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1
1.1

JOHDANTO
Lähtökohdat ja tavoitteet
Osatehtävä 2, siirto- ja purkulinjojen yleissuunnittelun tarkistus, liittyy Tampereen Sulkavuoreen sijoitettavan Pirkanmaan keskuspuhdistamon siirto- ja purkulinjojen toteutussuunnitteluun. Työssä on otettu huomioon marraskuussa 2012 valmistuneen YVA-selostuksen aiheuttamat muutostarpeet sekä yleissuunnitelmassa todetut lisäselvitystarpeet. Lähtökohtana on
ollut v. 2011 laadittu Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon siirtolinjojen yleissuunnitelma. Kustannusarviot on päivitetty. Linjauksia ja ratkaisuvaihtoehtoja on tarkennettu.
Työn on teettänyt Tampereen Vesi, vastuuhenkilöinä toimitusjohtaja Pekka Pesonen, suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäki, verkostopäällikkö Pekka Laakkonen ja käyttöpäällikkö Heikki
Sandelin.
Tämä suunnitelma on vuorovaikutteisesti laadittu eri osatehtävien kanssa, jotka ovat:
-

OT1 - kalliopuhdistamon ja lietteenkäsittelyn yleissuunnitelman tarkistus ja toteutussuunnittelu, suunnittelijana Ramboll Finland Oy

-

OT2 – siirto- ja purkulinjojen yleissuunnitelman tarkistus ja toteutussuunnittelu,
Ramboll Finland Oy ja Saanio & Riekkola Oy

-

OT3 – puhdistamon kalliorakenteiden optimointi, suunnittelijana Rockplan Oy

-

OT4 – pääsuunnittelijan tehtävät suunnitteluvaiheessa, suunnittelijoina Pöyry OY ja
FCG Oy

Tässä osaraportissa on selvitetty Pirkanmaan keskuspuhdistamon sijoituspaikkaan liittyviä
siirto- ja purkulinjojen linjauksia.
Siirto- ja purkulinjojen suunnittelussa on hyödynnetty aiemmin tehtyjä maaperätutkimuksia.
Lisäksi kalliotunneliosuuksilla on tehty uusia pohjatutkimuksia, painovoimamittauksia ja porakonekairauksia keväällä 2015.
Siirtolinjojen yleissuunnitelmalinjauksissa on pyritty huomioimaan tiedossa olevat erilaiset
ongelmalliset kohteet. Ongelmallisista kohteista on esitetty vaihtoehtoiset linjaukset. Mahdollisuuksien mukaan kohteet on pyritty kiertämään/alittamaan.
1.2

Selvityksen organisaatio
Tämän osaraportin laatimiseen on osallistunut Ramboll Finland Oy:stä:
Kimmo Hell, johtamisjärjestelyt, projektin johto
Hannu Kaleva, geotekniikka, laatuvastaava
Simo Loukonen, geotekniikka
Jussi Halkola, linjasuunnittelu
Jani Tuovinen, linjasuunnittelu
Pasi Veikkolainen, linjasuunnittelu
Otto Suoniemi, linjasuunnittelu
Päivi Jonkka-Haavisto, linjasuunnittelu
Päivi Tukia, suunnitelmapiirustusten viimeistely
Pentti Keränen, koneisto- ja putkistosuunnittelu
Eliisa Toikkanen, koneisto- ja putkistosuunnittelu
Vesa Rahkonen, LVIAS-suunnittelu
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Kaisa Mustajärvi, ympäristöasiat
Hanna Herkkola, vuorovaikutus
Outi Lehti, riskitarkastelut
Pentti Häkkinen, kustannuslaskenta
Juha Kääriäinen, kustannuslaskenta
Juha Äijö, kustannusten herkkyystarkastelu
Saanio & Riekkola Oy:n työryhmään tässä hankkeessa ovat kuuluneet:
Vesa-Matti Matikainen, vastaava kalliorakennussuunnittelija
Kalle Hollmén, kalliorakennussuunnittelu
Mikko Nikkilä, geologia ja ympäristövaikutukset
Kari Äikäs, kalliorakennussuunnittelu, tekninen laadunvarmistus
Annika Alatalo, suunnitelmapiirustusten laadinta
Matti Kokko, kustannus- ja aikataululaskenta
Samuli Korpi, TATE-suunnittelu.
Mira Muhonen, TATE-suunnittelu
Saanio & Riekkola Oy:n on laatinut kalliorakennussuunnittelusta osaraportin.

1.3

Vuorovaikutus
Vuorovaikutuksesta on laadittu oma suunnitelma. Kohteesta on laadittu tiedotteita ja 1. yleisötilaisuus on pidetty 20.4.2015., sekä 19.8.2015.

2 KESKUSPUHDISTAMOHANKKEEN SIIRTOLINJAT
2.1

Jätevesien johtamisen nykytilanne
Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle johdetaan Tampereen keskustan, Tampereen itäosan
ja Kangasalan kunnan jätevedet.
Raholan jätevedenpuhdistamolle johdetaan Länsi-Tampereen, Ylöjärven ja pääosa Pirkkalan
jätevesistä. Pirkkalan jätevedet siirretään Raholan jätevedenpuhdistamolle kahden pääpumppaamon kautta, jotka ovat Turkkiradan JVP ja Satamakadun JVP. Lisäksi osa Pirkkalan
itäosan jätevesistä siirretään Viinikanlahden jätevesiverkkoon.
Lempäälän keskuspuhdistamolle johdetaan Lempäälän ja Vesilahden jätevedet. Pieni osa
Lempäälän Sääksjärven jätevesistä pumpataan Tampereen Veden verkostoon. liitospiste on
Multisillassa.
Jätevesien johtamisen nykytilannetta on käsitelty liitteenä 2 olevassa mitoitusraportissa.

2.2

Jätevesien johtaminen Pirkanmaan jätevedenpuhdistamolle ja puhdistetun jäteveden purkujärjestelyt
Viinikanlahden, Raholan sekä Lempäälän jätevedenpuhdistamot jäävät pois käytöstä Pirkanmaan keskuspuhdistamon käyttöönoton jälkeen. Pirkanmaan puhdistamon käyttöönottovuotena on v.2023.
Jätevedet johdetaan Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolta Pirkanmaan keskuspuhdistamolle tuloviemäritunnelissa. Viinikanlahden lisäksi jätevesiä johdetaan tuloviemäritunneliin sekä
nykyisestä viemäriverkostosta että uusista siirtoviemäreistä pystykuiluja pitkin. Tuloviemäritunneliin liittyviä uusia siirtoviemäreitä rakennetaan Raholan jätevedenpuhdistamolta (tässä
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suunnitelmassa osuudet B2), Pirkkalasta (osuus B1 ja B3) ja Lempäälästä (osuus C1 ja C2),
kalliotunnelin ja siihen liittyvät pukujärjestelyt ovat suunnitteluosuudella A.
Pumppaamoiden toiminnasta on tehty toiminnallinen ajotapamallinnus, jolla selvitettiin eri
virtaamatilanteissa linjapumppaamoiden pumppausta ja tuloviemäritunnelin käyttöä laitoksen
tulopumppaamon imusäiliönä. Yleisesti voidaan mainita, että tuloviemäritunnelin kapasiteettia hyödyntämällä voidaan tulopumppaamon pumppausta tasata siten, että laitoksen prosessiin saadaan selvästi tasaisempi virtaama kuin ilman tasausta. Linjapumppaamoiden imusäiliöillä ei ole tasauksen kanssa suurta merkitystä, ne on tarkoitettu lähinnä pumppaamon
huipputulovirtaaman puskurointia varten. Liitteissä 9.1 ja 9.2 on esitetty ajotapamallinnuksen tuloksia. Liitteissä on tarkasteltu Raholan pumppaamonimusäiliön koon vaikutusta laitoksen tulopumppaukseen. Merkittävää vaikutusta ei ole, säiliötilavuutta Raholassa tarvitaan
huippuvirtaaman tasaamiseen pumppaamolla.
Jotta tulopumppaamon toimintaa pystyttäisiin mahdollisimman hyvin hyödyntämään, tulee
johtamisjärjestelyiden pääpumppaamoiden käyttö olla laitoksen hallinnassa. Lisäksi tulee
pumppauksien automaatioissa ja ohjaustavoissa huomioida saatavilla olevien sääennusteiden
huomioiminen, jolloin pystytään varautumaan sateiden johdosta kasvaviin tulovirtaamiin.
Liitteenä olevilla suunnitelmakartoilla on esitetty eri osuuksien asemapiirrokset ja pituusleikkaukset.
Johtamismenettelyjen määritelmät:
- Tuloviemäritunneli/siirtotunneli. Jätevettä tai puhdistettua jätevettä johdetaan painovoimaisesti ilman pumppauksia.
- Purku-/painetunneli. Puhdistettua jätevettä johdetaan veden kokonaan täyttämässä
tunnelissa
- Viettoviemäri. Jätevettä johdetaan putkessa painovoiman avulla
- Paineviemäri. Jätevettä pumpataan paineellisessa viemärissä purkupisteeseen asti
- Sukellusviemäri. Putkilinja jossa jäteveden potentiaalienergian avulla voitetaan putkija paikallisvastusten aiheuttamat häviöt sekä saavutetaan huuhtoutumisen vaatima
virtausnopeus.
- Siirtoviemärin tunneliosuus, tunneliin asennetaan sukellusviemäriputket
2.2.1 Jätevesien johtaminen välillä Viinikanlahti- Sulkavuori, osuus A
Linjaosuuden A on tehty vaihtoehtoisia vertailuja miten pystyttäisiin linjan profiilia nostamaan 2011 suunnitellusta linjan tasosta. Nostamisella on suuri merkitys keskuspuhdistamon
tulopumppaamon toimintaan ja energiakustannuksiin. 10 metrin pumppauskorkeuden muutos ylöspäin tarkoittaa noin 100 000 euron energiakustannusten säästöä vuodessa.
Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin kuutta eri vaihtoehtoa, joista lopullisiin tarkasteluihin
valittiin 2 vaihtoehto. Päävaihtoehdoksi on valittu sukellusviemärivaihtoehto ja vaihtoehtoisena ratkaisuna on alkuosan mikrotunnelointi, jonka pituus on noin 1650 metriä.
Vaihtoehtovertailun tulokset on esitetty liitteissä 3 ja 4.
Päävaihtoehdon ratkaisun pohjalta tunnelin tulokorkeus puhdistamolla nousee noin 19 metriä, mikä tarkoittaa huomattavaa energiakustannussäästöä. Myös laitoksen kalliolouhinnoissa
ja pumppaamoratkaisuissa saadaan kustannussäästöä.
Päävaihtoehdossa Viinikanlahdesta jätevedet johdetaan Pirkanmaan keskuspuhdistamolle tuloviemäritunnelissa. Viinikanlahden puhdistamon alueelle rakennetaan viettoviemäriä nykyisten pääviemäreiden yhtymäkohdasta noin 260 metrin matkalle Hatanpään valtatien reunaan.
Tästä jätevedet pudotetaan pystykuilun kautta tuloviemäritunneliin. Tuloviemäritunnelin pituus on noin 2,9 kilometriä. Tunneleiden suunnittelussa määritellään tunneleille huolto- ja
kunnossapito-ohjelma, jonka avulla pystytään seuraamaan niiden kuntoa, ja ennakoimaan
tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet ajoissa.
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Alla olevassa kuvassa on profiili kallio-osuudesta.
Kuva 1. Siirtotunnelin pituusleikkaus

