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Kolmannesvuosiraportti 1‐2020

1. Yhteenveto
Keskuspuhdistamohankkeen suunnittelun ja toteutuksen etenemistä tarkastellaan kol‐
mannesvuosittain. Tämä raportti käsittelee ajanjaksoa 1.1. – 30.4.2020. Hankkeen koko‐
naisaikataulu ilmenee alla olevasta taulukosta (Taulukko 1).
Taulukko 1. Hankkeen kokonaisaikataulu.

Suunnitelmaratkaisuiden kehittämistä Sulkavuoren laitoksen osalta on jatkettu kaikilla
suunnittelualoilla. Arkkitehtisuunnitelmien tarkentuminen mahdollistaa muiden suunnitte‐
lualojen etenemisen. Mm. LVI‐suunnitelmia pitää jatkokehittää biokaasusta saatavan ener‐
gian edellyttämien ratkaisujen osalta. Itse biokaasulaitoksen suunnitelmien jatkokehitys
tehdään sovittamalla sen ratkaisut vesilinjaston suunnitelmiin.
Siirtoviemäreiden suunnitelmia on viimeistelty erityisesti toteutusvuorossa olevien linja‐
osuuksien osalta. Raholan ja Viinikanlahden pumppaamoiden suunnitelmien kehittäminen
jatkuu. Suunnittelussa yhdenmukaistetaan pumppaamoiden ratkaisut ja painotetaan
pumppaamoiden käyttövarmuutta.
Biokaasulaitoksen ympäristölupahakemus jätettiin aluehallintoviraston käsiteltäväksi lo‐
kakuussa 2019 ja se on edelleen käsittelyssä. Vihiojanlahden alittavan siirtoviemärin vesi‐
lupahakemus jätettiin aluehallintovirastoon heinäkuussa 2019 ja se on edelleen käsitte‐
lyssä. Tampereen kaupunki on jättänyt Hiedanrannan ns. saarivaihtoehtoon perustuvan
vesilain mukaisen louhetäytön lupahakemuksen aluehallintovirastolle, mutta lupa ei ole
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vielä lainvoimainen. Tämä lupamenettely ei vaikuta Keskuspuhdistamon hankkeen koko‐
naisaikataulun toteutumiseen. Jos vesistötäyttö ei ole louhinnan aikana mahdollista, kau‐
punki osoittaa louheelle välisijoituspaikat. Kaikki muut hankkeen toteutuksen eteenpäin
viemiseksi tarvittavat luvat on haettu ja saatu.
Sulkavuoren toinen louhintaurakka, puhdistamotilojen ja viemäritunneleiden louhin‐
taurakka (LOU2) käynnistyi joulukuun alussa. Työt ovat edenneet aikataulussa. Koronaepi‐
demia ole toistaiseksi haitannut töiden etenemistä. Huhtikuun lopussa oli yksi siirtoviemä‐
riurakka käynnissä; Viinikanlahti‐Hatanpäänkatu (PV6), jossa rakennetaan 700 linjametriä
siirtoviemäriä. Vuoden vaihteessa valmistui Partola‐Härmälänojan (PV3) siirtoviemä‐
riurakka, jossa rakennettiin 600 linjametriä siirtoviemäriä. Yhteensä siirtoviemäreitä raken‐
netaan 12,5 kilometrin matkalle.
Hankinnoista tarkastelujaksolla saatiin päätökseen Härmälänoja – Leirintäkatu siirtoviemä‐
rihankkeen (PV4) urakoitsijan valinta. Hatanpäänkadun yhteisrakentamishankkeen (PV7)
urakkasopimus tehdään toukokuussa. Rahola‐Satamakatu vesistöasennukseen liittyvien
putkipainojen hankinnasta markkinaoikeudelle jätettyyn valitukseen saatiin markkinaoi‐
keuden ratkaisu ja Keskuspuhdistamon alkuperäinen hankintapäätös jäi voimaan.
Rakennusajan tapaturmataajuus on 6 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, mikä on
pienempi kuin rakennusalalla keskimäärin.
Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat tarkastelujakson loppuun mennessä yhteensä
42,0 milj. euroa mikä on 13 % kokonaisrahoitustarpeesta. Arvio kokonaisrahoitustarpeesta
perustuu vuoden 2017 kustannustasoon.
Hankkeen kokonaistilanne verrattuna suunniteltuun on kuvattu seuraavassa. Kunkin osa‐
kokonaisuuden yläpuolella on liikennevalo kuvaamassa etenemistä suhteessa suunnitel‐
tuun (vihreä = etenee suunnitellusti, keltainen = vaatii tarkastelua).

