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1.

Tausta
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamoon liittyvillä alueilla, Sulkavuoressa ja Vihilahdessa,
järjestettiin maastokävelyjä, joissa asukkaat pääsivät konkreettisesti näkemään ympäristöön tulevien rakennelmien paikat. Alueille on vireillä kaavamuutokset.
Molemmissa kohteissa järjestettiin kaksi opastettua kävelykierrosta. Kierrosten tapaamispisteissä oli jaossa tietoa hankkeesta, mm. karttoja ja havainnekuvia. Kävelykierrokset oli
merkattu kartoille, jotka löytyvät kaupungin ja Keskuspuhdistamon internet-sivuilta. Maastossa kirkkaan vihreäksi maalatut tolpat vastasivat kartalle merkittyjen kohteiden sijainteja.
Tolpat jäävät maastoon, joten kierroksen voi tehdä itsenäisesti myös myöhemmin kesällä.

Kuva 1. Kävelykierrosten tapaamispisteissä oli jaossa tietoa hankkeesta.
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2.

Sulkavuoren kierrokset
Ensimmäinen kierros alkoi kello 12:30, ja osallistujia oli asiantuntijoiden lisäksi yhdeksän.
Marjut Ahponen toivotti osallistujat tervetulleeksi ja esitteli paikalla olleet asiantuntijat:

-

Marjut Ahponen, asemakaavoitus, Tampereen kaupunki
Jaana Kalliolaakso, liikennesuunnittelu, Tampereen kaupunki
Marjaana Tuoriniemi, vihersuunnittelu, Tampereen Infra
Antonia Sucksdorff, maankäytön suunnittelu, Tampereen kaupunki
Petri Saarikoski, arkkitehti, WSP Group
Heli Laakkonen, arkkitehtisuunnittelu, Ramboll Finland Oy
Juha Varpula, laitossuunnittelu, Ramboll Finland Oy
Tiina Virta, ympäristöselvitykset, Ramboll Finland Oy
Joonas Muttilainen, liikennesuunnittelu, Ramboll Finland Oy
Hanna Herkkola, vuorovaikutus, Ramboll Finland Oy
Johanna Koivunen, vuorovaikutus, Ramboll Finland Oy
Miika Kalliokari, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
Tomi Pulkkinen, ympäristökonsultointi, Sito Oy
Niina Laakso, toimistosihteeri, Keskuspuhdistamo Oy
Timo Heinonen, toimitusjohtaja, Keskuspuhdistamo Oy
Petri Jokela, tekninen johtaja, Keskuspuhdistamo Oy

Kuva 2. Sulkavuoren kartta
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Toinen kierros Sulkavuoressa aloitettiin klo 18:00 makkara- ja kahvitarjoilun jälkeen. Osallistujia asiantuntijoiden lisäksi oli 13 aikuista ja kolme pientä lasta. Asiantuntijoiden joukkoon liittyi vesihuoltoinsinööri Maria Åkerman Tampereen kaupungilta. Kolme osallistujista
jäi kävelykierroksen ajaksi tapaamispaikalle tutustumaan asiaan karttojen ja opasteiden
äärelle.
Seuraavassa esitetään kootusti molempien kierrosten antia:
Ensimmäinen pysähdys tehtiin tuleville puhdistamorakennuksille johtavan tien risteyksessä.
Leveämmän väylän vieressä, puhdistamoalueen ulkopuolella, kulkee polku kohti pieneläinhautausmaata. Petri Saarikoski tiedusteli osallistujilta, olisiko polulla jatkossa käyttöä, jos se
jäisi paikalleen. Osallistujien vastaus oli myönteinen; alueella liikkuu paljon lenkkeilijöitä,
jotka isomman polun poistuessa käytöstä siirtyisivät varmasti pienemmän polun käyttäjiksi.
Toinen pysähdys tehtiin aidatun alueen itäreunalla, johon yleinen kulku tulevaisuudessa päättyy ja josta puhdistamorakennusten etupiha alkaa. Vieressä olevan pelastuslaitoksen harjoitusalueen ja mäntyisen alueen alla on entinen Lakalaivan kaatopaikka, johon on aikoinaan tuotu yhdyskunta- ja teollisuusjätettä sekä jätevedenpuhdistamon lietettä. Tomi Pulkkisen
mukaan maaperässä on suuria pitoisuuksia mm. kloorattuja
liuottimia, ja pohjavesiputkiin voi kertyä suuria pitoisuuksia
terveydelle haitallisia kaasuja. Vesiä purkautuu ohitustien puoleiseen penkkaan, ja kaasuja purkautuu satunnaisesti vielä
pitkään. Entisen kaatopaikan alueen vedet ja kaasut otetaan
hallintaan ja käsitellään niin, etteivät ne ole terveydelle tai
ympäristölle haitallisia. Asutuksen suuntaan riskejä ei jo tehtyjen selvitysten perusteella ole.
Kuva 3. Maastoon on merkitty
kartan pisteet.