Välillä Viinikanlahden kuilu – Vihiojan kuilu jätevesi johdetaan sukellusviemäreissä 4x600T.
Sukellusviemärit on mitoitettu niin, että yhteen putkista voidaan tarvittaessa tehdä huoltoa.
Huoltoja varten linjoihin tehdään alimpaan kohtaan sulkuventtiilein erotetut tyhjennysyhteet
huoltoa varten (mm. mahd. sedimentin kerääntyminen) sekä mahdollisuus pumpata tyhjennysvedet tuloviemäritunneliin. Sulkuventtiileillä ja pumppauksen asennusvalmiudella minimoidaan/estetään jäteveden johtuminen sukellustunneliosuudelle. Lisäksi tunnelin alataitekohdassa on tunnelin pohjalla vuotovesipumppaamo, millä hoidetaan mahdolliset vuotovedet
tuloviemäritunneliin.
Sukellusviemäreiden alkupäähän rakennetaan venttiili-/luukkujärjestelmä, jolla voidaan ohjata jätevesien johtumista eri putkilinjoihin. Liitteessä 2 on kohdassa Muut esitetty periaatekuvia.
Sukellusviemäreiden toimivuus on tarkasteltu mallintamalla, tulokset on esitetty liitteessä 5.
Koko tunnelijärjestelmä varustetaan LVI- ja SIA-järjestelmällä, sisältäen hajunpoistojärjestelmät. Gravitaationa puhdistamolle johtava tuloviemäritunneliosuuden ilmanvaihto kytketään laitoksen ilmanvaihtoon.
Huomioitavaa on lisäksi, että Hatanpään valtatien pääviemäri (1000 B) ei jatkossa toimi pääviemärinä välillä Vihilahti-Viinikanlahti. Kyseisen viemäriosuuden tarvittava/uusittava kapasiteetti ja korkeusasema tulee jatkossa selvittää.
Kalliotunneleiden kalliorakennussuunnittelusta on laadittu tähän osatehtävään oma raportti,
Osa 2, Saanio & Riekkola Oy:n toimesta. Osassa 2 on esitetty kalliotekniset asiat.
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2.3

Kalliotunneleiden poikkileikkaukset
Alla olevassa kuvassa 4 on esitetty siirto- ja purkutunneleiden poikkileikkaukset.
Kuva 4. Tunneleiden poikkileikkaukset
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Jäteveden siirtotunnelin kokonaispituus on noin 2916 metriä
Purkutunnelin kokonaispituus on noin 1529 metriä
Lisäksi louhitaan ajotunneli sekä työtunneli, joiden pituus on yhteensä noin 160 metriä, sekä
4 pystykuilua joiden yhteispituus on noin 91 metriä.
Jäteveden tuloviemäritunnelin vietto-osuuden pohja muotoillaan betonilla, pohjan muotoa
voidaan tarpeen mukaan muokata esim. huoltokäytävävaatimusten mukaan. Muiden tunneliosuuksien pohjalle on salaojitus ja sora tai sepeli.
Jäteveden tuloviemäritunnelin sedimentoituminen on todennäköistä, koska siihen johtuu sekavesiviemäröinnin alueelta hulevesien mukana hiekkaa yms. kiintoaineita, jotka laskeutuvat
hitaan virtausnopeuden takia tunnelin pohjalle.
Lisäksi voidaan todeta, että käytettäessä tunnelia tasausaltaana, niin tällöin kiintoaineksen
laskeutumien lisääntyy, koska jäteveden virtausnopeus on hyvin pieni. Tunnelia käytetään
tasaukseen aina kun keskivirtaama ylittyy.
Puhdistetun jäteveden purkutunnelissa kiintoaineksen sedimentoituminen ei oletettavasti ole
ongelma, ainakaan lyhyellä aikavälillä. Tunnelin kaltevuus saadaan riittäväksi ja puhdistamon
prosessi poistaa erittäin tehokkaasti kiintoaineksen. Purkuputkelle johtava kuilu on esitetty
rakennettavaksi kaltevaksi, jatkosuunnittelussa selviää lopullisesti onko se käytännössä
mahdollista. Purkutunnelin alimpaan kohtaan on varattu lietteelle allastilaa, joka on varustetaan järjestelyillä, joilla liete+vesi on mahdollista pumpata ko. kohdasta joko tuloviemäritunneliin tai purkulinjaan.

2.3.1 Puhdistettujen jätevesien purkujärjestelmä
Keskuspuhdistamossa puhdistetut jätevedet johdetaan kallioon louhittua painetunnelia pitkin
Vihilahteen, josta ne edelleen puretaan putkilinjaa, DN 2000, pitkin Pyhäjärveen. Purkulinja
joudutaan muuttamaan kalliotunnelista putkilinjaksi Vihilahdessa kalliopinnan syvenemisen
takia.
Putkilinja asennetaan järven pohjaan osittain kaivamalla ja osittain laskemalla se järven pohjaan. Kaivumassat on tarkoitus läjittää järven pohjalle ja mahdollisesti osittain käyttää kaivannon täyttöinä. Lähtökohtana on, että kaivettaville linjaosuuksilla Pyhäjärven veden virtausnopeus on vähäistä ja siten sedimentin leviäminen on vähäistä. Pohjan sedimenttiasioita
on käsitelty tarkemmin luvussa 6.
Putkiosuudelle voidaan tehdä loppupäässä reikiä putken selkään putken toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi putken purkupäähän asennetaan pystyputki, jolla levitetään purkautuvaa
puhdistettua jätevettä järven virtauskohtaan ja vältetään pohjan sedimentin pöllyäminen.
Purkulinjan kalliotunnelin (purkutunnelin) pituus on noin 1,35 kilometriä ja putkiosuuden pituus noin 1,7 kilometriä.
2.3.2 Puhdistettujen jätevesien varapurkujärjestelmä
Suunnittelun lähtökohtina on ollut varmistaa puhdistamon toiminta varmistamalla puhdistettujen jätevesien poisjohtaminen. Varapurkulinjaksi on edellisessä suunnitteluvaiheessa valittu viettopurkuviemäri keskuspuhdistamosta Lahdenperänkadulle, jossa purkuviemäri liitettäisiin osaksi Vihiojan rumpujärjestelmää.
Varapurkujärjestelmä on alustavasti esitetty tehtäväksi kokonaisuudessaan putkitettuna,
mm. alikulkutunnelien vuoksi, joiden kohdalla avouoman tekeminen ei ojana onnistu.
Tulvatilanteita varten tarvitaan tilavaraus purkuvesien pumppaukselle LahdenperänkadunLempääläntien alueelta Vihilahteen, pumppausta saatettaan tarvita siinä tapauksessa, kun
Vihiojan rumpujen kapasiteetti on huippukäytössä esim. kevättulvien tai pitkien sateiden aikana.
Pumppaustilanteessa paineviemärit rakennetaan kadun vierelle tilapäisjärjestelyin siten, että
liikennehaitat minimoidaan.
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Mikäli purkuvesien varajärjestelmä tehdään viettopurkuviemärinä, joudutaan keskuspuhdistamossa varautumaan tuloviemäritunnelin huolto- ja poikkeustilanteissa pumppausjärjestelyihin, joilla jätevesi voidaan nostaa noin 30 metriä laitoksen normaalia purkutasoa ylemmäksi.
Varapurkujärjestelmän pumppaus tapahtuu puhdistamon puhdasvesialtaasta. Pumppuja ei
hankita varalle, pumput ja paineputket hankitaan suunniteltuja huoltoja varten erikseen. Laitoksen sähkösuunnittelussa tulee huomioida varapurun pumppauksen aiheuttama lisäkuorma.
2.3.3 Jätevesien johtaminen välillä Rahola - Pirkkala- pystykuilut
Raholan puhdistamoalueelle tarvitaan 1500- 2000 m3 tasausallas ennen pumppausta tasaamaan vuotovesistä ja huippukulutuksesta johtuvaa virtaamaa. Suunnitelmissa on varauduttu
2000 m3 tasausaltaaseen.
Raholasta jätevedet pumpataan nykyisen puhdistamon alueelle rakennettavasta pumppaamosta Pyhäjärven alitse Pirkkalan Satamakadun kautta Naistenmatkantietä ja Nuolialantietä
seuraten Leirintäkadun liittymässä sijaitsevaan lakipisteeseen, josta jätevedet johdetaan
viettoviemärinä Rantaperkiöön. Paineviemäriosuuden kokonaispituus on noin 7,1 km, josta
vesistöosuuden pituus Raholasta Satamakadulle on noin 2,8-3,0 kilometriä linjauksesta riippuen. Vesistöalituksiin on suunniteltu toiminnan varmistamiseksi kaksi paineviemäriä halkaisijaltaan 630 mm, putkien paineluokka on PN 16.
Rantaperkiön alueella viettoviemärille on esitetty kaksi vaihtoehtoista liitospaikkaa tuloviemäritunneliin.
Vaihtoehdossa 1 Nuolialantielle rakennettava viemäri 1000B käännetään Rantaperkiönkadulle, jonka itäpäässä se liitetään putkitetulla poranreiällä suoraan siirtotunneliin. Siirtotunnelin
linjausta on tästä syystä korjattu yleissuunnitelman tarkistusvaiheessa. Sarankulmankadun
suunnasta tuleva ”Lempäälän linjan, C1” vaihtoehdossa 1 viettoviemäri 800B liittyy Rantaperkiönkadun uuteen viemäriin ja sitä kautta siirtotunneliin.
Vaihtoehdossa 2 Nuolialantielle rakennettava viemäri 1000B liitetään putkitetulla poranreiällä
työtunnelin kautta siirtotunneliin. Poranreikä sijoitetaan Hatanpään koulun eteläpuolella sijaitsevaan Ruhjunperänpuistoon.”Lempäälän linja, C1” vaihtoehdossa 2 liitetään Rautaharkossa Veturikadulla putkitetulla poranreiällä suoraan siirtotunneliin.
Molemmissa vaihtoehdoissa Rantaperkiön nykyinen jätevesiviemäri 600/680B voidaan johtaa
siirtotunneliin poranreikien kautta tai vaihtoehtoisesti jättää nykyiselleen.
Turkkiradan ja Satamakadun pumppaamoiden jätevedet pumpataan jatkossa keskuspuhdistamolle johtavaan tuloviemäritunneliin.
Pirkkalassa sijaitsevan Turkkiradan jätevedenpumppaamon jätevedet pumpataan Satamakadun pumppaamolle, osuuden pituus on noin 4 km. Satamakadulta jätevedet pumpataan edelleen Nuolialantien purkukaivoon, osuuden pituus on noin 4,3 km. Suunnitelmissa on esitetty
saneerattavaksi Satamakadun pumppaamo, siten että nykyinen, 2002 rakennettu pumppaamo muokataan siten, että sillä voidaan pumpata uudelle puhdistamolle idän suuntaan.
Satamakadun ja Turkkiradan jätevesipumppaamoiden jätevedet johdetaan omassa paineviemärissä, DN400 mm, ja Raholasta pumpattavat jätevedet johdetaan omissa paineviemäreissään, DN630 mm, pystykuiluun johtavaan viettoviemäriin.
Satamakadun ja Turkkiradan pumppaamoalueilla on olemassa olevat, hyötytilavuudeltaan yli
300 m3 säiliötilat. Nämä säiliötilat jätetään/saneerataan käyttöön tasaamaan huipputunti-,
tulva- ja häiriötilanteiden jäteveden johtamista.

