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Neljännesvuosiraportti 2-3/2018 

1. Yhteenveto/hanketilanne 

 

1.1. Keskeiset tapahtumat raportointijaksolla 1.4.–31.8.2018 

Yhtiön hallitus teki kokouksessaan 24.4.2018 hankkeen rakentamispäätöksen sekä päätti sen toteu-

tukselle asetettavat keskeiset tavoitteet. 

Työt Sulkavuoren pima- ja aluerakka työmaalla etenevät suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti. 

Kallionpaljastustyöt kohteessa on saatu valmiiksi, ja työmaan kokonaisvalmiusaste elokuun lopulla 

on noin 45 %.  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 5.4.2018 päätöksellään Tampereen Seudun Kes-

kuspuhdistamo Oy:lle (myöhemmin Keskuspuhdistamo) ympäristöluvan (Nro 35/2018/1, Dnro 

LSSAVI/1270/2017) koskien Sulkavuoren keskusjätevedenpuhdistamon ja lietteenpolttolaitoksen ra-

kentamista ja toiminnan aloittamista sekä purkuputken rakentamista ja sijoittamista Pyhäjärveen. 

Ympäristöluvasta on jätetty kaksi valitusta, joista toinen koski Pyhäjärveen asennettavan purkuput-

ken asennustavan ympäristövaikutusten huomioimista (sedimenteissä mahdollisesti olevat haitalli-

set aineet, valittajana Pirkanmaan Ely -keskus). Toinen valitus liittyi pelkoon yksittäisen kiinteistön 

mahdollisesta vaurioitumisesta hankkeen toteutuksen seurauksena. 

Vesilainmukainen lupa asentaa Keskuspuhdistamon siirtoviemärilinjat (2 kpl Ø 800 mm paineviemä-

reitä) Pyhäjärven pohjaan välille Rahola - Haikka sai lainvoiman 20.4.2018 (Nro 26/2018/2, Dnro 

LSSAVI/1260/2017. 

Tampereen kaupungin rakennusvalvonta myönsi Sulkavuoren Keskuspuhdistamolle rakennusluvan 

10.4.2018 (lupatunnus: 18-0277-R) ja Raholan jätevedenpumppaamolle vastaavasti 6.7.2018 (lupa-

tunnus: 18-0616-R). 

Kaksi Keskuspuhdistamon vesilain mukaista lupahakemusta koskien pohjavedenpinnan mahdollista 

haitallista alentamista, saivat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta hakemuksen mukaisen 

päätöksen 30.8.2018. Sulkavuoren aluetta koskeva lupa (Nro 63/2018/2, Dnro LSSAVI/3616/2017) 

sisältää myös valmisteluluvan, joka mahdollistaa varsinaisten puhdistamotilojen louhintojen edellyt-

tämien valmistelevien töiden aloittamisen ennen luvan lainvoimaisuutta. Kalliotunneleiden louhintaa 

koskeva lupa (Nro 64/2018/2, Dnro LSSAVI/3667/2017) sisältää myös oikeuden aloittaa valmistele-

vat toimenpiteet ennen lainvoimaa.  

Termisen kuivauksen ja polton korvaaminen biokaasuntuotannolla (mädätys) lietteenkäsittelymene-

telmänä, siirretiin Tampereen kaupungin konsernijaoston käsittelyyn yhtiön hallituksen päätöksellä 

21.3.2018. Päätös biokaasulaitoksen rakentamisesta sekä lietteenpolttolaitoksesta luopumisesta 

tehtiin konsernijaostossa 11.4.2018. Suunnittelusopimus koskien biokaasulaitoksen toteutussuunnit-

telua allekirjoitettiin 13.6.2018 Watrec Oy:n kanssa. Biokaasulaitoksen toteutussuunnittelun on tar-

koitus valmistua kesään 2019 mennessä. 

Konsulttisopimus kalliorakennuttamisen ja valvonnan palveluista Sito Rakennuttajat Oy:n kanssa al-

lekirjoitettiin 27.6.2018. Toimeksianto käsittää kalliorakentamisen valmistelun sekä rakentamisen ai-

kaiset konsultointi- ja valvontatehtävät vuosien 2018–2021 aikana sekä mahdollisten optiovuosien 

(1+1) osalta. 
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Ulkopuolisina palveluina hankittavien suunnittelu-, asiantuntija- sekä rakennuspalveluiden tilanne 

elokuun lopussa 2018 on esitetty hankkeen kumppanuuskaaviossa liitteessä 1. 

Keskuspuhdistamon siirtoviemärilinjojen toteuttaminen välillä Viinikanlahti - Vihilahti eteni. Toteutus 

vaatii linjarakentamisen yhteensovittamista Hatanpään sairaala-alueen kaavatyön sekä alueen kun-

nallistekniikan uudelleenjärjestelyjen kanssa. Ensimmäisenä vaiheena Hatanpäänkadun kunnallis-

tekniikan uudelleenjärjestelyn toteuttamiseksi, tulee alueella suorittaa Tampereen Sähkölaitoksen 

nykyisen 110 kV sähkökaapelin siirtotyöt kevään 2019 aikana. Raportointijaksolla valmistui sopimus-

luonnos siirron kustannusjaosta Tampereen kaupungin kiinteistöyksikön, Tampereen Sähköverkon, 

Tampereen Veden sekä Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kesken.  

1.2. Keskeiset muutokset hankeriskeissä ja toteutuksessa 

Sulkavuoren Keskuspuhdistamohankkeen hankeriskeistä on laadittu suunnitteluvaiheessa erillinen 

”Riskienhallintaraportti OT1-4” Ramboll Finland Oy:n toimesta. Kesäkuussa (15.6.2018) pidettiin 

hankkeen riskienhallinnan work-shop Ramboll Finland Oy:n vetämänä. Teemapäivän aikana käytiin 

läpi aiemmin laadittua riskienhallintaraporttia alustavan kommentointikierroksen pohjalta, päivitettiin 

tunnistettujen riskien statuksia vastaamaan hankkeen nykytilannetta sekä kartoitettiin uusia esiin tul-

leita hankeriskejä. Riskityötä jatketaan ja uudelleen kohdennetaan toteutus- ja käyttöönottovai-

heissa.   

