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Alue

Tarasten Kiertotalousalue Oy perustaa 
kiertotalous- ja teollisuusalueen 
Kangasalan kuntaan Tarastenjärven 
alueelle

Alue sijaitsee VT 9 läheisyydessä 
Ruutanan kohdalla

Alueelle on laadittu toimintaa tukeva 
asemakaava, joka on hyväksytty 
valtuustossa 13.11.2017

Kaavoituksen yhteydessä on tehty 
merkittävä määrä selvityksiä 

Alueen rakentaminen alkaa syksyllä

Hankkeen arvioidaan toteutuvan 
kokonaisuudessaan noin 10 vuoden 
aikajänteellä



Tarasten
Kiertotalousalue



YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ALUSTAVA TARKASTELU

• Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 18.2. - 18.3.2016. Muistutuksia tai valituksia ei jätetty!

• Ei suojeltavia luontokohteita!!

• Toiminnat eivät arvioiden mukaan aiheuta ympäristöhaittoja!!!



TARASTENJÄRVEN
KAAVA 740



• Kaava-alueen koko on 155 ha

• Koko hankealue on yhden toimijan 
hallinnassa

• Alueen toteutuksesta on toimijan ja 
kunnan kesken tehty 
maankäyttösopimukset

Asemakaava



ASEMAKAAVA-ALUEEN
TONTIT 
PINTA-ALOINEEN

• 66 ha kiertotaloustoimintaan
• 22 ha teollisuustoimintaan
• 15 ha toimi/liiketiloihin



Kierrätyspuisto Tarastejärvelle

1. Pirkanmaan kasvualueella välitön tarve rakennusmateriaalien käsittelylle ja välivarastoinnille eli

kiertotaloustoiminnalle

2. Alueen sijainti ja liikennöintiyhteydet ensiluokkaiset –> Pirkanmaan näkyvimpiä sijainteja valtatien varrella, 

keskimääräinen vuorokausiliikenne noin 12 000 ajoneuvoa vuorokaudessa

3. Tarastenjärven alueen Tampereen puolelle on jo nyt sijoittunut raskaan ympäristölupaprosessin ja YVA:n

vaativia toimijoita

4. Laadukas ja onnistunut ilman huomautuksia ja valituksia käsitelty kaava, joka mahdollistaa vaativien

ympäristöluvallisten kiertotaloustoimintojen sijoittumisen alueelle

5. Iso yhtenäinen alue, joka mahdollistaa kiertotaloustoimintojen ja -toimijoiden kasvun



TARASTEN KIERTOTALOUSALUE OY

• Vastaa asemakaavan toteutuksesta
• Rakennuttaa infran ja kiertotaloutta 

palvelevan punnitus ja kuorman 
auditointipisteen sekä yritysten markkinointia 
palvelevat näytöt 9 tien varteen

• Kehittää kiertotalousalueen toiminta mallin
• Myy ja vuokraa tontit
• Toteuttaa asiakkaille räätälöityjä toimitiloja ja 

kenttiä
• Toimii mukana kenttä rakentamisessa
• Huolehtii palveluista alueen yrityksille



Tulevat materiaali toiminnot

• Alueelle suunnitellaan ja tehdään 
edellytykset monipuolisen 
kierrätysliiketoiminnan sijoittamiseen

• Toimintoja voidaan harjoittaa sekä 
kenttäalueilla, että laitosmaisesti

• Alueen rakenteissa (tiet, kentät, 
suojarakenteet) on tarkoitus 
hyödyntää merkittävä määrä 
kierrätysmateriaaleja ja toteuttaa 
materiaalipankki mallia jo 
esirakentamisessa



Kiitos !

• Harri Oesch
• 050 5571023
• Harri.Oesch@pikolinna.fi



KAAVAMERKINNÄT


