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1
1.1

ASIA
Johdanto
Tampereen seudun uusi keskuspuhdistamo on Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien yhteishanke,
jonka tarkoituksena on toteuttaa seudullisten vesihuollon ja maankäytön kehittämissuunnitelmien mukainen jätevedenkäsittelyn perusratkaisu useiksi kymmeniksi
vuosiksi eteenpäin. Keskuspuhdistamolle johdetaan jatkossa jätevedet nykyisiltä
Viinikanlahden (ml. Kangasalan sekä osin Tampereen ja Pirkkalan jätevedet), Raholan (ml. Ylöjärven sekä osin Tampereen ja Pirkkalan jätevedet) ja Lempäälän
(ml. Vesilahden jätevedet) jätevedenpuhdistamoilta.
Sijainniltaan Sulkavuori on todettu toiminnallisesti ja kustannuksiltaan optimaaliseksi sijoituspaikaksi laajan alueen jätevesien käsittelylaitokselle. Tampereen kaupunginvaltuusto valitsi keskusjätevedenpuhdistamon sijaintipaikaksi Sulkavuoren
17.2.2014.
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy (jäljempänä keskuspuhdistamo) hakee
tällä hakemuksella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa Sulkavuoreen sijoitettavan keskuspuhdistamon toiminnalle. Toiminta käsittää jätevedenpuhdistamon, jäteveden siirron, käsitellyn jäteveden purun vesistöön sekä lietteenpolttolaitoksen. Lupahakemus koskee käytönaikaisia toimintoja ja päästöjä.
Uusi jätevedenpuhdistamo mitoitetaan 420 000 asukasvastineluvun (AVL) mukaan
ja käsitellyt jätevedet puretaan nykyisinkin purkuvesistönä käytettyyn Pyhäjärveen.
Uusi purkupaikka sijaitsee Pyhäjärvessä Hatanpäänniemestä länteen olevalla päävirtausalueella. Lietteenpolttolaitoksen polttoaineteho on 4,1 MW ja lämpöteho 5,5
MW.
Samalla haetaan vesilain (587/2011) mukaista lupaa käsitellyn jäteveden purkuputken sijoittamiseen ja rakentamiseen Pyhäjärveen. Luvan tarve perustuu lisäksi
vesilain 2 luku 12 §:ään: ”Oikeus toisen alueeseen - Hankkeesta vastaavalle voidaan myöntää oikeus toiselle kuuluvaan alueeseen sillä olevine rakennuksineen tai
muine rakennelmineen, jos alue on toteutettavan vesitaloushankkeen vuoksi tarpeen”.

1.2

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta
Valtaosa Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven
jätevesistä käsitellään nykyisin 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa Tampereella
sijaitsevissa Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoissa sekä Lempäälän
jätevedenpuhdistamossa. Sulkavuoreen rakennettavan uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisella varaudutaan Pirkanmaan alueen väestömäärän kasvuun sekä
kiristyviin puhdistusvaatimuksiin.
Hakija pyytää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa jätevedenpuhdistamon toiminta lupapäätökseen kohdistuvasta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Aloittamislupaa haetaan, jotta uuden jätevedenpuhdistamon osittainen rakentaminen ja alustava testaaminen voidaan aloittaa ajoissa. Aloittamisluvalla voidaan turvata korkeatasoisen jätevedenpuhdistuksen katkeamaton ja häiriötön toiminta ja
estää tilanne, jossa jokin käyttöikänsä päässä olevista puhdistamoista jouduttaisiin
sulkemaan ennen kuin uusi puhdistamo on toiminnassa.
Aloittamistoimet ovat puhdistamopaikkaan ja tieyhteyteen liittyviä alustavia rakentamistöitä, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä ja joiden jälkeen ympäristö on
palautettavissa ennalleen. Lisäksi aloittamistoimet koskevat uuden jätevedenpuhdistamon prosessien testaamista, jotta laitoksen ylösajo voidaan hoitaa hallitusti,
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kun muut lähialueiden puhdistamot ovat lakkautettu. Aloittamisvaiheessa Viinikanlahden ja Sulkavuoren puhdistamot toimivat rinnakkain. Sulkavuoressa käsitellyt jätevedet johdetaan alusta asti Pyhäjärveen purkuputkea pitkin. Puhdistamon testaaminen, koekäyttö ja ylösajo kestävät noin vuoden ajan. Toiminnan aloittamissuunnitelmassa on kuvattu tarkemmin laitoksen testausta ja ylösajoa (liite 5).
Jätevedenpuhdistamon toiminnalla ei tässä lupahakemuksessa esitetyllä tavalla tule olemaan merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Lupapäätöksen täytäntöönpano-oikeuden noudattaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Alueella ei sijaitse merkittäviä luontoarvoja ja se voidaan saattaa tarvittaessa ennalleen.

1.3

Vesilain mukainen valmistelulupa
Keskuspuhdistamo hakee vesilain 16 §:n mukaista valmistelulupaa vesitaloushankkeelle. Valmistelulupaa haetaan käsitellyn jäteveden purkurakenteiden rakentamiseen Vihilahden ranta-alueelle, rakenteiden sijoittamiseen Pyhäjärven pohjaan
sekä sen yhteydessä tapahtuvaan pohjan kaivamiseen ja massojen läjittämiseen
kaivannon reunalle. Valmistelevat toimenpiteet suoritetaan siten, etteivät ne tuota
vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Valmistelevat
työt tehdään siten, että kyseisten toimenpiteiden suorittamisen jälkeen olot voidaan
olennaisilta osin palauttaa ennalleen siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan
tai luvan ehtoja muutetaan.

2

LUVANHAKIJA
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on useiden kuntien omistama yritys.
Omistajia ovat Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy tulee toteuttamaan vesihuoltolain mukaista vesihuoltolaitostoimintaa Pirkanmaalla.
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamolla tulee olemaan ympäristöjärjestelmä.
Toimintaansa varten Keskuspuhdistamo tulee ottamaan ympäristövahinkovakuutuksen.

Hakijan tiedot:
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
Toimiala: Kunnallinen viemäri- ja jätevesihuolto
Toimialatunnus (TOL): 37000 viemäri- ja jätevesihuolto
Y-tunnus: 0211477-3
Työntekijämäärä: tällä hetkellä 4, työntekijämäärä kasvaa myöhemmin
Kotipaikka: Tampere
Osoite: Hatanpään valtatie 26, 33100 Tampere

Yhteyshenkilö:
Toimitusjohtaja Timo Heinonen
Puh: 040 820 2695
Sähköposti: etunimi.sukunumi@keskuspuhdistamo.fi

Laskutusosoite:
Verkkolaskutusosoite/OVT-tunnus: 0037021147732450
Operaattori Liaison Techonologies Oy, välittäjän tunnus: 003708599126
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3

LAITOKSEN SIJAINTI JA TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ
Keskuspuhdistamo sijoittuu noin 3 km Tampereen keskustasta etelään sijaitsevan
Sulkavuoren alueelle (Kuva 3-1). Alue sijaitsee valtateiden 3 ja 9 Lakalaivan eritasoliittymän koilliskulmassa.

Kuva 3-1.Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n puhdistamon ja
siirtolinjojen sijainnit.

3.1

Hankealueen ja ympäristön asutus ja kiinteistöt
Puhdistamo sijoittuu pääasiassa tonteille 837-306-9903-0, 837-585-19-0, 837-5811-38, 837-895-2-3, 837-306-9907-0, 837-585-11-268, 837-585-11-269 sekä osin
tontille 837-895-2-4 (Pyhäjärventie). Tontit ovat Tampereen kaupungin omistuksessa. Puhdistamon asemapiirros laitosalueen osalta on esitetty ohessa (Kuva
3-2) sekä kokonaisuudessaan liitteessä 1.
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Kuva 3-2. Ote asemapiirroksesta: Suunnitelma puhdistamon toimintojen
sijoittumisesta Sulkavuoreen.
Hakija on laatimassa maanvuokrasopimukset hankealueista Tampereen kaupungin
kanssa.
Puhdistamon alueen asemakaavoitusprosessi on aloitettu vuonna 2015. Hankealueen kiinteistöt ja kiinteistönumerot muodostetaan asemakaavoituksen yhteydessä.
Puhdistamon rakenteet sijoitetaan valtaosin kallion sisään, jolloin Sulkavuoren
maanpäällinen alue säilyy pitkälti nykyisen kaltaisena. Maan pinnalle sijoitetaan ainoastaan hallintorakennus, lietteenkäsittely- ja varastointitilat, ilmastointikonehuone, poistoilmapiippu, lietteenpolttolaitos sekä maanalaisiin tiloihin johtavien ajoteiden suuaukot. Maanpäälliset rakenteet sijoitetaan nykyisen Aluepelastuslaitoksen
harjoitusalueena toimivan entisen kaatopaikka-alueen länsipuolelle. Osa rakennuksista ja rakennelmista sijoittuu alueelle, joka nykyisessä asemakaavassa on liikennealuetta (kts. luku 6.2). Suunniteltu rakentaminen huomioidaan asemakaavoituksen tielinjauksissa.
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä keskuspuhdistamon poistoilmapiipusta, joka sijaitsee toimintojen keskellä.
Kulku hankealueelle olisi etelästä Kurssikeskuksenkatua tai Särkijärvenkatua pitkin
ja edelleen valtatielle 9 Automiehenkadun ja Lahdesjärven eritasoliittymän kautta.
Tarvittavat sähkö- ja kaukolämpöliitännät ovat lähellä ja muuta alueen olemassa
olevaa infrastruktuuria tullaan hyödyntämään. Hanketta varten rakennetaan uudet
20 kV:n sähkölinjat (3 kpl), jotka tuodaan toimintavarmuuden lisäämiseksi kahdelta
eri sähköasemalta. Lisäksi rakennetaan uudet tieyhteydet: Puhdistamolle rakennetaan pääportille johtava tieyhteys. Pääportille johtavan tien yhteyteen tulee kevyenliikenteenväylä, joka kiertää Sulkavuoren eteläpuolelta. Lisäksi Lempääläntieltä tulee ajotunneli puhdistamolle.
Hankealueen naapurit ja muut asianosaiset on kuvattu tarkemmin luvussa 7.

4

VIEMÄRÖINTIALUE
Seuraavassa on kuvattu keskuspuhdistamon vastuulle tulevaa toimialuetta ja siirtolinjoja.
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4.1

Toimialue
Keskuspuhdistamo on Tampereen (225 118 as.) ja Ylöjärven (32 738 as.) kaupunkien sekä Kangasalan (30 607 as.), Lempäälän (22 536 as.), Pirkkalan (18 913 as.)
ja Vesilahden (4 489 as.) kuntien yhteishanke (Kunnat 2017). Tampereen Seudun
Keskuspuhdistamo Oy:n toimialueen kuntien vesihuoltolaitokset vastaavat omista
viemäriverkostoistaan. Siirtolinjat Rahola-Pirkkala-Vihilahti, Viinikanlahti-Vihilahti ja
Vihilahti-Sulkavuori sekä jäteveden purkutunneli ja -putki ovat Tampereen Seudun
Keskuspuhdistamo Oy:n vastuulla. Vesihuoltolaitosten kanssa solmitaan viemäröintiin liittyvät sopimukset, joissa huomioidaan viemäröitävien vesien laatu ja määrä. Keskuspuhdistamon viemäriverkoston kokonaispituus on noin 14 km ja siihen
kuuluu rakennettava Raholan jätevedenpumppaamo sekä mahdollisesti Viinikanlahteen rakennettava jätevedenpumppaamo. Jätevesiviemäriverkoston kokonaispituus on tulevalla toimialueella noin 1 600 km. Sade- ja hulevesiverkoston yhteispituus on noin 700 km. Jätevesipumppaamoita on yhteensä noin 260 kpl.
Keskuspuhdistamolle johdetaan jatkossa jätevedet nykyisiltä Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän jätevedenpuhdistamoilta. Viinikanlahdessa ja Raholassa käsitellään nykyisin Tampereen kantakaupungin jätevedet. Viinikanlahdessa käsitellään
nykyisin lisäksi Kangasalan kunnan jätevedet (sis. Sahalahden esikäsitellyt jätevedet) ja pieni osa Pirkkalan kunnan jätevesistä. Lisäksi Lempäälästä johdetaan puhdistamolle jätevesiä satunnaisesti tarvittaessa. Raholassa käsitellään nykyisin
pääosa Pirkkalan kunnan jätevesistä ja Ylöjärven kaupungin jätevedet. Keskuspuhdistamon tuleva toimialue on esitetty liitteessä 11.
Keskuspuhdistamolla voidaan ottaa vastaan ja käsitellä sako-, umpikaivo- tai muita
lietteitä joko puhdistamolle tuotuna tai viemäriverkoston kautta. Puhdistamolle voidaan ottaa vastaan asumajätevesistä poikkeavien jätevesien erilliseriä sekä osakaskuntien vesilaitosten omia eriä. Puhdistamolle ei oteta vastaan ongelmajätteiksi
luokiteltuja eriä.

4.2

Siirtolinjat
Nykyiset Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän puhdistamot poistuvat käytöstä.
Raholan ja Lempäälän puhdistamojen alueille rakennetaan uudet jätevedenpumppaamot. Lempäälän linjalla on useampia pumppaamoita matkan varrella. Viinikanlahdesta jätevedet johdetaan keskuspuhdistamon tulotunneliin vaihtoehtoisesti joko
kalliotunnelissa
tai
Viinikanlahdesta
Vihilahden
kautta
pumppaamopaineviemärijärjestelmällä (päätös tehdään kesällä 2017). Jätevedet kootaan eri
siirtolinjoilta Vihilahden solmupisteeseen, josta ne johdetaan edelleen kalliotunnelia
pitkin Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi. Keskuspuhdistamon siirtolinjojen reitit on esitetty kuvassa (Kuva 3-1).
Puhdistetut jätevedet johdetaan kalliotunnelista Sulkavuoresta Vihilahden alueelle
ja edelleen purkuputkea pitkin Pyhäjärveen. Purkulinja muuttuu kalliotunnelista
putkilinjaksi Vihilahdessa kalliopinnan syvenemisen takia. Putkilinja asennetaan
järven pohjaan osittain kaivamalla ja osittain laskemalla. Siirtolinjoista tässä lupahakemuksessa käsitellään puhdistetun jäteveden purkulinja. Purkulinjat on käsitelty
tarkemmin luvussa 18 sekä liitteessä 4.
Puhdistettujen jätevesien kalliotunneli kulkee seuraavien rantakiinteistöjen läpi:
837-303-9903-0, ja 837-591-1-5. Puhdistetun jäteveden purkuputki kulkee seuraavien vesialueiden läpi: 837-122-9909-0, 837-122-9903-0, 837-122-9906-0, 837591-1-5, 837-876-2-0 ja 837-876-9-0.
Puhdistettujen jätevesien kalliotunnelin ranta-alueen ja vesistöön sijoitettavan purkuputken naapurit ja muut asianosaiset on kuvattu tarkemmin luvussa 7.
Raholan, Pirkkalan ja Lempäälän suunnalta tulevat siirtoviemärilinjat on pääosin
linjattu katu- ja tiealueille sekä vesistöihin. Maaosuuksilla kaivantojen ja kanaalien
rakentaminen vastaa normaalia kunnallistekniikan rakentamista. Vesistöosuuksilla
putket lasketaan järven pohjaan välttäen mahdollisuuksien mukaan kaivamista,
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mutta vesistöosuuksilla joudutaan kaivutöitä tekemään rantojen läheisyydessä riittävän peitesyvyyden saamiseksi. Rahola–Pirkkala välin siirtoviemärin Pyhäjärven
vesistönalitus käsitellään erillisessä vesitaloushakemuksessa.
Kalliotunnelille vaihtoehtoinen paineviemärilinjaus välillä Viinikanlahti-tulotunneli
alittaa Vihilahden. Vaihtoehtoisen paineviemärilinjauksen suunnittelu tarkentuu kevään 2017 aikana. Vihilahden vesistönalitukselle tullaan hakemaan tarvittaessa
vesilupa myöhemmin erillisellä vesitaloushakemuksella.

5
5.1

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristöluvan hakemisen peruste
Toiminnan luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin (YSL 527/2014) ja
ympäristönsuojeluasetukseen (713/2014).
Ympäristönsuojelulain 27 §:n liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 d) mukaan yhdyskuntajätevesien käsittelyyn ja johtamiseen on asukasvastineluvultaan vähintään 100
henkilön jätevesien käsittelemiseen tarkoitetulla puhdistamolla oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain 27 §:n liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 a) mukaan jätteiden käsittely jätteenpolttolaitoksissa tai jätteen rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden
kapasiteetti muiden kuin vaarallisten jätteiden osalta ylittää 3 tonnia tunnissa ja
vaarallisten jätteiden osalta ylittää 10 tonnia vuorokaudessa vaatii ympäristöluvan.
Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaan yhdyskuntajätevesien käsittely ja
johtaminen vaativat ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan,
kun kyse on asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemisestä. Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaan myös jätteen (jätevesilietteen) polttolaitokselle haetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista lupaa
valtion ympäristölupaviranomaiselta. Suunniteltu lietteenkäsittelylaitos luokitellaan
direktiivilaitokseksi ympäristönsuojelulain (423/2015) liitteen 1 taulukon 1 kohdan
13 mukaan, koska jätteenpolttolaitokseksi luokiteltavan laitoksen kapasiteetti on
enemmän kuin 3 tonnia tunnissa muiden kuin vaarallisten jätteiden osalta.
Ympäristönsuojelulain 47 §:n 1 momentin mukaisesti vesien pilaantumista koskeva
ympäristölupahakemus sekä samaa toimintaa koskeva vesilain mukainen lupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.
Kyseessä on uusi toiminta.

5.2

Vesitaloushakemuksen peruste
Vesilaki (587/2011) 3 luku 3 § aina luvanvaraiset hankkeet 4 momentti: ”sillan tai
kuljetuslaitteen tekeminen yleisen kulku- tai valtaväylän yli sekä tunnelin, vesi-,
viemäri-, voima- tai muun johdon tekeminen tällaisen väylän ali”; sekä 7 momentti:
”vesialueen ruoppaaminen, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m 3, jollei kyse
ole julkisen kulkuväylän kunnossapidosta”. Lisäksi vesilaki 2 luku 12 §: Oikeus toisen alueeseen: ”Hankkeesta vastaavalle voidaan myöntää oikeus toiselle kuuluvaan alueeseen sillä olevine rakennuksineen tai muine rakennelmineen, jos alue
on toteutettavan vesitaloushankkeen vuoksi tarpeen”.

6
6.1

KAAVOITUSTILANNE JA SOPIMUKSET
Lupatilanne
Kysymys on uudesta toiminnasta, jolla ei ole aiempia ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisia lupia. Puhdistamo korvaa valmistuessaan Viinikanlahden, Raholan
ja Lempäälän puhdistamot, joilla on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
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myöntämät ympäristöluvat. Nykyisten puhdistamoiden toiminta perustuu seuraaviin
ympäristölupapäätöksiin, joiden osalta on lueteltu nykyisten käytöstä poistuvien
puhdistamoiden lupapäätösten diaarinumerot sekä julkipanopäivämäärät (Taulukko
6-1). Nykyisten puhdistamoiden ympäristölupapäätökset ovat liitteenä 16.
Taulukko 6-1. Nykyisten puhdistamoiden ympäristölupapäätökset.
Luvanhaltija

Lupapäätös

pvm

Viinikanlahden jvp

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, Dnro LSY-2006-Y-383

18.09.2007

Vaasan hallinto-oikeus, Dnro 02095/07/5110

04.02.2009

Korkein hallinto-oikeus, Dnro 766/1/09

16.12.2010

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, Dnro LSY-2007-Y-252

18.09.2007

Vaasan hallinto-oikeus, Dnro 02069/07/5110

04.02.2009

Korkein hallinto-oikeus, Dnro 765/1/09

16.12.2010

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, Dnro LSY-2005-Y-291

28.3.2006

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, Dnro LSY-2006-Y-196,
ympäristöluvan muuttaminen

28.7.2006

Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto, Dnro
LSSAVI/227/04.08/2010, ympäristöluvassa typenpoiston
tehostamiselle asetetun määräajan pidentäminen

16.6.2010

Raholan jvp

Lempäälän jvp

Hakemus ei koske puhdistamon rakentamislupia, jotka haetaan erikseen Tampereen kaupungilta.

6.2

Kaavoitus ja maankäyttö
Keskuspuhdistamon ja siirtolinjojen alueilla on voimassa tai vireillä taulukossa
(Taulukko 6-2) esitetyt kaavat tai kaavahankkeet. Kaavoja on kuvattu tarkemmin
seuraavissa luvuissa.
Taulukko 6-2. Keskuspuhdistamon ja siirtolinjojen alueilla voimassa tai
vireillä olevat kaavat tai kaavahankkeet.

Kaavataso

Kaavan nimi

Vahvistettu/vireillä

Maakuntakaava

Pirkanmaan 1. maakuntakaava

Vahvistettu: 29.3.2007

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Vireillä: Kaavaehdotus nähtävillä
syksyllä 2016 ja maakuntavaltuustoon keväällä 2017

Kantakaupungin yleiskaava

Vahvistettu: 16.10.2003

Kantakaupungin yleiskaava 2040

Vireillä: Kaavaehdotus käsitelty
lautakunnassa 7.2.2017

ak 2524

Vahvistettu: 19.12.1967

Yleiskaava

Asemakaava
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6.2.1

ak 3591 (osa)

Vahvistettu: 23.3.1971

ak 6206 (osa)

Vahvistettu: 5.11.1984

ak 5941/32s (osa)

Vahvistettu: 20.12.1982

ak 6716

Vahvistettu: 2.3.1989

ak 7019

Vahvistettu: 8.11.1991

ak 1325 (osa)

Vahvistettu: 19.9.1959

ak 7362 (osa)

Vahvistettu: 13.6.1996

ak 7735 (osa)

Vahvistettu: 19.2.2003

ak 7948 (osa)

Vahvistettu: 16.3.2005

ak 8610

Vireillä: Kaavaehdotus 28.11.2016

ak 8611

Vireillä: Kaavaehdotus 28.11.2016

ak 8612

Vireillä: Kaavaehdotus 28.11.2016

ak 8613

Vireillä: Kaavaehdotus 28.11.2016

Maakuntakaava
Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu 29.3.2007) keskuspuhdistamon
hankealueelle on osoitettu taajamatoimintojen aluetta (A), vähittäiskaupan suuryksikkö (km1) ja päävesijohto (v) (Kuva 6-1). Kaavakartta on kokonaisuudessaan
katsottavissa osoitteessa: http://www.pirkanmaa.fi/maankaytto-liikenne/voimassaolevat-maakuntakaavat/pirkanmaan-1-maakuntakaava/.
Hankealueen lähiympäristöön on osoitettu lisäksi mm. jätevedenpuhdistamo (et,
Viinikanlahti), sähköasema (EN1), runkoviemäri (j), voimalinja (z), viheryhteystarve,
ulkoilureitti, eritasoliittymiä, päärata, pääradan lisäraiteen tarve ja kaupunkikehittämisen kohdealue (kk2,Tampereen valtakunnanosakeskuksen ydinalue). Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (liikenne ja logistiikka, vahv. 25.11.2013) hankealueen länsipuolelle on osoitettu merkittävästi parannettava rata. (Pirkanmaan liitto
2007)
Vihilahdella purkuputken rantautumisalueella on Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa seuraavat merkinnät: taajamatoimintojen alue (A), viheryhteystarve sekä ulkoilureitti. (Pirkanmaan liitto 2007)
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Kuva 6-1. Vasemmalla ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta ja oikealla
Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavasta. Kuvaan on lisäksi merkitty suuntaaantavasti Sulkavuoren hankealueen sekä Vihilahden purkuputken
rantautumiskohtien sijainnit sinisillä ympyröillä. Punaisella rajattu alue on
asemakaavan suunnittelualue. Tampereen kaupunki 2016/Pirkanmaan liitto
2007, Pirkanmaan liitto 2013
Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa ei otettu kantaa keskuspuhdistamon sijaintiin.
Valmisteilla olevan uuden Pirkanmaan kokonaismaakuntakaavan 2040 suunnittelussa hanke on otettu huomioon. Valmisteilla olevan Pirkanmaan maakuntakaavan
2040 ehdotus oli keväällä 2016 lausuttavana viranomaisilla. Kaavaehdotus on ollut
nähtävillä loka-marraskuussa vuonna 2016 ja tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan keväällä 2017. Kaavakartta on kokonaisuudessaan katsottavissa osoitteessa: http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/ehdotusnahtaville.
(Pirkanmaan liitto 2016)
12.9.2016 päivätyssä maakuntakaavaehdotuksessa on esitetty puhdistuksen keskittäminen Tampereen seudulla Sulkavuoreen sijoittuvaan keskuspuhdistamoon
(kaavamerkintä ET/j, Yhdyskuntateknisen huollon alue, jätteenpoltto ja jätevesien
käsittely) (Kuva 6-2). Kaavaan on merkitty myös nykyiset ja tarvittavat uudet siirtoviemärit (j). Kaavan suunnittelumääräyksen mukaan ET/j- alueen merkittävät ympäristöhäiriöt on estettävä teknisin ratkaisuin. Sulkavuoren alue on varattu maanalaista jätevedenpuhdistamoa varten. Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon
mahdollisuus lietteiden käsittelyyn ja turvata virkistyskäytön edellytysten jatkuminen. (Pirkanmaan liitto 2016)
Muita hankealueen lähiympäristöä koskevia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä ovat
mm. taajamatoimintojen alue (A), kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhyke (kk-1), Pyhäjärven ympäristön kehittämisvyöhyke (kk-4), asema ja tiivistettävä
asemanseutu (Rautaharkko - Lakalaiva alakeskus), tiivis joukkoliikennevyöhyke,
ulkoilureitti, viheryhteystarve, moottoriväylä ja eritasoliittymä, merkittävästi parannettava päärata, sähköasema, voimalinja (z) ja voimalinjan yhteystarve (Rautaharkko - Multisilta), maakaasuputki (k), palvelujen alue (p, Hatanpää) ja vaarallisten aineiden kuljetuksen huomiointitarve (VAK, Tampereen järjestelyratapiha).
Kaavan yleismääräyksiin sisältyy mm. maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus, joka on voimassa virkistys- ja suojelualueilla sekä liikenteen sekä teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetuilla alueilla.
(Pirkanmaan liitto 2016)
Vihilahden alueella maakuntakaavan 2040 merkinnät ovat viheryhteys ja taajamatoimintojen alue (A). Viheryhteysmerkinnällä osoitetaan taajamiin liittyvät olemassa
olevat tai tavoitteelliset viheryhteydet, joilla on erityistä merkitystä alueellisen virkistysverkoston ja/tai ekologisten yhteyksien kannalta. Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi si-
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jainti sekä varmistaa maastokäytävän riittävä leveys, jotta seudullisten viheralueiden ja ulkoilureittien muodostama verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhtenäisenä
kokonaisuutena. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.
Vihilahden alue kuuluu kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhykkeeseen
(kk1), jolla osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudun ja eteläisen Pirkanmaan
pohjoiseteläsuuntainen kehittämisvyöhyke, joka ulottuu Tampereen kaupunkikeskustan ja Lielahden alakeskuksen alueelta Rautaharkko-Lakalaivan alakeskuksen
ja henkilöliikenteen aseman sekä Sääksjärven alakeskuksen kautta Lempäälän
keskustaan. Alue kuuluu myös tiiviin joukkoliikenteen vyöhykkeeseen. Merkinnällä
osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiiviit, tiivistettävät tai tiiviinä toteutettavat alueet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään. (Pirkanmaan liitto
2016)

Kuva 6-2. Ote Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 ehdotuksesta 12.9.2016.
Kuvaan on lisäksi merkitty suuntaa-antavasti Sulkavuoren hankealueen sekä
Vihilahden purkuputken rantautumiskohtien sijainnit sinisillä ympyröillä.
(Pirkanmaan liitto 2016)

6.2.2

Yleiskaavat
Kantakaupungin yleiskaava 27.5.1998 saatettiin rakennuslain 29 §:n mukaisesti
valtuuston hyväksymiskäsittelyyn. Hyväksymispäätös alistettiin Ojalan osayleiskaava-aluetta ja Myllypuron aluetta lukuun ottamatta vahvistettavaksi ympäristöministeriöön, missä se vahvistettiin 12.12.2000 ja 14.2.2003. Kaava sai lainvoiman
16.10.2003. (Tampereen kaupunki 2016)
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Voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa kantakaupungin yleiskaavassa hankealue
on suurimmalta osaltaan osoitettu maiseman- ja luonnonhoitoalueeksi varatuksi lähivirkistysalueeksi (VLM) ja alueen eteläosa palveluvaltaisen yritystoiminnan alueeksi (PK-3). Kantakaupungin yleiskaavakartta on liitteenä 8. Purkuputken rantautumiskohdan alueella Vihilahdessa on voimassa olevassa yleiskaavassa seuraavat
merkinnät: Maisema- ja luonnonhoitoalue (VLM), julkisten palveluiden ja hallinnon
alue (PY) sekä vesialue (W) ja liikennealue. (Tampereen kaupunki 2016)
Alueella on vireillä kantakaupungin yleiskaava 2040, jonka luonnoksessa alueen
pääkäyttötarkoitus on keskuspuistoverkosto ja jätevedenpuhdistamo osoitetaan
maakuntakaavan tavoin kohdemerkinnällä Sulkavuoren alueelle (kaavakartta liitteenä 8). Valmisteilla olevaa Tampereen kantakaupungin yleiskaavaa 2040 koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä keväällä 2014, jolloin käynnistettiin myös lukuisia selvityksiä ja analyysejä yhdyskuntarakenteen nykytilasta.
Kaavan tavoitteet hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 9.11.2015 ja yleiskaavaluonnos kuulutettiin nähtäville 18.8. - 30.9.2016 väliseksi ajaksi. Yhdyskuntalautakunnassa hyväksyi 7.2.2017 yleiskaavaehdotuksen nähtäville. Kaavaehdotus ja siihen
liittyvä aineisto on katsottavissa osoitteessa http://www.tampere.fi/asuminen-jaymparisto/kaavoitus/yleiskaavoitus/kantakaupungin-yleiskaava-2040/aineistot.html.
Kyseessä on uudenlainen, strategisen tason yleiskaava, jossa esitetään tulevan
maankäytön tavoitteita pääpiirteissään. (Tampereen kaupunki 2016)
Kartan nro 7 teema on yhdyskuntatekninen huolto ja siinä esitetään uusi jätevedenpuhdistamo (E-jv), sähköasema (E-sä), 110–400 kV sähkölinja (z), kaasulinja
(k), uusi viettoviemäri (vv) ja uusi paineviemäri (pv). Kantakaupungin yleiskaavaan
2040 liittyvissä Viinikka-Rautaharkko ja Lakalaiva-Rautaharkko rakennetarkasteluissa ja maankäyttövisiossa Lakalaivasta on muodostettu yhdessä Peltolammin
kanssa uusi kantakaupungin eteläinen aluekeskus. Lakalaivan sijainti valtakunnallisten pääväylien tuntumassa asettaa alueen myös seudullisesti merkittäväksi logistiseksi keskittymäksi, mikä on hyödynnettävissä aluekeskuksen elinvoimana ja
lisävahvuutena. Kaupunkivision ohjenuorana olivat kantakaupungin yleiskaavan
2040 ja Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tavoitteet, joista kaksi merkittävintä olivat alueen kehittäminen sekoittuneiden toimintojen vyöhykkeenä sekä aluekeskuksen sijoittaminen alueelle. (Tampereen kaupunki 2016)

6.2.3

Asemakaavat
Hankealueella on voimassa useita eri-ikäisiä asemakaavoja, joita kuvataan tarkemmin vireillä olevan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
(Tampereen kaupunki 2016). Voimassa ja vireillä olevat asemakaavakartat ovat liitteenä 8. Asemakaavan nro 8610 (Sulkavuori) suunnittelualueeseen sisältyy myös
aiemmin asemakaavoittamatonta aluetta. Suunnittelualueilla ei ole voimassa
maanalaisia asemakaavoja (WSP Finland Oy 2016).
Voimassa olevien asemaakaavojen nimet ja voimaantuloajankohdat on lueteltu
seuraavassa: ak 2524 / 19.12.1967, ak 3591 (osa) / 23.3.1971, ak 6206 (osa) /
5.11.1984, ak 5941/32s (osa) / 20.12.1982, ak 6716 / 2.3.1989 ja ak 7019 /
8.11.1991. Lisäksi purkuputken rantautumiskohdan alueella Vihilahdessa ovat
voimassa seuraavat asemakaavat voimaantuloajankohtineen: ak 1325 (osa) /
19.9.1959, ak 7362 (osa) / 13.6.1996, ak 7735 (osa) / 19.2.2003 ja ak 7948 (osa) /
16.3.2005.

6.2.4

Asemakaavan valmistelutyö
Tampereen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.2.2014 (29 §) jätevedenpuhdistamon paikaksi Sulkavuoren kaupunginhallituksen 3.2.2014 (61 §) tekemän
esityksen mukaisesti. Jäteveden keskuspuhdistamo on kaupunginhallituksen
suunnittelukokouksen 30.11.2015 (76 §) hyväksymän Tampereen asemakaavoitusohjelman 2016–2018 kohde nro 11 (Dnro: TRE:313/10.02.01/2016).
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Asemakaavakokonaisuus muodostuu neljästä toisiinsa kytkeytyvästä alueesta,
joista kahdelle laaditaan maanpäällinen asemakaava/asemakaavan muutos (nro
8610–8611) ja kahdelle maanalainen asemakaava (nro 8612–8613). Asemakaavoitettava alue kattaa puhdistamon hankealueen sekä Vihilahti-Viinikanlahti siirtoviemärin (kalliotunneli) ja Sulkvuori-Vihilahti purkulinjan (kalliotunneli). Suunnittelun
kohteena olevat alueet sijoittuvat Tampereen keskustan eteläpuolelle Lakalaivan,
Taatalan, Rautaharkon, Rantaperkiön ja XXII (Hatanpään) kaupunginosiin. Suunnittelualueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 72 ha ja ne muodostavat noin 3,5
km:n pituisen vyöhykkeen, joka ulottuu Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolta Vihilahteen ja edelleen Rautaharkon eteläosan kautta Sulkavuoren kaakkoispuolelle.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu kaikille kaava-alueille yhteisenä alkutalvesta 2016. (Tampereen kaupunki 2016)

Kuva 6-3. Suunnittelu- ja lähivaikutusalueiden alustavat rajaukset, jotka
tarkentuvat kaavaprosessin aikana. Kaupunki omistaa kartalle vihreällä
merkityt alueet. (Tampereen kaupunki 2016)
Seuraavassa on kuvattu Lakalaiva, Rautaharkko ja Taatala, Tampereen Seudun
Keskuspuhdistamo (Sulkavuori) kaavan suunnittelualueen toiminnot (Asemakaava
nro 8610, Dnro: TRE:314/10.02.01/2016). Asemakaavan suunnittelualueeseen sisältyy metsäistä, pääosin rakentamatonta viheraluetta sekä osia Lempääläntien
katualueesta ja valtateiden 3 ja 9 liikennealueista. Maa-alueet omistaa Tampereen
kaupunki ja Suomen valtio. Osa kaupungin omistamasta alueesta on vuokrattu
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Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen harjoituskentäksi. Alueen kautta kulkee jalankulun ja polkupyöräilyn reittejä ja teknisen huollon verkostoja (kaasujohto, vesihuoltolinjoja, 110 kV:n voimalinja). Sulkavuoren kaakkoispuolelle sijoittuva Lakalaivan kaatopaikka oli käytössä vuosina 1953–1974. Alueella sijainneen toisen maailmansodan aikaisen ilmatorjunta-aseman jäännöksiä on Sulkavuoren laella ja etelärinteessä. Vanha räjähdysainevarasto on muutettu pieneläinten uurnaholviksi ja
alueella on myös erillinen pieneläinten hautausmaa. Suunnittelualueen pinta-ala on
noin 45,7 ha, josta aiemmin asemakaavoittamatonta on noin 7,4 ha. Alue liittyy luoteessa maanalaisen asemakaavan nro 8612 (Sulkavuori-Vihilahti) suunnittelualueeseen. (Tampereen kaupunki 2016)
Seuraavassa on kuvattu XXII (Hatanpää) ja Rantaperkiö, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo (Vihilahti) kaavan suunnittelualueen nykyiset toiminnot (Asemakaava nro 8611, Dnro: TRE:315/10.02.01/2016). Asemakaavan suunnittelualueeseen sisältyy osia Härmälän rantapuistosta, Vihilahdenpuistosta, Pyhäjärven vesialueesta ja Hatanpään valtatien katualueesta. Alueen kautta kulkee tärkeitä pyöräilyn ja jalankulun reittejä. Myös virkistyskäyttö on vilkasta: alueelle sijoittuu Rantaperkiön koirapuisto sekä lukuisa määrä pienveneiden rantapaikkoja. Härmälän rantapuiston kautta on rakennettu 110 kV:n maakaapeli. Maa- ja vesialueet omistaa
Tampereen kaupunki. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 8,8 ha. Alue liittyy etelässä maanalaisen asemakaavan nro 8612 (Sulkavuori-Vihilahti) ja pohjoisessa
maanalaisen asemakaavan nro 8613 (Vihilahti-Viinikanlahti) suunnittelualueisiin.
(Tampereen kaupunki 2016)
Seuraavassa on kuvattu Rantaperkiö ja Rautaharkko, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo (Sulkavuori-Vihilahti) suunnittelualueen nykyiset toiminnot (Maanalainen asemakaava nro 8612, Dnro: TRE:316/10.02.01/2016). Maanalainen asemakaava koskee noin 1,1 km:n pituista ja noin 90…150 metrin levyistä vyöhykettä,
joka ulottuu Vihilahden eteläpuolelta Sulkavuoren koillispuolelle. Suunnittelualue
alittaa mm. Hatanpään valtatien, pääradan ja valtatien 3 sekä Hatanpään koulun,
asuin-, liike-, toimisto- ja teollisuusrakentamisen korttelialueita ja Rautaharkon sähköaseman. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 11 ha. Alue liittyy kaakossa asemakaavan nro 8610 (Sulkavuori) ja luoteessa asemakaavan nro 8611 (Vihilahti)
suunnittelualueisiin. (Tampereen kaupunki 2016)
Seuraavassa on kuvattu XXII (Hatanpää), Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo
(Vihilahti-Viinikanlahti) suunnittelualueen nykyiset toiminnot (Maanalainen asemakaava nro 8613, Dnro: TRE:317/10.02.01/2016). Maanalainen asemakaava koskee
noin 1,3 km:n pituista ja noin 60 metrin levyistä vyöhykettä, joka ulottuu Vihilahden
pohjoisrannalta Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon alueelle. Suunnittelualue
alittaa mm. Hatanpään valtatien, Hatanpään puistokujan, Lokomonkadun ja Valimokadun sekä liike-, toimisto- ja teollisuusrakentamisen korttelialueita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,4 ha. Alue liittyy etelässä asemakaavan nro 8611 (Vihilahti) suunnittelualueeseen. (Tampereen kaupunki 2016)

6.3

Sopimukset ja ympäristövahinkovakuutus
Jätevedenpuhdistamolle ja polttolaitokselle laaditaan sopimukset Tampereen Sähkölaitos Oy:n kanssa koskien lämmön ostoa ja myyntiä, sähköä, ja puhdistetun veden hyödyntämistä lämpöpumppulaitoksessa (Rautaharkko) kaukolämmön tuotantoon. Mikäli polttolaitoksen lämmöntuotto on suurempi kuin puhdistamon lämmöntarve, johdetaan polttolaitokselta saatava ylijäämä Tampereen Sähkölaitos Oy:n
kaukolämpöverkkoon. Sopimuksia ei ole vielä laadittu.
Keskuspuhdistamon verkostoon ei ole yksityisiä liittyjiä. Osakaskuntien vesilaitokset sopivat jätevesien laatuvaatimuksista viemäriverkostoon liittyjän kanssa omien
verkostojensa osalta. Keskuspuhdistamon ja puhdistamolle jätevettä johtavien vesihuoltolaitosten välisissä sopimuksissa tullaan huomioimaan tavanomaisesta
poikkeavien jätevesien asianmukainen johtaminen verkostoon.
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Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy tulee ottamaan ympäristövahinkovakuutuksen.
YSL:n 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus
asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen
tarvittavien toimien varmistamiseksi. Jätteen käsittelyllä tarkoitetaan paitsi jätteen
hyödyntämistä myös jätteen loppukäsittelyä. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ehdottaa lietteenpolttotoiminnan vakuudeksi 10 000 euroa.

7

NAAPURIT JA MUUT ASIANOSAISET
Tiedot lähi- ja rajanaapureista sekä rantojen ja vesialueiden omistajat on esitetty
hakemuksen liitteessä 9. Alueeksi on valittu yhden kilometrin säde puhdistamon ja
lietteenpolttolaitoksen hankealueesta. Purkuputken osalta on selvitetty vesialueen
osakkaat, kalastusosakaskunnat (jakokunnat) sekä rantatonttien kiinteistönomistajat Vihilahdelta purkulinjalta aina Nokianvirran suulle asti.
Sulkavuoressa lähin asutus sijaitsee noin 300 metrin päässä keskuspuhdistamon
poistoilmapiipusta, joka on hankealueen keskellä. Lähialueen asutusta on kuvattu
tarkemmin luvussa 17.12.
Sulkavuoren hankealueella on nykyisin metsäistä, pääosin rakentamatonta viheraluetta sekä osia Lempääläntien katualueesta ja valtateiden 3 ja 9 liikennealueista.
Maa-alueet omistaa Tampereen kaupunki ja Suomen valtio. Osa kaupungin omistamasta alueesta on vuokrattu Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen harjoituskentäksi. Sulkavuoren kaakkoispuolella on käytöstä poistettu Lakalaivan kaatopaikkaalue (Sulkavuoren sijaintikartta on liitteessä 13). Sulkavuoren alueella on myös
pieneläinten uurnaholvi ja erillinen pieneläinten hautausmaa.
Vihilahden alueella sijaitsee purkuputken rantautumiskohdasta yksi asuinrakennus
alle 100 metrin etäisyydellä sekä 101–500 metrin etäisyydellä 70 asuinrakennusta.
Rantautumiskohdan maa-alueen omistaa Tampereen kaupunki.
Pyhäjärvi kuuluu hallinnollisessa kalastusaluejaottelussa Pirkkalan kalastusalueeseen (Isännöitsijä Ismo Kolari, Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry, Osoite: Viinikankatu 53, 33800 Tampere).

