouskeskukset hankkeeseen. Hanketta hallinnoi Tampereen 
kaupunkiseudun elinkeinoyhtiö Tredea Oy.
Selvityksessä kerättiin  tietoa materiaalien uudelleenkäytöstä 
Tarastenjärven, Kolmenkulman ja Hiedanrannan alueilla.
Kolmenkulman ja Tarastenjärven osalta tarkasteltiin maa- ja 
kalliomassoja ja Hiedanrannassa tarkasteltiin lisäksi purkumassoja. 
Tuloksia hyödynnytetään massojen sijoittamisessa ja alueiden 
suunnittelussa kiertotalouden edistämiseksi. 
Tavoitteena oli saada vastauksia:

– alueiden rakentamisen ja kehittämisen aikana syntyvien materiaalivirtojen 
volyymiin tällä hetkellä ja tulevaisuudessa, 

– mahdollisuuksiin hyödyntää massoja paikan päällä tai muissa kohteissa ja
– mitä hyödyntäminen edellyttää.

Tavoitteena oli luoda helposti päivitettävä tietokanta, joka tuo 
materiaalivirrat esille visuaalisesti ja havainnollisesti 
karttasovelluksessa.
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Selvitys edistää osaltaan kiertotaloutta.
Kiertotaloudessa tuotteet, materiaalit ja resurssit hyödynnetään niin pitkälle kuin mahdollista ja syntyvän jätteen 
määrä minimoidaan. 
Toisin sanoen nettopositiivisuuden periaatteen mukaan tuotetaan mahdollisimman paljon hyvää hyödyntämällä 
luonnon varat mahdollisimman pitkälle niitä säästäen ja toisaalta tuotetaan haitallisia vaikutuksia tuottamalla 
minimaalinen määrä jätteitä. 
Kiertotaloudessa jäte on resurssi ja tulonlähde, joko sen tuottajalle tai toiselle toimijalle.

TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET - KIERTOTALOUS
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KOHTEIDEN ESITTELY

Kolmenkulma
Tarastenjärvi

Hiedanranta

Kuvien lähteet: 
alueiden internetsivut



COPYRIGHT©PÖYRY

Tampereen, Nokian ja Ylöjärven 
kaupunkien alueelle rakentuva 
cleantech-yritysalue, jonka 850 ha 
alue on suunniteltu toimisto- ja 
tuotantokäyttöön.
Koostuu monista pienemmistä osa-
alueista: 

– Nokialla Kolmenkulman alueeseen 
kuuluvat Kankaantaan, Lehtimäen, 
Juhansuon ja Kyynijärven yritysalueet.

– Tampereen alue Kolmenkulmassa on 
osa Myllypuron yritysaluetta. 

– Ylöjärvellä Kolmenkulman yritysalue 
sijaitsee Kehätien varressa.

Koko Kolmenkulman alueella on 
voimassa oleva yleiskaava (Nokia, 
Tampere, Ylöjärvi). 

Kangasalan ja Tampereen rajalla 
sijaitsevaa aluetta kehitetään 
kiertotalouden ja 
ympäristöliiketoiminnan 
yritysalueeksi.
Alueen koko on noin 300 ha. 

– Kangasalan puolella n. 150 ha tontille 
rakennetaan kierrätyspuisto. 

– Tampereen puolella 85 ha 
jätteenkäsittelyalueen kehittämisalue ja 
n. 25 hehtaarin teollisuus- ja yritysalue 

– Alueella sijaitsevat Tarastenjärven
jätteenkäsittelykeskus ja Tammervoiman
hyötyvoimalaitos.

Alueen uusi asemakaava 
luonnosvaiheen loppusuoralla
Kangasalan puolella. Tampereella 
asemakaava valmis.

Tampereella, Näsijärven rannalla 
sijaitseva tulevaisuuden 
kaupunginosa, jota kehitetään 
uudella tavalla yhdessä 
kaupunkilaisten, yritysten, 
tutkimuslaitosten ja yhteisöjen 
kanssa. 
Tuleva kaupunginosa koostuu 
kolmesta osa-alueesta:

– Tehdaskaupunkiin sijoittuvasta 
keskustasta, järvikaupungista ja uudesta 
Lielahdesta.

