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Kolmannesvuosiraportti 3-2019 
 

 
1. Yhteenveto   

 
Keskuspuhdistamohankkeen suunnittelun ja toteutuksen etenemistä tarkastellaan kol-
mannesvuosittain. Tämä raportti käsittelee ajanjaksoa 1.10.–31.12.2019. Hankkeen koko-
naisaikataulu ilmenee alla olevasta taulukosta (Taulukko 1). 
 
Taulukko 1. Hankkeen kokonaisaikataulu. 
 

 
 
Suunnitelmaratkaisuiden kehittämistä Sulkavuoren laitoksen osalta on jatkettu erityisesti 
rakenteita koskien. Suunnitelmaratkaisuiden kehittämistä jatketaan edelleen ja ensisijai-
sena tavoitteena on löytää käyttökelpoisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja urakkahan-
kintoihin. Biokaasulaitoksen suunnitelmien viimeistely on käynnissä.  
 
Siirtoviemäreiden suunnitelmia on viimeistelty erityisesti vuonna 2020 toteutettavien 
urakkaosuuksien osalta. Viinikanlahden jätevesipumppaamon suunnittelun aikataulu on 
jonkin verran venynyt kaupunkikuvaan liittyvien kysymyksien takia. Tällä ei ole vaikutusta 
hankkeen kokonaisaikatauluun.  
 
Biokaasulaitoksen ympäristölupahakemus jätettiin aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Vi-
hiojanlahden alittavan siirtoviemärin vesilupahakemus on edelleen aluehallintoviraston kä-
sittelyssä.  Tampereen kaupunki on jättänyt Hiedanrannan ns. saarivaihtoehtoon perustu-
van vesilain mukaisen louhetäytön lupahakemuksen aluehallintovirastolle. Lupa on myön-
netty tammikuussa, mutta lupa ei ole vielä lainvoimainen. Tämä lupamenettely ei vaikuta 
Keskuspuhdistamon hankkeen kokonaisaikataulun toteutumiseen. Jos vesistötäyttö ei ole 
louhinnan aikana mahdollista, kaupunki osoittaa louheelle välisijoituspaikat. Kaikki muut 
hankkeen toteutuksen eteenpäin viemiseksi tarvittavat luvat on haettu ja saatu.    
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Sulkavuoren ensimmäinen louhintaurakka, tonttialueen ja ajotunneleiden louhinta 
(LOU1) on valmistunut aikataulussaan. Puhdistamotilojen ja viemäritunneleiden louhin-
taurakka (LOU2) käynnistyi joulukuun alussa. Vuoden lopussa oli käynnissä kaksi siirto-
viemäriurakkaa: Partola-Härmälänoja (PV3) ja Viinikanlahti-Hatanpäänkatu (PV6). Niissä 
rakennetaan yhteensä 1,3 km siirtoviemärilinjaa, kun kaikkiaan hankkeessa toteutetaan 
siirtoviemäreitä 12,5 kilometrin matkalle.  
 
Hankinnoista tarkastelujaksolla saatiin päätökseen toisen louhintaurakan (LOU2) kilpailu-
tus, 3. paineputkihankinta ja Rahola-Satamakatu vesistöasennukseen liittyvien putkipaino-
jen hankinta. Viimeksi mainitusta hankintaa koskevasta päätöksestä jätettiin kuitenkin va-
litus markkinaoikeuteen joulukuussa, joten hankinta ei näin ollen ole vielä lainvoimainen.  
 
Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat vuoden 2019 loppuun mennessä yhteensä 29,9 
milj. euroa mikä on 9,4 % kokonaisrahoitustarpeesta. Kustannusten muodostuminen on 
kuvattu alla olevassa taulukossa (taulukko 2). Arvio kokonaisrahoitustarpeesta perustuu 
vuoden 2017 kustannustasoon.   
 
Taulukko 2.  Keskuspuhdistamohankkeen toteutuneet kustannukset 31.12.2019 ja arvio rahoitustarpeesta.  

 

 

Louhintatyöt 11 787 000 16,1 73 400 000           
Rakennustyöt ja pumppaamot 1 556 000 1,8 87 300 000           
Koneistotyöt ja lietteekäsittely 0,0 55 300 000           
LVISA - työt 0,0 30 900 000           
Siirto- ja purkuviemärit 1 989 000 9,3 21 300 000           
Suunnittelu-, rakennuttaminen ja työnaikainen rahoitus 14 559 000 54,5 26 700 000           
Kustannusvaraus 0,0 23 400 000           
Yhteensä 29 891 000 9,4 318 300 000         

Rahoitustarvearvio  
12/2017 

kustannustasossa

Toteutuneet 
kustannukset             

(alv 0 %)

Toteutuneiden          
% -osuus 

arvioidusta
Meno- / urakkalaji
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2. Hallinto 
 
Yhtiössä työskenteli tarkastelujakson lopulla kymmenen henkilöä. Uusi projektipäällikkö 
rekrytoitiin koneisto- ja putkistojen toimialalle.   
 