Pirkanmaan keskuspuhdistamo, osatehtävä 2, Siirto- ja purkulinjojen yleissuunnitelman tarkistus
30.10.2015

Sivu 11/31

__________________________________________________________________________________________
Satamakadun pumppaamolla tehdään putki- ja venttiilijärjestelyjä, joilla jätevesiä voidaan
tarvittaessa johtaa valinnaisessa putkessa. Tarkemmat suunnitelmat ja kaaviot laaditaan jatkosuunnittelussa.
Pystykuilujen hajujen hallinta perustuu tuloviemäritunnelin ilmanvaihdon johtamiseen laitoksen ilmanvaihtojärjestelmään.
Pirkkalan ja Lempäälän suunnasta tuleville jätevesille on esitetty vaihtoehtoisena johtamisena järjestelyä, jossa kyseiset jätevedet pumpattaisiin Sarankulmaan rakennettavan pumppaamon avulla laitoksen prosessiin ohi laitoksen tulopumppaamon. Järjestelyllä vähennetään
geodeettisen korkeuden menetystä.
Liitteessä 8 ja siihen liittyvissä kartoissa 2/16664/106 ja 2/1664/207 on selvitetty asiaa. Putkien asentaminen tuloviemäritunneliin tai asentaminen maahan on selvästi kalliimpaa kuin
kyseisen vesimäärän pumppaaminen laitoksen tulopumppaamolla prosessiin. Karkeasti laskettu takaisinmaksu olisi 75 vuotta, ja siinä ei ole huomioitu investoinnin korkokuluja eikä
uudisinvestointeja.
Viinikanlahden, Raholan ja Pirkkalan jätevesien johtamiset on esitetty alla olevassa kuvassa
2 sekä liitteinä olevissa linjaosuuksien A, B1, B2 ja B3 suunnitelmissa 2/16664/Y1-Y2 ja
2/16664/100–405.
Kuva 2. Tampereen ja Pirkkalan jätevesien johtamisjärjestelyt, pohjakartta Maanmittauslaitoksen peruskartta
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2.3.4 Jätevesien johtaminen välillä Lempäälä- Peltolammi, osuus C2
Lempäälän siirtoviemärin alkupiste/nollapaalu sijaitsee Lempäälän keskuspuhdistamolla
(Kuokkalankosken jätevedenpuhdistamo), johon johdetaan myös Vesilahden jätevedet.
Lempäälän keskuspuhdistamolta jätevedet johdetaan viiden pumppaamon kautta Sääksjärvellä sijaitsevaan liitospisteeseen, joka sijaitsee Tampereentien (tie 130), varressa Kiillon
tehtaan läheisyydessä. Esitetyn siirtolinjan sijainti noudattelee Lempäälän Vesi -liikelaitoksen
v.2014 esittämää linjausta poiketen paikoin merkittävästi v.2011 yleissuunnitelman yhteydessä esitetyn siirtolinjan sijainnista. Lempäälän keskuspuhdistamon ja Kiillon liitospisteen
välisen rakentamattoman ja suunnittelemattoman osuuden (osuus C2) pituus on n. 10,6 km.
Pumppaamoiden sijainneissa on otettu huomioon nykyisen viemäriverkoston ja nykyisten jätevedenpumppaamoiden ja sijainti. Nykyisiä jätevesiverkostoja saadaan näin yhdistettyä
viettoviemäröintinä siirtolinjan jätevedenpumppaamoille. Osuuden viimeinen pumppaamo on
ehdotettu toimivaksi paineenkorotusperiaatteella käyttökustannusten minimoimiseksi. Tampereen Vedellä ei ole kokemusta jäteveden paineenkorotuspumpaamoista. Paineenkorotuspumppaamon tai muun välipumppaamon lopullinen tarve tarkistetaan pumppaamosuunnitelmien tarkentuessa.
Osuus C2 jakautuu pumppaamoväleittäin seuraavasti:
A. Lempäälän jätevedenpuhdistamon pmo, pv 2x315-10 0,9 km + Jv 500B 1,1 km
B. Moision I pmo, pv 2 x 400 PEH-10 1,3 km + Jv 600 B 2,1 km
C. Vanattaran pmo, pv 2 x 400 PEH-10 + Jv500..600B 1,3 km
D. Kuljun pmo , pv 2 x 400/500 PEH-10 1,5 km
E. Härkälevontien pmo, alustavasti jäteveden paineenkorostus, pv 2x 450/500 PEH-10 2,5
km
Paineviemäriosuuksien osalta on tehty vertailukustannustarkastelu vaihtoehtotilanteessa,
jossa tuplapaineviemäri korvattaisiin yhdellä, suurempi läpimittaisella paineviemärillä. Kustannukset ovat tällöin edullisemmat, mutta toimintavarmuus on huonompi.
Kunkin paineviemäriosuuden purkukaivo on paineviemärin korkein kohta. Ilmanpoistoventtiilien sijainnit on esitetty suunnitelmakartoilla.
Paineviemäriosuuksilla on esitetty muutama suuntaporattava osuus rautatien alituksen ja
yleisten teiden alituskohtien lisäksi. Jatkossa suuntaporauksien käyttöä myös pehmeikköosuuksilla tulee tutkia.
Osuuden C2 varrella sijaitsee muutama arvokas luontokohde (vrt. luku 7). Osuuden varrella
on alustavia maankäyttösuunnitelmia myös viettoviemäröinneiksi suunnitelluilla osuuksilla
esimerkiksi Vanattarantien varrella. Näiden osuuksien osalta viettoviemäröinnin ja maankäytön korkotasot on jatkosuunnittelun yhteydessä sovitettava yhteen. Osuus C2 käsittää yhden
rautatien alituksen sekä kolme Moisionjoen alitusta. Osuus on linjattu kulkemaan alku- ja
loppupäästään yleisillä tiealueilla.
Osuuden C2 liitospisteessä (päätöspisteessä) paineviemärin jätevedet puretaan rakenteilla/suunnitteilla olevaan viettoviemäriin Q max 500/750. Lempäälä-Pirkanmaan puhdistamo
siirtolinjan jätevedet johdetaan jo rakennettuja tai rakenteilla/suunnitteilla olevia vietto- ja
paineviemäreitä pitkin em. Kiillon kohdalta Peltolammin eteläpäähän. SITO on parhaillaan
suunnittelemassa Sääksjärven pumppaamoa, joka sijaitsee Sääksjärvi- vesistön eteläpään
tuntumassa. Suunnitteilla olevan Sääksjärven jätevedenpumppaamo siirtää jätevedet rakennettuihin Sääksjärvi-vesistön ja rautatien välissä sijaitseviin paineviemärilinjoihin 2x400 PEH6, joiden kapasiteetti on riittävä myös mitoitusvuonna. Näiden rakennettujen paineviemärien
purkupiste sijaitsee Tampereen ja Lempäälän kuntarajan läheisyydessä. Rakennetut paineviemärit on nykyisin liitetty Viinikanlahden jätevesipuhdistamolle johtavaan jätevesiverkostoon.
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2.3.5 Jätevesien johtaminen välillä Peltolammi-Pirkanmaan puhdistamo, osuus C1
Lempäälän ja Tampereen kuntarajalta lähtien Lempäälän ja Vesilahden sekä Vuoreksen, Multisillan, Peltolammin ja Lakalaivan jätevesiä johdetaan uusissa ja nykyisissä viettoviemäreissä Pirkanmaan puhdistamolle johtaviin pystykuiluihin ja sieltä edelleen nykyisen Viinikanlahden puhdistamon ja Pirkanmaan puhdistamon välille suunniteltuihin siirtotunneleihin. Osuuden C1 pituus on n. 5 km. Osuus pyritään koko matkalta toteuttamaan viettoviemäröintinä.
Osuuden C1 kanssa on rinnakkain nykyiset viettoviemärit (Jv 400 B…Jv 600 B), jotka jäävät
sekä alku- että loppuosaltaan liian pieneksi v. 2040 mitoitustilanteessa. Vuonna 2014 Sarankulmankadulta laadittu kapasiteettiselvitys myös tukee tätä osuuden loppuosuuden osalta,
jolle sijoittuu myös ratapihan alittava nykyinen jätevesiviemäri (FCG 5.9.2014).
Osuuden C1 viettoviemäri alittaa moottoritien, valtatien VT3 noin paalulla 3400. VT 3 alittava
nykyinen 800 B on verkostokartan mukaan kaltevuudessa 0,05 %. Uuden VT3 alituskohdan
sijaintia tarkennetaan kartoitus-, pohjatutkimus- ja maastokäyntien jälkeen.
Osuudelle C1 on esitetty loppuosuudelle n. plv.4050-5000 kaksi eri vaihtoehtoa.
-

Vaihtoehdossa 1 uusi viettoviemäri alittaa ratapihan. Ratapihan haastavan alituksen lisäksi vaihtoehdon 1 ongelmakohtina ovat syvät kaivannot osuuden C1 loppuosalla. Kaivannot syvenevät osuuden C1 vuoksi vähintään noin 1,5 m myös osuudella B1.

-

Vaihtoehdon 2 mukaisessa linjauksessa uusi viettoviemäri ei alita ratapihaa. Viettoviemäri
johdetaan suoraan erilliseen pystykuiluun (pystykuilun pituus n. 30 m) Veturikadulla.
Vaihtoehdossa 2 nykyinen ratapihan alittava jätevesiviemäri voidaan jättää pois käytöstä/jättää varakäyttöön (uuden viemärin putkikoon suurennus 600 B -> 800 B), jolloin ratapihan jälkeisen, jo lähitulevaisuudessa mahdollisen tulvimisuhkan alla olevan viettoviemärin kuormitus loppuisi Lempäälän-Peltolammin-Lakalaivan-Vuoreksen alueelta kokonaisuudessaan. Kustannuksiltaan vaihtoehto 2 on arvioitu pystykuiluineen edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Veturikadulle esitetyn pystykuilun läheisyydessä oleva suurjännitemaakaapeli on otettava pystykuilun sijainnissa huomioon. Vaihtoehtoa 2 pidetään rakennussuunnitteluvaiheessa ensisijaisena vaihtoehtona/tuntuu järkevämmältä.