– Hiedanrantaan suunnitellaan koteja 25 
000 asukkaalle ja työpaikkoja 10 000 
tekijälle. Tampereen raitiotie kulkee 
tulevaisuudessa alueen kautta. 

Alueen yleissuunnitelma valmistuu 
vuonna 2018, jonka jälkeen 
aloitetaan asemakaavoitus.

KOLMENKULMA TARASTENJÄRVI HIEDANRANTA
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TYÖN TOTEUTUS
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TIETOJEN HANKINTA – JULKINEN AINEISTO JA KOHDEKÄYNTI

Massamäärä- ja sijoitustietoja etsittiin Kolmenkulman, 
Tarastenjärven ja Hiedanrannan kaavoituksesta, 
hankesuunnittelusta, YVA-menettelyistä sekä 
ympäristö- ja rakennusluvituksesta olevista julkisesta 
aineistosta ja muutoin julkisesti saatavilla olevasta 
aineistosta (mm. kallioperäkartat, pohjavesialuekartat, 
Karpalo-tietokanta).
Tonttikohtaisia massatasapainolaskelmia ei ollut 
käytössä lukuun ottamatta Hiedanrannan täyttöaluetta.
Lupien ja selostusten tiedot massamääristä eivät monin 
osin pitäneet paikkaansa tai toiminta oli loppunut. 
Tämän vuoksi esimerkiksi kallion louhinta-alueita on 
merkitty tietokantaan ilman että massamäärät olisivat 
tiedossa.
Alueille tehtiin 30.8. kohdekäynti, jossa tarkasteltiin 
alueiden yleispiirteitä ja mahdollisia  
hyötykäyttökohteita.
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TIETOJEN HANKINTA - PUHELINHAASTATTELUT

Puhelinhaastatteluiden avulla kartoitettiin 
hankkeen avainhenkilöillä olevaa tietoa 
tarkastelualueista. Avainhenkilöiden määritykseen 
osallistuivat Tredean edustajat.
Puhelinhaastatteluissa käytiin läpi liitteessä 1 
olevaa kysymysrunkoa, jossa selvitettiin 
minkälaisia maamassoja alueella syntyy ja miten 
niitä hyödynnetään. Haastatteluissa käytiin läpi 
mm. seuraavia asioita:

– Kohteen nykytilanne
– Suunnitelmat massojen käytöstä  ja hyödyntämisestä 
– Massojen hyödyntämisen huomioiminen kaavoituksessa
– Tiedot tai arviot massalajeista sekä volyymeistä

Hiedanrannan osalta tiedusteltiin lisäksi 
purkujätteiden hyödyntämistä, määrää sekä 
kustannuksia. 
Haastateltavat tahot olivat: Tredea (Pirkko 
Eteläaho), Nokian kaupunki (Jouni Saranpää), 
Ekokumppanit Oy (Suvi Holm), Pirkanmaan 
jätehuolto (Esa Nummela), Hiedanrannan 
kehitysohjelma (Kirsti Toivonen), Pikonlinna
Kiinteistöt Oy (Harri Oesch), Tampereen kaupunki 
(Katariina Rauhala),  Ylöjärven kaupunki (Timo 
Isolähteenmäki) ja Kangasalan kunta (Lasse 
Silvan).
Pöyryltä puhelinhaastatteluihin osallistuivat 
ympäristöasiantuntijat Anna-Liisa Koskinen, Anna-
Katri Räihä ja Timo Lehto.
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TIETOKANNAN KOKOAMINEN

Puhelinhaastatteluiden ja muiden käytössä olleen aineiston 
pohjalta tiedot alueesta koottiin excel-pohjaiseen tietokantaan. 
Tietokantaan luotiin omat sivut syntyville massoille ja massojen 
käyttötarpeelle. 
Tietokantaan koottiin tiedot yhteensä 21 alueesta.
Tietokantaan syötettäviä aluekohtaisia tietoja ovat:

– Tunnus: numerokoodi karttasovellusta varten
– Kohde: alueen/kohteen nimi
– Kunta: alueen/kohteen sijaintikunta
– Koordinaatit: yksi koordinaattipiste alueen/kohteen sisältä
– Massan volyymi (m3) ja ajankohta (aika) eriteltynä massatyypeittäin: Louhe, 

moreeni, pintamaa, savi, sora ja betoni
– Lisätiedot: mahdolliset muut aluetta/kohdetta koskevat tiedot