8
8.1

LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN JA SUUNNITELMIIN
Muut hankkeet
Hankkeella voi olla yhteisvaikutuksia Tampereen seudun puhdistamolietteiden käsittely- ja loppusijoitusratkaisuihin. Lietteenpolttolaitoksen suunnittelussa on varauduttu ottamaan vastaan kuivattua lietettä tulevaisuudessa myös muilta puhdistamoilta, jos Sulkavuoren puhdistamon lietteen käsittelyssä on ylimääräistä kapasiteettia.
Keskuspuhdistamohankkeella voi olla yhteisvaikutuksia myös Nokian Vesi Oy:n ja
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n bioratkaisun hankkeen kanssa. Bioratkaisun hankkeessa suunnitellaan jätevedenpuhdistamoa ja biokaasulaitosta Nokian Koukkujärven alueella. Hankkeen YVA-menettely on käynnistynyt marraskuussa 2016. Biokaasun tuotanto tulee perustumaan joko perinteiseen mädätykseen, jossa biojäte
ja puhdistamoliete lietetään veden kanssa tai kuivamädätykseen, jossa vesipitoisuus on pienempi. Biokaasulaitoksessa voidaan käsitellä sekä biojätettä että puhdistamolietettä ja ne tullaan pitämään prosessissa erillään toisistaan. Yhteisvaikutuksia syntyisi kuitenkin vasta aikaisintaan vuodesta 2024 alkaen, bioratkaisun toisen vaiheen alkaessa, jolloin kapasiteetin lisäyksellä varaudutaan käsittelemään
myös Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon puhdistamolietteet (70 000 t/a).
Suunnitelmat keskuspuhdistamon lietteiden vastaanottamisen osalta ovat kuitenkin
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vielä niin aikaisessa vaiheessa, ettei hankkeiden yhteisvaikutuksia voida arvioida
tarkemmin.
Keskuspuhdistamon hankkeella on vaikutuksia kaavoitukseen ja niitä on kuvattu
tarkemmin luvussa 6.2.

8.2

Muut suunnitelmat
Lupahakemuksen kohteena olevilla alueilla on tehty seuraavia alueiden käytön,
vesihuollon ja vesiensuojelun selvityksiä, joita on kuvattu tarkemmin seuraavissa
luvuissa:

8.2.1

-

Vesiensuojelun toimenpideohjelmat

-

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020

-

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys 2015

-

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Vesiensuojelun toimenpideohjelmat
Valtioneuvosto teki 23.11.2006 periaatepäätöksen ”Vesiensuojelun suuntaviivat
vuoteen 2015”. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivissä ja sen pohjalta annetussa vesienhoidon järjestämistä koskevassa laissa (1299/2004 sekä muutos 1263/2014)
on asetettu yleiset tavoitteet vesien tilalle. Nämä tavoitteet ovat pohjana myös vesiensuojelun suuntaviivojen valmistelulle. Periaatepäätöksessä esitetään yhdyskuntiin liittyen muun muassa seuraavat vesiensuojelun suuntaviivat, joiden tavoitteita tämä hanke osaltaan edistää:
-

Yhdyskuntien jätevesien käsittelyä tehostetaan erityisesti, kun jätevedet
kohdistuvat pintavesiin, jotka ovat alle hyvän tilan tai tila uhkaa heiketä, ja
joissa vesistön tilaa voidaan parantaa yhdyskuntien jätevesien tehostetun
puhdistuksen avulla.

-

Typen poistoa tehostetaan erityisesti silloin, kun typpikuorman vähentämisellä voidaan parantaa vesien tilaa.

-

Ravinteiden poistoa jätevesistä tehostetaan ja puhdistamoiden toimintaedellytyksiä parannetaan Suomen Itämeren suojeluohjelman sekä Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelman mukaisesti soveltaen kulloinkin parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

-

Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien yhteiskäsittelyä tulee edistää, ja
lupamenettelyä täydentämään tulisi ottaa käyttöön vapaaehtoisia kuormitusta alentavia toimia suositussopimuksen mukaisesti.

-

Yhdyskuntien jätevesiin liittyvät häiriötilanteet estetään ennalta ehkäisevillä
toimenpiteillä ja vahinkotilanteisiin varaudutaan ennakolta riittävin toimin.

-

Vuotovesien määrää tulee pienentää ja viemäriverkostoa saneerata.

-

Jätevesiviemärit ja jätevedenpuhdistamot pidetään kunnossa hyvällä hoidolla sekä tarvittavilla uusimisinvestoinneilla.

Uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen edistää myös osaltaan Pirkanmaan
vesienhoidon vuosien 2016–2021 toimenpideohjelman tavoitteita. Tehostettua kokonaistypen poistoa on toimenpideohjelmassa esitetty muun muassa Pyhäjärven
alueelle, johon on sisällytetty myös Nokianvirta ja sen alapuoliset Kulovesi ja Rautavesi. Merenhoidon toimenpideohjelma ei sisällä yhdyskuntajätevesiä koskevia
toimenpiteitä, mutta se painottaa vesienhoidon toimenpiteiden täysipainoista toteuttamista ja typenpoiston puhdistustehoa tulisi nostaa vähintään 70 %:iin kaikilla
Merenkurkun eteläpuolella sijaitsevilla yli 10 000 AVL:n puhdistamoilla, jotka vaikuttavat rannikkovesiin.

Copyright © Pöyry Finland Oy

101003588-001
28.2.2017
20

8.2.2

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020
Alueellisen jätesuunnitelman tarkoituksena on toimeenpanna valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita alueellisesti (Pirkanmaan ympäristökeskus
2009). Alueelliset jätesuunnitelmat ovatkin keskeinen työväline valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden toimeenpanossa. Jätesuunnitelmien tarkoituksena on
ohjata jätehuoltoon liittyvää käytännön toimintaa, vaikuttaa tuotetun jätteen määrään ja hyödyntämiseen sekä löytää ratkaisuja alueellisiin jäteongelmiin. Etelä- ja
Länsi-Suomen jätesuunnitelman tavoitteena on vähentää jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeen yhteensopivuuteen Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmaan on tarkastelu lietteenkäsittelyn osalta. Tavoitteista tämä hanke edistää
mm. seuraavia:

8.2.3

-

Keskitetään jätevesien käsittelyä asianmukaisesti toimiville laitoksille ja tehostetaan lietteen kuivausta

-

Kunnat ja vesihuoltolaitokset asettavat riittävät haitta-aineita koskevat rajaarvot viemäriin johdettavalle vedelle viemäröintisopimuksissa. Jätevedenpuhdistamot eivät ota vastaan jätevesiä ja lietteitä, joiden haittaainepitoisuudet ylittävät raja-arvot. Teollisuuden ympäristöluvissa määrätään raja-arvoista ja esikäsittelyvaatimuksista.

-

Kontrolloidaan lannoitevalmistekäyttöön meneviä lietejakeita raaka-aineen
puhtauden perusteella. Kontrollointi koskee lähinnä kuntia, joiden puhdistamoille tulee käsiteltäviksi esim. raskasmetalli- tai muita haitta-ainepitoisia
jätevesiä.

-

Laitosmaista lietteenkäsittelykapasiteettia on riittävästi. Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on jäteperäisen biokaasun tuotannon lisääminen. Lietepohjaisilla lannoitevalmisteilla ei ole kuitenkaan kaikkialla tarvetta. Lietteiden poltto on perusteltua alueilla, joilla lietteiden määrä on suuri
ja kuivattua lietettä voidaan polttaa luvanvaraisessa laitoksessa.

-

Alueilla joilla lietteenpolttoa on järkevää lisätä, polton tulee ottaa huomioon
polttoprosessin kokonaisenergiatalous.

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys 2015
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen johdolla laadittu Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys (Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2015) muodostaa lähtökohdan koko Pirkanmaan vesihuollon kaavaratkaisuille, joiden maankäyttöä koskevat varaukset ja merkinnät ratkaistaan parhaillaan käynnissä olevan Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmistelun
yhteydessä.
Kehittämissuunnitelma koostuu kolmesta osasta eli 1) vesihuollon nykytilan, tunnuslukujen ennusteiden ja asetettujen tavoitteiden kuvauksesta, 2) yleissuunnitelmasta maakunnallisesti merkittävistä vesihuollon kehittämisvaihtoehdoista ja niiden
vertailusta sekä 3) ympäristöselostuksesta sisältäen suunnitelman mukaisten toimenpiteiden ympäristövaikutusten arvioinnin. Kehittämissuunnitelman päivitystyössä on tarkasteltu vedenhankinnan, jätevesien ja lietteiden käsittelyn sekä vesihuollon organisoinnin vaihtoehtoja aina vuoteen 2040 saakka.
Kehittämissuunnitelmassa on tarkasteltu vedenhankinnan sekä jätevesien ja lietteiden käsittelyn kehittämistarpeita ja arvioitu vaihtoehtoisia kehittämisratkaisuja.
Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet yltävät ja vaikuttavat myös Pirkanmaata laajemmalle alueelle. Kehittämissuunnitelmalle asetetut tavoitteet on määritelty yhteistyössä kuntien, vesihuoltolaitosten ja muiden keskeisten toimijoiden
kanssa. Tämä hanke tukee seuraavia kehittämissuunnitelman tavoitteita:
-

Ylikunnallinen yhteistyö laitos- ja verkostoasioissa

-

Verkostojen ja laitosten saneeraus
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8.2.4

-

Purkuvesistöihin kohdistuvat kuormituksen vähentäminen

-

Seudulliset/keskitetyt jätevedenpuhdistusratkaisut

-

Puhdistamolietteiden hyötykäytön edistäminen.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) on kirjattu jätevesien käsittelyyn liittyvinä tavoitteina mm. seuraavaa, joita keskuspuhdistamohanke osaltaan
edistää:

9

-

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.

-

Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.

HANKKEEN AIKATAULU JA SUUNNITTELUTILANNE
Uuden puhdistamon ja polttolaitoksen rakennustyöt on tarkoitus saada päätökseen
vuoden 2023 aikana ja laitos koekäyttää ja ottaa käyttöön vuonna 2024. Puhdistamon yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2015. Laitoksen toteutussuunnittelu
on käynnistynyt vuonna 2016.

10 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA)
10.1

YVA-menettely 2012–2013
Sulkavuoren jätevedenpuhdistamoon ja siirtolinjoihin sekä lietteen käsittelyyn liittyviä vaikutuksia on arvioitu kattavasti hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä, joka on saatettu päätökseen vuonna 2013. YVA-menettelyssä
oli useita jäteveden purkupaikkavaihtoehtoja ja puhdistamon sijaintivaihtoehtoja.
Keskeisellä sijalla YVAssa olivat vesistövaikutukset, ja siihen liittyen merkittävässä
asemassa hankkeessa on jätevedenpuhdistuksen tehostaminen tavalla, jolla saavutetaan vesistövaikutusten väheneminen myös tulevaisuudessa. Uuden jätevedenpuhdistamon esisuunnittelu on tehty, ja siinä on ollut tavoitteena erittäin hyvä
jäteveden puhdistustaso (BAT+) ja matalan fosforipitoisuuden (0,3 mg/l) saavuttaminen sekä puhdistamon riskien hyvä hallitseminen.
YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toiminut Pirkanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskevien sisällöllisten vaatimusten toteutumista 29.5.2013. Lausunnossa todetaan, että arviointiselostuksessa on tunnistettu hankkeen aiheuttamat olennaiset ympäristövaikutukset riittävällä tasolla, ja selostus antaa hyvät puitteet jatkotyöhön. Lausunto on liitteenä 7. Kooste lausunnossa esitettyjen täydennys- ja selvitystarpeiden ja jatkotyöohjeiden huomioon ottamisesta on esitetty liitteessä 7.

10.2

Aikaisempien vaihtoehtojen kuvaus
Keskuspuhdistamohankkeen aiempia suunnitteluvaiheita on kuvattu seuraavassa
Sulkavuoren vaihtoehdosta laadittuun YVA-selostuksen kuvaukseen perustuen
(Ramboll Finland Oy 2012). Keskuspuhdistamosta on keskusteltu Pirkanmaalla jo
pitkään, ja suunnitelmat sen toteuttamisesta ovat ehtineet muuttua moneen otteeseen. Ensimmäinen alustava selvitys mahdollisen keskuspuhdistamon sijaintipaikasta valmistui vuonna 1997. Varautumistarve keskuspuhdistamoon tunnistettiin
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myös nykyisen maakuntakaavan valmistelun yhteydessä (2003–2005), mutta tuolloin ei vielä esitetty paikkaa puhdistamolle.
Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma laadittiin vuonna 2006, ja siinä keskuspuhdistamovaihtoehdolle esitettiin neljä sijoituspaikkavaihtoa. Samana vuonna
valmistui Pirkanmaan keskuspuhdistamon sijainti- ja purkupaikkavaihtoehtojen vertailu, jossa oli mukana neljä mahdollista puhdistamon sijaintipaikkaa ja neljä purkupaikka-aluetta, joista muodostui kaikkiaan 13 erilaista vaihtoehtoa seuraavasti:
-

VE 1–4: Puhdistamon sijaintipaikkana Saukonvuori, purkupaikkana Pyhäjärven itäosa, Papinkarin luoteispuoli, Melon padon ylä-/alapuoli ja Kulovesi

-

VE 5–7: Puhdistamon sijaintipaikkana Lentokenttä pohjoinen, purkupaikkana Papinkarin luoteispuoli, Melon padon ylä-/alapuoli ja Kulovesi

-

VE 8–10: Puhdistamon sijaintipaikkana Koukkujärvi, purkupaikkoina Papinkarin luoteispuoli, Melon padon ylä-/alapuoli ja Kulovesi

-

VE 11–13: Puhdistamon sijaintipaikkana Melo, purkupaikkoina Papinkarin
luoteispuoli, Melon padon ylä-/alapuoli ja Kulovesi.

Vertailussa soveltuvimmiksi sijoituspaikoiksi valikoitui Koukkujärvi Nokialla ja Lentokenttä pohjoinen Pirkkalassa. Sulkavuori ei vielä tässä vaiheessa ollut mukana
sijaintipaikkavertailussa.
Vuosina 2007–2008 laadittiin 14 kunnan jätevesien käsittelyä koskeva Pirkanmaan
keskuspuhdistamon yleissuunnitelma, jossa Nokian Koukkujärven aluetta ja Pirkkalan lentokentän pohjoispuolista aluetta tarkasteltiin puhdistamon vaihtoehtoisina
sijaintipaikkoina. Hankesuunnitelmaan liittyen käynnistettiin YVA-menettely vuonna
2007, jossa tarkasteltavat vaihtoehdot olivat: VE1 (keskuspuhdistamon sijaintipaikka Pirkkala, lentokentän pohjoispuoli), VE 2 (keskuspuhdistamon sijaintipaikka Nokian Koukku-järvi) sekä VE0+ -vaihtoehto, jossa nykyiset puhdistamot saneerataan
vastaamaan tulevaisuuden puhdistusvaatimuksia. YVA-menettelyn rinnalla laadittiin keskuspuhdistamon yleissuunnitelmaa. Osana yleissuunnitelmaa tehtiin muun
muassa kallioperätutkimuksia vaihtoehtoisilla puhdistamon sijaintialueilla. Tämä
keskuspuhdistamohankkeen YVA-menettely päättyi 26.3.2009 yhteysviranomaisen
antamaan lausuntoon.
Syksyllä 2009 Tampereen Vesi teetti keskuspuhdistamon toteutettavuusselvityksen
kahden uuden sijoituspaikan, Sulkavuoren ja Lahdesjärven osalta. Marraskuussa
2009 valmistuneen selvityksen mukaan keskuspuhdistamo oli toteutettavissa kumpaankin sijoituspaikkaan. Elinkaarikustannuksiltaan Sulkavuoren 14 kunnan vaihtoehto oli samansuuruinen kuin Lentokenttä pohjoisen vaihtoehto, mutta Lahdesjärven vaihtoehto oli niitä kalliimpi Sulkavuorta pidemmistä siirto- ja purkutunneleista johtuen. Sulkavuoreen sijoitettuna hankkeen kustannusvaikutuksen jäteveden
hinnalla mitattuna on arvioitu säilyvän suunnilleen samana kuin aiemmassa suunnitelmassa, jossa oli mukana yhteensä 13 kuntaa. Kaikkiin muihin sijaintipaikkoihin
verrattuna puhdistamon kokonaisinvestoinnin todettiin olevan pienempi Sulkavuoressa toteutettuna, koska tarvittavien siirto- purku- ja varapurkulinjojen pituudet
ovat selvästi lyhyemmät. Sulkavuoren sijaintivaihtoehto eteni jatkosuunnitteluun.
Jatkosuunnittelu perustuu YVA:n lähtökohtiin, joita on tarkennettu mm. teknisten
ratkaisujen osalta.

11

LUPAHAKEMUKSESSA KÄYTETTY AINEISTO
Lupahakemuksen teossa on hyödynnetty olemassa olevaa tietoa hankealueelta ja
lähiympäristöstä vuosien 2006–2016 ajalta. Liitteessä 17 on lista niistä keskeisistä
selvityksistä, joita on suoraan hyödynnetty tässä lupahakemuksessa, mutta joita ei
ole liitetty sellaisenaan mukaan. Liitteessä 18 on puolestaan lista muista em. vuosien aikana tehdyistä selvityksistä.
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12

JÄTEVEDENPUHDISTAMON TOIMINTA

12.1

Yleistä
Keskuspuhdistamolla hyödynnetään uusimpia puhdistustekniikoita ja tavoitteena
on, että purkuvesistöön päätyvä kuormitus pienenee vaikka käsiteltävän jäteveden
määrä kasvaa. Keskuspuhdistamossa otetaan käyttöön tehostettu aktiivilieteprosessi täydennettynä hiekkasuodatuksella ja UV-desinfioinnilla.
Suunnittelussa on varauduttu BAT-tasoa vastaaviin puhdistustuloksiin. Päästörajaarvot on päätetty Valtioneuvoston asetuksen 888/2006, Suomen Vesilaitosyhdistys
ry:n, Suomen kuntaliitto ry:n ja YM:n suositussopimuksen sekä BAT-selvityksen
perusteella (BAT, Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot, Suomen Ympäristö
3/2014). Lisäksi on otettu huomioon Valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelusta vuoteen 2015. Arvio BAT:n soveltamisesta Sulkavuoren puhdistamolla on kuvattu tarkemmin luvussa 16.
Suurin osa Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolla käsiteltävästä jätevesimäärästä
muodostuu asumajätevesistä, kuten nykyisilläkin puhdistamoilla. Tämän jälkeen jätevesiä muodostuu eniten vuotovesistä, joiden on arvioitu pysyvän suunnilleen ny3
kyisellä tasolla (20 000 m /d).

12.2

Puhdistamon mitoituskuormitus
Jätevedenpuhdistamo on mitoitettu 2040 vuoteen asti. Vuoden 2040 arvioitu asukasvastineluku on 420 000. Puhdistamon keskeiset mitoitusarvot on esitetty seuraavissa taulukoissa (Taulukko 12-1 ja Taulukko 12-2). Puhdistamon yleissuunnitelman kuormitusennusteessa arvioidaan, että vuonna 2040 keskimääräinen jätevesivirtaama on 100 000 m 3/d ja maksimivirtaama 222 700 m 3/d. Keskimääräinen
jätevesivirtaus, 100 000 m 3 vuorokaudessa, hoidetaan neljällä puhdistuslinjalla. Tilavarauksena huomioidaan kuitenkin kaksi lisälinjaa, jolloin 600 000 asukasvastineluku on mahdollinen. Hydraulinen kapasiteetti on mitoitettu riittämään ainakin
100 vuodeksi.
Taulukko 12-1. Mitoitusvirtaamat vuodelle 2040.
Mitoitusvirtaamat
Vuorokausivirtaama, Qd ka
Vuorokausivirtaama, Qd max
Tuntivirtaama, Qh ka
Tuntivirtaama, Qh max biol.
Tuntivirtaama, Qh max

Suure
3

m /d

2011–
2015

2025

2040

89 351*

90 700

100 000

3

222 700

222 700

3

m /h

3 800

4 200

3

7 400

7 400

3

11 300

11 300

m /d
m /h
m /h

Taulukko 12-2. Mitoituskuormitukset vuodelle 2040.
2011–
2015

2025

Asukasmäärä

2040
429 000

Tulokuormitus, keskimäärin, kg/d
BOD7

23 200*

26 000

29 400

Kiintoaine

31 600*

33 300

37 600

Fosfori

650*

740

860

Typpi

4 400*

5 200

6 000

Asukasvastineluku, BODka

332 500

368 200

420 000
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*) Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän jätevedenpuhdistamoiden toteutunut tulevan veden virtaama ja kuormitus keskimäärin vuosina 2011–2015. Seuraavassa on lueteltu edellä
mainittujen käytöstä poistuvien jätevedenpuhdistamoiden nykyiset prosenttiosuudet kokonaisjätevesivirtaamasta: Viinikanlahti 80 %, Rahola, 20 % ja Lempäälä 3 %.

Puhdistamon mitoituskuormituksessa on huomioitu laitokselle johdettavat teollisuusjätevedet perustuen nykyiseen kuormitukseen sekä lisäksi varauduttu niiden
määrän kasvuun tulevaisuudessa. Mitoituksessa on huomioitu myös nykyisten
määrien mukainen sakokaivolietteiden vastaanotto.

12.3

Jätevedenpuhdistusprosessi
Puhdistamo tulee olemaan rinnakkaissaostusperiaatteella toimiva aktiivilietelaitos,
jossa jätevedet puhdistetaan mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Jätevesien
käsittelyprosessi sisältää seuraavat vaiheet: välppäys, ilmastettu hiekanerotus,
esiselkeytys, kokonaistypenpoistoon mitoitettu aktiivilieteprosessi, jälkiselkeytys ja
jälkikäsittelynä hiekkasuodatus. Puhdistettu jätevesi desinfioidaan UV-käsittelyllä.
Puhdistamon virtauskaavio on esitetty kuvassa (Kuva 12-1). Jätevedenpuhdistamon prosessikaavio ja prosessimitoitus ovat esitetty liitteessä 3.

Desinfiointi

Kuva 12-1. Uuden jätevedenpuhdistamon virtauskaavio.
Puhdistamon biologis-kemiallista aktiivilieteprosessia on tehostettu hiekkasuodattimissa tapahtuvalla jäteveden jälkisuodatuksella. Fosfori saostetaan rinnakkaissaostuksella ferrosulfaatilla, joka syötetään prosessin alkuun karkeavälppäyksen jälkeen. Ferrosulfaattia annostellaan myös ennen jälkiselkeytystä. Puhdistamon tehostettu kokonaistypenpoisto perustuu denitrifikaatio–nitrifikaatio -ajotapaan ilmastuksessa. Kiintoaineen karkaamisen estämiseksi syötetään jälkiselkeytykseen menevään veteen tarvittaessa polymeeriä. Ilmastukseen menevään veteen syötetään
kalkkia alkaliteetin ja pH:n nostamiseksi. Ilmastukseen menevään jäteveteen syötetään myös metanolia typenpoiston tehostamiseksi.
Jätevedenpuhdistamo toimii pääasiassa kallioon louhitussa tilassa, neljässä rinnakkaisessa käsittelylinjassa. Puhdistamon vesiprosessi sijoittuu kallion sisään
louhittaviin tiloihin ja lietteenkäsittely puhdistamon piha-alueelle maan päälle sijoittuviin rakennuksiin. Puhdistamon yhteyteen tulee poistoilmapiippu, joka on 60 metriä korkea ja 4,3 metriä halkaisijaltaan. Piippuun ohjataan kaikki ilma kalliotiloista.
Lisäksi haisevat jakeet johdetaan erillisen hajukaasujen käsittelyn läpi piippuun.
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Lietteenkäsittelyssä tehdään lietteenkuivaus ensin mekaanisesti, jonka jälkeen on
terminen kuivaus ja poltto. Lietteenpolton tuottamalla lämmöllä lämmitetään puhdistamon tilat ja lisäksi lämpöä voidaan myydä ulos kaukolämpöverkkoon.

12.4

Jäteveden käsittely
Seuraavassa on esitetty jätevedenkäsittelyn vaiheet. Pääprosessien altaiden määrät, pinta-alat ja tilavuudet on esitetty taulukossa (Taulukko 12-3).
2

Taulukko 12-3. Pääprosessien altaiden määrät (kpl), pinta-alat (m ) ja
tilavuudet (m3).
Pääprosessien
altaat
Välppäys
Hiekan- ja rasvanerotus
Esiselkeytys

12.4.1

Määrä (kpl)

2

3

Pinta-ala (m )

Tilavuus (m )

4

300

1 200

8

3 600

18 000

Ilmastus

8

5 000

60 000

Jälkiselkeytys

8

8 000

48 000

Hiekkasuodatus

18

900

3 600

4

Jäteveden mekaaninen esikäsittely
Sulkavuoreen tuleva jätevesi johdetaan tuloviemäreitä ja tulotunnelia pitkin tulopumppaamoon, josta se pumpataan esikäsittelyyn. Esikäsittelytoimintoja ovat tulopumppaus, välppäys, hiekanerotus, esiselkeytys, hiekka- ja välpepesurit sekä lavat, hiekanerotuksen kompressorit sekä laitoksen ulkopuolella muodostuvien lietteiden (esim. sako- ja umpikaivolietteet, pienpuhdistamoiden lietteet) vastaanottoyksiköt.
Tulopumppaus tapahtuu puhdistamon tulotunnelin kaksiosaisesta imualtaasta. Tulopumpuilta jätevesi johdetaan kaksiosaiseen tulokanavaan, jossa on tulevan jäteveden näytteenotto sekä ylivuotomahdollisuus takaisin tulopumppaamon imualtaisiin. Tulokanavista jätevesi johdetaan 4-linjaiseen levynauhavälppäykseen, jossa
jätevedestä poistetaan jäteveden karkeat jakeet. Välppäyksen jälkeen jätevesi johdetaan hiekan- ja rasvanerotukseen, jossa saostuskemikaalia (ferrosulfaatti) annostellaan hiekanerotukseen menevään jäteveteen. Vedestä erotettu välpe (roskat,
kuidut yms.) siirretään välpiltä välpekouruilla kyytiveden avulla välppeen pesupuristimille, jossa välppeestä erotetaan orgaanista ja hienoa kiintoainetta. Pesulla välppeen määrä voi vähentyä puoleen. Pesuvesi palautetaan rejektialtaaseen ja pesty
välpe siirretään kuivaavilla välpepuristimilla välpelavoille, joilla välpejäte kuljetetaan
loppusijoitettavaksi. Vastaavasti hiekanerotuksessa erotettu hiekka pestään ja siirretään hiekkalavoille joilla hiekka kuljetetaan loppusijoitettavaksi.
Jätevesi johdetaan esiselkeytykseen jakoaltaasta. Esiselkeytyksessä laskeutuva
liete kaavitaan lietesyvennyksiin, joissa se sakeutetaan. Myös biologisen osan ylijäämälietteet pumpataan jakoaltaan kautta esiselkeytykseen ja sakeutukseen. Biologisen prosessin maksimivirtaaman ylittyessä johdetaan osa esiselkeytetystä jätevedestä ohituskanavaan. Ohitusvesien käsittelynä on ensin normaali saostus esiselkeytyksessä, minkä jälkeen ohitusvedet johdetaan kemikaloinnin kautta jälkikäsittelynä toimivaan hiekkasuodatukseen.
Esiselkeytetty vesi johdetaan ylivuotokourujen kautta kokoojakanavaan ja sekoitusaltaaseen, jossa jäteveteen sekoitetaan palautuslietettä ja tarvittaessa kalkkia,
metanolia ja saostuskemikaalia (ferrosulfaatti). Sekoitusaltaasta jätevesiliete johdetaan virtaamanjakokanavan kautta ilmastusaltaisiin.
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Esikäsittelyn on arvioitu poistavan puhdistamolle tulevasta kuormituksesta BOD:n
osalta noin puolet, kokonaisfosforin osalta noin 60 %, kokonaistypen osalta noin
10 % ja kiintoaineen osalta kaksi kolmasosaa.

12.4.2

Jäteveden kemiallis-biologinen käsittely
Esiselkeytyksen jälkeen vedet yhdistetään ja jaetaan jakotornilla ilmastusaltaisiin
johtaviin kanaviin. Biologiseen prosessiin johdetaan jätevettä maksimissaan 7 400
m3/h ja sen ylittävä vesimäärä johdetaan ylivuodon kautta jälkiselkeytyksen lähtökanavaan ja ohitusvesien käsittelyyn hiekkasuodattimissa.
Vesi johdetaan linjakohtaisia kanavia pitkin ilmastuslinjojen alkuun. Ilmastusaltaissa tapahtuu jäteveden biologinen puhdistus aktiivilietemenetelmällä. Biologiseen
käsittelyyn tulevan jäteveden (esiselkeytetty ja esiselkeytyksen ohi johdettu) ja aktiivilietteen (palautusliete- ja nitraattikierrätysliete) sekoitus tapahtuu sekoitusaltaassa. Biologisia ilmastusaltaita rakennetaan 4 kappaletta, jotka osastoidaan kuuteen osastoon, jolloin ilmastusaltaissa on hapettomia ja hapellisia vyöhykkeitä.
Hapellisissa eli aerobisissa vyöhykkeissä hapetetaan jäteveden orgaaninen hiili hiilidioksidiksi ja biomassaksi ja ammoniumtyppi nitraattitypeksi (nitrifikaatio). Nitraattityppi pelkistyy typpikaasuksi hapettomissa eli anoksisissa lohkoissa (denitrifikaatio).
Kukin ilmastuslinja on jaettu kuuteen lohkoon. Osastoja 1 ja 2 ajetaan aina ilmastamattomina, osastoja 3 ja 4 voidaan ajaa joko ilmastettuna tai ilmastamattomana
ja osastoja 5 ja 6 aina ilmastettuina. Ilmastuslinjat ovat keskenään samankokoisia.
Kahtena ensimmäisenä lohkona on kaksi anoksista denitrifikaatiolohkoa, joissa jätevedestä poistuu typpeä ja siihen vapautuu alkaliteettia. Anoksisessa osassa
myös kuluu suuri osa orgaanisesta BOD-kuormasta. Jälkiselkeytyksestä pumpataan palautuslietettä sekoitusaltaaseen ja edelleen biologisen prosessin alkuun.
Lietteen laskeutuminen anoksisessa osassa estetään pystyakselisilla potkurisekoittimilla.
Seuraavaksi virtaussuunnassa on kaksi variolohkoa, joita voidaan ajaa joko anoksisina denitrifikaatiolohkoina tai kylmän veden aikaan aerobisina nitrifikaatiolohkoina. Variolohkoihin asennetaan potkurisekoittimet sekä pohjailmastimet. Viimeiset
kaksi lohkoa ovat aina ilmastettuja nitrifikaatio/ilmastus-lohkoja, joihin asennetaan
vain pohjailmastimet. Jäteveden sisältämä ammoniumtyppi hapetetaan nitraattitypeksi ilmastetuissa osastoissa.
Aikaisempien denitrifikaatiolohkojen typenpoisto vaatii toimiakseen ilmastuksessa
muodostunutta nitraattia, joka kierrätetään ilmastuksen jälkeisestä matalammasta
kaasunpoisto-osasta biologisen prosessin (denitrifikaation) alkuun putkeen asennettavilla potkuripumpuilla.

12.4.3

Jäteveden jälkikäsittely
Biologis-kemiallisen käsittelyn jälkeen jätevesi ohjataan jälkiselkeytykseen, jossa
siitä poistetaan aktiivilietettä. Jälkiselkeytysaltaissa on pintalietteen poistojärjestelyt, jolloin pintalietteet voidaan johtaa rumpusiivilöintiin yhdessä hiekan- ja rasvanerotuksen sekä esiselkeytyksen pintalietteiden kansa. Jälkiselkeytysaltaissa on
lietetaskut altaiden keskellä, veden tulo altaan alussa ja poisto lopussa. Palautusliete pumpataan jälkiselkeytysaltaiden lietetaskuista palautuslietekanavaan ja johdetaan ilmastusta edeltävään sekoitusaltaaseen. Jälkiselkeytysaltaat toteutetaan
siten, että ne koostuvat neljästä linjasta, joissa on jokaisessa linjassa kaksi jälkiselkeytysallasta rinnan eli yhteensä 8 allasta. Jokaisen linjan allaspari voidaan tyhjentää siten, että muut kolme allasparia jatkaa toimintaansa. Yhdellä tyhjennyskerralla
tyhjennetään kerralla parialtaan molemmat altaat.
Jälkiselkeytyksen jälkeen jätevesi ohjataan jälkikäsittelyyn hiekkasuodattimille. Vesi virtaa painovoimaisesti hiekkapatjojen läpi, jolloin veden kiintoainehiukkaset tart-
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tuvat hiekkapartikkeleiden pinnalle ja puhdistettu vesi poistuu suodattimen pohjan
kautta. Näin vedestä voidaan erottaa hieno kiintoaines ja muut jälkiselkeytyksestä
läpi päässeet ainekset. Jälkikäsittelyssä liukoisen fosforin poistoa tehostetaan saostuskemikaalin (polyalumiinikloridi) avulla.
Ennen purkua puhdistettu jätevesi käsitellään UV-desinfiointilaitteistolla. Laitteisto
hankitaan kahden vuoden kuluttua puhdistamon käyttöönotosta, jolloin on käytettävissä riittävä tieto UV-käsiteltävän veden todellisesta laadusta laitteiston mitoitusta
varten. UV-laitteet (2 kpl) asennetaan avokanaviin, joiden päälle voidaan toteuttaa
esim. ritilätaso huoltoa ja hoitoa varten. Kolmannelle laitteistolle tehdään tilavaraus
puhdistamon mahdollista laajentamista varten.

12.5

Lietteen käsittely
Puhdistusprosessissa syntyvä raakaliete ja biologisen prosessin ylijäämäliete poistetaan pääprosessista esiselkeytysaltaista ja johdetaan lietteen käsittelyyn. Lietteen käsittelyprosessiin kuuluu tiivistys (esiselkeytysaltaiden lietetaskuissa), mekaaninen kuivaus sekä jatkokäsittelynä terminen kuivaus ja poltto. Lietteenpolttolaitoksen toimintaa kuvataan tarkemmin luvussa 13.
Liete tiivistetään esiselkeytyksen lietetaskuissa ja kuivataan mekaanisesti lingoilla.
Sakeutettu liete pumpataan kuivattavaksi kolmelle lietelingolle linkokohtaisilla
pumpuilla. Lisäksi neljännelle lingolle on tilavaraus. Mitoituslietemäärä pystytään
tarvittaessa käsittelemään kahdella lingolla. Lingot ovat vuorottelukäytössä niiden
toimintakunnon varmistamiseksi. Mekaanisesti kuivatun lietteen kiintoainepitoisuustavoite on 25–30 %. Lietteen kuivaus on käynnissä arviolta 22 h vuorokaudessa. Mekaanisesti kuivattu liete varastoidaan neljään 300 m 3:n lietesiiloon, joista liete siirretään jatkokäsittelyyn, joko viereiseen termiseen polttolaitokseen tai kuormaautokuljetuksena muualle jatkokäsiteltäväksi.
Lietteen terminen kuivaus on kuvattu tarkemmin luvussa 13.
Esiselkeytysaltaiden lietetaskuista liete imetään epäkeskoruuvipumpuilla ja pumpataan kaksiosaiseen välipumppausaltaaseen. Toimilaiteventtiileillä liete ohjataan haluttuun paikkaan. Välipumppausaltaasta liete pumpataan omilla pumpuillaan lietelingoille kuivattavaksi.

12.6

Laitosalueen rakennukset
Sulkavuoren alueella maan pinnalle sijoittuvia rakennuksia ja rakenteita ovat hallinto- ja sosiaalirakennus, varavoimakoneet, lietteenkäsittely (mekaaninen kuivaus
sekä terminen kuivaus) ja lietteen varastointitilat, polttolaitos, metanolin vastaanottopiste, poistoilmapiippu ja poistumiskuilujen maanpäälliset osat sekä ajotunnelin
suuaukko. Maanpäälliset rakenteet sijoitetaan nykyisen, mutta käytöstä poistuvan
aluepelastuslaitoksen harjoitusalueena toimivan entisen kaatopaikka-alueen länsipuolelle.
Valvomo- ja hallintorakennus on kaksikerroksinen ja se sijoittuu Sulkavuoren etelärinteeseen. Rakennuksen ensimmäiseen osin maanalle sijoittuvaan kerrokseen tulee luolaston suuaukko sekä henkilökunnan sosiaalitilat ja ulkopuolisten urakoitsijoiden toimisto- ja sosiaalitilat. Rakennuksen toinen kerros käsittää valvomon, taukotilan, neuvottelu- ja toimistotilat sekä vierailijoiden sisäänkäynnin, auditorion, aula- ja näyttelytilat.
Lietteenkäsittely- ja lietteenvarastointirakennus sijoittuvat Sulkavuoren etelärinteeseen hallintorakennuksen tuntumaan. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee lietteenkuormaustila, polymerointilinjat sekä kemikaalisiilot. Rakennuksen toiseen kerrokseen sijoitetaan liete- ja kemikaalisiilot sekä IV-konehuone. Kolmanteen kerrokseen tulee lietelinkojen lisäksi valvomo sekä sähkökeskus.
Jätevedenpuhdistamolle tulee varavoimalaitos, jonka varavoimakone on teholtaan
alle 1 MW. Tästä jaetaan lietteen termisen kuivauksen ja polttolaitoksen turva- ja
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varojärjestelmien ylläpitämiseksi noin 100 kW. Varavoimaan kytketään mm. turvaja ilmastointijärjestelmiä.

12.7

Kemikaalien käyttö ja varastointi
Puhdistusprosessissa käytettävät kemikaalit ovat fosforin saostamiseen käytettävät
metallisuolat, biologisen prosessin alkaliteetin nostoon käytettävä alkalointikemikaali sekä lietteenkuivauksen ja -selkeytyksen apuaineena käytettävä polymeeri.
Kemikaalien keskimääräiset vuosikulutukset sekä kemikaalivarastojen maksimikoot
on koottu alla olevaan taulukkoon. Kemikaalien purkualueet ja varastot on merkitty
puhdistamon asemapiirrokseen (liite 1). Kemikaalien purkualueet on varustettu öljynerotuskaivoin ja varojärjestelmin. Kemikaalit on jätevedenpuhdistamon osalta
kuvattu tarkemmin liitteessä 12 (kemikaalitaulukko jätevedenpuhdistamon osalta).