Hankkeen kokonaistilanne

10 %

3%

13 %

5%
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2. Hallinto
Yhtiössä työskenteli tarkastelujakson lopulla kymmenen henkilöä.
Hallitus kokoontui seurantajaksolla kolme kertaa ja keskeiset päätökset olivat:
 tehtiin päätös sisäisen tarkastuksen toimintamalliksi
 hyväksyttiin louhintaurakka 1:n loppuselvitys
 asetettiin louhintaurakka 2:lle tavoitteet
 päätettiin luottoerä 2:n hankintatapa
 hyväksyttiin siirtoviemäriurakka Partola‐Härmälänoja loppuselvitys
Hallituksen päätettäväksi lähiaikoina tulevia merkittäviä asioita:
 päätetään Sulkavuoren Keskuspuhdistamon rakennuttaja‐ ja valvontaorganisaation
toteuttaja päättyneen kilpailutuksen perusteella
 tarkennetaan Sulkavuoren Keskuspuhdistamon toteutusaikataulu Blominmäen jä‐
tevedenpuhdistamohankkeen kokemusten ja rakennussuunnittelusta saatujen
määrä‐ ja työmenekkien perusteella
 päätetään Keskuspuhdistamon osalta keskeiset sopimusperiaatteet Keskuspuhdis‐
tamon ja asiakasvesilaitosten kesken

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).

Puhdistamokäytöstä vapautuvan Viinikanlahden alueen maankäytöstä järjestetyn kansain‐
välisen ideakilpailun voitti tamperelainen arkkitehtitoimisto NOAN. Uuden asuinalueen
asemakaavoitus on kaavoitusohjelmassa 2022–2023.
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Kuva 1. Arkkitehtikilpailun voitti tamperelaisen arkkitehtitoimisto Noanin ideasuunnitelma. (Kuva: Arkkiteh‐
titoimisto Noan, lähde: kilpailuaineisto www.tampere.fi)

3.2. Ympäristöluvat
Biokaasulaitoksen ympäristölupahakemus jätettiin Länsi‐ ja Sisä‐Suomen aluehallintoviras‐
toon lokakuussa 2019. Biokaasulaitokselle haetaan omaa ympäristölupaa ja samalla liet‐
teenpolttolaitoksen osuudesta ympäristöluvassa luovutaan. Lupahakemus on edelleen kä‐
siteltävänä.
Keskuspuhdistamo on jättänyt aluehallintovirastolle heinäkuussa 2019 vesilain mukaisen
lupahakemuksen siirtoviemärin rakentamiseksi Vihiojanlahden alitse. Lupahakemus on
edelleen käsiteltävänä.
Sulkavuoresta saatavan louheen omistaa Tampereen kaupunki ja se osoittaa louheelle lop‐
pusijoituspaikat. Tampereen kaupungin tavoitteena on käyttää sitä Hiedanrannan vesis‐
tötäytöissä Vaitinarossa. Lupaprosessi on vielä kesken eikä lainvoimaista lupaa täytön aloit‐
tamiseksi ole. Lupamenettely ei vaikuta Keskuspuhdistamon hankkeen kokonaisaikataulun
toteutumiseen.
Lupien tilanne on koottu taulukkoon 3.
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Taulukko 2. Ympäristönsuojelu‐ ja vesilakiin perustuvat luvat.

