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Lue selaimessa

Hyvä vastaanottaja,
Kiitos, että olet tilannut Lokomotion-uutiskirjeen! Tässä kirjeessä kerromme tuoreimmat
uutiset, jotka liittyvät Lahdesjärvelle suunniteltavaan uuteen teknologiakeskukseen.
Keskus tulee jatkossa työllistämään satoja tamperelaisia moderniin elämään tarvittavien
erilaisten kivimurskeiden ja teollisen hiekan tuotantoteknologioiden ja laitteiden
suunnittelussa ja valmistuksessa.
Haastatteluista tärkeää tietoa naapuruston näkökulmista Lokomotion-projektiin
Avoin vuorovaikutus ja naapureiden hyvinvointi ovat tärkeitä periaatteita Lokomotionprojektissa. Tämän vuoksi toteutimme kesäkuun alussa haastattelukierroksen
lähinaapurustossa. Haastatteluissa nousi esiin monia tärkeitä näkökulmia, jotka liittyivät
mm. Lahdesjärven tontilla käynnissä oleviin esirakennustöihin ja teknologiakeskuksen
tulevaan toimintaan ja sen mahdollisiin vaikutuksiin lähiympäristöön.
Teknologiakeskuksen suunnittelun yhtenä keskeisenä lähtökohtana olemme pitäneet
haittatekijöiden eliminointia ja minimoimista. Otamme ympäristöön liittyvät säädökset ja
lupavaatimukset sekä omat tiukat kriteerimme tarkasti huomioon niin rakentamisen
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kuin toiminnan aikana. Pyrimme myös sijoittelun ja maisemoinnin avulla tekemään
parhaamme, jotta teknologiakeskus istuisi hyvin sitä ympäröivään maastoon. Laitteiden
valmistus ja asiakkaiden toimittamien kivinäytteiden testaus tulee tapahtumaan
eristetyissä sisätiloissa.
Tarkemman koosteen haastatteluista löydät Lokomotion. -sivuilta. Vastaukset
haastattelun yhteydessä saatuihin kysymyksiin löydät Lokomotion. -sivuilta Usein
kysyttyä -palstalta.
Kiitos kaikille haastatteluun osallistuneille, saimme kauttanne arvokasta tietoa!
Asemakaavamuutos ja aikataulu
Teknologiakeskuksen sijoittuminen Lahdesjärven alueelle edellyttää tontin
asemakaavamuutosta. Tampereen kaupunki on aloittanut tähän liittyvän
muutosprosessin.
Tavoitteena on, että kaavaluonnos ja selvitysaineistoa kuulutetaan nähtäville elosyyskuussa. Asemakaavanmuutosta koskevan yleisötilaisuuden ajankohta tarkentuu
myöhemmin. Tilaisuudesta tullaan viestimään myös Lokomotion. -sivulla. Ajankohtaista
tietoa kaavoituksesta Tampereella saa osoitteesta www.tampere. /kaavoitus.
Tontin esirakennustyöt tehdään vuoden 2020 aikana, ja nämä tekee Tampereen Infra.
Teknologiakeskuksen investointipäätös tehtäneen vuodenvaihteessa 2020-2021, ja
rakentamisen ennakoidaan käynnistyvän vuonna 2022. Keskuksen oletetaan olevan
toiminnassa vuoden 2025 lopussa.
Metso ja Outotec yhdistyivät 1.7.2020
Metso ja Outotec ovat yhdistyneet uudeksi, alallaan johtavaksi teknologiayritykseksi.
Metso Outotec tarjoaa kestäviä teknologioita kivenmurskaukseen,
mineraalienkäsittelyyn, metallinjalostukseen sekä kierrätykseen. Uuden yhtiömme
pääkonttori on Helsingissä ja yhteensä meitä on noin 15 000 ammattilaista yli 50
maassa. Metso Outotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 4,2 miljardia euroa.
Hyvää ja leppoisaa kesää!
Yhteistyöterveisin,
Heljo Laukkala
Projektipäällikkö
Metso Minerals Oy
Lisätietoja: www.lokomotion.
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