Taulukko 12-4. Kemikaalien kulutus ja varastointi.
Kemikaali

Käyttötarkoitus

Arvioitu vuosittainen
käyttö

Varaston
maksimikoko

[t/a]

[m ]

3

Ferrosulfaatti

Fosforin saostus

4 500

500

Polyalumiinikloridi

Fosforin saostus
Vesiprosessin
polymerointi

350

Polymeeri
Lietteen kuivaus
Alkalointikemikaali (meesa Jäteveden alkalikalkki)
sointi

173

2 x 45
suursäkki /
varastoallas 6
suursäkki /
varastoallas 8

1 200

2 x 100

Metanoli

Lisähiilen lähde

990

50

Diesel

Varavoima

3

3

Polymeeri

27

Varaston
sijainti
kalliotilassa
kalliotilassa
maan päällä
rakennuksessa
maan päällä
rakennuksessa
maan päällä
rakennuksessa
säiliössä ulkona
maan päällä
rakennuksessa

Saostuskemikaalina käytettävä ferrosulfaatti ja alkalointikemikaalina käytettävä
jauhemainen sammutettu kalkki tai meesakalkki tuodaan puhdistamolle säiliöautoilla, joista ne pumpataan kemikaalisäiliöihin. Ferrosulfaatti liuotetaan ja laimennetaan annosteltavaksi liuokseksi puhdistamolla. Lietteenkäsittelyssä käytettävä polymeeri toimitetaan suursäkeissä.
Kemikaalien varoaltaat ja ferrosulfaatin liuotusaltaat rakennetaan PEH pinnoitettuina rakenteina. Kemikaalien purkualueet on asfaltoitu ja purkualueiden
kaivoista vesi johdetaan suljettavan palovesialtaan kautta prosessiin tai onnettomuustapauksessa muualle.
Ferrosulfaattiliuos valmistetaan paikan päällä liuotusaltaissa, joita on kaksi rinnan.
Lisäksi on kaksi ferrosulfaatin päiväsäiliötä. Liuotusvetenä voidaan käyttää katkaistua vettä tai teknistä vettä. Liuotusaltaista ferrosulfaatti siirretään keskipakopumppujen avulla muovisiin päiväsäiliöihin. Päiväsäiliöistä ferrosulfaattiliuos annostellaan pumpuilla hiekanerotuksen tulokanaviin ja sekoitusaltaaseen. Päiväsäiliöille
tehdään betoniset varoaltaat.
Jäteveden kokonaistypenpoiston nitrifikaatiovaihe kuluttaa alkaliniteettia, joka korvataan lisäämällä jäteveteen sammutettua kalkkia (Ca(OH) 2) tai meesakalkkia.
Kalkki toimitetaan laitokselle säiliöautolla ja kalkki varastoidaan kuivatavarana kahdessa varastosiilossa. Varastosiilot sijaitsevat lietteenkäsittelyrakennuksen sisäti3
lassa. Yhden varastosiilon tilavuus on 100 m ja yhteensä varastokapasiteetti on
3
200 m . Varastosiiloista kalkki siirretään kompressorin tuottaman paineilman avulla
kalliotilassa olevaan päiväsiiloon. Päiväsiilon tilavuus on 5 m 3. Päiväsiilosta kalkki
annostellaan ruuvikuljettimella ennen ilmastusallasta olevaan sekoitusaltaaseen.
Metanoli vastaanottoasema sijaitsee maanpäällä poissa kalliotiloista. Tilat ovat
ATEX-luokiteltuja. Metanolin varastosäiliö sijoitetaan maanpinnalle ja varustetaan
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turvakaukalolla. Laimennukseen käytettävä säiliö sijaitsee varastosäiliön vieressä.
3
Laimennussäiliöstä (tilavuus 3 m ) metanolia annostellaan pumpuilla lietelinkojen
rejektivesiputkiin.
Polyalumiinikloridi (PAX) tuodaan säiliöautolla laitokselle ja lasketaan painovoimaisesti kahteen muoviseen varastoaltaaseen. Altaista liuos syötetään pumpuilla hiekanerotuksen tulosekoitukseen. PAX-säiliöille tehdään betonien suoja-allas.
Vesiprosessin polymeerin-valmistuslaitteisto sijaitsee lietteenkäsittelyrakennuksessa lietepolymerointilaitteiden kanssa samassa tilassa. Tässä tilassa valmistetaan
polymeeriliuos, joka johdetaan alas kalliotilaan varastoaltaaseen putkella. Varastoaltaasta syötetään polymeeriliuos jälkiselkeytyslinjoihin menevän jäteveden sekaan.
Vesiprosessin polymeeri annostellaan linjakohtaisesti pumpulla. Vesiprosessiin
syötettävä liuosväkevyys on 0,1 %. Polymeerin valmistukseen käytetään katkaistua
vettä. Polymeeriasemalla on mahdollisuus käyttää myös teknistä vettä.
Lietteenkuivausta tehostetaan polymeerillä, jota valmistetaan kahdella automaattisella polymeerin valmistuslaitteistolla. Järjestelmä on kahdennettu, joten lietteen
kuivausta voidaan operoida pelkästään toisella laitteistolla. Polymeeri toimitetaan
polymeeriasemalle suursäkeissä. Polymeeriasema sijaitsee lietteenkäsittelyrakennuksessa.
Lietteenkuivaukseen syötettävä liuosväkevyys on 0,5 %. Polymeerin valmistukseen
käytetään katkaistua vettä. Polymeeriasemalla on mahdollisuus käyttää myös teknistä vettä.
Puhdistamon varavoimakoneiden polttoaineena käytetään dieseliä. Diesel varastoidaan rakennuksen sisällä varavoimakoneen läheisyydessä.
Lisäksi puhdistamolla on käytössä pieniä määriä laitteistojen ja kiinteistöjen huoltoon liittyviä kemikaaleja kuten voiteluaineita ja puhdistusaineita sekä laboratoriokemikaaleja. Huoltokemikaalit varastoidaan korjaamotilassa ja laboratoriokemikaalit asianmukaisesti laboratoriossa. Puhdistamolle tehdään varaus mahdollisten työkoneiden tankkauspisteen varalle (maksimissaan 10 m 3 kaksoisvaipallinen säiliö tai
varoaltaalla varustettu säiliö).

12.8

Energian käyttö
Puhdistamolla ja sen yhteydessä olevissa rakennuksissa tarvittava lämpöenergia
tuotetaan lietteenpolttolaitoksella. Lietteen poltto tuottaa myös lietteen termisessä
kuivaamisessa tarvittavan lämpöenergian. Mikäli jätevedenpuhdistamo ei käytä
kaikkea polttolaitoksen tuottamaa lämpöä, johdetaan ylijäämä Tampereen Sähkölaitos Oy:n kaukolämpöverkkoon.
Jätevedenpuhdistamon suunnittelussa laadittu lämpötilalaskennan lämmönkulutuskohteiden lämpötehotarve on laitoksen täyden kapasiteetin käyttötilanteessa
kylmänä talvipäivänä noin 7,2 MW jakaantuen seuraavasti:

− Luolaston ilmanvaihto 6 MW
− Maanpäälliset rakennukset 1,2 MW
Lämpölaskennassa lämmöntuotannon lämpötehot ovat:

−
−
−
−

Lietteen polttolaitos 4 MW
Puhdistamon sähkölaitteiden jäähdytyslämpö 0,4 MW
Ilmanvaihdon poistoilman lämmön talteenottojärjestelmä 3 MW
Muun kuin ilmanvaihdon lämmön talteenotto 0,3 MW

Yhteensä 7,70 MW
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Lämpötaselaskennassa talviajan mitoitusulkolämpötilassa, -29 ºC, puhdistamolla
tarvittava suurin lämpöteho on noin 7,2 MW.
Tähän tarvittavasta lämmöstä noin 3,7 MW saadaan puhdistamon lämmön talteenottojärjestelmistä ja loppuosa, noin 3,2 MW polttolaitokselta. Lisäksi polttolaitos
toimittaa tässä tilanteessa lämpöä Tampereen kaukolämpöverkkoon noin 0,8 MW
teholla.
Ulkoilman ollessa lämpimämpi, kaukolämpöverkkoon voidaan toimittaa enemmän
lämpöä.
Jätevedenpuhdistamo ja polttolaitos hankkivat tarvitsemansa sähköenergian ulkopuoliselta toimittajalta. Tätä varten rakennetaan laitokselle tarvittava liitäntä sähköverkkoon.

12.9

Vastaanotettavat jätteet
Keskuspuhdistamolle voidaan ottaa vastaan ulkopuolisia nesteitä/jätteitä, joita voidaan käsitellä biologiskemiallisessa jätevedenpuhdistuksessa. Vastaanotettavat
erät eivät haittaa biologisen puhdistuksen toimintaa eivätkä lietteiden jatkokäsittelyä.

12.9.1 Sakokaivo- ja muut lietteet
Keskuspuhdistamolla voidaan ottaa vastaan ja käsitellä sako-, umpikaivo- tai muita
lietteitä (sisältäen Tampereen Kämmenniemen ja Polson puhdistamoiden kuivaamattomat lietteet) joko puhdistamolle tuotuna tai viemäriverkoston kautta. Sako- ja
umpikaivolietteiden vastaanotolle on oma järjestelmänsä.

12.9.2 Kertaerät
Puhdistamolle voidaan ottaa vastaan asumajätevesistä poikkeavien jätevesien erilliseriä (ns. kertaerät sisältäen mm. glykolipitoiset jätevedet) sekä osakaskuntien
vesilaitosten omia eriä (viemäriin ja jätevedenpumppaamoille jäävää lietettä, töhnää, hiekkaa, rasvaa ja vettä). Puhdistamolle ei oteta vastaan ongelmajätteiksi luokiteltuja eriä. Kertaerät johdetaan prosessiin jatkohyödynnyksensä perusteella
esimerkiksi lisähiilen lähteeksi erilliseen vastaanottosäiliöön tai sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottojärjestelmään.

12.10

Vedenhankinta ja viemäröinti
Puhdistamon sosiaali- ja saniteettitiloissa käytettävä talousvesi otetaan Tampereen
kaupungin vesijohtoverkosta. Puhdistamon omat jätevedet koostuvat lähinnä sosiaalitilojen saniteettivesistä. Jätevedet johdetaan puhdistusprosessin alkuun. Puhdistamoalueen hulevedet johdetaan ympäröivään maastoon hidastettuina. Pilaantuneiden maiden alueelta tulevat suotovedet esikäsitellään ja johdetaan Tampereen kaupungin viemäriverkostoon ja puhdistamon valmistuttua puhdistamoprosessin alkuun. Hulevesijärjestelmät tullaan suunnittelemaan tarkemmin asemakaavoitusprosessin yhteydessä.
Teknistä vettä käytetään eri prosessilaitteiden pesuvetenä sekä prosessivetenä.
Tekninen vesi on puhdistettua jätevettä. Katkaistua vesijohtovettä käytetään polymeerin valmistuksessa, ferrosulfaatin laimennoksessa sekä painepesurijärjestelmässä.

12.11

Lämpöpumppulaitosvaraus
Keskuspuhdistamohanketta suunniteltaessa on pyritty mahdollisuuksien mukaan
hyödyntämään myös jätevesistä talteen otettavaa lämpöä. Tämän johdosta on
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neuvoteltu kaukolämpöverkon haltijan Tampereen Sähkölaitos Oy:n kanssa. Hankkeessa on varaus lämpöpumppulaitoksen rakentamiseksi purkutunnelin varrella
Rautaharkon sähköaseman alueella.

13 LIETTEENPOLTTOLAITOKSEN TOIMINTA
13.1

Yleistä
Alueelliset ELY-keskukset ovat jätelain velvoittamina laatineet Etelä- ja LänsiSuomen jätesuunnitelman vuoteen 2020, joka koskee myös yhdyskuntien puhdistamolietteitä. Yksi tavoitteista on lietteen synnyn ehkäisy, johon on tarkoitus päästä
mm. keskittämällä jätevesien käsittelyä asianmukaisesti toimiville laitoksille ja tehostamalla lietteen kuivausta. Tavoitteena on myös esimerkiksi parantaa lietteiden
laatua. Lisäksi tavoitteena on, että laitosmaista lietteenkäsittelykapasiteettia on riittävästi ja että yhdyskuntalietteiden käsittelytaso nousee. Lietteen poltto tukee edellä mainittuja tavoitteita.
Lietteen polton avulla poistetaan riski lietteen sisältämien lääkeaineiden ja hormonien päätymisestä luontoon ja varmistetaan myös bakteerien, virusten ja muiden
eloperäisten häviäminen. Lietteen polton tuhka voidaan varastoida myöhemmin tapahtuvaa fosforin talteenottoa varten.
Lietteenpolttolaitoksen päätoiminnot ovat lietteen terminen kuivaus, lietteen poltto,
savukaasun puhdistus, lämmön talteenotto ja polttolaitoksella muodostuvien hajukaasujen käsittely sekä lämmön toimittaminen kaukolämpöverkkoon. Lietteenpolttolaitokseen kuuluvat lisäksi tarvittavat oheisjärjestelmät, rakennukset, rakenteet ja
laitoksen alue.
Polttolaitoksella käsitellään keskuspuhdistamolla syntyviä lietteitä. Polttolaitoksella
voidaan ottaa vastaan myös muita yhdyskuntajätevesilietteitä kapasiteetin salliessa.

13.2

Direktiivilaitos
Ympäristönsuojelulain (YSL) mukaan jätteidenpolttolaitokset ja rinnakkaispolttolaitokset ovat direktiivilaitoksia, jos niiden kapasiteetti ylittää muiden kuin vaarallisten
jätteiden osalta 3 tonnia tunnissa. Direktiivilaitosten ympäristölupaharkintaa koskevat lain 7 luvun säännökset, jotka eivät koske muita kuin direktiivilaitoksia. Suunniteltu lietteenpolttolaitos luokitellaan direktiivilaitokseksi ympäristönsuojelulain
(423/2015) liitteen 1 taulukon 1 kohdan 13 mukaan.
Keskuspuhdistamon jätevedenpuhdistamo ei ole direktiivilaitos, vaikka samalla
kiinteistöllä toimii jätevedenpuhdistamon lietteitä käyttävä lietteenpolttolaitos. Jätevedenpuhdistamo on ympäristönsuojelulain mukaan luvitettavaa toimintaa. Hakija
on laatinut direktiivistatuksesta erillisselvityksen, joka on hakemuksen liitteenä 6
(Muistio direktiivilaitostulkinta).

13.3

Prosessikuvaus
Lietteenpolttolaitoksella käsitellään, kuivataan ja poltetaan lingoilla väkevöityä puhdistamon lietettä. Liete siirretään polttolaitokselle puhdistamon linkorakennuksen
lietesiiloista kuljettimilla. Kuivaamolle toteutetaan tulevan lietteen tasausvarasto,
josta johdetaan tasainen lietevirta kuivaimiin. Kuivaimia on vähintään kaksi ja ne
ovat tyypiltään nauhakuivaimia. Kuivaimet voivat olla myös muun tyyppisiä kuivaimia.
Liete kuivataan termisesti ennen polttoa kuiva-ainepitoisuuteen, mikä mahdollistaa
sen polttamisen ilman tukipolttoainetta.
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Lietteen siirtolaitteistojen ja kuivaamon toimintatapa on esitetty oheisessa kuvassa
(Kuva 13-1).

Lietteen
autolastaushalli

Lietteen
kuivaamo
Kuuma lämmitysvesi
kattilalta
Lämmitysvesi
kattilalle

Kuivaimen
syöttösiilo
Lietteen kuivain

Kuivausilma
Kuivaushönkä
käsittelyyn

Kuivatun lietteen
siilo

Kattilan
syöttösiilo

Kattilalle
polttoon

Kuva 13-1. Lietteen siirron, käsittelyn ja kuivauksen periaate.
Kuivaus voidaan tehdä joko täyskuivauksena tai osittaiskuivauksena. Käytettäessä
täyskuivausta osa lietteestä johdetaan kuivaimen ohi ja sekoitetaan kuivaimen jälkeen kuivattuun lietteeseen.
Lietteestä haihtunut vesi ja kuivausilma poistetaan kuivaimelta jatkokäsittelyyn.
Kuivattu liete siirretään kuljettimilla kattilan syöttösiiloon.
Kuivainta lämmitetään lietteenpolttokattilalla tuotettavalla kuumalla vedellä. Kuuman veden vaihtoehtona lämmönsiirtoon voidaan käyttää myös höyryä tai muuta
lämmönsiirtonestettä.
Kuivauksessa lietteestä haihtuneen veden, hajukaasujen ja kuivausilman muodostama hönkäkaasu käsitellään lauhduttavassa lämmön talteenottolaitteistossa ja
johdetaan sen jälkeen lietteenpolttokattilan palamisilman mukana kattilan tulipesään.
Lietteiden käsittelyssä muodostuvat hajukaasut johdetaan palamisilman mukana
kattilaan tai erilliseen hajukaasujen käsittely-yksikköön.
Hönkäkaasun käsittelyn periaate on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 13-2), missä
on esitetty käsittely kaksivaiheisella pesurilla. Käsittely voi olla myös yksivaiheinen.
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Lämmön talteenotto
hönkäkaasusta

Hönkäkaasun
kosteuden alentaminen (tarvittaessa)
Lauhtumattomat
kaasut kattilalle
palamisilmaksi

Kuivaushönkä

Jäähdytys

Lämmön
talteenotto
Kondenssivesi
puhdistamolle

Kuva 13-2. Kuivauksen hönkäkaasun käsittelyn periaate.
Kuivattu liete poltetaan leijupetiperiaatteella toimivassa lietteenpolttokattilassa.
Laitteiston pääosat ja -virrat on esitetty oheisessa kuvassa

Ilma
Lauhtumattomat
kuivauksen hönkäkaasut
ja kuivaamon hajukaasut
Ammoniakki- tai
urealiuos (SNCR)

Palamisilma
kattilalle
Kuuma vesi kuivaimelle ja
kaukolämpövaihtimelle

Petimateriaali
Poltettava liete

Savukaasu
puhdistukseen

Käynnistyspolttoaine
(kevyt polttoöljy)
Nuohoustuhka
Pohjatuhka
Kuva 13-3.

Copyright © Pöyry Finland Oy

101003588-001
28.2.2017
34

Ilma
Lauhtumattomat
kuivauksen hönkäkaasut
ja kuivaamon hajukaasut
Ammoniakki- tai
urealiuos (SNCR)

Palamisilma
kattilalle
Kuuma vesi kuivaimelle ja
kaukolämpövaihtimelle

Petimateriaali
Poltettava liete

Savukaasu
puhdistukseen

Käynnistyspolttoaine
(kevyt polttoöljy)
Nuohoustuhka
Pohjatuhka
Kuva 13-3. Lietteenpolttokattilan periaate.

13.3.1 Tekniset tiedot
Taulukko 13-1. Lietteenpolttolaitoksen tärkeimmät tekniset tiedot.

Polttoaineteho, MW
Lämpöteho, MW

Terminen hyötysuhde, %

Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvä liete
Kevyt polttoöljy (käynnistys- ja tukipolttoaine)
68
134 (savukaasulauhdutin mukaan lukien)

Käyttöaika, h/a

8 000

Lämmön tuotanto,
GWh/a

44

Polttoaineet

13.4

4,1
5,5 (savukaasulauhdutin mukaan lukien)

Laitoksen rakennukset ja rakenteet
Lietteenpolttolaitos (terminen kuivaamo ja poltto kaikkine laitteineen) sijaitsevat sisätiloissa omassa rakennuksessaan. Sammutusvesien talteenoton allas sijoitetaan
maan alle. Laitosalueen asemapiirros on esitetty hakemuksen liitteenä (liite 1).
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13.5

Savukaasujen puhdistus
Polttolaitteisto mitoitetaan niin, että jätteenpolttoasetuksen edellyttämä savukaasun
viipymäaika, yli 2 s yli 850 °C lämpötilassa polttoilman viimeisen syöttökohdan, jälkeen täyttyy. Tulipesän yläosaan johdetaan ammoniakin tai urean vesiliuosta typen
oksidien pelkistämiseksi (SNCR). Laitteiston kattilaosassa tuotetaan savukaasujen
lämmöllä paineistettua kuumaa vettä, jota käytetään kuivaimen kuivausilman lämmittämiseen ja kaukolämmön tuotantoon. Mikäli SNCR-järjestelmässä käytetään
reagenssina ammoniakkivettä, se voidaan mahdollisesti tuottaa kuivaamon hönkäkaasun sisältämästä ammoniakista.
Savukaasu johdetaan kattilalta puhdistuslaitteistoille.
Lietteenpolttokattila tuottaa lämpöä paineistettuun veteen, josta osa johdetaan lietekuivaimien lämmitykseen. Laitos tuottaa kaukolämpöä esilämmittämällä viileää
kaukolämmön paluuvettä hönkäkaasupesurin ja savukaasupesurin lauhteilla ja
lämmittämällä näin esilämmitetty kaukolämpövesi haluttuun toimituslämpötilaan lietekuivaamon lämmönkäytön yli jääneellä kattilan kuumalla kiertovedellä
Laitoksella muodostuvat hajukaasut, joita ei voida lietteenpolttokattilan seisokkien
aikana, tai muusta syystä johtaa kattilaan käsitellään hajuttomiksi ja vaarattomiksi
laitokselle toteutettavassa hajukaasujen puhdistusyksikössä, minkä jälkeen ne johdetaan piipun hajukaasuhormin kautta ulos.
Lietteen poltossa muodostuva savukaasu puhdistetaan sähkösuotimesta, kuivasta
absorberista ja letkusuotimesta koostuvassa puhdistusprosessissa. Puhdistusprosessi mitoitetaan niin, että jätteenpolttoasetuksen ja jätteenpolton parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) vaatimukset täyttyvät. Pudistusprosessin jälkeen
savukaasu johdetaan lämmön talteenottopesuriin. Puhdistusprosessin ja lämmön
talteenoton periaate on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 13-4).

Sähkösuodin

Kuiva absorberi

Letkusuodin

Kondensoiva lämmön talteenotto

Puhdistettu savukaasu
piippuun

Savukaasu
kattilalta

Savukaasupuhallin

Lentotuhka

CaO/Ca(OH)2
Aktiivihiili

Savukaasun
puhdistusjäte

Lämmön
talteenotto

Kondenssivesi
puhdistamolle

Kuva 13-4. Polttolaitoksen savukaasun käsittelyjärjestelmän periaate.

Savukaasun puhdistuksen ensimmäisessä vaiheessa savukaasusta erotetaan
pääosa sen sisältämästä lentotuhkasta sähkösuotimella. Pääosa lentotuhkasta
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saadaan näin erotetuksi ilman apuaineita ja sitä voidaan läjittää tai varastoida
mahdollista myöhemmin tehtävää fosforin talteenottoa varten.
Puhdistusprosessin toinen vaihe koostuu kuivasta absorberista ja letkusuotimesta.
Absorberissa savukaasuvirtaan sekoitetaan hienojakoista kalsiumhydroksidin, aktiivihiilen ja kierrätetyn lentotuhkan/absorbtioaineiden seosta. Seokseen sidotaan
kemiallisten reaktioiden ja aktiivihiilen avulla kiinteään muotoon savukaasun happamia yhdisteitä (SOx, HCl, HF), orgaanisia yhdisteitä ja elohopeaa. Tämän jälkeen hiukkaset suodatetaan savukaasusta letkusuotimella. Apuaineiden käyttötalouden tehostamiseksi osa letkusuotimella erotetusta pölystä kierrätetään uudelleen absorberiin.
Puhdistuksen jälkeen savukaasu johdetaan lämmöntalteenottopesuriin, jossa otetaan talteen savukaasussa vielä tässä vaiheessa oleva hyödyntämiskelpoinen
lämpö. Pesurin kiertoveden pH:ta säädetään tarpeen mukaan lipeällä (NaOH). Pesurin poistovesi johdetaan jätevedenpuhdistamolle.
Puhdistettu savukaasu johdetaan lietteenpolttolaitoksen piippuun.

13.6

Polttoaineet ja kemikaalit

13.6.1

Polttoaineiden käyttö ja varastointi
Lietteenpolttolaitoksen pääpolttoaine on asumisjätevesien käsittelyssä syntyvä liete. Liete kuivataan termisesti ennen polttoa kuiva-ainepitoisuuteen, mikä mahdollistaa sen polttamisen ilman tukipolttoainetta.
Liete siirretään puhdistamon linkorakennuksen lietesiiloista kuljettimilla polttolaitoksen kuivaamolle. Kuivaamon tasausvarastosta tasainen lietevirta johdetaan kuivaimiin. Kuivattu liete siirretään kuljettimilla kattilan syöttösiiloon. Lietteen ominaisuudet on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 13-2).
Taulukko 13-2. Lietteen ominaisuuksia.
Ominaisuus

Lukuarvo

Jäteluokka (Vna 179/2012)

19 08 05

Määrä

60 000 - 100 000 t/a

Kuiva-ainepitoisuus

20 – 30 %

Tuhkapitoisuus

25 – 40 % kuiva-aineesta

Lietteenpolttolaitoksen käynnistys- ja tukipolttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä noin 10–100 tonnia vuodessa.

13.6.2

Kemikaalien käyttö ja varastointi
Lietteenpolttolaitoksella käytetään tyypillisiä kattilaitoskemikaaleja muun muassa
kattilaveden valmistukseen ja savukaasunpuhdistukseen. Käytettävät kemikaalit ja
niiden käyttö sekä varastointi on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 13-1).
Kemikaalit varastoidaan säiliöissä ja konteissa tai pienimmissä kanistereissa ja
tynnyreissä, jotka on tarkoitettu kyseessä olevan kemikaalin varastointiin. Kemikaalisäiliöt sijoitetaan suoja-altaaseen, joka on 110 % säiliön maksimitilavuudesta.
Säiliöt varustetaan rajapintahälyttimillä. Kontit ja muut myyntiastiat varastoidaan
suoja-altaassa tai vastaavassa tilassa, joka estää mahdollisen vuodon pääsyn ympäristöön.
Kemikaalien purkualueet on asvaltoitu ja purkualueiden sadevesikaivoista vesi johdetaan suljettavan palovesialtaan kautta. Kevyt polttoöljy varastoidaan 20 kuution kokoisessa maan pinnalle asennetussa kaksoisvaipallisessa
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säiliössä, joka on varustettu ylitäytön estimellä ja vaippatilaan asennetulla vuodonilmaisimella sekä pinnankorkeuden mittauksella. Säiliön täyttöalue on päällystetty ja sille kertyvä pintavesi johdetaan öljynerottimen kautta pintavesiviemäriin.

Taulukko 13-3. Kemikaalien käyttö ja varastointi.
Kemikaali

Käyttötarkoitus ja varastointitapa

Vuotuinen käyttömäärä

Varaston koko
enintään

Kevyt polttoöljy

Maanpäällinen säiliö,
kaksoisvaipallinen

10 – 100 t/a

20 m

Kalsiumhydroksidi,
Ca(OH)2 tai vaihtoehtoisesti kalsiumoksidi,
CaO

Savukaasun puhdistus

800 – 1 200 t/a

150 t

Ammoniakkivesi
NH4+ -vesiliuos tai
vaihtoehtoisesti
urealiuos,
NH2CONH2-vesiliuos

Savukaasun puhdistus
(typen oksidien pelkistys)

50 – 100 t/a

30 t

Aktiivihiili

Savukaasun puhdistus
Hajukaasujen puhdistus

Varastosiilo

Ammoniakkivesi: kaksoisvaipallinen säiliö
Urealiuos: tiiviissä suojatilassa oleva säiliö
5 – 20 t/a
10 t

Suursäkit
Lipeäliuos
(NaOH enintään 50
%)

Savukaasulauhduttimen
kiertoveden pH:n säätö
Kattilaveden valmistus

100 – 500 t/a

50 t

0 – 1 t/a

1t

0 – 50 t/a

50 t

50 – 100 t/a

50 t

Suojatilassa oleva säiliö
Kattilaveden hapenpoistokemikaali
(valinta avoin)

Kattilaveden valmistus

Kalkkikivirouhe,
CaCO3

Kattilan petimateriaalin
lisäaine

Tynnyrit suojatilassa

Siilo
Hiekka

Kattilan petimateriaali
Siilo
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13.7

Vedenhankinta ja viemäröinti

13.7.1

Veden käyttö
Kaupungin vesijohtoverkosta otettavaa vettä käytetään kattilaveden valmistukseen
sekä pesu- ja saniteettivetenä. Jätevedenpuhdistamon puhdistettua vettä käytetään laitteiden jäähdytykseen sekä savukaasun puhdistuksessa sorbenttikierron
kostutuksessa. Oheisessa taulukossa (Taulukko 13-4) on esitetty veden käyttö ja
vuotuiset määrät.
Taulukko 13-4. Veden käyttö lietteenpolttolaitoksella.
Vesi
Kaupunkivesi

Käyttötarkoitus
Kattilaveden valmistus
Laitteistojen ja laitoksen pesu
Saniteettivesi

Käyttömäärä
0 – 5 m3/h (40 000 m 3/a)

Tekninen vesi
(puhdistamolta)

Laitteiden jäähdytys
Savukaasun puhdistus (sorbenttikierron kostutus)

1 – 20 m /h (8 000 –
3
60 000 m /a)

3

14 JÄTEVEDENPUHDISTAMOSTA AIHEUTUVAT PÄÄSTÖT
14.1

Päästöt vesistöön ja viemäriin
Puhdistamon liittyjämääräksi vuonna 2040 arvioidaan 429 000 asukasta. Määrä
perustuu Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitettyyn väestömäärän kehitysennusteeseen. Ennusteen mukaan asukasmäärä alueella kasvaa 30 %
nykyisestä tasosta vuoteen 2040 mennessä. Sulkavuoren puhdistamon suunnitteluperusteena on arvio jätevesien määrän kasvusta siten, että vuonna 2040 keskimääräinen jätevesivirtaama on 100 000 m 3/d ja maksimivirtaama 222 700 m 3/d.
Puhdistamolla käsitellyn jäteveden laatu sekä puhdistetun jäteveden vesistöön aiheuttama kuormitus vuosikeskiarvona on esitetty taulukossa alla (Taulukko 14-1).
Jätevesikuormitus on laskettu ennustetulla keskimääräisellä virtaamalla 100 000
m3/d sekä käyttämällä lähtevän jäteveden osalta haettavien lupaehtojen mukaisia
pitoisuuksia sekä tavoitepitoisuuksia1.
Taulukossa on esitetty lisäksi vertailun vuoksi nykyisten Viinikanlahden ja Raholan
puhdistamoiden osalta vastaavat arvot. Nykyisen kuormituksen osalta on laskettu
yhteen Viinikanlahden ja Raholan kuormituksen keskiarvo vuosina 2011–2015.

1

Tavoitepitoisuudet on määritetty Vesilaitosyhdistyksen, Suomen kuntaliiton ja YM:n suositussopimuksen
mukaisesti ja ne ovat selvästi alhaisemmat kuin haettavat luparajat (kts luku 21).
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Taulukko 14-1. Puhdistamolla käsitellyn jäteveden laatu sekä puhdistetun jäteveden
vesistöön aiheuttama kuormitus vuosikeskiarvona. Taulukossa on lisäksi esitetty
vertailun vuoksi nykyisten Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoiden osalta vastaavat
arvot*.
Haetut
lupaehdot

Tavoitepitoisuus
(mg/l)

Haettujen
lupaehtojen
mukainen
maksimikuormitus
vesistöön
2040 (kg/d)

Nykyisten
lupaehtojen
mukainen
maksimikuormitus
Pyhäjärveen
(kg/d)*

Nykyinen
kuormitus
Pyhäjärveen
(kg/d)*

Tavoitearvojen
mukainen
kuormitus
vesistöön
2040 (kg/d)

8

Reduktio-%
≥96

3,8

800

900

430

380

0,3

≥96

0,16

30

27

20

16

-

≥70

12

1 800

3 430

3 000

1 200

(mg/l)
Biologinen
hapenkulutus,
BOD7 ATU, O2
Kokonaisfosfori, PKOK
Kokonaistyppi, NKOK

*) Viinikanlahden ja Raholan yhteenlaskettu kuormitus, ka. vuosina 2011–2015, (jätevesivirtaama samalla jaksolla ollut yhteensä keskimäärin 84 812 m 3/d). Nykyiset lupaehdot:
BHK7ATU, O2 10 mg/l ja PKOK 0,3 mg/l.

Kemiallisen hapenkulutuksen osalta ei ole päätetty tavoitepitoisuutta. Voidaan kuitenkin todeta, että keskuspuhdistamon kanssa vertailukelpoisella Turun Seudun
Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevedenpuhdistamolla lähtevän jäteveden kemiallisen
hapenkulutuksen pitoisuus (CODCr) on ollut vuonna 2015 keskimäärin 36 mg/l O 2
ja reduktio keskimäärin 94 %.
Pyhäjärven kuormitus vähenee merkittävästi nykytilanteeseen verrattuna puhdistamon käyttöönoton myötä, sillä puhdistamolta lähtevä kuormitus on pienempi nykytilanteeseen verrattuna vaikka puhdistetun jäteveden määrä kasvaa huomattavasti. Keskuspuhdistamolta vuonna 2040 Pyhäjärveen johdettava kuormitus muuttuu nykytilanteeseen (2015) verrattuna siten, että typpikuormitus vähenee 65 % ja
myös sekä happea kuluttava kuormitus että fosforikuormitus vähenevät.
Puhdistetut vedet johdetaan kalliotunnelissa Sulkavuoresta Vihilahden alueelle ja
edelleen purkuputkea pitkin Pyhäjärveen. Purkulinja muuttuu kalliotunnelista putkilinjaksi Vihilahdessa kalliopinnan syvenemisen takia. Putkilinja asennetaan järven
pohjaan osittain kaivamalla ja osittain laskemalla se järven pohjaan.
Haitta-aineiden tämän hetkistä esiintymistä puhdistetussa jätevedessä on tarkastelu vesistövaikutusten arvioinnin erillisselvityksessä liitteessä 14.
Haitta-aineiden poistumista uudella puhdistamolla tehostaa aktiivilieteprosessin
nykyistä pidempi viipymä ja lieteikä sekä tehokas jälkikäsittely (hiekkasuodatus)
ennen vesistöön johtamista.

14.2

Päästöt ilmaan ja hajupäästöt
Jäteveden puhdistuksessa syntyy vähäisiä määriä ilmapäästöjä. Vaikutuksia pienennetään prosesseihin liittyvällä parhaimmalla mahdollisella tekniikalla (BAT),
energiatehokkuuden lisäämisellä ja lietteen energianhyödyntämistä tehostamalla.
Keskuspuhdistamon jätevedenkäsittelyn kasvihuonekaasupäästöjen vuonna 2040
on YVA-vaiheessa arvioitu olevan 8 400 t CO 2-ekv. vuodessa, puhdistettuun veteen jääneestä typestä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt 1 200 t CO 2-ekv.
vuodessa ja lietteenpolton kasvihuonekaasupäästöt 6 500 t CO 2-ekv. vuodessa.
Suhteutettuna jäteveden puhdistuksen merkitykseen ja puhdistuksella vältettyihin
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kasvihuonekaasupäästöihin puhdistamopäästöillä ja rakentamisvaiheen päästöillä
on vähäinen merkitys.
Lietteen mekaanisesta kuivaamisesta voi syntyä vähäisiä pölypäästöjä hajupäästöjen lisäksi, mutta niiden arvioidaan jäävän puhdistamoalueelle. Pakokaasupäästöjä
syntyy puhdistamolle suuntautuvasta liikenteestä ja lietteen kuljetuksesta puhdistamolta.
Jätevedenpuhdistamolta voi syntyä vähäisiä hajupäästöjä. Nykytilanteeseen verrattuna jätevedenpuhdistuksen hajuhaitat vähenevät oleellisesti, koska jätevedenkäsittely tehdään suljetuissa kalliotiloissa. Kalliotiloissa muodostuvat hajukaasut johdetaan niin ikään kalliotiloihin sijoitettavaan hajukaasujen käsittelyyn. Hajukaasu
puhdistetaan johtamalla se aktiivihiilipatjan läpi, jolloin aktiivihiili sitoo kaasusta rikkivetyä ja muita hajuaineita. Laitteisto koostuu säiliön sisään sijoitetusta aktiivihiilisuodattimesta ja hajukaasupuhaltimesta sekä kaasun lämmittimestä, jolla kaasu
varmistetaan aktiivihiilipatjan pysyminen kuivana. Hajukaasupiippu on 60 metriä
korkea ja 4,3 metriä halkaisijaltaan. Piippuun ohjataan kaikki ilma kalliotiloista. Lisäksi haisevat jakeet johdetaan erillisen ilmankäsittelylaitoksen läpi, mikä takaa tehokkaan hajunpoiston. Hajukaasujen käsittelyllä estetään hajukaasujen leviäminen
ympäristöön.
Puhdistusprosessissa eniten hajua aiheutuu esikäsittelyvaiheen välppäyksestä sekä lietteen käsittelystä. Esikäsittelyvaiheessa erotetun välpe- ja hiekkajätteen aiheuttamia hajuhaittoja vähennetään pesemällä välpe ja hiekka. Välpe- ja hiekka varastoidaan kalliotiloissa. Lietteenkäsittely toteutetaan kokonaisuudessaan maanpäällisissä sisätiloissa lukuun ottamatta lietteen gravitaatiotiivistystä, mikä tapahtuu
kalliotiloissa. Prosessitilat varustetaan riittävällä ilmanvaihdolla.
Vihilahden solmupisteen ilmanvaihtojärjestelmät varustetaan hajunpoistojärjestelmillä, koska mm. tasaustilanteessa ilman poistumista tunnelista tapahtuu myös Vihilahden kautta.

14.3

Päästöt maaperään ja pohjaveteen
Puhdistamon normaalista toiminnasta ei synny päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Mahdollisia päästöjä voi syntyä lähinnä onnettomuustilanteissa. Hulevesijärjestelmät tullaan suunnittelemaan tarkemmin asemakaavoitusprosessin yhteydessä.
Puhdistamoalueella varastoidut kemikaalit säilytetään niille soveltuvissa astioissa
ja säiliöissä. Suuremmat säiliöt varustetaan altailla tai säiliöt ovat tuplavaipallisia.
Kemikaalien varastointi on kuvattu tarkemmin luvussa 12.4.
Pilaantuneille maa-alueille sijoittuvan rakentamisen osalta laaditaan lisäksi hulevesien hallinnan seurantasuunnitelma asemakaavoitukseen liittyen (WSP Finland
Oy 2016).

14.4

Melupäästöt ja tärinä
Jätevedenpuhdistamon toiminnasta ei aiheudu merkittävää melua tai tärinää. Melua aiheutuu lähinnä maanpäällisistä toiminnoista kuten puhdistamon ilmanvaihtolaitteista sekä puhdistamon piipusta.
Puhdistusprosessissa melua aiheutuu koneiden ja laitteiden toiminnasta, mutta
melu rajoittuu prosessitiloihin. Merkittävimpiä melulähteitä ovat ilmastusilman tuottamiseen käytettävät kompressorit, lietteen kuivauksen lingot sekä prosessiin sisältyvät pumput. Kompressorit, lietelingot ja pumput sijoitetaan sisätiloihin.
Lisäksi melua aiheutuu puhdistamolle kohdistuvasta liikenteestä. Tärinää voi aiheutua lähinnä raskaasta liikenteestä, mutta vain liikennöintialueiden välittömässä
läheisyydessä. Puhdistamon normaalista toiminnasta ei aiheudu maaperän kautta
kulkeutuvaa tärinää.
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14.5

Muodostuvat jätteet ja niiden käsittely sekä määrän vähentäminen
Puhdistamotoiminnasta syntyy prosessista muun muassa lietettä sekä välppä- ja
hiekkajätettä. Lisäksi toiminnasta syntyy tavanomaisia jätteitä kuten sekajäte, biojäte ja paperi. Toiminnoista syntyy myös jonkin verran vaarallisia jätteitä kuten jäteöljyjä. Toiminnan periaatteena on jätteiden synnyn ehkäisy, mahdollisimman tehokas lajittelu ja hyödyntäminen. Arviot syntyvistä jätteistä on esitetty taulukossa
alla.

Taulukko 14-2. Arvio vuosittain syntyvien jätteiden määrästä vuonna 2040 ja niiden
hyötykäytöstä/loppusijoituksesta.
Jätelaji

Arvio t/a

Hyötykäyttö/loppusijoitus

70 000
(25 %
kuivaaine)

Lietteenpolttoon 64 000 t/a

Välppä- ja hiekkajäte

1 000

Välpejäte polttoon ja hiekka kaatopaikalle

Biojäte

0,5

Hyötykäyttöön kompostoivaksi

Paperi

2

Hyötykäyttöön

Jäteöljyt

<0,6

Toimitetaan vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen

Huoltokemikaalit (satunnaisia eriä)

<0,0001

Toimitetaan vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen

Tavanomainen jäte
Liete

6 000 t/a menee hyötykäyttöön kompostointiin
(polttolaitoksen huoltoseisokin aikana)

Vaarallinen jäte

Jätteet toimitetaan asianmukaisiin jätteenkäsittelypaikkoihin tai huollosta vastaaville yrityksille, jotka ovat erikoistuneet tiettyjen jätteiden hyödyntämiseen. Hakija raportoi syntyneiden jätejakeiden määrän ja laadun sekä loppusijoituksen tai jatkohyödyntäjätahon osana vuosiraportointiaan.

15 LIETTEENPOLTTOLAITOKSESTA AIHEUTUVAT PÄÄSTÖT
15.1

Päästöt vesistöön ja viemäriin
Lietteenpolttolaitoksella syntyy jätevesiä lämmön talteenotossa (kondenssivesi),
huoltojen yhteydessä ja saniteettitiloista. Kaikki jätevedet ohjataan jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Laitteistojen jäähdytykseen käytettävä puhdistamolta
saatava puhdistettu vesi ohjataan noin 20 astetta lämmenneenä takaisin puhdistamolle puhdistetun veden joukkoon. Oheisessa taulukossa (Taulukko 15-1) on
esitetty syntyvät jätevedet ja niiden vuotuinen määrä.
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Taulukko 15-1. Lietteenpolttolaitoksella syntyvät jätevedet.