Aihe
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
peruste
Ympäristön‐
suojelulaki,
vesilaki

Diaarinumero
LSSAVI/1270/2017

Vaihe / tila
Lainvoimainen

Lupapäätös
(pvm ja nro)
5.4.2018
35/2018/1
4.10.2019
19/0205/2
(VHAO)

Luvan muuttaminen; Polttolaitoksen
toimintaan liittyvien lupaehtojen ku‐
moaminen

LSSAVI/15649/2019

Sulkavuoren alueelle rakennettavan
biokaasulaitoksen ympäristölupa
sekä toiminnan aloittamislupa

Hakemus jätetty
3.10.2019

Hakemus jätetty
3.10.2019

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‐ Vesilaki
tamon, Vihilahden ja Sulkavuoren
väliselle alueelle sijoittuvan jäteve‐
den siirtotunnelin ja purkutunnelin
louhinta ja jäteveden siirtotunnelin
louhinta Vihiojan alitse sekä valmis‐
telulupa, Tampere

LSSAVI/3667/2017

Lainvoimainen

30.8.2018
64/2018/1

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

LSSAVI/10861/2019

Hakemus jätetty
5.7.2019

Vesilaki

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.

4. Sulkavuoren keskuspuhdistamo
4.1 Suunnittelutilanne Sulkavuoressa
Rambollin kanssa on jatkettu suunnitelmien kehittämistä käytännössä kaikilla suunnittelu‐
aloilla. Arkkitehtisuunnittelun piirustusten valmistuminen mahdollistaa muiden suunnitte‐
lualojen teknisten ratkaisujen kuvaamisen arkkitehtipiirustusten pohjilla. Suunnittelutyö
jatkuu pitkälle syksyyn. Huhtikuun lopulla käynnistyi LVI‐suunnitelmien jatkokehitys ja yh‐
teensovittaminen. Tässä suunnittelulajissa on päivitys‐ ja yhteensovittamistarpeita, kun
mm. vuodelta 2017 olevia lietteen polttoon ja kaukolämpöön lämmönlähteenä perustuva
lämpötekninen suunnittelu muutetaan nykyiselle biokaasuvaihtoehdolle sopivaksi. Biokaa‐
susta saatavan energian hyödyntäminen vaikuttaa myös mm. sähkösuunnitteluun (oma
sähköntuotanto) ja hajukaasujen hallinnan suunnitteluun.
Suunnittelun kehittämishankkeen ensisijaisena tavoitteena on löytää käyttökelpoisia ja
kustannustehokkaita ratkaisuja urakkahankintoihin ja toisaalta varmentaa urakoiden suju‐
va eteneminen laadukkain suunnitelmin.
Biokaasulaitoksen suunnitelmien jatkokehitys tehdään sovittamalla ratkaisut vesilinjaston
suunnitelmien kanssa.
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4.2. Rakentaminen Sulkavuoressa
4.2.1 Toinen louhintaurakka (LOU2)
Sulkavuoren LOU2‐urakkaa on tehty noin 5 kuukautta ja työt ovat edenneet aikataulun mu‐
kaisesti. Urakka käsittää Sulkavuoren keskuspuhdistamon maanalaisten tilojen louhinta‐,
lujitus‐ ja tiivistystyöt sekä niihin välittömästi liittyviä betonirakenteita. Lisäksi urakkaan si‐
sältyy tulo‐ ja purkuviemäritunneleiden louhinta‐ ja rakennustekniset työt Sulkavuoren ja
Vihilahden välille. Louheet kuljetetaan Tampereen kaupungin määrittämiin kohteisiin ja
kuljetuksen osalta tilaaja on Tampereen kaupunki.
Huhtikuun loppuun mennessä kalliota on louhittu Sulkavuoressa yhteensä noin 130 000 m³
(ktr) kokonaismäärän ollessa 690 000 m³ (ktr).

Kuva 2. LOU2‐urakan tunnelilouhintojen etenemä kartalla huhtikuun 2020 loppuun mennessä.
(Kartta: Skanska Infra Oy)
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Kuva 3. LOU2‐urakan louhinnan massaseuranta huhtikuun 2020 loppuun mennessä. (Kuva: Skanska Infra Oy)

Louhintatöiden lisäksi Sulkavuoressa on rakennettu ns. kulku‐ ja pelastusteitä Exit‐kuiluille,
joita tulee kaikkiaan kolme puhdistamon alueen ulkopuolelle, Sulkavuoren päälle. Kulku‐
reitit on aidattu muovisilla työmaa‐aidoilla ja kuilujen kohdat vanerisilla noin 2,4 m korkeilla
umpiaidoilla. Huhtikuun loppuun mennessä aitaukset olivat reittien lisäksi valmiina Exit 3:n
ympärillä. Exit 4 ja 5 olivat vielä rakenteilla.