Osuuden C1 varrella sijaitsee useita luonnonsuojelualueita ja arvokkaita luontokohteita (vrt.
luku 7). Peltolammin läheisyydessä viettoviemäri sijaitsee Peltolammin vedenpintaa alempana.
Lempäälän ja Vesilahden jätevesien johtamiset profiileineen on esitetty alla olevassa kuvassa
sekä liitteenä olevissa yleiskartoissa, asemapiirroksissa, pituusleikkauksissa ja pumppaamosuunnitelmissa.
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Kuva 3. Lempäälän johtamisjärjestelyt, osuudet C1 (Lempäälän puoli) ja C2 (Tampereen
puoli). Vihreät alueet kuvaavat luonnonsuojelualueita ja arvokkaita luontokohteita, pohjakartta Maanmittauslaitoksen peruskartta
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3 SIIRTOLINJOJEN MITOITUSVIRTAAMAT
Louhintatekniikasta johtuen kalliotunnelin poikkileikkaus on riittävä huomattavasti suuremmallekin mitoitusvirtaamalle. Päätunnelin viettoviemäriosuuden kapasiteettia, noin 39 000
m3, tullaan hyödyntämään huippuvirtaaman aikana varastotilavuutena tasoittamaan puhdistamon tulopumppaamon pumppausta.
Linjojen B1,B2,B3 ja C1 ja C2 mitoitusvirtaamien nykytilanne sekä mitoitusvuoden 2040 lähtökohdat on esitetty liitteenä 2 olevassa mitoitusvirtaamaraportissa, joka laadittiin tämän
hankkeen yhteydessä. Mitoitusvirtaamaraportin liitekartoilla on esitetty linjamitoituksen ja
säiliömitoituksen lähtökohtana olleet ennustetut väestö- ja työpaikkamäärien lisäykset
v.2040. Taulukossa 1 on esitetty keski- ja huippuvirtaamat osuuksittain.
Taulukko 1. Eri linjaosuuksien jätevesimäärien mitoitusarvot (vuoden 2040 mukainen tilanne)
Päiväkohtainen
Vuotovesien
Tuntikohtainen
Keskivirtaama
Linjaosuus
huippuvirtaama
vähennystamit.virtaama
3
m /d
m3/d
voite (l/s)
l/s*
A Viinikanlahti50…100
52 000
111 000
2 785
Hatanpää
A Hatanpää- Sul100 000
222 700
3 140
kavuori
43 800
60
B2 Rahola550-600*, säiliö
19 000
pystykuilu
2000 m3
B3 TurkkirataSatamakatu
B1+B3 Yhteensä
Turkkirata ja Satamakatu**
C2 Lempäälä puhdistamon pmo

2680

6 200

4950

11 400

3500

8 100

C2 Moisio pmo

4400

10 100

C2 Vanattara pmo

4750

10 900

C2 Kuljun pmo

5700

13 200

C1 Peltolammipystykuilu sis.
Sääksjärvi, Vuores,
Lakalaiva, Peltolammi

20…40
40…80
20…40
20….40
20…40
20..40
50…80

13 370

30 800

120, säiliö 308
m3
200, säiliö 350
m3
140, säiliö 100
m3
180, säiliö 40
m3
190, säiliö 40
m3
240, säiliö 40
m3
300..450 (suurenee alaspäin)
+säiliö Sääksjärven pmo:lla

* Satamakadun nykytilanteen tulovirtaamien tarkentaminen jatkosuunnittelussa
Taulukkoon lisäksi Lahdenperänkadun pääviemäristä keskivirtaamaksi on laskettu 10680 m3
vuorokaudessa ja huippuvirtaamaksi 25 700 m3 vuorokaudessa.

4 SIIRTOLINJOJEN PUMPPAAMOT JA LIITYNTÄPISTEET
4.1

Yleistä
Liitteenä 6 olevassa pumppaamoiden toiminta- ja toteutustapaselostuksessa on käsitelty Pirkanmaan puhdistamon siirto- ja purkulinjojen pumppaamoiden toiminta- ja toteutustapaa.
Kaikki jätevesipumppaamot on esitetty varustettavaksi varavoimakoneella, joiden tehoksi on
esitetty maksimivirtaaman pumppausteho + LVI- ja SIA-laitteiston kuormitus.
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Alla olevassa kuvassa 3 on esitetty kaavio pumppaamoista ja linjoista.
Kuva 3. Kaavio pumppaamoista ja virtaamista.

Liitteenä 2 olevan mitoitusraportin luvussa 5 on esitetty uusista johtamisjärjestelyistä kaaviokuva mitoitusarvoineen.
Taulukko 2. Paineviemäriosuuksien mitoitusarvot (vuoden 2040 mukainen tilanne)
KeskiKeskiPumpattaKeskim.
Pumppaamo,
Paineviemävirvirva MaksiVirtausnomitoitusvirtaama
rit
taama
taama
mivirtaama
peus m/s
m3/d
l/s
l/s
Raholan JVP,
2x630 PEH
19
220
0,45**
600
2x300
PN10 ja 16
000
Satamakadun JVP,
200
Turkkiradan JVP,
120
Lemp. puhd. JVP
140
Moisio I JVP
180
Vanattara JVP
190
Kuljun JVP, 250

Virtausnopeus m/s
1,3..1,4**

400/500 PEH

4950

57

0,4

200

1,3-2

400 PVC

2680

31

0,3

120

1,2

3500

40

0,7*/0,4

140

4400

51

0,5*/0,4

180

0.92**
/1,2

4750

55

0,6*/0,4

190

1,0**/1,3

5 700

65

0,4* / 0,3

240

0,8-1,2**/
0,9

2 x 315 /
1x 400
2 x 400/
1x500
2x 400/500
1x 500
2x400/500 /
1x630 PEH

1,2**/1,4

*käytössä toinen tuplaputkista
**käytössä molemmat tuplaputkista

4.2

Viinikanlahden liityntäpiste
Viinikanlahden alueella nykyiset pohjoisesta ja idästä tulevat pääviemärit liitetään kahteen
uuteen DN 1600 viettoviemäriin. Linja käännetään nykyisten mädättämöiden pohjoispuolelta
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kohti Hatanpään valtatietä ja johdetaan kadun reunassa kohti pystykuilua, jossa jätevesi pudotetaan kalliotunneliin.
Geoteknisesti kohde on vaativa rakentaa ja kaivanto tehdään tuettuna ja viemärit asennetaan paalutetun betoniarinan päälle.
Nykyisten ja uusien linjojen yhtymäkohtaan on esitetty rakennettavaksi hiekanerotin, erottimen tarpeellisuutta selvitetään jatkossa kunnossapidon kannalta.
Liittymäkaivossa tehdään ohjausjärjestelmä, jolla voidaan jätevedet ohjata jompaankumpaan
putkilinjaan huolto- ja kunnossapitotöiden ajaksi ja lisäksi hätätilanteessa molemmat linjat
voidaan sulkea ja johtaa jätevesi ylivuotoihin. Linjan ylivuodot hoidetaan edelleen nykyisen
verkoston kautta.
4.3

Raholan jätevesipumppaamo
Raholan puhdistamoalueella pumppaamo sijoitetaan puhdistamon eteläpuolelle tuloviemäreiden läheisyyteen. Virtaamien tasausta varten pumppaamolle rakennetaan 1500-2000 m3 tasausallas. Tulevat päälinjat johdetaan tasausaltaaseen omina linjoinaan, DN 1200.
Pumppaamotilassa on paikat kuudelle pumpulle (3 per imuallas). Pumput ovat vaakaasenteisia taajuusmuuttajaohjattuja keskipakopumppuja uppomoottorilta. Yhden pumpun
tuotto on 165 l/s (47 mVp) ja nimellisteho 105 kW (400 V, 50 Hz). Mitoitustilanteessa 650 l/s
(v. 2040) kumpaakin DN600 putkeen pumpataan noin 325 l/s ja tällöin käy kaksi pumppua
per imuallas ja yhdet ovat varalla.
Paineviemärit, 2 kpl, ovat kooltaan 630 PEH, pituus noin 7,0 km. Loppuosa tehdään viettoosuutena, DN 1000, noin 1,5 km.

4.4

Satamakadun jätevesipumppaamo
Satamakadun jätevesipumppaamolla nykyisen pumppaamon uusi paineviemäri käännetään
Härmälän suuntaan. Turkkiradan JVP purkaa jätevedet Satamakadun pumppaamoon.
Pumppaamotilassa on paikat neljälle pumpulle. Pumpuista yksi on varalla. Pumput ovat vaaka-asenteisia taajuusmuuttajaohjattuja keskipakopumppuja, tuotoltaan à 140 l/s ja nostokorkeudeltaan maks. 35 mvp, josta n. 25 m on geodeettista. Normaalitilanteessa v. 2040
keskivirtaama on 150 l/s, johon päästään kahdella pumpulla. Vuoden 2040 mitoitusvirtaama
on 200 l/s, jolloin samanaikaisesti on käytössä 3 pumppua. Pumpuilla on vuorotteluautomatiikka. Jokainen pumppu on sähköteholtaan 90 kW.
Mitoitus varmistetaan vielä tulovirtaamatietojen varmistamisen jälkeen. Paineviemärin koko
on 400/500 PEH, pituus on noin 7,2 kilometriä, jonka jälkeen on Raholan pumppaamon
kanssa yhteinen 1000 B, jonka pituus on 1,5 km. Satamakadun paineviemäristä tehdään liitos Raholan painelinjaan 630 PEH.
Nykyinen Pyhäjärven alittava putki, 315 PEH, pidetään varakäytössä.

4.5

Turkkiradan JVP
Turkkiradan jätevesipumppaamon uusi paineviemäri käännetään Satamakadun suuntaan.
Pumppaamon nykyiset rakenteet saneerataan tarpeen mukaan, imu- ja varastoallas toimii
jatkossakin virtaamien tasaajana. Imu- ja varastoaltaan tehollinen tilavuus on noin 308 m 3.
Nykyisten rakenteiden lisäksi rakennetaan uusi maanpäällinen rakennus varavoimakoneelle.
Pumppaamon pumput ja putkistot uusitaan. Nykyiset ruuvipumput korvataan uppopumpulla,
joka tulvatilanteessa siirtää jätevettä imu- ja varastoaltaaseen, pumpun kapasiteetti on noin
80 l/s.
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Satamakadun pumppaamolle jätevettä pumpataan neljällä pumpulla, joista yksi on varalla.
Pumppaamon maksimikapasiteetti on noin 120 l/s x 39 mvp. Geodeettinen nostokorkeus on
noin 20 m. Normaalitilanteessa v. 2040 keskivirtaama on 40 l/s, johon päästään yhdellä
pumpulla. Vuoden 2040 mitoitusvirtaama on 120 l/s, jolloin samanaikaisesti on käytössä 3
pumppua. Pumpuilla on vuorotteluautomatiikka. Jokainen pumppu on sähköteholtaan 37 kW.
Paineviemäri on kooltaan 400 PEH, pituus on noin 4,2 km.
4.6