15.2

Jätevesilaji
Lietteen kuivaamon ja
savukaasun lämmön
talteenoton kondenssivesi
Lämmennyt jäähdytysvesi

Johtamispaikka
Puhdistamolle

Määrä
5 – 10 m3/h
(40 000 –
3
80 000 m /a)

Puhdistamolle (puhdistetun veden joukkoon)

Huoltopesujen jätevesi

Puhdistamolle

Viemärivesi saniteettiviemäreistä

Puhdistamolle

1 – 20 m /h (
8 000 – 160 000
3
m /a)
0 – 20 m3/h
(160 000 m 3/a)
3
0 – 1 m /h
(8 000 m3/a)

3

Päästöt ilmaan ja hajupäästöt
Lietteenpolttolaitos kuuluu jätteenpolttoasetuksen soveltamisalaan ja sen päästöt
noudattavat jätteenpolttolaitoksia koskevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan
määrittelyasiakirjassa (Reference Document on the Best Available Techniques for
Waste Incineration 08/2006) esitettyjä raja-arvoja.
Oheisessa taulukossa on esitetty savukaasupäästöjen edellä mainitut raja-arvot
sekä näiden päästötasojen perusteella lasketut vuotuiset päästömäärät. Vuosipäästöt on laskettu olettaen kunkin haitta-aineen päästön olevan koko ajan suurimmalla sallitulla tasolla. Käytännössä päästöjen pitoisuudet ovat lähes koko ajan
huomattavasti pienempiä ja toteutuvat vuosipäästöt siten huomattavasti pienempiä
kuin taulukossa esitetyt.
Taulukko 15-2. Lietteenpolttolaitoksen BAT-päästötasot ja vuotuiset päästöt.
Päästö

Hiukkaset, kokonaismäärä
Kaasumaiset ja höyrymäiset orgaaniset aineet orgaanisen hiilen
kokonaismääränä
(TOC)

Päästöraja-arvo
mg/m3n (kuiva savukaasu, 11 % O2)

Vuotuinen päästö t/a

5

0,8

10

1,6

Suolahappo (HCl)

8

1,2

Fluorivety (HF)

1

0,2

Rikkidioksidi (SO2)

40

6,2

Typpimonoksidi (NO) ja
typpidioksidi (NO2) typpidioksidina

180

28

Hiilimonoksidi (CO)

30

4,7

Ammoniakki (NH3)

10

1,6
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Päästö

Päästöraja-arvo
mg/m3n (kuiva savukaasu, 11 % O2)

Elohopea (Hg)
Kadmium ja tallium yhteensä (Cd+Tl)
Seuraavat metallit yhteensä:
Antimoni (Sb)
Arseeni (As)
Lyijy (Pb)
Kromi (Cr)
Koboltti (Co)
Kupari (Cu)
Mangaani (Mn)
Nikkeli (Ni)
Vanadiini (V)
Dioksiinit ja furaanit

15.3

Vuotuinen päästö t/a

0,05

0,0078

0,05

0,0078

0,5

0,0078

0,1 ng/m3n

0,000016

Tiedot jätehuollosta

Muodostuva jäte

Jätenimike, -luokka ja ominaisuudet

Määrä ja käsittely/toimituspaikka

Lentotuhka ja nuohoustuhka

Lentotuhka
19 01 13 tai 19 01 14
Luokka määräytyy analyysien ja
liukoisuuskokeiden perusteella

Pohjatuhka

Pohjatuhka ja kuona
19 01 11 tai 19 01 12
Luokka määräytyy analyysien ja
liukoisuuskokeiden perusteella

Savukaasun puhdistusjäte

Kaasujen käsittelyssä syntyvät
kiinteät jätteet
19 01 07

5 000 - 6 000 t/a
Kuljetuksia
300 – 400 kpl/a
Toimitetaan fosforin talteenottoon, muuhun hyötykäyttöön
tai läjitettäväksi toimijalle, jolla
on tämän tuhkan vastaanottoon, käsittelyyn ja hyödyntämiseen tai läjittämiseen tarvittavat lupa
300 - 500 t/a
Kuljetuksia
20 – 30 kpl/a
Toimitetaan hyötykäyttöön tai
läjitettäväksi toimijalle, jolla on
tämän tuhkan vastaanottoon,
käsittelyyn ja hyödyntämiseen
tai läjittämiseen tarvittavat
lupa
1 500 - 2 000 t/a
Kuljetuksia
100 – 130 kpl/a
Toimitetaan läjitettäväksi toimijalle, jolla on tämän jätteen
vastaanottoon, käsittelyyn ja
läjittämiseen tarvittava lupa
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Muodostuva jäte

Jätenimike, -luokka ja ominaisuudet

Määrä ja käsittely/toimituspaikka

Käytetty aktiivihiili
hajukaasujen puhdistuksen varajärjestelmästä

Kaasujen käsittelyssä syntyvät
kiinteät jätteet
19 01 07

Käytetyt voiteluöljyt

Jäteöljyt
13 02 08

Huolloissa muodostuvat öljyiset jätteet

Kiinteät öljyiset jätteet
13 08 99
Öljynsuodattimet
16 01 07

Huolloissa muodostuva eloktroniikkaromu

Käytöstä poistetut sähkö- ja
elektroniikkalaitteet
16 02 13

Huolloissa muodostuva metallijäte

Rauta ja teräs
17 04 05

Yhdyskuntajäte

Sekalainen yhdyskuntajäte
20 03 01

0 - 10 t/a
Kuljetuksia 0 – 1 kpl/a
Toimitetaan poltettavaksi laitokseen, jolla on tämän jätteen vastaanottoon ja polttamiseen tarvittava lupa
0 - 0,5 t/a
Kuljetuksia 0 – 1 kpl/a
Toimitetaan hyötykäyttöön
toimijalle, jolla on tämän jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn tarvittava lupa
0 - 0,1 t/a
Kuljetuksia 0 – 1 kpl/a
Toimitetaan poltettavaksi laitokseen, jolla on tämän jätteen vastaanottoon ja polttamiseen tarvittava lupa
0 - 0,1 t/a
Kuljetuksia 0 – 1 kpl/a
Toimitetaan hyötykäyttöön
toimijalle, jolla on tämän jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn tarvittava lupa
0 - 0,3 t/a
Kuljetuksia 0 – 1 kpl/a
Hyötykäyttöön toimijalle jolla
on tämän jätteen vastaanottoon ja hyödyntämiseen tarvittava lupa
0,3 - 2 t/a
Kuljetuksia10 - 12 kpl/a
Toimitetaan poltettavaksi laitokseen, jolla on tämän jätteen vastaanottoon ja polttamiseen tarvittava lupa

Polttolaitoksen toiminnasta ei aiheudu merkittävää melua tai tärinää.

16 PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN
KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP)
16.1

Jätevedenpuhdistamo
Jäteveden puhdistamiselle ei ole omaa EU:n toimesta laadittua parasta käyttökelpoista tekniikkaa määriteltynä (BREF-dokumentaatio). Puhdistamon toimintaan
voidaan soveltaa yleistä BAT-päätelmää ja kansallista BAT-ohjetta (BAT, Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot, Suomen Ympäristö 3/2014).
Ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaan parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- sekä käyttötapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama
ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä. Lisäksi tekniikka on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön
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yleisesti ja sitä voidaan soveltaa asianomaisella toiminnan alalla kohtuullisin kustannuksin.
Ympäristönsuojelulain 53 §:ssä on lueteltu seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon
parhaista käyttökelpoisista tekniikoista päätettäessä, kun otetaan huomioon toimenpiteestä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja edut sekä varovaisuus- ja
ennaltaehkäisyn periaatteet:
1) jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen;
2) tuotannossa käytettävien aineiden ja siinä syntyvien jätteiden uudelleen käytön
ja hyödyntämisen mahdollisuus;
3) tuotannossa käytettävien aineiden vaarallisuus sekä mahdollisuudet käyttää entistä haitattomampia aineita;
4) päästöjen laatu, määrä ja vaikutus;
5) käytettyjen raaka-aineiden laatu ja kulutus;
6) energian käytön tehokkuus;
7) toiminnan riskien ja onnettomuusvaarojen ennalta ehkäiseminen sekä onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen;
8) parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoon vaadittava aika ja toiminnan
suunnitellun aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen ehkäisemisen ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt;
9) vaikutukset ympäristöön;
10) teollisessa mittakaavassa käytössä olevat tuotantomenetelmät ja menetelmät
päästöjen hallitsemiseksi;
11) tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys;
12) Euroopan komission ja kansainvälisten toimielinten julkaisemat tiedot parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta.

16.1.1

Arvio BATin ja BEPin soveltamisesta
Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tekniset ratkaisut tulevat edustamaan parasta
käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) ja suunnittelun lähtökohtana on ollut ympäristön
kannalta parhaan käytännön periaate (BEP).
Puhdistamon jäteveden- ja lietteenkäsittelyprosessi on kuvattu luvuissa 12.1 ja
12.5. Puhdistamon toimintaperiaatteita on verrattu kansallisessa BAT-ohjeessa
(BAT, Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot, Suomen Ympäristö 3/2014) esitettyihin
päätelmiin alla olevassa taulukossa (Taulukko 16-1). Sulkavuoren jätevedenpuhdistamo (Qd ka = 100 000 m 3/d) on dokumentissa esitetyn luokittelun mukaisesti
3
suuri puhdistamo (Q > 10 000 m /d).
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Taulukko 16-1. BAT:in soveltaminen Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolla.
BAT, yhdyskuntien jäteveden
puhdistamot

Sulkavuoren
distamo

jätevedenpuh-

Tulopumppaamo ja esikäsittely
• Tulopumppaamossa on oltava
vähintään yksi toimintakunnossa
oleva varapumppu
• Tulopumppaamon sähkönsaanti
on turvattu varajärjestelyin suurilla ja keskisuurilla laitoksilla
• Tulevan jäteveden esikäsittelyn
tulee sisältää koneellinen välppä
tai vastaava mekaaninen laite
• Kaikkien puhdistamoiden tulee
varautua vaihtoehtoiseen välppäämiseen toimintakatkosten varalle, suurilla ja keskisuurilla
puhdistamoilla tulee olla vähintään kaksi koneellista välppää
•Suurilla ja keskisuurilla laitoksilla
on hiekanerotus ja niillä on varauduttu pintalietteen poistoon
• Välppäys tulee sijoittaa sisätiloihin kunnossapidon helpottamiseksi ja hajuhaittojen hallitsemiseksi. Hiekanerotus tulee toteuttaa siten, että hajuhaittojen hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota.

• Tulopumppuja on yhteensä
kuusi
kappaletta
• Esikäsittely sisältää tulevan
jäteveden neljälinjaisen levynauhavälppäyksen.
• Välppäys mitoitetaan siten, että kahdella välpällä voidaan
käsitellä
maksimivirtaama
• Esikäsittelyyn sisältyy hiekanerotus. Pinnalle jäävät roskat, rasva ja pintaliete poistetaan pintalietepumppauskaivoihin.
• Välppäys ja hiekanerotus sijoitetaan kalliotiloihin. Hajukaasut johdetaan hajukaasujen käsittelyyn.
• Sähkönkäyttö tulee kahdelta
sähköasemalta, puhdistamon
sisäiset sähkönsyötöt on jaettu
eri muuntamoille

Biologis-kemiallinen osa
• Prosessiin kuuluu biologinen
osa, joka voi olla aktiivilieteprosessi modifikaatioineen, biosuodin, bioroottori tai biologinen
suodatin
• Toteutettaessa prosessia, joka
poistaa ravinteita biologisesti, tulee huolehtia tarvittavista lohkojärjestelyistä.
• Happipitoisuus on pyrittävä pitämään automaattiohjauksella
optimialueella, jolloin happitaso
on riittävä, mutta ei energiankulutuksen kannalta tarpeettoman
korkea
• Ilmastuksen käyttövalmiita
kompressoreita tulee olla varalla
vähintään yksi kappale
• Biologisen osan tulee olla vähintään kaksilinjainen suurilla ja
keskisuurilla laitoksilla
• Fosforin saostuskemikaalin annostuksen tulee tapahtua oikeas-
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• Prosessiin kuuluu biologinen
käsittelyvaihe, joka toteutetaan
aktiivilieteprosessina esidentrifikaatioperiaatteella.
• Ilmastusaltaat jaetaan kuuteen lohkoon. Lohkot 1 ja 2 ajetaan aina ilmastamattomina.
Lohkot 3 ja 4 voidaan ajaa joko
ilmastettuna tai ilmastamattomana. Lohkot 5 ja 6 ajetaan aina ilmastettuina.
• Ilmastettujen altaiden happipitoisuutta säädetään automaattisesti.
• Ilmastuskompressoreilla on
yksi varalaite, joka pidetään
toimintakunnossa.
• Biologinen osa on nelilinjainen.
• Fosforin saostuskemikaali
annostellaan kahdessa pisteessä esi- ja biologisen käsittelyn aikana. Saostuskemikaa-
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BAT, yhdyskuntien jäteveden
puhdistamot

Sulkavuoren
distamo

jätevedenpuh-

sa pisteessä ja annosteltavan
määrän on oltava optimoitu, jolloin kemikaalia on riittävästi, mutta ei liikaa
• Palautus- ja kierrätyslietteen
pumppaamiseen on oltava varapumppu, joka voi olla yhteinen
toisen linjan kanssa.

lin annostus optimoidaan jäännösfosforipitoisuuden mittauksen perusteella. Saostuskemikaali voidaan annostella joko
tulovirtaaman perusteella tai
vakiosäädöllä.
• Palautuslietepumppuja on
kahdeksan. Palautuslietepumpuilla on varajärjestelmä.

Jälkikäsittely
• Fosforin ja kiintoaineen poiston
parantamiseen soveltuvat hiekkasuodatus, flotaatio ja laskeutusselkeytin
• Typenpoiston tehostamiseen
soveltuvat denitrifioiva biologinen
suodatin tai anoksiset bioroottorit
• Hygieniatason parantamiseen
soveltuvat fysikaaliset ja kemialliset ratkaisut. Fysikaalisena ratkaisuna tulevat kyseeseen UVkäsittely tarvittaessa sitä edeltävällä suodatuksella täydennettynä tai erilaiset kalvosuodatustekniikat. Kemiallisessa hygienisoinnissa tulee välttää sellaisten kemikaalien käyttöä, jotka muodostavat myrkyllisiä yhdisteitä.
Lietteenkäsittely
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• Fosforin ja kiintoaineen poisto
viimeistellään hiekkasuodatuksella.
• Jäteveden hygienisointia varten rakennetaan UVdesinfiointi, jota edeltää hiekkasuodatus.
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BAT, yhdyskuntien jäteveden
puhdistamot

Sulkavuoren
distamo

jätevedenpuh-

• Laitoksilla tulee olla sakeuttamo
tai vastaava laitteisto
• Sakeutukseen tarkoitettuja altaita tai laitteistoja tulee olla vähintään kaksi suurilla ja keskisuurilla
laitoksilla.
• Lietteen mekaaninen kuivauslaitteisto on vähintään kaksilinjainen suurilla ja keskisuurilla laitoksilla.
• Varastotilavuuden ja kuivauskapasiteetin yhdistelmällä tulee
varmistaa riittävä toimintataso
viikonloppuja ja juhlapyhiä varten.
• Kuivauskapasiteetin riittävyyden
tulee pääasiassa perustua mekaanisten kuivauslaitteistojen
määrään, ei suureen varastotilavuuteen
• Vaihtoehtona mekaaniselle kuivaukselle on lietteen kuljettaminen muualle käsiteltäväksi
• Lietteen käsittely sijoitetaan sisätiloihin kunnossapidon helpottamiseksi ja hajuhaittojen hallitsemiseksi. Sakeuttamo voidaan
toteuttaa myös katettuna.

• Laitoksella on sakeuttamo
• Prosessissa on kahdeksan
rinnakkaista sakeuttamoa.
• Liete kuivataan mekaanisesti
kolmella lingolla. Neljännelle
lingolle on tilavaraus. Lingot
ovat vuorottelukäytössä, niiden
toimintakunnon varmistamiseksi.
• Lietteen kuivauksen riittävä
kapasiteetti (4x300m 3 lietesiiloa
kuivatulle lietteelle) varmistetaan riittävällä kuivauslaitteistojen määrällä ja kapasiteetilla
sekä varastotilavuudella.
• Lietteen kuivaus sijoitetaan
sisätiloihin (lietteenkäsittelyrakennukseen). Sakeuttamot toteutetaan sisätiloihin sijoitettuna ratkaisuna (kalliotiloissa)

Kansallisessa BAT-ohjeessa esitettyjä periaatteita ja hyviä käytäntöjä sovelletaan
myös puhdistamon suunnittelussa ja mitoituksessa sekä käytössä ja kunnossapidossa. Tulevan jäteveden laatua ja määrää seurataan edustavasta mittauspisteestä (mittaus- ja näytteenottopiste). Havainnot kirjataan käyttöpäiväkirjaan. Teollisuusjätevesiä hallitaan asiakkaiden kanssa tehtävillä sopimuksilla. Sopimukset
tehdään vesihuoltolaitosten kanssa, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
antaa sopimuksista lausuntonsa.
Puhdistamo on mitoitettu pääosin neljälinjaiseksi ja biologisen osan käsittelylinjoilla
on ristiinajomahdollisuus. Prosessiyksiköille järjestetään ohitusmahdollisuus huolto- ja häiriötilanteita varten. Aktiivilieteprosessin lieteikää hallitaan ylijäämälietteen
poistojärjestelyillä. Lietteenpumppaukset ja lietekierrot ovat hallittuja. Aktiivilieteprosessi mitoitetaan siten, että ilmastusaltaan happipitoisuus ja ilmastusprofiili sekä viipymä ovat riittäviä.
Saostuskemikaali voidaan annostella prosessiin jätevesivirtaaman suhteessa. Saostuskemikaalin annostusta voidaan lisätä esikäsittelyvaiheessa siten, että biologiseen osaan johdettava kuormitus vähenee.
Poikkeustilanteissa biologisen prosessinosan ohi johdettava jätevesi käsitellään
kemiallis-mekaanisesti ennen purkuvesistöön johtamista. Ohitusvesien käsittelyä
on kuvattu tarkemmin liitteessä 3. Kaikki pumppaamot ovat kaukovalvonnan piirissä. Automaation kautta saadaan hälytykset suoraan valvomoon/päivystäjälle
pumppaamoiden häiriötilanteista sekä tiedot pumppaamoiden ylivuotomääristä.
Puhdistamolle rakennetaan UV-desinfiointi. UV-laitteille rakennetaan 2 kpl 2 metriä
leveää kanavaa. UV-laitteet hankitaan ja käyttöönotetaan kahden vuoden kuluttua
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puhdistamon käyttöönotosta. Tällöin UV-laitteiden mitoitusta varten on käytettävissä puhdistetun jäteveden laatutiedot.
Prosessilaitteiden sähkönsaanti turvataan sähkönsyötöllä kahdelta sähköasemalta
sekä usealla muuntajalla ja sisäisesti hyvin jaetulla ja tarvittaessa kahdennetulla
kaapeloinnilla. Puhdistamolle tulee varavoimalaite turvajärjestelmiä ja ilmastointia
varten. UPS-järjestelmällä varmistetaan katkeamaton sähkönsyöttö tärkeimmille
laitteille, kuten automaatiojärjestelmälle, valvomotietokoneille ja tärkeimmille mittausinstrumenteille. Automaatiojärjestelmä on kahdennettu tärkeimmiltä osiltaan.
Puhdistamoa ajetaan normaalitilanteessa automaation avulla ja laitehäiriöistä välittyy viesti päivystäjälle. Poikkeustilanteissa puhdistamoa voidaan kuitenkin ajaa
myös käsikäytöllä.
Laitokselle laaditaan kunnossapito-ohjelma, riskinarvio ja kriittisten varaosien analyysi sekä kirjalliset prosessin ajo-ohjeet. Prosessin rakenteiden ja laitteistojen
huollot toteutetaan säännöllisesti ja suunnitellusti. Käyttöhenkilökunnan riittävä asiantuntemus varmistetaan säännöllisillä koulutuksilla ja henkilökunnan riittävästä
määrästä huolehditaan.
Lisäksi puhdistamolla pyritään seuraavin keinoin yleisen BAT-päätelmän mukaisiin
tavoitteisiin, jotka on kuvattu taulukossa alla (Taulukko 16-2).
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Taulukko 16-2. Yleinen BAT-päätelmä ja sen toteutuminen Sulkavuoren puhdistamolla.
Huomioon otettavat
asiat

Puhdistamolla

1) Jätteiden määrän
ja haitallisuuden vähentäminen;

Puhdistamolla pyritään vähentämään jätteiden syntyä käyttämällä materiaalit
mahdollisimman tehokkaasti. Jätteiden
haitallisuutta vähennetään siinä määrin
kuin se on mahdollista, jotta prosessit
ovat mahdollisimman tehokkaita. Huoltotoimissa pyritään käyttämään mahdollisimman haitattomia kemikaaleja.

2) Tuotannossa käytettävien aineiden ja
siinä syntyvien jätteiden uudelleen käytön
ja
hyödyntämisen
mahdollisuus;

Tuotannossa käytettäviä kemikaaleja ei
voida uudelleen käyttää. Mm. puhdistamolla syntyvä puhdistettu jätevesi (tekninen vesi) syötetään prosessivedeksi. Tällä vähennetään ostoveden tarvetta. Puhdistamotoiminnassa syntyvä liete kuivataan termisesti ja poltetaan puhdistamon
alueella sijaitsevassa polttolaitoksessa.

3) Tuotannossa käytettävien
aineiden
vaarallisuus
sekä
mahdollisuudet käyttää entistä haitattomampia aineita;

Puhdistusprosessissa pyritään käyttämään mahdollisimman haitattomia aineita,
silloin kuin se on teknisesti mahdollista.
Puhdistusprosessissa ei käytetä erityisen
haitallisia aineita.

4) Päästöjen laatu,
määrä ja vaikutus;

Ympäristöön muodostuvien päästöjen laatua, määrää ja vaikutusta tarkkaillaan jatkuvasti ja niitä seurataan määräysten mukaisesti. Vaikutusseurantaa tehdään lupamääräysten mukaisesti. Toimintojen
vaikutuksia ympäristöön pyritään ennaltaehkäisemään ja rajoittamaan mahdollisimman vähäisiksi vaikutusten säännöllisellä seuraamisella.

5) Käytettyjen raakaaineiden laatu ja kulutus;

Puhdistamolle tulevien jätevesien määrää
ja laatua seurataan. Puhdistamolla käytetään puhdistettua jätevettä prosessivetenä
ja näin ollen pyritään minimoimaan raakaveden tarve.

6) Energian käytön
tehokkuus;

Energian käytön tehokkuutta on käsitelty
luvussa 12.8

7) Toiminnan riskien
ja onnettomuusvaarojen ennalta ehkäiseminen sekä onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen;

Ympäristövahinkoja, kuten vuotoja vesistöön tai maaperään, estetään toiminnan
suunnittelulla, ohjeistuksella, henkilökunnan koulutuksella, riskienarvioinnilla ja
vahinkojen seurannalla. Puhdistamo on
suunniteltu erityisen varmatoimiseksi ja jo
suunnitteluvaiheessa on huomioitu tarkkaan mahdollisten häiriö- ja onnettomuus-
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Huomioon otettavat
asiat

Puhdistamolla
tilanteiden vaikutus päästöihin. Puhdistamon prosessi on täysin automatisoitu.
Tärkeimmistä mittauksista ja laitteista tulee hälytystiedot päivystäjän matkapuhelimeen niinä aikoina, kun laitos ei ole miehitetty. Päivystys toimii ympäri vuorokauden. Puhdistamon häiriötilanteita ja niihin
varautumista on käsitelty tarkemmin luvussa 20.

16.1.2

8) Parhaan käyttökelpoisen tekniikan
käyttöönottoon vaadittava aika ja toiminnan
suunnitellun
aloittamisajankohdan
merkitys sekä päästöjen ehkäisemisen ja
rajoittamisen kustannukset ja hyödyt;

Uusi puhdistamo tullaan suunnittelemaan
prosesseiltaan
vähintään
BATtekniikoiden mukaiseksi, osin niitä korkeatasoisemmaksi.
Kansallinen
BATohjeistus on ilmestynyt vuonna 2014, joten puhdistamo tulee edustamaan parasta
mahdollista puhdistustekniikkaa. Tekniikat
on valittu siten, että niistä saatava hyöty
parempana puhdistustuloksena on paras
mahdollinen suhteessa niiden kustannuksiin.

9) Vaikutukset ympäristöön;

Puhdistamo rakennetaan vähentämään
alueelta tulevaa vesistökuormaa. Puhdistamon suunnittelussa on otettu erityisesti
huomioon mahdollisimman vähäiseen vesistökuormitukseen ja ilmapäästöihin
(mukaan lukien haju) pääseminen. Päästöjä pyritään vähentää prosessin jatkuvalla seuraamisella ja optimoinnilla.

10) Teollisessa mittakaavassa käytössä
olevat tuotantomenetelmät ja menetelmät
päästöjen hallitsemiseksi;

Toiminnassa pyritään käyttämään teknistaloudellisesti parasta ja käyttökelpoisinta
tekniikkaa.

11)
Tekniikan
ja
luonnontieteellisen
tiedon kehitys

Alan tekniikan kehitystä seurataan ja
huomioidaan mahdollisissa uusissa investoinneissa. Toimintaa pyritään kehittämään ja tehostamaan jatkuvasti.

Arvio päästöjen vähentämistoimien ristikkäisvaikutuksista
Puhdistamolla ei ole useita päästöjen vähentämisen ristikkäisvaikutuksia. Merkitykseltään hyötyihin nähden vähäisiä ristikkäisvaikutuksia ovat:
-

jätevedenpuhdistuksen aiheuttama sähkönkulutuksen lisäys

-

jätevedenpuhdistuksen apuaineiden tuotantoon ja käyttöön liittyvät ympäristövaikutukset

-

jätevesilietteen käsittelyn ympäristövaikutukset
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Saostuskemikaalina käytetyssä ferrosulfaatissa on epäpuhtautena nikkeliä, joka
osiltaan aiheuttaa nikkelin kuormitusta purkuvesistöön. Nikkelin pitoisuus puhdistetussa jätevedessä tulee mahdollisesti ylittämään uuden ympäristönlaatunormin (4
µg/l). Jätevesien sekoittumista vastaanottavaan vesistöön sekä pitoisuuksien laimenemista on käsitelty erikseen luvussa 17.2.6.

16.1.3

Arvio energian käytön tehokkuudesta
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy pyrkii osallistumaan energiatehokkuussopimuksiin ja sitä edistäviin toimenpideohjelmiin. Energian käyttöä seurataan
säännöllisesti ja toimenpiteitä energian säästämiseksi pyritään löytämään koko
ajan. Puhdistamon energiankulutusta seurataan prosessin eri osissa. Energiankulutusta pyritään vähentämään.

16.1.4

Selvitys mahdollisesta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle tullaan luomaan toimintajärjestelmä.
Osana toimintajärjestelmää puhdistamolla tullaan kehittämään ajantasaiset toimintaohjeet.

16.2

Lietteenpolttolaitos

16.2.1

Arvio BATin ja BEPin soveltamisesta
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 16-3) on esitetty toiminnanharjoittajan arvio
parhaan käyttökelpoisen tekniikan määrittelyasiakirjassa (Reference Document on
the Best Available Techniques for Waste Incineration 08/2006) esitettyjen BATpäätelmien vaatimusten toteutumisesta Sulkavuoreen suunnitellussa lietteenpolttolaitoksessa. Taulukossa on esitetty päätelmät vain siltä osin kuin ne ovat relevantteja lietteenpolttolaitokselle. Suunniteltu lietteenpolttolaitos täyttää kaikkien päätelmien vaatimukset.
Taulukko 16-3. Arvio lietteenpolttolaitoksen BAT-vaatimusten täyttymisestä.

Päätelmä
no.
1
5

Päätelmän sisältö
Laitoksen toteuttamiseen valittava
tekniikka, joka sopii kyseessä olevan
jätteen polttamiseen
Poltettava jäte on varastoitava tiivispintaisella viemäröidyllä alueella

6

Poltettavan jätteen varastointiaika on
oltava hallittu niin, että jätteen muuntumisesta ei aiheudu haittaa.

7

Hajun välttäminen johtamalla poltettavan jätteen varastojen ja käsittelyalueiden poistoilma polttolaitoksen
palamisilmaksi.
Hajun välttäminen tyhjentämällä poltettavan jätteen varastot seisokkien
ajaksi ja/tai johtamalla poltettavan
jätteen varastojen ja käsittelyalueiden
poistoilma seisokkien aikana erilliseen käsittelyyn.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Vaatimuksen täyttyminen
Täyttyy. Laitokselle on valittu lietteiden
polttoon suunniteltu leijupetikattila.
Täyttyy. Poltettava jäte säilytetään siiloissa.
Täyttyy. Lietteenpolton kapasiteetti on
mitoitettu niin, että poltettavan jätteen
viipymäaika ei muodostu liian pitkäksi.
Seisokkien aikana liete kuljetetaan
muualle käsiteltäväksi.
Täyttyy. Poistoilma johdetaan kattilan
palamisilmaksi.

Täyttyy. Poistoilma johdetaan polttokattilan seisokkien aikana erilliseen hajukaasun käsittelyyn.
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Päätelmä
no.

Päätelmän sisältö

Vaatimuksen täyttyminen

10

Laitoksen varustaminen automaattisilla palontunnistus-, palohälytys- ja
sammutusjärjestelmillä.

14

Hallitsemattomien ilmavirtojen pääsyn estäminen polttolaitoksen polttokammioon.

Täyttyy. Laitokselle toteutetaan automaattinen palontunnistus-, palohälytysja sammutusjärjestelmä
Täyttyy. Polttokammio toteutetaan tiiviinä ja poltettava liete syötetään niin, että
sen mukana menee polttokammioon
vain suunniteltu määrä ilmaa.

15

16

18

19
20

21

23

25

Virtausmallinnuksen hyödyntämien
polttokammion ja kattialan savukaasutilan suunnittelussa.
Sellaisten toimintatapojen käyttäminen, että laitoksen suunnittelemattomia seisokkeja on mahdollisimman
vähän.
Jätteen polton happipitoisuuden,
lämpötilan, sekoittumisen ja viipymäajan optimointi
Jätteenpolttodirektiivin vaatimusten
mukaisen lämpötilan, sekoittumisen
ja viipymäajan täyttäminen.
Palamisilman esilämmittäminen polttolaitteiston tuottamalla lämmöllä.
Käynnistys-/tukipolttimien käyttö
suunnitellun polttolämpötilan ylläpitämiseksi tarvittaessa, kun polttokammiossa on poltettavaa jätettä.
Tulipesän mitoittaminen niin laajaksi,
että tehokkaan polton vaatima lämpötila ja viipymäaika saavutetaan.
Kattilan lämpöpintojen suunnittelu
niin, että savukaasu jäähtyy ennen
konvektiolämmönsiirtimiä riittävästi,
jotta vältetään tahmeasta tuhkasta
lämmönsiirtimillä aiheutuvat ongelmat.

26

Laitoksen optimointi niin, että se saavuttaa vähintään 60 % termisen hyötysuhteen (päätelmä no. 26, kohta b,
alakohta iv, muiden jätteiden poltto)

27

Lämmöntoimitussopimuksen solmiminen lämmönkäyttäjän kanssa niin,
että lämmön hyötykäyttö varmistuu
pitkäaikaisesti.

28

32

Uuden polttolaitoksen paikan valinta
niin, että laitoksen tuottama lämpö
voidaan toimittaa hyötykäyttöön esim.
kaukolämpöverkkoon
Laitoksen energian käytön minimointi
valitsemalla tarkoitukseen sopivia
mahdollisimman vähän energiaa kuluttavia laitteita ja järjestämällä savukaasun puhdistus niin, että kerran
jäähdytettyä savukaasua ei ole tarpeen lämmittää uudelleen
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Täyttyy. Vaatimus sisällytetään yksityiskohtaiseen suunnitteluun.
Täyttyy. Laitos suunnitellaan jatkuvatoimiseksi ja sen toimittajan on sitouduttava toteuttamaan se sovittavalla käyttövarmuustasolla.
Täyttyy. Laitteiston suunnittelussa otetaan nämä tekijät huomioon ja kokonaisuus optimoidaan.
Täyttyy. Polttolaitteisto suunnitellaan
täyttämään nämä vaatimukset.
Täyttyy. Palamisilma esilämmitetään
polton savukaasun lämmöllä.
Täyttyy. Laitos varustetaan suunniteltua
polttolämpötilaa ylläpitävillä käynnistys/tukipolttimilla.
Täyttyy. Tulipesä suunnitellaan täyttämään tehokkaan polton vaatimukset
mahdollistava lämpötila ja viipymäaika.
Täyttyy. Kattilaan suunnitellaan riittävän
suuret lämpöpinnat ennen konvektiolämmönsiirtimiä.
Täyttyy. Laitoksen kuivaamon ja polton
muodostaman kokonaisuuden terminen
hyötysuhde on 68 % ja savukaasulauhdutinta käytettäessä samalla laskentaperiaatteella noin 130 %.
Täyttyy. Osa lämmöstä toimitetaan
puhdistamon lämmitykseen ja neuvottelut ylijäävän lämmön toimittamisesta
Tampereen kaukolämpöverkkoon ovat
meneillään.
Täyttyy. Ks. päätelmä no. 27
Täyttyy. Laitteistot suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi esimerkiksi invertterikäyttöjä hyödyntämällä.
Savukaasun typenoksidien hallintamenetelmäksi on valittu SNCR, mitä käytettäessä savukaasua ei ole tarpeen
lämmittää uudelleen.
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Päätelmä
no.

Päätelmän sisältö

Vaatimuksen täyttyminen

34

Kattilan käytönaikaisen nuohoaminen
ja kattilan puhdistamisen seisokkien
aikana kattilaan kertyvien tuhkakerrosten poistamiseksi.

34

Laitoksen varustaminen sellaisella
savukaasun puhdistusjärjestelmällä,
jolla saavutetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset savukaasun haitta-ainepitoisuudet.

Täyttyy. Kattila varustetaan nuohoimilla,
joilla se voidaan nuohota käytön aikana. Kattila myös puhdistetaan seisokkien yhteydessä.
Täyttyy. Savukaasun puhdistustulos on
tämän päätelmän taulukossa (taulukko
no 5.2) esitettyjen puhdistustulosta kuvaavien tasojen mukainen. Tämä saavutetaan palamisolosuhteiden hallinnan, SNCR:n, sähkösuotimen ja kuivan
savukaasunpuhdistusprosessin avulla.

36

37

38

39

Savukaasun puhdistusmenetelmää
valittaessa on otettava huomioon savukaasun puhdistuksen vaikutus laitoksen energiatehokkuuteen
Savukaasunpuhdistusmenetelmien
ominaisuuksien ottaminen huomioon
menetelmiä valittaessa.
Kahden peräkkäisen letkusuotimen
välttäminen savukaasun puhdistusjärjestelmässä energiankulutuksen
minimoimiseksi.
Savukaasunpuhdistuksen apuaineiden kulutuksen vähentäminen säätämällä niiden syöttöä savukaasusta
mitattujen haitta-aineiden pitoisuuksien perusteella ja kierrättämällä apuaineita järjestelmässä.

40

Savukaasun typen oksidien vähentäminen polttoteknisin keinoin ja katalyyttisen tai ei-katalyyttisen pelkistyksen avulla.

41

Savukaasun viipymäajan minimointi
dioksiinien ja furaanien muodostumiselle otollisessa lämpötilassa ja dioksiinien ja furaanien poistaminen savukaasusta aktiivihiilen avulla

45

47

Elohopeapäästön alentaminen säätämällä dioksiinien ja furaanien poistoon savukaasunpuhdistuksessa käytettävän aktiivihiilen määrä niin, että
savukaasun elohopeapitoisuus ei
ylitä parhaalla käyttökelpoisella menetelmällä saavutettavaa tasoa.
Sadeveden johtaminen niin, että se ei
sekoitu mahdollisesti likaantuneiden
vesien kanssa.
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Täyttyy. Savukaasun puhdistusmentelmät on valittu niin, että niiden energiankulutus on otettu huomioon.
Täyttyy. Menetelmien ominaisuudet on
otettu huomioon niitä valittaessa.
Täyttyy. Järjestelmässä on yksi letkusuodin absorberin osana ja sitä edeltävä suodin on sähkösuodin.
Täyttyy. Järjestelmään toteutetaan
SO2:n ja HCl:n mittauksiin perustuva
säätö ja apuaineita (CaOH/aktiivihiili)
kierrätetään prosessissa.
Täyttyy. Typenoksidien muodostumista
vähennetään palamisteknisesti tulipesässä ja muodostuneita typen oksideja pelkistetään ammoniakkiveden tai
urealiuoksen avulla (SNCR). Käytettävää reagenssia ei ole vielä valittu.
Täyttyy. Savukaasun viipymäaika dioksiinien ja furaanien muodostumiselle
otollisella lämpötila-alueella (400 – 250
°C) minimoidaan kattilan ja savukaasunpuhdistuksen suunnittelussa. Savukaasu jäähdytetään alle tämän lämpötila-alueen ennen sähkösuodinta.
Savukaasun puhdistuksen absorberissa
käytetään aktiivihiiltä dioksiinien ja furaanien sidontaan.
Täyttyy. Savukaasunpuhdistuksessa
käytetään aktiivihiiltä dioksiinien ja furaanien sitomiseen ja sen määrä säädetään niin, että myös BAT:n mukainen
elohopeapäästön taso saavutetaan.
Täyttyy. Sadevedet johdetaan pintavesijärjestelmään muista vesistä erillään.
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Päätelmä
no.

49

50

51

54

55

56
76

77

16.2.2

Päätelmän sisältö

Vaatimuksen täyttyminen

Sellaisen tekniikan käyttäminen, jolla
saavutetaan hyvä palaminen niin,
että tuhkan hiilipitoisuus on alle 3 %.

Täyttyy. Tulipesä ja kattila mitoitetaan
ja niitä käytetään niin, että palamisolosuhteet (lämpötila, sekoittuminen, happipitoisuus ja viipymäaika) ovat sellaiset
että tuhkan hiilipitoisuus on alle 3 %.

Muodostuvien tuhkin käsittely niin,
että ne eivät sekoitu keskenään, jotta
niiden jälkikäsittely ja mahdollinen
hyödyntäminen on hyvin järjestettävissä.
Ennen savukaasun kemiallista puhdistusta erotettavan lentotuhkan hyötykäyttömahdollisuuksien selvittäminen.
Savukaasunpuhdistusjätteen käsittely
(joko laitoksella tai laitoksen ulkopuolella) niin, että se täyttää sen jatkokäsittelyn tai läjittämisen vaatimukset.
Melunvaimennus niin, että ympäristömelulle asetetut vaatimukset täyttyvät.
Ympäristöhallintajärjestelmän laadinta ja käyttö.
Leijupetipolton käyttö jätevesilietteen
polttoon.
Jätevesilietteen kuivaaminen laitoksen tuottamalla lämmöllä niin, että
poltossa ei tarvita normaalioloisssa
tukipolttoainetta.

Täyttyy. Lentotuhka, pohjatuhka ja savukaasun puhdistusjäte pidetään toisistaan erillisinä.
Täyttyy. Lentotuhka sisältää merkittävän määrän fosforia, jonka hyödyntämismahdollisuudet selvitetään.
Täyttyy. Käsitellään tarvittaessa laitoksen ulkopuolella. Savukaasupuhdistuksen apuaine on valittu niin, että puhdistusjätteen liukoisuus ei ole kovin suuri.
Täyttyy. Laitoksen suunnittelulle ja toteutukselle on asetettu melunvaimennusvaatimukset.
Täyttyy. Laitokselle laaditaan ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, joka otetaan käyttöön.
Täyttyy. Polttomenetelmä on leijupetipoltto
Täyttyy. Liete kuivataan polton tuottamalla lämmöllä ja kuivatun lietteen poltossa ei tarvita normaalin toiminnan
aikana tukipolttoaineita.

Energian käyttö ja arvio energian käytön tehokkuudesta
Lietteenpolton laitteiston kattilaosassa tuotetaan savukaasujen lämmöllä paineistettua kuumaa vettä lietteen termiseen kuivaukseen ja kaukolämpöä jätevedenpuhdistamolle tai kaukolämpöverkkoon. Lietteen poltossa syntyvän energian hyödyntäminen kaukolämpönä vähentää puhdistamon ulkoisen energian hankintaa.
Puhdistamon laitehankinnoissa otetaan huomioon eri laitteiden materiaali- ja energiatehokkuus jo suunnitteluvaiheessa.
Täyden kapasiteetin mitoitustilanteessa, kylmällä talvisäällä (ulkolämpötila -29 C),
jätevedenpuhdistamolla muodostuu lämmön talteenottojärjestelmillä hyödynnettävää lämpökuormaa noin 3,70 MW. Lisäksi tarvitaan noin 3,21 MW suuruinen polttolaitokselta saatava lämpöteho kompensoimaan lämmöntarvetta. Loppuosa polttolaitokselta muodostuvasta lämpöenergiasta, 0,79 MW, johdetaan Tampereen kaukolämpöverkkoon.

16.2.3

Arvio päästöjen vähentämistoimien ristikkäisvaikutuksista
Päästöjen vähentämistoimilla ei arvioida olevan merkittäviä ristikkäisvaikutuksia.
Merkitykseltään hyötyihin nähden vähäisiä ristikkäisvaikutuksia ovat:
-

savukaasunpuhdistuslaitteiden aiheuttama sähkönkulutuksen lisäys

-

savukaasunpuhdistuksen apuaineiden (kalsiumhydroksidi/oksidi, aktiivihiili,
urea/ammoniakki) tuotantoon liittyvät ympäristövaikutukset
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-

savukaasunpuhdistusjätteen käsittelyn ja sijoittamisen ympäristövaikutukset.

17 LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ JA LAITOKSEN PÄÄSTÖJEN
VAIKUTUS YLEISIIN JA YKSITYISIIN ETUIHIN
17.1

Luonto ja luonnonsuojeluarvot

17.1.1

Nykytila
Sulkavuoren alue on pääosin metsäinen ja rakentamaton. Luontoselvityksen
(Ramboll Finland Oy 2016a) mukaan alueen metsät ovat suurelta osin nuoria tuoreen ja kuivahkon kankaan kangasmetsiä. Pohjoisrinteessä on vanhempaa, kuusettumassa olevaa männikköä, ja eteläosassa kasvaa paljon haapaa. Kallioiden
lakialueilla kasvaa katajaa ja kanervaa. Paikoin on lehtolaikkuja ja lehtomaista
kangasta ja korkeimpien kallioiden alla kallionaluslehtoa. Kovasta kulutuksesta kertovat alueella risteilevät polut ja paikoin voimakas eroosio rinteillä. Alueella havaittuja huomionarvoisia kasvilajeja olivat ahokissankäpälä ja kangasajuruoho, jotka
on arvioitu viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym. 2010) silmälläpidettäviksi (NT).
Luontoselvityksen (Ramboll Finland Oy 2016a) mukaan Sulkavuoren alueen linnusto on tavanomaista seka- ja havupuumetsien linnustoa. Uhanalaisiksi arvioiduista lintulajeista havaittiin punatulkku, joka on arvioitu vaarantuneeksi (VU) (Tiainen ym. 2016). Lepakkoselvityksessä alueella havaittiin pohjanlepakoita ja viiksisiippoja, mutta yksilö- ja lajimäärät olivat vähäisiä. Alueelta rajattiin yksi lepakoiden päiväpiilo- ja saalistusalue (Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kartoitusohjeen 2012 mukainen I luokan lepakkoalue), yksi lepakoiden saalistusalue (II
luokan lepakkoalue) ja kaksi muuta lepakoiden käyttämää aluetta (III luokan lepakkoalue) (Kuva 17-1, kuvassa kohde nro 1). Liito-oravasta ei havaittu merkkejä
vuonna 2016, eikä alueelta ole aikaisempia havaintoja lajista. Alue voi kuitenkin
toimia liito-oravien puustoisena kulkuyhteytenä. Lepakot ja liito-orava kuuluvat
luontodirektiivin IV(a) liitteen eläinlajeihin, ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §).
Sulkavuoren läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita eikä luonnonsuojelualueita (Ramboll Finland Oy 2012) (Kuva 17-1). Luontoselvityksen mukaan (Ramboll Finland Oy 2016a) Sulkavuoren alueelle ei sijoitu edellä mainittujen lepakkoalueiden lisäksi muita arvokkaita luontokohteita. Sulkavuoren alue osa laajempaa
Tampereen ydinkaupunkiseudun luonnon ydinaluetta ja kytkeytyy siten seudulliseen viherverkkoon.
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Kuva 17-1. Luonnonsuojelualueet puhdistamon ja siirtolinjojen
läheisyydessä. Kartalla on esitetty julkisesti saatavilla olevat SYKEn,
Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä asema- ja yleiskaavoituksen aineistot.
Luontokohteet on kuvattu vaaleanpunaisilla alueilla ja ne on numeroitu
kartalle. Luontokohteet koostuvat useista uhanalaisten lajien havainnoista
(punaiset pallot).