Kuva 4. Exit‐kuilut ja reitit esitetty yllä olevassa kartassa. Metsässä kulkijoille on rakennettu kolme ylityskoh‐
taa (oranssit viivat).
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Kuva 5. Ensimmäisessä kuvassa esitetty pelastustien (työmaatien) ylityskohta ja toisessa Exit 3:n aidattu
alue.

Urakkaan kuuluvia töitä tehdään myös Vihilahdessa. Vihilahden työmaa on aidattu ja ajo
työmaalle tapahtuu Lahdenperänkadun jatkeena yli Hatanpään valtatien. Vihilahdesta
louhitaan tuloviemäritunneli Sulkavuoreen, jota pitkin jätevedet johdetaan puhdista‐
molle. Sen rinnalle louhitaan toinen tunneli, jota pitkin puhdistetut jätevedet johdetaan
Sulkavuoresta takaisin Vihilahteen ja edelleen purkuputkeen. Louhintatyöt on aloitettu
avolouhinnalla tuloviemäritunnelin ajoaukolla ja ajotunnelin otsa onkin jo näkyvissä en‐
simmäisten louhintaräjäytysten jäljiltä.

Kuva 6. Vihilahden ajotunnelin otsan edustan louhinnan tilanne (Kuva: Henri Luhtala, Sitowise Oy)
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LOU2‐ urakassa louhetta on kuljetettu lähes ainoastaan Hiedanrantaan varastokasalle. Lou‐
hetta on kuljetettu myös muihin kaupungin rakennushankkeisiin louhintaurakoiden aikana,
esim. Kauppiin ja Lamminrahkaan. Sulkavuoren rakentamisessa hyödynnettävä louhe on
ohjattu läheiselle välivarastoalueelle odottamaan jatkokäyttöä. Yhteenlaskettuna LOU1‐ ja
LOU2‐urakoiden louheista vajaa puolet on viety Hiedanrantaan. Jatkossakin Hiedanranta
on pääasiallinen louheiden käyttökohde. Tarkempi jaottelu louheenvastaanottopaikoista
ilmenee kuvaajasta 1.

Louheen vastaanottopaikat louhintaurakoissa
Murskaus
urakoitsijan omaan
käyttöön 1%

Muut 3%

Sorsapuisto 2%

Lamminrahkan
eritasoliittymä 20%

Lähiläjitysalue 12%

Postitorvenkatu,
murskaus
Raitiotieallianssin
käyttöön 11%

Kauppi 5%

Hiedanranta 47%

Kuvaaja 1.

Louheen vastaanottopaikat louhintaurakoissa.

Koronaepidemia ei toistaiseksi ole hidastanut tai haitannut töiden etenemistä työmaalla.
Töitä on pystytty jatkamaan normaalisti. Työmaalla on voimassa tiukennetut ohjeet ja mm.
vierailijaryhmät tai työmaaorganisaation ulkopuolisten henkilöiden vierailut työmaalla
ovat kokonaan kiellettyjä.
4.2.2 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.) LOU2‐urakan MVR‐mittausten
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keskiarvo raportointijaksolla oli 95,5 %. Urakan tavoitteeksi on rakennuttaja asettanut 93
%.
Sulkavuoren työmaalla tapahtui tarkastelujakson aikana yksi läheltä piti ‐tilanne. 29.1.2020
tunneliperässä panostuksen aikana katosta putosi rusnauksessa katveeseen jäänyt
kivenlohkare (noin 5 kg). Ei henkilö‐ eikä materiaalivahinkoja.