Lempäälän jätevesipumppaamot
Pumppaamon imuallas on kaksiosainen, kokonaistilavuudeltaan 40 m3 normaalikäytössä ja
tulvatilanteessa, jolloin vesi nousee tuloviemärin yläpuolelle, tilavuutta on vielä lisää ainakin
40 m3. Pumppaamotilassa on paikat kuudelle pumpulle. Pumppaamosta lähtee kaksi painelinjaa ja pumput on liitetty niin, että kolme pumppua pumppaa yhteen painelinjaan ja toiset
kolme toiseen linjaan. Linjojen välille on järjestetty ristiinajomahdollisuus. Yhden linjan pumpuista on kaksi käytössä ja yksi varalla, jolloin koko pumppaamossa on kaksi varapumppua.
Pumput ovat vaaka-asenteisia, jäähdytysvaipalla varustettuja uppopumppuja. Ne käyvät taajuusmuuttajaohjattuna ja vuorotteluautomatiikalla.
Lempäälään suunniteltujen viiden jätevedenpumppaamon paineviemärien pituudet ja nostokorkeudet ovat:
1. Lempäälän puhdistamon JVP puhdistamoalueella. Paikka 6 pumpulle.
pv 2x 315 PEH-10, L= 880 m, Hgeo=22.5m, max.kap.140..150 l/s x 30 mvp (50
kW/pumppu)
2. Moision JVP, korvaa nykyisen Moisio I pumppaamon. Pumpaamoon johdetaan myös
Marjamäen alueen vedet. Paikka 6 pumpulle.
pv 2 X 400 PEH-10, L = 1250 m, Hgeo = 12 m, max.kap. 180 l/s x 15 mvp (20
kW/pumppu).
3. Vanattaran JVP, korvaa nykyisen Vanattaran pumppaamon. Paikka 6 pumpulle
pv 2 X 400 PEH-10, L = 1320 m, Hgeo = 7m, max.kap. 190..200 l/s x 12 mvp (15
kW/pumppu).
4. Kuljun JVP,korvaa nykyisen Kuljun pumppaamon. Paikat 6 pumpulle.
pv 2 X 400/500 PEH-10, L = 1520 m, Hgeo = 28 m, max.kap. 230..250 l/s x
30mvp(45 kW/pumppu). Putkikoon valinta ratkaistaan pumppaamovalikoiman perusteella. Härkilevontien JVP:n yhteiskäyttö ja ohitusmahdollisuudet huippuaikaa pienemmillä virtaamilla huomioidaan.
5. Härkilevontien JVP /paineenkorotus, suurten nostokorkeuksien vuoksi.
pv 2 X 450..500 PEH-10, L = 2470 m, Hgeo = 14 m, max.kap. 230..240 l/s x 20 mvp
(15 KW/pumppu). Painetukit DN300. Kolme rinnakkainkytkettyä vaaka-asenteista
pumppua (11-15 kW/pumppu).
Suunnitelmapiirustuksissa on esitetty pumppaamorakennusten tilat ja mitoitus, Lempäälän
pumppaamoista on laadittu yksi tyyppipiirustus.

4.7

Vihilahden solmupiste
Vihilahden solmupisteeseen johdetaan ja kootaan kaikilta suunnilta jätevesi, ja ohjataan keskuspuhdistamolle johtavaan siirtotunneliin. Jätevedet johdetaan kalliotunneliin osittain ajotunneliin rakennettua putkea pitkin ja osittain suoraan Pirkkalan ja Lempäälän osuuksien päihin rakennettujen putkikuilujen kautta.
Lisäksi Vihilahteen rakennetaan ajotunneli, jonka kautta louhitaan päätunneli ja purkutunneli.
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Pää- ja purkutunneli varustetaan sulkulaitteilla, jotka mahdollistavat tunneleiden sulkemisen
siten, että ne voidaan tarvittaessa pumpata tyhjiksi.
Lisäksi myös purkutunnelin ja purkuputken liitoskohtaan tehtävä purkukaivo/-kuilu on varustettava vastaavilla sulkulaitteilla. Purkukuilun pohjalle louhitaan allas, josta on mahdollisuus
pumpata puhdistetun jäteveden mukana kerääntynyttä sedimenttiä, pumppaus esitetään
hoidettavaksi siirrettävillä pumpuilla.
Vihilahden solmupisteen ilmanvaihtojärjestelmät varustetaan hajunpoistojärjestelmillä, koska
mm. tasaustilanteessa ilman poistumista tunnelista tapahtuu myös Vihilahden kautta.
4.8

Yhteenveto pumppaamoiden mitoituksista ja varustuksista
Pumppaamoiden mitoitusvirtaamien muodostumista v.2040 on käsitelty luvussa 3 ja liitteenä
olevassa mitoitusraportissa. Liitteenä olevassa pumppaamoiden toiminta- ja toteutustapaselostuksessa sekä suunnitelmapiirustuksissa on esitelty pumppaamoiden toimintaa ja varustetasoa.
Pirkkalan Satamakadun ja Turkkiradan pumppaamoiden mitoituksen optimointi on hankalaa
erittäin suurien vuotovesivirtaamien takia. Molemmilla pumppaamoilla on yli 300 m3 allastilat, joiden saneeraukseen on varauduttu.
Pumppaamoiden toiminnallisuuden suunnittelussa on huomioitu myös mahdollisten sähkökatkojen vaikutukset pumppaukseen. Paineiskujen/alipainetilanteiden välttämiseksi pumppaamot varustetaan vaimennussäiliöillä. Asia on huomioitava etenkin Raholan JVP:n toiminnassa.
Maaosuuksilla pystyprofiili suunnitellaan jatkuvasti nousevaksi ilmaa/kaasua keräävien ylätaitteiden välttämiseksi. Koska maasto-olosuhteista johtuen tämä ei ole kaikilta osin mahdollista, joudutaan ylätaitteisiin rakentamaan kaksitoimiset ilmanpoistoventtiilijärjestelmät.
Pumppaamot ja purkukaivot tulee varustaa hallituilla hajunpoistojärjestelmillä.
Pumppaamot varustetaan varavoimalähteellä sähkökatkojen varalle.
Vesistöalituksiin asennetaan virtausmittaukset molemmille rannoille, kumpaankin painelinjaan. Mittauksella voidaan seurata ja varmistaa mahdollisia vuotoja vesistöalituksissa. Vesistöalitusten osalta putkien paineluokkana PN16.
Jätevesipumppaamot ja linjoille tulevat venttiili-, mittaus- ja säätölaitteet kytketään jätevesipuhdistamon automaatiojärjestelmään. Samaan järjestelmään liitetään myös tunnelien sulkuihin liittyvät sulkulaitteet.

5 POHJAOLOSUHTEET JA POHJARAKENTEET
5.1

Yleistä
Yleissuunnitelman tarkastuksen yhteydessä on tehty lisäpohjatutkimuksia vain Viinikan, Vihilahden ja Sulkavuoren ympäristöön kalliopinnan korkeusaseman selvittämistä varten. Pohjanvahvistusten tarpeet ja kallion määrä on arvioitu vanhojen pohjatutkimusten sekä maaperäkartan perusteella.
Linjojen rakentamisessa on varauduttu yli 2 m kaivantojen osalta tuentaan joko tuentaelementein tai pontein.

5.2

Pohjaolosuhteet ja pohjanvahvistukset linjoittain
A Viinikanlahti-Pirkanmaan Keskuspuhdistamo

Pirkanmaan keskuspuhdistamo, osatehtävä 2, Siirto- ja purkulinjojen yleissuunnitelman tarkistus
30.10.2015

Sivu 20/31

__________________________________________________________________________________________
Viinikanlahden ja Vihilahden välisellä alueella pohjaolosuhteet ovat hyvin vaihtelevat: linjalla
on pehmeän saven, savisen siltin ja eloperäisen (turve/lieju) lisäksi karkeampia hiekkakerroksia, sekä tiivistä pohjamoreenia ja kalliota. Plv 0-800 ja 1350-1650 vesistöön epämääräisellä materiaalilla tehtyä täyttöä, jonka taso ei ole varmuudella tiedossa.
Viinikanlahden puhdistamon alueella maanpinta on tasolla noin +80…+83. Maakerrosten
paksuus alueella vaihtelee 10…30 m. Ylimpänä maakerroksena on 0…5 m täyttöä ja sen alla
pehmeää silttiä ja savea. Kallionpinta putoaa nopeasti mentäessä suunnitellun pystykuilun
kohdalta järveä ja Viinikanojaa kohden.
Päälinja toteutetaan 2 x 1600 mm betoniputkina paaluvälillä noin 0-300 ja loppu toteutetaan
kalliotunnelina. Viemäri perustetaan paalulaatalle ja rakennetaan 8…9 m syvyisessä, usealta
tasolta tuetussa kaivannossa pystykuilulle saakka. Pystykuilu rakennetaan ehjään kallion pintaan saakka rakennetussa tuetussa kaivannossa, jonka laajuus on noin 8x8 m2. Suunnitellun
pystykuilun kohdalla maakerrosten paksuus on noin 10…12 m. Pystykuilun kaivannon seinä
tehdään porapaaluseinänä, joka ulotetaan alapäässä riittävän syvälle ehjään kallioon.
Vihiojan pystykuilun kohdalla maanpinta on tasolla noin +82…+84 ja kallionpinta tasolla noin
+75…+77. Maakerroksina on kohtalaisen tiivistä silttiä ja moreenia noin 7…10 m paksuudelta. Pystykuilu toteutetaan ponttiseinin tuettuna kaivantona tai vaihtoehtoisesti porapaaluseinin.
A Purkuputki
Purkutunnelin purkukaivon kohdalla maanpinta on tasolla noin +85 ja kallion päällä olevan
moreenipeitteen paksuus on noin 10 m.
Kaivanto toteutetaan osittain avokaivantona ja osittain tuettuna kaivantona ympäristönäkökohdat huomioiden.
Purkuputki upotetaan vesistön pohjaan alkuosalla tuettuna ja loppuosalla avokaivantona.
A Varapurku
Varapurkulinja sijoittuu Lempääläntielle sekä Lempääläntien ja moottoritien välialueelle. Pohjamaa on pääosin moreenia ja silttiä.
Putkilinja perustetaan maanvaraisesti. Työnaikaiset kaivannot tehdään pääosin elementtituin
tuettuina.
B1 Nuolialantie
Linja B1 sijoittuu pääosin Nuolialantielle tai sen viereiselle kevyenliikenteenväylälle. Pohjamaa on pääosin silttiä ja savista silttiä. Kallio on paikoin lähellä putkilinjojen perustamistasoa
tai sen yläpuolella. Härmälänojan kohdalla pohjamaa on pehmeää ja mahdollisesti liejuista
savea.
Putkilinjat perustetaan pääosin maanvaraisesti. Härmälänojan kohdalla putket porataan ja
ojan molemmilla puolilla putkilinjat perustetaan paalulaatalle. Koska linja sijoittuu monin paikoin liikennealueelle, putkikaivannot rakennetaan pääosin kaivantoelementein tuettuna.
B2 Rahola
Linja sijoittuu pääosin Naistenmatkantien kevyenliikenteenväylälle. Satamakadun pumppaamon läheisyydessä linja sijoittuu metsä- / peltoalueelle. Pohjamaa vaihtelee savisesta siltistä
kiviseen moreeniin. Kallio on paikoin lähellä maan pintaa.
Putkilinjat perustetaan pääosin maanvaraisesti. Härmälänojan kohdalla putket porataan ja
ojan molemmilla puolilla putkilinjat perustetaan paalulaatalle. Satamakadun pumppaamon
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läheisyydessä pohjamaa on todennäköisesti pehmeää ja putkilinjat perustetaan paalulaatalle.
Koska linja sijoittuu monin paikoin liikennealueelle, putkikaivannot rakennetaan pääosin kaivantoelementein tuettuna.
Raholan pumppaamo sijoittuu todennäköisesti osittain täyttömaa-alueelle. Perustuskaivanto
on noin 9 m maanpinnasta ja ulottuu useita metrejä Pyhäjärven pinnan alapuolelle. Kaivanto
tuetaan ponttiseinin ja ankkuroidaan tarvittaessa kallioon kallioankkurein. Raholan pumppaamolle tarkastellaan mahdollisen louhetäytön vuoksi vaihtoehtoista sijaintipaikkaa n. 70 m
aikaisemmasta koilliseen, nykyisen puhdistamorakennuksen itäpuolelle.
B3 Pirkkala
Linja sijoittuu pääosin olemassa oleville väylille Naistenmatkantien kevyenliikenteenväylälle,
Paavontielle ja Turkkiradalle. Pohjamaa on pääosin moreenia ja kalliota, mutta paikoin on
myös silttisiä ja savisia alueita.
Putkilinjat perustetaan pääosin maanvaraisesti. Satamakadun pumppaamon läheisyydessä
pohjamaa on todennäköisesti pehmeää ja putkilinjat perustetaan paalulaatalle. Koska linja sijoittuu monin paikoin liikennealueelle, putkikaivannot rakennetaan niiltä osin kaivantoelementein tuettuna.
C1 Lempäälä
Linja sijoittuu pääosin nykyisten tiealueiden luiskaan sekä katualueille. Pohjamaa on moreenia ja savista silttiä.
Linja perustetaan pääosin maanvaraisesti; paikoin pohjanvahvistuskeinoina käytetään paalulaattaa ja massanvaihtoa.
Syvät työnaikaiset kaivannot sekä liikennealueiden läheisyydessä olevat kaivannot tehdään
pääosin kaivantoelementein tuettuna ja varsinkin pehmeiköillä kaivannot tuetaan teräsponttiseinällä.
C2 Lempäälä
Linja sijoittuu monin paikoin Tampereentien (mt 3003) ja Vanattarantie luiskaan ja muilla
osin pelto- ja metsäalueille. Pohjamaa vaihtelee laajoista moreenialueista liejuisiin savikkoihin. Savi- ja silttialueet ovat pääosin melko tiiviitä matalia, mutta varsinkin Moisionjoen varrella on syviä ja hyvin pehmeitä kohtia.
Linja perustetaan pääosin maanvaraisesti – pehmeikköalueilla pohjanvahvistuksena käytetään paalulaattaa.
Syvät työnaikaiset kaivannot sekä liikennealueiden läheisyydessä olevat kaivannot tehdään
pääosin kaivantoelementein tuettuna ja varsinkin pehmeiköillä kaivannot tuetaan teräsponttiseinällä.
5.3