Kolmas pysähdyspaikka oli Exit 1:n ja hallintorakennuksen
etureunan kohdassa. Tässä pisteessä hahmoteltiin suunniteltujen rakennusten sijainteja ja kokoja karkeasti. Hallintorakennus on 2-kerroksinen rakennus
kallioleikkausta vasten. Kartassa olevat kolme harmaata ympyrää ovat mahdollisia varauksia mädättämölle, jos sellainen päätetään tehdä vuosikymmenien kuluttua.
Osallistujat olivat positiivisesti yllättyneitä aidatun alueen odotettua pienemmästä koosta ja
ulkoilumahdollisuuksien säilymisestä.
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Kuva 4. Pysähdys Exit 1:n ja hallintorakennuksen etureunan kohdalla

Neljäs pysähdys oli aidatun alueen länsireunalla. Sulkavuoren eteläreunaan on merkitty
jalankulun ja pyöräilyn yhteystarve, joka liittyisi Lempääläntiehen. Liikennejärjestelyt herättivät keskustelua ja laadukas pyörätie sai kannatusta. Pieneläinten uurnaholvi (entinen dynamiittivarasto) jää näillä näkymin paikoilleen.
Exit 7 merkitään kaavaan tulevaisuuden aluevarauksena, mutta sitä ei ensimmäisessä vaiheessa rakenneta. Alueella olevat ilmatorjuntatykkien ja vanhojen rakennelmien pohjat jäävät maastoon ja ne merkitään kaavaan. Rinteessä oleva perustus oli merkitty inventoinneissa tykkialustaksi, mutta asukkaat tiesivät kertoa paikalla olleen parakkirakennelman, jossa
asuttiin pitkään sodan jälkeen. Tämä olisi tarpeen korjata lähtötietoihin.
Exit 4 Sulkavuoren laella havainnollistettiin rakennusten kokoa muodostamalla neljän ihmisen voimin 4 m x 7 m suorakulmio maastoon. Vanhemmat herrasmiehet toivoivat, että
näkymiä vuoren laelta avattaisiin mahdollisimman paljon eri suuntiin. Sieltä on aikoinaan
nähnyt kauaksi ja tähyilty esimerkiksi lentokoneita, mutta nyt puut ovat kasvaneet ja näkymät menneet umpeen.
Marjut Ahponen kyseli osallistujilta, minkälaisia elementtejä he toivoisivat ulkoilureittien
varteen. Ehdotuksissa toistuivat penkit, roska-astiat sekä ulkoliikuntavälineet. Marjaana
Tuoriniemen ja Petri Saarikosken ehdotukset paikan historiallisen merkityksen esiintuomisesta esimerkiksi infotaulusta karttoineen, vanhoista valokuvista tms. sai kannatusta osallistujilta.
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Kuva 5. Parakkirakennelman perustukset

Marjaana Tuoriniemi mainitsi, että kyseessä on historiallinen ja ylevä paikka, jossa voisi olla
pysähdyspaikka. Roskahuoltoa voi hänen mukaansa tulla pääreittien varsille. Kuntoilulaitteiden kannalta pitää katsoa koko kunnan palveluverkkoa, johon liikuntapaikat suhteutuvat.
Vanhoja valokuvia on käytetty esimerkiksi sähkökaapeissa myös graffitienestotarkoituksessa. Yleisesti voidaan pitää sääntönä, että maisema on mielenkiintoinen, kun se on vaihtuvasti avonainen ja sulkeutuva, mikä pidetään mielessä puuston karsimisen osalta.
Sattumalta ensimmäisen kierroksen aikana päästiin katsomaan, kun Taratest kuvasi kallioon
porattua 60 metriä syvää reikää 360° kameralla. Kuvauksilla varmistetaan muun muassa,
minkälainen kivenlaatu on ja onko kalliossa railoja.
Paluumatkalla alas Sulkavuoren laelta katsottiin vielä Exit 5:n paikka. Exit 5 eroaa muista
siinä, että siitä otetaan raitis ilma sisään luolastoon. Näin myös rakennus on hieman isompi
(noin 7 m x 10 m x 6 m). Pieni pysähdys tehtiin myös kohdassa, jossa suunniteltu pyöräreitti liittyisi Lempääläntien suuntaan.