17.1.2

Vaikutukset
Jätevedenpuhdistamon ja lietteenpolttolaitoksen toiminnan aikaiset vaikutukset
Sulkavuoren alueen kasvillisuuteen ja eläimistöön ovat vähäisiä. Luontoselvityksen
(Ramboll Finland Oy 2016a) mukaan lepakoiden esiintyminen alueella tulee ottaa
huomioon valaistusta suunniteltaessa. Koko Sulkavuoren alueella tulee välttää kesäaikaan turhaa yöaikaista valaistusta, koska se voi häiritä lepakoiden (etenkin
siippalajien) liikkumista. Sulkavuoren alueelle tai sen ympäristöön ei sijoitu muita
luontokohteita. Puhdistamon rakentaminen ja toiminta eivät heikennä Sulkavuoren
aluetta osana seudullista viherverkkoa, koska pääosa alueesta säilyy metsäisenä.
Hankkeen toiminnan ei arvioida vaikuttavan lähimpien Natura 2000 -alueiden valinnan perusteena oleviin luonnonarvoihin merkittävästi heikentävästi. Hakija kat-
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soo, että lupa hankkeen toteuttamiseen voidaan myöntää tavanomaisin lupamääräyksin.

17.2

Vesistö
Seuraavassa on kuvattu Pyhäjärven nykytilaa sekä hankkeen toiminnan aikaisia
vaikutuksia veden laatuun ja virkistyskäyttöön. Vastaanottavan vesistön nykytilaa
ja hankkeen vaikutuksia vesistöön on kuvattu tarkemmin vesistövaikutusarvioinnin
erillisraportissa liitteessä 14.

17.2.1

Pyhäjärven nykytila
Kuormitus
Tampereen Veden viemäröintialueen jätevedet käsitellään kahdella puhdistamolla,
Viinikanlahdessa ja Raholassa. Puhdistamoille johdetaan käsiteltäväksi myös Kangasalan, Ylöjärven ja Pirkkalan kuntien jätevedet. Viinikanlahden puhdistamolla
käsitellään huomattava osa myös Takon kartonkitehtaan jätevesistä. Vesistökuormitus on vähentynyt pitkällä aikavälillä merkittävästi.

Virtaama
Vesistöä säännöstellään Tammerkosken, Nokianvirran Melon ja Vammalan Tyrvään voimalaitoksilla. Tammerkosken keskivirtaama on vuosien 1991–2010 aineis3
3
3
tossa 66 m /s, Nokianvirran keskivirtaama 134 m /s ja Hartolankosken 175 m /s
keskivirtaama. Myös vuosien 2000–2015 keskivirtaama on ollut Tammerkoskessa
66 m3/s.
Tammerkosken alivirtaamat ovat pienimmillään 2 m 3/s luokkaa. Poikkeustilanteissa
Tammerkoski on kokonaan kiinni, jolloin veden vaihtuminen Pyhäjärven itäpäässä
on heikkoa. Kuukausialivirtaamat ovat pienimmillään luokkaa 10–20 m 3/s. Alle 20
m3/s olevia kuukausikeskivirtaamia on alle 3 % 30 vuoden aineistossa, joten ne
ovat varsin poikkeuksellisia.
Vesistön keskivirtaama on tarkkailualueen ala-osalla Hartolankoskessa luokkaa
3
3
175 m /s, josta Nokian virran kautta tulee noin 76 % (134 m /s) ja Siuronkosken
3
kautta 18 % (31 m /s). Ikaalisten vesistöalueen valuma-alueosuus on 12 % Hartolankosken valuma-alueesta.
Näsijärven Näsinselän vesi vaihtuu keskimäärin hieman vajaassa vuodessa. Veden laadun muutokset ovat siten hitaampia kuin alapuolisella reitillä. Pyhäjärvi, Kulovesi ja Rautavesi ovat läpivirtausaltaita, joissa veden vaihtuvuus on erittäin nopeaa. Veden keskiviipymä on Pyhäjärvessä 38 vrk. Tammerkosken ja Kokemäenjoen välillä keskiviipymä on noin kolme kuukautta. Veden laatu vaihtelee siten lyhyelläkin aikavälillä ja muutokset kuormituksessa ja virtaamissa heijastuvat nopeasti koko alueen veden laatuun.

Veden laatu
Jätevedet johdetaan Viinikanlahden puhdistamolta Pyhäjärven itäpäähän ja Raholan puhdistamolta järven keskiosaan pohjoisrannalle. Jätevesien vesistövaikutuksia
on seurattu yhtäjaksoisesti 1970-luvun puolivälistä lähtien. Näsijärvestä tulevien
vesien laatu on nykyisin hyvä. Vedet ovat kirkkaita ja niukkaravinteisia eikä happiongelmia esiinny.
Pyhäjärven veden laatuluokka laskee siihen johdettavien Tampereen kaupungin jätevesien takia tyydyttäväksi. Ravinnepitoisuudet kohoavat Tammerkoskeen verrattuna selvästi ja suolistobakteerien määrä lisääntyy. Lisäksi syvänteiden alusvedessä esiintyy happivajetta hapen kulumisnopeuden ollessa kaksinkertainen Näsijärveen verrattuna. Lähinnä Tamperetta sijaitseva Pyynikin syvänne on pysynyt viime
vuodet hapellisena läpi vuoden.
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Pyhäjärvi kuuluu lievästi reheviin vesiin Tampereen asumajätevesien kohottaessa
fosforipitoisuutta noin 4 µg/l Tammerkoskeen verrattuna. Vuoden 2004 rehevyystarkkailutulosten mukaan Pyhäjärvi on fosforirajoitteista vesialuetta nitraattien riittäessä päällysvedessä hyvin läpi kesän.
Vaikka Pyhäjärven happitaloudessa ei esiinny suuria ongelmia Pyynikin syvänteen
hapetus huomioiden, syvänteiden (Lehtisaari, Selkäsaari, Naistenmatka) alusvedessä voi esiintyä kerrosteisuuskausien lopulla vähähappisuutta suuren hapen kulumisnopeuden takia. Päällysveden happitilanne pysyy koko ajan hyvänä.
Pitkällä aikavälillä Pyhäjärven veden laatu on parantunut merkittävästi järveen
kohdistuneen kuormituksen alenemisen sekä Tammerkoskesta tulevan veden laadun paranemisen ansiosta. Tammerkosken veden laatu on parantunut hyväksi ja
Pyhäjärven tila on kohentunut huonosta tyydyttäväksi. Metsäteollisuuden kuormituksen vähentyminen erityisesti Näsijärven puolella on laskenut COD Mn-arvot tason
10 mg/l O2 alapuolelle ja myös ligniinipitoisuudet ovat nykyisin alhaisia. Asutuksen
fosforikuormituksen väheneminen on osaltaan edesauttanut rehevyystason laskua
ja Pyhäjärvi onkin siirtynyt lievästi rehevään luokkaan, kun se oli aiemmin 1990luvulla rehevä. BHK-kuormituksen vähenemisen ja rehevyystason laskun vaikutukset ovat näkyneet myös syvänteiden happitilanteen paranemisena.
EU:n vesipuitedirektiivin mukaisessa pintavesien ekologisen tilan luokittelussa Pyhäjärven ekologinen tila on arvioitu kokonaisuutena hyväksi.

Virkistys- ja muu käyttö
Veden hygieeninen laatu on uimiseen sopiva, vaikka järven itäpäässä fekaalisten
kolibakteerien määrä on aika ajoin jonkin verran kohonnut. 2000-luvulla bakteeritiheys ei ole ylittänyt uimaveden raja-arvoja velvoitetarkkailun puitteissa kertaakaan.
Merkittäviä sinileväkukintojakaan ei yleensä esiinny.
Pyhäjärven virkistyskäyttöluokka on tyydyttävä. Myös Suomen ympäristökeskus on
luokittanut Pyhäjärven vesien laadun yleisessä käyttökelpoisuusluokituksessa tyydyttäväksi. Päällysveden laatu on parhaimmillaan talviaikana jopa hyvä. Veneilyyn
ja kalastukseen järvi soveltuu hyvin ja lähinnä Tamperetta oleva Pyynikin uimarantakin on ollut jo pitkää uimakelpoinen.
Jätevesien välittömällä vaikutusalueella ei ole enää vedenottamoita. Alempana vesistöalueella Vammalan kaupunki on lopettanut Rautaveden käytön raakavesilähteenä. Kokemäenjoessa Huittisten kohdalla on Turun Seudun Veden raakaveden
ottopaikka, josta tehdään tekopohjavettä Harjakankaan pohjavesialueella. Hankkeella ei arvioida olevan Huittisten vedenottamoon asti ulottuvia vaikutuksia eikä
kuormitus nykyisestään lisäänny.

17.2.2

Virtausmittaukset
Veden liikkeitä uudella purkualueella selvitettiin vuonna 2016 erityisellä mittalaitteella. Virtausnopeudet vaihtelivat varsin vähän. Virtausnopeus oli keskimäärin
sama eri ilmansuuntiin eli alueella on jatkuvia pyörteisiä virtauksia. Tämä merkitsee
hyviä sekoittumisoloja eli laimenemisoloja kaikissa syvyyksissä. Pinnalla virtausnopeus lisääntyi aavistuksen ilmeisesti tuulten vaikutuksesta. Keskinopeus oli eri
kuukausina lähes sama (25 mm/s). Syyskuussa nopeudet laskivat hieman (nopeus
22 mm/s), mikä lienee johtunut Tammerkosken juoksutusten pienentymisestä. virtausnopeudet laskivat 3-4 mm/s kosken ollessa viikonloppuisin kiinni. Syyskuun lopulla koskea ei suljettu, joten virtausnopeuksissa ei tapahtunut silloin muutoksia.
Lievää nopeuden alenemista oli havaittavissa viiden ja yhdeksän metrin välisellä
alueella. Lyhyet Tammerkosken sulkemiset eivät vaikuta kuitenkaan laimennusoloihin merkittävästi.
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17.2.3

Uuden purkualueen valintaperusteet
Suunniteltu purkualue sijaitsee Hatanpäänniemestä länteen olevalla päävirtausalueella (Kuva 18-1, kuvassa sedimenttinäytteenottopisteen sed. 8 lähialue). Tammerkosken kautta tuleva päävirtaus tulee alueelle Hatanpäänniemen pohjoisreunaa pitkin ja suuntautuu kohti Lehtisaarta välttäen Viikinsaaren ja Pyynikin rantavyöhykkeen kuten nykyisinkin. Tällä estetään jätevesien hygieeniset vaikutukset
ranta-alueisiin. Lisäksi jätevesi jälkikäsitellään uudella keskuspuhdistamolla hiekkasuodatuksella ja hygieeninen laatu varmistetaan UV-desinfioinnilla. Purkuputken
sijainti on nykyistä kauempana kaupunkialueesta, joten kaupungin lähirannat
(esim. Viinikanlahti, Eteläpuisto ja Pyynikki ranta-alueineen) jäävät kokonaan jätevesivaikutusten ulkopuolelle. Purkusyvyyden ollessa 10 metrissä alkulaimeneminen vähentää jätevesien vaikutuksia päällysvedessä. Alivirtaamilla jätevedet pysyvät pidempään alusvedessä, jolloin vaikutukset päällysvedessä ovat tällaisissakin
tilanteissa nykyistä pienemmät. Purkualueella olevat suuret vesimassat puskuroivat tehokkaasti vaikutuksia, vaikka Tammerkoskesta tuleva vesimäärä olisi vähäinen ja Tammerkoski ajoittain kokonaan suljettu.

17.2.4

Vaikutukset veden laatuun ja virkistyskäyttöön
Pyhäjärven nykyinen ekologinen luokka on hyvä. Vesiensuojelun tavoiteohjelmassa vuosille 2016–2021 on mainittu, että yhdyskuntien osalta vuoden 2015 kuormitustaso tulee säilyttää eikä ekologinen laatuluokka saa heikentyä. Näiltä osin tavoitteet toteutuvat uuden keskuspuhdistamon myötä aina vuoteen 2040 saakka.
Pyhäjärveen kohdistuva kuormitus tulee vähenemään nykyisestään käsittelyn tehostuessa uudella puhdistamolla. Rehevyyttä aiheuttavan fosforin kuormitus vähenee jonkin verran (arviolta noin 20 %), mutta typpikuormituksessa tapahtuu merkittävä muutos typen poiston myötä (arvioitu vähenemä 60 %). Edellä on verrattu
vuoden 2040 kuormitusta viimeisen viiden vuoden keskiarvoon. Heti uuden puhdistamon käyttöönoton jälkeen vähenemä on vielä hieman suurempi.
Oleellinen muutos on myös jätevesien jälkisuodatus ja UV- desinfiointi. Tämä poistaa hygieeniset haitat lähes kokonaan, joten uimakelpoisuus on tulevaisuudessa
erinomaisessa luokassa. Lisäksi on huomattava, että koko Pyhäjärven itäpää vapautuu jätevesikuormituksesta, samoin Raholan edustan vesialueet.
Purkualue on suunniteltu siten, että sekoittumis- ja laimenemisolot ovat erittäin hyvät. Näin jätevedet eivät kerrostu syvänteisiin eivätkä ajaudu rannoille. Sekoittumista ja alkulaimenemista tehostetaan vielä purkuputken päähän asennettavilla diffusoreilla.
Pyhäjärven hyvä ekologinen tila ei siten heikkene, vaan virkistyskelpoisuus paranee rehevyyden vähetessä ja hygieenisen veden laadun parantuessa. Myös happiongelmat ovat poistuneet orgaanisen kuormituksen vähenemisen myötä, samoin
ovat hävinneet kalojen makuvirheet.

17.2.5

Vaikutukset vedenkorkeuksiin ja virtauksiin
Käsitellyn jäteveden johtamisella ei ole vaikutuksia vedenkorkeuksiin. Käsitellyn jäteveden osuus Tammerkosken virtaamasta vaihtelee 0,7–9,7 % välillä (keskiylivirtaamatilanne–kuukausialivirtaamatilanne). Purettavan jäteveden osuus on keskivirtaamatilanteessa erittäin pieni suhteessa vastaanottavan vesistön virtaamaan (1,5
%), eikä hankkeella näin ollen arvioida olevan vaikutuksia virtaamiin.

17.2.6

Jätevesien sekoittuminen
Sekoittumisvyöhykkeellä tarkoitetaan päästölähteiden läheisyydessä sijaitsevia
alueita, joilla yhden tai useamman aineen pitoisuudet voivat ylittää kyseisiä aineita
koskevat ympäristönlaatunormit, sikäli kun ne eivät vaikuta siihen, että muu osa
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pintavesimuodostumasta on kyseisten normien mukainen (Euroopan Komissio
2010).
Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoiden jätevesien haitta-ainepitoisuudet ovat
pääosin alle Euroopan Komission asettamien raja-arvojen. Esimerkiksi kaikki raskasmetallipitoisuudet ovat olleet alle raja-arvojen poikkeuksena nikkelipitoisuus.
Nikkelin osalta pitoisuusrajaa laskettiin huomattavasti uusissa normeissa vuodesta
2015 lähtien. Uusi raja-arvo on 4 µg/l (aikaisempi 20 µg/l). Liukoisen nikkelin pitoisuus vaihteli vuonna 2016 Viinikanlahden puhdistamon lähtevässä vedessä 8,1–14
g/l ylittäen nykyisen raja-arvon. Raholassa nikkelipitoisuus vaihteli välillä 15–16
µg/l.
Orgaanisista haitta-aineista Raholassa ylittyi DEHP:n (dietyyliheksyyliftalaatti) rajaarvo (1,3 µg/l). Pitoisuudet olivat vuonna 2016 välillä 26–67 µg/l. Viinikanlahdessa
ei ole ollut vastaavaa ongelmaa. DEHP:a käytetään mm. muovien pehmentimenä.
Kuormituslähdettä ei ole pystytty jäljittämään.
Koska laimenemisolot ovat purkualueella erittäin hyvät, laimeneminen tapahtuu
hyvin nopeasti sallittuihin pitoisuuksiin myös näiden yhdisteiden osalta. Koska
DEHP sitoutuu lietteeseen, sen määrän voidaan olettaa vähenevän jatkossa. Lisäksi on oletettavaa, että tehokkaampi jälkikäsittely (esimerkiksi hiekkasuodatus)
vähentää muitakin aine-pitoisuuksia uudella keskuspuhdistamolla, joten nykyiset
ongelmat voivat poistua tai ainakin vähentyä tätä kautta.
Sekoittumisen tarkastelun perusteena voidaan käyttää EU:n esittämää yksinkertaista sekoittumisvyöhykkeen arviointimenetelmää (direktiivi 2008/105/EY,
22.12.2010). Jos päästön vaikutus suhteessa ympäristönlaatunormiin on täyden
sekoittumisen jälkeen (prosessin vaikutus) pienempi kuin ehdotettu pitoisuuden
hyväksyttävän nousun arvo, kun asiaankuuluva virtausluokka otetaan huomioon,
päästöä voidaan pitää merkityksettömänä eikä jatkotoimia tarvita, ylävirran pitoisuuteen tai mahdollisiin moniin eri päästöihin katsomatta. Pienissä vesistökohteissa (virtaama alle 100 m 3/s) hyväksyttävä pitoisuusnousu sekoittumisen jälkeen on
4 % tai sitä pienempi. Keskuspuhdistamon purkualueella jätevesien osuus on laimennussuhteiden mukaan keskivirtaamalla 1,5 %, joten laimennusolot täyttävät
EU- direktiivin vaatimuksen.
Samaan tulokseen voidaan päätyä myös purkualueen virtaamamittausten perusteella. Vesimassa eteni purkualueella erisuuntiin keskimäärin 2,5 cm/s. Tunnin aikana matkaa kertyy 90 metriä. Jos oletetaan, että leviämisvyöhykkeen säde on 90
m ja vesipatsaan korkeus on 10 m, vesitilavuudeksi saadaan 250 000 m 3. Vastaa3
3
vana aikana (1 vrk) alueelle tuleva jätevesimäärä on 86 400 m (1 m /s). Laimennussuhde on tämän perusteella 3,5 %. Tämä luku kuvaa purkualueen lähialueella
tapahtuvaa laimenemista eikä ota huomioon koko tulovirtaamaa. Laimeneminen
tapahtuu tällä nopeudella myös alivirtaamatilanteissa, joten EU- direktiivin edellytykset täyttyvät näissäkin oloissa.
Purkualuetta on käsitelty virtaavana kohteena sillä perusteella, että purkualueella
ei esiinny pysyvää kerrosteisuutta ja veden pyörteinen liike on virtausmittausten
perusteella jatkuvaa. Lisäksi veden vaihtuvuus on pyhäjärven itäpäässä nopeaa
(viipymä noin 10 vrk).

17.2.7

Lietteenpolttolaitoksen vaikutukset
Kaikki lietteenpolttolaitoksen toiminnassa syntyvät jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi ennen niiden johtamista vesistöön. Jäähdytysveden
määrä on niin pieni, ettei sillä ole käytännön vaikutusta puhdistamolta eteenpäin
johdettavan vesivirran lämpötilaan. Jätevedenpuhdistamo suunnitellaan ja mitoitetaan siten, että siinä huomioidaan lietteenpolton jätevesimäärä ja jäteveden ominaisuudet. Lietteenpolttolaitoksen jätevesillä ei näin toimien ole haitallisia vaikutuksia vesistöihin.
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17.3

Kalasto ja kalastus
Seuraavassa on kuvattu Pyhäjärven, Saviselän, Kuloveden ja Rautaveden kalastoa ja kalastusta sekä hankkeen toiminnan aikaisia vaikutuksia niihin. Kalastoa ja
kalastusta on kuvattu tarkemmin vesistövaikutusarvioinnin erillisraportissa liitteessä
14.

17.3.1

Nykytila
Tampereen alapuolisen Pyhäjärven sekä Saviselän kalataloudellista tilaa seurataan Pyhäjärven kalataloudellisen yhteistarkkailun muodossa. Tärkein saalislaji on
nykyisin kuha, vaikka kuhaistutukset on pääosin lopetettu vuosituhannen vaihteessa. Nykyiset saaliskuhat lienevät pääosin peräisin luontaisesta lisääntymisestä.
Kuhanpyynnin ohessa Saviselältä saatiin vuonna 2014 runsaasti myös haukea ja
lahnaa. Pyhäjärven kalasaaliissa tapahtuvat muutokset eivät johdu pelkästään vesistön tilan muutoksista tai sitä kautta kalakannoissa tapahtuvista muutoksista.
Runsaat istutukset ja voimakas kalastuspaine vaikuttavat merkittävästi saalismääriin ja koostumukseen. Tärkeimmän saaliskalan eli kuhan saaliit ovat siis nykyisin
pääosin luontaisesti syntynyttä alkuperää. Sen sijaan siika-, taimen- ja kirjolohisaaliit ovat pääosin tai kokonaan istutusten varassa.
Kalaston osalta Pyhäjärvi tarjoaa virkistyskäytölle hyvät mahdollisuudet onnistuneen, pääosin velvoitevaroin suoritetun istutustoiminnan ansiosta. Lisäksi Pyhäjärvessä on luontaisestikin mm. kuhaa, haukea ja ahventa. Jätevesikuormitus vaikuttaa selvimmin Pyhäjärven rehevyystasoa kohottavasti, mikä merkitsee karuja vesiä
runsaampaa levätuotantoa ja pyydysten limoittumisen voimistumista. Jätevesikuormituksella on jonkin verran vaikutusta myös vesistön käyttöön.
Nykyisestä jätevesikuormituksesta aiheutuva haitta on lähinnä rehevyystason noususta johtuvaa nuhraantumista. Tämäntyyppinen haitta on kompensoitu kalastuksenhoitomaksulla, jolloin hyödyn saavat tasapuolisesti kaikki Pyhäjärven virkistyskäyttäjät ja -kalastajat.
Nokianvirran alapuolisen Kuloveden ja Rautaveden sekä Saviselän kalataloudellista tilaa seurataan Kulo-Rautaveden kalataloudellisen yhteistarkkailun muodossa.
Pääasiallinen saalislaji on ehdottomasti kuha, jonka saaliit ovat kasvaneet 2000luvun alusta lähtien. Kulovedellä kuhan yksikkösaalistaso on ollut Rautavettä suurempi. Viime vuosina ero osa-alueiden välillä on kaventunut. Nykyisiä, lähes 500
gramman yksikkösaaliit voi pitää korkeina ja kuhakantoja voimakkaina. Haukikannat ovat Kulovedellä tavanomaisella tasolla, Rautavedellä yksikkösaalis jää hieman
pienemmäksi. Vesialueen rehevyys näkyy kalastossa, sillä Kulo- ja Rautavesi ovat
ravinnetasoltaan edelleen reheviä, mikä pitää yllä tiettyä särkikalakannan tasoa,
mutta toisaalta vaikuttaa myös positiivisesti alueen kuhakantoihin. Jätevesikuormituksen pieneneminen 1970-luvun tasosta näkyy kuitenkin kalakantojen kehityksessä.
Rehevyyden ohella myös vesistöjen happitaloudella on vaikutusta kalakantoihin.
Päällysveden happi-tilanne on parantunut oleellisesti Kulo-Rautaveden alueella
1970-luvun alkuun verrattuna. Sen sijaan kerrostuneisuuden aikaan alusveden
happitilanne on edelleen huono. Syvänteet ovat ajoittain hapettomia ja kaloille elinkelvottomia. Viileää ja hapekasta vaativista lajeista mm. siika, muikku ja made kärsivät syvännealueiden alusveden kesäaikaisesta hapettomuudesta. Kalojen laatu
aistinvaraisissa määrityksissä on parantunut pitkällä aikavälillä selvästi jätevesikuormituksen pienennyttyä kuten veden laatukin.
Ammatikseen kalastavien määrä vaihtelee vuosittain. Ammattikalastusrekisterin
merkintöjen mukaan ammattimaisia kalastajia ja ravustajia on Pyhäjärven alueella
10. Pyhäjärven ammattikalastajat tullaan selvittämään myöhemmin ennen puhdistamon rakentamisen aloittamista.
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17.3.2

Vaikutukset
Kalastolle ja kalastukselle mahdollisesti aiheutuvat vähäiset haitat voidaan korvata
nykyiseen tapaan kalatalousmaksulla ottaen sen määrittelyssä huomioon vesistökuormituksen väheneminen.

17.4

Ilmanlaatu - hiukkaset, haju ja ilmasto

17.4.1

Nykytila
Sulkavuoren alueella ei ole erillistä ilmanlaadun tarkkailuasemaa, mistä johtuen
seuraavassa on kuvattu ilmanlaatua laajemmalla alueella pohjautuen Tampereen
alueella tehtävään tarkkailuun ja selvityksiin. Lisäksi on kuvattu Sulkavuoren nykyisiä hajuhaittoja liittyen Lakalaivan kaatopaikan selvityksiin (Ramboll Finland Oy
2012b).
Tampereen kaupungin ilmanlaatua tarkkaillaan yhteistarkkailusopimuksessa mukana olevien energia- ja teollisuuslaitosten kanssa. Keskustan ilmanlaatu on
useimmiten hyvällä tai tyydyttävällä tasolla. Etenkin keväisin ilmanlaatua huonontavat korkeat hiukkaspitoisuudet. Sulkavuoren sekä nykyisten puhdistamoiden alueilla vallitseva tuulensuunta on etelästä ja lounaasta. Maastohavaintojen perusteella Lakalaivan kaatopaikka-alueella on paikoin epämiellyttävä haju, mikä viittaa siihen, että jätetäytöstä kulkeutuu ulkoilmaan kaasuja ja/tai hiilivetyjä (Ramboll Finland Oy 2012b, Sito Oy 2016). Vinyylikloridia, dikloorieteeniä ja tolueenia haihtuu
todennäköisesti ulkoilmaan myös kaatopaikan suotovesistä, joita suotautuu kaatopaikan etelän puoleisen penkan läpi pintavedeksi. Lisäksi vinyylikloridia voi haihtua
ulkoilmaan, mikäli sitä pääsee haihtumaan pohjaveden pinnalta huokosilmaan.
Nykyisten jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta aiheutuvia hajuhaittoja tavataan
ajoittain Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoiden lähialueilla. Viinikanlahden
puhdistamolta selvästi tunnistettavaa pitkäaikaista jätevesien hajua (3 OU/m 3) voidaan havaita noin 500 metrin etäisyydellä puhdistamosta. Viinikanlahdessa hajua
aiheuttaa lisäksi kaasumoottori. Raholassa selvästi tunnistettavaa pitkäkestoista
hajua voidaan havaita noin 550 metrin etäisyydellä puhdistamosta. Jätevedenpuhdistamoiden lisäksi hajuhaittaa voi nykyisin esiintyä myös jäteveden pumppaamoilla, joilla ei ole käytössä erityistä hajunkäsittelyä. (WSP Finland Oy 2016, Ramboll
Finland Oy 2012)
Nämä nykyisten jätevedenpuhdistamoiden hajuhaitat loppuvat kokonaan Sulkavuoren puhdistamon aloittaessa toimintansa.
Jätevesien ja lietteen käsittelyprosesseista ja vesistöön puretuista jätevesistä aiheutuu suoria metaanipäästöjä ja vähäisiä dityppioksidipäästöjä. Näiden lisäksi
puhdistamoiden energiankäyttö ja toimintaan liittyvä liikenne aiheuttavat päästöjä.
Yhteismitallisiksi hiilidioksidiekvivalenteiksi muutettuina vuoden 2010 aikana Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän puhdistamoiden, kasvihuonokaasupäästöt olivat
noin 5 130 tonnia (CO 2-ekv). Nykyisten puhdistamoiden sähkön ja lämmön käytön
kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2010 yhteensä 3 400 tonnia (CO 2-ekv).
Puhdistamotoiminnan liikenteen päästöjen arvioitiin olevan kymmenesosa sähkön
ja lämmön käytöstä aiheutuneiden päästöjen määrästä. (Ramboll Finland 2012)

17.4.2

Vaikutukset
Jätevedenpuhdistamo
Hajukaasujen käsittelyllä estetään kaasujen leviäminen ympäristöön, eikä Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon toiminnasta arvioida aiheutuvan hajuhaittaa lähiseudun asukkaille.
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Hajukaasupäästöjä ja niiden leviämistä on selvitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tehdyllä hajumallinnuksella (YVA-selostuksen liite 9-10). YVA:n selvitysten perusteella havaittiin hajulle herkkiä alueita, jonka jälkeen hajukaasupäästöjen käsittelyä tehostettiin. Sulkavuoren kalliotiloissa muodostuvat hajukaasut johdetaan kallion sisään sijoitettavaan hajukaasujen käsittelylaitteistoon. Hajukaasu
puhdistetaan johtamalla se aktiivihiilipatjan läpi, jolloin aktiivihiili sitoo kaasusta rikkivetyä ja muita hajuaineita. Laitteisto koostuu säiliön sisään sijoitetusta aktiivihiilisuodattimesta ja hajukaasupuhaltimesta sekä kaasun lämmittimestä, jolla varmistetaan aktiivihiilipatjan pysyminen kuivana. Puhdistamon lietelaitoksen hajukaasut
johdetaan puhdistamon hajunpoistolaitokseen. Myös kaikki Keskuspuhdistamo
Oy:n jätevesipumppaamot (2–3 kpl) varustetaan hajunpoistoratkaisuin. (WSP Finland Oy 2016, Ramboll Finland Oy 2015a)
Jäteveden puhdistuksesta aiheutuvat ilmastovaikutukset ovat vähäisiä, mutta osa
globaalia ilmastokehitystä. Vaikutuksia voidaan pienentää prosesseihin liittyvällä
parhaimmalla mahdollisella tekniikalla (BAT), energiatehokkuuden lisäämisellä ja
lietteen energianhyödyntämistä tehostamalla, jotka ovat olleet periaatteina myös
Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon suunnittelussa. Sulkavuoren keskuspuhdistamon toiminnan aikana kasvihuonekaasupäästöjä syntyy jäteveden puhdistuksesta,
lietteen käsittelystä, energiankäytön päästöistä ja toimintaan liittyvästä liikenteestä.
Jäteveden käsittelyn aiheuttama vuosittainen kasvihuonekaasupäästö vuonna
2040 on ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan 9 600 tonnia (CO 2ekv). Puhdistettuun jäteveteen jääneestä typestä aiheutuva kasvihuonekaasupäästö on vuodessa 1 200 tonnia. Jätevedet pumpataan Sulkavuoren puhdistamolle
Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän puhdistamoiden alueelle rakennettavilta
pumppaamoilta, mihin tarvitaan runsaasti energiaa. Energian käytön on vuonna
2040 arvioitu aiheuttavan kasvihuonekaasupäästöjä 3 700 tonnia vuodessa (CO 2ekv). Keskuspuhdistamon purkutunnelin linjalle Rautaharkon alueelle suunnitellaan
lämmön talteenottolaitosta, jonka avulla jäteveden lämpöenergia voidaan hyödyntää. Kokonaisuutena keskuspuhdistamon aiheuttamien ilmastovaikutusten on ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa arvioitu olevan merkitykseltään vähäisiä.
(Ramboll Finland Oy 2012, WSP Finland Oy 2016)
Vihilahden solmupisteeseen tulee hajunpoistojärjestelmä (aktiivihiili), jonka avulla
hajupäästöt saadaan minimoitua. Jäteveden kalliotunnelit kulkevat myös Vihilahden solmupisteen kautta, joten myös niiden osalta hajuhaittoja saadaan tehokkaasti vähennettyä hajunpoistojärjestelmän avulla. Käsitelty jätevesi ei sisällä enää juurikaan haisevia ainesosia, eikä sen arvioida aiheuttavan hajuhaittoja.

Lietteenpolttolaitos
Lietteenpoltossa syntyvä savukaasu puhdistetaan monivaiheisessa puhdistusprosessissa. Puhdistusprosessi toteutetaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan
(BAT) mukaisesti ja puhdistuksen jälkeen savukaasu täyttää jätteenpolttoasetuksen (151/2013) vaatimukset.
Lietteenpolttolaitoksen hiukkaspäästöjen vaikutusta ilmanlaatuun on arvioitu päästömallinnuksen avulla (Ramboll 9.9.2016). Työssä tarkasteltiin laskennallisesti
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n Sulkavuoreen rakennettavan kalliopuhdistamon lietteenpolton savukaasupäästöjen leviämistä ympäristöön. Mallinnus
sisälsi jätteenpolttoasetuksen (151/2013) rajoittamat päästöt. Leviämismallin lähtötietoina käytettiin suunnitteluarvoja, poistokaasun pitoisuuksina asetuksissa annettuja päästöraja-arvoja sekä sääaineistona Tampere-Pirkkalan sääaseman havaintoja.
Leviämislaskelmilla saatuja tuloksia verrattiin arvoihin, jotka perustuvat pääosin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin sekä WHO:n suosituksiin. Niiden komponenttien
osalta, joille ei ole annettu edellä mainittuja arvoja, käytettiin vertailuarvoina ulkomaisia arvoja (mm. Tanskan ympäristöministeriön suositusta) tai tausta-alueilla
tehtyjä pitoisuusmittauksia. Ilmanlaadun raja-, ohje- ja tavoitearvot on laadittu ilman
pilaantumisen aiheuttamien terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi sekä kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi. Suomessa ne ovat vuonna 1996 annetut
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ohjearvot terveyden suojelemiseksi (480/1996) ja vuonna 2011 voimaan tullut ilmanlaatuasetus (38/2011).
Leviämislaskelmat tehtiin maksimipäästötarkasteluna, eli työssä tehtiin seuraavat
oletukset: kattilan oletettiin toimivan täydellä teholla koko vuoden ja savukaasun
epäpuhtauksien oletettiin olevan koko ajan jätteenpolttoasetuksen mukaisten maksimiarvojen suuruisia. Tältä pohjalta mallinnettiin epäpuhtauksien pitoisuus ilmassa
maanpinnan lähellä. Tulokset kuvaavat pitoisuuksia tilanteessa, jossa sääolosuhteet edellä mainitussa päästötilanteessa ovat leviämisen kannalta epäedullisimmat.
Suunnitellun lietteenpolttokattilan savukaasupäästöjen aiheuttamat pitoisuudet
maanpinnalla jäivät leviämismallin perusteella kaikissa tapauksissa selvästi alle
asetuksiin tai suosituksiin pohjautuvien vertailuarvojen, kun piipun korkeus oli 40
m. Lisäksi piipun korkeudella 40 m jätteenpolttoasetuksen tavoitearvot täyttyvät.
Asetus edellyttää, ettei kattilan savukaasupäästöjen aiheuttama pitoisuus maanpinnalla saa ylittää 20 %:a ilmanlaadun ohjearvoista.
Puhdistamolietteen termisessä kuivauksessa syntyvä hajukaasu johdetaan polttolaitoksen palamisilman mukana lietteenpolttokattilaan. Termisen kuivauksen ja
polttolaitoksen hajukaasujen käsittely on varmistettu erillisellä käsittely-yksiköllä
myös polttolaitoksen huoltoseisokkien aikana. Tällöin mekaanisesti kuivattu liete
kuljetetaan muualle jatkokäsittelyyn.
Lietteenpoltosta aiheutuvat ilmastovaikutukset ovat vähäisiä, mutta osa globaalia
ilmastokehitystä. Lietteenpolton kasvihuonekaasupäästö 6 500 tonnia (CO 2-ekv).
Vaikutuksia voidaan pienentää prosesseihin liittyvällä parhaimmalla mahdollisella
tekniikalla (BAT), jotka ovat olleet periaatteina myös Sulkavuoren lietteenpolttolaitoksen suunnittelussa.

17.5

Maa- ja kallioperä

17.5.1

Nykytila
Maaperä Sulkavuoren alueella koostuu osittain hiekkamoreenista, joka verhoaa
Sulkavuoren kalliokohoumaa paikoitellen vain metrin paksuisena kerroksena. Lakalaivan kaatopaikan alueella maaperä muodostuu täyttömaasta, jota on 0,5…4,5
metrin kerros. Tämä alla on jätetäyttöä vaihdellen 4…12 metrin paksuudelta. (GTK
Maankamara 2016, SITO Oy 2016)
Sulkavuoren kallioperä koostuu eteläpuolen granodioriitista ja pohjoisosa biotiitti
paragneissistä. Sulkavuoren alueella on paikoin avokalliota ja kallion pinta on korkeimmillaan noin tasolla +154. (GTK Maankamara 2016, SITO Oy 2016)
Pirkanmaalla on paikoin sekä kallioperässä että moreenissa korkeita arseenipitoisuuksia. Moreenin arseenipitoisuus on korkea erityisesti lähellä kallionpintaa olevissa kerrostumissa. Mikäli maankäyttöön liittyy suuria maansiirto- tai louhintatöitä,
kuten Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon rakentamisessa, arseenipitoisuus tulisi
huomioida, ettei arseenia pääse kulkeutumaan pohjaveteen tai pintavesiin. (GTK
2016)
Sulkavuoren alueella aiemmin tehdyissä maaperätutkimuksissa otetuista näytteistä
todettu arseenipitoisuuksia, jotka ovat alle Valtioneuvoston asetuksen 214/2007
kynnysarvon, 10 mg/kg. Tämä ei sulje pois paikallisia arseenikonsentraatioita alueella.

17.5.2

Vaikutukset
Jätevedenpuhdistamon normaalista toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia maa- tai
kallioperään. Osa kemikaalitiloista sijoitetaan puhdistamon piha-alueelle. Kemikaalien purkualueet on varustettu öljynerotuskaivoin ja varojärjestelmin. Mikäli pihaalueella tapahtuu kemikaalia kuljettavan säiliöauton onnettomuus, on mahdollista,
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että kemikaalia pääsee valumaan pinnoitetulta alueelta ympäröivään maastoon.
Tällöin paikallinen maaperän pilaantuminen on mahdollista ja kemikaalista riippuen
se voi kulkeutua pohjaveteen asti. Edellä kuvattu onnettomuusskenaario on kuitenkin erittäin epätodennäköinen ja siihen varaudutaan varustamalla kemikaalien purkupaikat nestetiiviillä laatalla ja keräilykaivolla. Kaikki säiliöt sijoitetaan vähintään
110 % suurimman säiliön tilavuuden kattavalla suoja-altaalla. Lisäksi alueella säilytetään imeytysturvetta.

Painaumaherkät alueet
Pohjaveden pinnan alenemisesta johtuva painuma vaihtelee ympäristövaikutusten
arviointiselostuksen mukaan välillä 0–10 millimetriä ja painumaherkät alueet sijoittuvat Sulkavuoresta lähtevän jäteveden kallioon louhittavan purkutunnelin matkalle
(asemakaava 8612) sekä Viinikanlahdesta Sulkavuoreen kallioon louhittavan jäteveden siirtotunnelin matkalle (asemakaava 8613). Puhdistamon lähimmät painumariskialueet sijoittuvat yli 250 metrin etäisyydelle jääden selvästi kauemmaksi
kuin kalliorakentamisen arvioitu vaikutusalue maapohjaveteen (Kalliosuunnittelu
Oy Rockplan Ltd. 2016).
Hankkeen yhteydessä painumista saattaa tapahtua, mikäli pohjaveden pinta alenee sekä Lakalaivan kaatopaikalla kaatopaikkajätteen hajotessa jätetäytön painuessa kasaan. Jätetäytön tiivistymistä voi tapahtua vielä pitkienkin aikojen päästä.
Painumia saattaa muodostua sattumanvaraisiin paikkoihin sattumanvaraisina ajankohtina.
Pirkanmaan ELY-keskuksen 23.2.2017 antamana lausunnon (liitteenä 17) mukaan
hakijan tulee hakea vesilupaa pohjaveden pinnan mahdolliseen haitalliseen alentamiseen sekä Sulkavuoren puhdistamon että siirto- ja purkutunneleiden osalta.
Hakijan arvion mukaan pohjaveden haitallisen alentumisen todennäköisyys on pieni, ja vaikutukset pohjaveteen tullaan minimoimaan. Keskuspuhdistamo tulee hakemaan lupaa erillisellä hakemuksella.

17.6

Pilaantuneet maat
Sulkavuoren alueelle sijoittuu Lakalaivan kaatopaikka. Lakalaivan kaatopaikka perustettiin Sulkavuoreen 1953 ja se toimi vuoteen 1974 asti. Kaatopaikalle sijoitettiin
Tampereen alueelta kertynyttä yhdyskunta- ja teollisuusjätettä sekä jätevesilietettä.
Sulkavuoren Lakalaivan kaatopaikan perustilaselvitys on lupahakemuksen liitteen
13 ”Polttolaitosalueen perustilaselvityksen tarvearvio” liitteenä. (SITO Oy 2016)
Lakalaivan jätetäytössä on edelleen runsaasti biohajoavaa ainesta jäljellä. Tutkimustulosten perusteella jätetäyttökerros sisältää suuria haitta-ainepitoisuuksia ja
sen alapuolinen maaperä on pilaantunut epäorgaanisilla ja orgaanisilla yhdisteillä.
Kaatopaikkakaasut sisältävät mm. metaania, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, rikkivetyä ja syaanivetyä. Kaasut ja vedet purkautuvat alueelta hallitsemattomasti, koska kaatopaikalla ei ole toimivia kaasujen ja vesien keräysjärjestelmiä. Kaatopaikan
suotovedet purkautuvat pääosin etelään ja lounaaseen. Mahdollisesti pohja- tai
kalliopohjaveteen päätyvät haitta-aineet kulkeutuvat etelään / lounaaseen kaatopaikalta.
Jäteveden puhdistamon rakennukset voidaan sijoittaa suunnitteluille paikoille. Rakenteellisin, ratkaisuin estetään mahdollisten kaatopaikkakaasujen pääsy rakenteisiin. Metanoliaseman kohdalta jätetäyttö poistetaan. Avoin autokatos voidaan sijoittaa jätetäytön päälle. Pilaantunut maa-aines poistetaan myös muilla alueilla siltä
osin, kuin rakentaminen sitä edellyttää. Pilaantumisen kunnostamisesta laaditaan
kunnostusilmoitus hyvissä ajoin ennen kunnostuksen aloittamista ympäristöviranomaiselle. Pilaantuneen alueen kunnostuksesta maanomistajana vastaa Tampereen kaupunki, jonka kanssa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy toimii yhteistyössä.
Sulkavuoren lietteenpolttolaitoksen alueen perustilaselvityksen tarveharkinta esitetään liitteessä 13. Alueelle on tarveharkinnan perusteella syytä tehdä maaperän ja
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pohjaveden perustilaselvitys. Perustilaselvityksen yhteydessä selvitetään tarvittaessa rakennettavan polttolaitoksen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuutta.