Pohjatutkimukset
Toteutussuunnitelmaa varten tarvittavat pohjatutkimukset on esitetty piirustuksissa
2/16664/600 - 2/16664/619. Lähtötietona olevat pohjatutkimukset ovat pääosin painokairauksia ja porakonekairauksia. Varsinkin maaperänäytteitä on hyvin vähän. Ohjelmoidut tutkimukset ovat lähinnä puristinheijarikairauksia ja porakonekairauksia ja häiriintyneiden maaperänäytteiden ottoa.
Kalliotunnelin ja varsinkin pystykuilujen ja tunnelin suuaukkojen kohdalla, kalliopinnan taso
tarkastetaan porakonekairauksin. Kuilujen kohdalta tehdään yksi porakonekairaus kalliotunnelin tasolle ja tämä reikä videokuvataan ja siitä tehdään vesimenekkikokeet.
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Kalliotunnelin alueelle asennetaan pitkäaikaisia pohjaveden tarkkailuputkia, joista voidaan
havaita mahdollinen pohjaveden pinnan laskeminen louhinnan seurauksena.
Pehmeikköalueilla tehdään puristinheijarikairauksia, maaperänäytteenottoa ja tarvittaessa
siipikairauksia selvittämään maalajikerrokset, paalupituudet ja maaperän leikkauslujuus.
Muuten siirtolinjojen kohdalla tehdään puristinheijarikairauksia perustamistavan varmistamiseksi ja mahdollisten kalliopintojen havaitsemiseksi. Linjojen C1 ja C2 kohdalla kairausten lisäksi linja tutkitaan maatutkalla.
Vesistölinjat tutkitaan tekemällä monikeilauksia ja/tai viistokaikuluotauksia selvittämään
pohjan korkeustaso sekä pehmeikköjen ja lohkareiden selvittämiseksi. Luotaustietoja täydennetään myöhemmin painokairauksilla.
Kaikkien risteävien viettolinjojen vesijuoksut mitataan kaivoista suunnitellun linjan molemmin puolin.
5.4

Lyhyt yhteenveto vesistötutkimuksista, perustuu vuoden 2011 yleissuunnitelmaaineistoon
Pyhäjärven vesistölinjauksia tutkittiin aiemmassa yleissuunnitteluvaiheessa lautalta tehdyillä
pohjatutkimuksilla ja näytteenotoilla, sekä linjoja tutkittiin myös sukellustyönä.
Pohjatutkimustulokset ja sedimenttinäytetulokset on esitetty aiemman raportin 2011 liitteissä.
Lisäksi sukellustyönä tutkittiin nykyisen Haikka – Rahola paineviemärin sijaintia ja pohjaolosuhteita. Lisäksi nykyinen paineviemäri kartoitettiin paikoilleen.
Alla on lyhyt kuvaus sukellustutkimuksesta.
Putki oli arviolta samassa paikassa kuin syyskuussa 2003 rakennus- ja viimeistelytöiden jälkeen.
Puhdistamon päässä on parikymmentä metriä kovempaa ja matalampaa pohjaa, jossa putki
on kaivetussa kaivannossa ja aluksi peitettynä.
Selkäsaaren ja Lehtisaaren välissä on Selkäsaaresta tulevan matalan karikkoalueen lievealue,
jossa on savensekainen kivipohja ja harvakseltaan suurempia kiviä. Putken alta ja läheltä
raivattiin kiviä v. 2003 ja putkea siirrettiinkin jonkin verran parempaan paikkaan. Alueella
havaittiin kaksi irronnutta painoa.
Pirkkalan puoleinen ranta on kivistä ja putki kulkee kaivannossa peitettynä.
Pohjan pinta on savea, mutta tarkastetun putken kaivanto on melko kivinen eli uuden rakentamista ajatellen on syytä varautua moreenin kaivutöihin ja kiven rikkomiseen.

6 TUNNELEIDEN KALLITOTEKNISET ASIAT
Tunneleiden kalliorakennusasiat ovat esitetty Saanio & Riekkolan osaraportissa 2, jotka ovat
liitteinä.
7
7.1

YMPÄRISTÖ
YVA:ssa esitetyt asiat, jotka tulee huomioida suunnittelussa.
Alla olevassa taulukossa 3 on 2013 raportoidussa YVA:ssa määriteltyjä asioita, joita tulee
huomioida tässä osatehtävässä (OT2).
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Taulukko 3. YVA:ssa esitetyt lausunnot ja niihin vastineet
LAUSUNTO

TOIMENPIDE/Suunnitelmariski

SUUNNITTELUVAIHE JA HANKEKUVAUS
YVA:ssa esitetty hankemitoitus: käsittelykapasitetti 95 000
m3/d

Suunnitelman hankemitoitus on 100 000 m 3/d

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT JA PÄÄTÖKSET
Siirto- ja purkulinjojen rakentaminen edellyttää vesilainmukaista lupaa.

Siirto- ja purkulinjojen vesistöjen alituksille haetaan lupaa kun suunnitelmat ovat siinä vaiheessa että niiden vaikutuksia voidaan arvioida.

Jätevesien johtaminen vesistöön edellyttää ympäristölupaa.

Jätevesien johtamiselle haetaan lupaa, kun virtausmallinnus purkuputken paikasta valmistuu, alustavasti 2015 lopussa

HANKKEEN LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN JA
SUUNNITELMIIN
Hankkeen suunnittelu on tarpeen yhteen sovittaa maakuntakaavoitukseen

Maakuntakaavaan on merkitty hankkeen vaatimat merkinnät, maakuntakaavaehdotus on suunnitelman valmistumisvaiheessa hyväksyttävänä.

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pääpaino suunnitelmassa on vesistövaikutusten vähentämisessä.
Tämä on suunnitelma Pirkanmaan jätevesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetylle vaihtoehdolle JVE 1, jossa jätevedet johdetaan
keskitetyssä vaihtoehdossa seudulliseen keskuspuhdistamoon käsiteltäviksi Tampereen seudun kunnista ilman Nokiaa. Sekä typpi, että
fosforikuormitus vesistöön pienenee tässä vaihtoehdossa.

MAANKÄYTTÖ
Sulkavuori vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää kaavojen
päivittämistä tai muuttamista. Uudet purku- ja ajotunnelit
sijoittuvat kauppa- ja palveluvaltaisen yritystoiminnan
alueelle
(PK-2 ), palveluvaltaisen yritystoiminnan alueelle (PK-3),
tuotantovaltaisen yritystoiminnan
alueelle (T-3), rautatieliikenteen alueelle ((LR), pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP) ja
yhdyskuntateknisen huollon alueelle (ET).

Tampereen kaupungin kaavoituksen kanssa on aloitettu neuvottelut
em. asioiden eteenpäin viemiseksi.

RAKENTAMISEN AIKAISET VAIKUTUKSET

Ennen hankkeen lupa- ja hyväksymismenettelyjä valittavasta vaihtoehdosta tai
tarvittaessa useammasta vaihtoehdosta on selvitettävä
yksityiskohtaista suunnittelua varten
siirtolinjojen ja purkuputkien koko matkalta, sekä
rantautumiskohdissa putken
asennussyvyydeltä lietteestä haitta-aineet, ainakin raskasmetallit, PCB ja vesiympäristölle haitalliset orgaaniset
tinayhdisteet. Tarvittaessa vesistöalitusten vaikutuksista
tulee tehdä
ekologinen riskinarvio ja esittää haittojen vähentämistoimet.

Sedimenttien haitta-ainetutkimus päivitetään, kun linjausvaihtoehdot
ovat myös rantautumispaikkojen osalta tarkentuneet. Vesistön alitusten osalta ekologisten riskinarvioiden tarvetta arvioidaan vesilain
mukaisen lupahakemuksen yhteydessä.

Pirkanmaan keskuspuhdistamo, osatehtävä 2, Siirto- ja purkulinjojen yleissuunnitelman tarkistus
30.10.2015

Sivu 24/31

__________________________________________________________________________________________

Siirtolinjojen tulisi olla sellaiset että järven pohjan tai rantojen kaivua ei tehtäisi veden samentumisen vuoksi

Rantojen kaivua ei voida täysin välttää, mutta jatkosuunnittelussa, kun
valittujen putkien materiaalit ja muut rakennustekniset yksityiskohdat
ratkeavat, tulee pyrkiä valitsemaan menetelmiä joissa ranta kaivamisen määrä jää vähäiseksi ja esim. työmaa-alue pyritään pitämään
mahdollisimman pienenä ranta-alueella. Jatkosuunnistelussa voidaan
huomioida myös pohjankaivun tarvetta työ- ja materiaali menetelmien
valinnassa sekä tarkemmissa rakennusohjeissa. samentumista estetään myös suojaverhoilun (suodatin kangas) avulla.

