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Kiertotalous on saanut lähivuosina huomiota yhtenä ratkaisuna talousjärjestelmän ekologiseen 
kestämättömyyteen. Siihen liittyvissä visioissa luvataan irrottaa talouskasvu koskemattomien luonnonvarojen 
hyödyntämisestä kehittämällä jo käyttöönotettujen resurssien kiertoa taloudessa. Pyrkimys kiertotalouteen 
määrittää vahvasti myös nykyistä jätehallintaa. Parhaillaan rakentuva Tarasten Kiertotalousalue on edustava 
esimerkki EU:n ja kansallisen tason kiertotalousstrategioiden mukaisesta jäteteollisuudesta Pirkanmaalla. 
Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus, jossa perehdyn Tarasten Kiertotalousalueeseen suhteessa sen 
lähiympäristöön ja lähialueen asukkaisiin. Tutkimalla aluetta voin paitsi ymmärtää tapauksen olosuhteita myös 
pohtia kiertotalouden ja paikallisten ympäristövaikutusten välistä suhdetta.  

Tutkimuksessani kysyn, millaista tietoa yrityksellä ja kansalaisilla on kiertotalousalueen ympäristövaikutuksista 
ja miten he perustelevat näkemyksensä. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys rakentuu 
yhteiskuntatieteellisestä ympäristötutkimuksesta ja sen sisällä erityisesti ympäristösosiologiasta. Jonkun 
verran olen saanut vaikutteita myös ympäristötieteistä. Keskeisin yksittäinen käsite tutkimuksessani on 
asiantuntijuus, jonka eri muotojen esiintymiseen kiinnitän analyysissäni huomiota. Ympäristövaikutuksia 
tarkastelemalla saan käsityksen myös siitä, millaisia merkityksiä yritys ja kansalaiset antavat ympäristön eri 
osa-alueille. 

Käytin aineistoina ympäristövaikutusten arviointiselostusta eli YVA-selostusta ja virtuaalisesta 
yleisötilaisuudesta keräämääni havainnointiaineistoa. Yleisötilaisuuden aiheena oli Tarastenjärven alueen ja 
läheisen Ruutanan asuinalueen naapuruussuhde. Käytin YVA-selostusta ensisijaisesti yrityksen näkökulman 
selvittämiseen, kun taas yleisötilaisuudessa kiinnitin huomioni asukkaiden näkemyksiin ja huoliin. Käytin 
molempien aineistojen analyysimenetelmänä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jossa teoriapohja ohjasi 
tekemääni jaottelua. Päädyin analyysissäni kolmeen pääkategoriaan, joita ovat luonnonympäristö, rakennettu 
ympäristö ja sosiaalinen ympäristö.  

Siinä missä YVA-selostuksessa korostuvat vaikutukset luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäristöön, 
asukkaiden puheenvuoroissa painopiste on rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön liittyvissä vaikutuksissa. 
Selostuksen tieto nojaa vahvasti luonnontieteelliseen tietoon, ja asiantuntijuuden muodoista läsnä ovat 
faktapohjainen ja ammatillinen asiantuntijuus. Myös yleisötilaisuudessa esiintyy faktapohjaista asiantuntijuutta 
ja sen lisäksi kokemusperäistä ja kontekstisidonnaista asiantuntijuutta. Tutkimukseni perusteella luonto on 
yritykselle raaka-ainevarasto, mutta sen teettämässä selostuksessa se saa myös itseisarvoisen aseman. 
Asukkaat liittävät luontoon puolestaan elinolot, viihtyvyyden ja luonnon virkistysarvon. Asukkaiden tekemiin 
huomioihin vaikuttavat ainakin aiemmat kokemukset Tarastenjärven alueen jäteteollisuudesta. Vaikka 
kiertotalouden ideaalit eivät voi tutkimukseni mukaan täysin piilottaa jätekysymyksen ongelmallisuutta, en näe 
suurta ristiriitaa kiertotalouden tavoitteiden ja lähiympäristöön kohdistuvien vaikutusten välillä. 
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1. Johdanto 

Kiertotalous on noussut viime vuosina esiin päätöksenteossa ja tutkimuksessa yhtenä 

vastauksena vallitsevan talousjärjestelmän kestämättömyyteen (Ghisellini, Cialani & Ulgiati 

2016, 11; Nylén 2019, 14; Hobson & Lynch 15). Pyrkimykset talouden uudelleenmuotoiluun 

kumpuavat tilanteesta, jossa kulutuksen ja resurssien käytön kasvulle ei näy loppua 

huolimatta maailmanlaajuisesta ekologisesta kriisistä (Hobson & Lynch 2016, 16). 

Kiertotalostavoitteet ovat saaneet paikkansa myös Marinin hallituksen ohjelmassa, jossa 

kiertotalouden kerrotaan hillitsevän ilmastonmuutosta ja suojelevan luonnonvaroja ja 

luonnon elonkirjoa (Valtioneuvosto 2019, 43). Samassa lauseessa kiertotaloudesta 

odotetaan lisäksi kilpailukyvyn vahvistajaa ja uuden työn lähdettä. Suomessa näkyvä 

kiertotaloustoimija Sitra suunnittelee siirtymää, jossa painotetaan digitaalisia ratkaisuja ja 

kierrättämiseen, vuokraamiseen ja jakamiseen perustuvia palveluita (Sitra 2021). 

Kiertotalouteen tiivistyykin varsin monenlaisia tavoitteita, joiden odotetaan toteutuvan 

rinnakkain yhteiskunnan eri sektoreilla (Valtioneuvosto 2021, 11; Sitra 2021).   

EU:ssa niin kuin myös muilla jälkiteollisilla alueilla kiertotalouden toimet ovat painottuneet 

vahvasti jätehuollon piiriin (Ghisellini ym. 2016, 26). Tässä kandidaatintutkielmassa tutkin 

jätteidenkäsittelyyn erikoistunutta Tarasten Kiertotalousaluetta suhteessa sen 

lähiympäristöön ja lähialueen asukkaisiin. Tarkoitukseni on selvittää, millaisia vaikutuksia 

kiertotalousalueella ajatellaan olevaan sen luonnonympäristöön, rakennettuun ympäristöön 

ja sosiaaliseen ympäristöön. Kysyn, minkälaisia vaikutuksia eri toimijat nostavat esiin ja 

minkälaiseen tietoon heidän käsityksensä perustuvat. Minua kiinnostaa toisin sanoen se, 

mitä ympäristövaikutuksia eri tahot pitävät merkittävänä ja miksi. Tutkimuksestani 

muodostuu laadullinen tapaustutkimus, jossa tarkastelen YVA-menettelyssä tuotettua tietoa 

ja lähialueen asukkaiden tietoa verraten niitä toisiinsa. Samalla analysoin aineistoissa esillä 

olevia asiantuntijuuden muotoja. Tutkimusasetelmani ei oleta toimijoiden välillä olevan 

konfliktia, vaan suhtaudun avoimesti osapuolten ottamiin positioihin. 

Tutkimukseni näkökulma on ympäristösosiologinen ja ympäristön ja yhteiskunnan 

suhteisuuden huomioiva. Peilaan saamiani tuloksia myös kiertotaloudesta tehtyyn 

tutkimukseen ja jätteen sosiologiseen tutkimukseen. Tutkimukseni laajemman kontekstin 

muodostaa kiertotalouden ympärillä käyty julkinen keskustelu sekä suomalaisen 

jätehallinnan ja jätepolitiikan suuntaukset. Tulenkin kiinnittämään huomiota ympäristön 

kannalta myönteisenä pidetyn kiertotalouden ja kiertotalousalueen ympäristövaikutusten 
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väliseen suhteeseen. Tutkimukseni täydentää kiertotalouden yhteiskunnallista tutkimusta 

laskeutumalla strategioiden ja suunnitelmien sfääristä paikalliselle käytännön toteutuksen 

tasolle. Samalla saadaan lisää tietoa suomalaisesta jätehuollosta kiertotalouden 

tavoitteiden toteuttajana.  

Tutkimuskysymykseni on seuraava: Millaista tietoa yrityksellä ja kansalaisilla on 

kiertotalousalueen ympäristövaikutuksista, ja miten he perustelevat näkemyksensä? 

Samalla vastaan kahteen täsmentävään alakysymykseen: Millaisia asiantuntijuuden 

muotoja on havaittavissa YVA-selosteessa ja kansalaisten puheenvuoroissa ja millaisia 

merkityksiä ympäristön eri osa-alueet saavat YVA-selosteessa ja kansalaisten 

puheenvuoroissa? Aloitan kartoittamalla kiertotaloudesta tehdyn tutkimuksen näkökulmia, 

minkä jälkeen luon katsauksen jätteen sosiologiseen tutkimukseen. Nämä tiedot pohjustavat 

Tarasten Kiertotalousaluetta käsittelevää kolmatta lukua. Tämän jälkeen syvennyn 

ympäristökysymysten tutkimiseen, ympäristösosiologiaan ja asiantuntijuuteen. 

Tutkimukseni teoriaosuudesta pääsen aineistojen ja tutkimusmenetelmien esittelyn kautta 

analyysiprosessin läpikäyntiin. Pohdin myös tutkimusetiikkaan liittyviä kysymyksiä 

tutkimukseni näkökulmasta. Kahdessa viimeisessä luvussa kirjoitan auki tutkimukseni 

tulokset ja näiden perusteella tekemäni johtopäätökset.  
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2. Kiertotalous ja jätehallinta 

2.1. Kiertotalous tutkimuksessa 

Tutkittavan Tarasten Kiertotalousalueen kiinnostavuus liittyy sen profiloitumiseen 

kiertotalouden toimijaksi. Henry Nygårdin (2016, 162) mukaan kiertotalousajattelu on tuonut 

jätehuoltoon uusia painotuksia ja velvoitteita, vaikka kiertotalouteen liittyvää keskustelua on 

käyty alalla jo aiemmin ”kierrätysyhteiskunta” termin alla. Euroopan Unionin 2010-luvulla 

omaksuma kiertotalouden käsite juontaa juurensa ainakin ympäristötaloustieteeseen ja 

ekologiseen taloustieteeseen sekä teollisen ekologian tutkimusalaan (Ghisellini ym. 2016, 

14, 24; Nygård 2016, 162). Nämä tieteenalat ovat osaltaan olleet haastamassa modernia 

luontosuhdetta, johon on pitkään liittynyt talouden näkeminen luonnonympäristöstä 

irrallisena (Valkonen & Litmanen 2010, 145–146). Kiertotalouden käsitteen alkuperän voi 

toisaalta paikantaa jopa 1800-luvulle David Ricardoon ja Thomas Malthusiin (Nylén 2019, 

15). Tähän mennessä kiertotaloutta koskevaa tutkimusta on tehty runsaasti eri puolilla 

maailmaa, ja kiertotalouden sisältöjä, mahdollisuuksia ja haasteita on analysoitu monesta 

näkökulmasta (Nylén 2019, 16; Ghisellini ym. 2016). 

Kiertotaloudelle ei ole olemassa yhtä kaikkien tutkijoiden jakamaa määritelmää, sillä 

kyseessä on varsin yleisen tason muutoskäsite, jonka alle mahtuu erilaisia käytännön toimia 

muutoksen aikaansaamiseksi (Nylén 2019, 16). Kiteytettynä kiertotalouden tarkoituksena 

on korvata lineaarinen resurssien hyödyntämislogiikka, jossa raaka-aineen elinkaari päättyy 

tuotteen kuluttamisen jälkeen jätekasaan (em. 14, 16). Kiertotaloudessa resurssivirta 

muuttuu suljetuksi piiriksi, jossa kerran käyttöön otetut resurssit kiertävät mahdollisimman 

kauan, eikä koskemattomia luonnonvaroja tarvitse hyödyntää samassa määrin (Nylén 2019, 

14; Ghisellini ym. 2016, 16). Näin tullaan vähentäneeksi myös syntyvän jätteen määrää. 

Patrizia Ghisellinin, Catia Cialanin ja Sergio Ulgiatin (2016, 15) mukaan kiertotaloutta 

käsittelevässä kirjallisuudessa kiertotalouden kolme pääasiallista periaatetta ovat 

vähentäminen, uudelleenkäyttäminen ja kierrättäminen (Reduction, Reuse, Recycle). 

Kiertotalous ei siis tarkoita pelkästään kierrätystä ja uusiokäyttöä, vaan malli edellyttää myös 

vähäisempää ja tehokkaampaa energian ja resurssien käyttöä tuotantovaiheessa (em. 15–

16).  

Kiertotalouden käytäntöjen edistäminen on päätynyt monien valtioiden ja alueiden 

politiikkatavoitteeksi (Ghisellini ym. 2016), ja kiertotalous on ollut suuresti esillä myös 

Euroopan Unionin strategioissa (Obersteg ym. 2019, 19). Valtiollisten toimijoiden ohella 
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Ellen MacArthur Foundation on keskeinen kiertotalouden politiikkasuositusten muotoilija 

(Obersteg ym. 2019, 20; Nylén 2019, 15). Suomessa vuoteen 2035 yltävä kiertotalouden 

strateginen ohjelma vahvistettiin 8.4.2021 valtioneuvoston periaatepäätöksellä 

(Ympäristöministeriön nettisivut 2021). Ohjelma perustuu oleellisten ministeriöiden, 

tutkimuslaitoksen, Business Finlandin ja Sitran yhdessä tekemään ehdotukseen 

(Valtioneuvosto 2021, 4). Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra onkin keskeinen 

kiertotalouden puolustaja Suomen kontekstissa. Erkki-Jussi Antero Nylén (2019) on tuonut 

esiin, kuinka Sitran kaltaiset kiertotalouden edistämiseen tähtäävät tahot kohdistavat 

viestinsä erityisesti kaupallisiin toimijoihin, joita houkutellaan puheilla uusista markkinoista 

ja liiketoimintamahdollisuuksista. Kiertotalouteen nojaavalle yritystoiminnalle asetetaan 

suuria odotuksia, ja esimerkiksi Nina Aarraksen (2015) väitöskirjassa esitetään, että 

kierrätysliiketoiminnan on mahdollista olla sekä taloudellisesti kannattavaa että ekologisesti 

kestävää. Kestävyyttä on kuitenkin arvioitava laajasti ottaen huomioon vaikutusten 

mittakaava, ajallinen ulottuvuus, sosiaaliset kysymykset ja ulkopuolelta tuleva sääntely 

(Aarras 2015, 4). 

Kiertotalousajattelua on silti kritisoitu muun muassa irtikytkennän varaan laskemisesta. 

Irtikytkennällä tarkoitetaan talouskasvun aikaansaamista ilman resurssien käytön kasvua 

(Vaden ym. 2019, 3–4). Tavoite on lopulta epärealistinen, kuten BIOS-tutkimusyksikön 

ajatuskokeesta ilmenee. Koe osoittaa, että irtikytkennän onnistuminen Suomessa vaatisi 6,6 

kertaa suurempaa BKT:tä jokaista materiaalitonnia kohti verrattuna vuoteen 2015, samalla 

kun materiaalien käytön tulisi absoluuttisesti vähentyä noin 70 prosenttia (em. 8). Kersty 

Hobson ja Nicholas Lynch (2016, 16–17) ovat puolestaan kiinnittäneet huomiota siihen, että 

kiertotalouden kehystyksissä ei ole riittävästi huomioitu agendan ”laajempia 

sosioekonomisia vaikutuksia”. He argumentoivat, että kiertotaloussuunnitelmissa muutosta 

haetaan markkinalähtöisesti voimassa olevien valtarakenteiden pysyessä ennallaan. 

Kansalaiset pelkistyvät niin ikään kuluttajiksi, joiden tehtäväksi jää joko ostaa tai olla 

ostamatta kiertotalouden tuotteita. 

2.2. Yhteiskuntatieteellinen jäte 

Kiertotalouteen on kiinnitetty huomiota myös sosiologisessa jätteen tutkimuksessa. 

Esimerkiksi Jarno Valkosen, Olli Pyyhtisen, Turo-Kimmo Lehtosen, Veera Kinnusen ja 

Heikki Huilajan (2019a, 12) kirjassa todetaan, että kiertotaloudesta on tullut ”jätehallinnan 

iskusana”. Kirjoittajien mukaan kiertotalousajattelussa toiveena on, että jäte palaa 

tehokkaalla suunnittelulla saumattomasti takaisin kiertoon, jolloin jätettä ei parhaimmillaan 
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enää jää jäljelle. He kuitenkin muistuttavat, että ihmisten toiminta synnyttää aina ylijäämää, 

jonka määrää kertakäyttöinen kulutuskulttuuri lisää entisestään. Jätehallinnalla jäte voidaan 

ainoastaan siirtää pois silmistä ja arkielämän tieltä, mutta kokonaan aine ei voi koskaan 

kadota. Kirjoittajien viesti on, että kulutusyhteiskunnan jätettä tuottava logiikkaa tekee 

kiertotalouden ihanteeseen olennaisen lommon. (Valkonen ym. 2019a.) 

Jätteen sosiologissa on ollut tapana korostaa jätteen ontologista moninaisuutta, mikä 

tarkoittaa sitä, että jätteeseen kohdistuvat käytännöt määräävät sen, mitä jäte on. 

Esimerkiksi jätehallinnan kiertotalouskäytäntöjen seurauksena jätteestä tulee raaka-aine, 

vaikka jätettä on toki hyödynnetty eri tavoin jo ennen varsinaisen kiertotalousajattelun 

syntyä. Sananparsi ”toisen roska on toisen aarre” havainnollistaa jätteen olemuksen 

suhteellisuutta ja tilanteisuutta. Monissa jätteen yhteiskunnallisissa tutkimuksissa 

hyödynnetään antropologi Mary Douglasin (1966) ajatusta, jossa lika on ”ainetta väärässä 

paikassa”. (Valkonen ym. 2017, 24.) Myös yhteiskunnallisten järjestysten aineellisuuden 

näkökulma on jätteen tutkimuksessa vahvasti edustettuna. Jäte materiaalisena ilmiönä on 

yhtäältä sosiaalisen elämän tuotos, ja toisaalta yhteiskunnallinen huolenaihe, joka edellyttää 

sopeutumista, poliittista ongelmanasettelua ja hallintakäytäntöjen kehittämistä. 

Jätehallinnan aineelliset tekniikat (esim. roskapönttö) mahdollistavat modernin 

elämänmuotomme pitäen ihmisten elinympäristön siistinä. Samalla tuotetaan kulttuurin ja 

luonnon välistä rajaa. (Peltola & Åkerman 2012, 47–48, 52.) 

Jätettä voidaan kaikessa moninaisuudessaan pitää viheliäisenä ongelmana, joka on 

haastava tai lähes mahdoton ratkaista. Tämä johtuu siitä, että jätekysymyksen 

ratkaisemiseksi tarvitaan keskenään erisuuntaisia toimenpiteitä, kuten kulutuksen 

vähentämistä ja talouskasvun turvaamista (Valkonen ym. 2019b, 20). Jätettä ei ole aina 

nähty ympäristöasiana, vaan alun perin kyse oli enemmänkin hygienia- ja 

terveysongelmasta. Tämänhetkinen kiertotalouden painotus jätepolitiikassa tarkoittaa, että 

ympäristöongelmaa pyritään ratkaisemaan talouden sfäärissä. Talouden periaatteisiin 

nojaavaan jätehallintaan liittyy kuitenkin olennainen ristiriita, sillä samalla kun jätteen 

määrää pyritään vähentämään, jätteen määrän lisääntymisestä on tuotannolle jopa hyötyä. 

Tässä kehikossa positiiviset ympäristösaavutukset eivät ole itsetarkoitus, vaan huolella 

suunnitellun jätehallinnan onnekas seuraus. (Valkonen ym. 2017, 24, 39.) 

Yhteiskunnallisessa tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota erityisesti kotitalouksien 

tuottamaan jätteeseen, jonka käsittely ja loppusijoittaminen on kunnallisen jätehuollon 
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vastuulla (esim. Peltola & Åkerman 2012; Valkonen ym. 2019a; Valkonen ym. 2017). Kuten 

tuon ilmi seuraavassa luvussa, tämän tutkimuksen jäte on koostumukseltaan muun muassa 

rakennus- ja teollisuusjätettä. Kotitalousjäte ja teollisuusjäte ovat kuitenkin molemmat 

sidoksissa nykyiseen elämäntapamme (Valkonen ym. 2019a 15), ja kiertotalouteen ja 

jätteen määrän vähentämiseen liittyvät tavoitteet koskevat yhtä lailla eri jätelajeja 

(Ympäristöministeriö 2018). Siksi tässä luvussa esitelty tutkimus soveltuu myös Tarasten 

Kiertotalousalueen ymmärtämiseen. Toisaalta tarkasteltaessa jätteenkäsittelyn 

ympäristövaikutuksia jätteen tyyppi jää luultavimmin ainakin maallikon näkökulmasta taka-

alalle.  
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3. Tarasten kiertotalousalue 

Esittelen tässä luvussa tutkimukseni tapauksena näyttäytyvän Tarasten Kiertotalousalueen. 

Tarasten Kiertotalousalue on institutionaalisen jätehallinnan toimija tai tarkemmin 

kiertotalousalueella toimivien yritysten rypäs. Alue on edustava esimerkki EU:n ja 

kansallisen tason kiertotalousstrategioiden mukaisesta liiketoiminnasta kasvavalla 

Pirkanmaan alueella. Se on paikka, jossa jäteongelmaan pyritään vastaamaan 

taloudellisella ja ympäristöystävällisellä tavalla. Kiertotaloutta korostamalla yritys antaa 

vaikutelman ajan hermolla olevasta, teknologisesti kehittyneestä ja tulevaisuuteen 

luotaavasta jätehallinnan toimijasta, ja näin se myös perustelee oman olemassaolonsa 

kunnalle, kansalaisille ja muille yrityksille.  

Alue sijaitsee Tampereen ja Kangasalan rajalla valtatie 9:n pohjoispuolella. 

Kiertotalousalueen rakentaminen on aloitettu vuonna 2019, ja valmistuessaan se on 155 

hehtaarin laajuinen yritysalue, jonne keskittyy kiertotaloustoimintoja, teollisuusrakentamista 

ja liiketiloja (Teisko-Aitolahti 2019). Alueen on perustanut vuonna 2017 alkunsa saanut 

Tarasten Kiertotalousalue Oy, jonka omistavat Suomen Erityisjäte ja Inferno Kapital. 

Kiertotalousalueelle ollaan perustamassa jätteidenkäsittelyalue, jossa hankkeen kuvauksen 

mukaan ”esikäsitellään, loppusijoitetaan ja hyödynnetään pilaantuneita maita, rakennus- ja 

purkujätteitä, teollisuuden jätteitä, tuhkia ja kuonia sekä ylijäämämaita” (Ympäristöhallinnon 

verkkopalvelu 29.10.). Alueelle on tulossa myös energiapuuterminaali ja tavanomaisen ja 

vaarallisen jätteen kaatopaikat. Lisäksi Tarasten Kiertotalous Oy vuokraa ja myy tontteja 

yrityksille, joiden ”liiketoiminta sopii kokonaissynergian näkökulmasta alueelle” 

(Kiertotalousalueen nettisivut 2020). Alueen yritysten toiminta voi olla sekä kierrätykseen 

liittyvää että palveluliiketoimintaa (Aamulehti 26.5.2020). 

Kiertotalousalueen toimintaa määrittävät Suomen ja EU:n jätelainsäädäntö. Lisäksi 

kiertotalousalue on toimintansa ympäristövaikutuksista vastuussa Pirkanmaan ELY-

keskukselle, joka valvoo ympäristöluvan noudattamista. Pirkanmaa on kasvava 

muuttovoittoalue, jossa väestökasvu on ollut suurta Tampereella, Kangasalla, Nokialla, 

Lempäälässä ja Pirkkalassa (Aamulehti 10.8.2020). Pirkanmaan kasvuun vedotaan myös 

kiertotalousalueen nettisivuilla, jossa kasvukeskuksen tiivistyvien yhdyskuntarakenteiden 

kerrotaan luovan haasteita jätehuollolle. Näihin haasteisiin alue lupaa vastata 

kiertotalousliiketoiminnalla, johon sisältyy ainakin materiaalien tehokas käyttö ja sivuvirtojen 

kierrättäminen sekä kiertotalouteen perustuvat toiminta- ja palvelumallit. Myös alueen 
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rakentamisessa käytetään ”merkittävä määrä kiertotalousmateriaaleja” (Kiertotalousalueen 

nettisivut 2020). Lisäksi yritys pyrkii löytämään synergiaetuja yhteistyössä Tarastenjärven 

jätekeskuksen kanssa (Teisko-Aitolehti 2019). Tarastenjärven jätekeskus ja Tammervoiman 

hyötyvoimalaitos sijaitsevat Tarasten Kiertotalousalueen länsipuolella, joten ympäristö on jo 

valmiiksi laitosmaisen jäteteollisuuden käytössä. Jätteenkäsittelytoiminta alkoi 

Tarastenjärven alueella jo 1970-luvulla (Yle 2020). 

Paikallislehden kirjoituksissa ja uutisoinnissa kiertotalousalue on saanut vaihtelevan 

vastaanoton. Aamulehden 26.5.2020 julkaistu pääkirjoitus hehkuttaa ”Suomen mittavinta 

kiertotalousaluetta”, jossa tehdään tulevaisuutta ”kehityksen kärjessä”. Kiertotalouden 

kerrotaan tehokkaan suunnittelun avulla säästävän luonnonvaroja, ja samalla vähentävän 

ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Pääkirjoituksessa tuodaan esiin myös 

kiertotalouden arvioidut positiiviset vaikutukset kansantalouteen. Sen sijaan 30.5.2020 

julkaistussa lukijan mielipidekirjoituksessa harmitellaan alueen ympäristön muuttumista 

roskaisemmaksi, ja peräänkuulutetaan yhteisiä sääntöjä Tarastenjärven alueen yrityksille. 

Kirjoittajan mukaan kiertotaloustoimintojen ja asumisen suhde on ”erityisen herkkä”. 

Kiertotalousalueen saamassa vastaanotossa on siis nähtävissä sekä optimismia että huolta. 

Yritysalueen lähiympäristön muodostavat Tampereen puolella Tarasten alue ja Kangasalan 

puolella Tarastenjärven alue. Maantieteellisesti alue sijoittuu nimenomaan Tarastenjärven 

asemakaavan (nro 740) rajaamalle alueelle. Kiertotalousalueen luonto on alkujaan 

metsäistä, mutta metsää on hakattu runsaasti. Maaperältään alue koostuu suurimmaksi 

osaksi hiekkamoreenista ja kalliomaasta. Alueen pohjavedet osuvat turvealueille, ja siksi ne 

asettuvat lähelle maanpintaa. Läheisen luonnontilaisen ja happamoituneeksi todetun 

Tarasjärven vesi laskee Tiikonojaan, josta vesi kulkeutuu edelleen Näsijärveen. Alueella tai 

sen läheisyydessä on muun muassa uhanalaisen tummaverkkoperhosen suojeltu 

elinympäristö, liito-oravien elinpiiriksi sopiva lehtomainen kuusikko ja ainakin kaksi lähdettä. 

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 140 metrin päässä kiertotalousalueesta, ja myös 

300 metrin päässä on haja-asutusta (YVA-selostus 2019, 8–11, 14, 17.)  

Tarastenjärven alueen yrityksistä tarkastelen nimenomaan Tarasten Kiertotalousalueen 

kokonaisuutta yrityksen julkilausutun kiertotalouspainotuksen takia. Tarastenjärven 

ympäristöön vaikuttavat kuitenkin muutkin alueen yritykset ja niiden toiminnan 

yhteisvaikutukset, mikä on otettava analyysissä huomioon. Kiertotalousaluetta on 

mielekästä tutkia myös siksi, että se on Tarastenjärven alueella vielä suhteellisen uusi 
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tulokas, joten lähialueen asukkailla voi olettaa olevan mielipiteitä ja ajatuksia sen 

saapumiseen liittyen. Tähän suuntaan viittaa se, että kahdessa lupaprosessiin liittyvässä 

yleisötilaisuudessa oli paikalla kummassakin noin 20 henkilöä. Alueen rakentamisen ja 

liiketoiminnan alkuvaiheissa kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa toiminnan 

muotoutumiseen, mikä voi kannustaa osallistumiseen.  

Kiertotalousalue ei ole vakiintunut termi suomen kielessä, eikä kielitoimiston sanakirjasta 

löydy tällä hakusanalla osumia. Tiedossani ei ole, että Suomessa olisi muita tällä nimellä 

kutsuttavia alueita. Pelkästään nimestä kiertotalousalue on kenties hieman vaikea päätellä, 

minkälaista toimintaa alueella harjoitetaan. Tyydyn silti tässä tutkimuksessa viittaamaan 

tutkittavaan alueeseen kiertotalousalueena tekstin sujuvuuden ja selkeyden takia.  
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4. Ympäristön ja yhteiskunnan suhteen käsitteellistäminen 

4.1. Ympäristösosiologiasta ja ympäristön jaottelusta 

Tutkimukseni teoreettinen näkökulma paikantuu yhteiskuntatieteelliseen 

ympäristötutkimukseen ja erityisesti ympäristösosiologiaan. Lisäksi viittaan 

ympäristötieteilijä Risto Willamoon (2005), joka on kehittänyt kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa ympäristökysymysten tutkimiseen oman tieteen alansa näkökulmasta. 

Tuon tässä alaluvussa esiin näkökulmia, jotka vaikuttavat tekemiini tulkintoihin ja ohjaavat 

analyysissä käyttämääni ympäristön jaottelua. Palaan tähän jaotteluun vielä kuudennessa 

luvussa, jossa käsittelen tutkimukseni menetelmää ja analyysiprosessia.  

Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus on yhä enenevissä määrin monitieteinen kenttä, 

jota ympäristösosiologia omalta osaltaan rakentaa (Valkonen & Saaristo 2010, 8). 

Ympäristösosiologian ydintä on yhteiskunnan ja ympäristön vuorovaikutussuhteiden 

tarkastelu, sekä yhteiskunnan ja ympäristön dualistisen jaon kyseenalaistaminen (Lockie 

2015, 139). Tieteenalalla ympäristö käsitetään monitahoisena yhteiskunnallisena 

kategoriana, ”jonka määrittelyyn liittyy aina yhteiskunnallisia arvioita, päämääriä ja 

näkökulmia” (Valkonen & Saaristo 2010, 9). Myös yllä mainitun sosiologisen 

jätteentutkimuksen voidaan katsoa kuuluvan ympäristösosiologian kenttään. Esimerkiksi 

Jarno Valkosen toimittaman teoksen ”Ympäristösosiologia” (2016) toisen painoksen 

esipuheessa jäte nostetaan erikseen esiin ympäristösosiologisena tutkimusaiheena. 

Jätekysymykseen kiinteästi liittyvä kiertotalous istuu sekin ympäristösosiologiseen 

näkökulmaan, sillä talouden, kulutuksen ja ympäristön välisten suhteiden tarkastelu on 

tieteenalan keskeistä sisältöä (Valkonen & Litmanen 2010, 144). Juuri kiinnostus 

ympäristösosiologian tutkimusalaan johdatti minut alun perin tutkimaan Tarasten 

Kiertotalousaluetta. 

Ympäristökysymykset ovat ohittamattomalla tavalla materiaalisia kiinnittyessään 

ekosysteemeihin, tuotantotapaan ja kulutukseen. Toisaalta ympäristöä koskevat 

kysymykset ovat myös sosiaalisesti rakentuneita ja muun muassa instituutioiden ja 

diskurssien vaikutuksesta muotoutuneita. (Lockie 2015, 139.) Ympäristökysymysten 

moniulotteisuuden takia niiden tarkastelussa on usein hyödyllistä pyrkiä 

kokonaisvaltaisuuteen (Willamo 2005, 49–50). Jo ympäristön käsitteeseen liittyy 

monitulkintaisuutta, jota Willamo (2005, 60, 62) on kuvannut ”kahden ympäristön 

ongelmana”.  Ajatus viittaa siihen, että ympäristöä voidaan tarkastella joko ikään kuin 
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neutraalisti ja luonnontieteellisesti, tai sitten ”ympäristönsuojelun ympäristönä”, joka kohtaa 

ongelmia ihmisen muokkaamisen seurauksena. Siinä missä neutraali näkökulma on 

intresseiltään perustieteellinen ja ymmärtämiseen tähtäävä, ongelmanäkökulma pyrkii 

ympäristöhaittojen minimointiin. Willamon mukaan ympäristönsuojelunäkökulma on monin 

tavoin perusteltu, mutta sen kääntöpuolena on ympäristön pelkistyminen vain ongelmien 

areenaksi. 

Tutkimuksen lähestymistapojen näkökulmasta ympäristökysymyksiin liittyy realismin ja 

konstruktivismin välinen köydenveto (Willamo 2005, 12). Kun tarkastellaan ympäristöä 

realistisesti luonnontieteille ominaiseen tapaan, lähtökohtana on, että luonto ja sen eliöstö 

ovat olemassa ihmisestä riippumatta (Willamo 2005, 12; Massa 2009, 11). 

Konstruktivistisessa näkökulmassa huomio kiinnittyy puolestaan ympäristöongelmien 

sosiaaliseen, poliittiseen ja kulttuuriseen puoleen (Massa 2009, 11). Tällöin voidaan tutkia 

muun muassa ympäristöasioihin liittyviä ihmisyhteisöjen arvoja, näkemyksiä ja periaatteita 

(Willamo 2005, 12). Tutkijan ei ole välttämätöntä asettua jyrkästi vain toisen näkökulman 

taakse (ks. Willamo 2005 12; Massa 2009 11–12), vaan näkökulmia voi myös jossain määrin 

integroida. On kuitenkin muistettava, että myös luonnontieteellinen tieto luonnosta on 

ihmisten ajattelun ja yhteiskunnallisen kontekstin lävistämää (Ylönen 2010, 84). 

Ympäristökysymyksiä tutkittaessa törmätään ennemmin tai myöhemmin ihmisen ja luonnon 

erottelun ongelmaan. Yhtä hyvin voidaan puhua myös luonnon ja kulttuurin tai luonnon ja 

yhteiskunnan jaottelusta. Ihminen on toisaalta osa luontoa nisäkäslajina, joka on jo 

aineenvaihduntansa tasolla ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa (Massa 2009, 19). 

Ihminen on siis riippuvainen luonnosta ja sen antimista, minkä lisäksi hän aktiivisesti 

muokkaa ympäristöään (Kallinen, Nygren & Tammisto 2012, 10). Jarno Valkonen (2010, 38) 

esittää, että luonto on nykyisin kauttaaltaan yhteiskunnallistunut, mikä tarkoittaa muun 

muassa sitä, että aineellinen luonto on täynnä ihmisen tekemiä ja suunnittelemia 

järjestelmiä. Joissakin ajattelusuuntauksissa ihmisen ja luonnon jaottelu on pyritty 

hylkäämään kokonaan. Esimerkiksi niin sanotun toimijaverkkoteorian piirissä ennalta 

määritellyn luonnon ja kulttuurin jaon on katsottu olevan haitaksi ympäristöongelmien 

tarkastelussa (Latour 2004; sit. Åkerman 2009, 238). Usein on kuitenkin perusteltua edes 

jossain määrin yrittää luonnon määrittelyä (Willamo 2005, 157). 

Kun ympäristöä eritellään ja jäsennellään luokittelemalla, tehdään Willamon mukaan aina 

näkökulmavalinta. Johonkin jäsennykseen päädyttäessä se rupeaa helposti tuntumaan 
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ainoalta tavalta tarkastella tutkimuskohdetta. Siksi tutkijan tulisi pyrkiä kyseenalaistamaan 

ja tarvittaessa laajentamaan näkökulmaansa. Yksi tapa tarkastella ympäristöä on jakaa se 

sosiaaliseen, kulttuuriseen, ekologiseen ja taloudelliseen ulottuvuuteen. Jaottelu on 

saapunut kestävän kehityksen käsitteen mukana korvaten aiemmin suositun jaon fyysiseen 

ja sosiaaliseen tai psyykkiseen ympäristöön. Kestävän kehityksen ulottuvuudet kannattaa 

ymmärtää toisiinsa limittyvinä, sillä yhdessä ympäristön osassa ovat usein läsnä kaikki 

nämä aspektit. Ulottuvuudet auttavat tarkastelemaan ilmiötä monesta suunnasta, mutta 

selvärajaiseen kategorisointiin niitä on haastava käyttää. Willamon mukaan ympäristön 

rakenteellisen luokittelun ohella onkin hyvä pyrkiä jatkumoajatteluun, jossa luokkien rajat 

käsitetään liukuviksi. Luokkien ymmärretään sisältävän useita erilaisia piirteitä esimerkiksi 

yllä mainittujen ulottuvuuksien tapaan. Lisäksi Willamo peräänkuuluttaa dialektista ajattelua, 

jossa vastakohdat nähdään toisiaan täydentävinä. (Willamo 2005, 112–113, 117.) 

Tutkimuksessani pyrin enemmän perustieteellisyyteen kuin ympäristönsuojelulliseen 

näkökulmaan sen takia, että kiertotalousalueella on ympäristöönsä monenlaisia vaikutuksia, 

jotka eivät ole yksinomaan positiivisia tai negatiivisia. Jätteidenkäsittelyssä 

ympäristöhaitoilta ei voida kokonaan välttyä, mutta alueen kehityksen ja työpaikkojen 

lisääntymisen näkökulmasta alueen saapuminen voidaan kokea positiivisena. Toisaalta 

kiertotalousliiketoiminta voidaan nähdä ympäristön kannalta pienempänä pahana kuin 

sellainen jätteidenkäsittelytoiminta, jossa kierrätykseen ja uusiokäyttöön ei ole kiinnitetty 

huomiota. Realismin ja konstruktivismin menetelmälliseen eroon en aio ottaa jyrkkää 

kantaa, sillä kompromissin hakeminen näiden kahden välille on yhteiskuntatieteellisessä 

tutkimuksessa yleinen lähestymistapa (Massa 2009, 12).  

Tässä tutkimuksessa päädyn käsitteellistämään ympäristöä varsin perinteisellä tavalla 

fyysisen ja sosiaalisen ympäristön jaottelua mukaillen. Jaan fyysisen ympäristön vielä 

rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön, jolloin ympäristö jakautuu 

tutkimuksessani kolmeen kategoriaan: luonnonympäristöön, rakennettuun ympäristöön ja 

sosiaaliseen ympäristöön (ks. Leinonen 1985, 57). Vaikka jaottelu ei ole tyhjentävä ja 

yksiselitteinen, se mahdollistaa kiertotalousalueen ympäristön tarkastelun tutkimukseni 

kannalta riittävällä tarkkuudella. Kategoriat sulkevat tutkimuksessani sisäänsä eri 

abstraktiotasojen ilmiöitä ja asioita (ks. Willamo 2005, 112). Esimerkiksi rakennettuun 

ympäristöön katson kuuluvaksi sekä rakentamisen välittömät vaikutukset että koetut 

maisemalliset vaikutukset. Jaottelun avulla saan käsityksen siitä, mitkä 

ympäristövaikutukset ovat tärkeitä ja mainitsemisen arvoisia yritykselle ja asukkaille. 
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Kolmijako sopii tähän tarkoitukseen mielestäni paremmin kuin neljä kestävän kehityksen 

ulottuvuutta (sosiaalinen, kulttuurinen, ekologinen ja taloudellinen), jotka usein ovat 

yhtäaikaisesti läsnä miltei kaikissa ympäristökysymyksissä. Valitsemani jaottelu 

mahdollistaa kategorioiden limittyneisyyden ja jatkumoluonteen huomioimisen analyysissä 

ja johtopäätöksissä.  

4.2. Asiantuntija- ja maallikkotieto ympäristökysymyksissä 

Ympäristökysymyksistä käydyssä keskustelussa on usein edustettuna varsinainen 

alakysymysten kirjo (Saaristo 2000, 58). Keskustelun ymmärtämiseksi on tärkeää kysyä, 

millaista tietoa ja asiantuntemusta milloinkin hyödynnetään (Ylönen 2010, 84). Usein eri 

asemista ympäristökysymyksissä kantaaottavat osapuolet pyrkivät esittämään oman 

tietonsa vallitsevana totuutena tilanteesta (Saaristo 2000, 16). Vaikka ympäristöä kuvaava 

tieto voi olla aistihavaintoihin nojaavaa ja kokemuksellista, moni ympäristössä tapahtuva 

prosessi edellyttää tieteen väliintuloa tullakseen havaituksi. Luonnontieteellä onkin 

historiallisesti ollut ympäristön käsitteellistämisessä suuri rooli. Tietoa ympäristöstä on niin 

asiantuntijoilla kuin maallikoillakin. Ympäristöä koskeva asiantuntijatieto voi olla esimerkiksi 

ammattikuntaan sidoksissa olevaa tietoa tai muunlaiseen ansioitumiseen ja perehtymiseen 

perustuvaa eksperttitietoa. Asiantuntijuuden vastaparina rakentuvassa maallikkoudessa 

tunnusomaista on puolestaan arkitietoon ja -kokemuksiin nojaaminen. Tieteellinen 

asiantuntijatieto nauttii useimmiten ympäristöongelmista keskustellessa suurempaa 

arvostusta kuin kokemusperäinen maallikkotieto. (Ylönen 2010, 83, 89–90, 92–93.) 

Kimmo Saariston (2000, 31–32) mukaan virkamieslaitoksen ja lääkärikunnan kaltaiset 

instituutiot ovat tieteen ja professionaalisen ammattiosaamiseen ohella tärkeitä 

asiantuntijuuden muodostajia. Myös lainsäädäntö määrittää, takaa ja rajaa asiantuntijuutta. 

Toisaalta asiantuntijuus ei automaattisesti tarkoita parempaa tietoa jostakin aiheesta, vaan 

kyse voi olla myös siitä, että asiantuntija edustaa tiettyä instituutiota. Ympäristökysymyksen 

asiantuntijuutta tarkastelevassa tutkimuksessaan Saaristo havaitsee, että asiantuntijuus on 

muuttunut entistä avoimemmaksi ja monimuotoisemmaksi, kun asiantuntijuuden perinteiset 

pilarit (tiede, professioammatit ja instituutiot) ovat menettäneet monopoliasemansa 

asiantuntijuuden vahvistajina. Asiantuntijuus voikin olla tilannesidonnaisesti yhteisesti 

tuotettua ja neuvoteltua, jolloin yhteisöllä on tärkeä osa asiantuntijuuden tunnustamisessa. 

Saaristo argumentoi, että kommunikaatio, luottamus ja julkisuus ovat avainasemassa 

asiantuntijuuden yhteisessä tuottamisessa. Lisäksi Saaristo puhuu maallikkotiedon rinnalla 

vasta-asiantuntijuudesta, joka eroaa maallikkotiedosta siinä, että se on ainakin 
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periaatteessa tasa-arvoista asiantuntijuuden kanssa. Kyse ei ole väistämättä vastaan 

asettumisesta, vaan vasta-asiantuntija voi toimia myös uuden näkökulman avaajana. 

Toisaalta keskustelun aiheena olevan kysymyksen kehystäminen eri tavoin voi johtaa myös 

ohipuhumiseen; kaikki asiantuntijat ovatkin omalla tavallaan oikeassa, eikä kommunikaatio 

toimi erityisen hyvin. (Saaristo 2000, 14–15, 17, 33–34, 61–62, 84, 86, 88.) 

Lähestyn tässä tutkimuksessa asiantuntijuutta Saariston tapaan avoimesti. Ajattelen, että 

erityyppisiä asiantuntijuuksia voi esiintyä puhujan positiosta riippumatta. Asiantuntijuuden 

muuttuessa avoimeksi myös maallikkotiedon ja asiantuntijatiedon välinen raja siirtyy. 

Maallikkous ei kuitenkaan katoa, vaan säilyy yhä vuorovaikutussuhteessa määrittyvänä 

asiantuntijuuden kääntöpuolena (Saaristo 2000, 34). Asiantuntijuuden muuttumisesta 

tilannesidonnaiseksi seuraa toisaalta myös se, että erilaiset kuulijan vakuuttamiskeinot 

korostuvat asiantuntijuuden legitimoinnissa (em. 148).  
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5. Tutkimusaineistot ja aineiston keruu 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksessa käyttämäni aineistot ja kuvaan niiden 

keruuprosessia. Tutkimuksessani on kaksi aineistoa: ympäristövaikutusten arviointiselostus 

ja yleisötilaisuuden havainnointiaineisto. 

5.1. YVA-menettely ja YVA-selostus 

Ympäristöhallinnon verkkopalvelun mukaan YVA:n tarkoituksena on hankkeiden haitallisten 

ympäristövaikutusten vähentäminen tai estäminen (Ympäristöhallinnon verkkopalvelu 

9.10.). Menettely toteutetaan mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa, jotta 

suunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia arvioinnin tulosten perusteella. Ajatuksena on, että 

kaikki, joihin hanke vaikuttaa, saavat osallistua. Menettelyä valvoo ja ohjeistaa paikallinen 

ELY-keskus, mutta sen toteuttamisesta on vastuussa suunnitteleva taho kuten yritys tai 

virasto. Arviointiprosessissa syntyvät ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja -selostus 

sopisivat molemmat tutkimusongelmani vastaamiseen, sillä niissä käsitellään 

yksityiskohtaisesti hankkeen vaikutuksia ympäristöön. Päädyn kuitenkin tarkastelemaan 

nimenomaan ympäristövaikutusten arviointiselostusta, sillä se rakentaa ensin tehdyn 

arviointiohjelman päälle ja on siitä päivitetty versio. YVA-selostus sisältää hankkeen 

kuvauksen ja YVA-menettelyn selostamisen. Selostuksessa käsitellään osa-alueittain 

ympäristön nykytilaa ja arvioidaan ympäristövaikutuksia sen perusteella. Arviontiin sisältyy 

myös haitallisten vaikutusten estämisen tapojen kuvailu. Jokaisen käsiteltävän osa-alueen 

kohdalla on kerrottu niihin liittyvistä vaikutusten arviointimenetelmistä ja arvioinnin 

lähtötiedoista. Lisäksi on huomioitu arvioinnin epävarmuustekijät. Vaikutusten perusteella 

selostus esittää tulkintansa hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta. Selostuksen alussa on 

puolestaan yleistajuinen tiivistelmä kaikesta sisällöstä.  

Päädyin sisällyttämään ympäristövaikutusten analyysiin kaikki ne luvut, joissa kuvaillaan 

vaikutuksia ja haitallisten vaikutusten estämistä. Vaikutukset ja niiden hallinta ovat 

läheisessä yhteydessä toisiinsa, ja ne näyttäytyvät yhdessä myös toisessa aineistossani. 

Selostuksessa esiin nostetut arvioinnin epävarmuustekijät jätin analyysini ulkopuolelle. En 

myöskään tarkastellut lähtötietoja, arviointimenetelmiä tai nykytilaa kuvaavia lukuja, sillä se 

ei ollut tutkimuskysymykseni kannalta tarpeellista. Alueen nykytilan voi kuitenkin katsoa 

vaikuttavan YVA-selostuksen arvioinnin tuloksiin. Kun YVA-selostuksessa avataan 

hankkeen mahdollisia ja todennäköisiä vaikutuksia, siinä myös viitataan nykytilaan ja 

lähtötietoihin siltä osin, kuin se on vaikutusten kuvaamisen kannalta olennaista. Siksi 
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nykytilan kuvaus valuu myös vaikutuksia kuvaaviin lukuihin, ja niiltä osin otin sen mukaan 

analyysiin. Lisäksi sisällytin nykytilan perusteella tehdyn päätelmän alueen herkkyydestä 

kyseessä olevien vaikutusten osalta. Aineistoni sijoittuu siis selostuksen sivuille 116–119, 

126–128, 136–143, 148–158, 171–177, 181–189, 195–199, 211–214, 218–223, 227–230, 

233–235 ja 237–239. Muutaman lauseen mittaiset, pääosin kursiivilla kirjoitetut tiivistelmät 

alueen herkkyydestä sisältyvät näihin sivuväleihin, sillä ne on esitetty tekstissä juuri ennen 

vaikutuksia käsittelevien lukujen alkua. Aineiston pituus on tämän perusteella 67 sivua, 

joskin kaikkien sivujen sisältö ei kuulu kokonaisuudessaan aineistooni. 

Selostuksessa ympäristövaikutukset on pääsääntöisesti arvioitu ”pahimman mahdollisen 

tilanteen mukaan” (s. 98), eli todelliset vaikutukset saattavat olla arvioituja pienemmät. 

Vaikutusten suuruuteen katsotaan vaikuttavan niiden ajallinen kesto, alueellinen laajuus ja 

vaikutuksen voimakkuus, joka tarkoittaa esimerkiksi vaikutuksen myönteisyyttä tai 

kielteisyyttä tai vaikutuksen suhdetta raja- ja ohjearvoihin. Selostuksessa on huomioitu 

myös hankkeen yhteisvaikutukset läheisten toimijoiden kanssa. Kun vaikutuksen 

suuruudesta on esitetty arvio, sitä peilataan ympäristön nykytilan herkkyyteen. Tämän 

perusteella selostuksessa esitetään tulkinta vaikutuksen merkittävyydestä. Vaikutusten 

merkittävyyttä arvioidaan siinä ristiintaulukoimalla kuvion 1 mukaisella tavalla. Kuvio on vain 

esimerkki, eikä kuvaa todellista vaikutusta. 

YVA-selostuksen teettäjän on vertailtava erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksia. 

Tässä selostuksessa toteuttamisvaihtoehtoja on kolme, ja niitä merkitään lyhenteillä VE1, 

VE2, ja VE3. Lisäksi on vaihtoehto VE0, joka kuvaa vaikutuksia siinä tapauksessa, että 

hanketta ei toteuteta ollenkaan. Toteutusvaihtoehdon VE0 vaikutuksia en ole kuitenkaan 

huomioitunut, sillä hankkeen toteutumista voi pitää varsin todennäköisenä. 

Toteutusvaihtoehdot VE1–3 eroavat toisistaan vastaanotettavien jätteiden määrissä ja siinä, 

Kuvio 1: Vaikutusten merkittävyyttä arvioiva taulukko YVA-selosteessa 
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tuleeko alueelle loppusijoitusalueita vai ei. Jos toteutusvaihtoehdoilla ei ole mitään 

mainittavaa eroa jonkun vaikutuksen suhteen, en ole sitä erikseen maininnut. 

5.2. Yleisötilaisuuden havainnointiaineisto 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä korostuu tulevien vaikutusten ennakointi ja 

arviointi. Tulevaisuuteen sijoittuvien riskien arviointiin liittyy kuitenkin aina epävarmuutta, 

jota pyritään viranomaismenettelyssä minimoimaan käyttämällä vakiintuneita menettely-, 

laskenta, ja dokumentointitapoja (Saikkonen 2015, 12). Epistemologisen epävarmuuden 

takia ja syvällisemmän ymmärryksen aikaansaamiseksi vertaan YVA-selostuksen sisältöä 

yleisötilaisuudessa kerättyyn havainnointiaineistoon.  

Keräsin aineiston Ruutanan asuinalueen omakotiyhdistyksen1 28.1.2021 järjestämässä 

virtuaalisessa keskustelutilaisuudessa, jonka aiheena oli Tarastenjärven alueen ja 

ruutanalaisten naapuruussuhde. Ruutanan etäisyys kiertotalousalueesta on noin yksi 

kilometri (YVA-selostus 2019, 229), joten ruutanalaisia voi perustellusti pitää lähialueen 

asukkaina. Yleisötilaisuuden kutsussa Tarastenjärven alueen toimintoja ja kehitystä 

kuvailtiin positiiviseen sävyyn, mutta ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten kerrottiin 

mietityttävän ruutanalaisia. Kutsussa esitettiinkin kysymys siitä, millainen naapuri 

Tarastejärven alue tulee jatkossa olemaan ruutanalaisille. Keskustelutilaisuuteen aiheesta 

oli kutsuttu keskustelemaan Tarasten Kiertotalousalue Oy:n ja Pirkanmaan jätehuolto Oy:n 

johtohenkilöitä ja Kangasalan kaupungin edustaja. Tilaisuudessa esiintyjät pitivät ensin 

lyhyet alustukset edustamiensa tahojen puolesta, jonka jälkeen oli yleisökysymyksien ja 

keskustelun vuoro. Esiintyjät mukaan lukien tilaisuudessa oli enimmillään 38 henkilöä. 

Olin omakotiyhdistykseen etukäteen yhteydessä syksyllä 2020 sopiakseni aineiston 

keräämisestä. Tällöin minulle kerrottiin suunnitteilla olevasta keskustelutilaisuudesta, johon 

sain luvan osallistua opinnäytetyön tekemistä varten. Kun tilaisuus järjestettiin, esittelin 

aluksi itseni lyhyesti ja selostin läsnäoloni syyn. Samalla kerroin osallistujille, että tilaisuus 

tullaan tallentamaan tutkimustani varten. Tilaisuuden esiintyjiä oli informoitu tulostani jo 

aiemmin. Osallistujilla oli mahdollisuus kieltäytyä nauhoituksesta, mutta kukaan ei tällaista 

pyyntöä esittänyt. Tilaisuudessa tuotiin esiin, että kenenkään henkilöllisyys ei tule 

ilmenemään valmiista työstä. Selvensin myös, että valmis työ on osallistujien luettavissa 

netissä. Alkuesittelyn jälkeen koin parhaaksi seurata keskustelua sivusta ottamatta siihen 

itse osaa. Koko keskustelusta syntyi 1 h 47 min pitkä nauhoite, jonka puheen litteroin 

 
1 Tilaisuuden järjesti Ruutanaan sijoittuva Iskelän Omakotiyhdistys Ry (Iskelän Omakotiyhdistys Ry 2021). 
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tekstimuotoon. Kirjoitin myös diaesitysten tekstin ylös kaiken varalta, mutta en lopulta 

tarvinnut sitä asukkaiden näkemysten selvittämiseen. Litteroinnissa jätin melko vapaalla 

kädellä pois puhekieleen liittyviä täytesanoja ja sanojen toistamista. Tutkimukseni kannalta 

olennaista ei olekaan sanomisen tapa ja muoto, vaan se, mitä sanotaan. Jätin litteraatista 

pois keskustelutilaisuuden kulkuun ja toimintatapoihin liittyvää puhetta ja esimerkiksi 

vuoronantoon liittyviä puheenvuoroja.  

Aineiston keräämisen jälkeen minulle selveni, että Tarasten Kiertotalousaluetta ei ole 

mahdollista tarkastella irrallaan Tarastenjärven alueen muista toimijoista ja Ruutanan 

alueen kehityksestä. Jo tilaisuuden kutsussa nämä asiat oli liitetty toisiinsa, ja ne myös 

kulkivat käsikädessä osallistujien kysymyksissä ja puheenvuoroissa. Lisäksi huomasin, että 

suuri osa kysymyksistä esitettiin keskustelutilaisuudessa chatin kautta, jonka jälkeen 

kysymykset luki ääneen tilaisuudessa keskustelua ohjannut kansalainen. Tämä ei aiheuta 

ongelmaa, sillä analyysini kannalta ei ole olennaista, kuka yksittäinen kansalainen esitti 

minkäkin ajatuksen. Kohtelen kaikkia puheenvuoroja yhtenä massana, jotka edustavat 

kansalaisten näkemystä. Aineistoni on vain yhdenlainen otos asukkaiden ajatuksista, sillä 

tilaisuudessa ei ollut mahdollista käydä läpi jokaisen osallistujan henkilökohtaisia 

näkökantoja. Oletettavasti asukkaiden näkemyksissä on silti yhteisen asuinpaikan ja jaetun 

lähiympäristön tuomaa päällekkäisyyttä ja samankaltaisuutta, vaikka eriäviäkin mielipiteitä 

varmasti on.  
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6. Tutkimusmenetelmä, analyysiprosessi ja tutkimuseettiset 

kysymykset 

Kuvailen tässä luvussa tapaustutkimuksen tekemistä ja teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä 

tutkimusmenetelmänä. Keskityn siihen, miten toteutin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia 

omassa tutkimuksessani. Lopuksi pohdin vielä tutkimuksen kannalta olennaisia eettisiä 

kysymyksiä. Kahden aineiston ja tässä kuvatun tutkimusstrategian ja -menetelmän avulla 

vastaan seuraavissa luvuissa tutkimuskysymyksiini. 

6.1. Tutkimusstrategiana tapaustutkimus 

Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, jonka tavoitteena on kuvata perusteellisesti ja tarkasti 

joko pientä joukkoa tapauksia tai yksittäistä tapausta. Tapaustutkimuksen avulla pyritään 

ymmärtämään paremmin tukittavan tapauksen olosuhteita. Tutkimus ei ole vain ilmiön 

kuvailua, vaan tapauksessa on oltava jokin mielenkiintoa herättävä jännite, jota lähdetään 

selvittämään. Tutkijan kannattaa tutkimuksessaan tehdä ero tapauksen ja tutkimuksen 

kohteen välille. Tämän tutkimuksen tapaus on Tarasten Kiertotalousalueen saapuminen ja 

siihen liittyvät vuorovaikutustilanteet muiden toimijoiden kanssa, kun taas tutkimuksen 

kohteena on yrityksen ja lähialueen asukkaiden välinen suhde ja osapuolten käsitykset 

alueen ympäristövaikutuksista. Tutkimista vaativa jännite paikantuu puolestaan 

kiertotalouden ja paikallisten ympäristövaikutusten välille. Tapaustutkimusstrategian 

valintaa perustelee ensinnäkin se, että käytän kahta erilaista aineistoa, jotka luovat varsin 

kattavan kuvan tapauksesta ja sen olosuhteista. Lisäksi huomioni kiinnittyy ennen kaikkea 

sosiaalisiin prosesseihin, mikä on myös tapaustutkimuksissa tunnuksenomaista. (Laine & 

Bamberg & Jokinen 2007, 9–10.) 

Tapaustutkimukseksi tutkimus on laajuudeltaan melko rajattu, enkä pyrikään sisällyttämään 

siihen kaikkia tapaukseen liittyviä vaikutussuhteita. En esimerkiksi käsittele kaupunkien ja 

yrityksen välistä suhdetta, vaikka ymmärrän sen vaikuttavan tapauksen muotoutumiseen. 

Huolimatta siitä, että tutkimus ei vastaa kaikkiin Tarasten Kiertotalousaluetta koskeviin 

kysymyksiin, se lisää kuitenkin ymmärrystä tästä nimenomaisesta tapauksesta. Siinä missä 

paikalliset ympäristövaikutukset ovat sananmukaisesti sidoksissa tutkittavaan paikkaan, 

yrityksen ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta koskevat havainnot antavat myös 

yleistettävää tietoa ympäristökysymysten käsittelystä ja asiantuntijuudesta. Lisäksi tutkimus 

luo tietoa kiertotaloudesta jätehuollossa Suomen kontekstissa. 
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6.2. Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa aineisto on avainasemassa määrittämässä sitä, 

millaista tietoa tutkimuskohteesta voidaan saada (Kiviniemi 2015, 82) Laadulliseen 

lähestymistapaan liittyy aineiston keräämisen ja analyysin vuoropuhelu (Silvasti 2014, 35), 

joskin tässä tapauksessa en kokenut tarpeelliseksi esimerkiksi laajentaa aineistoani 

analyysivaiheessa. Kaiken kaikkiaan laadullista tutkimusta kuvaa työskentelyn 

prosessimaisuus ja avoimuus, sillä tutkimusongelma kehittyy tutkimuksen edetessä 

(Kiviniemi 2015, 74–75). Avoimuus ei kuitenkaan tarkoita johtavien ajatusten puuttumista tai 

epäselvää työn rajausta (em. 77). Omaa analyysiäni johti ajatus siitä, että aineistosta on 

mahdollista löytää eri ympäristön osa-alueisiin jakautuvia ympäristövaikutuksia. Tämän 

ajatuksen viitoittamana tutkimuskysymykseni täsmentyi lopulliseen muotoonsa, kun pääsin 

analyysissäni riittävän pitkälle. Käsittelin aineistoa teoriaohjaavan eli abduktiivisen 

sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysi sopii yleisesti ottaen monenlaisten kirjallisessa 

muodossa olevien aineistojen tutkimiseen, ja eri aineistoja on myös mahdollista yhdistellä 

niin kuin tässä tutkimuksessa teen (Silvasti 2014, 36).  

Päädyin analyysissäni kolmeen pääkategoriaan, joita ovat luonnonympäristö, rakennettu 

ympäristö ja sosiaalinen ympäristö. Minulla oli idea ympäristön jakamisesta näihin osa-

alueisiin jo ennen varsinaisen analyysin aloittamista. Etenin kuitenkin siinä mielessä 

aineistolähtöisesti, että jaottelin molemmat aineistot ensin alakategorioihin, sitten 

yläkategorioihin ja lopulta näihin kolmeen pääkategoriaan. YVA-selostuksen analyysiin 

hierarkiatasoja tuli lopulta yksi enemmän aineiston suuren koon takia. Vaikka suhtauduin 

avoimesti siihen, että aineistosta voi piirtyä esiin myös toisenlaiset pääkategoriat, edellä 

mainittu jaottelu ohjasi analyysiäni vahvasti. Alkuperäinen ajatus ympäristön jaosta 

osoittautui toimivaksi molempien aineistojen kohdalla. 

Keskustelutilaisuuden havainnointiaineistoa analysoidessani pyrin tunnistamaan 

ajatuskokonaisuuksista niiden ydinaineksen, eli sen, mitä puhujaa tarkoittaa tai sen, mihin 

hän haluaa vastauksen. Keskityin analyysissäni puheen ilmisisältöön (Pietilä 1973, 51) 

ottaen kuitenkin huomioon puheen kontekstin ja näkökulman. Jo tähän vaiheeseen liittyi siis 

väistämättä omaa tulkintaa. Ydinajatusten tunnistaminen oli havainnointiaineiston parissa 

analyysini ensimmäinen kierros, jossa pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseni 

ensimmäiseen osaa. Toisella kierroksella kiinnitin sen sijaan huomiota puhujien esittämiin 

perusteluihin ja asiantuntijuuden muotoihin. En tarkastellut pelkästään suoria kysymyksiä, 

sillä myös toteavissa lauseissa kehystettiin ja kuvailtiin Tarastenjärven aluetta ja tuotiin omia 
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näkemyksiä ilmi. Perustelujen tapoja etsiessäni poimin ne kansalaisten kommentit, joista voi 

havaita perustelemisen keinoja, mielipiteen muodostamista tai tiettyyn puhujapositioon 

asettumista. Lyhyissä kysymyksissä ei välttämättä vielä ilmennyt perustelemista, mutta 

hiukan pidemmissä puheenvuoroissa tätä oli havaittavissa. Toisaalta lyhyemmissäkin 

kysymyksissä puhuja saattoi sanavalinnoillaan tuoda esiin perehtyneisyyttään ja 

asiantuntemustaan.  

YVA-selostuksen vaikutusten jaottelussa käytin ensisijaisena perusteena vaikutusten 

kohdetta. Kun vaikutuksen kohdetta ei ollut nimetty tai vaikutus kohdistui useaan eri 

kohteeseen, nojasin jaottelussa muihin perusteisiin. Myös tämän aineiston kohdalla 

analyysini ensimmäinen vaihe oli ympäristövaikutusten systemaattinen luokittelu. Toisessa 

asiantuntijuuteen ja vakuuttamisen tapoihin keskittyvässä vaiheessa tarkastelin selostusta 

yleisemmällä tasolla tehden havaintoja myös selostuksen niistä osista, joita en sisällyttänyt 

vaikutusten luokitteluun. Analyysini yksi haaste oli se, että eri vaikutusten merkittävyyserot 

eivät hämärtyisi, vaikka tarkoituksena oli ottaa huomioon kaikki selostuksessa mainitut 

ympäristövaikutukset. Vaikutusten paljous ei nimittäin vielä kerro vaikutusten 

merkittävyydestä. Se kertoo enemmänkin siitä, että selostuksen laatija on tehnyt huolellista 

työtä ja sisällyttänyt tarkasteluun monia asioita. Tätä analyysin puutetta pyrin 

kompensoimaan tuomalla esiin merkittävyyseroja tulosten raportoinnissa ja 

johtopäätöksissäni.  

6.3. Tutkimuseettiset kysymykset 

Tutkimusetiikan näkökulmasta minun on tärkeää varmistaa, ettei tutkimuksestani aiheudu 

haittaa lähialueen asukkaille tai Tarasten Kiertotalousalue Oy:n toiminnalle. Huomioon on 

otettava tietosuojakysymykset ja tutkimuksen vaikutukset tutkimuskohteisiin.  

Tutkimukseeni ei liity arkaluontoista tai luottamuksellista sisältöä. Yleisötilaisuudessa 

esitettyjen puheenvuorojen julkista luonnetta alleviivaa se, että ne esitettiin kaikille 

avoimessa tilaisuudessa. Minun tulee kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että yksittäisiä 

ihmisiä ei voi yhdistää aineiston sisältöön tai tekstiin nostettuihin sitaatteihin. Tutkimukseeni 

liittyvä Ruutanan asuinalue on kooltaan varsin pieni, mikä lisää tunnistamisen 

mahdollisuutta. En käytä tutkimustekstissä kenenkään nimiä, tai sisällytä siihen muuta 

senkaltaista tietoa, jotka johtaisivat osallistujien tunnistamiseen. Olen kuitenkin tuonut esiin 

tilaisuuden esiintyjien edustamat organisaatiot, sillä pidän tätä tietoa merkityksellisenä 

aineiston ja tutkimuskohteen ymmärtämisen kannalta. Vaikka en mainitse esiintyjiä nimeltä, 
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yritysten johtajien nimet ovat avoimesti esillä yritysten omilla nettisivuilla. Katson, että nämä 

henkilöt ovat työssään siinä määrin julkisessa roolissa, että mahdollisesta tunnistamisesta 

ei aiheudu seurauksia. YVA-selostus on puolestaan netissä kaikkien saatavissa ja 

luettavissa, joten siihen ei liity tietosuojakysymyksiä. 

Tutkimuksessa esiin tuodut ympäristövaikutukset perustuvat yhtäältä yrityksen ja sen 

palkkaaman konsulttiyrityksen kokoamiin tietoihin YVA-selosteessa ja toisaalta asukkaiden 

esiin nostamiin huomioihin. Koska YVA-selosteessa sisältöä on enemmän, se saa 

tutkimuksessa käytännössä hieman suuremman roolin, vaikka kohtelenkin aineistoja 

samanarvoisina. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedot ympäristövaikutuksista perustuvat ennen 

kaikkea yrityksen itsensä kartoittamiin tai tarkistamiin ympäristövaikutuksiin. Siksi en pidä 

todennäköisenä sitä, että tutkimuksessa esiin tuoduista tiedoista aiheutuu haittaa 

liiketoiminnalle. Pyrin tuomaan selosteen sisältöä esiin johdonmukaisesti ja tasapuolisesti 

tiivistäen niin, että kaikki olennainen ympäristövaikutuksista välittyy lukijalle. Tutkimukseni 

tuloksien perusteella tehdyt johtopäätökset teen perustellusti aineistoihin ja 

tutkimuskirjallisuuteen viitaten. Tähtään tässäkin reiluun ja puolueettomaan kirjoitustapaan. 

Pidätän kuitenkin oikeuden esittää perusteltuja kriittisiä huomioita tutkimuskohteeseen 

liittyen. Suhtaudun myös asukkaiden näkemyksiin arvokkaana tietona tutkittavasta alueesta, 

ja kohtelen kerättyä tietoa sen mukaisesti. Tutkimukseni ei arvioni mukaan aiheuta ristiriitaa 

tutkittavien tahojen välille, sillä kuten olen tuonut esiin, lähtökohtani tutkimuksessa on 

perustieteellinen eikä ympäristönsuojelullinen.  
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7. Tulokset  

7.1. Ympäristövaikutukset YVA-selosteessa 

Taulukossa 1 on koottuna YVA-selostuksessa esiin tuodut ympäristövaikutukset jaoteltuna 

ympäristön osa-alueiden alle. Seuraavissa alaluvuissa kuvaan näitä vaikutuksia tarkemmin.  

Taulukko 1: YVA-selostuksessa käsiteltyjen ympäristövaikutusten yläkategoriat pääkategorioittain 

Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Sosiaalinen ympäristö 

• Luonnonvarojen 
hyödyntäminen 

• Pintavesiin kohdistuvat 
vaikutukset 

• Pohjavesiin kohdistuvat 
vaikutukset 

• Useita 
luonnonympäristön osa-
alueita suojaavat 
toimintatavat ja 
suojarakenteet 

• Vaikutukset ilmaan ja 
ilmastoon 

• Vaikutukset 
luontotyyppeihin, 
luonnon 
monimuotoisuuteen ja 
eliöstöön 

• Vaikutukset maahan ja 
maaperään  

 

• Alueen rakentaminen, 
toiminnot alueella ja 
toiminnan päättäminen 

• Alueen 
vesienkäsittelyjärjestelmät 

• Hajuvaikutukset 

• Melu- ja tärinävaikutukset 

• Pölyvaikutukset 

• Vaikutukset liikenteeseen 

• Vaikutukset maisemaan, 
kaupunkikuvaan ja 
fyysiseen 
kulttuuriperintöön 

• Vaikutukset viemäriin ja 
jätevedenpuhdistamoille 

• Vaikutukset 
yhdyskuntarakenteeseen 
ja maankäyttöön  

• Vaikutukset 
kiertotalouteen, 
elinkeinoelämään ja 
palveluihin 

• Vaikutukset väestöön ja 
ihmisten elinolosuhteisiin 

5.1.1. Vaikutukset luonnonympäristöön  

Kuten YVA-selostuksen hankkeen kuvauksessa kerrotaan (s.79), kiertotalousalueen 

toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön merkittävää pilaantumista tai kohtuutonta rasitusta, 

sillä muuten hankkeelle ei voida myöntää ympäristölupaa. Myös muut luvat ja sopimukset 

(vesilain mukainen lupa, maa-aineslupa jne.) edellyttävät, että vaikutuksia 

luonnonympäristöön eritellään yksityiskohtaisesti. Selostuksessa listataankin vaikutuksia 

pinta- ja pohjavesiin, maahan ja maaperään, ilmaan ja ilmastoon sekä luontotyyppeihin, 

luonnon monimuotoisuuteen ja eliöstöön. Lisäksi kuvaillaan luonnonvarojen hyödyntämistä 

ja mainitaan keinoja, joilla voidaan suojata useita luonnonympäristön osa-alueita. 

Selostuksessa vaikutukset luonnonympäristöön arvioidaan kautta linjan merkitykseltään 

pieniksi.  

Pintavesien herkkyys muutoksille on selostuksen mukaan vähäinen, ja vaikutukset alueen 

alapuoliseen vesistöön määritellään kokonaisuudessaan pieniksi. Vaikutuksia pidetään 
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kielteisinä, mutta merkittävyydeltään pieninä. Vähäistä pintavesien kiintoaine- ja 

ravinnekuormitusta voi selostuksen mukaan aiheutua alueen rakentamisesta, mutta ei 

niinkään sen toiminnasta. Aineistossa mainitaan kuitenkin, että pintavesiin saattaa aiheutua 

typpikuormitusta louhinnassa käytettävistä räjähdeaineista riippuen paljon räjähteestä ja 

sen käytön olosuhteista. Alueen hulevesiä kuvaillaan laadultaan tavanomaisiksi 

rakennettujen alueiden vesiksi, joiden haitta-ainekuormitus on hyvin pientä. Selostuksessa 

eritellään tarkkaan, kuinka vesiä hallitaan alueelle rakennettavilla hulevesijärjestelmillä ja 

kosteikoilla. Siinä on huomioitu myös onnettomuustilanteet, joiden varalle ehdotetaan useita 

keinoja pintavesien suojelemiseksi. Yksi selostuksessa mainittu varautumiskeino on kerätä 

poikkeustilanteessa pilaantuneet vedet tasausaltaisiin, jossa ne tutkitaan sopivien toimien 

määrittämiseksi.  

Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten arvioidaan kohdistuvan ennen kaikkea Tiikonojaan, 

johon alueen hulevedet virtaavat lukuun ottamatta viemäriin johdettavia likaantuneita vesiä. 

Selostuksessa mainitaan, että Tiikonoja on ollut esillä myös YVA-ohjelmaan liittyvässä 

yleisötilaisuudessa ja kannanotoissa. Selostuksessa kannanottoihin vastataan kertomalla, 

että vesien viemäröiminen vähentää jonkun verran Tiikonojaan virtaavien vesien määrää. 

Siinä todetaan kuitenkin, että viemäröitävät alueet ovat suhteellisen pieniä verrattuna 

Tiikonojan valuma-alueeseen. Lisäksi hulevesijärjestelmien takia vedet virtaavat 

Tiikonojaan tasaisesti ja aiempaa parempilaatuisena. Koska vaikutukset Tiikonojaan ovat 

siten pienet, vaikutukset sen alapuolisiin vesistöihin katsotaan selostuksessa tätäkin 

pienemmiksi. Kokemäenjoen–Saaristonmeren–Selkämeren-vesienhoitosuunnitelmaan ei 

kerrota olevan vaikutuksia, kuten ei myöskään Pirkanmaan vesienhoidon 

toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamiseen.  

Myös pohjavesiä pidetään selostuksessa herkkyydeltään vähäisenä, sillä hanke ei sijaitse 

luokitellulla pohjavesialueella, ja pohjaveden muodostuminen vaikutusalueella on vähäistä. 

Alueen läheisyydessä ei myöskään ole yksityisiä talouskaivoja. Kiertotalousalueen 

saapuminen merkitsee selostuksen mukaan sitä, että pohjavettä ei enää muodostu 

rakennetuilla alueilla, mikä puolestaan saattaa laskea vedenpinnankorkeutta paikallisesti. 

Haitta-aineiden imeytyminen pohjavesiin on mahdollista siinä tapauksessa, että 

pohjarakenteet vauriotuvat. Vaikutuksia pohjavesiin pidetään pieninä ja luonteeltaan 

kielteisinä, ja niiden katsotaan rajoittuvan kiertotalousalueelle. Aivan kuten pintavesiä myös 

pohjavesiä suojataan selostuksen perusteella ennaltaehkäisevästi ja poikkeustilanteiden 

sattuessa. Pohjavesien suojelussa olennaisena pidetään ainakin alueiden päällystämistä 
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sopivilla materiaaleilla ja kemikaalien asianmukaista säilyttämistä. Pinta- ja pohjavesiin 

kohdistuvat vaikutukset eivät selostuksessa vaikuta veden käyttömahdollisuuksiin. Sekä 

pintavesien että pohjavesien kohdalla normaalitoiminnasta aiheutuvan pölyn vaikutuksia 

pidetään erittäin pieninä. 

Vaikutuksia maahan ja maaperään katsotaan aiheutuvan lähinnä maan muokkauksesta ja 

pölyämisestä. Maa ja maaperä muuttuvat selostuksen kuvauksessa esimerkiksi pintamaan 

poistamisen, pehmeikköalueiden massanvaihtojen, rakennettavien alueiden tasaamisen ja 

maa-ainesten oton vaikutuksesta. Rakentamisen aikana poistettavien ja hyödynnettävien 

maa-ainesten määrää pidetään suurena. Myös kallion louhinnalla on vaikutusta maa- ja 

kallioperään. Vaikka pölyäminen mainitaan tässä yhteydessä, sen vaikutuksia maahan ja 

maaperään pidetään pieninä. Kokonaisuudessaan vaikutukset maahan ja maaperään 

arvioidaan keskisuuriksi, mutta vaikutusten merkittävyys on silti pieni ja kielteinen, sillä maan 

herkkyys muutoksille arvioidaan vähäiseksi. Tämä johtuu siitä, että alueella ei ole tärkeitä 

maa- tai kallioperän muodostumia. Suojaavien rakenteiden vaurioituessa haitta-aineiden 

pääsy maaperään on aineiston mukaan mahdollista. Tähänkin riskiin varaudutaan 

rakenteiden kunnon jatkuvalla seuraamisella ja vaurioiden ripeällä korjaamisella. 

Merkittävimmät ilmaan ja ilmastoon kohdistuvat vaikutukset liittyvät selostuksessa alueen 

toimintojen pölypäästöihin. Ilmanlaatuun vaikuttavaa pölyä arvioidaan syntyvän esimerkiksi 

materiaalien käsittelystä, koneiden siirtelystä ja maanpinnan muokkauksesta. Vaikutuksia 

kuvataan kuitenkin pahimmassakin tapauksessa pieniksi. Lisäksi liikenteen, rakentamisen 

ja työkoneiden katsotaan aiheuttavan ilmapäästöjä, jotka nekin ovat suuruudeltaan pienet. 

Puuston poistamisella arvellaan olevan vaikutuksia ilmaan hiilinielujen menetyksen 

muodossa, joskin poistettavan puuston määrä on alueellisesti maltillinen. Samoin turpeen 

poistaminen alueelta saattaa selostuksen mukaan aiheuttaa ilmastopäästöjä. Turpeen 

ilmastovaikutuksia sanotaan silti pieniksi, koska turvetta ei käytetä saasteita aiheuttavaan 

energiantuotantoon. Lähialueen hengitysilman kohdalla nostetaan hillitsevänä tekijänä esiin 

alueen etäisyys asutuksesta. Vuositasolla vaikutuksia hengitettävien hiukkasten 

pitoisuuksiin pidetään suhteellisen vähäisinä, eikä hajunkaan katsota vaikuttavan yleisellä 

tasolla asuinalueiden ilmanlaatuun. 

Luontotyyppeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja eliöstöön liittyvät vaikutukset rajoittuvat 

selostuksen mukaan hankealueelle. Alueelta katoavat luontotyypit ovat lähinnä 

hakkuualuetta ja vahvasti käsiteltyä talousmetsää. Alueella sijaitsee kuitenkin lähde, joka on 
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suojeltu luontotyyppi. Koska lähteen vesitasapainon muuttumista ja kuivumista pidetään 

mahdollisena, vaikutukset lähteisiin ovat kohtalaiset. Muiden suojeltujen kohteiden 

kerrotaan sijaitsevan huomattavan kaukana alueesta, eikä rakennettavilla alueilla ole 

selostuksen mukaan suojeltavia luontotyyppejä. Eläimistöön, kasvillisuuteen ja lajien 

elinympäristöihin kohdistuvat vaikutukset kohdistuvat lähinnä yleisesti tavattaviin, tavallisiin 

lajeihin. Suurimmat luontovaikutukset ajoittuvat alueen rakentamisen ajalle, sillä 

rakennettavilta osilta poistetaan kasvillisuus, ja myös eläinten voi olettaa katoavan näiltä 

alueilta. Alueella ei selostuksen tietojen perusteella ole suojelullisesti merkittäviä kasvilajeja, 

ja osa alkuperäisestä kasvillisuudesta myös säilyy vihervyöhykkeillä. Selostuksessa 

tuodaan esiin, että vesienkäsittelyjärjestelmät vaikuttavat kasveihin positiivisesti tukemalla 

kasvupaikkojen kosteusolosuhteita ja tasaamalla vesien virtaamaa. Eläimille kosteikot 

tarjoavat uusia elinympäristöjä, ja tärkeät nykyiset elinympäristöt säilyvät alueen itäpuolella. 

Selostuksessa mainitaan sekin, että eläimet ovat pitkälti tottuneet nykyisenlaiseen 

teollisuustoimintaan alueella.  

Eläinlajeista erityistä huomiota selostuksessa kiinnitetään viitasammakkoon, johon liittyviä 

vaikutuksia kuvaillaan kohtalaiseksi. Lajin merkittävimpien elinympäristöjen ja kutupaikkojen 

kerrotaan säilyvän, ja lajille on tulossa myös uusia potentiaalisia kutupaikkoja. Uhanalaisen 

tummaverkkoperhosen menestymismahdollisuuksien kerrotaan lähinnä paranevan, sillä 

lajin tärkeän ravintokasvin odotetaan menestyvän alueen muutoksen takia. Sen sijaan 

lintulajeista hömötiaisen ja pyyn odotetaan kärsivän jonkun verran. Alueella ei kuitenkaan 

ole näiden lajien merkittäviä elinympäristöjä. Selostuksessa käydään läpi myös melun ja 

pölyn mahdollisia haittoja luonnolle ja sen lajistolle. Meluvaikutukset kohdistuvat sen 

mukaan erityisesti lintuihin, mutta vaikutus on lajikohtainen. Voimakkaimman melun alueella 

pesii ainoastaan arkisia varpuslintuja. Kaiken kaikkiaan luontotyyppien, luonnon 

monimuotoisuuden ja eliöstön herkkyys muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi, mutta niihin 

kohdistuvat vaikutukset arvioidaan silti merkittävyydeltään pieniksi. Ainoastaan 

viitasammakkoon ja lähteeseen kohdistuvat vaikutukset muodostavat tässä poikkeuksen. 

Luonnonvarojen hyödyntämistä kohdellaan selostuksessa olemassa olevana asiantilana, 

johon muutokset kohdistuvat. Sitä pidetään toisin sanoen selvänä, että kiertotalousalueen 

vaikutusalueella tullaan hankkeesta riippumatta hyödyntämään luonnonvaroja. Näin 

kiertotalouteen pyrkivät luonnonvarojen hyödyntämisen tavat voidaan esittää kestävänä 

vaihtoehtona kuvitteelliselle tilanteelle, jossa luonnonvaroja hyödynnetään perinteisen 

lineaarisen hyödyntämislogiikan mukaan. Kiertotalousalueen rakentamisessa 
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hyödynnetään selostuksen mukaan alueelta poistettavia maa- ja kiviaineksia sekä 

mahdollisuuksien mukaan erilaisia hyötykäyttömateriaaleja tai muita soveltuvia 

materiaaleja. Koska rakennusmateriaalien menekki alueella on suuri, tullaan niitä 

hankkimaan muualtakin. Alueelta poistettavaa maata toimitetaan silti vähäisissä määrin 

hyötykäyttöön myös alueen ulkopuolelle. Sen sijaan alueella käsiteltäviä materiaaleja ja 

jätejakeita pyritään toimittamaan muualle käyttöön suuri osa. Sekä alueen rakentamisessa 

käytettyjen että muualle toimitettujen hyötykäyttömateriaalien kerrotaan korvaavan 

neitseellisiä luonnonvaroja. Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan 

suuruudeltaan keskisuuriksi ja merkittävyydeltään pieniksi ja myönteisiksi. 

Selostuksessa esitellään myös sellaisia toimintatapoja ja suojarakenteita, jotka suojaavat 

useita eri luonnonympäristön osa-alueita. Esimerkiksi tiiviiden kenttä-, pohja-, ja 

pintarakenteiden voi katsoa suojaavan sekä maata ja maaperää että vesistöjä. 

Selostuksessa kuvaillaan jätteiden, materiaalien ja aineiden asianmukaista käsittelyä ja 

varastointia, ja kerrotaan, miten ympäristövaikutuksia tarkkaillaan myös toiminnan aikana.  

Lisäksi alueen toiminnan todetaan toteuttavan Pirkanmaan ympäristöohjelmaa. 

5.1.2. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Myös rakennettuun ympäristöön liittyvät vaikutukset ovat selostuksessa vahvasti esillä. 

Tämä ei ole yllättävää, sillä alueen rakentaminen on keskeinen osa hanketta. Alueen 

rakentaminen, toiminnot alueella ja toiminnan päättyminen muuttavat aluetta riippumatta 

muutoksen kokijasta. Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja fyysiseen 

kulttuuriperintöön ovat enemmän kytköksissä siihen, miten rakennetun ympäristön muutos 

yhteisössä havaitaan ja koetaan. Alueen vesienkäsittelyjärjestelmät ovat ihmisen 

rakentamaa infrastruktuuria, vaikka niiden tarkoituksena onkin suojella luontoa 

pilaantumiselta. Haju-, melu-, tärinä-, ja pölyvaikutusten kohdistuminen myös 

luonnonympäristöön on tullut ilmi edellä, mutta nämä vaikutukset leimaavat kuitenkin 

olennaisesti rakennettua ympäristöä. Muita rakennettuun ympäristöön kohdistuvia 

vaikutuksia selostuksessa ovat vaikutukset viemäriin ja jätevedenpuhdistamoille, 

vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön ja vaikutukset liikenteeseen. Myös 

vaikutukset rakennettuun ympäristöön nähdään selostuksessa merkitykseltään pieninä. 

Kuitenkin melu-, pöly- ja liikennevaikutukset nimetään maaperävaikutusten ohella alueen 

merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi verrattaessa muihin vaikutuksiin. 
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Rakentamista ja toimintoja kuvaillaan selostuksessa yksityiskohtaisesti hankkeen 

kuvauksessa, mutta niihin palataan myös vaikutusten kuvausten kohdalla. Rakentamisen 

eteneminen vaiheittain arviolta kymmenen vuoden ajan on seikka, jonka kerrotaan 

lieventävän ympäristön kuormitusta. Maanrakennustöitä kuvaillaan tavanomaisiksi ja 

käytettävien rakennusmateriaalien kerrotaan täyttävän ympäristö- ja laatuvaatimukset. Siksi 

haitta-aineiden liukeneminen rakenteiden materiaaleista arvioidaan vähäiseksi. 

Varsinaisten toimintojen arvioidaan olevan käynnissä 50 vuotta. Olen kuvannut toimintoja 

lyhyesti aineiston kuvauksen kohdalla, mutta selostuksessa niitä on tietysti eritelty 

tarkemmin. Alueen toimintojen kerrotaan myös osittain vastaavan Tarastenjärven 

jätekeskuksen toimintaa, mikä kertonee alueen asukkaille paljonkin kiertotalousalueen 

luonteesta. Selostuksessa selitetään, kuinka alueen toiminnan päättyminen tarkoittaa muun 

muassa kenttä- ja käsittelyalueiden puhdistamista ja rakennusten purkamista tarvittaessa. 

Ympäristövaikutusten tarkkailua kerrotaan jatkettavan myös toiminnan päättymisen jälkeen. 

Koska hanke sijoittuu vilkkaasti liikennöityyn teollisuusympäristöön, ei aluetta katsota kovin 

herkäksi maiseman, kaupunkikuvan tai kulttuuriperinnön muutoksille. Hankkeen 

vaikutusalueella ei myöskään ole selostuksen mukaan erityisiä maisemakohteita. Tulkitsen, 

että selostuksessa kulttuuriperinnöllä viitataan lähinnä fyysiseen kulttuuriperintöön, sillä siitä 

puhutaan samassa yhteydessä maiseman ja kaupunkikuvan kanssa. Selostuksessa 

tarkastellaan esimerkiksi sitä, kuinka kauas alueen toiminnot ja rakennukset tulevat 

näkymään eri katselupaikoista. Hyvin peitteinen maasto alueen ympäristössä estää 

näkyvyyttä jonkin verran, mutta käsittelyhallit, varastosiilot ja käsittelylaitteistot näkyvät 

välitöntä lähiympäristöä pitemmälle. Myös maisemoitu ja suljettu loppusijoitusalue erottuu 

ympäristöstä korkeana täyttömäkenä, jonka korkeus vastaa Tarasten jätekeskuksen 

loppusijoitusalueen korkeutta. Loppusijoitusalueen vaikutus maisemaan ja alueen 

pinnanmuotoihin onkin pysyvä. Selostuksessa kuvaillaan, kuinka alue tulee muuttumaan 

luonnontilaisesta teolliseksi rakentamisen ja alueen toimintojen myötä. Muutoksen 

kerrotaan olevan havaittavissa alueen välittömässä läheisyydessä. Kuten muidenkin 

vaikutusten kohdalla, selostuksessa esitetään keinoja maisemavaikutusten lieventämiseksi. 

Selostuksessa kerrotaan alueelle tulevista vesienkäsittelyjärjestelmistä ja niiden 

toiminnasta. Pääpiirteissään hulevesien käsittely toimii siten, että hulevedet ohjataan 

kosteikkojen ja ojien kautta joko Tiikonojaan tai Tarasjärven kautta Tiikonojaan. Sieltä vedet 

kulkeutuvat selostuksen mukaan Sorilanjoen ja Laalahden kautta Näsijärveen. Sen sijaan 

päällystettyjen alueiden likaantunet vedet ja sosiaalitilojen viemäröitävät vedet johdetaan 
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viemärin kautta jätevedenpuhdistamolle. Ennen kuin kosteikot valmistuvat, rakentamisen 

aikaisia hulevesiä viivytetään selostuksen suunnitelmassa väliaikaisilla viivästysrakenteilla. 

Kiertotalousalueen saapuminen lisää selostuksen mukaan hieman jätevedenpuhdistamoon 

kulkeutuvien vesien määrää ja joidenkin suolojen ja metallien pitoisuuksia viemäröitävissä 

vesissä. Kuitenkin vaikutukset sekä viemäriin että jätevedenpuhdistamoille ovat 

selostuksessa kokonaisuudessaan pienet. Jätevedenpuhdistamon toimintaan tai 

purkuvesistöjen vedenlaatuun ei ole vaikutusta. 

Vähäisiä hajuvaikutuksia kuvaillaan syntyvän mullan tuotannon, stabiloinnin ja 

pilaantuneiden maiden kompostoinnin yhteydessä. Mahdollisia hajupäästöjä voi aineiston 

mukaan syntyä jätteiden loppusijoittamisesta sekä poikkeustilanteissa myös 

välivarastoinnissa. Koska biologisesti hajoavien jätteiden käsittely alueella on kuitenkin 

vähäistä, hajupäästöjä ei pidetä kovin suurina. Hajumallinnusten mukaan selkeästi 

havaittava ja pitkäaikainen haju rajautuu lähelle toiminta-aluetta. Hajun havaitseminen on 

lyhytaikaisesti mahdollista toiminta-aluetta laajemmalla alueella, ja lisäksi satunnaisia 

hajupäästöjä voi olla kaukana alueesta. Selostuksessa huomioidaan se, että hajuhaitat ovat 

aiheuttaneet huolta asukkaissa. Tähän vastataan sanomalla, että lyhytaikaisten 

hajupitoisuushuippujen määrä ja todennäköisyys kasvaa, mutta yleisellä tasolla vaikutusta 

asuinalueiden ilmanlaatuun ei ole.  

Myös alueen meluvaikutukset ovat puhututtaneet YVA-ohjelman yleisötilaisuudessa ja 

kannanotoissa. Selostuksessa korostetaan Jyväskyläntien eli Valtatie 9:n roolia alueen 

merkittävämpänä melun aiheuttajana. Melutasojen ohjearvojen muistutetaan ylittyvän jo nyt 

tietä lähellä olevilla kiinteistöllä. Lisäksi huomioidaan se, että alueella on jo entuudestaan 

melua aiheuttavaa teollista toimintaa. Siksi melun määrän ei katsota merkittävästi 

muuttuvan läheisillä alueilla. Meluvaikutusten kerrotaan rajoittuvan melko suppealle alueelle 

niin, että melulle altistuvat eniten etelä- ja kaakkoispuolen asuinkiinteistöt. Esimerkiksi 

Nurmi-Sorilaan normaalitoimintojen melu ei yllä, vaikka rakentamisen aikainen louhinta ja 

murskaus saattaa kuulua. Selostuksessa myönnetään, että meluhaitat riippuvat kokijasta, 

ja että totutusta poikkeavan melun kokeminen häiritsevänä on mahdollista. 

Tärinävaikutuksia ei pidetä merkittävinä. Tärinää kerrotaan syntyvän lähinnä 

kuljetusliikenteestä, materiaalien käsittelystä ja lyhytkestoisista maa-ainesalueen kallion 

räjäytyksistä. 
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Myöskään pölypitoisuuksien muutosta ei pidetä merkittävänä, sillä pölyäminen rajoittuu 

normaalisti hankealueelle ja sen välittömään läheisyyteen. Lisäksi alueella on käytössä 

useita erilaisia pölyntorjuntamenetelmiä. Pölyn määrää voidaan vähentää esimerkiksi 

suojavalleilla, alueiden ja materiaalien kastelemisella, toimintojen sijoittelulla ja pölyävien 

materiaalien hallitulla käsittelyllä ja varastoinnilla. Hengitettävien hiukkasten ja 

pienhiukkasten osuus pölystä todetaan pieneksi, eikä pölyssä katsota olevan merkittävästi 

haitallisia aineita. Pölyä aiheutuu selostuksen arvion mukaan lähinnä liikenteestä ja jätteiden 

käsittelystä. Pölyämisen poikkeustilanteiden kerrotaan olevan mahdollisia, mikäli sää on 

pitkään poutainen tai toiminta ja liikenne ovat erityisen vilkkaita. Alueen ulkopuolisten 

metsien kerrotaan kuitenkin sitovan pölypäästöjä, ja lisäksi toiminnan ja asutuksen välinen 

huomattava etäisyys suojaa asukkaita pölyltä. 

Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan 

merkittävyydeltään pieniksi, sillä kiertotalousalue noudattaa Pirkanmaan maakuntakaavaa 

ja Kangasalan strategista yleiskaavaa. Alue on kaavoitettu kiertotaloustoiminnoille, ja hanke 

edistää ympäristöteollisuuden kehittymistä alueella maakuntakaavan tavoitteiden 

mukaisesti. Lisäksi hankkeen sanotaan edistävän valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. 

Selostuksesta ilmenee, että jätteenkäsittelytoiminnot vastaavat asemakaavaa lukuun 

ottamatta loppusijoitusalueita. Asemakaavan muutostyö on kuitenkin jo käynnissä. 

Selostuksessa on huomioitu Nurmi-Sorilan ja Aitovuoren yritysalueen kaavoitus sekä 

Ruutanan osayleiskaava, mutta näihin ei katsota olevan vaikutuksia. Alue vaikuttaa 

kuitenkin suunnitellun tuulivoima-alueen sijoitteluun, sillä loppusijoitusalueiden kohdalla 

tuulivoimaa ei voida tuottaa. Lisäksi selostuksessa arvioidaan, että maankäyttöön voi 

aiheutua välillisiä melu- ja liikennevaikutuksia, jotka eivät silti estä ympäröivän alueen 

maankäytön suunnitelmien toteutumista.  

Liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset nähdään keskisuurina, mutta koska tieverkko on 

suunniteltu suurelle liikennemäärälle, ja koska raskasta liikennettä on runsaasti 

entuudestaan, ovat vaikutukset merkitykseltään vain pienet. Selostuksessa arvioidaan 

tarkkaan kuljetusaikoja, kuljetusmääriä ja käytettävää kuljetuskalustoa. Lisäksi lasketaan 

liikenteen määrän kasvua ja määrien yhteenlaskettuja lisäyksiä Tarastenjärven alueen 

muiden toimijoiden kanssa. Määrät on laskettu erikseen eri toteutusvaihtoehdoille, joissa 

liikenteen määrään vaikuttavat vastaanotettavien jätteiden määrä ja loppusijoitusalueiden 

toteutuminen. Selostuksessa tuodaan esiin, että hankkeesta johtuvat liikennemäärien 

lisäykset vaikuttavat osaltaan liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen. Koska 
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alueelle liikennöidään valtatien kautta, raskaan liikenteen kuormitus kohdistuu lähinnä 

siihen. Selostuksessa vedotaankin Jyväskyläntien tulevaan kunnostamiseen, jonka 

kerrotaan parantavan sekä liikennöitävyyttä että liikenneturvallisuutta. 

5.1.3. Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön 

Sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat YVA-selostuksessa pienemmässä 

roolissa kuin vaikutukset luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäristöön. Toisaalta 

muihinkin ympäristön osa-alueisiin liittyvillä vaikutuksilla on useimmiten sosiaalinen 

ulottuvuutensa. Tässä osiossa keskityn kuitenkin vaikutuksiin, jotka kohdistuvat 

ensisijaisesti sosiaaliseen ympäristöön. Sosiaaliseen ympäristöön liittyen selostuksessa 

erottuu kaksi aihealuetta. Näitä ovat vaikutukset kiertotalouteen, elinkeinoelämään ja 

palveluihin ja vaikutukset väestöön ja ihmisten elinolosuhteisiin. 

Selostuksessa kerrotaan, että kiertotalousalue kehittää Kangasalan ja Tampereen 

työssäkäyntimahdollisuuksia. Alueella on työllistävä vaikutus varsinkin kuljetus- ja 

maanrakennusyrityksille. Lisäksi toiminnot alueella työllistävät noin 20 henkilöä, johon 

lisätään vielä useita kymmeniä henkilöitä, jotka työllistyvät alueelle sijoittuviin yrityksiin. 

Positiivisten työllisyysvaikutusten ohella myös yritystoimintojen edellytysten arvioidaan 

paranevan, sillä alueelle rakennetaan tontteja ja toimitiloja yrityksille sekä tarvittava 

infrastruktuuri. Samalla kiertotalousalue myötävaikuttaa alueellisen kiertotalousverkoston 

syntymiseen ja edistää materiaalien kiertoa yhdessä Tarastenjärven jätekeskuksen kanssa. 

Selostuksessa kuvaillaan, kuinka alueen toimijoiden yhteistyöllä saavutetaan synergiaetuja 

jätteiden käsittelyssä ja kierrätyksessä. Toisaalta hanke kehittää elinkeinoelämää ja 

palveluita vaikutusalueellaan, eikä toiminnalla arvioida olevan haittaa alueen ulkopuolisille 

elinkeinoille. Vaikutuksia elinkeinoelämään ja palveluihin pidetään keskisuurina ja 

myönteisinä, mutta merkittävyydeltään silti vähäisinä. 

Vaikutukset väestöön ja ihmisten elinolosuhteisiin arvioidaan puolestaan keskisuuriksi, 

vaikka selostuksessa ei painoteta mitään yksittäistä väestön kannalta merkittävää 

ympäristövaikutusta. Sen sijaan selostuksessa vastataan YVA-ohjelman yleisötilaisuudessa 

ja kannanotoissa esiin tulleisiin huoliin liittyen hajuun, meluun, pintavesivaikutuksiin ja 

raskaan liikenteen lisääntymiseen. Selostuksesta piirtyy kuva, että asukkaita kiinnostavat 

ympäristövaikutukset erityisesti elinolojen ja viihtyvyyden näkökulmasta. Vastaukset 

asukkaiden ajatuksiin mukailevat selostuksen muissa kohdissa esitettyjä arvioita. 

Selostuksessa korostetaan alueen huomattavaa etäisyyttä sekä Ruutanaan että Nurmi-
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Sorilaan, jonne alueen toimintojen vaikutusten ei katsota merkittävissä määrin yltävän. 

Ihmisten terveyteen ei siten todeta kohdistuvan haittoja. Selostuksessa kerrotaan, että 

hankkeeseen suhtauduttiin YVA-ohjelman yleisötilaisuudessa enimmäkseen positiivisesti 

olemassa olevan teollisen toiminnan takia. Siinä muistutetaan myös, että haitankärsijöitä on 

määrällisesti vähän, ja että alueen lähellä ei ole koulujen tai päiväkotien kaltaisia herkkiä 

kohteita. Jatkossa yritys pyrkii lieventämään asukkaiden huolia jakamalla tutkittua tietoa ja 

tiedottamalla seurannan ja valvonnan tuloksista. Näin mahdollistetaan selostuksen mukaan 

muutoksiin reagoiminen ja sopeutuminen. 

5.1.4. Asiantuntijuus ja lukijan vakuuttaminen YVA-selostuksessa 

Arvioidessani YVA-selostuksen tiedon luonnetta, ilmeneviä asiantuntijuuden tyyppejä ja 

vakuuttamisen tapoja huomioni kiinnittyi ensinnäkin siihen, että selostuksessa vaikutusten 

arvioinnin kerrotaan perustuvan asiantuntija-arvioihin. Selostusta on ollut tekemässä 

Tarasten kiertotalousalue Oy:n toimitusjohtajan lisäksi YVA-konsulttina toimineen Envineer 

Oy:n henkilöstöä. Kaikkien selostuksen laatijoiden nimet ja pätevyydet on listattu. 

Listauksen perusteella selostuksen tekijät ovat pätevöityneet ympäristöalalla ja 

ympäristövaikutusten arviointiin ja ympäristöselvityksiin liittyvissä tehtävissä. Melkein 

kaikilla on myös alan koulutus. Näin ollen selostus pohjaa pitkälti sen laatijoiden 

ammatilliseen asiantuntijuuteen. Myös kiertotalousalueen toimitusjohtajan voi sanoa 

olevan työnsä puolesta alueen toiminnan asiantuntija. Kuten selostuksen tekijöiden 

ammattinimikkeistä voi päätellä, selostus perustuu melkein yksinomaan luonnontieteellisin 

mittarein kerättyyn tietoon. Nimeän tässä tarkkoihin lukuihin, tilastoihin ja laskennallisiin 

malleihin perustuvaa tietoa faktapohjaiseksi asiantuntijuudeksi. Tämänkaltaista 

asiantuntijuutta ilmentää myös erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin viittaaminen tekstissä. 

Selosteessa käytetyn arviointimenetelmän kerrotaan perustuvan IMPERIA-hankkeen 

raporttiin ja siinä esitettyihin kriteereihin. Tässä EU:n rahoittamassa hankkeessa kehitettiin 

käytäntöjä YVA-menettelyn toteuttamiseen (Marttunen ym. 2015). Selostuksen 

asiantuntijuus on faktapohjaista siis myös siinä mielessä, että sen tieto on systemaattisesti 

koeteltua ja epävarmuustekijät huomioon ottavaa. 

Selostuksen ensimmäisessä luvussa kuvataan hankkeen tavoitteita ja perustellaan 

hankkeen tarpeellisuutta. Perusteluissa nostetaan esiin ensinnäkin Tampereella ja 

Tampereen seudulla syntyvien hyötykäyttömateriaalien ja pilaantumattomien maa-ainesten 

suuri määrä. Kiertotalousalue voi selostuksen mukaan osallistua näiden materiaalien ja 



33 
 

ainesten varastoimiseen, jalostamiseen ja hyötykäyttöön. Samaan tapaan kuin vaikutusten 

kuvailun kohdalla, tässäkin tuodaan esiin luonnonvarojen säästymistä. Lisäksi alueen 

toimintamallin kerrotaan minivoivan kuljetuksista aiheutuvia vaikutuksia ja tuottavan 

taloudellisia säästöjä. Hankkeen tavoittelemina etuina listataan säästöjen ohella ”korkea 

ympäristönsuojeluvaikutus”, työllisyysvaikutus, paikallisuuden ja jalostuksen korkea aste 

sekä maa-ainesten käytön tuottavuuden lisääntyminen. Lisäksi mainitaan yksityisen 

sektorin palvelutarpeisiin vastaaminen. Osittain tavoitteet menevät päällekkäin arvioitujen 

vaikutusten kanssa, mutta esimerkiksi korkea jalostusaste ja tuottavuuden lisääntyminen 

näyttäytyvät enemmän toiminnan päämäärinä kuin vaikutuksina. Selosteessa vedotaan 

myös valtakunnallisiin jätehuollon tavoitteisiin, jotka – kuten tutkimuskirjallisuudessa 

esitetään – liittyvät kiertotalouteen, materiaalien kiertoon ja jätteiden määrän 

vähentämiseen. 

Hankkeen tavoitteet eivät vielä yksinään välttämättä riitä vakuuttamaan viranomaisia tai 

muita hankkeen vaikutuspiirissä olevia henkilöitä. Näkisin, että selostus vakuuttaa ennen 

kaikkea varsinaisella sisällöllään, eli yksityiskohtaisella hankkeen ja sen vaikutusten 

kuvailulla. Lisäksi luonnontieteelliseen tietoon nojaaminen antaa yritykselle tukevan 

jalansijan ympäristövaikutuksista keskustellessa. 

7.2. Ympäristövaikutukset kansalaisten puheenvuoroissa 

Taulukossa 2 on edellisen taulukon tapaan kuvattuna ympäristövaikutukset kansalaisten 

näkökulmasta. Tarkastelen seuraavaksi vaikutuksia yksi ympäristön osa-alue kerrallaan. 

Taulukko 2: Kansalaisten puheenvuoroissa esiintyneiden ympäristövaikutusten yläkategoriat 
pääkategorioittain 

Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Sosiaalinen ympäristö 

• Eläinongelmat 

• Luonnon säilyttäminen 

• Loppusijoittamisen 
ympäristöhaitat 

 
 
 
 
 
 

• Elinympäristön 
viihtyvyys ja siisteys 

• Haju-, pöly-, ja 
meluhaitat 

• Liikenneinfrastruktuurin 
kehitys 

• Rakentamisen 
vaikutukset maisemaan 

• Alueelliset ja seudulliset 
kehitysnäkymät 

• Toimijoiden välisen 
yhteistyön edistäminen 

• Yritystoiminnan 
elinvoimaisuus 

• Yritystoiminnan 
organisoiminen 

• Palveluvarustuksen 
paraneminen 
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5.2.1. Vaikutukset luonnonympäristöön 

Yleisötilaisuudessa luonnonympäristöön liittyvät kysymykset eivät olleet kovin 

eksplisiittisesti esillä asukkaiden puheissa, ja tähän ympäristön osa-alueeseen kuuluvista 

asioista käytiin vähiten keskustelua. Toisaalta osassa rakennettua ympäristöä määrittävistä 

vaikutuksista kulki todennäköisesti ääneen sanomattomana mukana myös luontoon 

kohdistuvat vaikutukset, eikä eronteko näiden kahden fyysisen ympäristön osa-alueen 

välillä olekaan helppoa. Palaan tähän vielä seuraavassa rakennettua ympäristöä 

koskevassa alaluvussa. Lisäksi esimerkiksi pintavesivaikutuksista on YVA-selostuksenkin 

mukaan kysytty jo aiemmissa yleisötilaisuuksissa, eikä sama aihe noussut keskusteluun 

enää uudestaan. 

Asukkaat puhuivat keskustelutilaisuudessa eläinongelmista, luonnon säilyttämisestä ja 

jätteiden loppusijoittamisen ympäristöhaitoista. Eläimiin liittyen asukkaita mietityttivät toimet 

lintuinfluenssan torjumiseksi ja Tarastenjärven alueen rottaongelman nykytilanne. Lokit ja 

rotat ovatkin varsin tyypillisiä kaatopaikkoihin ja jätteidenkäsittelyyn liitettäviä ongelmia 

(Nygård & Isoaho 2015, 135). Luonnon säilyttämiseen liittyviä asioita olivat puolestaan 

vihersuoja-alueiden levennykset, kosteikkoalueen suoja-alueen muodostaminen ja alueen 

vierestä kulkevan Kaarinan polun virkistysarvo. Suoja-alueista kysyminen ilmentää 

nimenomaan huolehtimista alueen luonnon tilasta. Kaarinan polun virkistysarvoon liittyy sen 

sijaan läheisesti luonnon kulttuurinen ja sosiaalinen arvo. Kyse on kuitenkin myös luonnon 

säilyttämisestä, sillä puheenvuorossa annettiin hyväksyntä sille, että polkua ympäröivään 

luontoon ei olla koskemassa. Jätteiden loppusijoittamisessa asukkaita huolettivat 

jätekasapalojen aiheuttamat myrkkysavut ja kiertotalousalueen jätteiden loppusijoituspaikan 

ympäristövaikutukset yleisesti ottaen. Uskoisin, että jälkimmäisessä viitattiin esimerkiksi 

hajun ohella myös luonnonympäristön pilaantumisriskiin, ja näin kysymys tulikin tulkituksi 

alueen toimitusjohtajan vastauksessa. Myrkkysavuista kysyttiin erityisesti Tampereen 

Hervannassa vuonna 2020 tapahtuneiden jätekasapalojen takia (Aamulehti 11.5.2020). 

Asukkaat halusivat tietää, miten vastaavalta voitaisiin välttyä Tarastenjärven alueella. 

5.2.2. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Rakennettuun ympäristöön sijoittuvia vaikutuksia nousi keskustelussa esiin selvästi 

enemmän kuin luonnonympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Toisaalta vaikutuksia oli 

määrällisesti suurin piirtein yhtä paljon kuin sosiaaliseen ympäristöön liittyviä vaikutuksia. 

Rakennettuun ympäristöön liittyen keskustelua käytiin elinympäristön viihtyvyydestä ja 
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siisteydestä; haju-, pöly- ja meluhaitoista ja niiden torjunnasta; liikenneinfrastruktuurin 

kehityksestä ja rakentamisen vaikutuksista maisemaan.  

Elinympäristön viihtyvyys ja siisteys koskivat keskustelussa ensinnäkin tien epäsiisteyttä, 

sillä erään asukkaan mielestä kiertotalousalueen liikennöinti oli tuonut kuraa Tampereen ja 

Ruutanan väliselle tielle. Keskustelussa pohdittiin muutenkin alueen vaikutuksia 

lähiympäristön siisteyteen ja toivottiin, että rakentamisessa huomioitaisiin laadukkaan 

asuinelinympäristön säilyminen. Toisaalta alueen toimintojen sijoittumisesta puhuttiin 

hyväksyvään sävyyn, sillä raskaan ympäristöluvan toiminnot sijoittuvat kaavassa 

kauimmaksi valtatiestä ja Ruutanasta. Haju-, pöly, ja meluhaitoista käytiin jonkun verran 

keskustelua, vaikka hajusta ja melusta on puhuttu jo aiemmissa yhteyksissä; Selkeästi 

näihin ongelmiin vastaaminen on asukkaille tärkeää. Koska asujaimistolla on entuudestaan 

kokemusta Tarastenjärven jätekeskuksen ja Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen 

aiheuttamista hajuhaitoista, niistä ja muista vastaavista ympäristöhaitoista kysyttiin myös 

kiertotalousalueen toimitusjohtajalta. Tässä mainituista vaikutuksista ympäristön 

roskaantuminen ja hajuhaitat ovat sellaisia, jotka usein koetaan jätteidenkäsittelyssä 

ongelmina (Nygård & Isoaho 2015, 135). 

Asukkaat kysyivät murskaamisesta aiheutuvan melun suuruudesta ja melulle suunnitelluista 

aikarajoituksista sekä pölyn leviämisen estämisestä. Samoin tiedusteltiin taannoin 

Ruutanassa kuuluneiden kovien räjähdysäänien lähdettä. Hajuun liittyen haluttiin tietää, 

millä aikataululla vanhan jätetäytön hajuhaitat vähenevät ja lisäksi kysyttiin, mihin 

kiertotalousalueen hajuhaittatapauksissa voisi olla yhteydessä. Kun eräs asukas toi esiin 

ympäristöliiketoiminnan mahdolliset ympäristöhaitat, hän pian täsmensi haittojen 

tarkoittavan esimerkiksi hajua, pölyä ja melua. Siksi katson näidenkin ympäristöhaittojen 

liittyvän ennen kaikkea rakennettuun ympäristöön. Tässä tulee hyvin ilmi se, että 

puhuttaessa ympäristöstä ei välttämättä täsmennetä, mihin ympäristöllä viitataan. Vaikka 

asukas tarkensi tarkoittavansa yllä mainittuja haittoja, ei luonnonympäristöön liittyviä 

vaikutuksia myöskään suljettu pois. Toisaalta olen jo edellisessä luvussa tuonut esiin, että 

haju, pöly ja melu vaikuttavat toki myös luontoon. 

Liikenneinfrastruktuurin kehityksestä kysyttiin Tarastenjärven alueen toimijoilta paljon. Tiet 

ja kulkuväylät ovat esimerkkejä materiaalisuuden ja sosiaalisuuden läheisestä yhteydestä, 

sillä ihmisten rakentamina ne myös palvelevat sosiaalisia päämääriä, kuten Tarastenjärven 

ja Ruutanan alueen kehitystä eri sektoreilla. Tämä välittyi myös kansalaisten kysymyksistä. 
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Heitä kiinnostivat kevyen liikenteen väylä välillä Tarastenjärvi–Aitolahdentien liittymä, 

Ruutanantien ja Tarastejärven puuttuvat tieyhteydet ja Ruutana–Vatiala-yhdystien tilanne. 

Sen lisäksi kansalaiset toivoivat seudullista pyöräväylää välille Tampere–Ruutana–

Kangasala, ja myös kakkoskehän suunnitelmista kysyttiin. Valtatie 9:n kehittämisen tilanne 

nousi yhdeksi keskeiseksi teemaksi, ja Tarastenjärven alueen toimijoiden toivottiin tekevän 

vaikuttamistyötä hankkeen edistämiseksi. Kuten YVA-selostuksessa myös 

keskustelutilaisuudessa tuotiin esiin valtatie 9:n vaarallisuus. Liikenteen ohella tilaisuudessa 

käsiteltiin rakentamisen vaikutuksia maisemaan. Asukkaat punnitsivat alueen visuaalisen 

ilmeen miellyttävyyttä ja rakennustapaohjeen sisältöä. Eräs asukas esitti toiveen siitä, että 

alue olisi visuaaliselta ilmeeltään yhtenäinen. 

Myös luonnonympäristöstä puhuttaessa painopiste on varsinkin ympäristösuojelullisessa 

näkökulmassa siinä, kuinka ihminen toiminnallaan muuttaa luontoa (Willamo 2005, 60). 

Siksi rakennetun ja luonnonympäristön limittyneisyys ilmeni aineistossa muissakin 

asiakokonaisuuksissa kuin haju-, pöly- ja meluhaitoissa. Edellisessä alaluvussa havaittiin, 

että jopa luonnon säilyttämisessä voi olla kyse ympäristön muokkaamisesta, sillä mainitun 

kosteikkoalueen muodostamisella pyritään minimoimaan negatiivisia ympäristövaikutuksia. 

Elinympäristön viihtyvyyteen ja siisteyteen liittyvät kysymykset ovat nekin 

luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön välimaastossa. Olen kuitenkin tulkinnut, että 

siisteys ja viihtyvyys liitettiin tilaisuudessa vahvasti rakentamiseen ja ympäristön 

muokkaamiseen liittyviin valintoihin ja vaikutuksiin.  

5.2.3. Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön 

Sosiaaliseen ympäristöön vaikuttavat asiat saivat keskustelussa ison roolin. Näitä asioita 

olivat alueelliset ja seudulliset kehitysnäkymät, palveluvarustuksen paraneminen, 

toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen, yritystoiminnan elinvoimaisuus ja 

yritystoiminnan organisoiminen. Keskustelu painottui Tarastenjärven alueen ja Ruutanan 

kehitykseen vaikuttaviin asioihin, ja keskustelunkohteet olivat pitkälti taloudellisia. 

Alueellisia ja seudullisia kehitysnäkymiä koskevissa ulostuloissa puhuttiin yleisesti 

Ruutanan ja Tarastenjärven alueen kehittymisestä, sekä kysyttiin kaupunkien pitkän 

aikavälin suunnitelmista Tarastenjärven alueella. Myös Haapakorven yritysalueen 

tilanteesta kysyttiin, ja tulkitsin kysyjän tässä olleen kiinnostunut juuri yritysalueen 

laajemmista vaikutuksista alueella, sillä Haapakorven alue ei sijaitse kovin kaukana 

Ruutanasta. Lyhyesti sivuttiin kiertotalousalueen mukanaan tuomia uusia työpaikkoja, ja 



37 
 

myös Tarastenjärven jätekeskuksen vanhan jätepenkan jatkokäytöstä kysyttiin. On tosin 

vaikea sanoa, kiinnostiko kysyjää tässä jatkokäyttö toiminnallisessa vai maisemallisessa 

mielessä. Palveluvarustuksen paranemisesta puhuttiin sen sijaan, kun nostettiin esiin 

mahdollisuus palveluiden määrän lisääntymisestä. Asukkaat miettivät tulevan liiketoiminnan 

hyödyllisyyttä lähiyhteisölle ja toivoivat sille sopivia palveluita. Tilaisuudessa ilmeni, että 

kaavoitus ei mahdollista päivittäistavarakauppaa Tarastenjärven alueella, minkä yksi 

asukas toivoi taas tarkoittavan, että tällaista toimintaa voisi kehittyä Ruutanan keskustaan. 

Lisäksi tilaisuudessa kysyttiin vanhaan parakkipäiväkotiin liittyvistä suunnitelmista. 

Asujaimiston toiveissa oli, että Tarastenjärven alueen toimijat edistäisivät keskinäisen 

yhteistyön toteutumista markkinoinnissa ja alueen operoinnissa. Tilaisuudessa puhuttiin 

tähän liittyen alueen yhteisten toimintatapojen sopimisesta ja keskusteltiin Tarastenjärven 

alueen kokonaisnimestä, jonka ajateltiin selkeyttävän alueen markkinointia.  Asukkaat olivat 

kiinnostuneita myös alueen yritystoiminnan elinvoimaisuudesta, sillä he kysyivät tonttien 

myymisen tilanteesta ja tonttien markkinoinnin tavasta. Lisäksi tiedusteltiin ratkaisuja 

kiertotalousalueen eri toimintojen yhteensovittamiseksi siten, että raskaan ympäristöluvan 

toiminta ei aiheuttaisi haittaa muunlaiselle liiketoiminnalle. Asukkaiden puheenvuoroista 

välittyi se, että Tarastenjärven yritystoiminnan menestyminen on hyödyksi myös asukkaille. 

Kenties tämän takia ja myös yleisestä mielenkiinnosta asukkaat halusivat tietää tarkemmin 

myös yritystoiminnan organisoimisesta. Tätä aihetta koskevat kysymykset liittyivät tulevan 

yritystoiminnan luonteeseen ja kiertotalousalueelle tulevien toimijoiden nimiin. Tilaisuuden 

osallistujia kiinnostivat myös omistuspohjan vaikutukset liiketoimintaan, Suomen Erityisjäte 

Oy:n tausta ja tonttien myynnin ehdot.  

5.2.4. Kansalaisten asiantuntijuus ja perustelemisen tavat 

Usein toistuva argumentoimisen tapa keskustelutilaisuudessa oli puhua asukkaiden suulla 

ja vedota asukkaiden yhteiseen mielipiteeseen. Näissä puheenvuoroissa käytettiin sellaisia 

ilmauksia, kuten ”meille asukkaille”, ”kansalaisten toive” ja ”asujaimiston toive”. Puhujien 

tarkoituksena saattoi olla oman sanoman painoarvon lisääminen siten, että yksilön 

mielipiteestä tulee koko kollektiivin mielipide. Toisaalta tällä puhetavalla on voitu myös 

selventää ja viestiä muille omaa roolia tilaisuudessa. Yllä mainittuun puhetapaan liittyi 

läheisesti kokemusperäinen asiantuntijuus, joka välittyi joidenkin asukkaiden puheessa. 

Kokemusperäisenä asiantuntijuutena voidaan pitää seuraavien katkelmien kaltaisia 

puheenvuoroja: 
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”Tästä tien kurastamisesta kun sitähän aika heikosti on putsattu että, ei se naapurilta 
kauhean tahdikasta ole toista naapuria kohtaan pitää väylää semmoisena kuraisena 
jatkuvasti, kyllä sen ymmärtää joskus mutta kun se on koko ajan, että eikö sitä 
koskaan putsata? Tänne Ruutanan keskustaan kun tullaan Tampereelta.” 

”No sehän on hyvä, joo eihän se kauhean paha, mutta kyllä niitä jonain vuosina 
tänne riensi tänne ihan Iskeläänkin asti sieltä kavereita [rottia]. 

”Niin, eikös me tässä joku vuosi takaperin niitä [lintuja/lintuverkkoja] nähty tuolla 
Tarastenjärvelläkin ja vähän siellä suuntaa ja nythän on vähän sama tilanne 
kehittymässä.” 

Näistä saman henkilön puheenvuoroista välittyi se, että alueella on asuttu jo pitkään, ja sitä 

kautta asukkaalle on kertynyt tietoa alueesta ympäristöineen jo pitemmältä ajalta. Lisäksi 

ensimmäisestä katkelmasta voi lukea sen, että henkilö on omakohtaisesti havainnut tien 

kuraisuuden liikkuessaan Tampere–Ruutana-välillä. 

Näiden perustelujen tapojen ohella erottui faktapohjaisen asiantuntijuuden 

hyödyntäminen. Puheenvuoroissa viitattiin erilaisiin viranomaisdokumentteihin ja kaupungin 

ja seudun päätöksenteko- ja suunnitteluprosesseihin. Puhujat toivat esiin esimerkiksi 

tiesuunnitelman, kansanedustajien budjettialoitteen ja aluehallintoviraston kuulutuksen. 

Lisäksi puhetapaan liittyi tarkkojen lukujen esittäminen ja YVA-menettelyssä käytettyjen 

ilmaisujen hyödyntäminen. Seuraava katkelma edustaa tällaista puhetapaa. 

”Aluehallintoviraston sivuille 12.10 julkaistussa kuulutuksessa, havainnekartassa 
ilmenee vihersuoja-alueiden levennykset ja kosteikkoalueen uuden suoja-alueen 
muodostaminen Kiertotalousalueen itäpäätyyn. Onko tämä suunnitelma vielä 
tapahtumassa?” 

Näiden perustelutapojen ohella tilaisuudessa esiintyi kontekstisidonnaista 

asiantuntijuutta. Puheenvuoroissa, joissa tämä asiantuntijuuden muoto ilmeni, tehtiin 

päätelmiä ja muodostettiin näkemyksiä tilanteen tuntemisen perusteella: 

”Ja siinä mielessä vielä, että sitten tämä kaava rajautuu tässä vt 9:n eteläpuolellakin 
sitten siihen Ruutanantiehen eikä mennyt siitä enää Matkajärven puolelle, johon 
liittyy merkittäviä virkistysarvoja. Siitä on tullut erittäin suosittu virkistysreitti siitä 
Kaarinan polusta, joka kulkee siellä Matkajärven pohjoispuolella muun muassa.” 

”Joo, se on selvä, mutta tietysti tämä asia kiinnostaa, kun siinä on mahdollisuus 
sitten tosiaan tähän, että palveluvarustus täällä myöskin kasvaa.” 

Ensimmäisessä katkelmassa perustellaan kaavaratkaisun onnistumista sillä, että kaava-

alue ei jatku alueelle, johon liittyy ”merkittäviä virkistysarvoja”. Näkemys on toisaalta 

henkilökohtainen mielipide, mutta se perustuu kuitenkin alueen nykytilan tuntemukseen. 

Jälkimmäisessä katkelmassa esitetään tulkinta siitä, että palveluvarustuksen paranemisen 
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mahdollisuus voisi olla syynä siihen, että asujaimistoa kiinnostaa alueelle tuleva 

yritystoiminta. Tässäkin osoitetaan kontekstin hahmottamista. 

Joitakin kertoja argumentointiin viittaamalla vastaavanlaisen yritystoiminnan 

toteuttamistapaan toisaalla. Lisäksi kommenttien painoarvoa lisättiin käyttämällä lähteenä 

mediaa kuten Aamulehteä, radiota tai yleisesti uutisia. Kovin monissa puheenvuoroissa ei 

käytetty tunteisiin vetoavaa puhetta, mutta tätäkin ilmeni (”joka kuukausi siellä kuitenkin 

kolahtelee ja toisinaan se on vaatinut tietysti ihan ihmishenkiä”).  
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8. Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa kysyin, millaista tietoa yrityksellä ja kansalaisilla on Tarasten 

Kiertotalousalueen ympäristövaikutuksista, ja miten he perustelevat näkemyksensä. Olin 

kiinnostunut tiedon sisältöjen eli varsinaisten ympäristövaikutusten ohella esitetyn tiedon 

luonteesta. Tähän ja perustelutapoihin liittyen tunnistin aineistoista erilaisia asiantuntijuuden 

muotoja. Esiin nostettujen ympäristövaikutusten perusteella vastaan tässä päätösluvussa 

myös siihen, millaisia merkityksiä ympäristön eri osa-alueet saivat YVA-selosteessa ja 

kansalaisten puheenvuoroissa. Näin voin hahmottaa myös ympäristön ja yhteiskunnan 

suhdetta Tarasten Kiertotalousalueen tapauksessa. 

YVA-selostuksessa melu-, pöly-, liikenne- ja maaperävaikutukset todetaan alueen 

merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi. Yksittäisiin luontotyyppeihin ja eläinlajeihin 

kohdistuvia vaikutuksia lukuun ottamatta kaikki vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään 

pieniksi. Lisäksi melkein kaikkia negatiivisia vaikutuksia tasapainotetaan vetoamalla 

ympäristön pieneen muutosherkkyyteen tai esittämällä hillitseviä keinoja. Selostus onkin 

tavallaan luonteeltaan argumentatiivinen teksti, jonka tarkoitus on vakuuttaa lukijansa 

hankkeen tarpeellisuudesta ja kestävyydestä. Selostus on laadittu objektiivisuuteen pyrkien 

ja asiantuntijatiedon merkitystä korostaen. Se ei voi olla näkökulmaltaan rajattu yrityksen 

mainos, sillä sen on kelvattava viranomaiselle ja lupahakemuksiin. Sävyltään teksti on silti 

myönteinen, ja alueen muuttuminen ja yrityksen toiminta esitetään positiivisessa valossa. 

Koska selostuksen tieto on pääosin luonnontieteellistä ja alleviivatusti asiantuntijatietoa, sillä 

on suuri merkitys kiertotalousalueen ja sen vaikutusten määrittelyssä. Myös 

keskustelutilaisuudessa yrityksen toimitusjohtaja pystyy hyödyntämään tätä tietoa muun 

yrityksen johtamisesta kertyneen tiedon ohella. Nähdäkseni YVA-selostuksen tiedolla on 

siksi asukkaiden tietoa suuremmat edellytykset näyttäytyä vallitsevana totuutena Tarasten 

Kiertotalousalueesta (Saaristo 2000, 16; Ylönen 2010, 83). 

On tärkeää huomioida, että viranomaisella oli jonkun verran huomautettavaa YVA-

selostuksen sisällöstä. ELY-keskuksen perustellussa päätelmässä kehotetaan ottamaan 

paremmin huomioon vaikutukset Pirkanmaan maakuntakaavan mukaiseen maankäyttöön. 

Siinä todetaan myös, että ”toiminnan laaja-alaisiin vaikutuksiin nykyisten ja tulevien 

asukkaiden kannalta” on kiinnitettävä huomiota. Päätelmässä epäillään, että asutuksen 

määrän voimakas kasvu voi aiheuttaa tulevaisuudessa ristiriitaa. Sanomista on myös 

pintavesiin ja luontoon kohdistuvista vaikutuksista, joita pitäisi pystyä tarkentamaan 



41 
 

jatkosuunnittelussa. YVA-selostuksen tieto elääkin jatkossa siitä saadun palautteen ja 

suunnitelmien etenemisen mukaan, vaikka varsinainen YVA-menettely on päättynyt. (ELY-

keskus 2020.) 

Lähialueen asukkaat näkevät tulosten perusteella Tarasten Kiertotalousalueen suhteessa 

Tarastenjärven alueen nykyiseen jäteteollisuuteen. Tämä näkyy siinä, että 

keskustelutilaisuuteen on kutsuttu kiertotalousalueen johtajan lisäksi Pirkanmaan 

jätehuollon johtoa. Lisäksi asukkaat vertaavat kiertotalousalueen toimintaa Pirkanmaan 

jätehuollon toimintoihin. Eräs asukas myös sanoo uskovansa, että Tarastenjärven alue 

näyttäytyy asukkaille yhtenä kokonaisuutena. Asukkaat tuovat tilaisuudessa esiin lähinnä 

sellaisia asioita, joita käsitellään myös selostuksessa, joskin keskustelussa näkyy kiinnostus 

nimenomaan Ruutanan kehitykseen. Ruutanalaisia ei ymmärrettävästi saman lailla 

kiinnosta vaikutukset vaikkapa Nurmi-Sorilaan. Valtatie 9:n keskeisestä roolista ja 

kehitystarpeesta asukkailla on varsin samansuuntaisia ajatuksia kuin selostuksessa. 

Toisaalta asukkaat vaikuttavat olevan enemmän huolissaan hajusta kuin yritys. Asukkailla 

ei välttämättä ollut ennen keskustelutilaisuutta tietoa siitä, että kiertotalousalueella tullaan 

käsittelemään vain vähän biologisesti hajoavaa jätettä ja että alueen hajupäästöjä pidetään 

sen takia selostuksessakin maltillisina. Koska tilaisuudessa tuodaan esiin myös biojätteiden 

käsittelyn siirtyminen pois Tarastenjärven jätekeskuksesta, huoli hajun määrästä on 

tilaisuuden jälkeen todennäköisesti pienempää.  

Tarastenjärven toimijoiden yhteistyötä ei selostuksessa käsitellä brändin ja markkinoinnin 

näkökulmasta toisin kuin keskustelutilaisuudessa. Asukkaita näyttääkin kiinnostavan 

enemmän yritysalueen menestyminen ja julkikuva kuin kiertotalouden käytännön toteutus, 

kun taas selostuksessa toimijoiden yhteistyössä tärkeänä pidetään toimintojen 

synergiaetuja ja kiertotalousliiketoiminnan keskittymistä alueelle. Yrityksen ja asukkaiden 

toiveet alueen yritystoiminnan kehittymisestä noudattelevat silti samoja linjoja, sillä asukkaat 

hyötyvät uusista työmahdollisuuksista ja palveluista. Kaiken kaikkiaan asukkaiden 

kommenteista välittyy halu sopuisaan naapuruuteen myös Tarastenjärven alueen uuden 

tulokkaan kanssa. Asukkaat antavat kuitenkin ymmärtää, että mahdollisissa 

hajuhaittatapauksissa ollaan yhteydessä alueen yrityksiin. Lisäksi eräs asukas kertoo 

kirjoittaneensa huolestuneen mielipidekirjoituksen paikalliseen lehteen. Hyvä 

naapurussuhde vaatiikin yrityksiltä hyvää käytöstä asukkaiden vahtiessa toimintaa. 

Selostuksessa yritys suunnittelee lieventävänsä väestön huolia ajantasaisella 
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tiedottamisella, seurannalla ja valvonnalla. Asukkaiden ja yrityksen vuoropuhelun 

toteutuminen on varmasti jatkossakin edellytys sille, että ristiriidoilta vältytään. 

Tulokset osoittavat, että YVA-selostuksessa on esillä lähinnä ammatillista ja faktapohjaista 

asiantuntijuutta, kun taas asukkaiden puheessa on faktapohjaisen asiantuntijuuden ohella 

kontekstisidonnaista ja kokemusperäistä asiantuntijuutta. Ammatillisen asiantuntijuuden 

ilmenemistä ei voi asukkaiden puheenvuorista todentaa, sillä puhujien ammatit eivät nouse 

esiin. Toisaalta asukkaat tuntevat todennäköisesti itse jonkun verran toistensa ammatillista 

taustaa, mikä voi vaikuttaa heidän tulkintoihinsa toistensa puheenvuoroista. Lisäksi 

sellaisissa kommenteissa, joissa on havaittavissa alueen tuntemusta, saattaa asiantuntijuus 

olla osittain työn ja koulutuksen kautta kerättyä. Puhun tutkimuksessa ammatillisesta 

asiantuntemuksesta professionaalisen asiantuntijuuden sijaan, sillä YVA-selostuksessa 

esiintynyt asiantuntijuus ei liity perinteisiin professioammatteihin (vrt. Saaristo 73–74). 

Kontekstisidonnaisella asiantuntijuudella viittaan Saariston (2000, 34) ajatukseen siitä, että 

asiantuntijuus rakentuu tietyn tilanteen luomassa julkisuudessa. Saaristo ei itse niinkään 

erota kontekstisidonnaista asiantuntijuutta omaksi asiantuntijuuden muodokseen, vaan 

näkee sen enemmän asiantuntemuksen yleisenä ominaisuutena. 

Asukkaiden voi ajatella olevan keskustelutilaisuudessa vasta-asiantuntijoita (Saaristo 2000, 

61–62), sillä he tarkastelevat aluetta eri näkökulmasta kuin yritysten (ja kaupungin) 

edustajat. Tämä ei tarkoita välttämättä kokonaan eri asiantuntijuuden muodon 

hyödyntämistä, sillä molemmissa aineistoissa käytetään faktapohjaista asiantuntijuutta. 

Samaakin asiantuntijuuden tyyppiä voidaan hyödyntää eri tarkoitusperin. Selostuksessa 

faktapohjaisen asiantuntijuuden tarkoitus on välittää ympäristövaikutuksista 

mahdollisimman luotettava selvitys. Keskustelutilaisuudessa faktapohjaista asiantuntijuutta 

hyödynnetään puolestaan ainakin siihen, että kiertotalousalueen toimitusjohtajalta saadaan 

kysyttyä tarkkoja kysymyksiä asemoituen samalla varteenotettavaksi 

keskustelukumppaniksi. Erityisesti tilaisuudessa esiintynyt kontekstisidonnainen 

asiantuntijuus edellyttää yhteisön tunnustusta (Saaristo 2000, 34). Asukkaat eivät 

kuitenkaan kommentoineet juuri toistensa puheenvuoroja, jolloin asiantuntemuksesta tehdyt 

päätelmät jäivät yksilöiden omaan tietoon. Toisaalta kaikkien asukkaiden suulla puhuminen 

perustelutapana viestii luottamuksesta siihen, että pystyy edustamaan myös muita yhteisön 

jäseniä.  
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Myös asukkaiden kokemusperäinen asiantuntijuus tunnistetaan yleisötilaisuudessa 

arvokkaana ainakin sen perusteella, että tilaisuuden esiintyjät vastaavat esitettyihin huoliin 

asiallisesti ilman vastaväitteitä. Tämä johtunee pyrkimyksestä hyvien keskinäisten 

suhteiden ylläpitämiseen. Keskustelutilaisuuden järjestämisen edistää todennäköisesti 

varsinkin kokemusperäisen tiedon kulkeutumista yrityksille. Vaikka raja maallikon ja 

asiantuntijan välillä on kokemusperäisen tiedon kohdalla veteen piirretty (Saaristo 2000, 34; 

Ylönen 2010, 93), keskustelutilaisuus tarjoaa asukkaille erityiset puitteet toimia 

nimenomaan oman asuinympäristönsä asiantuntijoina. 

Tarastenjärven alueen luonto on vahvasti yhteiskunnallistunut, sillä se on läpikotaisin 

jätehuollon rakenteiden ja järjestelmien muokkaamaa (Valkonen 2010, 38) Luonto on 

samalla valjastettu palvelemaan kiertotalouden päämääriä. Luonnon ja kulttuurin rajaa ei voi 

aineistojen perusteella vetää mihinkään tiettyyn kohtaan, vaan se joko määrittyy tilanteesta 

riippuen tai jää vakiintumatta. YVA-selostuksessa erottuu selvästi luku, jossa puhutaan 

luonnonympäristöstä ja keskitytään luontotyyppeihin, eläimiin ja kasvillisuuteen. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kuitenkin lähestymistavaltaan 

kokonaisvaltainen, eikä eri ympäristön osien välille vedetä tiukkoja rajoja (Willamo 2005, 

49). Esimerkiksi pintavesiin kohdistuville vaikutuksille on selostuksessa oma lukunsa, mutta 

vesistöt huomioidaan myös julkilausutusti luonnonympäristöä käsittelevässä luvussa. 

Toisaalta rakentaminen näyttäytyy selostuksessa ennen kaikkea luonnon muokkaajana eikä 

osana luontoa. Keskustelutilaisuudessa luonnon ja ei-luonnon jakoon otetaan vielä 

vähemmän kantaa, sillä asukkaat puhuvat ympäristövaikutuksista yleisellä tasolla. Tällöin 

vaikutukset luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäristöön kulkevat puheessa sulassa 

sovussa, eikä välillisiä sosiaalisia vaikutuksia myöskään rajata pois. Ympäristökysymysten 

monitahoisuus on tässäkin tutkimuksessa tutkimuskohteen ominaispiirre, johon ei ole 

mahdollista eikä mielekästä etsiä yhtä objektiivista totuutta. 

Erilaisten arvojen, periaatteiden ja tavoitteiden näkökulmasta hahmotettu käsitteellinen 

luonto vaikuttaa siihen, miten ihmiset tosiasiassa toimivat suhteessa Tarastenjärven alueen 

fyysiseen luontoon (Valkonen & Saaristo 2010, 9). YVA-selostuksessa luonnonympäristö on 

toisaalta raaka-ainevarasto, jonka luonnonvaroja yritys hyödyntää. Toisaalta selostuksessa 

yrityksen on välttämätöntä huomioida myös luonnon itseisarvo. Yrityksen 

luontoystävällisyys riippuu silti ennen kaikkea sen toiminnasta, vaikka YVA-selostus ja 

ympäristölupa antavat sille raamit. Selostuksessa kiertotalouden ei odoteta suojelevan 

alueen luontoa, mutta sen ajatellaan kuitenkin pitkällä aikavälillä säästävän luonnonvaroja. 
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Asukkaat katsovat luontoa puolestaan ennen kaikkea elinolojen, viihtyvyyden ja luonnon 

virkistysarvon näkökulmasta. Jälkimmäisellä viitataan lähinnä alueen vieressä kulkevaan 

Kaarinan polkuun. Kosteikkoalueen suoja-aluetta ja vihersuoja-alueen levennyksiä koskeva 

asukkaan kysymys on mahdollisesti motivaatioltaan luonnon suojelua tähdentävä. Uskoisin, 

että luonnon itseisarvo ei korostu asukkaiden puheessa, koska alue on luonteeltaan teollista 

eikä varsinaisesti asukkaiden ulkoiluun soveltuvaa. Tämän takia alueen luontoon ei 

välttämättä pääse muodostumaan henkilökohtaista yhteyttä. Poikkeuksen saattavat 

muodostaa Tarastenjärven alueen lintuja tarkkailevat tutkijat, mikäli heitä alueen 

läheisyydessä asuu. 

Rakennetun ympäristön keskeinen rooli aineistoissa liittyy jätteidenkäsittelyyn luonteeseen 

voimakkaasti ympäristöä muokkaavana toimintana. Raskaan ympäristöluvan toiminnot 

edellyttävät erityisen huolellista neuvottelua maankäytöstä ja toimintojen 

kaavanmukaisuudesta. Molemmissa aineistoissa esiintyneet haju, pöly ja melu ovat 

lähtöisin rakennetusta ympäristöstä ja myös kohdistuvat siihen. Myös valtatie 9:n suuret 

liikennemäärät vaikuttavat siihen, että rakennettu ympäristö saa paljon huomiota. Yritykselle 

tärkeintä on todennäköisesti se, että rakenteet ovat tarkoituksenmukaisia ja alueen 

toimintoja palvelevia. Selostuksessa korostuu kuitenkin rakenteiden ympäristöä suojeleva 

vaikutus, koska yrityksen on esitettävä keinoja ympäristön suojelemiseksi. Yritys asettuu 

lähialueen asukkaiden asemaan tarkastellessaan vaikutuksia maisemaan, sillä teollisen 

rakentamisen visuaalinen ilme on asukkaille tärkeä arvo. Aineistoista nousee myös 

mielenkiintoisella tavalla esiin eläinten rooli rakennetun ympäristön muovaajina (vrt. Peltola 

& Åkerman 2012). Yrityksen on tehtävä rakentamisessa sellaisia ratkaisuja, jotka eivät 

haittaa liikaa esimerkiksi viitasammakkoa. 

Sosiaalisen ympäristön suhteellisesti vähäisempi merkitys YVA-selostuksessa liittyy 

todennäköisesti tekstilajin tuottamaan rajaukseen, jossa elinkeinoelämään ja talouteen 

liittyvät vaikutukset typistyvät yhden luvun alle samalla, kun luonnonympäristöä ja 

rakennettua ympäristöä käsitellään usean luvun verran. Siksi myös kiertotalouteen liittyvä 

sisältö oli vähäisemmässä roolissa kuin arvelin, joskin hankkeen perusteluissa nostettiin 

kyllä kiertotaloutta esiin. Sosiaalisen ympäristön pieni merkitys selostuksessa voi johtua 

myös ELY-keskuksen huomauttamista puutteista väestöön kohdistuvien vaikutusten 

käsittelyssä. Asukkaille sosiaalinen ympäristö on puolestaan ymmärrettävästi 

merkityksellinen, koska Tarastenjärven alueen ja yritystoiminnan kehitys vaikuttaa 

taloudelliseen hyvinvointiin myös Ruutanassa. 
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Tarasten Kiertotalousalueen toiminnassa kiertotaloutta toteutetaan tulkintani mukaan 

vähentämisen ja kierrätyksen periaatteisiin nojaten (Ghisellini ym. 2016, 15). Kierrätys on 

kiertotalousalueen toiminnan ytimessä, kun taas vähentäminen liittyy liiketoimintamallin 

tuomiin säästöihin, synergiaetuihin ja resurssien säästymiseen. Jätteiden määrän 

vähentymistä ei sen sijaan varsinaisesti luvata, vaikka tavoite on sisään kirjoitettuna paitsi 

materiaalien kiertoa korostavassa puheessa myös valtakunnallisissa jätehuollon tavoitteissa 

ja Pirkanmaan ympäristöohjelmassa, joihin yritys YVA-selostuksessa viittaa. Toisaalta 

jätteiden määrän vähentyminen voi paradoksaalisesti vähentää kiertotalousalueen 

liiketoiminnan kysyntää (Valkonen ym. 2017, 39), mitä yrityksen ei varmastikaan kannata 

YVA-selostuksessa tuoda esiin. Sen sijaan se vetoaa siihen, että kasvavalla Pirkanmaan 

alueella materiaalia tulee kyllä riittämään. 

Asukkaille jätteen viheliäisyys vaikuttaa selvältä (Valkonen ym. 2019b, 20), eivätkä 

kiertotalouden ihanteet käännä katsetta pois ympäristöhaittojen mahdollisuudesta. Toisaalta 

kiertotalouden tavoitteiden ja lähiympäristöön kohdistuvien vaikutusten välille ei myöskään 

muodostu suurta ristiriitaa, sillä yritys lupaa selostuksessaan huomioida niin luonnon kuin 

asukkaatkin. Mikään yksittäinen vaikutus ei erotu joukosta erityisen vakavana varsinkaan, 

kun yritys tulee tulkituksi osana runsaasti liikennöityä teollista ympäristöä. Yrityksen 

tavoittelema ”korkea ympäristönsuojeluvaikutus” vaikuttaa silti ehkä liioitellun optimistiselta 

ottaen huomioon jätteidenkäsittelyn ympäristöriskit. Ristiriita lähiympäristön ja 

kiertotalousliiketoiminnan välillä voi todellistua esimerkiksi onnettomuustilanteessa. 

Toisaalta riskit eivät liity niinkään kiertotalouteen vaan teolliseen jätehallintaan yleisesti. 

Lisäksi jätehuollon alan tekninen kehitys vaikuttanee siihen, että riskejä saadaan 

minimoitua. 

Tarasten Kiertotalousalueen tapauksessa riittäisi vielä tutkittavaa. Esimerkiksi 

ympäristöpolitiikan ja hallinnon kytköksiä tapaukseen olisi hyvä tarkentaa. Hallinnollisesta 

näkökulmasta kiinnostavana näyttäytyy erityisesti kaupunkien ja kiertotalousalueen välinen 

vuorovaikutus ja Business Tampereen ja Business Kangasalan rooli tapauksessa. 

Tutkimukseni muistuttaa, että Tarasten Kiertotalousalueen kaltaisten hankkeiden 

ymmärtämiseksi on olennaista huomioida ympäristö niin materiaalisessa kuin 

kielellisessäkin merkityksessä (Lockie 2015, 139). Toisaalta tutkimus viittaa siihen, että 

kiertotaloustavoitteet kaipaavat tuekseen vielä paikallisten olosuhteiden ja ekosysteemien 

ymmärrystä.  
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