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HAASTATELTAVAT: KUUSI HENKILÖÄ

• Leppästentien asukas

• Västinginmäentien mökkiläinen x 2 

• Kuuluvat myös Särkijärven yhdistykseen

• Palokallion asukasyhdistyksen edustaja

• Vuoreksen asukasyhdistyksen edustaja

• Kaupan edustaja lähialueelta

• Haastateltaville toimitettiin Lokomotion-
hanketta koskeva tiedote ennen 
haastatteluja.

• Lähes kaikki haastateltavat olivat tietoisia 
alueeseen kohdistuvista suunnitelmista, 
vähintään havainneet muutoksen alueella 
liikkuessaan.

• Haastateltavilla oli neutraali tai 
positiivinen kuva Metsosta. Toimijana 
Metso ei ollut kovin tuttu.



HAASTATELTAVAT KARTALLA



ENSIMMÄISET FIILIKSET SUUNNITELMISTA 1/3

Alueen muuttumisesta oltiin tietoisia

• ”Tästä kaadettiin minun metsäni, mutta se kaadettiin jo ennen kuin 
Metsosta edes alettiin puhumaan. Puhetta tästä kaatamisesta ja 
suunnitelmista oli jo muutamia vuosia aiemmin. Tiedettiin, että näin 
tulee käymään. ”

• Minun lenkkipolkuni on ollut juuri siinä alueella ja siinä meni sellaisia 
kivoja kinttupolkuja…oli järkytys, kun metsä lähti pois. Ja se vaatii 
totuttelua edelleen….En ole kuitenkaan kovin negatiivisessa hengessä 
(suhtautuminen suunnitelmiin). En siis ole kytkemässä itseäni puihin.

”Toihan 
(Lokomotion) on 

meidän 
takapihalla.”



ENSIMMÄISET FIILIKSET SUUNNITELMISTA 2/3

Pettymys kaavoitussuunnitelmien muuttumiseen

• Alueesta piti tulla työpaikka- ja vähittäiskaupan aluetta. 
Kauppaa käyviä naapureita toinen samantyyppinen 
toimija olisi palvellut paremmin.

• Aiempi kaava olisi sujuvoittanut liikkumista omalta 
tontilta pois; ”Kun ekasta kaavasta puhuttiin, pidin sitä 
hyvänä ja ajattelin, että meiltäkin pääsee kohta pois 
kiertämättä kauheaa lenkkiä, helpottaisi omaa kulkua. 
Nyt tulee varmaan aita. Olis ollut kiva päästä kulkemaan 
tästä. Vähentäisi matkaa pari kilsaa ja bussipysäkki olis
tullut lähemmäs. Olis hienoa, jos tulis metsän ja aidan 
väliin joku reitti tai polku, jota vois kulkea.”



ENSIMMÄISET FIILIKSET 
SUUNNITELMISTA 3/3

Huoli Särkijärvestä

• Tärkeä paikka vuoreslaisten ja mökkiläisten 
virkistäytymisessä

• Järveä vaalittu, esim. moottoriveneily ei ole 
sallittua, vesi on poikkeuksellisen kirkasta, 
luonnontilainen erämaajärvi

• Pelko melusta, samenemisesta ja muutoksista 
näkymässä

”Järvi on 
meidän helmi.”
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HUOLENA TÄLLÄ HETKELLÄ

Esirakennustyöt tontilla

• Murskaaminen aiheuttaa meteliä

• Räjäytykset tärisyttää paikkoja

• Räjäytykset olleet voimakkaita ja esitöistä aiheutunut 
haittaa lähistön omakotitaloille.

• Hiekkapöly lentää pihaan 

• Huoli oman kaivon tilasta 

• Lähellä olevan kaupan asiakkaat säikähtäneet 
räjäytyksiä

Suunnitelmat

• Maanrakennustöiden laajuus huolestuttaa, tuntuvat 
mittavilta

• Rakennukset vaikuttavat isoilta suunnitelmissa

• Kalliolouhinnan määrä; ”Mennäänkö vielä nykyisen 
kalliolouhinnan alapuolelle vai miten Metso toteuttaa 
keskuksensa siihen?”

• Rakentamisen korkeus; ”Ei olis kiva, että tulee korkeaa 
ja näkyisi järveltä. Järvi on erämaisen oloinen nyt.”



HUOLET LOKOMOTIONIA KOHTAAN

• Melu 

• Huolettaa kaikkia

• Läheisellä omakotitaloalueella on jo nyt paljon 
melua moottoritiestä. Millaista melu tulee 
olemaan, kun Metson toiminta on käynnissä?

• Pöly ja tärinä 

• Aiheuttaako Metson toiminta pientä tärinää ja 
pölyä jatkossa?

• Pienhiukkaset; kulkeutuuko Metson toiminnasta 
saasteita ilmateitse?

• Öljyvuoto Särkijärveen pelottaa

• Esteettiset haitat näkymissä

• Pysyykö Metson toiminta sisätiloissa? 

• Hulevedet; Miten rakentaminen ja toiminta vaikuttavat 
vesistöön? Miten hulevedet saadaan hallintaan niin, 
etteivät ne valu vesistöön?

• Jos alueelle tulee ulkona olevia testausalueita, niiden 
sijoitusta toivotaan mahdollisimman kauas kaupan 
toiminnoista.

• Rakentamisen aikaiset louhinnat ja räjäytykset: 
tuleeko niitä vielä?

• Mistä toimintaan saatava kivimassa saadaan? 
Joudutaanko kalliota louhimaan Kalliota louhitaan, että
saadaan testattua laitteita? Vai onko valmiita
kivenlohkareita? Mistä kivenlohkareet tulevat?

”Millaiseksi toiminta muotoutuu, on meille tärkeä asia.”



POSITIIVISET PUOLET SUUNNITELMISSA

• Tuo työpaikkoja alueelle

• Työntekijät tarvitsevat joukkoliikennettä->joukkoliikenne 
yhteydet paranevat alueella

• Metsosta kumppani alueen kehittämiseen

Kuva: Metso



TIETOTARPEET

• Asioiden etenemisestä halutaan kuulla Metson kautta, ei 
Aamulehdestä

• Halutaan tietoa vaiheista, jotka vaikuttavat naapureihin

• Moni toivoo tiedotetta asioiden etenemisestä ja 
isommista vaiheista sähköpostitse

• Tiedotusta halutaan ennakoiden, esim. kaikesta 
Tampereen Infran tekemistä työvaiheista ei oltu 
informoitu

• Tiedotusta halutaan erityisesti vaiheista, joissa voi ottaa 
kantaa ja vaikuttaa

• ”Jos pysytään ajan tasalla, niin helpottaa myös 
epämukavien asioiden vastaanottamista”

• Osa toivoo tiedostusta kaikesta

Kuva: Oleg Laptev / Unsplash



OSALLISTUMINEN KIINNOSTAA JATKOSSA

• Toiminnan esittelyt, vierailut Metsolla

• Palautteen antaminen, kyselyihin ja haastatteluihin vastaaminen

• Asukasillat ja sidosryhmätilaisuudet