5. Siirtoviemärit ja pumppaamot
5.1. Suunnittelutilanne
Linjasuunnitelmien viimeistelyä on jatkettu vuoden 2020 aikana toteutettavien siirto‐
viemärihankkeiden osalta. Härmälänoja – Leirintäkatu (PV4) suunnitelmia on sovitettu yh‐
teen kaupungin katusuunnitelmien kanssa. Hatanpäänkadun yhteisrakentamishankkeen
(PV7) suunnitelmien yhteensovitus yhteisurakan osapuolten (Tampereen kaupunki, Tam‐
pereen Vesi ja Tampereen Sähkölaitos) kesken on saatu päätökseen ja urakka lähti kilpai‐
lutukseen huhtikuussa. Siirtolinjat ja pumppaamot kartalla, kts. kuva 8.
Linjasuunnittelun pääpaino tulee jatkossa keskittymään PV1 Rahola – Satamakatu vesistö‐
asennusurakan sekä edellä mainittujen PV4 ja PV7 urakkakohteiden toteutuksen aikaisiin
suunnittelupalveluihin sekä vuoden 2021 aikana toteutettavien suunnitelmien viimeiste‐
lyyn. Vuoden 2021 aikana tullaan toteuttamaan viettoviemäriosuus Leirintäkadun ja Ran‐
taperkiönkadun (VV5) välillä sekä osittain myös paineviemäriosuus Hatanpään puistokujan
ja Vihilahden välille (PV8).
Raholan pumppaamon suunnitelmien kehittämistä jatketaan rinnan Viinikanlahden pump‐
paamon suunnittelussa esiin tulleiden ratkaisujen kanssa samankaltaisiksi. Kehityksessä
painotetaan käyttövarmuutta.
Viinikanlahden pumppaamon suunnitteluaikataulua jatkettiin toukokuulle. Kaupunkikuva‐
toimikunta hyväksyi pumppaamon julkisivuratkaisut ja suunnittelija pääsee jatkamaan kes‐
keytyksissä ollutta pumppaamon suunnittelutyötä. Suunnitelmat valmistuvat aikataulun
mukaisesti toukokuun loppuun muilta osin, mutta rakenne‐ ja geosuunnitteluun tarvitaan
vielä lisäaikaa, koska kaupunkikuvallisia ratkaisujen kehittäminen kesti ennakoitua pidem‐
pään.
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Kuva 7. Havainnekuva Viinikanlahden jätevedenpumppaamosta. Kuvassa on esitetty arkkitehdin näkemys ja
ratkaisuja tarkennetaan vielä jatkosuunnittelussa. (Havainnekuva: Aihio Arkkihtehdit Oy /Kalevi
Näkki).

5.2. Siirtoviemäreiden ja pumppaamoiden rakentaminen
Siirtoviemärihankkeista on valmiina 600 linjametriä välillä Partola – Härmälänoja (PV3). Li‐
säksi Viinikanlahden johtolinjahanke (PV6), 700 linjametriä, on Keskuspuhdistamon töiden
osalta valmis viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Vuoden 2020 aikana tullaan aloittamaan
kolme siirtolinjahanketta (PV1, PV4 sekä PV7), yhteensä yli 4000 linjametriä siirtoviemäriä.
Kaikkiaan siirtoviemäreitä rakennetaan hankkeessa yhteensä 12,5 kilometrin matkalle (kts.
kuva 8). Siirtoviemäreiden osalta Keskuspuhdistamo‐hanke etenee edellä suunniteltua
hankeaikataulua.
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Kuva 8. Siirtoviemärikohteet kartalla.