Jos alueista ei ollut saatavilla tarkkoja tietoja, massamääriä 
tarkasteltiin karkealla tasolla asiantuntija-arviona. Suuntaa-antava 
määrälaskenta tehtiin pinta-ala-, louhinta- ym. arvioiden 
perusteella.
Jos arviota ei pystytty tekemään tietojen puutteen vuoksi, 
syötettiin näille kohteille massamäärän arvioksi 50 000 m3.
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VISUALISOINTI - KARTTASOVELLUS

Tietojen hallintaan ja visualisointiin käytettiin QGIS-
paikkatieto-ohjelmistoa. 
Excel-tietokantaan kerätty data luotiin Shapefile-
muotoon ja tiedot visualisoitiin QGISin avulla 
teemakartaksi. 
Teemakartassa massat symboloitiin tyypin mukaan ja 
volyymi havainnollistettiin symbolin kokoa skaalaamalla. 
Visualisointi julkaistiin verkossa käyttämällä QGIS Cloud
–palvelua. QGIS Cloud on QGISin laajennusosa, jota 
voi käyttää ilmaiseksi pienten aineistojen (max 50 MB) 
julkaisuun verkossa
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VISUALISOINTI – KARTTASOVELLUS
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOKEHITYS

Massojen tunnistaminen ja tietojen kerääminen

Kunnista ja toimijoilta saatavilla olevat massamäärätiedot ja massojen hyödyntämiskohteet ovat yleispiirteistä, 
eikä selvityksessä saatu tarkkoja laatu- ja määrätietoja. Ainoastaan Hiedanrannan ja Ylöjärven kaavoitetuista 
alueista saatiin tarkempia määrätietoja.

Haastatteluissa nousi esiin myös pintamaiden ja kuonien hyödyntäminen. Pintamaat hyödynnetään usein 
lähialueella. Tarkastelussa ei päästy kiinni massamääräarvioihin näiden osalta. 

Tulisi ottaa käyttöön toimintamalli, jossa tiedot tallennetaan systemaattisesti ja ennakoivasti tietokantaan. Tällöin 
tiedot löytyvät yhdestä ja samasta paikasta suunnitteluun ja jatkokehitykseen. Auttaa tunnistamaan sellaiset 
maamassat, joilla on arvoa (mm. harvinaiset kivilajit) ja myös massat, joita pitää edelleen käsitellä.

Jatkossa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota myös heikkolaatuisten maiden ja kuonien hyödyntämiseen, ja 
ottaa niiden määrät mukaan tietokantaan. Tässä on mahdollisuus kehittää uutta liiketoimintaa, kun 
maanrakennusmielessä heikkolaatuisempien massojen laatua parannetaan kuonalla. Puhtaat heikkolaatuiset 
maamassat ovat hyvää viherrakentamisen materiaalia.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOKEHITYS

Massatasapainon selvittäminen jo kaavoitusvaiheessa

Alueiden kaavoituksessa ei ole useinkaan esitetty massatasapainolaskelmia eikä otettu huomioon esim. 
purkumassojen hyödyntämistä. Massatasapainolla ja massojen järkevällä käytöllä on suoria taloudellisia 
vaikutuksia, mutta ne on usein huomioitu puutteellisesti kaavatalouslaskelmissa. 
Esimerkiksi Hiedanrannassa on jo nyt tullut vastaan kehitettävän alueen rajallisuus maamassojen 
varastoinnille ja käsittelylle.

