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TaustaaTaustaa

� Tutkittavat hankkeet: 

� VT 3 Hämeenkyrönväylä 2020 

� Sepänmäen meluvalli Helsingissä 2016—2018 

� Östersundomin maa-aineshanke Helsingissä 2015—2016 

� Mäntänvuoren tekonurmikenttä Mänttä-Vilppulassa 2013 
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Tutkielman tavoitteetTutkielman tavoitteet

� Kuvata ja ymmärtää julkista keskustelua, jota UUMA-hankkeista käydään

Millaista on julkinen keskustelu uusiomaarakentamisesta?

� K1: Mikä herättää julkista keskustelua uusiomaarakentamisen hankkeista? 

� K2: Millä tavalla julkiseen keskusteluun osallistutaan? 

� K3: Miten vastakkainasettelu julkisessa keskustelussa ilmenee? 
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Tutkimuksen toteutus

Verkkoaineisto Kyselyaineisto

• Jaettiin Facebook-ryhmissä, 
Twitterissä ja sähköpostijakelulla

• Vastausaika 17.6.–14.7.2020

• Vastauksia kertyi 35

• Kerättiin havainnoimalla hankkeisiin 
liittyvää julkista keskustelua 
verkossa

• Aineisto kerättiin kesäkuussa 2020

• Keskustelua löytyi Facebookista ja 
Yhteinen Östersundom -nettisivulta

• Keskusteluketjuja 8, joissa 267 
puheenvuoroa



Verkkoaineisto



Hankkeista käyty julkinen keskustelu verkossaHankkeista käyty julkinen keskustelu verkossa

8 keskustelu-
ketjua

267 
puheen-
vuoroa

562 
kommenttia

Mihin hankkeeseen
keskusteluketju liittyi?

Hämeenkyrönväylä

Sepänmäen meluvalli

Östersundomin maa-aines YVA

Mäntänvuoren tekonurmikenttä

Mihin hankkeeseen
puheenvuoro liittyi?

Hämeenkyrönväylä

Sepänmäen meluvalli

Östersundomin maa-aines YVA

Mäntänvuoren tekonurmikenttä



Keskustelun sävyKeskustelun sävy

• Ei erityisen kielteistä tai myönteistä
• Asiallinen 

• Sarkastinen
• Syyttäviä
• Provosoivia

• Kehu
• Kannustus
• Positiivinen pohdiskelu

17 %

12 %

71 %

N=267

Puheen-
vuoro



Keskustelun sävyKeskustelun sävy

” – – itse en aina ymmärrä 
muutos vastarintaa jos 
asia voisi olla hyväksi. 
Mutta jossain asiassa on 
hyvä et on valitusoikeus..”

”– – Haluaako joku 
tosissaan tällaisen 
koulutien lapsilleen? 
Tuskin”

”Tässä asiassa on 
hyvät ja huonot 
puolet katsoo sitä 
kuinka päin vaan. 
Se mikä tässä 
itseä ehkä vähän 
ärsyttää on että ne 
joka on vastaan ei 
näe kun huonot 
asiat ja ne jotka on 
puolesta ei näe 
mitään huonoa 
uudessa tiessä.”

17 %

12 %

71 %

N=267

Puheen-
vuoro

Puheen-
vuoro

”Hyvä juttu ja kauan 
odotettu!”



Suhtautuminen hankkeeseenSuhtautuminen hankkeeseen

70 %

13 %

17 %

• Puolueeton 
• Tasapuolinen
• Suhtautuminen ei ilmennyt 

• Kielteiset seuraukset 
• Vastustus
• Turha, yleisen edun 

vastainen

• Myönteiset seuraukset
• Kehut, kiitokset
• Odotettu hanke

N=267

Puheen-
vuoro



Suhtautuminen hankkeeseenSuhtautuminen hankkeeseen

70 %

13 %

17 %”Kuljetusten määrä on suuri, mutta 
kuitenkin vain puolet siitä, mitä edellä on 
esitetty. Vuosina 2020 – 2025 kuormien 
määrä päivässä on noin 304 – 408 kuormaa. 
Kun yksi kuorma aiheuttaa matkan 
molempiin suuntiin, liikennettä syntyy kaksi 
kertaa kuormien määrä eli 608 – 816 matkaa 
päivässä. Eli jos kuljetuksia on päivässä 10 
tunnin ajan, silloin noin yksi kuorma-auto 
minuutissa ajaa jompaankumpaan 
suuntaan.” 

”Minä ainakin olen 
ollut vastaan koko 
ajan”

”Hyvä!!!vihdoin tulee 
edistystä tälle taantuvalle 
paikkakunnalle, paremmat 
liikenneyhteydet. – –”

N=267

Puheen-
vuoro



Miten keskusteluun osallistuttiin?Miten keskusteluun osallistuttiin?
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Millaisia keskustelujen kommentit
olivat? 

Luokittelu A

Kommentti
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Luokittelu A

Kommentti

”Työmaa kestää 
kuitenkin vuosia 
ja työntekijöitä 
riittää alueella 
pilvin pimein.”

”No nyt tänne ei 
ainakaan eksy 
kukaan edes 
vahingossa”

”– – tielinjan hakkuut 
aloitettiin heti usealla 

koneella, kun suunnitelmat 
ja luvat sen mahdollistivat 

huhtikuun alussa.”

”Kiviainestuotanto ja 
maamassojen siirtoliikenne 

tulee aiheuttamaan 
merkittävää haittaa alueen 

asukkaille ja lähialueen 
luonnolle.”

”Toivotaan 
viisautta asian 
edistämisessä 

sekä virkamiehille 
että päättäjille”

”Mitä ohjelmia käytetään 
tietomallin luonnissa ja 
mitä uusiomateriaaleja 

ollaan suunniteltu 
käytettäväksi?” 

Mielipide
Informoiva

PerustelevaToive, pyyntö, ehdotusKysymys

Kriittinen, sarkastinen



Mitä kommentoitiin?Mitä kommentoitiin?

170

130

80

51

131

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Hankkeen
järjestelyt

Vaikutus ihmisten
arkeen

Vaikutus
ympäristöön

Ohi aiheen Muut

Teemat, joihin kommentit liittyivät
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Luokittelu B

kommenttiKommentti

Keskus-
telu

Kehu

Loppu-
tulos
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Luokittelu B

Kommentti

” – – valitusoikeus kuuluu demokratiaan. 
jos joku kokee kaavaillut muutokset omia 
elinolosuhteitaan tai lähiympäristöään tai 
lähiluontoaan haittaavaksi, niin ei se ole 

kiusantekoa, jos silloin valittaa…”

”Alueella sijaitsevat lammet 
on säilytettävä luonnon 

ekosysteemin takia sekä 
paremmin virkistyskäyttöön 

soveltuvina.”

”Maa-ainesta vievä kuorma-
auto ajaisi 1 – 3 minuutin 

välein 20 – 30 vuoden ajan 
koulun ja nuorisotalon 

ohitse.”

”Valitettavaa on tietysti, että ainakin 
osa liikkeenharjoittajista tästä tulee 

kärsimään, kun satunnainen kulkija ei 
enää poikkea. Mutta eikö kaikessa 
uudessa ole myös mahdollisuus?”

Hankkeen järjestelyt

Vaikutus ihmisten arkeen Vaikutus ympäristöön

Ohi aiheen 



KIITOS!
taru.erma@tuni.fi