Kuva 6. Taratest tekemässä kallion kuvauksia Sulkavuoren laella
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Sulkavuoren kierrosten aikana esitettyjä kysymyksiä ja kommentteja:
K: Minkä kokoisia poistumiskuilujen rakennukset ovat?
V: Rakennukset tulevat olemaan noin 5 m x 7 m kokoisia, ja niiden yhteyteen on varattava
reitit pelastusajoneuvoille.
Kommentti: Alueelle voisi suunnitella merkittyjä ulkoilureittejä, jotka voisivat kiertää historiallisten maamerkkien ohi.
K: Kuinka paljon puhdistamorakennuksille tulee raskasta liikennettä tai muita kuljetuksia?
V: Työmaa-aikana raskasta liikennettä on arvioitu olevan noin 400–500 autoa vuorokaudessa. Toiminnan aikana määrä on merkittävästi pienempi, noin 20 ajoneuvoa vuorokaudessa.
K: Mikä on puhdistamon päätason korkeusasema suhteessa Prisman pihatasoon?
V: Suunnittelun lähtökohtana on ollut Pyhäjärven veden pinta + 87 m, jonka yläpuolelle nk.
lähtötaso puhdistetun veden osalta tulisi sijoittaa. Luolan holvien korkeus on noin + 93 m.
Lähimmät talot +120 m korkeudessa, eli luolan katto on ylimmillään n. 27 metriä alempana
kuin lähimmät talot.
V: Voidaan lisätä kaava-aineistoon alueleikkaus, joka sisältää lähimmät asuinrakennukset.
K: Jääkö bunkkeri paikoilleen?
V: Jää. Inventoinneista on saatu tieto kaikista historiallisista kohteista. Niiden ympärille voisi
esimerkiksi tehdä merkityn ulkoilureitin.
Kommentti: Exit-kuilujen lukumäärä on aiemmin tiedotettuja suurempi. Exit 3 ja 4 sijoittuvat ympäristön kannalta liian herkille alueille. Exit 3 kalliomaastoa, Exit 4 vanhaa metsän
ympäristöä. Historian näkyväksi tekeminen on hyväksyttävää.
V: Pelastuslaitos vaatii poistumismahdollisuuksia tietyllä säteellä.
K: Tuleeko Sulkavuorelle asfaltoituja reittejä pelastusajoneuvoja varten?
V: Ei, soralla tai kivituhkalla päällystetään. Muutamia uusia reittejä maastoon tulee, mutta
ne eivät ole juuri nykyisiä leveämpiä. Pelastustien vaadittu leveys on suoralla 3,5 metriä,
kaarteissa enemmän.
K: Kuinka kauan toimintakatkot voivat kestää?
V: Tilastollisesti Tampereen alueella sähkökatkot ovat tiheydeltään tasoa kerran kolmessa
vuodessa ja kestoltaan tasoa 20 min. Nämä sähkökatkot katetaan hyödyntämällä tulotunnelin tilavuutta, joten suunnittelemattomia käyttökatkoja ei tule esiintymään. Lisäksi erityisjärjestelmiä varten on varavoimalaite. Sähkönsyöttö tulee kahdelta vaihtoehtoiselta sähköasemalta.
K: Mihin jätevedet johdetaan mahdollisen käyttökatkon aikana?
V: Sähkönsyöttö tulee kahdelta vaihtoehtoiselta sähköasemalta. Tulotunneliin voidaan varastoida tarvittaessa usean tunnin tulovirtaama. Käyttökatkojen aikana varapurkua Vihilahteen ei käytetä. Sitä käytetään kymmenien vuosien kuluttua suunnitelmallisesti puhdistetun
veden johtamiseen, kun purkutunneli saattaa kaivata huoltoa.
K: Tarkoittaako alueelle tehtävä kaavamuutos sitä, että alue ei ole enää puistoa tai virkistysaluetta?
V: Ei, ainoastaan puhdistamon aidattu alue ei enää muutoksen jälkeen ole virkistyskäytössä.
Kaavassa käyttötarkoitukseksi tulee suojaviheralue ohitustien melun takia.
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3.