Kaavoitus on tärkeässä roolissa maamassojen hyödyntämisen toimintaedellytysten luomisessa. Alueen 
maamassatasapaino tulisi ottaa tarkasteluun jo kaavoitusvaiheessa sekä laatia alustava ehdotus missä massoja 
voidaan hyödyntää ja mitä aluevarauksia massojen käsittely edellyttää.
Kaavoituksessa voidaan esimerkiksi määritellä tavoiteltava maanpinnan korkotaso tietyllä vaihteluvälillä. 
Kaupungin aluekehityshankkeet tulisi ohjelmoida ennakoiden,  jotta massojen käyttö  voidaan optimoida.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOKEHITYS

Kiertotalousnäkökulma alueiden kehittämiseen

Alueiden massatasapainon selvittäminen ei ole ollut kunnissa suunnitelmallista tai jatkuvaa. Toimintatapana 
kunnissa on ollut, että tontit myydään suoraan alueen kehittäjälle, jolloin massatasapainolaskelmien 
tekeminen jää ostajalle. Kunnissa on nyt aloitettu miettimään, miten voitaisiin jatkossa ottaa paremmin 
massojen hyödyntäminen huomioon. Esimerkiksi Hiedanrannassa on mietitty, voidaanko tontin vuokraus- tai 
ostoehtoihin laittaa kiertotalousnäkökulma.

Haastatteluista kävi ilmi, että kunnat toimivat rajojensa sisällä eikä maamassojen hyödyntämisen haasteita ja 
mahdollisuuksia tarkastella yli kuntarajojen.

Kun tontit luovutetaan rakennuttajille, tulisi määrittää, miten maamassojen kanssa toimitaan. 
Kiertotalousnäkökulman voi laittaa tulevaisuudessa tontin vuokraus- tai ostoehtoihin. Jatkotyönä tulisi miettiä, mitä 
ja miten kunta voi edellyttää luovuttamiltaan tonteilta kiertotaloudessa. Tulisi laatia ohjeistus toimijoille suunnittelu-
ja rakennusvaiheeseen.

Tulisi perustaa kuntarajat ylittävä työryhmä, jossa säännöllisesti käytäisiin jokaisen kunnan tilannetta läpi. 
Työryhmän jäseninä tulisi olla sekä aiheen asiantuntijoita että viranhaltijoita, joilla on vaikutusmahdollisuus. 
Työryhmän koordinaattoriksi voitaisiin harkita kuntien yhdessä rahoittama vastuuhenkilö, joka vastaisi tietojen 
seudullisesta kokoamisesta tietokantaan.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOKEHITYS

Tietokannan ja karttasovelluksen hyödyntäminen

Maa-ainestietopankkeja / maapörssejä on olemassa eri tyyppisiin tarkoituksiin. Nämä ovat usein käytössä 
vasta siinä vaiheessa, kun ollaan pidemmällä rakentamisessa ja kun myynti/osto on ajankohtainen.

Tässä työssä luotu tietokanta ja karttasovellus on yleispiirteinen havainnollistus alueiden tämän hetkisestä 
tilanteesta. Oikein hyödynnettynä karttasovellus auttaa jatkossa kuntien ja yksityisten toimijoiden välisessä 
keskustelussa hahmottamaan ja ennen kaikkea ennakoimaan, missä tarvitaan erilaisia massoja. 
Tietokantaa kehitetään edelleen ja laajennetaan sen käyttöä.

Tietokantaa antaa parhaimmillaan yleiskuvan massojen saatavuudesta ja tarpeesta 1-5 vuotta ennen alueen 
rakentamista. Parhaimmillaan tietokanta toimisi suunnittelun  apuna antaen valmiudet ennakoida 
hyödyntämiskelpoisten massojen tarvetta.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOKEHITYS

Tietokannan ja karttasovelluksen hyödyntäminen

Karttasovelluksen taustalla olevat tiedot ovat tällä hetkellä suuntaa-antavia arvioita ja tiedot vanhenevat 
nopeasti. Jatkossa ainakin tiedot kuntien uusista kohteista tulisi syöttää tietokantaan tarkemmassa 
muodossa. Lisäksi tietojen ilmoittamisen tulisi olla helppoa eri toimijoille, eikä liian tarkkoja vaatimuksia tulisi 
asettaa. 
Tietokantaan ei selvitetty yksityisten toimijoiden tietoja. Karttasovellus voidaan laittaa maanläjitysalueiden 
edustajien ja rakennusyritysten nähtäville, jolloin he voisivat kertoa mitä alueita puuttuu ja millä tarkkuudella 
haluavat tiedot esittää.

Tietokannan käytettävyyttä kehitetään ja tietojen ilmoittamiselle luodaan helppo ja systemaattinen 
menetelmä/pohja, esim. lomake karttasovelluksen yhteyteen.