Pohjavedenpinnan mahdollista haitallista alentamista Sulkavuoren ja kalliotunneleiden alueella kos-

kevat kaksi lupaa saivat myönteisen päätöksen LSSAVI:lta elokuussa (30.8.2018). Molemmat luvat 

sisältävät valmistelevien toimenpiteiden aloittamiseen ennen lupien lainvoimaisuutta oikeuttavan val-

misteluluvan. Sulkavuoren aluetta koskeva valmistelulupa mahdollistaa ensimmäisen louhin-

taurakan aloittamisen suunnitellun aikataulun mukaisesti. 

Keskuspuhdistamon siirtolinjahankkeiden osalta merkittävimmät yhteensovitustarpeet Tampereen 

kaupungin sekä muiden kunnallisteknisten operaattoreiden kesken kohdistuvat Nuolialantien lii-

kenne- ja katurakennetta koskeviin muutoksiin, Hatanpään sairaala-alueen kunnallisteknisiin uudel-

leenjärjestelyihin sekä Viinikanlahden nykyisen jätevedenpuhdistamoalueen kaavoitukseen. Edellä 

mainittujen hankekokonaisuuksien yhteensovitusta pyritään aktiivisesti edistämään Keskuspuhdis-

tamon toimesta, jotta linjahankkeet voitaisiin toteuttaa alkuperäisessä aikataulussa.  

Tampereen kaupunki on käynnistänyt ympäristölupaprosessin koskien Sulkavuoren louheen loppu-

sijoitusta Hiedanrannan vesistötäyttöihin Näsijärveen. Luvan myötä Sulkavuoresta louhittava 1,6 mil-

joonaa irtokuutiota louhetta on tarkoitus hyödyntää kustannustehokkaasti osana Hiedanrannan alu-

een rakentamista. Lupaa louheen sijoittamiselle ei ole vielä myönnetty, joten kaupungin toimesta on 

kartoitettu vaihtoehtoisia välivarastointialueita louheelle lupaprosessin mahdollisesti pitkittyessä. 

Vuoden 2019 vaiheessa käynnistyvässä ensimmäisessä louhintaurakassa (LOU1, Sulkavuoren avo-

louhinta sekä ajo- ja huoltotunneleiden louhinta) syntyvä 250 000 itdm3 kiviaines tullaan läjittämään 

Lahdesjärven alueella sijaitsevalle kaupungin omistamalle tontille, ellei sitä voida kuljettaa Hiedan-

rantaan.   
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2. Hallinto 

 

2.1. Hallituksen keskeiset päätökset seurantajaksolla (huhti-elokuu 2018) 

 hankkeen rakentamispäätös ja toteutukselle asettavat tavoitteet 

 toiminnan aikaisten (2024-) korkoriskien suojaamiseen liittyvät päätökset 

 toimintaperiaatteet Keskuspuhdistamon viemäritunnelilinjauksilla olevien maalämpökaivojen 

suhteen 

 lunastuslupahakemus viemäritunnelilinjauksen varo-alueella tunnelien toteuttamiseksi 

 käyttöpäällikön, talouspäällikön ja toimistoinsinöörin toimien ”perustaminen” ja rekrytoinnin käyn-

nistäminen 

 

2.2. Hallitukselle esiteltävät keskeiset asiat tulevalla seurantajaksolla (syys-joulukuu 2018)  

 Sulkavuoren ajotunneleita ja avolouhintaa koskevan urakan hankintapäätös 

 biokaasulaitoksen toteutusperiaatteet 

 hankinnat: Viinikanlahden jätevedenpumppaamon suunnittelu, paineputkimateriaalien hankinta 

nro 1 

 Vihiojan alueen louhinta- ja viemäröintiratkaisut 

 luvituksiin mahdollisesti liittyvien valitusten ratkaisuehdotukset 
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3. Lupatilanne 

 

3.1. Ympäristö- ja vesilain mukaiset luvat  

 
Yhteenveto lupahakemusten käsittelytilanteesta on esitetty oheisessa taulukossa (harmaita soluja 

päivitetty sitten edellisen neljännesvuosiraportin). 

Lupa Jätevedenpuhdistamoa 

koskeva ympäristölupa,

Lietteenpolttolaitosta 

koskeva ympäristölupa,

Vesitalouslupa

Vesilain mukainen lupa Vesilain mukainen lupa Vesilain mukainen lupa

Diaarinumero LSSAVI/1270/2017 LSSAVI/1260/2017 LSSAVI/3616/2017 LSSAVI/3667/2017

Kuvaus "Tampereen Seudun 

Keskuspuhdistamo Oy:n 

Sulkavuoren keskusjäte-

vedenpuhdistamon ja 

lietteenpolttolaitoksen 

ympäristölupa sekä 

toiminnan aloittamislupa 

ja purkuputken 

rakentaminen sekä 

valmistelulupa, 

Tampere" 

”Siirtoviemärin 

rakentaminen 

Pyhäjärven alitse välille 

Rahola-Pirkkala sekä 

valmistelulupa, Tampere 

ja Pirkkala”

”Pohjavedenpinnan 

mahdollinen alentaminen 

Sulkavuoren alueella 

sekä valmistelulupa, 

Tampere”

”Tampereen 

Viinikanlahden 

puhdistamon, Vihilahden 

ja Sulkavuoren väliselle 

alueelle sijoittuvan 

jäteveden siirtotunnelin 

ja purkutunnelin louhinta 

ja jäteveden 

siirtotunnelin louhinta 

Vihiojan alitse sekä 

valmistelulupa, 

Tampere"

Lupahakemus 

jätetty 

(v ireilletulo päivämäärä)

28.2.2017 28.2.2017 29.6.2017 4.7.2017

Lupahakemuksen 

kuulutus

4.9.2017 2.5.2017 3.11.2017 3.11.2017

Kuulutus ja 

hakemusasiakirjat 

nähtävillä

11.9. - 11.10.2017 9.5. - 8.6.2017 7.11. - 7.12.2017 7.11. - 7.12.2017

Lupahakemuksesta 

annetut lausunnot 

ja muistutukset

8 kpl (lausunnot)

14 kpl (muistutukset ja 

mielipiteet)

6 kpl (lausunnot)

1 kpl (muistutukset ja 

mielipiteet)

3 kpl (lausunnot)

2 kpl (muistutukset ja 

mielipiteet)

3 kpl (lausunnot)

2 kpl (muistutukset ja 

mielipiteet)

Lupahakemuksen 

täydennys

26.5.2017

7.8.2017

11.12.2017 (sis. 

vastine)

15.2.2018

21.2.2018

31.1.2018

25.4.2017

31.8.2017 (sis. selitys)

26.10.2017

Päätös asiasta 5.4.2018 20.4.2018 30.8.2018 30.8.2018

Lupapäätöksen nro 35/2018/1 26/2018/2 63/2018/2 64/2018/2

Kuulutus 

päätöksestä

5.4.2018 20.4.2018 30.8.2018 30.8.2018

Valitusajan 

päättyminen

7.5.2018 (päätöksestä 

valitettu)

21.5.2018 1.10.2018 1.10.2018

Järjestetyt 

yleisötilaisuudet

16.2.2017

2.10.2017

Päivitetty 10.9.2018, E.La
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Sulkavuoren keskusjätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupa sekä purkuputkea koskeva vesi-

lain mukainen lupa myönnettiin 5.4.2018. LSSAVI:n päätös (Nro 35/2018/1, Dnro 

LSSAVI/1270/2017) sisältää jätevedenpuhdistamon toiminnan aloittamisluvan sekä purkuputken to-

teuttamisen valmisteluluvan ennen lainvoimaisuutta.  

Pyhäjärven alittavaa siirtoviemäriä välillä Rahola-Pirkkala koskeva vesilainmukainen lupa myönnet-

tiin 20.4.2018. Päätöksestä (Nro 26/2018/2, Dnro LSSAVI/1260/2017) ei tullut valituksia, ja lupa on 

lainvoimainen. 

Pohjavedenpinnan mahdollista haitallista alentamista Sulkavuoren ja kalliotunneleiden alueilla kos-

kevat kaksi vesilainmukaista lupahakemusta saivat myönteiset päätökset 30.8.2018. LSSAVI myönsi 

päätöksissään (Sulkavuoren alue: Nro 63/2018/2, Dnro LSSAVI/3616/2017 ja kalliotunneleiden alue: 

Nro 64/2018/2, Dnro LSSAVI/3667/2017) myös valmisteluluvat molemmille osuuksille. 

3.2. Rakennus- ja rakennustoimenpideluvat sekä maisematyöluvat 

Sulkavuoreen rakennettavien Keskuspuhdistamon rakennusten osalta Tampereen kaupungin ym-

päristö- ja rakennusjaosto on 10.4.2018 myöntänyt Sulkavuoren Keskuspuhdistamolle rakennuslu-

van ja aloittamisoikeuden (lupatunnus 18-0277-R). Vastaavasti kaupunki on 6.7.2018 päätöksellään 

myöntänyt rakennusluvan Raholan uudelle jätevedenpumppaamolle (lupatunnus: 18-0616-R). 

Sulkavuoren (Keskuspuhdistamo), Raholan (rakennettava jätevedenpumppaamo), Viinikanlahden 

(rakennettava jätevedenpumppaamo), Leirintäkadun (rakennettava Raholan paineviemäreiden pur-

kukaivo) sekä Vihilahden (useita rakennettavia siirto- ja purkulinjarakenteita) koskevat maavuokra-

sopimukset on allekirjoitettu Tampereen kaupungin kanssa 9.4.2018 (vuokra-aika 1.4.2018 - 

31.3.2068). 

Viinikanlahden jätevedenpumppaamon toteutussuunnittelu tullaan käynnistämään vuoden 2019 al-

kupuolella. Suunnittelukonsultin valinnasta järjestetään erillinen suunnittelukilpailutus. Rakennuslu-

paa pumppaamolle tullaan hakemaan vasta toteutussuunnitelmien valmistuttua. Viinikanlahden jä-

tevedenpumppaamon suunnittelutyön ja Viinikanlahden nykyisen jätevedenpuhdistamotontin uudel-

leen kaavoituksen osalta tullaan tekemään yhteistyötä Tampereen kaupungin kaavoitusyksikön 

kanssa. 

Keskuspuhdistamo on hakenut Tampereen kaupungilta melulupaa louhintaurakka 1 varten. Tampe-

reen kaupunki on puolestaan jättänyt vesilupahakemuksen kesällä 2017 Sulkavuoren louheen läjit-

tämiseksi Hiedanrantaan ja Näsijärveen, lupapäätöstä odotetaan. 

3.3. Maankäyttöluvat ja -sopimukset, rasitteet 

Välille Sulkavuori - Vihilahti louhittavien viemäri- ja purkutunneleiden rasitteita valmistellaan vietä-

väksi eteenpäin lunastustoimituksena. Lunastuslupahakemus on jätetty Maanmittauslaitokselle ja 

sillä haetaan lupaa kiinteistöjen maanalaisten tilojen (mm. maalämpökaivojen rakentaminen tunne-

leiden varoalueille) käyttörajoitukselle. Maanmittauslaitoksen lunastuskuuleminen alueen asukkaille 

järjestettiin Maanmittauslaitoksen kutsumana 4.9.2018. 
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Rautaharkon asuinalueelta on tunnelilouhintoja silmällä pitäen valmistunut AX-suunnittelun toteut-

tama tunnelilinjojen varoalueella sijaisevien maalämpökaivojen nykytilakartoitus. Asukastilaisuus 

selvityksen tuloksiin ja jatkotoimenpiteisiin liittyen järjestettiin Keskuspuhdistamon toimesta 

13.6.2018. Keskuspuhdistamon tunnelilouhintojen riskialueella sijaitsevien nykyisten maalämpökai-

vojen lämmöntuottomittaukset seurannan pohjaksi tullaan tekemään kevättalven 2019 aikana. Kar-

toitus koskee yhteensä kuutta nykyistä Rautaharkon alueella sijaitsevaa maalämpökaivoa.  

3.4. Kaavoitustilanne 

Pirkanmaan maakuntakaava  

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 27.3.2017. Hä-
meenlinnan hallinto-oikeuteen jätettiin hyväksymispäätöksestä 12 valitusta, joista yksi koski Sulka-
vuoreen rakennettavaa keskuspuhdistamoa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 23.5.2018 päätöksel-
lään vahvistanut kaavan. Sulkavuoren Keskuspuhdistamoa koskeva valitus hylättiin. 
 
Asemakaavoitus 

Kaupunginvaltuuston on 15.5.2017 hyväksynyt kaikki neljä Keskuspuhdistamon hakemaa asema-
kaavaa: 

 

 Lakalaiva, Rautaharkko ja Taatala, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo (Sulkavuori), ase-
makaava nro 8610 (TRE: 314/10.02.01/2016) 

 XXII (Hatanpää) ja Rantaperkiö, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo (Vihilahti), asema-
kaava nro 8611 (TRE: 315/10.02.01/2016) 

 Maanalainen asemakaava nro 8612, Rantaperkiö ja Rautaharkko, Tampereen seudun keskus-
puhdistamo (Sulkavuori - Vihilahti) (TRE: 316/10.02.01/2016) 

 Maanalainen asemakaava nro 8613, XXII (Hatanpää), Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo 
(Vihilahti - Viinikanlahti) (TRE: 317/10.02.01/2016) 

 
Asemakaavat ovat tulleet voimaan Tampereen kaupunginhallituksen kuulutuksella 27.6.2017. 
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4. Suunnittelutilanne 

 

4.1. Sulkavuoren Keskuspuhdistamo 

Toteutussuunnitteluvaiheen loppuunsaattamiseksi on Keskuspuhdistamon ja suunnittelukonsulttien 

kesken laadittu osatehtäväkohtainen taloudellinen väliselvitys, jossa vastaanotetaan hankintasopi-

musten mukainen suunnittelutoimeksianto sekä todetaan suunnittelukonsultin sisäisen laadunvar-

mistuksen riittävyys. Suunnittelutoimeksiantojen taloudellisten väliselvitysten tilanne on esitetty alla: 

 Osatehtävä 1, Ramboll Finland Oy taloudellinen väliselvitys vastaanotettu 28.3.2018 

 Osatehtävä 2, Ramboll Finland Oy  taloudellinen väliselvitys vastaanotettu 19.10.2017 

 Osatehtävä 3, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd taloudellinen väliselvitys vastaanotettu 

18.10.2017 

 Osatehtävä 4, Pöyry Finland Oyj ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy taloudellinen väliselvitys 

vastaanotettu 13.8.2018 

Osatehtävien 1 (laitossuunnittelu) ja 3 (kalliosuunnittelu) osalta on sovittu seuraavien suunnitteluko-

konaisuuksien kehittämisestä: 

 Lay out -tasoisten ja rakenteellisten ratkaisuiden kehittäminen, valmistuu vaiheittain helmikuun 

loppuun 2019 mennessä (vaikutus LOU 2-urakkaan) 

Osatehtävän 4 (pääsuunnittelijan tehtävät suunnitteluvaiheessa ja tietomallikoordinointi) jatkosta on 

sovittu seuraavaa hankkeen siirtyessä suunnittelusta rakentamisvaiheeseen: 

 Pöyry Finland Oyj on ilmoittanut, että he luopuvat pääsuunnittelijan tehtävistä rakennusvaihee-

seen siirryttäessä. Hankkeelle hankitaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaissa määritettyjä tehtä-

viä hoitava pääsuunnittelija 

 

4.2. Hankkeen siirtoviemärit 

Osatehtävän 2 (linjasuunnittelu) osalta on sovittu seuraavien suunnittelukokonaisuuksien kehittämi-

sestä: 

 Hatanpään alueen kaavoitus ja kunnallisteknisten hankkeiden yhteensovitus koskien Keskus-

puhdistamon siirtoviemäreitä välillä Viinikanlahti - Vihilahti valmistuu keväällä 2019 

 Hatanpään alueen rakennuttamisen organisoimisesta eri osapuolten (Keskuspuhdistamo, Tam-

pereen kaupunki, Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Vesi) kesken on tehty aloite Keskuspuh-

distamohankkeen toimesta elokuussa 2018 

 Vihiojan viemärijärjestelyt; lay out -tasoisten periaatteiden lukitseminen ja muutossuunnittelu, 

valmistuu helmikuun loppuun 2019 mennessä (vaikutus LOU 2-urakkaan) 

 Nuolialantien suunnitteluhankkeiden (laatukäytävä, ratikkareitti, syöttövesijohto Pirkkalaan) yh-

teensovitus, aikataulu avoin 

 Viinikanlahden jätevedenpumppaamon toteutussuunnittelu, toteutussuunnittelu vuoden 2019 ai-

kana 
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4.3. Biokaasulaitoksen toteutussuunnittelu 

Biokaasulaitoksen toteutussuunnittelusta vastaa 13.6.2018 allekirjoitetun suunnittelusopimuksen no-

jalla Watrec Oy.  

Toteutussuunnittelun osalta biokaasulaitoksen mitoitusparametrit, reaktorityyppi sekä projektisuun-

nitelma on hyväksytetty Keskuspuhdistamolla elokuun suunnittelukokouksessa. Tulevan raportointi-

jakson aikana laitoksen lay-out- ja tilasuunnitelmaa sekä PI-kaavioita tullaan tarkentamaan. Lisäksi 

laitesijoittelua päälaitteiden osalta sekä teräsbetonirakenteiden suunnittelua jatketaan. Biokaasulai-

toksen toteutussuunnittelu etenee alkuperäisessä aikataulussa (valmistuminen toukokuun 2019 lop-

puun mennessä) ja suunnittelun valmiusasteen ollessa elokuun lopussa noin 8 %.  
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5. Toteutus 

 

5.1. Työnaikainen suunnittelu ja valvonta 

 

Pima- ja alueurakan valvojana alueurakan osalta sekä hankkeen turvallisuuskoordinaattorina toimii 

Keskuspuhdistamon toimesta Ari-Matti Ilkka. Pilaantuneiden maiden kunnostusurakan valvojana 

(sekä Tampereen kaupungin valtuuttamana rakennuttajana) toimii Kalle Putula ja ympäristötekni-

senä valvojana Tanja Satta konsulttitoimisto Sitowiseltä. 

 

Kalliorakennuttamisen ja valvonnan tehtäviin on valittu 27.6.2018 konsultiksi Sito Rakennuttajat Oy. 

He tulevat toimimaan tilaajan valvontakonsulttina Keskuspuhdistamohankkeeseen liittyvissä louhin-

taurakoissa (LOU1 ja LOU2) vuosien 2018–2021 aikana. 

 

5.2. Rakentaminen  
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Sulkavuoren alue- ja pilaantuneiden maiden puhdistusurakka käynnistyi maaliskuussa 2018 puiden 

kaadolla ja lumien siirroilla. Urakka on edennyt elokuun loppuun saakka alkuperäisessä aikataulussa 

ja merkittäviltä lisä- ja muutostöiltä on vältytty. 

 

Tontilla tehtävät kallionpaljastustyöt louhintaurakoita varten on saatu valmiiksi ja pilaantuneiden mai-

den läjityspenkkojen suotovesiä varten kaivettava suotosalaojakaivanto sekä bentoniittimattopinto-

jen tasaus on meneillään. Myös puhdistamotontin poikki kulkevien vesijohto- ja viemärikanaalien 

rakennustyöt ovat käynnistyneet. 

 

Metanoliaseman pohjan massanvaihto on saatu valmiiksi ja puhdistamotontin pintavesien viivyttä-

miseksi asennettava hulevesien viivytyskasettijärjestelmä asennettua. Maakaivuiden yhteydessä 

syntyvät puhtaat ylijäämämaat ajatetaan Pyhäjärventien (E63) meluvalliin sekä Postitorvenkadun 

välivarastoon. 

Alueen eteläosaan Sulkavuorenkujan suuntaisesti rakennetaan suihkupilarointitekniikkaa hyödyn-

pystyeristysseinä suotovesien pääsyn estämiseksi Pyhäjärventien suuntaan. Suihkupilaroinnin vaa-

timat työpohjan kaivutyöt sekä betoni-/bentoniittiaseman pystytystyöt käynnistyivät elokuun loppu-

puolella. Alueella kaivettavista pilaantuneista maista rakennettavat jätetäytön muotoilutyöt ovat vielä 

kesken ja kaatopaikkarakenteita päästänee rakentamaan syys-lokakuun vaihteessa. 

Urakan valmistumista seurataan kerran kuukaudessa pidettävissä työmaakokouksissa. Seuraava, 

työmaakokous nro 6 pidetään tiistaina 11.9.2018. 

 

5.3. Työturvallisuus 

 

Pima- ja alueurakan turvallisuuden aloituspalaveri urakoitsijan, valvojien ja turvallisuuskoordinaatto-

rin kesken on pidetty 4.4.2018. Työmaan turvallisuuden seuranta MVR-kierroksin on aloitettu viikolla 

17. Huhti-elokuun 2018 aikana tehtyjen 18 mittauksen keskiarvo on 94,5 %; tulokset sijoittuvat välille 

82,5 % - 98,9 %. 
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6. Investointien aikataulutus 

 

Keskuspuhdistamon yhtiöhallituksen ensimmäinen kokous pidettiin 1.7.2015 ja hankkeen oletettu 

valmistumisaika on kesäkuussa 2024. Hankkeen yleisaikataulu on esitetty liitteessä 2. 

 

Vuosien 2018–2019 aikana toteutettavien hankintojen yleisaikataulu on esitetty alla: 

 

 
 

6.1. Valmistelussa 

 

Rakentamisen aikaisten maastotutkimusten ja -mittausten sekä pienimuotoisten kunnallisteknisten 

töiden puitesopimukset on tarkoitus kilpailuttaa syksyn 2018 aikana. Kilpailutettavilla puitesopimuk-

silla haetaan kumppaneita keskuspuhdistamohankkeen rakentamisen aikaisille kartoitus- ja urakoita 

tukeville maanrakennustöille.  

 

Viinikanlahden jätevedenpumppaamon toteutussuunnittelu tullaan kilpailuttamaan loppuvuodesta 

2018. Pumppaamon suunnitelmien on tarkoitus valmistua vuoden 2019 aikana. Lähtökohtana suun-

nittelussa on toteuttaa teknisiltä ja lay-out-ratkaisuiltaan Raholan jätevedenpumppaamoa vastaava 

kokonaisuus, jo aiemmin valmistuneiden Raholan jätevedenpumppaamon totutussuunnitelmien poh-

jalta. 

 

Keväällä 2018 julkaistuun muoviputkien materiaalihankintojen sähköiseen markkinakyselyyn vastasi 

yhteensä seitsemän materiaalitoimittajaa. Markkinakyselyiden pohjalta laadittavat materiaalihankin-

nat tullaan kilpailuttamaan kahdessa osassa, joista ensimmäinen noin 1 500 metrin putkihankintakil-

pailutus vuoden 2018 loppupuolella ja toinen noin 20 000 metrin putkihankinta vastaavasti vuoden 

2019 aikana. Putkitoimitukset tulevat ajoittumaan vuosille 2019–2023. 

 

6.2. Hankintavaiheessa 

 

Sulkavuoren tonttialueen avolouhintaa sekä ajo- ja huoltotunneleiden louhintaa koskeva julkinen 

urakkakilpailutus (LOU1) julkaistiin HILMA-järjestelmässä elokuussa 2018. Hankinnassa tilaaja va-

litsee yhden toteutuskumppanin edellä mainittujen louhintaurakoiden toteuttajaksi. Urakkatarjousten 

jättö on 10. syyskuuta ja valittava louhintaurakoitsija on selvillä18. syyskuuta. Sulkavuoren ensim-

mäisen louhintaurakat työt valmistuvat elokuun 2019 loppuun mennessä. 
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6.3. Suunnittelu- ja urakointivaiheessa 

 

Sulkavuoren pima- ja alueurakka alkoi maalis-huhtikuun vaihteessa 2018 ja se valmistuu urakoitsijan 

(YIT Infra Oy) aikataulun mukaisesti vuoden 2018 loppuun mennessä. 

 

Biokaasulaitoksen toteutussuunnittelun kilpailutus järjestettiin huhtikuussa 2018 ja suunnittelutoi-

meksiannosta vastaavaksi konsultiksi valittiin forssalainen Watrec Oy. Hankinta käsittää Sulkavuo-

reen rakennettavaan keskuspuhdistamoon liittyvän biokaasulaitoksen toteutussuunnittelun koko-

naissuunnitteluna. Suunnittelutoimeksianto valmistuu toukokuun 2019 aikana.  

 

Kalliorakennuttamisen ja valvonnan palveluntuottajaksi valittiin toukokuussa 2018 Sito Rakennuttajat 

Oy. Hankinta käsittää keskuspuhdistamohankkeen kalliorakennuttamisen ja valvonnan palvelut, kal-

liorakentamisen urakoidenvalmistelutehtäviä sekä rakentamisen aikaiset valvonta- ja asiantuntija-

tehtävät. Sopimuskausi on kolme vuotinen ja sopimusta voidaan jatkaa tarvittaessa kahdella mah-

dollisella optiovuodella. 

 

6.4. Vastaanottovaiheessa 

 

Ei vielä raportoitavaa. 
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7. Hankkeen kustannukset 

 

7.1. Investointitarve, vuosittainen kustannusten jakautuminen 

Keskuspuhdistamohankkeen rahoitustarve vuosille 2015–2024 (vuoden 2017 lopun kustannusta-

sossa, maanrakennustöiden kustannusindeksi 112) on 318 000 €. Rahoitustarpeen jakautuminen ha-

kekokonaisuuksittain on esitetty alla olevassa kaaviossa. 

Heinäkuun loppuun 2018 mennessä hankkeelle oli kertynyt n. 7,0 miljoonaa euroa toteutuneita kus-

tannuksia, jotka ovat pääosin kohdistuneet hankkeen suunnittelupalveluiden hankintaan. Sidottuja 

kustannuksia hankkeelle on kertynyt n. 1,4 miljoonaa euroa, joka on Keskuspuhdistamon osuus yh-

teensä 3,2 miljoonan euron Sulkavuoren pima- ja alueurakasta. Alueurakan osalta toteutunut laskutus 

heinäkuun loppuun mennessä oli 380 000 €. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty Keskuspuhdistamohankkeen sidotut ja toteutuneet kustannukset 

suhteessa hankebudjettiin hankekokonaisuuksittain. 
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8. Toteutuksen aikainen riskienhallinta 

 

Ramboll Finland Oy:n toimesta laadittu hankkeen riskeistä kertova ”Riskienhallintaraportti OT1-4” on päi-

vitetty 12.9.2018. Raportin päivitys on tehty kesäkuussa pidetyn riskienhallinnan work-shopin pohjalta, 

jossa tunnistettujen hankeriskien statuksia päivitettiin vastaamaan nykytilannetta sekä kartoitettiin uusia 

esiin tulleita riskejä, esimerkiksi: 

 

8.1. Suunnitteluriskit 

 

Ajankohtaiset suunnitteluriskit sisältävät suunnittelun yhteensovituksen ja rajapintojen aiheuttamat 

vaikutukset laatuun. Aikaisin tehty toteutussuunnittelu ja suunnitelmien mahdollinen puutteellisuus 

vaikuttavat esimerkiksi rakentamisenaikaisen suunnittelun tarpeeseen. Tiedonhallinnan näkökul-

masta riskejä ovat suunnitelmien ja tietomallin ajantasaisuus ja ylläpitäminen, sekä tiedon varastoin-

nin ja jakamisen tuomat riskit. 

 

8.2. Toteutuksen riskit 

 

Rakentamisen aikataulujen mahdollinen muuttuminen tai viivästyminen toteutuksen edetessä voivat 

johtaa sekä aikataulu- että kustannusvaikutuksiin. Toteutuksen aikana tiedottamisen onnistumisen 

vaikutus korostuu vaikuttaen muun muassa hankkeen julkisuuskuvaan ja eri toimijoiden yhteenso-

vittamiseen. Rakentamisen aikana turvallisuuteen liittyvät riskit korostuvat. Esimerkiksi louheenajon 

ja myöhemmin siirtoviemäreiden toteutuksen alkaessa yleiset alueet, liikenne ja sivullisten turvalli-

suus korostuvat riskienhallinnassa entistä enemmän. Kaupungin hankkimaan luvitukseen liittyvä riski 

louheelle tarvittavien läjitys- ja loppusijoituspaikkojen löytymisestä vaikuttaa vahvasti myös keskus-

puhdistamohankkeeseen. 

 

8.3. Aikatauluriskit 

 

Merkittävä aikatauluriski on tarvittavan luvituksen viivästyminen lupaprosessien mahdollisesti viiväs-

tyessä tai lupapäätöksistä tehtävien valitusten myötä. Yhteishankkeiden ja eri toimijoiden intressien 

yhteensovitus erityisesti siirtolinjojen osalla luovat aikataulu- ja kustannusriskejä. Osatekijöinä ovat 

niin vuorovaikutuksen, tiedottamisen kuin vastuujakojen onnistuminen. 

 

8.4. Kustannusriskit 

 

Hankkeen kustannusriskeissä on otettu huomioon mahdollisuus lainsäädännön tai viranomaisvaati-

musten muuttumisesta puhdistamon elinkaaren aikana. Hankintoihin liittyviin riskeihin kuuluvat muun 

muassa markkinatilanteen, suhdanteiden ja hintojen muuttuminen sekä rakennusliikkeiden työti-

lanne ja sitä kautta käytettävissä olevat resurssit. Saadut urakkatarjoukset voivat olla eriäviä kustan-

nusarvion kanssa, ja lisäksi julkisen hankinnan tuomilla riskeillä, muun muassa valitusoikeuden 

myötä, voi olla vaikutuksia hankkeeseen. 
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9. Ympäristöasiat  

 

Keskuspuhdistamolle on elokuun lopussa perustettu Ympäristö- ja luontoryhmä. Ryhmän tehtävänä on 

huolehtia ja varmistaa, että luonto- ja ympäristöarvot tulevat hankkeessa huomioiduiksi, ympäristöön liit-

tyviä määräyksiä noudatetaan sekä hankkeen yleisiä ympäristöpäämääriä pohditaan ja toteutetaan. Li-

säksi seuraavan raportointijakson aikana tullaan päivittämään Sulkavuoren keskuspuhdistamon ympäris-

tövaikutusten arviointivaiheen hajumallinnus. 

 

Lähitulevaisuuden ympäristöasioihin hankkeessa kuuluvat louhinnan aikaisten ympäristövaikutusten seu-

rantajärjestelmän käyttöönotto sekä pohjavesien seurannan päivittäminen. Seurantajärjestelmän tarkoi-

tuksena on mm. koota ja tuottaa selkokielistä tietoa hankkeen ympäristöseurantamittauksista. Seuranta-

järjestelmään tullaan asiasta kiinnostuneille asukkaille sekä sidosryhmille järjestämään avoin pääsy Kes-

kuspuhdistamon internet-sivujen kautta.  

 

9.1. Pilaantuneet maat, vesienhallinta 

 

Sulkavuoren pima- ja alueurakassa on kaivettu pilaantuneita maita rakentamisen edellyttämässä 

laajuudessa. Pilaantuneen maan kaivua on ohjannut ympäristötekninen valvoja. Kaivua ohjataan 

otettujen maanäytteiden analyysitulosten perusteella. Työssä noudatetaan Pirkanmaan ELY-keskuk-

sen antamaa päätöstä pilaantuneen maan puhdistamisesta (PIRELY/2473/2016). Alueelta kaivetut 

pilaantuneet maat ja jätteet siirretään olemassa olevan kaatopaikan päälle ja jätetäytön päälle ra-

kennetaan asianmukainen tiivisrakenne. Jätetäytön sivuille rakennetaan myös tiiviit seinämät estä-

mään haitta-aineiden leviäminen ympäristöön vesien mukana. Nyt tehtävät rakenteet ovat merkittävä 

parannus aikaisempaan tilanteeseen verrattuna, jolloin kaatopaikan haitta-aineita pääsi hallitsemat-

tomasti leviämään ympäristöön vesien ja ilmapäästöjen mukana.  

 

Kaatopaikan suotovedet otetaan hallintaan tiivisrakenteen sisäpuolella olevalla salaojalla. Suotau-

tuva vedet kerätään kootusti käsittelyyn, josta vedet menevät ilmastuksen, laskeutuksen, mekaani-

sen suodatuksen sekä aktiivihiilisuodatuksen kautta jätevesiviemäriin. Viemäröitävän veden laatua 

tarkkaillaan viikoittain otettavin näyttein. Työn aikana kaivantoihin kertyvät vedet pumpataan saman 

prosessin läpi. Kerättävät kaatopaikkakaasut käsitellään haitattomiksi biosuotimissa ennen ilmake-

hään päästämistä. 

 

9.2. Kallio- ja pohjavesi 

 

Pohjavesien tarkkailua on raportointijakson aikana jatkettu. Mittauksia on tehty urakka-alueella ja 

sen läheisyydessä olevista pohjavesiputkista. 

 

9.3. Melu 

 

Pima- ja alueurakassa tehtiin kesällä yötöitä, jotka toteutettiin mahdollisimman vähäisellä kalustolla 

meluhaittojen välttämiseksi. Kesän aikana alueella louhittiin vesijohtokanaali ja suuria irtokiviä räjäy-

tystyön ilmoituksen aikarajoitusten mukaisesti. Melusta ei ole tullut valituksia. 

 

9.4. Tärinä 

 

Ei raportoitavaa tarkkailujaksolla. 
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9.5. Haju 

 

Lähiasutusalueilla havaittiin kesäkuun lopussa pilaantuneista maista lähtöisin olevaa hajuhaittaa. 

Asiasta saatiin palautetta ja se korjattiin välittömästi peittämällä hajun lähteenä olevat täyttökasat. 

Hajun leviämisen havainnointia parannettiin asentamalla urakka-alueelle tuulipussi näyttämään val-

litsevan tuulen suunnan. 

 

9.6. Puhtaanapito 

 

Yleisiä teitä on urakan aikana pidetty puhtaana pesemällä. Tarvetta teiden pesulle on ollut lähinnä 

urakka-alueen portin edessä Särkijärvenkadulla sekä rakennettavan meluvallin edustalla Hylliniityn-

kadulla. 
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10. Tiedottaminen ja asiakaspalaute 

 

10.1. Tiedotussuunnitelma 

Keskuspuhdistamon päivitetty vuorovaikutussuunnitelma on valmistunut 24.4.2018.  

Kalliotunneleiden vaikutusalueella sijaitseville maalämpökaivollisten kiinteistöiden omistajille pidet-

tiin informaatio- ja keskustelutilaisuus kesäkuussa 2018. Tilaisuudessa käytiin läpi kalliotunneleiden 

louhintojen mahdollisia vaikutuksia lämpökaivojen toimintaan sekä esiteltiin em. kiinteistönomistajille 

tulevat jatkotoimenpiteet ennen tunnelilouhintojen aloittamista. 

Lunastuslain mukainen kuulemistilaisuus kalliotunneleiden vaikutusalueella sijaitseville kiinteistöille 

tullaan pitämään syyskuussa 2018. Tilaisuudesta vastaavat Maanmittauslaitos sekä Tampereen 

Seudun Keskuspuhdistamo. Tilaisuudessa tullaan käsittelemään kalliotunneleiden rakentamisen 

sekä sijoittamisen aiheuttamia rajoitteita lähinnä Rautaharkossa sijaitsevien kiinteistöjen maanalai-

seen rakentamiseen. 

10.2. Palautteet ja reklamaatiot 

 

Sulkavuoren alue- ja pima-urakan sähkökaapeloinnista johtuneista väliaikaisista liikennejärjeste-

lyistä Särkijärvenkadulla saatiin kesäkuussa yksi palaute koskien kevyelle liikenteelle jätettyä vä-

häistä kulkutilaa. Järjestelyt korjattiin palautteen perusteella. 

 

Kesäkuun lopulla pilaantuneiden maiden täytöt urakka-alueella aiheuttivat hajuhaittoja, joista saatiin 

lähialueen asukkailta palautetta. Toimiin tilanteen korjaamiseksi ryhdyttiin välittömästi peittämällä 

täyttökasat. Urakka-alueelle asennettiin tuulipussi, jotta mahdollisten hajujen leviämistä voidaan ha-

vainnoida paremmin. 

 

10.3. Medianäkyvyys 

 

Raportointijakson aikana hankkeesta on tehty neljä videota, jotka löytyvät Vimeosta ja Keskuspuh-

distamon kotisivuilta. Videot ovat Vimeo-palvelussa keränneet katselukertoja elokuun loppuun men-

nessä seuraavasti: 

 Alueurakka 8/2018, 200 katselukertaa 

 Keskuspuhdistamo hanke - vaikutukset, 47 katselukertaa 

 Keskuspuhdistamon rakentamisen aikataulu, 75 katselukertaa 

 Alueurakka 4/2018, 117 katselukertaa 

 

Keskuspuhdistamon Facebook-tilillä on julkaistu 13 julkaisua ja jaettu 6 linkkiä. Kotisivujen Uusimmat 

tiedotteet -osiossa on julkaistu huhti-elokuussa 9 tiedotetta. 

 

Seudun lehdissä Keskuspuhdistamohankkeesta on kirjoitettu lainojen takauksiin, biokaasulaitoksen 

rakentamiseen, keskuspuhdistamon rakennuslupaan, louheen sijoittamiseen sekä maakuntakaa-

vaan liittyen. 
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TAMPEREEN SEUDUN KESKUSPUHDISTAMO, YLEISAIKATAULU URAKKAKOKONAISUUKSITTAIN
VERSIO 8.8.2018 /THe

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Sulkavuoren alueurakka

Sulkavuoren tonttialueen ja ajotunnelien louhintaurakka
Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka
Kalliotilojen rakennusurakka
Maanpäällisten tilojen rakennusurakka
LVI‐urakka
Sähköurakka
Koneistourakka
Sammutusjärjestelmäurakka
Kiinteistöautomaatiourakka
Instrumentointi‐ ja prosessiautomaatiourakka

V:lahden ja Raholan pumppaamoiden toteutusurakat (rakennus, kone, LVI, SIA)

Siirtoviemärin Rahola‐Satamakatu, plv 0 ‐ 2800 (linja B2.1)
Siirtoviemäri Satamakatu ‐ Partola, plv 2800 ‐ 5750 (linja B2.2)
Siirtoviemärin Partola ‐ Härmälänoja, plv 5750 ‐ 6200 (linja B2.2)
Siirtoviemäri Härmälänoja ‐ Leirintäkatu, plv 6200‐7200 (linja B1.1)
Siirtoviemärin Leirintäkatu‐ Rantaperkiönkatu, plv 0‐1550 (linja B1.2)
Siirtoviemärin Hatanpäänkatu ‐ Hatanpään puistokuja, plv 600‐1000 (linja A3) Hatanpään 110 kV.n siirto
Siirtoviemäri Vlahti ‐ Hatanpäänk. , plv 0‐600 ja Hatanpään puistokuja ‐ Vihilahti, plv 1000‐1900 (linja A3)
Purkulinjan Vihilahti‐Pyhäjärvi, plv 0‐1700 (linja A2.3)

Tilaajahankinnat
Tulopumput
Lietelingot
Ilmastuskompressorit
Paineviemäriputket (800 mm)
Viettoviemäriputket (1000‐1200 mm)
Painot vesistöjohdoille

Urakka aika
Keskuspuhdistamon hankkeisiin vaikuttavat muiden osapuolten urakat/suunnitelmat
Tilaajahankintojen toimitukset
Hankintavaihe

2018 20242019 2020 2021 2022 2023

timheino
Konekirjoitusteksti
Liite 2

timheino
Konekirjoitusteksti
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