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TAMPEREEN VEHMAINEN SEURA RY (hallituksen kokous 19.11.2018)
muistuttaa seuraavaa:
Asia on saatettu vireille vuoden, 4.12.2017 lähtien. Hakija toimii ja laajentaa toimintaansa tonteilla, joiden
käyttötarkoitusmerkintä on T. Laajennustarve tulee osin Nekalan romunkäsittelyn toiminnan siirtämisestä
Vehmaisiin. Alueen voimassa oleva kaava on vahvistettu 14.2.1990 yli 28 vuotta sitten. Liki 30-vuotta vanha
kaava ei huomioi jätteenkäsittelyä ollenkaan. Kiinteistöt: 837 – 45 – 4534 – 16 (nykyinen toiminta), 837 – 45 –
4534 – 47, 837 – 45 – 4534 – 15, 837 – 45 – 4534 – 19, 837 – 45 – 4534 – 20).
Laitos sijaitsee kasvavan aluinalueen sisällä. Läheisiin asuinrakennuksiin on matkaa 200 metriä, jolloin on
huomioitava melun lisäksi myös pienijakoinen, metallia sisältävä hiukkaspöly sekä liikenteen kasvun melu ja
pöly.
Laitos ei sijaitse pohjavesialueella, mutta laitoksen vieritse virtaa merkittävä hulevesireitti, Pyhäoja. Tämä
hulevesireitti voi uhata merkittävästi Kaukajärveä ja Iidesjärveä, jos päästövahinkoja tapahtuu.
Kaavan päivityksineen tulee seurata alueen kehitystä kokonaisuutena. Viimeistään nyt, kun Kaukajärven aluetta
ryhdytään kaavoittamaan uima- ja soutustadionin pohjoispuolella, on asiallista päivittää myös Hankkion
teollisuusalue liikennejärjestelyineen. Mahdoton ei ole ajatus, että kyseisenlaiset teollisuusalueet voivat
muodostua soveltuvin osin sekä teollisuus-, toimisto-, liike- että asuinalueeksi, jolloin työpaikka parhaimmassa
tapauksessa sijaitsee kotia lähellä.
Tampereen Vehmainen Seura ry haluaa kysyä erityisesti valtionhallinnon ja paikallishallinnon viranomaisia siitä,
onko metalliromun käsittelytoiminnassa riittävän aktiivisesti houkuteltu yrityksiä kyseisen toiminnan
tarkoitukseen jo pitkään suunnitteilla olleisiin kohteisiin, kuten Tarastejärven jätteenkäsittelylaitoksen
läheiseen yhteyteen?
Esitämme, että ryhdytään heti pitkän tähtäyksen suunnitteluun siitä, että kyseinen, romumetallin
käsittelytoiminta Vehmaisten alueella päättyy. Yrityksen kanssa neuvottelemalla ja sopimalla sekä yhteisöä
kuulemalla löytyy toimiva, myös yrityksen toimintaa edistävä sijoituspaikkaratkaisu sekä päivitetyt
kaavaratkaisut Hankkion ja koko Vehmaisten alueella.
Teollisuudelle ja yhteiskunnalle metalliromun järkevä kierrätys- ja jatkojalostus on elintärkeää.
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