Liikenneviraston lausunnossa todetaan, ettei ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ei
ole huomioitu rautatietä. Siirtolinjat Sulkavuoren ja Vihilahden välillä louhittaisiin radan alta.
Jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava
Liikenneviraston ”ohjeet louhintatöistä
radan läheisyydessä”, sähkörataohjeet sekä Radanpidon
turvallisuusohjeet.

Jatkosuunnittelussa huomioidaan em. ohjeet. Suunnittelutyössä on
mukana rataympäristössä työskentelyn asiantuntijoita, jotka huomioivat em. asiat.

Kallioiden arseenipitoisuudet

Kallioiden arseenipitoisuuksia on tutkittu aikaisemmissa vaiheissa.
Tutkittujen louhittavien kallioiden osalta arseenipitoisuudet ovat
normaalit.

LUONTO
Härmälän puiston
alueella esiintyvä luonnonsuojeludirektiivin IV lajeihin mainittu liito-orava ja sen lisääntymisja levähdyspaikkojen selvittäminen ennen rakentamistoimia
Siirtolinjojen varrella hankkeella on vaikutusta paikallisesti merkittäviin luontokohteisiin ja
viherkäytäviin puistoissa ja lehdoissa (Rantaperkiön
puisto, Haikanpuisto, Lempäälän ja
Pirkkalan lehdot), ja nämä kohteet tulee huomioida jatkosuunnittelussa.

Härmälänpuiston liito-oravien esiintyminen suunnitelmaan verrattuna
on käyt tarkistamassa keväällä 2015. Hankealueella josta kaadetaan
puustoa, ei havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Lehtoihin
kohdistuvia vaikutuksia on pyritty lieventämään tarkastelemalla mahdollisia vaihtoehtoisia linjauksia. Vaikutuksia voidaan lieventää rakennusuunnitelma vaiheessa työtapaohjeilla, pitämällä kaivanto mahdollisimman kapeana kohteen kohdalla sekä hyvällä jälkihoidolla (esim.
soveltuvat istutukset).

KULTTUURIMAISEMA JA RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ, LUONNONMAISEMA
Museovirasto esittää, että ennen vesirakennustyön toteuttamista on teetettävä arkeologinen
vedenalaisinventointi
sen
selvittämiseksi,
onko
hankealueella
vedenalaisia
muinaisjäännöksiä ja onko hankkeella haitallista vaikutusta
niihin.
Maakuntamuseo on myös todennut, että hanke saattaa
koskea jopa useita kiinteitä
muinaisjäännöksiä, joten sen eri osien toteutusvaihtoehdoista tulee neuvotella
museoviranomaisen kanssa MML 13 §:n mukaisesti.
ILMANLAATU

Suunnitelman tässä vaiheessa on selvitetty että vedenalaisilla rakennuskohteilla ei ole tunnettuja vedenalaisia arkeologisia kohteita.
Vedenalaiset kohteet ovat yleisimmin laivojen tai veneiden hylkyjä.
Tampereen kaupungin ja hankealueen läheisyyden vesillä näitä
kohteita ei ole.
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Pumppaamoiden ympärille hajuhaittojen ehkäisemiseksi on hyvä jättää riittävät
suojavyöhykkeet ja varautua hajunkäsittelyyn (Vihilahti).

On huomioitu maisema/- ja ympäristösuunnittelussa sekä linja- ja
pumppaamosuunnittelussa.

VEDENLAATU

Mielipiteissä esitetään, että tehtäisiin erillinen ohijuoksutustarkastelu eri jätevesivirtaamilla ja
-kestoilla kaikilta ohijuoksutuspaikoilta kuvamaan
tilannetta, jossa siirtolinjassa on
käyttökatko.

Ohijuoksutustarkastelun tarvetta on tarkasteltu suunnitelman kuluessa
ja se tarkentuu seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

Puhdistamattomien jätevesien johtaminen vesistöön ei ole
hyväksyttävää vaan edellytyksenä
hankkeelle on varajärjestelmä pidempiaikaisten huoltotilanteiden ja toimintahäiriöisen varalle.

Suunnittelussa on tarkasteltu varajärjestelmän tarvetta, huolto- ja
toimintahäiriötilanteet on huomioitu esim. putkilinjojen sijoittelussa ja
lukumäärässä.

Hämeen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen
kalatalousryhmä esittää, että
purkupaikan vaihtoehtoisia sijainteja tulee tarkastella
viimeistään ympäristölupaprosessin
yhteydessä.

Purkupaikan vaihtoehdoista tehdään virtausmallinnus syksyllä 2015.

PILAANTUNEET MAAT
Puhdistamo alue tulee sijaitsemaan vanhan kaatopaikan
alueella.

Siirtolinjat liittyvät puhdistamoon eri suunnasta, kuin missä pilaantuneet maat varsinaisen laitoksen maalla sijaitsevat. Siirtolinjojen kaivut
eivät ulotu kaatopaikka alueelle.

RISKIT
Siirtolinjoille tulee laatia yksityiskohtainen riskinarvio ja
riskienhallintasuunnitelma, erityisesti Vihilahden ympäristön
aluetta tulee tarkastella.

Siirtolinjojen suunnittelua ohjaa Ramrisk työkalu, jonka yhteydessä
muodostuu riskienhallintasuunnitelma. Riskienhallintasuunnitelma
tulee tämän suunnitelman liitteeksi.

HAJU
Pumppaamoiden tuuletusilman hajunkäsittely vaatii
tarkempaa jatkosuunnittelua. Erityisesti
Vihilahden varapurkupaikan käytön vaihtoehtoista suunnittelua tulee tarkentaa ja huomioida
hajuhaitta.

7.2

Tarve on huomioitu suunnittelussa riittävin hajunpoistoratkaisuin.

Pyhäjärven vesistön sedimentin haitta-ainetutkimukset, perustuu 2011 raporttiin
Suunniteltujen siirtolinjojen ja purkuputken alueelta otettiin edellisessä yleissuunnitteluvaiheessa sedimenttinäytteitä 7 pisteestä 20. – 21.10.2009. Näytteet otettiin veneestä limnosnäytteenottimella tai Ekman-noutimella (pohjan laadusta riippuen) järven pohjasta syvyydeltä 0 – 0,2 m. Tutkimuspisteiden sijainnit mitattiin GPS-laitteella (tarkkuus ± 5m). Sedimenttitutkimuksen näytepisteiden sijainnit on esitetty aiemman suunnitelman liitekartoissa.
Liitteen 15 yhteenvetotaulukossa analyysituloksia verrataan VNa 214/2007 kynnys- ja ohjearvoihin ja liitteessä 16 normalisoituja analyysituloksia verrataan Ympäristöministeriön Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen laatukriteereihin.
Tutkimuksessa havaittiin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia näytepisteissä PIPU1, PIPU3, PIPU4, PIPU6 ja PIPU7. VNa 214/2007 alemmat ohjearvot eivät ylittyneet yhdessäkään näyt-
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teessä minkään haitta-aineen osalta. Havaitut arseenipitoisuudet vaikuttavat olevan luontaisten taustapitoisuuksien tasolla.
Sedimenttien laatukriteerien taso 2 ylittyi tributyylitinan (TBT) osalta näytteessä PIPU3 sekä
kuparin ja PCB-kongeneerien 28, 52, 138 ja 153 osalta näytteessä PIPU4. Lisäksi laatukriteerien taso 1 ylittyi arseenin, elohopean, kadmiumin, kromin, kuparin, lyijyn, nikkelin, sinkin,
fenantreenin, antraseenin, fluoranteenin, bentso(a)antraseenin, TBT:n, PCB:n ja öljyhiilivetyjen osalta.
Sedimentin haitta-ainetutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tutkimusalueen sedimentissä näkyy haitta-ainekuormitusta. Korkeimmat haitta-ainepitoisuudet havaittiin syvemmiltä
alueilta otetuissa näytteissä. Tutkimuksessa havaittujen sedimentin haitta-ainepitoisuuksien
perusteella arvioidaan että rakennustöiden vaikutukset vesiympäristöön ovat pieniä ja lyhyt
aikaisia niin organotinojen kuin metallien suhteen. Mikäli rakennustöissä TBT:tä ja raskasmetalleja vapautuu sedimentistä, ne ovat sitoutuneena kiintoaineeseen ja myös sedimentoituvat
uudestaan, jolloin mahdolliset vaikutukset ovat tilapäisiä. TBT:n poistuminen eliöstöstä on
nopeaa, kun TBT pitoisuus elinympäristössä pienenee.
Jatkotutkimuksissa ja mahdollisten rakennustöiden aikaisessa seurannassa tulisi tarkentaa
tietoja sedimentin osalta raskasmetallipitoisuuksista (erityisesti alumiini, rauta ja kadmium)
ja kalanäytteiden osalta orgaanisista tinayhdisteistä.

8 INVESTOINTI- JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET
8.1

Kustannusten laskentaperusteet
Projektin koordinaatioryhmässä on sovittu seuraavat periaatteet kustannuslaskennasta:
Investointikustannukset jaotellaan seuraavasti:









louhintatyöt (sis. betonoinnin ja lujitukset)
maarakennustyöt (sis. putkitukset ja niihin liittyvät varusteet ja laitteet)
geotyöt (tuenta ja pohjanvahvistus)
jätevesipumppaamot ( 8 kpl pumppaamoita, sis. koneistot, putkitukset ja rakenteet)
LVI- ja SIA työt (sis. myös tunnelin LVI- ja SIA-kustannukset)
suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksina + 12 %
varauksina +10 %
Investointikustannukset on esitetty taulukossa 4.
Käyttökustannukset jaotellaan seuraavasti:

 energiakustannukset
 korjaus ja kunnossapitokustannukset (0,5 %/a rakennuskustannuksista, 1,5 %/a koneistokustannuksista, 0,25 %/a maanalaiset johtolinjat)
Käyttökustannukset on esitetty taulukossa 5.
Elinkaarikustannustarkastelu perustuu nykyarvomenetelmään, jossa eri vuosien investointikustannukset ja käyttökustannukset on diskontattu nykyarvoiksi 30 vuoden tarkasteluajanjaksolla (2020 – 2050) käyttäen 5 %:n vuotuista korkokantaa.
Investointien tarkasteluajanjakson lopussa olevat jäännösarvot on diskontattu nykyarvoiksi
ja vähennetty muiden investointien nykyarvojen summasta niissä tapauksissa (mm. louhin-
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takustannukset), joissa investointien kirjanpidollinen kuoletusaika ei ole kulunut loppuun tarkastelujakson aikana.
Laskennallisina kuoletusaikoina on käytetty seuraavia aikoja:

 maarakentaminen ja kalliorakentaminen 50 vuotta
 rakennukset 30 vuotta
 koneistot, SIA ja LVI 15 vuotta
Elinkaarikustannukset on esitetty taulukossa 6.
Hankkeeseen osallistuvien tahojen kustannusjaottelusta laaditaan erillinen liite.
Kustannusindeksi 4/2015 (Maku 2010 110,6)
Rakentamiskustannukset perustuvat Foren hankeosahintoihin sekä kalliorakentamisessa mm.
Rantaväylän tunnelin rakentamisen hintoihin.
8.2