17.7

Pohjavesi

17.7.1

Nykytila
Sulkavuori ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alueen pohjavettä käytetä
talousvetenä.
Lakalaivan kaatopaikalla on seitsemän havaintoputkea, joista tarkkaillaan täytön
sisäisen veden laatua. Lisäksi kaatopaikan ympäristössä on kaiken kaikkiaan viisi
pohjaveden havaintoputkea. Kaatopaikan täytön sisäinen vesi on yhteydessä alueen pohjaveteen. (SITO Oy 2016)
Lakalaivan kaatopaikan täytön sisäisen veden, sekä maapohjaveden taso suunnitellun puhdistamon etelä- ja itäpuolella vaihtelee noin +119…+125 välillä (korkeusjärjestelmä N2000). Täytön sisäinen vesi on yhteydessä alueen pohjaveteen. Pohjaveden virtaus on kallion morfologian ja pohjaveden pintojen perusteella pohjoisesta etelään. Alueen eteläpuolella kulkeva valtatie 9 todennäköisesti katkaisee
mahdollisen pohjaveden virtauksen ja maapohjavesien oletetaan kulkeutuvat ohitustien suuntaisesti länteen. Sulkavuoren kalliomäen alueella pohjavesi esiintyy
kalliopohjavetenä. Kallionäytekairausten ja syvien porakonekairausten perusteella
vesipinnat ovat noin tasolla +124…+134. Kalliomäen reuna-alueilla taso vaihtelee
kalliopohjavesiputkien perusteella noin +109…+119 välillä. Pohjaveden virtaus kallioperässä on hidasta. Virtaussuunnat noudattavat mäen topografiaa. (Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd. 2016)
Kaatopaikan perustilaselvityksessä todetaan, että kaatopaikan sisäisessä vedessä
on korkeita pitoisuuksia haitta-aineita (vinyylikloridi, dikloorieteeni, öljyhiilivetyjen
keskitisleitä C10-C21 sekä PAH-yhdisteet). Sen sijaan kaatopaikan ympäristössä sijaitsevista pohjavesiputkista otetuissa näytteissä ei todettu merkittäviä haittaainepitoisuuksia. Hankealueella siirrettävä vesijohto tulee sijoittaa siten, ettei haitta-aineiden kulkeutumien jätetäytöstä juomaveteen ole mahdollista.

Pohjavesialueet
Sulkavuoren kalliopuhdistamon lähin pohjavesialue on puhdistamosta noin 3,5 km
koilliseen sijaitseva Aakkulanharjun I-luokan pohjavesialue (tunnus 0483701) (nro
1, Kuva 17-2). Aakkulanharjun pohjavesialue sijaitsee lähimmillään noin 2,7 km
etäisyydellä kalliotunneleista. Puhdistamosta noin 5,8 km luoteeseen sijaitsee Epilänharju-Villilä A I-luokan pohjavesialue (kuvassa nro 2) ja sen länsipuolella Epilänharju-Villilä B I-luokan pohjavesialue (kuvassa nro 3). Epilänharju-Villilä B pohjavesialue sijaitsee lähimmillään noin 500 metrin etäisyydellä siirtoviemäristä Rahola–Pirkkala.
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Kuva 17-2. Sulkavuoren kalliopuhdistamon hankealueen ja kalliotunneleiden
lähimmät pohjavesialueet.

17.7.2

Vaikutukset
Puhdistamon kalliotilat rakennetaan systemaattisesti tiivistäen, jotta kalliopohjaveden tihkuminen tiloihin saadaan pidettyä vähäisinä. Sallittu vuotovesimäärä tunnelitiloihin on enintään 5 l/min/100 m (Tiiveysluokka A, InfraRYL 2015). Heikon kalliolaadun alueilla sekä vanhan kaatopaikan puoleisilla osuuksilla vuotovesimäärä pidetään alle 2 l/min/100 m. Tiukka tavoite siis on, että pohjavesipintaa ei ko. alueella lasketa ja siten pohjavesien virtausta maakerroksissa ei muuteta. (Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd. 2016)
Arvioitu vuotovesimäärä Sulkavuoreen rakennettavalla kalliopuhdistamolla on noin
200–250 m3/vrk (noin 140–170 l/min). Laskelmissa on otettu huomioon pohjaveden
painetaso, kallion laatu, tiiveystavoitteet, kairauksilla todetut vesimenekkiarvot, hallien tilavuudet sekä referenssikohteiden käytönaikaisia vuotovesimääriä.
Pohjavesien keräämistä varten kalliotiloihin rakennetaan salaojat ja ne viemäröidään lattiavesistä erillään. Kerätyt lattia- ja pohjavedet johdetaan lähellä olevaan
kohtaan jätevedenkäsittelyprosessissa. Pohjaveden paine on koko ajan maa- ja
kallioperästä tunneleihin päin. Jätevedenpuhdistustoiminta ei täten aiheuta päästöjä pohjaveteen eikä maaperään.
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Pohjavesivirtaukset alueen ympäristössä ovat oletettavasti vähäisiä ohuiden maakerrosten ja moottoritien kuivatuksen vuoksi. Kalliorakentamisesta ei arvioida olevan juurikaan vaikutusta maapohjaveden tasoon. Sulkavuoresta pohjaveden virtaus on kallion morfologian ja pohjaveden pintojen perusteella pohjoisesta etelään.
Kalliopohjavesi voi paikoitellen alentua arviolta noin 1–3 metriä. Vaikutus ei kuitenkaan kohdistu samansuuruisena maapohjaveteen, koska kalliotilat louhitaan erittäin syvälle ja kallion vedenjohtavuus on heikkoa.
Lakalahden kaatopaikan suotovesien virtaus on etelään ja lounaaseen, jolloin pohja- tai kalliopohjaveteen päätyvät haitta-aineet kulkeutuvat myös etelään ja lounaaseen kaatopaikalta. Suurin riski kalliopohjaveden mahdollisesta alenemisesta seuraa, mikäli vanhan Lakalaivan kaatopaikan (toiminnassa vuosina 1953–1974) vesiä
on ajan saatossa kulkeutunut kalliopohjaveteen ja että louhinta aiheuttaa kalliopohjaveden virtaussuunnan muutoksia. Haitallisten aineiden esiintymisestä on havaittu
merkkejä kalliopohjavesinäytteissä. Kalliopuhdistamon kaatopaikan puoleisissa tiloissa lähtökohtana on, että kallio tiivistetään erityisellä huolellisuudella. Toinen riski liittyy lähiympäristössä sijaitsevien energiakaivojen kapasiteetin alenemiseen.
Alueen pohjavesiseuranta on käynnistetty jo vuoden 2015 aikana. Seurantaa tihennetään rakentamisen aikana ja sitä jatketaan vielä puhdistamon käytönkin aikana. Pohjaveden hallinnasta laaditaan ympäristön hallinta- ja seurantaohjelma,
jossa esitetään toimenpiteet, joiden tavoitteena on varmistaa Sulkavuoren alle louhittavan keskuspuhdistamon toteutus siten, että alueen ympäristöolosuhteet eivät
muutu.
Sulkavuoren kaatopaikan suotovedet on tarkoitus ottaa haltuun maanomistajan
(Tampereen kaupunki) toimesta. Suotovedet käsitellään tätä tarkoitusta varten
parhaiten soveltuvalla tekniikalla. Kaatopaikan suotovesien haltuun ottamisella vähennetään merkittävästi pohjavesiin kohdistuvaa riskiä.

17.8

Hule- ja vuotovedet
Pintojen päällystäminen vähentää veden imeytymistä maaperään ja lisää pintavaluntaa lähiympäristössä. Hulevedet ohjataan hallitusti ympäröivään maastoon siten, että mahdollisuuksien mukaan minimoidaan vesien aiheuttamat riskit alajuoksulla. Lisäksi pintavesien hallinnalla pyritään vähentämään olemassa olevaan jätetäyttöön imeytyvät vesimääriä.
Pilaantuneille maa-alueille sijoittuvan rakentamisen osalta laaditaan lisäksi hulevesien hallinnan seurantasuunnitelma asemakaavoitukseen liittyen (WSP Finland
Oy 2016).
Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon siirtoviemäreiden kalliotunneliosuus takaa perinteisempään viemäriverkkoon verrattuna paremman mahdollisuuden tulvivien hulevesien hetkelliseen varastoimiseen ja mahdollisia ympäristövahinkoja aiheuttavien ylivuotojen vähentämiseen. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakaskuntien viemäriverkosto sisältää kymmeniä jätevedenpumppaamoja, joissa
suurimmassa osassa on poikkeustilanteita varten suunnitellut ylivuotoreitit maastoon ja vesistöön. Hulevesien aiheuttama vesimäärien kasvu johtaisi tulvimiseen jo
yksittäisillä pumppaamoilla ennen puhdistamolle johtavia siirtoviemäreitä. Tilanne,
jossa ylivuodot tapahtuvat hajautetusti maastoon tai vesistöön voivat olla ympäristön kannalta parempi vaihtoehto kuin suurempi keskitetty ylivuoto jätevedenpuhdistamolta. (Ramboll Finland Oy 2012)

17.8.1

Ilmastonmuutoksen vaikutukset hule- ja vuotovesiin
Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma sateisuuden ja rankkasateiden lisääntyminen tulee kasvattamaan hulevesien määrää tulevaisuudessa, joskin ilmaston muuttumista merkittävämpi hulevesien lisääntymiseen vaikuttava tekijä on kaupungeissa rakentamisen aiheuttama valuntaolosuhteiden muutos (Suomen Kuntaliitto
2012). Periaatteessa hulevedet kerätään ja johdetaan omaan järjestelmään erilleen
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jätevesistä. Lähinnä Tampereen keskustassa on alueita, joissa on vielä käytössä
sekaviemäröinti, jossa hulevedet johdetaan jätevesien kanssa samaan viemäriin.
Lisäksi huonokuntoiseen jätevesiviemäriin voi johtua maaperästä ja kaivantojen
täytteistä vuotovesiä. Hule- ja vuotovesien määriä pienentää ajan myötä tapahtuva
viemäriverkoston saneeraaminen ja sekajätevesiviemäreiden muuttaminen erillisviemäröinniksi. Myös kuntien vastuulla oleva hulevesien kokonaishallinta tehostaa
pidemmällä aikajänteellä hulevesien hallintaa maanpinnalla siten, että hulevedet
kuormittavat yhä vähemmän viemäriverkostoa.
Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon suunnittelussa on huomioitu ilmastonmuutoksen aiheuttamat ennustetut muutokset muun muassa hulevesimääriin. Ilmastonmuutosta on arvioitu lisäksi vesistövaikutusten erillisraportissa liitteessä 14.

17.9

Melu ja tärinä

17.9.1

Nykytila
Sulkavuoren hankealueella hallitsee nykytilanteessa tieliikenteen melu. Päivämelutaso Sulkavuoren laella on noin 65 dB ja yömelutaso noin 55 dB. Sulkavuoren koillispuolella olevan omakotiasutuksen kohdalla melutaso on nykyisin päivällä noin 50
dB ja yöllä noin 40 dB. Meluvaikutusten osalta altistuvat kohteet sijaitsevat suuressa asutuskeskuksessa, ja osittain korkean taustamelutason alueella. Etäisyydet
väyliin ja maastonmuodot aiheuttavat paikallista vaihtelua ja vaikutusalueen herkkyys melulle vaihtelee alhaisesta keskisuureen. Myös Vihilahden alueella liikennemelu on paikoin hallitsevaa ja häiritsevää. (Ramboll Finland Oy 2012, WSP Finland
Oy 2016)
Tärinävaikutusten osalta altistuvat kohteet sijaitsevat asutuskeskuksessa ja osittain
alueella, jolle kohdistuu nykyisen liikenteen tärinävaikutuksia. Sulkavuoressa tieliikenteen tärinävaikutukset keskittyvät nykytilanteessa Pyhäjärventien ympäristöön.
Viinikanlahdella nykytilanteessa raskaan tieliikenteen tärinävaikutukset keskittyvät
Hatanpään valtatien ympäristöön. (Ramboll Finland Oy 2012)

17.9.2

Vaikutukset
Puhdistamon toiminnasta aiheutuva melu on hyvin vähäistä ja kohdistuvat puhdistamon alueelle ja puhdistamolle johtavan tien varsille. Melu ei ulotu asuinalueille
eikä Sulkavuoren virkistysalueille.
Puhdistamon maanpäällisistä toiminnoista, kuten ilmanvaihtolaitteista, poistokaasupiipuista, kuivaus- ja polttolaitostoiminnasta sekä huoltoliikenteestä syntyy melua. Puhdistamon ja lietteenpolttolaitoksen melua mallinnettiin YVA-menettelyn yhteydessä (Ramboll Finland Oy 2012, YVA-selostus, liite 12). Oheisissa kuvissa on
esitetty laskennalliset melutasot toiminnan aikaisesta melutasosta L Aeq 7–22
(Kuva 17-3 - Kuva 17-4). Melu jää toiminnan aikana lähimpien asuinalueiden osalta
selvästi alle ohjearvojen. Yöajan melu on liikenteen osalta vielä päiväaikaista pienempää.
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Kuva 17-3. Sulkavuoren kalliopuhdistamon käytön aikaiset päiväajan
keskiäänitasot (LAeq 7–22).
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Kuva 17-4. Sulkavuoren kalliopuhdistamon käytön aikaiset yöajan
keskiäänitasot (LAeq 22–7).

17.10

Liikenne

17.10.1

Nykytila
Alue sijoittuu hyvin saavutettavan seudullisen väylän, VT3:n ja VT9:n, varrelle
(Kuva 17-5). Liikenne alueelle ohjautuu Lahdesjärven työpaikka-alueen kautta.
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Kuva 17-5. Puhdistamon sekä kalliotunneleiden ja purkuputken lähialueen
valtatiet.

17.10.2

Vaikutukset
Sulkavuoren puhdistamolle on kulku etelästä Lahdesjärven eritasoliittymän, Automiehenkadun ja Särkijärvenkadun kautta. Maanalaisiin tiloihin johtavien ajotunneleiden suuaukot sijoittuvat Sulkavuoren kaakkoispuolelle puhdistamon maanpäällisten rakennusten yhteyteen ja Vihilahteen sekä Sulkavuoren luoteispuolelle Lempääläntien varteen.
Puhdistamoalueella on maanalaisiin tiloihin kolme ajoyhteyttä maapinnalta. Pääyhteys tulee hallintorakennuksen suunnalta laitoksen kaakkoispuolelta. Yhteys jakautuu heti alussa kahteen suuntaan mahdollistaen liittymisen laitokseen esikäsittelyn
yhdyskäytävän molemmista päistä. Nämä yhteydet mitoitetaan työaikaisesti kaksisuunaiselle liikenteelle. Käytön aikana liikennöinti on mitoitettu täysperävaunulliselle rekka-autolle ja yksisuuntaiseksi siten, että toisesta ajotunnelista ajetaan sisään laitokseen ja toisesta ajetaan ulos tarvitsematta kääntää ajoneuvoa ympäri
maan alla.
Kolmas tunneliyhteys laitokseen toteutetaan pohjoisesta Lempääläntien suunnalta
Prisman kauppakeskuksen eteläpuolelta. Tämä tunneli toimii louhinnan ja raken-
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tamisen aikaisena yhteytenä ja käytön aikana varapoistumistienä, pelastusreittinä
sekä tarvittaessa huollon yhteytenä. Tunneli on yksisuuntainen.
Jätevedenpuhdistamon toimintaan liittyy sekä kevyttä että raskasta liikennettä. Liikennemääräksi arvioidaan vuoden 2040 ennustetilanteessa 30–40 ajoneuvoa vuorokaudessa. Arvioon sisältyy työmatkaliikenteen ohella prosessikemikaalien, tuhkan ja lietteen kuljetukset sekä satunnaisten vierailijaryhmien käynnit puhdistamolla. Polttolaitoksen huoltoseisokin aikana lietteen kuljettamisen tarpeeksi on arvioitu
noin 130–140 ajoneuvoa kuukaudessa. Liikennöinti tapahtuu pääasiassa arkisin
työajan puitteissa välillä klo 07–16. Yksittäisiä lietteen kuljetuksia ajetaan tarpeen
mukaan myös iltaisin, lähinnä 16–20 välisenä aikana. (WSP Finland Oy 2016)
Suunnitelmissa varaudutaan kuljetusajoneuvojen pesuun ja vedenottoon. Pesu- ja
vedenottopaikka varustetaan vesimittarilla.
Puhdistamolle Särkijärvenkadulta johtava tie linjataan ja rakennetaan uudestaan
puhdistamon tarpeisiin soveltuvaksi. Kuormien purkaminen ja muu vastaava toiminta tapahtuu puhdistamon maanpäällisten toimintojen alueella, joka aidataan.
Puhdistamon käytön aikaisella liikenteellä ei ole merkitystä alueen virkistyskäyttöön
tai liikenneturvallisuuteen. Puhdistamon lähiympäristön valtatiet on esitetty kuvassa
(Kuva 17-2) ja pienemmät tieyhteydet asemakaavakartassa (ak 8610) liitteessä 8.
Vihilahden kalliotunnelin rakentamisen jälkeen Hatanpään valtatielle sijoittuvan
huoltoliittymän käyttö on satunnaista, ja liikenne ohjataan liittymään nykyisen joukkoliikennekaistan kautta.
Lietteenpolttolaitokseen liittyviä kuljetuksia ovat kemikaalien, kevyen polttoöljyn ja
tuhkan kuljetukset. Vuotuinen kuljetusmäärä on enintään 640 kuljetusta, mikä tarkoittaa enintään kahta kuljetusta päivässä.

17.11

Ihmisten terveys

17.11.1

Nykytila
Jätevedenpuhdistamon toimintaan liittyvä melu, haju, savukaasut ja jätevesien sisältämät mikrobit voivat aiheuttaa vaikutuksia ihmisten terveyteen. Sulkavuoren ja
Vihilahden alueen melu- ja tärinäolosuhteita on kuvattu myös luvussa 17.9. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan kummallakin alueella liikenteen melu
aiheuttaa nykyisellään häiritsevyyttä ja sitä kautta terveysvaikutuksia.
Hankealueen ilmanlaatua ja hajutilannetta on kuvattu luvussa 17.4.

17.11.2

Vaikutukset
Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon toiminnasta aiheutuva melu on hyvin vähäistä,
eikä se ulotu asuinalueille tai Sulkavuoren virkistysalueille. Puhdistamon maanpäällisistä toiminnoista sekä huoltoliikenteestä syntyy melua (luku 17.10), mutta
melu jää toiminnan aikana lähimpien asuinalueiden osalta selvästi alle ohjearvojen.
Melun ei siten arvioida aiheuttavan kielteisiä terveysvaikutuksia.
Sulkavuoren keskuspuhdistamon toiminnanaikaiset ilmanlaatuvaikutukset muodostuvat pääosin hajupäästöistä. Kaikki jätevedenpuhdistamon toiminnasta syntyvät
hajukaasut käsitellään puhdistamolla, eikä jätevedenpuhdistamon toiminnasta arvioida aiheutuvan hajuhaittaa lähiseudun asukkaille (luku 17.4). Jätevesien pumppaamot varustetaan myös hajunpoistoratkaisuin. Termisen kuivauksen ja polttolaitoksen hajukaasujen käsittely on varmistettu erillisellä käsittely-yksiköllä myös polttolaitoksen huoltoseisokkien aikana. Tällöin mekaanisesti kuivattu liete kuljetetaan
muualle jatkokäsittelyyn. Toiminnasta ei siten arvioida aiheutuvan kielteisiä terveysvaikutuksia. (WSP Finland Oy 2016)
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Pyhäjärven virkistyskelpoisuus paranee rehevyyden vähetessä ja hygieenisen veden laadun parantuessa. Myös happiongelmat vähenevät edelleen orgaanisen
kuormituksen vähenemisen myötä, samoin kalojen makuvirheet.
Puhdistettujen jätevesien purkaminen lakkaa Raholan, Viinikanlahden ja Lempäälän purkupisteillä, kun uusi keskemmällä Pyhäjärven pohjoisosaa sijaitseva purkupiste otetaan käyttöön. Uudessa purkupisteessä vesien sekoittumisolosuhteet ovat
nykyistä paremmat, mikä yhdessä puhdistetun jäteveden hygieenisen laadun parantumisen kanssa todennäköisesti hieman parantaa Pyhäjärven uimarantojen veden hygieenistä laatua.
Keskuspuhdistamon toiminnot sijaitsevat lähellä Lakalaivan vanhaa kaatopaikkaa
ja jätetäytön aiheuttamat erityisvaatimukset tullaan huomioimaan hankkeen tarkemmassa suunnittelussa urakana aikana. Kaatopaikka-alueelle tehdyssä perustilaselvityksessä esiin nousseet jätetäytön aiheuttamat haitat ja riskit tullaan huomioimaan rakenteellisin ratkaisuin varmistuen siitä, että kaatopaikkakaasuja tai jätetäytön sisältä purkautuvia suotovesiä ei pääse kulkeutumaan maanpäällisten rakennusten alle tai keskuspuhdistamon kalliotiloihin (Sito Oy 2016). Alueelle on
suunniteltu tehtävän lisätutkimuksia, joiden perusteella laaditaan kunnostuksen
yleissuunnitelma ja pima-ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskukselle syksyllä-talvella
2016–2017. Sulkavuoren kaatopaikan suotovedet ja pima-koheet on tarkoitus ottaa
haltuun maanomistajan (Tampereen kaupunki) toimesta.

17.12

Ihmisten viihtyvyys

17.12.1

Nykytila
Sulkavuoressa lähin asutus sijaitsee noin 300 metrin päässä suunnitellusta keskuspuhdistamon poistoilmapiipusta Koivistonkylän kaupunginosassa (Kuva 17-6).
Alle 500 metrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsee 40 asuinrakennusta, kouluja
päiväkoteja tai muita herkkiä kohteita ei sijaitse alle 500 metrin etäisyydellä (Taatalan palvelukoti sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä). Sulkavuoren pohjoislaidalla
sijaitsee kaupallinen keskittymä.
Vihilahden alueella sijaitsee purkuputken rantautumiskohdasta yksi asuinrakennus
alle 100 metrin etäisyydellä sekä 101–500 metrin etäisyydellä 70 asuinrakennusta.
Alle 500 metrin etäisyydellä sijaitsevat seuraavat herkät kohteet: Hatanpään lukio
ja koulu, Päiväkoti sekä Perhetukikeskus.
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Kuva 17-6. Puhdistamon sekä kalliotunneleiden ja purkuputken
lähiympäristön rakennukset.
Sulkavuoren alueen virkistyskäyttö on runsasta ja se on erityisesti Nirvan ja Koivistonkylän alueen asukkaille tärkeä lähivirkistysalue. Sulkavuoren alueen virkistyskäyttöä tukee alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvot, joita on käsitelty luvuissa
17.1 ja 17.13. Asukkaiden lisäksi aluetta käyttävät myös muutamat urheiluseurat ja
yhdistykset.
Sulkavuoren etelälaidalla valtatiet aiheuttavat huomattavaa meluhaittaa. Keskemmällä aluetta meluhaitta ei ole alueen käyttäjien kokemuksen mukaan merkittävä,
vaikka melumallinnuksen mukaan melu yltää myös Sulkavuoren lakialueelle (Pirkanmaan keskuspuhdistamo YVA-selostus 2012).
Sulkavuoren virkistyskäyttöarvoa rajoittaa myös alueella sijaitseva Lakalaivan suljettu kaatopaikka-alue. Nykytilanteessa haitta-aineille altistuminen voi olla mahdollista ulkoilman kautta, sillä haitta-aineita voi paikoin purkautua jätetäytöstä pintakerrosten läpi huomattavina pitoisuuksina (Sito Oy 2016). Perustilaselvityksen mukaan alueella muodostuu kaatopaikkakaasuja, kuten metaania, rikkivetyä, syaanivetyä ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Jätetäyttö on metaanikäymisvaiheessa ja
kaatopaikkakaasujen muodostuminen tulee jatkumaan vielä kymmeniä vuosia,
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koska jätetäyttö sisältää edelleen runsaasti biohajoavaa ainesta. Kaatopaikkajäte
on luonteeltaan hyvin heterogeenistä ja muutoksia sen laadussa ja ominaisuuksissa on mahdotonta ennustaa tarkasti pitkällä aikavälillä. Kaatopaikkajätteen hajotessa jätetäyttö saattaa painua kasaan tai tiivistyä vielä pitkienkin aikojen päästä.
Vihilahden ranta-alueiden virkistyskäyttö on niin ikään vilkasta. Vihilahdenpuisto ja
Härmälän ranta-puisto kuuluvat samaan virkistysaluejatkumoon kuin Hatanpään
rantapuisto ja Arboretum. Vihilahdessa on kaupungin soutuvenepaikkoja, joten
alueella on kesällä virkistysveneilyä. (WSP Finland Oy 2016)
Pyhäjärven rannoilla melko lähellä nykyisten puhdistamoiden purkupisteitä on mm.
alueen kuntien ylläpitämiä yleisiä uimarantoja Tampereella ja Lempäälässä. Suurimpien uimarantojen veden laatua seurataan uimakauden aikana. Viinikanlahden
ja Raholan jätevedenpuhdistamoiden läheisyydessä sijaitsevien Tahmelan, Pyynikin, Rantaperkiön ja Raholan uimarannoilla uimaveden hygieeninen laatu on YVAmenettelyn yhteydessä kerättyjen seurantatietojen mukaan vaihdellut erinomaisen
ja hyvän välillä.
Pyhäjärvellä harrastetaan myös kalastus- ja veneilytoimintaa ja järvellä kulkee vesiliikennettä Viikinsaareen ja Hämeenlinnaan.
Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvityksen (Tampereen kaupunki 2008)
mukaan Sulkavuoren alue on merkittävä viherverkon osa. Sulkavuori on lähialueen
asukkaille tärkeä lähivirkistysalue ja alueella on paljon sekä rakennettuja että käytössä syntyneitä reittejä. Sulkavuoren pohjoisosasta lähtee talvisin suosittu latu pitkin sähkölinjaa kaakkoon, alittaen VT9:n ja jatkaen edelleen sähkölinjaa pitkin Hallilaan ja Hervantaan. Virkistysalueen viihtyvyyteen vaikuttaa kuitenkin se, että suurin osa Sulkavuoren virkistysalueesta on yli 55 dB:n melualuetta johtuen läheisten
valtateiden liikennemelusta. Yli puolet yleiskaavaan merkitystä viheralueesta sijaitsee valtateiden melualueella, jossa päiväajan keskiäänitaso (LAeq 07-22) nousee
yli 55 dB:n. Alueen etelä- ja länsireunoilla ylittyy laajoilla alueilla myös 60 dB:n raja.
Virkistysalueen melurajat alittuvat vain alueen koillisen rintaan osalta.

17.12.2

Vaikutukset
Puhdistamon toiminnan aikaiset vaikutukset ihmisten viihtyvyyteen aiheutuvat lähinnä liikenteestä. Puhdistamon toiminnasta aiheutuva hajuhaitta on hyvin vähäistä, koska puhdistusprosessit on sijoitettu sisätiloihin ja hajua aiheuttavista kohteista
hajukaasut johdetaan erilliseen käsittelyyn. Liikenne lisääntyy hieman verrattuna
nykyiseen ja se voidaan kokea liikenneturvallisuutta heikentävästi etenkin Kurssikeskuksenkadulla.
Puhdistamon toiminnasta aiheutuva melu on hyvin vähäistä. Toiminnan aikana virkistyskäyttövaikutukset ovat vähäisiä. Maanalaiset rakenteet eivät estä virkistyskäyttöä. Puhdistamon maanpäällisten rakennusten alue tullaan aitaamaan ja tällä
on jonkin verran vaikutusta polkuverkostoon. Alueen luontoarvot eivät vaarannu
puhdistamon toiminnasta, jolloin kasvillisuuden ja eläimistön tarkkailu sekä ulkoilu
ja retkeily alueella voivat jatkua lähes samaan tapaan kuin aiemmin. Mahdolliset
rajoitukset alueiden käytössä kohdistuvat Sulkavuoren eteläpuoliseen alueeseen,
joka jo nykytilanteessa altistuu merkittävästi liikennemelulle.
Puhdistamon vaatimat maanpäälliset rakenteet pienentävät Sulkavuoren tämänhetkistä kokonaisviherpinta-alaa, mitä pyritään kompensoimaan parantamalla alueen virkistysreittiverkostoa asemakaavan toteuttamisen yhteydessä. Vihilahden
alueella huoltotunnelin suuaukko sijoittuu yleiskaavan virkistysalueelle, mutta se ei
vaikuta virkistysalueen käytettävyyteen, sillä huoltotunnelia ei juuri käytetä rakennusvaiheen jälkeen. Puhdistamon rakentaminen alueelle ei poista virkistyskäytön
mahdollisuuksia, ainoastaan pieneltä osalta rajaa niitä. Toisaalta asemakaavoituksen yhteydessä voidaan alueen virkistyskäyttöön tarvittavia ulkoilun, kävelyn ja
pyöräilyn reittejä parantaa. (WSP Finland Oy 2016)
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Uuden puhdistamon sijoittaminen Sulkavuoreen avaa merkittävät maankäytön kehittämisen potentiaalit nykyisten jätevedenpuhdistamojen alueilla Raholassa ja Viinikanlahdessa. Viinikanlahden alue on saumaton jatke Tampereen keskustan toiminnoille eli asumiselle, palveluille ja työpaikkarakentamiselle. Raholan aluetta
voidaan kehittää Pyhäjärven rantaa hyödyntävänä asumisen alueena, joka vahvistaa Tesoman aluekeskuksen kehittämistä. Molempien alueiden kehittäminen nykyistä tehokkaammaksi ja sekoittuneeksi alueeksi tukee yleistä tavoitetta yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä. Samalla voidaan molemmilla alueilla kehittää ja
turvata rannassa yleisen virkistyksen alueet ja reitit osana Pyhäjärveä kiertävää
ylikunnallista rantareittiä. (WSP Finland Oy 2016)
Alue sijoittuu hyvin saavutettavan seudullisen väylän, VT9:n, varrelle. Liikenne alueelle ohjautuu Lahdesjärven työpaikka-alueen kautta. Puhdistamon käytön aikaisella liikenteellä ei ole merkitystä alueen virkistyskäyttöön tai liikenneturvallisuuteen. Sen sijaan rakentamisajan työmaaliikenne haittaa merkittävästi niin virkistyskäyttöä kuin liikenneturvallisuutta. Rakentamisajan oikea-aikaisesta ja oikein suunnatusta tiedottamisesta ja ohjeistuksesta tullaan huolehtimaan. (WSP Finland Oy
2016)
Kantakaupungin yleiskaavatyössä määritellään uusi pyöräilyn tavoiteverkko kantakaupungin alueelle. Yksi tämänhetkisen verkoston ongelmakohta on Vuoreksen ja
keskustan välisellä reitillä Lahdesjärven ja Viinikan välinen osuus. Tällä hetkellä
reitti on osoitettu mäkisen ja mutkaisen Nirvan ja Koivistonkylän läpi ajoneuvoverkostoa myötäillen ja reitille osuu monta näkemältään vaarallista risteystä. Asemakaavatyön yhteydessä on selvitetty uutta pyöräilyn tavoiteverkkoon kuuluvan reitin
sijaintia Sulkavuoren asemakaava-alueen läpi. (WSP Finland Oy 2016)
Maisemaan ja kaupunkikuvaan kohdistuvat vaikutukset syntyvät Sulkavuoren ja
Vihilahden alueille sijoittuvasta maanpäällisestä rakentamisesta. Puhdistamon rakenteiden sijoittuessa suurimmalta osin maan alle jäävät maisemalliset vaikutukset
vähäisiksi tai keskisuuriksi. Sulkavuoressa suorat vaikutukset maisemaan kohdistuvat pääasiassa liikenneympäristöstä avautuviin näkymiin. Sulkavuoren alue tullaan myös maisemallisista syistä säilyttämään mahdollisimman metsäisenä. Myös
siirtotunnelin rakentamisen vaikutusalueella Vihilahden lähimaisemassa puustolla
on huomattava merkitys ja rakentamisessa pyritään minimoimaan puuston poisto.
Vihilahden siirtolinjojen rakentamisen yhteydessä toteutettava ensisijaisesti huoltokäyttöä palvelevan ajotunnelin suuaukko jää näkyviin Vihilahden pohjukassa, mikä
vaikuttaa pieneen osaan viherverkkoa. Vaikutus virkistyskäyttöön on kuitenkin vähäinen. (WSP Finland Oy 2016)
Keskuspuhdistamohankkeen merkittävin elinoloihin ja elinympäristöön kohdistuva
vaikutus on, että se mahdollistaa jatkossakin korkeatasoisen jätevedenpuhdistuksen Tampereen seudulla. Päivitetyn yleissuunnitelman mukaan keskuspuhdistamolla varaudutaan ympäristölle haitallisten aineiden poistoon ja jätevesien käsittelyvaatimusten muutoksiin siten, että kalliotilaan jätetään merkittävät tilavaraukset.
Pyhäjärven virkistyskäytön näkökulmasta puhdistetun jäteveden hygieeninen laatu
paranee nykyisestä. Sulkavuoreen toteutettavan keskuspuhdistamon myötä puhdistettujen jätevesien purkaminen Raholan, Viinikanlahden ja Lempäälän puhdistamoiden purkupisteisiin lakkaa. Puhdistamotoiminnan loppuminen parantaa vesistön laatua ja vesistöjen virkistyskäytön (mm. kalastus tai veneily) edellytyksiä Viinikanlahdella, Raholan rannassa sekä Lempäälän Kuokkalankoskessa.
Uusi purkupiste keskellä Pyhäjärven itäosaa otetaan käyttöön, ja purkupiste sijaitsee kohdassa, jossa sekoittumisolosuhteet ovat hyvät. Sulkavuoreen toteutettavalla keskuspuhdistamolla on näin ollen selvästi myönteinen vaikutus Pyhäjärven uimarantojen veden laatuun puhdistetun jäteveden tehostetun jälkikäsittelyn myötä.
Virkistyskalastuksen osalta hankkeen avulla pystytään turvaamaan myös tulevaisuudessa nykyinen tilanne joka sallii laajan virkistyskalastuksen huolimatta seutukunnan kasvusta.
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Keskuspuhdistamon aloitettua toimintansa nykyisten puhdistamoiden hajuvaikutukset poistuvat kokonaan. Sulkavuoren kalliotilaan sijoitettava puhdistamo ja hajukaasujen käsittely mahdollistavat uuden puhdistamon hajukaasujen hyvän hallinnan.

17.13

Kulttuuriperintö ja arkeologiset kohteet

17.13.1

Nykytila
Sulkavuoren alueella suoritetun muinaisjäännösinventoinnin (Mikroliitti Oy 2008)
mukaan Sulkavuoren alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. Sulkavuorella sijaitsi vuosina 1939–1944 käytyjen sotien aikaan ilmatorjunta-asema, josta on jäljellä bunkkeri vuoren laella sekä seitsemän raskaiden it-tykkien betoniperustaa sekä
maarakenteita. Vuoren laelle johtaa pääosin kalliopohjainen tykkitieura, jonka länsipuolella alarinteessä on betonirakenteita, mahdollisesti rakennusten pohjia. Alueella on myös pieneläinten hautausmaan uurnaholvina toimiva entinen räjähdysainevarasto. Sulkavuoren hankealueella tai muilla hankkeeseen liittyvillä alueilla ei ole tunnistettu rakennusperinnöksi luokiteltavissa olevia kohteita.
Vihilahdelta Pyhäjärveen johdettavan purkuputken putkilinjan alueella on suoritettu
vedenalainen arkeologinen inventointi 2016 (Heiskanen & Luoto 2016). Pyhäjärven
pohjasta ei löytynyt kiinteitä muinaisjäännöksiä (Pintafilmi 2016a). Vihilahden maaalueita koskeneen arkeologisen inventoinnin kohde Metsolan laivalaituri on tarkastettu sukeltamalla vedenalaisinventoinnin täydennyksenä (Pintafilmi 2016b).
Sulkavuoren ja asemakaava-alueelle laaditun luontoselvityksen (Ramboll Finland
Oy 2016a) mukaan alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä arvokkaita perinnemaisemia tai kulttuurimaisemia. Vihilahden asemakaava-alueelle laaditun luontoselvityksen (Ramboll Finland Oy 2016b) mukaan alueella ei ole valtakunnallisesti
merkittäviä arvokkaita perinnemaisemia tai kulttuurimaisemia.
Oheisessa kuvassa on esitetty puhdistamon sekä kalliotunneleiden ja purkuputken
lähimmät kulttuuriperintökohteet ja arkeologiset kohteet (Kuva 17-7) (Museovirasto
2016). Museovirasto on laatinut inventoinnin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY 2009). Lähimmillään noin 300 metriä itään
purkuputkesta sijaitsee RKY-alue Hatanpään kartano sekä Viinikanlahti–Sulkavuori
kalliotunnelista noin 500 metriä itään sijaitsee RKY-alue Viinikka-Nekala pientaloalue.
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Kuva 17-7. puhdistamon sekä kalliotunneleiden ja purkuputken lähimmät
kulttuuriperintökohteet ja arkeologiset kohteet. (Museovirasto 2016)

17.13.2

Vaikutukset
Sulkavuoren alueen asemakaavoituksessa ja rakentamisessa tullaan huomioimaan
Sulkavuoren laella sijaitsevat kulttuuriperintökohteet. Uuden puhdistamon rakentamisella Sulkavuoreen ei ole vaikutuksia kulttuurihistoriallisiin, maisemallisiin tai
luontoarvoihin.
Vihilahden Metsolan huvilaan kuuluneen laivalaiturin jäännökset on merkitty asemakaavaan muuna arkeologisena kulttuuriympäristökohteena. Kohteella ei kuitenkaan ole vaikutusta hankkeen toteuttamiseen kannalta, sillä purkuputken linjaus ei
kulje kohteen lähellä. Muut inventoinneissa havaitut kohteet eivät ole suojelukohteita.
Puhdistamon tai siirtolinjojen toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia Museoviraston
luokittelemiin kulttuuriperinnön arvokohteisiin.
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17.14

Luonnonvarojen hyödyntäminen

17.14.1

Nykytila
Jätevedenpuhdistus nykyisissä puhdistamoissa kuluttaa luonnonvaroja, kuten kemikaaleja, ravinteita, energiaa ja vettä. Erilaiset jätevedenkäsittelyn ratkaisut vaikuttavat jätevedenpuhdistuksen resurssitehokkuuteen ja luonnonvarojen kestävään
käyttöön.

17.14.2

Vaikutukset
Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolla käytetään kemikaaleja prosessin alkaliniteetin ylläpitoon ja fosforin saostukseen sekä kiintoaineen erotuksen tehostamiseen.
Biologisessa typenpoistossa joudutaan myös joissakin tapauksissa käyttämään lisähiilenlähdettä (metanolia), jotta prosessi saadaan toimimaan. Kemikaaleja käytetään myös lietteen kuivausominaisuuksien parantamiseen. Lisäksi puhdistamolietteen poltossa muodostuvien savukaasujen puhdistamiseen tarvitaan kemikaaleja.
Kemikaalit ovat välttämättömiä, jotta puhdistamolla saavutetaan lupaehdot.
Energiaa puhdistamolla tarvitaan muun muassa koneiden ja laitteiden toimintaan.
Energiaa kuluu muun muassa aktiivilieteprosessin ilmastukseen (noin 50 % kokonaisenergiankulutuksesta), tulopumppaukseen, lietteenkuivauksen linkojen käyttöön sekä lietteen polton prosesseihin. Myös veden ja lietteen käsittelyn tehostaminen lisää yleensä laitoksen energiankulutusta olipa kyse sitten lupaehtojen tiukentumisesta tai uusien käsittelyvaiheiden lisäämisestä. Esimerkiksi puhdistetun
jäteveden desinfiointi UV-säteilyllä lisää selvästi jätevedenpuhdistamon energiankulutusta. Jäteveden siirtoon liittyvät pumppaamot kuluttavat melko paljon energiaa. Kalliotilojen ilmanvaihdon on oltava tehokas, joten ilmanvaihtoon kuluu runsaasti energiaa.
Uuden puhdistamon myötä kemikaalien kulutus säilyy jokseenkin samalla tasolla
kuin YVA-menettelyssä tarkastellussa NYKY+ vaihtoehdossa, mutta sähköenergiaa kuluu enemmän (Ramboll Finland Oy 2012). Puhdistamolietteen poltto tuottaa
energiaa. Jotta liete saadaan polttokelpoiseksi, täytyy se ensin kuivata, mikä kuluttaa osan poltosta saatavasta energiasta. Puhdistamosta tulee merkittävä lämmöntuottaja lietteen poltosta saatavan nettoenergian takia. Lisäksi puhdistamon käsitellystä jätevedestä on suunniteltu otettavan lämmönvaihtimilla lämpöä talteen siirrettäväksi kaukolämpöverkostoon (Tampereen Sähkölaitos).
Kokonaisuudessaan puhdistamohankkeen merkittävin vaikutus luonnonvarojen
hyödyntämiselle syntyy puhdistamolietteen poltossa syntyvästä pohjatuhkasta.
Tuhka sisältää ravinteita, mutta se luokitellaan Suomessa jätteen polton tuhkaksi,
jonka käyttö lannoitteena on kielletty. Tuhkaa voidaan kuitenkin käyttää esimerkiksi
maanrakennuksessa, mikäli ympäristöviranomaiset myöntävät tähän luvan (Ramboll Finland Oy 2012, WSP Finland Oy 2016). Tuhkasta voidaan tulevaisuudessa
mahdollisesti ottaa fosforia talteen. Tähän liittyvää teknologiaa kehitetään parhaillaan myös Suomessa.
Keskuspuhdistamohankkeen vaikutus muiden luonnonvarojen hyödyntämiseen on
ympäristövaikutusten arvioinnissa määritelty vähäiseksi. Lakalaivan vanhan kaatopaikan kaasujen ja suotovesien käsittely kuluttaa luonnonvaroja, mutta käsittely
vähentää lähialueen pinta- ja pohjaveteen ja maaperään kohdistuvia riskejä (Ramboll Finland Oy 2012, WSP Finland Oy 2016).