Hallitus kokoontui seurantajaksolla kolme kertaa ja keskeiset päätökset olivat: 

 Skanska Infra Oy:n valinta louhintaurakka 2:n toteuttajaksi 
 rakennuttamis- ja valvontapalveluiden kilpailutuksen käynnitäminen Sulkavuoren 

puhdistamon ja jäteveden pumppaamoiden rakennuttamiseen   
 tavoitteet paineviemäriurakalle välillä Viinikanlahti - Hatanpäänkatu 
 kannustejärjestelmien hyväksyminen 

 
Hallituksen päätettäväksi lähiaikoina tulevia merkittäviä asioita: 

 asetetaan hallituksen tavoitteet louhinta 2 -urakalle 
 käsitellään louhinta 1 -urakan loppuselvitys 
 päätetään sisäisen tarkastuksen järjestämisestä 
 tehdään päätös vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta ja budjetista. 

 
Hallitus vieraili joulukuussa Pietarin keskustaan toteutetulla uudella jätevesipumppaa-
molla, jolla ohjataan eri viemäritunneleihin pumpattavia vesimääriä. 

 
 

3. Kaavoitus ja luvat 
 
3.1 Kaavoitustilanne 
 
Kaikki keskuspuhdistamon rakenteiden toteuttamisen mahdollistavat asemakaavat ovat 
lainvoimaisia. Kokonaisuutta on käsitelty neljässä asemakaavassa:  
 
 Sulkavuoren puhdistamo lähiympäristöineen (kaava nro 8610, 15.5.2017) 
 Vihilahden huoltotunnelin suuaukko, purkutunnelin pystykuilun tekninen rakennus 

lähiympäristöineen (kaava nro 8611, 15.5.2017) 
 Maanalaiset tulo- ja purkutunnelit (kaava nro 8612, 15.5.2017 ja kaava nro 8613, 

15.5.2017) 
 Hatanpään sairaalan ja sen lähiympäristön asemakaavaa (kaava nro 8578, 

19.8.2019). 
 



     31.1.2020 
 
 

5 
 

Puhdistamokäytöstä vapautuvan Viinikanlahden alueen maankäytöstä on käynnissä kan-
sainvälinen suunnittelukilpailu. Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyi 27.9.2019. Voittaja jul-
kistetaan huhtikuussa 2020. Uuden asuinalueen asemakaavoitus on kaavoitusohjelmassa 
2022–2023.     
 
 
3.2. Ympäristöluvat  
 
Biokaasulaitoksen ympäristölupahakemus jätettiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-
toon lokakuun alussa. Biokaasulaitokselle haetaan omaa ympäristölupaa ja lietteenpoltto-
laitoksen osuudesta Sulkavuoren keskuspuhdistamon ympäristöluvassa luovutaan. Lupa-
hakemusta täydennettiin joulukuussa ja lupahakemus on edelleen käsiteltävänä.   
 
Keskuspuhdistamo on jättänyt aluehallintovirastolle heinäkuussa vesilain mukaisen lupa-
hakemuksen siirtoviemärin rakentamiseksi Vihiojanlahden alitse.  Lupahakemus on edel-
leen käsiteltävänä.  
 
Sulkavuoresta saatavan louheen omistaa Tampereen kaupunki ja se osoittaa louheelle lop-
pusijoituspaikat. Tampereen kaupungin tavoitteena on käyttää sitä Hiedanrannan vesis-
tötäytöissä Vaitinarossa. Vaasan hallinto-oikeus kumosi joulukuussa Tampereen kaupungin 
hakeman ja aluehallintoviraston myöntämän vesilain mukaisen luvan vesistötäytölleTam-
pereen kaupunki ei valittanut päätöksestä. Kaupunki on tehnyt rinnan edellä kuvatun pro-
sessin kanssa ns. saarivaihtoehtoon perustuvan lupahakemuksen ja aluehallintovirasto 
myönsi hakemuksen mukaisen luvan alkuvuodesta. Lupa ei ole vielä lainvoimainen. Tämä 
lupamenettely ei vaikuta Keskuspuhdistamon hankkeen kokonaisaikataulun toteutumi-
seen.    

 
Lupien tilanne on koottu taulukkoon 3. 
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Taulukko 3.  Ympäristönsuojelu- ja vesilakiin perustuvat luvat. 
 

Aihe 
Luvan  
peruste Diaarinumero Vaihe / tila 

Lupapäätös 
(pvm ja nro) 

Tampereen Seudun Keskuspuhdis-
tamo Oy:n Sulkavuoren keskusjäte-
vedenpuhdistamon ja lietteenpolt-
tolaitoksen ympäristölupa sekä toi-
minnan aloittamislupa ja purkuput-
ken rakentaminen sekä valmistelu-
lupa, Tampere 
 
Luvan muuttaminen; Polttolaitoksen 
toimintaan liittyvien lupaehtojen ku-
moaminen 
 
Sulkavuoren alueelle rakennettavan 
biokaasulaitoksen ympäristölupa 
sekä toiminnan aloittamislupa 
 

Ympäristön-
suojelulaki, 
vesilaki 

LSSAVI/1270/2017 
 
 
 
 
 
 
 
LSSAVI/15649/2019 

Lainvoimainen 
 
 
   
 
 
 
 