Vihilahden kierrokset

Kuva 7. Vihilahden kartta.

Vihilahdessa järjestettiin kaksi kävelykierrosta. Ensimmäisellä kierroksella kello 15 oli asiantuntijoiden lisäksi kuusi osallistujaa. Kello 16 alkaneella toisella kierroksella osallistujia oli
kaksi. Kimmo Hell Ramboll Finland Oy:sta liittyi mukaan Vihilahden kierroksille.
Ensimmäinen pysähdys tehtiin tulevan huolto- ja ajotunnelin suuaukolla, josta on ajoa louhinnan aikana ja puhdistamon käynnissä ollessa huoltoajoa. Kimmo Hellin mukaan tunnelin
suuaukolta on n. 30 metrin lasku alas halkaisijaltaan n. 5 m x 5 m tunneleihin. Noin 1,5
vuoden kestävien louhintatöiden aikana kiviainesta kuljetetaan pois 50–100 kuormaautokuormallista päivässä. Etenemisvauhti louhinnassa on enintään 15–20 metriä päivässä.
Suurin meluhaitta aiheutuu alkuvaiheessa, kun työskennellään ajotunnelin suuaukolla. Louheiden sijoituspaikkaa ei ole vielä tiedossa. Venepaikkojen kohtalo huoletti asukkaita ja korvaavista paikoista toivottiin tiedotusta hyvissä ajoin.
Kävelyosuuksilla tarkasteltiin Vihilahdessa kasvavia vuori- ja kynäjalavia, jotka rauhoitettuina lajeina vaativat erityishuomiota myös työmaan aikana.
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Kuva 8. Kimmo Hell kertoo purkutunnelin pystykuilusta.

Toisen pysähdyksen paikka oli tulevan purkutunnelin pystykuilun kohdalla. Kuilu on mm.
pumppujen, mittauskaluston ja muun tavaran haalaamista varten, ja sen päälle tulee pysyvä, noin 4 m x 7 m kokoinen rakennus. Purkuputki on ulkohalkaisijaltaan n. 2,5 metriä (sisähalkaisija 2,0 metriä) ja pituudeltaan noin 1,9 kilometriä. Samalla kohdalla rannassa on
työmaatien päätepiste. Purkuputki lähtee kohti vesistöä pystykuilulta.
Yksi pysähdys tehtiin Arboretumin ja Vihilahden välisellä kannaksella, josta nähtiin sekä
purkuputken tulo- että menosuunta. Putki alittaa kannaksen, joten sen reitti on jonkin aikaa
pois käytöstä ja myös kannaksen muoto saattaa hieman muuttua. Arboretumin puolelle
tulee myös putken asentamistöihin liittyvä työmaa-alue.
Maanalaisen lämmön talteenottolaitoksen (Tampereen Sähkölaitos) pystykuilu tulee lähimmäksi asuintaloja, kaupungin puistoalueelle. Puhdistetusta jätevedestä otetaan talteen lämpö.
Kevyen liikenteen järjestelyistä keskusteltiin jonkin verran, mutta liikenneselvitysten ollessa
vielä keskeneräisiä, ei poikkeusjärjestelyistä ollut vielä tarkempia tietoja. Kevyen liikenteen,
koulujen läheisyyden ja laatuväylän huomioiminen ja eritoten turvallisuus ovat tärkeitä, ja
vaiheittainen rakentaminen takaisi sen, etteivät kaikki suunnat ole suljettuina samanaikaisesti. Ajoneuvojen ja kevyenliikenteen muutoksista tehdään ennen töiden aloittamista opastussuunnitelmat, jotka vaativat kaupungin hyväksynnän.
Kaikista töistä ja poikkeusjärjestelyistä toivottiin tiedottamista hyvissä ajoin, etenkin kevyenliikenteen ja venepaikkojen osalta.
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Vihilahden kierrosten aikana esitettyjä kysymyksiä ja kommentteja:
K: Milloin työmaa on aikataulutettu alkamaan?
V: Noin 2 vuoden päästä.
K: Mihin aikoihin kuljetuksia tehdään?
V: Liikenneselvityksiä tehdään parhaillaan raskaan liikenteen optimoimiseksi.
K: Nouseeko nykyisen polun korkeus?
V: Vähän nousee, jotta saadaan raskaille ajoneuvoille sopiva alusta. Myöskään Pyhäjärven
vedenpinta ei saa häiritä töitä, joten se pitää ottaa huomioon.
V: Osa rakenteista on tilapäisiä, osa pysyviä. Autoille pitää rakentaa odotus- / kääntöpaikka
lyhyitä odotuksia varten.
K: Mistä ajoyhteys veneille on jos nykyinen reitti menee huoltotunnelin ajoaukon työmaaalueeksi?
V: Muutoksista pitää informoida asukkaita ja veneenomistajia tarpeeksi ajoissa. Myös kävely- ja pyöräilyreittien muutoksista ja suluista pitää tiedottaa lähialueen asukkaita.
K: Pitääkö veneet poistaa alueelta työmaan ajaksi?
V: Oletettavasti kyllä, kun purkuputkea aletaan louhimaan. Satamatoimiston kanssa mietitään korvaava paikka ja siitä ilmoitetaan hyvissä ajoin.
K: Voisiko Arboretumin puoleinen ranta toimia ainakin osan aikaa korvaavana venepaikkana?
V: Mietitään töiden vaiheistusta.
K: Mihin purkuputken pää menee?
V: Noin 1,9 kilometriä kohti Rosendahlin rantaa kohtaan, jossa selvitetään parhaillaan tarkempaa paikka missä veden sekoittumisen kannalta olisi parhaat olosuhteet. Paikka varmistuu tarkemmin kesän aikana tehtävien tutkimusten jälkeen.
K: Vihilahden pohjoisrannalla olevat talot on kyllä paalutettu, mutta voiko niille aiheutua
jotakin haittaa räjäytyksistä?
V: Ennen töiden aloittamista tehdään tutkimukset louhintasuunnittelussa esitetyllä etäisyydellä. Louhintatekniikka kehittyy koko ajan, ja pystytään tarkemmin määrittelemään mm.
panostuksen suuruutta.
K: Omia remontteja, kuten asvaltin paikkauksia uskaltaa siis taloyhtiössä tehdä nyt ennenkin?
V: Kyllä.
K: Tuleeko tälle alueelle hajuhaittoja?
V: Ei, kaikki haju jää Sulkavuoreen. Tunneleissa oleva ilma paineistetaan ja se kulkeutuu
takaisin Sulkavuoreen, josta se ohjautuu hajunkäsittelyyn ja purkautuu korkeita piippuja
pitkin ylös ja sekoittuu ilmaan. Sulkavuoressa kaikki tapahtuu kallion sisällä, joten Viinikanlahden puhdistamon hajujen kaltaisia hajuja ei tule.
K: Kuinka puhdasta puhdistettu vesi on?
V: Jäteveden tuotto kasvaa, kuten myös puhdistusmenetelmät ja -vaatimukset. Säännökset
luultavasti tiukentuvat tulevaisuudessa, mihin varaudutaan puhdistamoa suunniteltaessa.
Puhdistustulokset ovat paremmat kuin nykyisissä jätevedenpuhdistamoissa. Puhdistettu
jätevesi on lähes hajutonta ja mautonta.
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K: Säilyyhän koirapuisto käytössä työmaan ajan?
V: Tällä tietoa kyllä. Varmistetaan vielä sopiva kulkureitti koirapuistolle.
K: Mikä puhdistetun veden lämpötila on?
V: Lämpötila voi olla kylmimmillään 10–13°C, mutta tavallisemmin se on noin 15°C. Lämmön talteenottolaitoksessa lämpötilaa lasketaan alustavasti noin 3°C.
K: Mistä saa tietoa hankkeesta?
V: Hankkeen sivuilta www.keskuspuhdistamo.fi ja postituslistalta. Niissä ja tarpeen mukaan
muissa kanavissa ilmoitetaan poikkeusjärjestelyistä ja töiden etenemisestä.
Osallistujat toivoivat työmaa-alueiden koolle rajoituksia, ettei alue leviä holtittomasti esimerkiksi Vihilahden pohjoisrannalla. Toivomuksia esitettiin myös Vihilahden etelärannan
kunnostamisesta työmaan jälkeen, kevyen liikenteen väylästä rantaan sekä Vihilahden
ruoppauksesta.
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