18 VESITALOUSHANKKEEN KUVAUS
Keskuspuhdistamon toteuttaminen vaatii rakennushankkeita vesistöalueella, joilla
on vaikutuksia vesistöön. Seuraavassa on kuvattu käsitellyn jäteveden purkuputken rakentaminen Vihilahteen ja Hatanpäänniemestä länteen olevalle päävirtaus-
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alueelle. Purkuputken sijainti on esitetty kuvassa (Kuva 3-1). Jäteveden purkuputken rakennustapaselostus ja piirustukset ovat liitteenä 4.

18.1

Jäteveden purkuputki
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. Purkulinjan kalliotunnelin (purkutunnelin) pituus on noin 1,35 kilometriä ja putkiosuuden pituus noin 1,8 kilometriä.
Käsitellyn jäteveden purkuputki tehdään hitsattavasta PEH- tai polypropeeniputkesta. Putken ensimmäisessä rakentamisvaiheessa putken ympärille asennetaan
esivalmistetut betonipainot. Seuraavassa vaiheessa putket hitsataan rannassa,
vedetään veteen sopivaan paikkaan ja lasketaan järven pohjaan.

18.1.1

Suunnitellut työt
Purkuputki liitetään kalliotunnelin pystykuiluun Vihilahden eteläpuolella, josta sen
linjaus johtuu Vihilahden lävitse ja maakannaksen lävitse purkupisteeseen. Koko
alkuosuus, noin 170 metriä, kaivetaan matalan vesistöosuuden ja maakannaksen
takia, jonka jälkeen noin vajaa 200 metrin matkalla kaivetaan/spoolataan (spoolauksessa syrjäytetään vesisuihkulla sedimenttiä putken upotuskohdalla), jotta saadaan putki riittävän syvälle. Kaivumassojen yhteismääräksi arvioidaan noin 2 500
m3. Putken upotussyvyys tehdään siten, että putken yläpinta on vähintään syvyydellä keskivesi MW +77,35-2,0 metriä (N2000).
Putkilinja ei ole laivaväylällä. Mahdollisesti laivoilla liikennöitävällä alueella putki
asennetaan vähintään edellä mainitulle syvyydelle.
Putki rakennetaan siten, että putkien liitostöiden hitsaus tehdään Vihilahden pohjoisrannalla ja putkilinjat pituudeltaan noin 200–300 metriä varastoidaan vesistöön.
Putken upotus tehdään painottamalla putken kennot, vastaamaan noin 15–20 %
painotusta ja täyttämällä putki pikkuhiljaa vedellä. Painotuksessa käytetään esim.
ei kovettuvaa betonia. Putki lasketaan hitaasti ja hallitusti pohjaan suunnitellulle
paikalle. Putken laskun jälkeen se jälkipainotetaan betonipainoilla, joka lisää painotusta kokonaisuudessaan 35…40 % nosteesta.
Pehmeän pohjan takia varaudutaan siihen, että putki painuu enimmillään halkaisijan verran sedimenttiin. Tämä vaikuttaa purkujärjestelmän korkeuteen.
Putken purkupäähän asennetaan diffuusorit, joiden kautta puhdistettua jätevettä
hajautetaan tehokkaasti vesistöön ja vältetään pohjan sedimentin pöllyäminen. Diffuusorien rakentamisella vältytään myös merkittäviltä paalutus ja massanvaihtotöiltä, joita tarvitaan purkukaivon asentamiseksi. Diffuusorit asennetaan purkuputkeen
ja niiden purkusuunta valitaan kääntämällä diffuusorin purkupää haluttuun suuntaan, joka määräytyy vuoden 2016 virtausmittausten perusteella ja on lännen suuntaan. Järjestelmässä on noin 4–8 diffuusoria ja ne sijoittuvat purkualueella noin 20–
40 metrin matkalle. Diffuusoriosuuden purkuputki lasketaan vastaavasti pohjaan
kuin muutkin purkuputket. Diffuusoriosuuden putkilinja merkitään merimerkein infoksi vesialueen käyttäjille (mm. kalastajat).
Kaivuosuuksilla ja matalilla vesistöosuuksilla käytetään vesistön suojarakenteena
kelluvaa putkiponttoonia, johon on kiinnitetty kuitukangas. Kuitukangas painotetaan
siten, että se pysyy paikoillaan. Suojat asennetaan linjan molemmin puolin, noin 10
metrin päähän linjasta, töiden ajaksi ja noin kahdeksi viikoksi töiden jälkeen. Suojaverhojen etäisyyttä (10 metriä) levennetään tarvittaessa niillä kohdin, missä tehdään ruoppaustöitä. Syville osuuksille (yli 10 metriä) suojaa ei asenneta. Putki lasketaan hitaasti ja rauhallisesti paikoilleen, jolloin pohjasedimentin häiriö on mahdollisimman vähäinen myös syvillä osuuksilla.
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Vesistöasennuksissa vältetään turhaa kaivamista/spoolausta ja putkien laskeminen
tapahtuu ympäristövaikutusten vähentämisen ja tekniikan vuoksi hitaasti ja huolellisesti. Vesialueilla työskentelyssä tullaan huomioimaan muu vesiliikenne, jonka
toimintaan rakentaminen ei tule vaikuttamaan merkittävästi häiritsevästi.

18.1.2

Arvio työn ajoittumisesta ja kestosta
Töiden kesto purkuputken osalta on arviolta 12–18 kk. Koska purkuputken rakentaminen on vaativaa, tullaan työmaiden järjestelyihin, siisteyteen ja työturvallisuuteen kiinnittämään erityistä huomiota.

18.2

Vihilahden nykytila

18.2.1

Kaavoitus
Vihilahden alueen kaavoitus on kuvattu luvussa 6.2.

18.2.2

Luonto ja luonnonsuojeluarvot
Purkuputken alkupää sijoittuu Vihilahden pohjukkaan Vihiojan suiston eteläpuolelle. Vihilahden etelärannan alueelle on tehty asemakaavaa varten luontoselvitys
(Ramboll Finland Oy 2016b). Selvityksen mukaan alueella on monipuolista, rehevää ja kerrostunutta lehtomaista rantametsää ja puistomaista aluetta. Vihinlahden
rantaan rajoittuvaa Härmälän rantapuistoa voidaan kokonaisuutena pitää valtakunnallisesti arvokkaana luontokohteena. Puiston alueella kasvaa kynäjalavia ja vuorijalavia. Molemmat lajit on arvioitu vaarantuneiksi (VU) (Rassi ym. 2010). Muuhun
lehtolajistoon kuuluvat mm. mustakonnanmarja, sini-, valko- ja keltavuokko ja kevätlinnunsilmä. Puropaikoissa on saniaisvaltaista lehtoa.
Luontoselvityksen mukaan alueen rantametsän ja lahden poukaman linnusto ovat
monipuolisia. Uhanalaisiksi arvioiduista lintulajeista havaittiin naurulokki, varpunen
ja viherpeippo, jotka on kaikki arvioitu vaarantuneiksi (VU) (Tiainen ym. 2016). Lepakkoselvityksessä alueella havaittiin pohjanlepakoita ja vesisiippoja, ja lepakkokanta oli melko tiheä. Alueelta rajattiin yksi lepakoiden päiväpiilo- ja saalistusalue
(Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kartoitusohjeen 2012 mukainen I luokan
lepakkoalue), yksi lepakoiden saalistusalue (II luokan lepakkoalue) ja yksi muu lepakoiden käyttämä alue (III luokan lepakkoalue) (Kuva 17-1, kuvassa kohde nro 2).
Liito-oravasta ei havaittu merkkejä vuonna 2016, mutta rantametsä on liito-oravalle
hyvin soveltuvaa elinympäristöä, sieltä on aikaisempia havaintoja lajista ja sen
kautta on mahdollinen liito-oravien kulkureitti. Viitasammakkoa ei havaittu keväällä
2016 Vihilahden alueella. Lepakot, liito-orava ja viitasammakko kuuluvat luontodirektiivin IV(a) liitteen eläinlajeihin, ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla (49 §).
Vihilahden läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita eikä luonnonsuojelualueita (Ramboll Finland 2012). Rantametsä on osa Tampereen kaupungin keskuspuistoverkostoa ja toimii ekologisena käytävänä.

18.2.3

Vesistö
Vihilahden nykytilan kuvaus sisältyy lukuun 17.2. Tarkemmin vesistön nykytilaa sekä sedimenttien laatua ja haitta-aineita on kuvattu vesistövaikutusraportissa liitteessä 14.
Sedimentin laatu ja haitta-aineet
Putkilinjalta otettiin yhteensä kahdeksan sedimenttinäytettä (Kuva 18-1). Monin
paikoin pohjasedimentissä ilmeni öljyn hajua, joka oli paikoin voimakasta. Sedimentit olivat varsin pehmeitä Vihiojan suualuetta lukuun ottamatta. Näytteet otettiin
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sedimentin pintakerroksesta (0–20 cm) tarkoitukseen sopivalla sedimenttiottimella
(limnos, multisampler). Näytteistä analysoitiin raskasmetallit, PAH- yhdisteet, PCByhdisteet, hiilivetyindeksi, orgaaniset tinayhdisteet sekä tulosten normalisointia varten savesaines ja orgaaninen aines.

Kuva 18-1. Sedimenttinäytepisteiden sijainti purkuputkilinjalla (sed1–sed8) ja
siirtoviemärilinjalla (S01–S08). Siirtoviemärilinjan vesilupa haetaan erillisellä
vesitaloushakemuksella, eikä se sisälly tähän hakemukseen.
Sedimenttien haitta-aste on määritetty sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisesti (Ympäristöhallinnon ohjeita I/2015). Myös normalisointi on suoritettu ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisesti.
Sedimentit sijoittuivat metallipitoisuuksien osalta lähes kokonaan luokkiin 1 tai 1A
eli vesieliöstölle haitattomiin luokkiin. Luokka 1 kuvaa luonnontasoa. Pitoisuustaso
1A on asetettu siten, että haitallisen aineen pitoisuuden ei arvioida aiheuttavan vesieliölle haittaa pitkäaikaisenkaan altistuksen aikana. Pitoisuustaso 1B on asetettu
siten, että lyhytaikaisesta altistumisesta ko. pitoisuudelle ei arvioida aiheutuvan
haittaa vesieliöille. Pitoisuusrajan 1C ylittävät pitoisuudet aiheuttavat haittaa noin 5
% eliöstöstä. Luokan 2 ylittävät pitoisuudet ovat eliöstölle haitallisia (esim. piste
SED8 Hg).
Sedimenteissä todetut raskasmetallipitoisuudet eivät anna aihetta mihinkään erikoistoimiin purkuputken laskun yhteydessä.
PCB- yhdisteitä on käytetty mm. eristeinä muuntajissa ja kondensaattoreissa sekä
voiteluaineina. Pyhäjärven PCB on suurelta osin peräisin Hatanpäällä sijainneelta
Nokian kondensaattoritehtaalta, jonka jätevesiä johdettiin pitkään Pyhäjärveen.
PCB onkin näkynyt pohjalietteessä haitallisen korkeina pitoisuuksina etenkin Pyhäjärven itäpään alueella.
Tutkimus osoitti, että PCB- pitoisuudet ovat Pyhäjärven itäpään sedimenteissä
edelleen selvästi koholla. Sedimentti voitiin luokitella monin paikoin pilaantuneeksi
korkeiden PCB-pitosiuuksien perusteella. Tämä on todettu myös aiemmin suoritetuissa selvityksissä. Kongeneeri 52 esiintyy runsaimpana. Kohonneet pitoisuudet
tarkoittavat sitä, että pohjan ruoppauksia ja pöyhimistä tulee välttää. Toisaalta vesistörakentamisessa käsiteltävä pohjan ala jää kokonaisuutena vähäiseksi, joten
merkittävää vaaraa eliöstölle ei arvioida aiheutuvan. Putki asennetaan paikalleen
laskemalla se hitaasti pohjasedimentin päälle, joten ruoppauksia ja kaivuuta joudutaan tekemään vain rantavyöhykkeellä, jossa pitoisuustasot ovat alhaisempia. Pisteillä SED1–SED3 tason 2 ylityksiä ei todettu.
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Hiilivetyindeksi (HVI) kuvaa öljymäisten yhdisteiden kokonaismäärää. Sedimenteissä esiintyi jo näytteenoton yhteydessä selvää tai voimakasta öljyn hajua. Näin
ollen kohonneita arvoja oli odotettavissa. ”Öljypitoisuudet” pysyivät kuitenkin luokan 1B rajoissa.
Orgaaniset tinayhdisteet ovat peräisin pääsiassa alusten pohjamaaleista. Nykyään
niiden käyttö on kielletty. Raja-arvot on asetettu tributyylitinalle (TBT) ja trifenyylitinalle (TPhT). Luokan 1B raja-arvot ylittyivät kolmessa näytteessä (SED4, SED5 ja
SED8) tributyylitinan osalta. Näytteessä SED8 ylittyi myös pilaantuneen sedimentin
luokan 2 raja eli likaantuminen oli poikkeuksellisen voimakasta. Näytteessä oli
myös korkeimmat mono- ja dibutyylitinan pitoisuudet, joten jonkinasteista häiriintymistä todettiin tällä pisteellä kautta linjan. Syynä lienee pisteen sijainti laivaväylällä
ja suuri vesisyvyys.
PAH-yhdisteitä syntyy teollisuudessa, liikenteessä ja energiantuotannossa. Myös
metsäpaloissa ja savustettaessa syntyy PAH-yhdisteitä. Luokan 1B raja-arvoja ei
ylitetty minkään aineen osalta. Käytännössä pitoisuudet jäivät kauas luokan 1B ylärajasta, joten PAH- pitoisuudet eivät anna aihetta mihinkään erikoistoimiin purkuputken laskun yhteydessä.

18.2.4

Kalasto ja kalastus
Vihilahden kalaston ja kalastuksen kuvaus sisältyy lukuun 17.3.

18.2.5

Pohjavesi
Jäteveden purkuputken rakentamisella Vihilahden rantaan ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta pohjaveteen. Käytön aikana Vihilahden ja Sulkavuoren välillä
puhdistettujen jätevesien purkutunneli toimii pohjavettä ylläpitävänä rakenteena.
Purkutunnelissa puhdistetun jäteveden painetaso on noin +78 - +79,5. Purkutunnelin veden paine on pienempi kuin alueen luonnollinen pohjavedenpaine, mutta kuitenkin niin suuri, että se vähentää merkittävästi pohjavedenpaineen alenemisen
riskiä siirtotunneleiden alueella Sulkavuoren ja Vihilahden välillä. (Saanio & Riekkola Oy 2016)

18.2.6

Melu ja tärinä
Vihilahden alueella melua ja tärinää aiheutuu nykyisin lähinnä tieliikenteestä, ja liikennemelu on paikoin hallitsevaa ja häiritsevää.

18.2.7

Liikenne
Vihilahden purkupaikasta noin 400 metriä itään kulkee Hatanpään valtatie.

18.2.8

Ihmisten viihtyvyys
Ihmisten viihtyvyyden kuvaus sisältyy lukuun 17.12.

18.2.9

Kulttuuriperintö ja arkeologiset kohteet
Vihilahden kulttuuriperinnön ja arkeologisten kohteiden kuvaus sisältyvät lukuun
17.13.

18.3

Purkuputken rakentamisen ja sijoittamisen vaikutukset
Seuraavassa on kuvattu purkuputken rakentamisen ja sijoittamisen vaikutukset
ympäristöön sekä yleisiin ja yksityisiin etuihin.
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Vaikutusten arviointi perustuu saatavilla oleviin tietoihin purkuputken rakentamisesta, vesistövaikutusten arvioinnin erillisraporttiin, YVA-menettelyssä esitettyihin tietoihin, muista vastaavista hankkeista saatuihin kokemuksiin sekä ympäristön nykytilaan.

18.3.1

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin
Purkuputken maanpäällisen osan sekä ajotunnelin suuaukon ja sille johtavan ajoyhteyden rakentaminen sijoittuu suhteellisen pienelle alueelle Härmälän rantapuiston itäisimpään osaan. Rakentamisen seurauksena nykyinen lehtokasvillisuus häviää rakennettavien alueiden kohdalta pysyvästi. Ajotunnelin kohdalle sijoittuva osa
lehtoa on kulttuurivaikutteinen ja lajistoltaan vaatimaton (Ramboll Finland Oy
2012). Kokonaisuudessaan vaikutukset lehdon ominaispiirteisiin jäävät vähäisiksi.
Luontoselvityksen (Ramboll Finland Oy 2016b) mukaan alueelta joudutaan poistamaan puustoa ja huoltotien kohdalta neljä kynäjalavaa, mutta suurimmat kynä- ja
vuorijalavaryhmät jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Ne on merkitty asemakaavassa säilytettäviksi. Kynä- ja vuorijalavat tulee aidata ja niiden juuret suojata rakennustöiden aikana. Aidan etäisyys kynäjalavista tulee olla vähintään 10 metriä.
Eläimistölle aiheutuu jonkin verran häiriötä rakentamisvaiheessa, mutta elinympäristöt eivät supistu tai muutu merkittävästi. Luontoselvityksen (Ramboll Finland Oy
2016b) mukaan rakentamisesta ei aiheudu pysyvää haittaa lepakoille eikä liitooraville. Puuston poisto ja ruoppaustoimenpiteet on syytä tehdä linnuston pesimäajan ulkopuolella, puuston poisto loka-tammikuun välisenä aikana ja ruoppaus elomaaliskuun välisenä aikana. Kiintoainekseen sitoutuneena saattaa kulkeutua ravinteita ja haitta-aineita pohja-aineksen sekoittuessa ranta-alueen kaivutöiden yhteydessä, mutta sameuden ja kiintoaineen leviämistä ehkäistään käyttämällä soveltuvia suojarakenteita, eikä ruoppaustöiden arvioida aiheuttavan haitallisia vaikutuksia
rantakasvillisuudelle tai eläimistölle.
Asemakaavan yleismääräyksen mukaan vesistörakentamisessa tulee huomioida
alueen luonnonympäristö sekä mahdolliset pohjasedimentin haitta-aineet. Suojaavaa rantakasvillisuutta on pyrittävä säilyttämään ja poistuvaa kasvillisuutta tulee
korvata uusilla istutuksilla. Ruoppaaminen tulee toteuttaa linnuston pesimäajan ulkopuolella. Purkuputken rakentaminen ja toiminta eivät heikennä ekologista käytävää, koska pääosa alueesta säilyy metsäisenä. Asemakaavan yleismääräykset tullaan huomioimaan.
Jätevedenpuhdistamon purkuputken toiminnan aikaiset vaikutukset Vihilahden ranta-alueen kasvillisuuteen ja eläimistöön ovat vähäisiä tai niitä ei havaita lainkaan
purkuputken suun sijaitessa etäällä rannasta ja päävirtaussuunnan ollessa poispäin Vihilahdesta. Huoltotietä käytetään liikkumiseen, mutta se ei aiheuta merkittävää häiriötä.

18.3.2

Vaikutukset vesiluontoon
Rakentamisen aikaiset vesistövaikutukset vedenlaatuun ovat lyhytaikaisia sameuden ja kiintoainespitoisuuden nousuja kaivutöiden aikana. Kiintoainekseen sitoutuneena saattaa kulkeutua ravinteita ja haitta-aineita pohja-aineksen sekoittuessa
kaivutöiden yhteydessä, mutta sameuden ja kiintoaineen leviämistä ehkäistään
käyttämällä soveltuvia suojarakenteita. Suojarakenteita käyttämällä vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi.

Haitta-aineet
Lähinnä korkeiden PCB-pitoisuuksien takia pohjan kaivuuta ja pöyhimistä on syytä
välttää. Tilannetta auttaa se, että putki lasketaan hitaasti pohjasedimentin päälle,
jolloin lietteen sekoittuminen jää vähäiseksi. Kaivuuta joudutaan tekemään vain
matalalla rantavyöhykkeellä, jossa likaantuminen oli selvästi lievempää. Sielläkin
sedimentin leviämistä tullaan rajoittamaan suojaverhouksin (silttiverho tai muu vas-
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taava rakenne). Käytön aikana purkuputken pään diffuusorilla ehkäistään purkuveden virtauksen aiheuttamaa sedimentin sekoittamista, sillä vesi purkautuu ylöspäin
eikä pohjaa kohti.

18.3.3

Vaikutukset eliöstöön
Pohjaeläimistö ja mahdollinen vesikasvillisuus katoavat ruoppausalueilta väliaikaisesti. Töiden aikainen veden samentuminen heikentää paikallisesti ja hetkellisesti
veden valaistusolosuhteita ja lisää veden kiintoainepitoisuutta. Kiintoaine laskeutuu
pohjalla kasvavien vesikasvien ja levien päälle, mikä heikentää hetkellisesti niiden
elinolosuhteita vesistötöiden alueella. Pohjaeläimistö ja kasvillisuus palaavat vesistötöiden alueelle kuitenkin melko pian olosuhteiden parannuttua.
Ruoppaus- ja rakennustöiden aiheuttama veden sameneminen voi haitata näön
avulla saalistavien kalojen saalistustehokkuutta ruoppausalueella. Vaikutus on kuitenkin vähäinen, sillä kalat välttävät aktiivisesti samentuneita alueita, mutta palaavat olosuhteiden parannuttua töiden loppumisen jälkeen. Lisäksi melu saattaa karkottaa kaloja alueelta. Kaivutöiden aiheuttama sedimentaation lisääntyminen jää
niin lyhytaikaiseksi ja rajoittuu suppealle alueelle, että kalojen lisääntymisen ei katsota häiriintyvän. Ruoppaus- ja rakennustyöt eivät arvioiden mukaan heikennä Pyhäjärven ekologista tilaa. (Ramboll Finland Oy 2016b)
Vihilahdessa esiintyvän linnuston huomioimiseksi ruoppaustoimenpiteet tehdään
linnuston pesimäajankohdan ulkopuolella elokuun–maaliskuun aikana.

18.3.4

Vaikutukset vedenkorkeuksiin ja virtaamiin
Hankkeella ei ole rakentamisen tai sijoittamisen vaikutuksia vedenkorkeuksiin tai
virtaamiin. Pyhäjärven säännöstelyn vaihteluvälit on huomioitu vesistöön sijoitettavien rakenteiden korkeusasemissa.

18.3.5

Vaikutukset vesistön käyttöön
Rakentaminen ei merkittävästi rajoita kalastusta tai vesiliikennettä alueella johtuen
vesistörakentamisen lyhyestä kestosta ja työn kertaluonteisuudesta. Rantojen käyttö ei myöskään laajemmin esty Vihilahden ranta-alueella. Vihilahteen tulee pieni
huoltorakennus, joka sijaitsee noin 10 metrin etäisyydellä rannasta. Ranta-aluetta
voidaan edelleen käyttää soutuveneiden säilytyspaikkana.
Rakentamisesta ei arvioida aiheutuvan päästöjä tai riskejä alueen ympäristölle.
Sedimenttien leviämistä ehkäistään käyttämällä työnaikana silttiverhoa tai vastaavaa rakennetta. Vesialueilla työskentelyssä tullaan huomioimaan muu vesiliikenne,
jonka toimintaan rakentaminen ei tule vaikuttamaan merkittävästi häiritsevästi.
Putken upotussyvyys tehdään siten, että putken yläpinta on vähintään syvyydellä
keskivesi MW +77,35-2,0 metriä (N2000).
Putken sijainti sekä putken pää (diffuusori) merkitään vesiliikenneviranomaisten
määräysten mukaisesti (viemäritaulut, heikon jään varoituskyltit tarvittaessa). Vaikutus vesialueen käyttöön on käytännössä merkityksetön.

18.3.6

Vaikutukset kiinteistöjen arvoihin
Purkuputken rakentamishankkeen vaikutukset ovat lyhytaikaisia ja vesialueen tila
palautuu ennalleen melko nopeasti rakentamisen loputtua. Purkuputken rakentamisella ei arvioida olevan vaikutuksia kiinteistöjen arvoihin.
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18.3.7

Vaikutukset ranta-alueen maaperään ja pohjaveteen
Purkutunnelin purkukaivon kohdalla Vihilahdessa maanpinta on tasolla noin +85 ja
kallion päällä olevan moreenipeitteen paksuus on noin 10 metriä. Kaivanto toteutetaan osittain avokaivantona ja osittain tuettuna kaivantona ympäristönäkökohdat
huomioiden. Rakentamisen aikaisten vaikutusten arvioidaan jäävän paikallisiksi ja
vähäisiksi.
Jäteveden purkuputken rakentamisella Vihilahden rantaan ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta pohjaveteen.

18.4

Kuvaus vesitaloushankkeen ympäristöriskeistä ja niiden ehkäisy- ja lieventämiskeinoista
Hankkeen rakentamisen aikaiset ympäristöriskit liittyvät mahdolliseen suojausrakenteet (silttiverho tai vastaava rakenne) rikkoutumiseen, irtoamiseen pohjasta tai
kiinnityksestä, minkä seurauksena kiintoainetta pääsisi leviämään vesiympäristöön
työkohteen ulkopuolelle. Lisäksi riski voi liittyä työkoneiden öljyvuotoon.
Ympäristöriskejä minimoidaan tarvittavilla osuuksilla työalueiden asiallisilla suojaverhouksilla ja vesirakentamiseen soveltuvalla kalustolla sekä työmenetelmillä. Erityistä huomiota kiinnitetään polttoaineiden ja moottori-/hydrauliöljyjen laatuun sekä
varastointiin. Työt ajoitetaan siten, että veneilykaudella veneilyä häiritseviä töitä
tehdään mahdollisimman vähän. Vesialueella työskennellessä huomioidaan olosuhteiden (kova tuuli, aallokko, jäätilanne) aiheuttamat vaikutukset työn suorittamiseen.

18.5

Arvio vesitaloushankkeen hyödyistä ja menetyksistä
Tampereen ja koko kaupunkiseudun asukasmäärän kasvun myötä tulee varautua
huoltoverkoston kapasiteetin kasvuun. Tämän lisäksi nykyisten puhdistamojen tekniikka vaatii uudistamista. Uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisessa käytetään
parasta käyttökelpoista tekniikkaa, jolloin vesistö- ja päästövaikutukset ovat vähäisiä. Hanke edistää näin yhdyskuntajätevesihuollon toimintaedellytyksiä Tampereen
seudulla. Uuden parempiin laimenemisolosuhteisiin rakennettavan purkuputken
sekä puhdistamon myötä Pyhäjärven veden laadun arvioidaan paranevan nykyisestä.
Hanke ei aiheuta sanottavaa menetystä yleiseen tai yksityiseen etuun. Ranta- ja
vesialuetta voi käyttää jatkossa tavanomaisesti mm. kalastukseen ja viljelyyn. Hanke ei aiheuta kiinteistöjen, maiseman, virkistyskäytön tai ympäristön viihtyisyyden
arvon alentumista. Hankkeen vesistö- ja kalatalousvaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan sen tasoisiksi, että ne eivät ylitä korvaus- tai kompensaatiotoimia edellyttävää vaikutustasoa. Hankkeesta ei aiheudu haittaa kalataloudelle.

18.5.1

Luvan myöntämisen edellytykset
Vesilain 3 luvun 4 §:n mukaisten vähäisyys-kriteereiden perusteella voidaan todeta, ettei hanke sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hanke tullaan toteuttamaan siten, ettei siitä aiheudu yleisen tai yksityisen edun loukkausta eikä vesistön tai ranta-alueen käyttöarvo oleellisesti muutu. Vesitaloushankkeen voidaan todeta olevan suhteellisen pienialainen ja vaikutuksiltaan vähäinen. Intressivertailun
perustella voidaan todeta hankkeen hyötyjen jätevesihuollon infrastruktuuriin olevan huomattavia verrattuna hankkeesta aiheutuviin menetyksiin. Hanke ei ole ristiriidassa yleisten tai yksityisten etujen, vesienhoitosuunnitelmien, vesienhoidon
lainsäädännön, luonnonsuojelulain tai maankäyttö- ja rakennuslain suhteen.
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18.5.2

Oikeudet vesialueisiin
Tampereen kaupungin (Keskuspuhdistamo Oy:n osakkeen omistaja) alueilla sijaitsevien toimintojen osalta käyttöoikeussopimuksista neuvotellaan kaupungin kanssa.

19 MYÖHEMMIN HAETTAVAT VESITALOUSLUVAT
19.1

Vihilahden varapurku
Suunnittelun lähtökohtana on ollut varmistaa puhdistamon toimintavarmuus varmistamalla puhdistettujen jätevesien poisjohtaminen myös poikkeustilanteissa ja
huollon aikana. Tällainen poikkeustilanne syntyy, kun kallioon rakennetulle purkutunnelille tehdään määräaikaistarkistus ja -huolto. Rakentamisvaiheessa purkutunnelin sisäseinät lujitetaan kallioon asennettavilla metallipulteilla, jotka mitoitetaan
100 vuoden käyttöä varten. Lisäksi purkutunneli ruiskubetonoidaan. Purkutunneli ja
sen pultitus tarkastetaan ja huolletaan 40 vuoden käytön jälkeen. Tarkastuksen ja
huollon yhteydessä muutoin aina vettä täynnä oleva tunneli tyhjennetään. Tällöin
puhdistettua jätevettä voidaan johtaa pois varapurkujärjestelmän kautta. Varapurku
suunnitellaan, luvitetaan ja rakennetaan erikseen 40 vuoden kuluttua puhdistamon
käyttöönotosta, kun purkutunnelin määräaikaistarkistusta ja -huoltoa valmistellaan.
Varapurkujärjestelmää varten on suunniteltu varapurkupumppaamo laitoksen sisälle ja puolittain maanpäällinen, tilapäinen varapurkulinja Lempääläntien varteen.
Järjestelmän avulla voidaan johtaa laitoksen kapasiteetin mukainen määrä puhdistettuja jätevesiä Vihiojaan. Varapurkupaikan käytön yhteydessä puhdistetut jätevedet johdetaan Vihiojan kautta Vihilahteen noin 600 metriä ennen kuin oja yhtyy Vihilahteen.
Tarvetta varapurkujärjestelmän käytölle ennakoidaan olevan puhdistamon toiminnan aikana harvoin, noin kerran 40–50 vuodessa (vrt. Päijännetunnelin huolto).

19.2

Pohjaveden mahdollinen pysyvä pinnan alentaminen
Pirkanmaan ELY-keskuksen 23.2.2017 antamana lausunnon mukaan hakijan tulee
hakea vesilupaa pohjaveden pinnan mahdolliseen haitalliseen alentamiseen sekä
Sulkavuoren puhdistamon että siirto- ja purkutunneleiden osalta. Hakijan arvion
mukaan pohjaveden haitallisen alentumisen todennäköisyys on pieni, ja vaikutukset pohjaveteen tullaan minimoimaan. Keskuspuhdistamo tulee hakemaan lupaa
erillisellä hakemuksella.

19.3

Vihilahden alittava paineviemäri tai Vihiojan alittava kalliotunneli
Viinikanlahdesta käsiteltävät jätevedet johdetaan Vihilahden solmupisteeseen kalliotunnelissa. Kalliotunneli alittaa Vihiojan. Vihiojan alitukselle haetaan vesilain mukaista lupaa pohjaveden pinnan mahdollisen pysyvän alentamisen lupahakemuksen yhteydessä.
Teknisistä syistä Viinikanlahdesta Vihilahden solmupisteeseen johtavalle kalliotunnelille selvitetään myös vaihtoehtoista pumppaamo-paineviemäritoteutustapaa.
Kalliotunnelille vaihtoehtoinen paineviemärilinjaus välillä Viinikanlahti-tulotunneli
alittaa Vihilahden. Vaihtoehtoisen paineviemärilinjauksen suunnittelu tarkentuu kevään 2017 aikana. Vihilahden vesistönalitukselle tullaan hakemaan tarvittaessa
vesilupa myöhemmin erillisellä vesitaloushakemuksella.
Pirkanmaan ELY-keskuksen 23.2.2017 antamana lausunnon mukaan hakijan tulee
hakea vesilupaa kalliotunnelin Vihiojan alitukselle. ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa: ”Vihiojan vesistönalituksen tekeminen sisältyy siirto- ja purkulinjojen rakentamiseen ja menee sen yhteydessä aluehallintoviraston lupakäsittelyyn.”
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Keskuspuhdistamo tulee hakemaan lupaa erillisellä hakemuksella, kun on varmistunut, valitaanko paineviemäri- vai kalliotunnelivaihtoehto.

20 ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN
ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA
HÄIRIÖTILANTEISSA
Uuden jätevedenpuhdistamon suunnittelussa painotetaan erittäin hyvän puhdistustuloksen saavuttamisen lisäksi prosessin varmatoimisuutta ja varautumista poikkeustilanteisiin. Riskienhallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota jo puhdistamon esisuunnitteluvaiheesta lähtien.
Keskuspuhdistamohankkeen riskienhallintaa toteutetaan riskienhallintastandardin
mukaisesti. Riskienhallinnassa on käytetty useita riskienhallintamenettelyitä teknisten järjestelmien riskianalyysistandardin (SFS-IEC 60300-3-9) periaatteiden mukaisesti. Hankkeen riskejä on käyty läpi jokaisen osatehtävän, laitos-, linja-, kalliorakennus- ja pääsuunnittelu, osalta erikseen ja niitä on käsitelty riskienhallintakokouksissa noin 3 kuukauden välein. Lisäksi prosessiriskejä on suunnitteluvaiheessa kartoitettu HAZOP-menetelmällä, jossa tavoitteena on löytää prosessin häiriöistä aiheutuvat vaarat. Myös rakentamisen ja käytön aikaisia riskejä on tunnistettu ja
niitä tarkennetaan hankkeen edetessä. Hankkeessa on lisäksi laadittu erillinen purkutunnelin riskienarviointi.
Riskinarvioinnissa riskinluokittelun tunnistettiin lisäksi vaaratilanteet, suunniteltiin
ennakointia, riskien käsittelyä ja huomioon ottamista suunnittelussa sekä tehtiin
riskienhallintasuunnitelma. Riskienhallintaan ovat osallistuneet Tampereen Seudun
Keskuspuhdistamo Oy, Tampereen Vesi, pääsuunnittelu (Pöyry Finland Oy, FCG
Oy), laitossuunnittelu (Ramboll Finland Oy), linjasuunnittelu (Ramboll Finland Oy,
Saanio & Riekkola Oy), kalliorakennussuunnittelu (Kalliosuunnittelu Oy Rockplan)
ja riskienhallinnan asiantuntijat (Ramboll Finland Oy ja Ramboll CM Oy).
Suunnittelun edetessä riskienhallintaa viedään eteenpäin ja sitä täydennetään tarvittaessa tarkennetulla HAZOP:lla ja toimintovirheanalyyseillä (TVA) ennen laitoksen käyttöönottoa. Työssä laaditaan myös kohdekohtainen rakennuttajan turvallisuusasiakirja sisältäen riskienhallintasuunnitelman rakentamiseen sekä liitteenä
Vna 205/2009 mukaiset Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet.

20.1

Jätevedenpuhdistamo

20.1.1

Riskienhallinta
Yleissuunnittelun yhteydessä laaditussa laitoksen riskianalyysissä tunnistettiin vaaratilanteita, joiden todennäköisyyttä ja seurauksien suuruutta arvioitiin 1–5 asteikolla. Erilaisia jätevedenpuhdistamon puhdistustuloksen heikkenemiseen johtavia
prosessihäiriöitä voi aiheutua esimerkiksi seuraavista tavanomaisista syistä:
-

Sähkökatko

-

Ukonilma

-

Tulipalo

-

Mittalaite- tai koneistorikot

-

Poikkeukselliset jätevesipäästöt viemäriin esim. teollisuudesta

-

Poikkeuksellisen suuret virtaamat

Uuden puhdistamon sähköistys- ja automaatiojärjestelmien toteutusperiaatteet
mahdollistavat ns. normaalia hyvää tasoa varmatoimisempien järjestelmien rakentamisen. Muun muassa sähkönsiirron häiriöihin ja ukonilmalla tavattavien jännitepiikkien aiheuttamiin laiterikkoihin varaudutaan jätevedenpuhdistamon sähköistyk-
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sen, automaation ja instrumentaation suunnittelussa ja toteutuksessa. Puhdistamon sähkö- ja automaatiojärjestelmä toteutetaan tärkeimmiltä osiltaan kahdennettuna. Puhdistamolla on oma varavoimakone sekä UPS-järjestelmä, joiden avulla
varmistetaan katkeamaton sähkönsyöttö tärkeimmille laitteille, kuten automaatiojärjestelmälle ja valvomotietokoneille.
Puhdistusprosessin erilaiset häiriötilanteet havaitaan ja voidaan estää nopeasti koko prosessin kattavan automaatiojärjestelmän ja sen hälytyksien avulla. Puhdistamon prosessi on täysin automatisoitu. Niinä aikoina, kun laitos ei ole miehitetty,
tärkeimmistä mittauksista ja laitteista tulee hälytystiedot päivystäjän matkapuhelimeen tai tietokoneeseen. Päivystys toimii ympäri vuorokauden.
Tulipalon ennalta ehkäisemiseksi ja vaikutusten rajaamiseksi kohteessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman E1 ja E2 määräysten ja ohjeiden paloluokkia ja lukuarvoja. Maanalaisissa tiloissa rakenteisiin sovelletaan ylimmän
maanalaisen kerroksen alapuolella sijaitseville kerroksille esitettyjä vaatimuksia
sekä P1-paloluokan kellareita koskevia ohjeita.
Laitteiden rikkoutumiseen varaudutaan säännöllisen ja asianmukaisen kunnossapidon ja huollon lisäksi asentamalla ja varastoon hankkimalla laitteille riittävästi varalaitteita. Varalaitteet tarvitaan tosin yleensä jo säännöllisten huoltotöiden toteuttamiseen. Puhdistamon laitteilla on lähtökohtaisesti aina yksi varalaite ja tärkeimpien laitteiden varaosia hankitaan omaan varastoon. Myös mittauslaitteiden kunnossapidosta ja luotettavuudesta huolehditaan säännöllisesti niille laadittavan huoltoja kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Kattava automaatiojärjestelmä hälytyksineen
auttaa havaitsemaan mittalaitteiden häiriötiloja.
Mahdollisten laiterikkojen ja muiden häiriötilanteiden vaikutuksia minimoidaan rinnakkaisilla käsittelylinjoilla ja peräkkäisillä käsittely-yksiköillä. Tällöin puhdistamon
kapasiteetti ei vähene olennaisesti, vaikka yksi rinnakkaisista käsittelylinjoista olisikin pois käytöstä. Puhdistamon kaikki käsittelyvaiheet ovat vähintään kaksilinjaisia.
Myös käsittelyprosessin riittävän väljä mitoitus lisää prosessin varmatoimisuutta.
Jälkiselkeytys on 4-linjainen. Kussakin linjassa on kaksi selkeytysallasta eli altaita
on yhteensä 8 kpl, jotka voidaan tyhjentää linjoittain. Kaasunpoistokanavasta vesi
johdetaan ylivirtausluukkujen kautta putkiin, jotka johtavat veden jälkiselkeytysaltaiden alkuun. Putket varustetaan virtaamamittarein ja sulkuventtiilein. Palautuslietepumpuille tehdään ilmastusaltaiden ja jälkiselkeytysaltaiden väliin omat pumppauskaivot, jonne palautusliete johdetaan jälkiselkeytysaltaiden lietepoteroista valuun asennettavilla putkilla, joihin asennetaan virtaamamittarit ja sulkuventtiilit.
Jälkiselkeytyksestä jätevesi johdetaan jälkikäsittelyyn hiekkasuodattimille. Suodatus toteutetaan 2-linjaisena, jossa kummassakin on 9 suodatinta per linja. Jälkikäsittelyn toteuttaminen kaksilinjaisena takaa sen, että yhden käsittelylinjan pois käytöstä oleminen ei johda koko prosessivaiheen ohitukseen.
Jäteveden jälki- eli tertiäärikäsittelyssä prosessin varmatoimisuuden ansiosta hyvä
puhdistustulos voidaan saavuttaa myös biologisen käsittelyprosessin häiriö- tai ylikuormitustilanteissa.
Poikkeukselliset jätevesipäästöt, esimerkiksi öljyt ja terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet voivat aiheuttaa biologisen puhdistusprosessin toiminnan heikentymistä. Laitoksen suuri koko vähentää poikkeuksellisten haitta-aineiden vaikutusta
puhdistamoon. Poikkeukselliset päästöt pyritään havaitsemaan mahdollisimman
nopeasti tulevan jäteveden laadun jatkuvan online-seurannan avulla. Kun poikkeuksellinen päästö havaitaan ajoissa, se voidaan ohjata biologisen käsittelyn ohitukseen tai vain yhdelle biologiselle käsittelylinjalle, jolloin muut käsittelylinjat säilyvät
toimintakuntoisina. Myös laitoksen omassa toiminnassa käytettään kemikaaleja,
jotka väärin annosteltuna voivat häiritä puhdistamon toimintaa. Kemikaalien varastointi ja annostelu on suunniteltu siten, että hallitsematon kemikaalivuoto prosessiin
on hyvin epätodennäköinen mm. sijoittamalla kemikaalit varoaltaisiin ja automatisoimalla annostelu.
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20.1.2

Ohitusvesien käsittely
Suunnittelussa on varauduttu poikkeustilanteiden aiheuttamiin huomattavasti normaalia suurempiin tuleviin ja lähteviin vesikuormiin. Prosessin toimintaa voidaan
varmentaa tasaamalla tulovirtaamaa ja -kuormitusta viemäriverkostossa (tulotunnelissa). Virtaaman tasaus parantaa prosessin toimintaa kokonaisuutena ja helpottaa prosessiajoa.
Puhdistamo on suunniteltu siten, että kaikki tulopumppaamosta pumpattu vesi käsitellään. Maksimivirtaamatilanteissa saatetaan joitain prosessivaiheita joutua ohittamaan. Ohitustilanteessa biologisesti käsitelty ja jälkiselkeytetty jätevesi johdetaan
normaalitilanteesta poiketen tarvittaessa hiekkasuodatusvaiheen ohi, jolloin koko
suodatuskapasiteetti on biologisen prosessin ohitusveden käsittelyn käytössä.
Ohitustilanteessa esiselkeytyksen kuormitusta kevennetään ohitusveden suorasaostuksen tehostamiseksi johtamalla pääosa (5 650 m 3/h qmax.biol 7 400 m3/h)
biologiseen prosessiin johdettavasta jätevedestä esiselkeytyksen ohi.
Hiekkasuodattimet on mitoitettu kuitenkin läpäisemään myös esimerkiksi rankkasateiden aiheuttama maksimivirtaama (qmax 11 300 m3/h), jolloin lyhytaikaiset virtaamahuiput voidaan tarvittaessa ajaa kokonaan suodatuksen läpi.
Ohitusvedet käsitellään ennen suodatukseen johtamista kahdesti kemiallisella saostuksella: esisaostuksessa käytetään rautapohjaista kemikaalia ja ennen suodatusta alumiinipohjaista kemikaalia (PAC). Ohitusvesien käsittelyä on kuvattu tarkemmin liitteessä 3.