COPYRIGHT©PÖYRY

JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOKEHITYS

Tietokannan ja karttasovelluksen hyödyntäminen

Tietokanta ja karttasovellus toimii avoimen datan periaatteella, eikä se ole sidoksissa tiettyyn toimijaan. 
Tietokannan ylläpitäminen vaatii kuitenkin vastaavan tahon, joka vastaa tietojen muokkaamisesta 
oikeanlaiseen muotoon ja tietokannan jatkokehityksestä. 

Tampereen kaupungilla on edellytykset ottaa tietokanta haltuun, julkaisee datan esimerkiksi verkkokarttana ja 
rajapintapalveluidensa kautta, sekä  kehittää sitä eteenpäin.  
Tietokantaan voidaan myös lisätä uusia elementtejä, kuten esim. kuljetuskilometrilaskuri, hiilipäästöIaskuri ja 
luonnonvarojen korvaavuusmittari.
Jatkossa Tampereen kaupunki voisi tarkastella esim. rakennuslupatietoja sovelluksen yhteydessä.
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Karttasovelluksen tiedot ovat tällä hetkellä suuntaa-antavia arvioita ja yksityisten toimijoiden tiedot ovat puutteellisia.  Hiedanrannan ja 
Ylöjärven kaavoitetuista alueista oli kuitenkin tarkempia arvioita saatavilla. Oikein hyödynnettynä karttasovellus auttaa jatkossa kuntien 
ja yksityisten toimijoiden välisessä keskustelussa hahmottamaan ja ennen kaikkea ennakoimaan, missä tarvitaan erilaisia massoja.
Tietokantaa antaa parhaimmillaan yleiskuvan massojen saatavuudesta ja tarpeesta 1-5 vuotta ennen alueen rakentamista. 

Massatasapainolaskelmia ei ole useinkaan esitetty alueiden kaavoituksen yhteydessä, vaikka massojen järkevällä käytöllä on 
taloudellisia vaikutuksia. Alueiden massatasapainon selvittäminen ei ole ollut kunnissa suunnitelmallista tai jatkuvaa. 
Massatasapainolaskelman tekeminen on usein tontin ostajan vastuulla. Kaavoitus on tärkeässä roolissa maamassojen hyödyntämisen 
toimintaedellytysten luomisessa. Alueen maamassatasapaino tulisi ottaa tarkasteluun jo kaavoitusvaiheessa sekä laatia alustava 
ehdotus missä massoja voidaan hyödyntää ja mitä aluevarauksia massojen käsittely edellyttää. Kiertotalousnäkökulman voisi laittaa 
tulevaisuudessa tontin vuokraus- tai ostoehtoihin. Jatkotyönä tulisi miettiä, mitä ja miten kunta voi edellyttää luovuttamiltaan tonteilta 
kiertotaloudessa.

Kunnat toimivat rajojensa sisällä, eikä maamassojen hyödyntämisen haasteita ja mahdollisuuksia tarkastella yli kuntarajojen. 
Toimintamalliksi voisi ottaa yleisemmin käyttöön, että massamäärätiedot tallennetaan yhteiseen tietokantaan. Lisäksi voisi perustaa 
kuntarajat ylittävän työryhmän, jossa voisi olla kuntien yhdessä rahoittama vastuuhenkilö.

Tavanomaisten maanrakennusmassojen lisäksi, tietokantaan voitaisiin syöttää myös tiedot esim. harvinaisista kivilajeista. Jatkossa 
tulisi kiinnittää huomiota myös heikkolaatuisten maiden (ja kuonien) hyödyntämiseen. Mahdollisuus luoda uutta liiketoimintaa.

Tampereen kaupungilla on edellytykset ottaa tietokanta haltuun sekä  kehittää sitä eteenpäin Tampereen seudulla. Tietokannan 
käytettävyyttä tulee kehittää ja tietojen ilmoittamiselle voitaisiin luoda helppo ja systemaattinen menetelmä/pohja, esim. lomake 
karttasovelluksen yhteyteen. Jatkossa kunnat voisivat tarkastella sovelluksen avulla massatietoja esim. rakennuslupatietojen 
perusteella.

YHTEENVETO




