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 Selvitys edistää osaltaan kiertotaloutta. Kiertotaloudessa jäte on resurssi ja tulonlähde, joko sen tuottajalle tai 

toiselle toimijalle.

 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. 
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MATERIAALIVIRTASELVITYS
 Materiaalivirtaselvitys liittyi 6Aika-Tulevaisuuden 

kiertotalouskeskukset hankkeeseen 

 Hanketta hallinnoi Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoyhtiö 

Tredea Oy.

 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 

– lisäksi tavoitteena oli luoda helposti päivitettävä tietokanta

 Tarkastelun kohteena Hiedanranta, Kolmenkulma ja  Tarastenjärvi

 Toteutettiin haastatteluin (kunnat, ELY, muita keskeisiä toimijoita) 

ja julkisesti saatavalla olevaa aineistoa hyödyntäen (kaavat, luvat).
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 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). 
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 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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 Havaintoja ja huomioita
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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

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

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

 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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 Oikein hyödynnettynä maamassa- ja purkumassatietojen kerääminen 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. 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. 

 Kunnat toimivat rajojensa sisällä, eikä maamassojen hyödyntämisen haasteita ja mahdollisuuksia tarkastella yli kuntarajojen. 

Toimintamalliksi voisi ottaa yleisemmin käyttöön, että massamäärätiedot ja käyttökohteet tallennetaan yhteiseen tietokantaan.

 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. Jatkossa kunnat 

voisivat tarkastella sovelluksen avulla massatietoja esim. rakennuslupatietojen perusteella.
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