Hakemus jätetty 
3.10.2019 
 
 
Hakemus jätetty 
3.10.2019 

5.4.2018 
35/2018/1 
 
4.10.2019 
19/0205/2 
(VHAO) 

Siirtoviemärin rakentaminen Pyhä-
järven alitse välille Rahola-Pirkkala 
sekä valmistelulupa, Tampere ja 
Pirkkala 

Vesilaki LSSAVI/1260/2017 Lainvoimainen 20.4.2018 
26/2018/2 

Pohjavedenpinnan mahdollinen 
alentaminen Sulkavuoren alueella 
sekä valmistelulupa, Tampere 

Vesilaki LSSAVI/3616/2017 Lainvoimainen 30.8.2018 
63/2018/2 

Tampereen Viinikanlahden puhdis-
tamon, Vihilahden ja Sulkavuoren 
väliselle alueelle sijoittuvan jäteve-
den siirtotunnelin ja purkutunnelin 
louhinta ja jäteveden siirtotunnelin 
louhinta Vihiojan alitse sekä valmis-
telulupa, Tampere 
 

Vesilaki LSSAVI/3667/2017 Lainvoimainen 30.8.2018 
64/2018/1 

Siirtoviemärin rakentaminen Vi-
hiojanlahden alitse välille Viinikan-
lahti-Vihioja sekä valmistelulupa, 
Tampere 

Vesilaki LSSAVI/10861/2019 Hakemus jätetty 
5.7.2019 

  

 
 
3.3. Rasitteet ja sopimukset 

 
Tampereen kaupunki haki lunastustoimitusta Keskuspuhdistamon viemäritunneleiden ja 
niiden suojavyöhykkeiden maanalaiselle käyttöoikeudelle välillä Sulkavuori-Vihilahti. Toi-
mitus koskee kiinteistöjen maanalaisten tilojen käyttörajoituksia (mm. maalämpökaivojen 
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rakentaminen tunneleiden varoalueille). Tunneleille haetaan pysyvää käyttöoikeutta. Lu-
nastustoimikunta myönsi luvan tarvittavien alueiden ennakkohaltuunottoon. Päätös en-
nakkohaltuunotosta mahdollistaa rakentamisen aloittamisen.  
 
 
3.4. Rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvat 
 
Sulkavuoren keskuspuhdistamon ja Raholan pumppaamon rakennusluvat ovat lainvoimi-
sia. Viinikanlahden jätevedenpumppaamon rakennusluvan hakeminen on valmistelussa.  
 
Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on tehnyt 10.10.2019 päätöksen meluil-
moituksesta toisen vaiheen louhintaurakkaa koskien (puhdistamotilat Sulkavuoressa, siir-
toviemäritunnelit Vihilahden ja Sulkavuoren välillä ja louheenajo). Meluilmoitus on tehty 
aikavälille 1.12. 2019 - 1.12.2022. Päätöksessä määritellään louhinnan eri työvaiheille mää-
räajat, koska töitä voidaan tehdä ja miten melu-, pöly-, tärinä- ja muita haittoja ehkäistään.  
 
Puunkaatoja varten on tarkastelujaksolla hankkeelle myönnetty useampia maisematyölu-
pia Vihilahdessa louhinta 2 -urakan työmaa-alueita varten ja Viinikanlahti - Hatanpäänkatu 
(PV6) paineviemärin rakentamista varten.  
 
 

4. Sulkavuoren keskuspuhdistamo   
 

4.1 Suunnittelutilanne Sulkavuoressa   
 
Rambollin kanssa on jatkettu suunnitelmaratkaisuiden kehittämistä Sulkavuoren osalta ra-
kenteita ja sähkösuunnittelua koskevissa työpajoissa. Suunnitelmaratkaisuja koskevat työ-
pajat on saatu päätökseen. Suunnitelmaratkaisuiden kehittämistä jatketaan edelleen tek-
niikoiden ja käyttäjälähtöisen toiminnan työpajoissa. Ensisijaisena tavoitteena on löytää 
käyttökelpoisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja urakkahankintoihin.   
 
Biokaasulaitoksen suunnitelmien viimeistely on käynnissä. Tarkennukset koskevat kaasu-
moottori- ja kattilarakennuksen, savupiipun sekä kevytpolttoöljysäiliön sijoittelua. Biokaa-
sulaitoksen suunnittelu valmistuu helmikuun 2020 loppuun mennessä. 
 
Vuoden vaihteessa hankkeen suunnitelma-arkistossa oli Sulkavuoren keskuspuhdistamon 
ja siirtoviemärien suunnitelma-asiakirjoja yhteensä 5 300 kpl. 
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4.2. Rakentaminen Sulkavuoressa  
 
4.2.1 Ensimmäinen louhintaurakka (LOU1)   
 
Ensimmäinen louhintaurakka (LOU1) valmistui joulukuussa 2019. Urakka otettiin vastaan 
sovitussa aikataulussa.  Urakkaan kuului puhdistamoalueen avolouhinnat sekä ajotunnelei-
den louhinnat. Lisätyönä urakkaan sisällytettiin meno- ja tulotunnelin välisen käytäväosuu-
den louhinta (osittain lopullista leveyttä kapeampana) sekä huoltotunnelin ja tulotunnelin 
päiden välisen tunneliosuuden louhinta. Urakassa louhittiin Sulkavuoressa kalliota kaikki-
aan yhteensä 172 819 m³ (ktr). Avolouhintaa oli kaikkiaan 77 418 m³ (ktr) ja ajotunneleista 
sekä ajotunneleiden välisistä käytävistä louhittiin kaikkiaan 95 401 m³ (ktr). Kaikkiaan kal-
liota louhitaan yhteensä noin 950 000 m³ (ktr) eli ensimmäisen louhintaurakan päätyttyä 
louhinnasta on tehty 18 %. Louhinnan etenemä on esitetty kuvassa 1.  
 

 
Kuva 1. LOU1-urakan tunnelilouhintojen etenemä kartalla urakan lopussa (Kartta: YIT Suomi Oy) 
 
 
Urakoitsija oli YIT Suomi Oy. Rakennuttamisesta ja valvonnasta vastasi Sito Rakennuttajat 
Oy. Urakan keskimäärinen työmaavahvuus oli 38 henkilöä. 
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Kuva 2. Näkymä tunnelista, kun viimeiset louhinnat saatu valmiiksi. (Valokuva: Ari-Matti Ilkka) 
 
 
Louhe on Tampereen kaupungin omaisuutta ja kaupunki määritti louheelle vastaanottopis-
teet. Louhetta ajettiin urakan aikana 12 eri paikkaan. Louheen vastaanottopaikat on esi-
tetty kuvaajassa 1. Hieman yli 36 000 m³ (ktr) varattiin Keskuspuhdistamon tarpeisiin va-
rasto- ja työmaa-alueiden rakentamista varten. Louheen kuljetuksesta vastasi aliurakoitsi-
jana Kaskenoja Oy. Louheen ajossa oli urakan aikana keskimäärin kymmenen kuorma-au-
toa.  
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Kuvaaja 1. Tampereen kaupungin osoittamat louheen vastaanottopaikat ensimmäisessä louhin-
taurakassa.  
 
 
4.2.2 Toinen louhintaurakka (LOU2)   

 
Sulkavuoren toinen louhintaurakka (LOU2) aloitettiin suunnitellusti ja urakka-alueet luovu-
tettiin urakoitsijan käyttöön 2.12.2019. Tämä louhintaurakka käsittää Sulkavuoren keskus-
puhdistamon maanalaisten tilojen louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt sekä niihin välittömästi 
liittyviä betonirakenteita. Urakkaan sisältyy myös siirto- ja purkuviemäritunnelin louhinta- 
ja rakennustekniset työt Sulkavuoren ja Vihilahden välille. Lisäksi urakkaan kuuluu louheen 
kuljettaminen ja vastaanotto Tampereen kaupungin määrittämiin kohteisiin. Louheen kul-
jetuksen osalta tilaaja on Tampereen kaupunki.  
 
Vuoden vaihteessa urakoitsijan työt keskittyivät pääosin työmaan perustamiseen. Ajotun-
nelit, Sulkavuoren piha-alueen parakkien edusta ja huoltoteltan alue päällystettiin loppu-
vuoden aikana.  
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Kuva 3. Ilmapuhaltimet on asennettu tunnelinsuun aukolle. (Valokuva: Henri Hakala) 
 

 
Kuva 4. Exit 4:lle menevä reitti Sulkavuoressa, puiden kaadon jälkeen. (Valokuva: Ari-Matti Ilkka) 

 
 
4.2.3 Sulkavuoren työmaiden turvallisuus 

 
Työmaan turvallisuutta seurataan päivittäin ja lisäksi viikkotasolla suoritettavin MVR-mit-
tauksin. (MVR-mittari on maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden arviointimene-
telmä, jossa havainnoitavat asiat ovat työskentely ja koneenkäyttö, kalusto, suojaukset ja 
varoalueet, ajo- ja kulkuväylät, järjestys ja varastointi.) 
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Tarkastelujaksolla päättyneen LOU1-urakan MVR-mittausten keskiarvo 1.10. - 30.11.2019 
oli 98 %. Tulokset on esitetty alla (kuvaaja 2). Koko urakan MVR-tulosten keskiarvo oli 98 
%. Koko urakan aikana ei tapahtunut yhtään työtapaturmaa. 

 
 

Kuvaaja 2. Louhinta 1 -urakan MVR-tulokset 1.10.-30.11.2019. 

 

 
 

 
5. Siirtoviemärit ja pumppaamot   

 
5.1. Suunnittelutilanne 
 
Tarkastelujaksolla linjasuunnittelun pääpaino on ollut vuoden 2020 aikana toteutettavien 
siirtoviemärihankkeiden suunnitelmien viimeistelyssä. Härmälänoja – Leirintäkatu (PV4) 
linjaosuuden suunnitelmia on sovitettu yhteen kaupungin katusuunnitelmien kanssa, jotka 
menevät nähtäville heti vuoden vaihteen jälkeen. Hatanpäänkadun yhteisrakentamishank-
keen (PV7) osalta tullaan Hatanpäänkadulla vielä tekemään tarkentavia lisätutkimuksia ole-
vien johtolinjojen sijainti- ja korkeusasemien selvittämiseksi ennen suunnitelmien lopullista 
viimeistelyä. Molempien edellä mainittujen hankkeiden suunnitelmien on tarkoitus valmis-
tua tammikuun 2020 aikana.  
 
Rahola – Satamakatu (PV1) linjaosuuden suunnittelu saatiin päätökseen joulukuussa.   
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Raholan pumppaamon suunnitelmia on kehitetty yhtenäistetty Viinikanlahden pumppaa-
mon suunnittelussa esiin tulleiden ratkaisujen kanssa samankaltaisiksi. Tämä helpottaa tu-
levaisuudessa huoltotöitä, vähentää varaosien varastointitarvetta sekä parantaa käyttövar-
muutta. 
 
Viinikanlahden jätevesipumppaamon suunnittelua on tarkastelujaksolla jatkettu ja se tulee 
viivästymään aikataulustaan arkkitehtisuunnittelun haasteiden takia. Pumppaamoraken-
nus on suuri kooltaan ja se tulee sijaitsemaan keskeisesti uudella asuinalueella. Rakennuk-
sen ulkomuotoa ja kaupunkikuvallista ilmettä kehitetään vielä. Ennen rakennuslupavai-
hetta Tampereen kaupunkikuvatoimikunta antaa suunnitelmista lausunnon, koska raken-
nuskohde sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla. Alun perin suunnitelimen 
piti olla valmiit tammikuun 2020 loppuun mennessä. Hankkeen kokonaisaikatauluun suun-
nitelmien viivästymisellä ei vielä ole vaikutusta.  
 
 
5.2. Siirtoviemäreiden ja pumppaamoiden rakentaminen   
  
Siirtoviemäreitä oli linjapituutena mitattuna rakenteilla vuoden vaihteessa yhteensä 1 325 
metriä. Käynnissä olivat Partola-Härmälänoja (PV3) ja Viinikanlahti-Hatanpäänkatu (PV6) 
siirtoviemäriurakat (Kuva 5). Kaikkiaan siirtoviemäreitä rakennetaan hankkeessa yhteensä 
12,5 kilometrin matkalle.  
 



     31.1.2020 
 
 

14 
 

 
Kuva 5. Siirtoviemärikohteet kartalla.  
 
 
5.2.1 Siirtoviemäri välillä Partola - Härmälänoja (PV3) 
 
Keskuspuhdistamon ensimmäinen siirtolinjaurakka Partolassa valmistui töiden osalta vuo-
den vaihteessa. Urakka toteutettiin yhteisrakentamishankkeena Pirkanmaan ELY-keskuk-
sen, Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan kanssa. Urakassa rakennettiin kaksi 800 
mm:n paineviemäriä, yhteensä noin 600 linjametriä, Pirkkalasta Naistenmatkantien länsi-
puolelta uuden Pereentien liittymän sekä Härmälänojan ali Tampereen puolelle. Pääura-
koitsijana hankkeessa toimii GRK Infra Oy. 
 
 
5.2.2 Siirtoviemäri välillä Viinikanlahti - Hatanpäänkatu (PV6) 

 
Viinikanlahden johtolinjahanke nykyisen jätevedenpuhdistamon alueella käynnistyi joulu-
kuussa ja urakka valmistuu elokuun 2020 loppuun mennessä.  Yhteisrakentamishankkeessa 
on Keskuspuhdistamon lisäksi mukana Tampereen Vesi liikelaitos, Tampereen Sähkölaitos 
sekä Tampereen Sähköverkko. Hankkeessa rakennetaan kaksi Keskuspuhdistamon 1000 
mm:n paineviemäriä Viinikanlahden puhdistamontontin läpi Hatanpään valtatien vartta ja 
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Hatanpäänkadun pohjoispuolta pitkin Soutukeskukselle saakka, yhteensä yli 700 linjamet-
riä. Samassa urakassa uusitaan lisäksi puhdistamoalueen nykyisiä vesihuoltoverkostoja ja 
kaukolämpölinjoja, rakennetaan uusi kaukojäähdytyslinja sekä sähkö- ja tele-kaapeleiden 
suojaputkituksia. Hankkeen pääurakoitsijana toimii TerraWise Oy.  
 
 
5.2.3 Valmistelevat työt Raholassa   

 
Nykyisen Raholan jätevesipumppaamon itäpuolelle valmisteltiin Pyhäjärveen upotettavien 
siirtoviemäriputkien vastaanottoa ja kokoamista varten työmaa-alue. Työmaa-alueelta 
poistettiin puut ja alue tasattiin. Uudelta Raholan jätevesipumppaamolta Pyhäjärveen ra-
kennettavan putkilinjan tieltä siirrettiin kolme luonnonsuojelulailla rauhoitettua jalavaa 
uusille kasvupaikoille 10 - 20 metrin päähän. Siirto tehtiin ELY-keskuksen poikkeamisluvalla. 
Rannassa olevien jalavien suojaksi rakennettiin suoja-aidat, etteivät ne vahingoitu siirto-
viemärin rakentamisen aikana.  
 

 
 
Kuva 6. Jalavien siirto uusille kasvupaikoille lokakuussa. Siirrot toteutti Tampereen Infran arboristi ja puutar-

huriharjoittelija. (Kuva: Emmi Arpiainen) 
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Kuva 7. Tasattu työmaa-alue nykyisen Raholan puhdistamon itäpuolella. (Kuva: Ari-Matti Ilkka) 
 
5.2.4 Siirtoviemärityömaiden työturvallisuus 

 
Tilaajana Keskuspuhdistamo edellyttää kaikilta urakoitsijoilta turvallisia työmaita. Työtur-
vallisuuden toteutumista arvioidaan myös siirtoviemärityömailla MVR-mittauksin. Partola-
Härmälänoja (PV3) valmistuneen yhteisrakentamisurakan MVR-mittausten keskiarvo oli 96 
%.  Viinikanlahden (PV6) työmaa käynnistyi niin loppuvuodesta, ettei sieltä ollut vielä käy-
tettävissä MVR-mittauksia.  
 
 

6. Hankinnat   
 
Toisen louhintaurakan (LOU2) kilpailutus saatiin päätökseen tarkastelujaksolla. LOU2 -
urakka käsittää kalliotilojen louhinnan sekä Vihilahden ja Sulkavuoren välille tulevien      
siirto-, purku- ja ajotunnelien louhinnat pystykuiluineen ja porareikineen. Urakan toteutta-
jaksi valittiin Skanska Infra Oy.  
 
Keskuspuhdistamon 3. paineputkihankinnan toimittajaksi valittiin lokakuussa Uponor Infra 
Oy. Uponor toimittaa yhteensä noin kuusi kilometriä Ø 800 mm:n PE-paineviemäriputkia 
Pyhäjärven alittavalle Raholan ja Satamakadun väliselle vesistöosuudelle. Putkitoimitukset 
ajoittuvat vuodelle 2020.  
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Samaiseen Rahola – Satamakatu vesistöasennusurakkaan liittyvien betonisten putkipaino-
jen hankinta saatiin myös päätökseen tarkastelujaksolla. Hankintaa koskevasta päätöksestä 
jätettiin kuitenkin valitus markkinaoikeuteen joulukuussa, joten hankinta ei näin ollen ole 
vielä lainvoimainen. Rahola – Satamakatu (PV1) asennusurakan kilpailutus siirretään eteen-
päin vuodelle 2020, kunnes markkinaoikeuden päätös putkipainohankinnasta saadaan lain-
voimaiseksi. 
 
Viinikanlahden johtolinjahankkeen toteuttajaksi valittiin TerraWise Oy neljäntoista määrä-
aikaan mennessä jätetyn tarjouksen joukosta.    
 
Sulkavuoren puhdistamon ja jäteveden pumppaamoiden rakennuttaja-, valvonta- ja turval-
lisuuskoordinaattorin valitsemiseksi käynnistettiin tarjouskilpailu. Hankinta toteutetaan 
neuvottelumenettelynä, jossa tilaaja valitsee yhden toimittajan. Tarkoituksena on saada 
sopimus tehtyä toukokuussa 2020. Kooste tarkastelujakson hankinnoista ilmenee taulu-
kosta 4.  
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Taulukko 4. Kooste tarkastelujakson kilpailutuksista.   
 

       
 

  

Sulkavuoren puhdistamon rakennuttamis- ja valvontapalvelut
Alustava tarjouspyyntö 18.12.2019

Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka, LOU2
Alustava tarjouspyyntö 20.3.2019
Tarkennettu tarjouspyyntö 3.5.2019
Päätös laatuvertailusta 3.9.2019
Lopullinen tarjouspyyntö 6.9.2019
Hankintapäätös
    - Skanska Infra Oy 23.10.2019

Viinikanlahden johtolinjahanke
Tarjouspyyntö 3.9.2019
Hankintapäätös
    - Terrawise Oy 14.10.2019

Siirtoviemäri Rahola - Satamakatu
Markkinavuoropuhelut 24.-30.9.2019

Jäteveden siirtolinjojen putkihankinnat 3 (DN 800 mm putki)
Tarjouspyyntö 9.9.2019
Hankintapäätös
    - Uponor Infra Oy

16.10.2019

Putkipainohankinta (kesken)
Tarjouspyyntö 12.9.2019
Tarjouspyyntö 30.10.2019
Hankintapäätös
    - Onninen Oy

10.12.2019

Valitus hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen 23.12.2019
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7. Kustannukset ja rahoitus  
 
Keskuspuhdistamohankkeen kokonaisrahoitustarve vuosille 2015–2024 (vuoden 2017 lo-
pun kustannustasossa, maanrakennustöiden kustannusindeksi 112) on 318 milj. €. Joulu-
kuun 2019 loppuun mennessä hankkeen toteutuneet kustannukset olivat noin 29,9 miljoo-
naa euroa. Tarkastelujaksolla kustannuksia on kertynyt yhteensä n. 8 milj. euroa. Kokonai-
suudessaan toteutuneet kustannukset ovat tarkastelujakson lopussa noin 9,4 % arvioidusta 
rahoitustarpeesta (taulukko 5). Tarkastelujaksolla nostettiin ensimmäinen lainaerä, 20 milj. 
euroa.      

 
Taulukko 5. Keskuspuhdistamohankkeen toteutuneet kustannukset 31.12.2019 ja arvio rahoitustarpeesta 

vv. 2015-2024.  
 

 
 

8. Toteutuksen aikainen riskienhallinta  
 

Koko toteutusvaiheen ajan riskejä tunnistetaan, niiden tilaa arvioidaan ja riskien pienentä-
miseksi määritetään toimenpiteet ja vastuutahot. Riskiluokitus esitetään matriisissa, jossa 
arvioidaan toisaalta riskin yleisyyttä ja toisaalta seurausten vakavuutta. Riskienhallinnan 
näkökulma on mukana kaikissa ratkaisuissa ja toimenpiteissä. Toimintamalli perustuu SFS-
ISO 31000 (2018) - standardin periaatteisiin.  
 
Tarkastelujaksolla tehtiin biokaasulaitoksen prosessin, käytettävien kemikaalien ja mahdol-
listen poikkeustilanteiden riskinarviointi poikkeamatarkasteluna (HAZOP). Riskinarvioin-
nissa asiantuntijatyönä arvioitiin riskin todennäköisyyden ja seurauksen vakavuuden pe-
rusteella riskin suuruutta. Tuloksia käytetään suunnitelmien viimeistelyssä ja aikanaan lai-
toksen käyttövaiheessa.  

  

Louhintatyöt 11 787 000 16,1 73 400 000           
Rakennustyöt ja pumppaamot 1 556 000 1,8 87 300 000           
Koneistotyöt ja lietteekäsittely 0,0 55 300 000           
LVISA - työt 0,0 30 900 000           
Siirto- ja purkuviemärit 1 989 000 9,3 21 300 000           
Suunnittelu-, rakennuttaminen ja työnaikainen rahoitus 14 559 000 54,5 26 700 000           
Kustannusvaraus 0,0 23 400 000           
Yhteensä 29 891 000 9,4 318 300 000         

Rahoitustarvearvio  
12/2017 

kustannustasossa

Toteutuneet 
kustannukset             

(alv 0 %)

Toteutuneiden          
% -osuus 

arvioidusta
Meno- / urakkalaji
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9. Ympäristövaikutukset    
 
Uuden keskuspuhdistamon toteutuksen tavoitteena on jätevedenkäsittelyn tehostaminen 
nykyisestä ja sitä kautta Pyhäjärven ja sen alapuolisen vesistön tilan parantaminen. Jäteve-
silietteen sisältämä energia jalostetaan sähköksi ja lämmöksi, jotka hyödynnetään laitoksen 
omiin tarpeisiin. Keskuspuhdistamo edistää lietteen hyötykäyttöä, jotta uusiutumaton fos-
fori saadaan maa- ja metsätalouden käyttöön. Tampereen kaupunki on asettanut hank-
keelle tavoitteita hiilidioksidipäästöjen osalta. 
 
Keskuspuhdistamolla on käytössä ympäristöseurantajärjestelmä EMO (Kalliotekniikka Con-
sulting Engineers Oy), josta kuka tahansa voi seurata esimerkiksi louhinnan etenemistä ja 
pohjavedenpintojen korkeuksia. Linkki järjestelmään löytyy Keskuspuhdistamon kotisi-
vuilta. 
 
Sulkavuoren ympäristössä pohjaveden tasoa tarkkaillaan 10 kalliopohjavesiputkesta ja 8 
maapohjavesiputkesta. Siirtoviemäritunneleiden alueella pohjaveden tasoa tarkkaillaan 
yhdestä kalliopohjavesiputkesta ja viidestä maapohjavesiputkesta.   
 
Pohjavesien korkeutta ja laatua on tarkkailtu Sulkavuoressa ja siirtotunneleiden alueella 
kuukausittain. Laitoksen kaakkoisosassa pohjaveden korkeuden seurantaa on tihennetty 
tehtäväksi kahden viikon välein kalliopohjaveden laskettua syksyllä 2019. Kalliotiloja ei 
saatu heti tiiviiksi, vaan kalliopohjavettä pääsi vuotamaan kalliotiloihin, minkä seurauksena 
pohjaveden taso laski lokakuulle saakka. Lokakuussa toteutettujen jälki-injektointien jäl-
keen kalliotilan vuotovesimäärä väheni selvästi. Marras-joulukuun aikana kalliopohjaveden 
taso on noussut rakentamista edeltäneelle tasolle.  
 
Pohjavesiputkista on Lakalaivan vanhan kaatopaikan vuoksi seurattu haitallisten haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteiden) pitoisuusmuutoksia. Haitallisia VOC-yhdisteitä, 
kuten tetrakloorieteeniä ja vinyylikloridia on havaittu kaatopaikanpuoleisista pohjavesiput-
kista. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia on havaittu myös kalliotilojen vuotovesistä ote-
tuissa näytteissä. Näytteet ja niiden pitoisuudet on analysoitu ja lisäksi tunnelissa on tehty 
ilmanlaatumittauksia. Pitoisuudet alittavat 8 tunnin työskentelyn raja-arvot. Pohjavesien ja 
sisäilman laadun tarkkailua jatketaan LOU2- urakan aikana. 

 
LOU1-urakassa seurattiin tarkasti louhinnan aiheuttamia tärinöitä urakoitsijan, urakan val-
vojan ja tilaajaan toimesta mittausjärjestelmän avulla. Tilaajan ja urakoitsijan asiantunti-
jana toimi Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy. Koko urakan aikana tapahtui kaksi tä-
rinäraja-arvojen ylitystä; marras-joulukuussa 2018 tapahtuneisiin ylityksiin reagoitiin välit-
tömästi. Räjäytyskonsultti on tehnyt loppukatselmukset kaikissa LOU1-urakan katselmus-
alueen kiinteistöissä. 
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LOU1-urakan aikana tehtiin viisi melumittausta porausten ja tuuletinpuhaltimien vaikutuk-
sen arvioimiseksi. VNP 993/1992 mukaisia päiväajan ohjearvoja asuinrakennusten piha-
alueilla ei ylitetty. Räjäytysten aiheuttaman ilma-aallon ylipaineen vaikutuksia arvioitiin 
kahdella mittauksella. Tulosten perusteella ympäristölle ei aiheutunut ilmanpaineesta vaa-
raa. 
 
Koko LOU1-urakan aikana raportoitiin yhteensä kaksi vaara- tai onnettomuustilannetta ja 
yksi läheltäpititilanne (louheauton kaatuminen, salaman sytyttämä kenttä, louhetta tiellä). 

 
Ympäristövaikutukset on huomioitu siirtolinjojen suunnitelmien tarkennuksessa tarkaste-
lujakson aikana. Liito-oravien elinympäristöistä ja mahdollisista kulkureiteistä on huomi-
oitu suunnittelussa. Rakentamisen edellyttämiä puiden kaatoja on katselmoitu Tampereen 
kaupungin ympäristönsuojelun kanssa. 
 
Luontoarvojen suojeleminen on otettu huomioon myös työmaajärjestelyissä. Vihilahdessa 
on muun muassa rajattu kynäjalavat työmaa-alueen ulkopuolelle suoja-aidoin. Rantaan on 
jätetty puustoinen vyöhyke. Raholassa on siirretty vuorijalavia uudelle kasvupaikalle ELY-
keskuksen lupaehtojen mukaisesti putkilinjan rakentamisen alta pois.  

 
 

10. Tiedottaminen ja vuorovaikutus  
 
Keskeinen tiedottamisen kanava on Keskuspuhdistamon www-sivut. Tarkastelujaksolla 
niitä uudistettiin ja sinne lisättiin Rakentaminen nyt -osio, jossa kerrotaan kohdekohtaisesti 
mitä rakennetaan, mikä työvaihe on käynnissä ja missä työmaa sijaitsee. Sivuilta löytyy 
myös kunkin urakan urakoitsijan yhteystiedot.  
 
Työmaiden lähialueiden asukkaille ja muille sidosryhmille järjestetään tarpeen mukaan ti-
laisuuksia, joissa hankkeen vaikutuksista ja etenemisestä kerrotaan. Tarkastelujaksolla on 
järjestetty yksi asukastilaisuus yhdessä Tampereen kaupungin etelän alueverkoston 
kanssa.  Tilaisuudessa oli viitisenkymmentä osallistujaa.  
 
Työmaita koskevat yhteydenotot on ohjattu suoraan urakoitsijoille.  Ensimmäisen louhin-
taurakan pääurakoitsija sai tarkastelujakson aikana 4 yhteydenottoa. Koko LOU1-urakan 
aikana tuli yhteensä 78 yhteydenottoa. Yhteydenottojen aiheina oli enimmäkseen huoli rä-
jäytysten aiheuttaman paineaallon, tärinän ja äänen vaikutuksista. Kaikkiin yhteydenottoi-
hin vastattiin ja kysymykset ja vastaukset kirjattiin ylös.  
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Heinäkuussa 2019 otettiin käyttöön tekstiviestipalvelu räjäytysten ajankohdasta kerto-
mista varten. Palveluun ilmoittautuneet saivat louhintaurakoitsijalta ilmoituksen tekstivies-
tillä 30 minuuttia ennen räjäytystä. Vuoden vaihteeseen mennessä palvelun oli tilannut 
noin 110 henkilöä. Tekstiviestipalvelu otettiin käyttöön myös LOU2-urakassa.  
 

 
 

Kuva 8. Käytössä olevat viestintäkanavat ja näkyvyys eri kanavissa.  
 
Keskuspuhdistamo on mukana Tampereen seudun infratoimijoiden hankkeista kertovassa 
Tampere 2030 -lehdessä. Vuoden 2019 toinen numero ilmestyi marraskuussa. Lehden le-
vikki laajeni hieman Tampereen kaupunkiseudun tultua mukaan ja se nyt on 227 000 kpl. 
Lehti jaetaan julkisena tiedotteena kaikkiin kotitalouksiin Kangasalla, Lempäälässä, Noki-
alla, Orivedellä, Pirkkalassa, Tampereella, Vesilahdella ja Ylöjärvellä.  Lisäksi siitä ilmestyy 
verkkoversio.  