20.1.3

Onnettomuuksiin varautuminen
Puhdistamon häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi henkilöstö koulutetaan toimimaan normaali- ja poikkeustilanteissa. Selkeät menettelytapaohjeet toiminnalle
normaali- ja poikkeustilanteissa laaditaan ja vaaratilanteita ja niiden torjuntaa harjoitellaan säännöllisesti. Sekä ympäristöriskien ennaltavarautumissuunnitelma että
palo- ja pelastussuunnitelma tullaan laatimaan. Toiminnan ympäristö- ja turvallisuusriskejä tullaan arvioimaan säännöllisesti, jotta ennalta ehkäisevät toimenpiteet
voidaan toteuttaa riskin ehkäisemiseksi.
Kemikaalien varastointi on kuvattu tarkemmin kohdassa 12.7. Kemikaalien purkualueet ja varastot on merkitty puhdistamon asemapiirrokseen (liite 1). Puhdistamon
altaat ja kemikaalisäiliöt/-varastot rakennetaan tiiviiksi, ja niiden kunto tarkistetaan
säännöllisesti. Kemikaalien purku- ja lastausalueet on tarvittavilta osin asfaltoitu.
Kemikaalien purkualueet on varustettu öljynerotuskaivoin. Lietteenkuivauksen
apuaineena käytettävä polymeeri vastaanotetaan laitoksella raemuodossa suursäkeissä. Suursäkit varastoidaan lietteenkäsittelyrakennuksessa sisätiloissa.
Osa puhdistamolla käytettävistä kemikaaleista on terveydelle ja ympäristölle haitallisia. Kemikaalivuodot tapahtuvat tyypillisesti säiliön ylitäytön, purku- tai siirtoyhteyden rikkoontumisen vuoksi. Kemikaalien pääsy maaperään, pohjaveteen tai vesistöön on kuitenkin epätodennäköistä. Säiliöt on varustettu ylitäytön estimillä ja suoja-altailla. Toimenpiteet estävät kemikaalin pääsyn maaperään tai pohjaveteen.
Kemikaalivarastoalueet viemäröidään. Kemikaalivuoto voidaan pysäyttää viimeistään varoaltaaseen, jonka kautta johdetaan puhdistusprosessiin kaikki maanalaisten tilojen suoto-, vuoto- ja palonsammutusvedet. Veden siirto varoaltaasta puhdistusprosessiin voidaan tarvittaessa sulkea.
Mahdollisessa onnettomuus- ja häiriötilanteessa tapahtuvat kemikaalivuodot rajoittuvat laitosalueelle, eikä niillä ole vaikutuksia lähiympäristöön.
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20.2

Lietteenpolttolaitos

20.2.1

Riskienhallinta
Lietteenpolttolaitokselle laaditaan seuraavat riskianalyysit tai muut onnettomuuksiin
liittyvät selvitykset sekä tärkeimmät ohjeistukset (laaditaan laitoksen toteutuksen
aikana)
-

Yleinen turvaohje

-

Sisäinen pelastussuunnitelma

-

Aluetta koskevat yleiset järjestyssäännöt ja urakoitsijoiden turvallisuusopas.

-

Lietteenpolttolaitoksen riskianalyysi

Laitoksella esiintyvä häiriötilanne voi olla esim. polttoaineen syöttöhäiriö, kattilalaitoksen häiriö tai savukaasupuhdistimen toiminnassa esiintyvä häiriö. Kaikissa häiriötapauksissa automaatioon liitetty itsenäinen turvajärjestelmä rajoittaa häiriöiden
vaikutukset ja käynnistää tarvittaessa laitoksen turvallisen pysäyttämisen.

20.2.2

Onnettomuuksiin varautuminen
Lietteenpolttolaitoksen toimintaan liittyvä, vaikutuksiltaan vakavin mahdollinen onnettomuus on laaja tulipalo tai räjähdys. Tällaisten onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi laitos toimii tiiviissä yhteistyössä paineastia- ja paloviranomaisten sekä vakuutusyhtiöiden kanssa. Suuronnettomuustilanteet ovat erittäin harvinaisia.
Lietteenpolttolaitokselle laaditaan ennen sen käyttöönottoa hätätilanne- ja turvaohjeet, jotka kattavat vaaratilanteet ja toiminnan onnettomuustilanteissa. Ohjeisto käsittää hätätilanteiden toimintaohjeet ja palonsammutusjärjestelmien kuvauksen.
Huoltojen aikaista toimintaa varten laaditaan erillinen turvaohje.
Todennäköisin merkittävistä onnettomuuksista on tulipalo. Sen estämiseen kiinnitetään erityistä huomiota laitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tulipalon havaitsemiseksi laitokselle asennetaan automaattinen palontunnistus- ja hälytysjärjestelmä ja sammutusta varten kattavat sammutusjärjestelmät.
Räjähdysten vaara on minimoitu kattilan turvalukituksin, varoventtiilein ja minimoimalla mahdollisuus syttymiskelpoisten kaasujen kertymiselle laitoksen tiloihin. Kohteet, joihin saattaisi kertyä vaarallisia kaasuja, varustetaan kaasuhälyttimin.
Koska lietteenpolttolaitos sijaitsee erillään muusta toiminnasta ja yleisistä alueista,
mahdollisten onnettomuuksien tai häiriötilanteiden aiheuttamat vaarat kohdistuvat
lähinnä laitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilökuntaan. Käyttöhenkilöstö koulutetaan tuntemaan prosessin erityispiirteet. Riskejä vähennetään laitoksen käytön valvonnalla, ohjeistamisella ja laitteiden säännönmukaisilla tarkastuksilla. Ulkopuolinen tarkastuslaitos osallistuu laitteistojen määräaikaistarkastuksiin. Laitteiden käytölle nimetään hyväksytty valvoja.
Lietteenpolttolaitokselle laaditaan sisäinen pelastussuunnitelma, joka kattaa toimenpiteet henkilöiden suojelemiseksi onnettomuustilanteessa. Pelastussuunnitelma sisältää ympäristöriskien ennaltavarautumissuunnitelman, joka kattaa mm. toimenpiteet öljyntorjunnan järjestämiseksi mahdollisessa onnettomuustilanteessa.
Laitokselle toteutetaan tulipalon sammutusvesien keruusäiliö ja putkistot, joiden
avulla mahdollisesti likaantuneet tulipalon sammutusvedet voidaan ottaa talteen.
Tämä toteutetaan rakentamalla laitoksen lattiakanaalien poistoputkistot, kattovesien poistoputket ja rakennusten välittömässä läheisyydessä olevien pintavesikaivojen putkistot niin, että niissä virtaava vesi voidaan tulipalotilanteessa johtaa sammutusvesien keruualtaaseen. Keruualtaan vesitilavuus on 100 m 3. Putkistokytken-
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nät toteutetaan niin, että kanaalien ja rakennusten välittömässä läheisyydessä olevien pintavesikaivojen normaalisti käytössä olevat poistolinjat sulkeutuvat automaattisesti palohälytyksen seurauksena ja näiden linjojen vesi ohjautuu keruualtaaseen.
Tulipalon sattuessa sammutusvesien keruualtaaseen johdettujen sammutusvesien
epäpuhtauspitoisuudet voidaan tarvittaessa tutkia jatkokäsittelyn määrittämiseksi.
Keruuallas toteutetaan niin, että siihen kertynyt vesi voidaan johtaa erillisellä toiminnolla avattavan venttiilin tai käynnistettävän pumpun kautta laitokselta puhdistamolle johtavaan viemäriin, tai se voidaan pumpata tai imeä säiliöautoon kuljetettavaksi muualle käsittelyä varten.

20.3

Purkuputki, siirtolinjat ja pumppaamot

20.3.1

Riskienhallinta
Kun jätevettä siirretään pitkiä matkoja, on mahdollista, että pumppaamolla tai siirtolinjassa tapahtuu sellaisia häiriötilanteita, jotka voivat aiheuttaa ylivuotoja maastoon tai vesistöihin. Puhdistamattomia jätevesiä voi joutua ympäristöön jätevedenpumppaamon merkittävän toimintahäiriöin/ylikuormittumisen tai viemäriputkista johtojen rikkoutumisen takia. Siirtolinjat Rahola-Pirkkala-Vihilahti, Viinikanlahti-Vihilahti
ja Vihilahti-Sulkavuori sekä jäteveden purkutunneli ja -putki ovat Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n vastuulla.
Hankkeen suunnittelutyöhön liittyen on sen aikana laadittu riskinarviointi ja riskinhallintasuunnitelma purkulinjasta, sisältäen purkutunnelin ja purkuputken, ja siihen
liittyy selvitykset varapurkujärjestelmän toiminnallisuudesta. Siirtolinjojen osalta
tehtiin riskienarviointia, missä arvioitiin vaaratilanteiden todennäköisyyttä ja vakavuutta asteikolla 1–5, jonka perusteella arvioitiin vaaratilanteen suuruutta asteikolla
vähäinen–kohtalainen–merkittävä.
Purkulinjan riskinarvioinnissa on esitetty suunnitteluun, toteutukseen ja käytön aikaisiin liittyviä asioita, joiden takia purkulinjan toimivuus estyy osittain tai kokonaan.
Niitä ovat purkutunnelin sortuminen tai tukkeutuminen osittain tai kokonaan sekä
purkuputken tukkeutuminen osittain tai kokonaan.
Riskinarvioinnissa on esitetty vaaraa aiheuttavia tilanteita tai syitä sekä vaaratilanteen seuraukset, riskin luokittelu (todennäköisyys, vakavuus ja suuruus), ja kuinka
ennakoidaan riskiä nykytilanteessa, esim. riittävät kalliotutkimukset, käyttöikäsuunnittelu, suojavyöhykkeiden määrittelyt, ennakoivat tutkimukset ja huollot yms.
Riskinhallintasuunnitelmassa on määritelty toimenpiteen kuvaukset siitä, miten riskiluokiteltuihin asioihin varaudutaan. Niitä ovat varapurkujärjestelmän käyttöönotto,
rakennustöiden laadunvalvonta, rakennustyön aikaiset selvitykset kalliolaadusta,
käytön aikaiset huoltokirjan mukaiset kunnon seurannan ja tarkastukset, valvontaohjelmien käyttöönotto ja kehittäminen yms. Lisäksi on määritelty vastuuorganisaatio toimenpiteille ja toimenpiteen tila tällä hetkellä. Riskinhallintasuunnitelmaa tullaan täydentämään hankkeen edetessä.
Merkittävä häiriötilanne jäteveden siirrossa voi aiheutua esimerkiksi seuraavista
syistä:
-

Vakava toimintahäiriö jätevedenpumppaamolla (esim. sähköjärjestelmän
rikkoutuminen)

-

Tulipalo jätevedenpumppaamolla

-

Vakava putki- tai venttiilirikko

-

Poikkeuksellisen suuret virtaamat

-

Viemäriin joutuvat palovaaralliset, syövyttävät tai saastuttavat aineet, mutta
vain erittäin merkittävissä määrissä.
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Riskien tunnistamiseen ja varautumistoimenpiteiden määrittämiseen pohjautuvalla
siirtojärjestelmän huolellisella suunnittelulla, toteutuksella ja käytöllä pystytään hyvin varautumaan erilaisiin häiriötilanteisiin ja siten minimoimaan ympäristölle aiheutuva riski merkittävissäkin häiriötilanteissa.

20.3.2

Onnettomuuksiin varautuminen
Jäteveden siirtojärjestelmä pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan siten, että
yksittäinen häiriötilanne ei aiheuta jäteveden ylivuotoa. Kaikkia häiriötilanteita ei
kokonaan voida estää (kuten ulkopuolisen tekijän aiheuttama putkirikko), mutta järjestelmä pyritään toteuttamaan siten, että sen tärkeimmillä komponenteilla on olemassa varajärjestelmä. Raholan pumppaamolle tulee varavoimakone sähkökatkoja
varten ja pumppuja on useita pumppujen rikkoutumisen varalle. Jäteveden siirrossa on varauduttu rikkoutumiseen siten, että käytössä on kaksi rinnakkaista putkea.
Lisäksi valvontajärjestelmä pyritään toteuttamaan siten, että yllättävät häiriöt havaitaan nopeasti ja varajärjestelmä saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön.
Mahdolliset häiriötilanteet tunnistetaan riskikartoituksessa ja niille laaditaan varautumis- ja ennakoivat toimenpiteet. Häiriötilanteita varten laaditaan selkeät toimintaohjeet, jotta sellaisen sattuessa oikeat toimenpiteet saadaan tehtyä nopeasti ja oikein. Lisäksi häiriötilanteita varten pidetään säännöllisesti harjoituksia, joissa henkilöstön ja laitteiden toiminta testataan ja varmistetaan.

21

HANKKEEN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA
Tässä esitetään Sulkavuoren uuden jätevedenpuhdistamon ja lietteenpolttolaitoksen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun alustava suunnitelma. Tarkkailulla tuotetaan tietoa jätevedenpuhdistamon ja polttolaitoksen päästöistä ympäristöön ja
päästöjen vaikutuksista ympäristön tilaan ja ihmisten viihtyvyyteen. Jätevedenpuhdistamon toiminnan käyttö- ja päästötarkkailua ehdotetaan suoritettavaksi tässä
hakemuksessa esitettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti. Käyttö- ja päästötarkkailu sisältää myös vastaanotettavat teollisuusjätevedet sekä kertaerät. Ohjelmia
tullaan päivittämään, kun lupapäätös hankkeelle on saatu ja lupaehdot ovat olemassa. Käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikölle ja kalataloustarkkailu puolestaan
Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikölle ennen toiminnan aloittamista.

21.1

Käyttötarkkailu

21.1.1

Jätevedenpuhdistamo
Puhdistusprosessien eri vaiheista ja tilasta tuotetaan tietoa käyttöhenkilökunnalle
jatkuvatoimisten mittausten ja analysaattoreiden avulla. Mittauslaitteiston toimintaa
tarkkaillaan ja täydennetään laboratoriossa tehtävillä analyyseillä. Edellä mainittuja
tietoja käytetään autokalibroinnin ohella myös laitteiden antamien tulosten oikeellisuuden arviointiin ja laitteiden kalibrointiin. Analysaattorit puhdistetaan ja kalibroidaan säännöllisesti ennakkohuolto-ohjelman mukaisesti ja aina tarpeen vaatiessa.
Puhdistamon kunnossapito-ohjelmaan kirjataan koneille ja laitteille tehdyt ennakkoja muut huoltotoimenpiteet sekä vikatilanteet. Ohjelman käyttöpäiväkirjaan kirjataan puhdistamon päivittäiset tapahtumat.
Puhdistamon käyttötarkkailussa pidetään kirjaa myös puhdistamon toimintaan liittyvistä havainnoista, prosessihäiriöistä, poikkeustilanteista ja niiden takia tehdyistä
toimenpiteistä. Samalla huolehditaan kemikaalien annostuksesta ja prosessin säädöstä.
Jätevedestä otetaan näytteitä neljässä eri kohdassa: tulevasta jätevedestä, esiselkeytyksen jälkeen, jälkiselkeytyksen jälkeen ja lähtevästä vedestä. Puhdistamolle
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ei ole suunnitteilla omaa laboratoriota, vaan vesianalyysit tullaan hankkimaan ostopalveluna. Lisäksi prosessin käyttöä valvotaan mm. jatkuvatoimisilla analysaattoreilla ja mittalaitteilla, jotka huolletaan säännönmukaisesti. Automaattisesta valvontajärjestelmästä saadaan automaattisesti vuorokausi-, kuukausi- ja vuosiraportit.
Sakokaivolietteen vastaanottopisteessä määrät mitataan virtaamamittarilla ja pisteessä on näytteenottomahdollisuus.
Kertaeristä pyydetään aina tutkimustodistuksia ja erien sisältävien aineiden käyttöturvatiedotteet. Tampere-Pirkkalan lentoasemalta varaudutaan ottamaan vastaan
jäänpoisto- ja jäänestoaineita (propyleeniglykolia) sisältäviä vesiä säännöllisesti ja
niiden vastaanottamisesta tullaan tekemään sopimus. Kertaerien määrät mitataan
mittarilla, kirjataan rahtikirjan perusteella tai arvioidaan esim. pumpun käyntiajan
perusteella. Vastaanotetuista eristä pidetään kirjaa (mm. mitä ainetta, mistä ja milloin on tuotu).

21.1.2

Lietteenkäsittely (polttolaitos)
Polttolaitoksen käyttötarkkailusuunnitelma on liitteessä 6.

21.2

Päästötarkkailu

21.2.1

Jätevedenpuhdistamo
Päästötarkkailulla selvitetään puhdistamon saavutettua puhdistustehoa sekä
kuormitusta vesistöön.

Jäteveden tarkkailu
Puhdistamon prosessimittaustiedot tallennetaan tietopohjaiseen järjestelmään, josta ne raportoidaan viranomaisille. Tietoja kerätään muun muassa virtaamista, prosessissa käytettyjen kemikaalien määristä ja energian käytöstä puhdistamolla.
Jätevedenpuhdistus- ja lietteenkäsittelyprosessissa otetaan tarkkailunäytteet pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa viikonpäiviä vaihdellen. Näytepäivät valitsee keskuspuhdistamon käyttämä laboratorio. Näytteiden otto tapahtuu virtaamaohjatuilla
automaattisilla näytteenottimilla ja käyttötarkkailua tullaan tekemään osittain myös
kertanäytteiden avulla (liete). Näytteenotosta puhdistamolla vastaavat sertifioidut
näytteenottajat. Näytteiden analyysit teetetään alihankintana soveltuvassa laboratoriossa. Laboratorion käyttämät analyysimenetelmät ja laajennetut mittausepävarmuudet esitetään vuosiyhteenvedossa. Näytteenotossa noudatetaan ympäristöhallinnon ohjeita. Kaikki määritykset tehdään standardien mukaisesti tai muutoin
valvovan viranomaisen hyväksymien menetelmien mukaisesti. Erityisesti haitallisten aineiden mittauksissa huomioidaan analyysimenetelmien riittävän alhaiset
määritysrajat, jotta tulokset vastaavat vaarallisten aineiden asetuksen vaatimuksia.
Näytteistä analysoidaan seuraavat lupamääräysten ja yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen (888/2006) mukaisten raja-arvojen täyttymisen toteamiseen tarvittavat parametrit ja prosessin seurannassa ja ohjaamisessa tarvittavat parametrit (Taulukko 21-1).
Taulukko 21-1. Päästötarkkailun analyysit.
Tuleva jätevesi
BOD7atu
CODCr
Kokonaisfosfori, liukoinen fosfori
Kokonaistyppi
Kiintoaine
Alkaliniteetti
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Sähkönjohtokyky
pH
NO2+NO3-N
NH4-N

Alkaliniteetti
Sähkönjohtokyky
pH
NO2+NO3-N
Rauta
Kalsium
Alumiini

Keskuspuhdistamon jätevesipumppaamoilla ja jätevesiverkostossa tapahtuneiden
ylivuotojen aiheuttama kuormitus lisätään laskennallisesti neljännesvuosittain Pyhäjärveen johdettavaan kuormaan. Keskuspuhdistamon viemäriverkostossa tapahtuneista ylivuodoista tiedotetaan mahdollisimman pian keskuspuhdistamon sisäisen toimintaohjeen mukaisesti.
Vuosiyhteenvetoon sisällytetään selvitys lupamääräysten ja yhdyskuntajätevesistä
annetun valtioneuvoston asetuksen (888/2006) mukaisten raja-arvojen täyttymisestä, yhteenveto jätteistä valtioneuvoston asetuksen (179/2012) liitteen 4 mukaisesti
luokiteltuna ja loppusijoitustapa selvitettynä sekä yhteenveto kemikaalien, veden ja
energian käytöstä. Lisäksi raportoinnissa huomioidaan ohijuoksutukset mittaustarkkuuden rajoissa niin laadullisesti kuin määrällisesti. Lietteen osalta raportoinnissa noudatetaan valtio-neuvoston asetuksen (179/2012) liitteen 5 kohdan 2 vaatimuksia.
Neljännesvuositulokset raportoidaan VAHTI-järjestelmään neljännesvuotta seuraavan kuukauden loppuun mennessä ja vuosiraportin tulokset seuraavan vuoden
toukokuun loppuun mennessä.

Haitalliset ja vaaralliset aineet sekä E-PRTR-tarkkailu
Päästötarkkailuun sisällytetään soveltuvin osin ympäristönsuojeluasetuksen liitteen
1 sekä valtioneuvoston vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista antaman asetuksen (1022/2006) liitteiden 1A, 1B ja 1C sekä E-PRTR asetuksen
(166/2006) haitallisten ja vaarallisten aineiden analyysit.
Analysoitavat aineet määräytyvät Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän puhdistamoilla tehtyjen analyysitulosten perusteella. Uuden puhdistamon jätevedet ovat
koostumukseltaan vastaavat kuin Viinikanlahdella, joten viimeisimpien analyysitulosten perusteella voidaan päätellä tarvittava analyysitiheys eri aineille. Suunnitelmaa päivitetään myöhemmässä vaiheessa, kun lopullinen tarkkailuohjelma laaditaan lupapäätöksen jälkeen. Tarkkailtavien aineiden lista päivittyy EU-direktiivien
mukaisesti. Haitallisten aineiden tarkkailua tullaan päivittämään kansallisen lainsäädännön muutosten mukaisesti tulevaisuudessa.

21.2.2

Lietteenkäsittely (polttolaitos)
Polttolaitoksen päästötarkkailusuunnitelma on liitteessä 6.

21.3

Vesistövaikutustarkkailu
Vaikutustarkkailua tehdään purkuvesistönä toimivalla Pyhäjärvellä vedenlaadun ja
eri biologisten muuttujien sekä kalaston ja kalastuksen osalta. Tampereen Veden
jätevedenpuhdistamoiden purkuvesistötarkkailua on suoritettu jo 1970-luvun alkupuolelta lähtien yhteistarkkailuna.
Tarkkailuohjelma on vesiviranomaisen (tällä hetkellä Pirkanmaan ELY- keskus) hyväksymä. Tarkkailuohjelma perustui pitkään 6.6.1994 hyväksyttyyn ohjelmaan (kirje no 0393A164/111), mutta sitä on päivitetty viimeksi 31.12.2012. Yhteistarkkailussa ovat mukana 11 toimijaa. Tarkkailuohjelmaa päivitetään vielä ainakin haittaainetarkkailun osalta ottamalla siihen mukaan ainakin di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti
(DEPH), perfluoro-oktaanisulfonihappo ja sen johdannaiset (PFOS) ja PAHyhdisteistä bentso(a)pyreeni. Suunnitelma on valmistumassa tämän ympäristölu-
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pahakemuksen jälkeen. Siihen voidaan tehdä muutoksia Pirkanmaan ELY- keskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailu jatkuu toistaiseksi.
Lisäksi tarkkaillaan vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen sekä erikseen vielä pohjaeläimistöön, sedimentteihin ja vesikasvillisuuteen. Nämä seurantaohjelmat ovat
ympäristöviranomaisen hyväksymiä ja ovat voimassa toistaiseksi. Tarkkailua esitetään jatkettavaksi voimassa olevien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Tarkkailuohjelmat ovat hakemusasiakirjojen liitteenä 15.

21.3.1

Uutta purkujärjestelyä koskeva lisätarkkailuesitys
Uuden purkujärjestelyn vaikutuksia vesistön tilaan purkupaikan lähialueella esitetään seurattavaksi lisätarkkailulla, jonka pituus määräytyy saatujen tulosten mukaan. Alueelle sijoitetaan kolme havaintopistettä eri puolille purkualuetta: yksi purkualueelle PP1, yksi virtaussuunnassa ylävirtaan PP2 ja yksi purkualueelta etelään PP3. Lisäksi alueella on Pyynikin syvännepiste NP7, joka kuuluu nykyiseen
tarkkailuohjelmaan. Pisteet ja tehtävät analyysit on esitetty vesistövaikutusten arvioinnin erillisraportissa liitteessä 14. Pisteiltä tehdään samat analyysit kuin yhteistarkkailussa. Näytesyvyydet ovat 1 metriä,10 metriä jne. pohjaan saakka (p-1m).

21.3.2

Uuden purkuputken rakentamisen aikainen tarkkailuesitys
Hankkeesta ei ole odotettavissa pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia vesistöön ja
sen käyttöön. Hankkeesta koituu tilapäistä rakentamisen aikaista veden samentumista, jota kuitenkin tehokkaasti estetään käyttämällä matalassa vedessä silttiverhoja tai vastaavia rakenteita sekä syvemmällä laskemalla putki erittäin hitaasti pohjaan.
Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ehdotetaan seurattavan seuraavasti: Tarkkailun
taustanäytteeksi haetaan hankealueen päävirtaukseen nähden ylä- ja alapuolelta
yhdet vedenlaatunäytteet ennen töiden aloittamista. Rakentamisen vaikutuksia
seurataan toimenpiteiden aikana kerran kuukaudessa. Sameutta seurataan kuitenkin aktiivisen kaivutyön aikana kahden viikon välein. Hankkeen valmistuttua suoritetaan jälkitarkkailu. Jos jälkitarkkailussa näkyy vielä toimenpiteistä johtuvia vaikutuksia, jatketaan tarkkailua kahden viikon välein kunnes vaikutukset häviävät. Rakentamisen aikana näytteet otetaan päävirtaukseen nähden rakentamiskohteiden
alapuolelta. Näytteistä määritetään sameus, kiintoainepitoisuus, kokonaisfosforipitoisuus.
Edellä mainittujen analyysien lisäksi perustetaan yksi ns. tehostetun tarkkailun piste sellaiseen kohtaan, missä mahdollisesti esiintyy selviä sameusvaikutuksia. Piste sijoitetaan lähelle kaivualueita kohteeseen nähden päävirtauksen alapuolelle.
Tällä pisteellä näytteistä määritetään alkaliniteetti, happipitoisuus, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), sameus, kiintoainepitoisuus, sähkönjohtavuus, pH, kokonaisfosfori-, kokonaistyppi- ja rautapitoisuus.
Kullakin näytteenottokerralla näytteet otetaan pisteillä näytteenottosyvyyden puolesta välistä. Näytteet ehdotetaan otettavaksi päällys-, väli-, ja alusvedestä. Tarkkailutuloksista laaditaan yhteenveto kaikkien tulosten valmistuttua. Tarkkailun tulokset toimitetaan Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pirkanmaan ELY-keskukselle. Poikkeavista havainnoista raportoidaan välittömästi. Tämä ohjelma näytepistekarttoineen on esitetty vesistövaikutusten arvioinnin erillisraportissa liitteessä 14.
Työn valmistumisesta ilmoitetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla ja lisäksi Tampereen ja Pirkkalan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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21.4

Haju- ja melutarkkailu
Säännöllistä hajutarkkailua ei ole tehty nykyisellä Viinikanlahden puhdistamolla.
Hajun osalta on tehty kertaluonteisia selvityksiä. Melutarkkailua on suoritettu kolmen vuoden välein.
Uudella puhdistamolla ei arvioida olevan tarvetta haju- ja melutarkkailulle, koska
hajukaasujen käsittelyllä (aktiivihiili) estetään kaasujen leviäminen ympäristöön, eikä jätevedenpuhdistamon toiminnasta arvioida aiheutuvan hajuhaittaa lähiseudun
asukkaille. Jätevesien pumppaamot varustetaan myös hajunpoistoratkaisuin, eikä
niistä arvioida aiheutuvan haittaa lähialueen asutukselle.

21.5

Huolto ja kunnossapito
Puhdistamon kunnossapidon ohjaus toteutetaan kunnossapito-ohjelmalla, johon
kirjataan koneille ja laitteille tehdyt ennakko- ja muut huoltotoimenpiteet sekä vikatilanteet. Ohjelman käyttöpäiväkirjaan kirjataan puhdistamon päivittäiset tapahtumat.

21.6

Laadunvarmistus
Tarkkailuiden näytteenottaja tulee olemaan sertifioitu tai hänen pätevyytensä ympäristönäytteenottoon on muutoin osoitettavissa valvovalle viranomaiselle. Näytteenotossa noudatetaan ympäristöhallinnon ohjeita. Kaikki määritykset tehdään
standardien mukaisesti tai muutoin valvovan viranomaisen hyväksymien menetelmien mukaisesti. Erityisesti haitallisten aineiden mittauksissa huomioidaan analyysimenetelmien riittävän alhaiset määritysrajat, jotta tulokset vastaavat vaarallisten aineiden asetuksen vaatimuksia.

21.7

Raportointi

21.7.1

Jätevedenpuhdistamo
Päästötarkkailutulokset toimitetaan mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään
kuukauden kuluessa, tilaajan ja ympäristöviranomaisten käyttöön, kun tarkkailukierros on tehty. Päästötarkkailusta laaditaan neljännesvuosiraportit sekä vuosiyhteenveto, johon kootaan tiedot puhdistamolle tulevasta ja vesistöön lähtevästä
kuormituksesta sekä esitetään puhdistamolla saavutetut poistumat.
Vesistö- ja kalatarkkailusta laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti.

21.7.2

Muutoksista ja poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen
Jos vesistöön, maaperään tai ilmaan joutuu tai uhkaa joutua laadultaan tai määrältään tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, toiminnanharjoittaja ilmoittaa siitä viipymättä Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Valvovien viranomaisten ohjeiden mukaan otetaan tällöin myös tarvittaessa ylimääräiset näytteet puhdistamolta ja/tai vesistöstä.

21.8

Lietteenkäsittely (polttolaitos)
Polttolaitoksen tarkkailusuunnitelma on kuvattu liitteessä 6.
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22 KORVAUKSET VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA
22.1

Nykyisin maksettavat korvaukset
Nykyisissä lupapäätöksissä (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 18.19.2007 nro
31/2007/1 ja 32/2007/1, Vaasan hallinto-oikeus 4.2.2009 nro 09/0039/1 ja Korkein
hallinto-oikeus 16.12.2010 Dnro 766/1/09) jätevesien johtamisesta ei ole katsottu
aiheutuvan korvattavaa haittaa.
Viinikanlahden puhdistamon osalta lupamääräyksessä 27 sanotaan, että luvan
saajan on maksettava tammikuun loppuun mennessä Hämeen TE- keskukselle
30 000 euron suuruinen kalatalousmaksu käytettäväksi kalakannoille ja kalastukselle jätevesistä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen jätevesien vaikutusalueella.
Raholan puhdistamon osalta lupamääräyksessä 27 sanotaan, että luvan saajan on
maksettava tammikuun loppuun mennessä Hämeen TE- keskukselle 10 000 euron
suuruinen kalatalousmaksu käytettäväksi kalakannoille ja kalastukselle jätevesistä
aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen jätevesien vaikutusalueella.

22.2

Esitys keskuspuhdistamon aiheuttamien haittojen korvaamisesta
Pyhäjärven tila on kohentunut pitemmällä aikavälillä huonosta tyydyttäväksi – jopa
hyväksi. Pyhäjärvi siirtyi rehevästä luokasta lievästi reheviin vesiin 1990-luvun puolivälissä ja fosforipitoisuudet ovat laskeneet vieläkin. Rehevyys lisääntyy kuitenkin
Tampereen jätevesien takia Näsijärveen verrattuna. Rehevyys näkyy myös hapen
nopeampana kulumisena alusvedessä Näsijärveen verrattuna. Vesi on uimakelpoista Pyynikin alue mukaan lukien, kun aiemmin Pyynikin uimaranta oli jopa uimakiellossa.
Pyhäjärven tilaa on tutkittu myös biologisilla mittareilla ja järven ekologinen tila on
kokonaisuutena hyvä. Sinileväongelmia ei ole Pyhäjärvellä yleisemmin todettu. Pyhäjärvellä on merkitystä myös kalastuskohteena kalojen ollessa nykyään hyvälaatuisia. Tärkein saalislaji on kuha, mutta myös kirjolohi-istutuksilla on huomattava
merkitys kokonaissaaliissa. Siika olisi yleisesti toivottu saaliskala, mutta sen saaliit
ovat heikentyneet 2000-luvulla.
Koska jätevesien vaikutukset jäävät varsin vähäisiksi, luvan hakija katsoo, ettei
ranta- tai vesialueille synny suoraan korvattavia haittoja. Näkemys on sama kuin
aikaisemmissa lupapäätöksissä. Lisäksi vesistökuormitus on vähentynyt 2000luvun alkuvuosien tasosta.
Edelliseen viitaten Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy esittää käsityksenään, että käytännössä vähäisiksi jäävät haitat veden laatuun ja kalastoon voidaan
jatkossakin korvata nykyiseen tapaan kalatalousmaksulla, jonka avulla voidaan kohentaa vesistön kalataloudellista arvoa mm. lohikalojen istutuksista saatavan saaliin perusteella. Luvan hakija haluaa korostaa, että Pyhäjärven kalat ovat laadultaan hyviä ja ravinnoksi kelpaavia, eikä suoraan kalakantoihin kohdistuvia merkittäviä haittoja ole kalataloustarkkailun perusteella osoitettu.
Kalatalousmaksun suuruutta esitetään tarkistettavaksi tapahtunutta kuormituksen
laskua vastaavasti. Kalatalousviranomainen päättää edellä mainitun maksun käytöstä kuultuaan ensin paikallisen kalastusalueen mielipiteen asiasta. Kalataloudellisen tarkkailun mukaan kalaistutuksista on saatu positiivista tulosta.

22.3

Purkuputken rakentamisesta aiheutuvat haitat
Korvauksista pyritään ensisijaisesti sopimaan haitankärsijöiden kanssa. Mikäli
neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, purkuputken rakentamisen aikaiset haitat
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sekä käyttöoikeus toisen vesialueeseen esitetään korvattavaksi aluehallintovirastolle toimitettavan esityksen mukaisesti.
Purkuputken asennus edellyttää kaivamista rantavyöhykkeellä, jotta putki saadaan
upotettua riittävä syvälle (yläpinta vähintään 2 m vesipinnan alapuolelle). Kaivu aiheuttaa tilapäistä veden samentumista. Sameuden leviämistä rajoitetaan suojaverhoilla, jotka asennetaan kaivualueen molemmin puolin. Suotuisissa oloissa sameus
pystytään rajaamaan suojaverhojen sisäpuolella. Kovat tuulet ja aallokko voivat aiheuttaa sameuden leviämistä myös työalueen ulkopuolelle. Sameudesta aiheutuu
lähinnä esteettistä haittaa. Sameushaitta poistuu yleensä muutamassa vuorokaudessa kaivutyön loputtua. Kaivualueen ollessa varsin rajallisen laajoja samentumia
ei ole tässä tapauksessa ennakoitavissa, kun suojaverhojen kunnosta huolehditaan riittävästi.
Työt ajoitetaan siten, että veneilykaudella veneilyä häiritseviä töitä tehdään mahdollisimman vähän. Vesialueella työskennellessä huomioidaan olosuhteiden (kova
tuuli, aallokko, jäätilanne) aiheuttamat vaikutukset työn suorittamiseen.

23 HAKIJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYKSIKSI
Jätevedenpuhdistamo on ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 mukainen laitos. Jätevedenpuhdistamolla käsitelty jätevesi johdetaan purkuputkella vesistöön
Pyhäjärveen.

Käsittelyvaatimukset
Käsittelytulosten on täytettävä kokonaistypen osalta vuosikeskiarvona ja muiden
parametrien osalta neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna seuraavat pitoisuuden ja
käsittelytehon raja-arvot (Taulukko 23-1):
Taulukko 23-1. Ehdotut enimmäispitoisuudet ja vähimmäisreduktiot.
Enimmäispitoisuus
mg/l
≤8

Reduktioprosentti

CODCr

≤70

≥85

PKOK

≤0,3

≥96

NKOK

-

≥70

≤4

-

BOD7,ATU

NH4-N

≥96

Poikkeustilanteet, ohijuoksutukset ja ylivuodot puhdistamolla sekä luvanhaltijan
viemäriverkostoissa lasketaan mukaan puhdistustulokseen.

Haitalliset aineet
Vesistöön johdettava jätevesi ei saa sisältää valtioneuvoston vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista antaman asetuksen 1022/2006 mukaisia vaarallisia
aineita (liite 1 A-kohta). Jos jätevesi sisältää kyseisiä vaarallisia aineita, on luvanhaltijan osoitettava, että määrät ovat niin vähäiset, ettei päästöstä voi aiheutua pintaveden pilaantumisen vaaraa.
Pyhäjärveen johdettava jätevesi ei saa sisältää valtioneuvoston liitteissä 1 C ja 1 D
tarkoitettuja vesiympäristölle vaarallisia tai haitallisia aineita pitoisuuksina, jotka
voivat johtaa ympäristölaatunormin ylittymiseen pintavedessä tai kalassa sekoittumisalueen ulkopuolella.

Verkosto
Sade-, vuoto- ja kuivatusvesien joutuminen luvanhaltijan jätevesiviemäreihin on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Luvanhaltijan on seurattava muista viemäri-

Copyright © Pöyry Finland Oy

101003588-001
28.2.2017
102

verkoista luvanhaltijan viemäriverkkoon tulevan jäteveden laatua ja määrää ja raportoitava muiden viemäriverkostojen haltijoille tuloksista.
Mikäli luvanhaltijan viemäriverkostossa on toistuvia ohijuoksutuksia tai ylivuotoja,
on viemäriverkoston haltijan ryhdyttävä valvontaviranomaisen edellyttämiin toimenpiteisiin näiden vesien varastoimiseksi tai käsittelemiseksi taikka asian hoitamiseksi niin, ettei ohituksia tai ylivuotoja tapahdu.
Luvanhaltijan viemäriverkostojen ohijuoksutus- ja ylivuotokohdissa on oltava laitteet, jotka rekisteröivät ohijuoksutuksen ja ylivuodon kestoajan summaavasti tai
muu luotettava menetelmä ohijuoksutusten määrän selvittämiseen.
Muiden kuin luvanhaltijan hallinnassa olevien viemäriverkostojen osalta luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että luvanhaltijan ja puhdistamolle jätevettä johtavien laitosten välisissä sopimuksissa on käsitelty edellä mainittuja asioita.

Tavanomaisesta poikkeavat jätevedet
Luvanhaltijan ja puhdistamolle jätevettä johtavien vesihuoltolaitosten välisissä sopimuksissa on huomioitava tavanomaisesta poikkeavien jätevesien asianmukainen
johtaminen verkostoon.

Tarkkailu
Tarkkailussa analysoidaan lupamääräysten ja yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen (888/2006) mukaisten raja-arvojen täyttymisen toteamiseen tarvittavat parametrit ja prosessin seurannassa ja ohjaamisessa tarvittavat
parametrit.
Päästötarkkailuun sisällytetään soveltuvin osin ympäristönsuojeluasetuksen liitteen
1 sekä valtioneuvoston vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista antaman asetuksen (1022/2006) liitteiden 1A, C ja D sekä E-PRTR asetuksen
(166/2006) haitallisten ja vaarallisten aineiden analyysit. Analysoitavat aineet määräytyvät Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän puhdistamoilla tehtyjen analyysien
perusteella.

Hygienisointi
Vesistöön johdettavat jätevedet on hygienisoitava tarvittaessa. Hygienisointi on
otettava käyttöön viimeistään kahden seuraavan kalenterivuoden kuluttua puhdistamon käyttöönotosta. Hygienisointi on mitoitettava ja suunniteltava todelliseen
puhdistetun jäteveden laatuun perustuen.

Pyhäjärven syvänteiden hapettaminen
Pyhäjärven Pyynikin syvänteen hapettamista on suoritettava tarvittaessa. Tarvetta
seurataan voimassa olevan vesistön yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Mikäli
hapetukselle ei ole ollut tarvetta kahden vuoden aikana puhdistamon käyttöönotosta, hapettamisvelvoite päättyy.

Purkuputken toteuttaminen
Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä seitsemän vuoden kuluessa ja hanke on
toteutettava olennaisilta osin 10 vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on
tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetyt käyttöoikeudet raukeavat.

24

YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU
TIIVISTELMÄ
Vuorovaikutustiivistelmä on liitteenä 19. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on hakemuksen liitteenä 20.
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