Investointikustannukset
Taulukossa 4 on esitetty siirto- ja purkulinjojen hankekustannusarvio.
Investoinnit sisältävät:
siirto- ja purkutunnelit, pystykuilut, betonoinnin ja lujitukset
maa- ja vesistöosuuksien linjarakentamiset, maarakennus ja putkitukset
geotyöt, tuenta ja pohjavahvistus, ponttiseinät, paalulaatat yms.
jätevesipumppaamot 9 kpl, koneistot ja putkitukset, rakenteet ja rakennukset
LVI- ja SIA-työt, sisältää tunneliosuuden
Taulukko 4. Investointikustannukset
Kustannusyhteenveto
Louhintatyöt (sis. betonoinnin ja lujitukset)
Linja- ja maarakennustyöt
(sis. putkitukset ja niihin
liittyvät varusteet ja laitteet)
Geotyöt (tuenta ja pohjanvahvistus)
Pumppaamot 9 kpl (sisältää
koneisto- ja rakennetyöt)
LVI- ja SIA-työt
Kustannusvaraus 10 %
Suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset 12 %
Yhteensä, €

Kokonaiskustannus,
€
19 100 000

27 100 000

7 600 000
8 700 000
2 800 000
6 500 000
7 800 000
79 600 000

Jatkotutkimuksissa selviää PIMA-töiden kustannusvaikutus, optiovarauksena aiemmin esitetty 1,0 M€.
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8.3

Vuosittaiset käyttökustannukset
Taulukossa 5 on esitetty pää- ja purkulinjojen vuosittaiset käyttökustannukset, energiahinta
0,10 €/kWh.
Taulukko 5. Vuosittaiset käyttökustannukset
Käyttökustannukset/vuosi

€

Koneistokustannukset, sisältäen pumppaamot ja sulkuluukut sekä LVI ja SIA
1,5%/a

117 000

Maanalaiset johtolinjat ja kalliorakennuskustannukset, 0,25%/a

144 000

Energiakustannukset Rahola €/a

100 000

Energiakustannukset Satamakatu €/a

90 000

Energiakustannukset Turkkirata €/a

15 000

Energiakustannukset Lempäälä €/a
yht. 5 pumppaamoa

125 000

Energiakustannus tunneli TATE

6 000

Vuotuiset käyttökustannukset yhteensä
Käyttökustannukset jätevesikuutioita kohden €/m3

8.4

597 000
0,016

Elinkaarikustannukset
Taulukossa 6 on esitetty elinkaarikustannukset.
Taulukko 6. Elinkaarikustannukset
Kuvaus

€

Uudisinvestoinnit €

79 600 000

Diskontatut käyttökustannukset €

9 180 000

Diskontattu jäännösarvo €
Elinkaarikustannukset yhteensä €

11 900 000
76 880 000
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8.5

OT2 kustannusten herkkyystarkastelu
Kustannusten herkkyystarkastelu toteutettiin mallintamalla kustannusriskit Palinsade @risk ohjelmistolla käyttäen Monte Carlo -simulointia. Monte Carlo -simulointi on yleisnimitys satunnaismuuttujiin perustuville laskennallisille algoritmeille, joita toistetaan useita kertoja laskentatuloksen todennäköisyysjakauman määrittämiseksi.
Laaditussa kustannusten riskianalyysissä yksittäisen rakennusosan kustannusvaihtelun (tai
tarkemmin: kustannusten todennäköisyysjakauman) muotoa kuvattiin kolmiojakauman avulla, johon määritettiin kustannusten minimi, todennäköisin kustannus ja maksimikustannus.
Simuloinnissa tietokoneohjelman annettiin määrittää yksittäiselle osatehtävälle satunnainen
hinta-arvio annetun todennäköisyysjakauman mukaisesti useita kymmeniä tuhansia kertoja
peräkkäin. Tuloksena saadaan kullekin osatehtävälle kustannusten todennäköisyysjakauma.
Kustannusriskejä arvioidaan jakamalla kokonaishanke pienempiin osiin ja kytkemällä se suoraan projektin riskinhallintaosiossa tunnistettuihin riskeihin, joilla on kustannusvaikutuksia.
Hankkeen myöhemmissä vaiheissa on tarvittaessa mahdollista päivittää kustannusriskimallia
ja mahdollisesti liittää kustannusriskit aikataulun pakkopisteisiin. Tässä vaiheessa riskienhallinnan tarkastelu perustuu osatehtäviin (OT1, OT2, OT3 ja OT4) sekä projektin vaiheisiin
(suunnittelu, rakentaminen ja käyttö).
Riskienhallintatyön yhteydessä tunnistetut tärkeimmät OT2 osatehtävän suunnitteluvaiheen
kustannusvaikutuksia aiheuttavat tekijät ovat:











Kaavoitus ei etene hankkeen vaatimalla tavalla.
Johtoyhtiöille aiheutuvat haitat viivästyttävät aikataulua
Suunnitelmaratkaisut eivät tyydytä maanomistajia, asukkaita tai yrityksiä
Vihilahden ruhje odotettua laajempi
Hankkeen alueelta löytyy aiemmin tuntemattomia suojelualueita
Virheelliset ja puutteelliset lähtötiedot
Tilaajan ja suunnittelijan yhteistyö
Rakentaminen on kallista, jos käsiteltävät maat poistettava ja korvattava uusilla.
Kustannusarvio nousee ennakoitua enemmän.
Riskienhallintatyön yhteydessä tunnistetut tärkeimmät OT2 osatehtävän rakentamisvaiheen
kustannusvaikutuksia aiheuttavat tekijät ovat:













Kiinteistöille aiheutuvista haitoista tehdään valituksia toteutuksen aikana, esim. lämpökaivot.
Purkuputken tekeminen yleissuunnitelman mukaiselle paikalle
Vihilahden ruhje odotettua laajempi
Toteutuksen aikana huomataan, että tarvitaan lisää tuentaa ja pohjanvahvistusta.
Tunnelilinjalla pohjavesipinnan alentuminen
Lahdenperänkadun ratasillan alitus
Haitallinen tärinä ja louhinnasta aiheutuvat vaaratilanteet.
Löytyy ennakoimattomia PIMA-kohteita.
Työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat haastavia toteuttaa turvallisesti.
Rakentaminen kallista, jos käsiteltävät maat poistettava ja korvattava uusilla.
Kustannusarvio nousee ennakoitua enemmän.
Herkkyystarkastelu tehtiin taulukossa 4 esitetyn siirto- ja purkulinjojen hankekustannusarvion mukaisille hankeosille. Investoinnin osalta kustannusten vaihteluvälinä käytetään 0, 5 ja
10 % (min, tod.näk. max) ja kuvassa 4 on esitetty kokonaiskustannusten herkkyys.
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Kuva 4. Kokonaiskustannusten herkkyys

Kuvasta nähdään, että todennäköisin kustannus on noin 76 000 000 € ja 95 % todennäköisyys kustannuksille on 77 230 000 €.

9 RISKIEN HALLINTA
Riskien hallinnasta on laadittu oma riskienhallintasuunnitelma. Merkittävimmät tämän hetken
analysoidut riskit on esitetty liitteessä 7, jossa on yhdistelmä OT1 ja OT2 riskeistä.

10 YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET
Alla on esitetty muutamia tässä suunnitteluvaiheessa esiin nousseita teknisiä asioita ja riskejä.
Kaavoitusasioiden selvittäminen, mm. tarvitaanko kaavaa tunneleille ja sisäänkäynneille sekä
pystykuilujen maanpäällisille rakenteille. Vihilahden ja Viinikanlahden alueilla on selvitettävä,
miten kuilut ja niiden maanpäälliset rakenteet yms. sovitetaan ympäristöön. Samoin tulee
selvittää pumppaamoalueiden kaavoitustarve.
Ympäristölupa-asiat ja niiden vaikutukset suunnitteluratkaisuihin tulee selvittää ja käynnistää
lupamenettelyt. Pilaantuneiden maiden esiintyminen linjoilla tulee selvittää.
Vihiojan ruhjevyöhykkeen jatkotutkimukset tulee käynnistää. Raholan jätevesipumppaamon
vaihtoehtoinen sijoituspaikkatutkimukset ja selvitykset käynnistää.
Vaihtoehtona mikrotunnelointi A-linjalla ja muilla linjoilla suuntaporauksen salliminen putken
asennuksessa tulee tutkia/päättää.
Jätevesipumppaamoiden toimintatavan lopullinen määrittely tulee tehdä.
Pyhäjärvessä tehtävien kaivutöiden ja läjitystöiden menetelmien selvitys yhdessä lupaviranomaisien kanssa. Sedimenttiläjityksellä on merkittävä vaikutus kustannuksiin, mikäli ne joudutaan läjittämään maalle.
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Pyhäjärven purkupisteen tarkempi valinta tulee tehdä vesistömallin avulla (mallinnus alkamassa syksyllä 2015).
Lempäälän ja Pirkkalan pystykuilujen sijainnit tulee varmistaa.
Satamakadun nykyisten tulovirtaamien selvitys on tehtävä.
Vuotovesien vaikutus mitoituksiin kaikilla siirtolinjoilla on merkittävä. Varautuminen vuotovesiin: säiliötilojen ja putkikapasiteetin mitoitustekijät v. 2040 mitoitustilanteessa tulee ratkaista.
Viinikanlahdessa esitetty linjaus mahdollistaa alueen rakentamisen tulevaisuudessa mahdollisimman laajasti.
Haikka-Vihilahti linjauksen osalta, hydraulisen profiilin kannalta pohjoinen, nykyisiä peltoalueita noudatteleva linjaus olisi parempi. Mikä on alueen maankäyttö tulevaisuudessa?
Nykyisten laitosten ja pumppaamoiden alueella tehtävät ratkaisut on suunniteltava siten, että väliaikaisia johtamisjärjestelyjä tarvitaan mahdollisimman vähän.
Härmälän pääviemärin kunto on kartoitettava.
Nuolialantien katurakentamisen ja putkilinjojen rakentamisen yhteensovittaminen kannattaa
tehdä.
Varapurkujärjestelmän hyväksyttävyys, Vihiojan ja sen rumpujen kapasiteetti on tutkittava
eri vuodenaikoina.
Pirkkalan jätevesijärjestelmän muutokset ja pumppaamoiden pumppaussuuntien mahdolliset
muutokset tulee tarkastella. Tällä hetkellä länteen johtavia pumppaamoita voidaan ajan myötä kääntää idän suuntaan?
Lempäälän siirtolinjan sijainti yksityisillä alueilla ja pehmeiköillä, tulee selvittää onko mahdollista ja myös huomioida vaihtoehtoiset linjaukset.
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