5.2.1 Siirtoviemäri välillä Viinikanlahti ‐ Hatanpäänkatu (PV6)
Viinikanlahden johtolinjahanke nykyisen jätevedenpuhdistamon alueella on edennyt alku‐
peräistä urakka‐aikataulua nopeammin ja valmistuu toukokuun aikana. Yhteisrakentamis‐
hankkeessa on Keskuspuhdistamon lisäksi mukana Tampereen Vesi Liikelaitos, Tampereen
Sähkölaitos sekä Tampereen Sähköverkko. Urakassa kaksi Keskuspuhdistamon 1000 mm:n
paineviemäriä viedään Viinikanlahden puhdistamontontin läpi Hatanpään valtatien vartta
ja Hatanpäänkadun pohjoispuolta pitkin Soutukeskukselle saakka, linjapituus yhteensä 700
metriä. Samassa urakassa on uusittu lisäksi puhdistamoalueen nykyisiä vesihuoltoverkos‐
toja ja kaukolämpölinjoja, rakennettu uusi kaukojäähdytyslinja sekä sähkö‐ ja telekaapelei‐
den suojaputkituksia. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Terrawise Oy.
5.2.2 Siirtoviemäri välillä Hatanpäänkatu ‐ Hatanpään puistokuja (PV7)
Hatanpäänkadun yhteisrakentamishankkeen työt kohteessa käynnistyvät kesäkuussa. Han‐
kinnassa ovat Keskuspuhdistamon lisäksi mukana Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi
Liikelaitos sekä Tampereen Sähkölaitos. Linjaosuudelle rakennetaan Keskuspuhdistamon
siirtoviemäreitä (2 x 1000 mm) yhteensä noin 700 metrin matkalle pääasiassa Hatapäänka‐
dun ajoradan alle soutupaviljongin ja Hatanpään puistokujan välille. Keskuspuhdistamon
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siirtolinjojen rakentamisen lisäksi urakassa uusitaan Hatanpäänkadun olemassa olevaa
kunnallisteniikkaa sekä rakennetaan kaukojäähdytyslinjat Hatanpään sairaalalle.
5.2.3 Siirtoviemärityömaiden työturvallisuus
Tilaajana Keskuspuhdistamo edellyttää kaikilta urakoitsijoilta turvallisia työmaita. Työtur‐
vallisuuden toteutumista arvioidaan myös siirtoviemärityömailla MVR‐mittauksin. Viini‐
kanlahden työmaalla (PV6) MVR‐mittausten keskiarvo raportointijaksolla oli 92 %.
Urakoitsija on raportoinut tarkastelujakson aikana 2 turvallisuuspoikkeamaa.

6. Hankinnat
Härmälänoja – Leirintäkatu siirtoviemärihankkeen (PV4) urakoitsijaksi valittiin Hervannan
Kaivin Oy. Yhteensä tarjouksia jätettiin määräaikaan mennessä kahdeksan kappaletta. Var‐
sinainen rakennusurakka kohteessa alkaa toukokuussa ja kestää viimeistelytöineen kevää‐
seen 2021 saakka.
Hatanpääkadun yhteisrakentamishankkeen (PV7) urakkatarjousten jättö ajoittui seuranta‐
jakson loppupuolelle. Tarjouksia jätettiin yhteensä seitsemän kappaletta ja urakkasopimus
tehdään toukokuun aikana urakoitsijan kanssa käytävien selonottoneuvottelujen jälkeen.
Hanke alkaa kesäkuussa ja kestää toukokuulle 2021 saakka.
Rahola – Satamakatu vesistöasennusurakkaan (PV1) liittyvien betonisten putkipainojen
hankinta saatiin myös päätökseen tarkastelujaksolla. Markkinaoikeuden päätöksellä beto‐
nipainojen toimittajaksi valittiin Keskuspuhdistamon alkuperäisen hankintapäätöksen mu‐
kaisesti Onninen Oy. Painotoimitukset hankkeelle alkavat kuluvan kesän aikana. Rahola –
Satamakatu hankkeen asennusurakan kilpailutus on tarkastelujakson lopussa vielä käyn‐
nissä ja päätös urakoitsijasta tehdään toukokuun aikana.
Sulkavuoren puhdistamon rakennuttamis‐ ja valvontapalveluiden kilpailutus eteni neuvot‐
telumenettelynä. Toukokuussa tehdään hankintapäätös. Kaikki tarkastelujakson hankinnat
on koottu taulukkoon 3.
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Taulukko 3. Kooste tarkastelujakson kilpailutuksista.

Sulkavuoren puhdistamon rakennuttamis‐ ja valvontapalvelut
Alustava tarjouspyyntö
18.12.2019
Lopullinen tarjouspyyntö
Siirtoviemäri Rahola ‐ Satamakatu (PV1)
Markkinavuoropuhelut
Tarjouspyyntö
Härmälänoja ‐ Leirintäkatu siirtoviemärihanke (PV4)
Tarjouspyyntö

13.3.2020

24.‐30.9.2019
22.4.2020

Hankintapäätös: Hervannan Kaivin Oy

4.3.2020
15.4.2020

Hatanpäänkadun yhteisrakentamishanke (PV7)
Tarjouspyyntö

20.3.2020

Putkipainohankinta
Tarjouspyyntö
Tarjouspyyntö
Hankintapäätös: Onninen Oy
Markkinaoikeuden päätös

12.9.2019
30.10.2019
10.12.2019
20.4.2020

Sulkavuoren kalliotilojen työnaikainen suunnittelu
Hankintapäätös: Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

3.2.2020

Siirtoviemäritunneleiden työnaikainen suunnittelu
Hankintapäätös: A‐Insinöörit Civil Oy

9.3.2020
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7. Kustannukset ja rahoitus
Keskuspuhdistamohankkeen kokonaisrahoitustarve vuosille 2015–2024 (vuoden 2017 lo‐
pun kustannustasossa, maanrakennustöiden kustannusindeksi 112) on 318 milj. €. Huhti‐
kuun 2020 loppuun mennessä hankkeen toteutuneet kustannukset olivat noin 42 miljoo‐
naa euroa. Tarkastelujaksolla kustannuksia on kertynyt yhteensä n. 12 milj. euroa. Koko‐
naisuudessaan toteutuneet kustannukset ovat tarkastelujakson lopussa noin 13,2 % arvioi‐
dusta rahoitustarpeesta (taulukko 4). Tarkastelujaksolla ei ole tehty lainannostoja. Tähän
mennessä nostettuja lainaeriä on vain yksi, 20 milj. euroa.
Taulukko 4. Keskuspuhdistamohankkeen toteutuneet kustannukset 30.4.2020 ja arvio rahoitustarpeesta vv.
2015‐2024.

Meno‐ / urakkalaji
Louhintatyöt
Rakennustyöt ja pumppaamot
Koneistotyöt ja lietteekäsittely
LVISA ‐ työt
Siirto‐ ja purkuviemärit
Suunnittelu‐, rakennuttaminen ja työnaikainen rahoitus
Kustannusvaraus
Yhteensä

Toteutuneet
kustannukset
(alv 0 %)
21 795 000
1 630 000

3 231 000
15 301 000
41 957 000

Toteutuneiden
% ‐osuus
arvioidusta
29,7
1,9
0,0
0,0
15,2
57,3
0,0
13,2

Rahoitustarvearvio
12/2017
kustannustasossa
73 400 000
87 300 000
55 300 000
30 900 000
21 300 000
26 700 000
23 400 000
318 300 000

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.
Urakoitsija tekee urakkakohtaisesti turvallisuussuunnitelman, jonka osana tehdään riskin‐
arviointi. Urakoiden kuluessa mahdolliset laatu‐ ja työturvallisuuspoikkeamat kirjataan ja
käsitellään työmaakokouksissa.
Tarkastelujaksolla LOU2‐urakan riskinarviointi pidettiin yhteinen riskipaja tilaajan, raken‐
nuttajakonsultin ja urakoitsijan kesken. Riskit tunnistettiin, niiden suuruus arvioitiin ja toi‐
menpiteet vastuutettiin. LOU2‐urakoitsija on laatinut Sulkavuoren työmaata koskevan ko‐
ronavarautumissuunnitelman.
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Korona julistettiin maailmanlaajuisesti pandemiaksi maaliskuussa. Sillä saattaa olla materi‐
aalitoimituksiin, työmaiden etenemiseen ja materiaalien hintoihin vaikutuksia pitkällä ai‐
kavälillä. Toistaiseksi ei ole ollut vaikutuksia.

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 alueella pohjaveden tasoa tarkkaillaan kuukausittain 10 kalliopohjavesi‐put‐
kesta ja 8 maapohjavesiputkesta. Syksyllä aloitetusta tihennetystä seurannasta luovuttiin
helmikuussa, kun aikaisemmin laskenut kalliopohjaveden pinta oli palautunut kalliotilan
vuotojen tiivistämisen seurauksena. Pohjaveden taso on kohtalaisen kuivan kevään seu‐
rauksena hieman laskenut, mutta lähellä edellisvuosien tasoa. Maa‐ ja kalliopohjavedessä
ei pääsääntöisesti ole havaittavissa louhinnasta aiheutuneita muutoksia.
Siirtoviemäritunneleiden alueella pohjaveden tasoa tarkkaillaan kuukausittain kahdesta
kalliopohjavesiputkesta ja viidestä maapohjavesiputkesta. LOU2 tunnelilouhinnat eivät ole
vielä alkaneet, joten seurantamittaustulokset kuvastavat pohjavesipinnan luontaista muu‐
tosta. Rautaharkon alueella on tarkastelujakson aikana mitattu energiankaivojen tehoja
tunnelilouhintaan varautumisen toimenpiteenä.
Kalliotiloihin vuotavan pohjaveden määrää seurataan viikoittain. Kokonaisvuotovesimäärä
mitataan tulo‐ ja poistovesilinjojen vesimäärien erotuksesta. Työmaan käyttövedet (mm.
porausvesi) ja pumppausajankohta vaikuttavat tuloksiin, minkä vuoksi vuotovesimäärät
ovat suuntaa antavia. Vuotovesien kokonaismäärä on vaihdellut 0,8…6,6 l/min/100 m vä‐
lillä keskiarvon ollessa 3 l/min/100 m, joka on tiiveystavoitteiden mukainen.
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Pohjavesiputkista on viereisen kaatopaikan vuoksi seurattu mm. haitallisten VOC‐yhdistei‐
den (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) pitoisuusmuutoksia noin 4 kertaa vuodessa. VOC‐yh‐
disteitä on havaittu kaatopaikanpuoleisista pohjavesiputkista otetuissa näytteissä sekä kal‐
liotilojen vuotovesistä otetuissa näytteissä. Näytteissä on havaittu mm. kloorattuja alifaat‐
tisia hiilivetyjä (esim. kloorieteenejä).
Pohjavesiseurantojen lisäksi tarkkaillaan kalliotilojen sisäilman laatua mm. haitallisten
VOC‐yhdisteiden osalta. VOC‐yhdisteitä kulkeutuu kalliotiloihin kaatopaikan puoleisten
vuotovesien mukana. Sisäilmassa on havaittu pieniä pitoisuuksia niin vähäisinä, ettei niistä
ole terveydellistä haittaa. Kalliotilojen viileät olosuhteet ja ilman ylipaine vähentävät mer‐
kittävästi haitta‐aineiden haihtumista.
Louheen arseenipitoisuutta tutkitaan ottamalla kiviainesnäytteitä kokoomanäytteillä eri
puolilta kalliotiloja. Joulukuussa 2019 tutkituissa näytteissä arseenipitoisuus oli < 10 mg/kg.
Louhinnan aiheuttamia tärinöitä seurataan tarkasti urakoitsijan, urakan valvojan ja tilaajan
toimesta mittausjärjestelmän avulla. Tarkastelujakson lopussa tärinämittareita oli käytössä
Sulkavuoren alueella 17 kpl ja Vihilahden avolouhinta‐alueen läheisyydessä 5 kpl. Tarkas‐
telujakson aikana tärinöille asetettuja raja‐arvoja ei ylitetty.
Louhinta 2 ‐urakassa on tehty melumittauksia Sulkavuoressa tuuletinmelusta, Exit 3 ‐kuilun
porauksesta ja tunneleiden pohjien louhinnasta. Vihilahdessa mittauksia on tehty porapaa‐
lutuksesta tunnelin suuaukolla sekä purkuviemäritunnelin pystykuilun suuaukolla. Sulka‐
vuoren Exit 3 ‐kuilun avolouhintaporauksessa mittaustulos oli hieman koholla; alueen ym‐
pärille on mittauksen jälkeen rakennettu melupäätöksen mukainen suoja vaimentamaan
melua. Myös Vihilahden porapaalutuksessa meluarvot olivat hieman koholla ja urakoitsija
parantaa meluvaimennusseinää jatkossa tunneliporauksen ja ‐louhinnan sekä puhaltimien
pitempikestoisen melun vaimentamiseksi. Muut mittaustulokset ovat olleet raja‐arvojen
mukaisia.
LOU2 urakka‐alueella painumaseurantaa tullaan tekemään 33 rakennuksesta. Alkuvuonna
2020 seurannassa on ollut kaksi rakennusta, jotka sijaitsevat lähimpänä Vihilahdessa tähän
mennessä suoritettuja paalutustöitä ja avolouhintaa. Seurantamittauksia on tehty noin vii‐
kon välein. