
          Kangasalla 21.3.2019 

PIRELY/4006/2018, Jätehuoltoa ja jätteenkäsittelyä koskeva YVA-hanke 

Hankkeesta vastaava: Tarasten Kiertotalousalue Oy 

Arvoisat vastaanottajat,  

Asiamme koskee Tarastenjärven Kiertotalousalueen luonnontilaa ja alueen eläimistöä tulevaisuuden 

maanmuokkausten ja rakennustöiden välittömässä läheisyydessä. Huolena on erityisesti alueen 

itäpäädyssä kaava-alueen rajalla sijaitsevan arvokkaan ja lajirikkaan luontokohteen huomioiminen ja 

huomioimatta jääminen luonnontilaselvityksissä.  

Olemme Suomen Herpetologinen Yhdistys ry.:ssä, Luonto-Liiton Hämeen Piirin ja Suomen 

luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin kanssa huolissamme  tämän ainutlaatuisen matelija- ja 

sammakkoeläinluontokohteen puolesta, sillä tämä kosteikkoalue on nähtävästi jäänyt juuri ja juuri 

Ruutanan osayleiskaavalla näkyvän (kaava 26) vihreän MU–alueen ulkopuolelle.   

Siperiantien päädyssä sijaitsevalla kosteikkoalueella on runsas viitasammakko- (Rana arvalis), 

ruskosammakko- (Rana temporaria), sekä manteri- (Lissotriton vulgaris) -kanta.  Kyiden (Vipera berus), 

rupikonnien (Bufo bufo) ja sisiliskojen (Zootoca vivipara) lisäksi alueella tavataan säännöllisesti myös 

vaskitsaa (Anguis fragilis). Alue toimii em. lajien luontaisina lisääntymis- ja saalistusalueina. 

Tulevaisuuden maanmuokkauksien ja kaatopaikka- ja teollisuusalueen valumavesien suunnitelmia olisi 

syytä tarkastaa, miettiä ja muokata uudelleen, sillä suorien maanmuokkaustoimien ohella valumavedet 

ovat todennäköisesti suurin uhka alueen kosteikolle ja eläimistölle.  

Olisiko aluetta mahdollista jopa liittää Ruutanan osayleiskaavalla näkyvään (kaava 26) MU-alueeseen tai 

jotain muuta mahdollisuutta varjella tuota kosteikkoaluetta? Aluehan ei pinta-alallisesti ole kovinkaan 

laaja, ja kyseessä vuosittain sulamis- ja sadevesistä täysin vettyvää aluetta, joka kuivuu loppukesään 

mennessä 1-3 pieneksi lampareeksi, joten höttöisen maan vuoksi rakentamiseen tarvinnee runsasta 

paalutusta ja maanmuokkausta.  

Yhdessä toivoisimme että Kiertotalousalueen toimijat sekä Kangasalan Kaupungin kaavoitus- ja 

ympäristöviranomaiset, ottaisivat kosteikkoalueen ja siellä elävät eläinsuojelulain nojalla suojellut lajit 

huomioon, jotta vältyttäisiin tuon mielenkiintoisen ja lajirikkaan alueen tuhoutumiselta. Mielestämme 

helpoin ja toivomamme ratkaisu olisi kosteikkoalueen liittäminen Ruutanan osayleiskaavalla näkyvään 

(kaava 26) MU-alueeseen.  



 

 

 

 



 

 

Kysymyksiä varmasti heräsi ja ilomielin niihin tarjoan vastauksia. Vastineen ja kysymykset voi lähettää 

sähköpostiini: niko.selin@kolumbus.fi 

 

Lähetämme hieman erilaisen viestin aiheen teemoilta myös Kiertotalousalueen yhteyshenkilöille ja ELY 

keskuksen kirjaamoon, koskien tätä kosteikkoa, sekä kaatopaikkaa lähempänä, kaavoitusalueen 

yläreunalla sijaitsevien kyiden (Vipera berus) talvipesien kohtalosta ja siihen ongelmaan tarjoamaamme 

toimintasuunnitelmaa kyiden siirtämisestä toisaalle, muihin Ruutanan alueella seurannoissani oleville 

talvipesäalueille.  

Olen Kangasalan Ruutanassa koko ikäni asunut luonto- ja matelijaharrastaja. Ruutanan, Laureeninkallion 

ja 9-tien pohjoispuolen alueilla olen vuosituhannen vaihteesta asti seuraillut mm. talvipesien toimintaa 

ja kuvaillut harrastusmielessä alueen herpetofaunaa, sekä järjestänyt miltei vuosittain 

"Herppibongaus"/kevätretkiä aiheesta kiinnostuneille ihmisille ja yhdistyksille Ruutanan alueella. Toimin 

myös Suomen herpetologisen yhdistyksen (matelija- ja sammakkoeläinjärjestö) hallituksessa. 

Suomen herpetologinen yhdistys ry. pyrkii edistämään matelijoiden ja sammakkoeläinten tutkimusta ja 

kasvatusta sekä näiden eläinten suojelua niiden luonnollisessa elinympäristössä. Yhdistys on perustettu 

1992. Jäseniä meillä on noin 500 kpl, parhaimmillaan jäsenmäärä on ollut vajaa tuhat henkeä. 

Yhdistyksen jäsenistöä ja hallitusta on vuosittain Ruutanan retkillä mukana, joten em. alueet ovat heille 

tuttuja ja tiedossa. Yhdistyksen hallituksessa on tällä hetkellä yhteensä kolme kangasalalaista. 

Vetoomusta ovat tukemassa Luonto-Liiton Hämeen piiri sekä Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri. 

Kummankin liiton jäsenistöä on osallistunut alueen retkillemme.  



 

Ystävällisin terveisin ja yhteydenottoa odotellen, 

 

Niko Selin      

Suomen herpetologisen yhdistyksen hallituksen jäsen 

Pitkän linjan luonto- ja matelijaharrastaja;  Ruutana, Kangasala 

niko.selin@kolumbus.fi  

Suomen Herpetologinen yhdistys  

www.herpetomania.fi/  
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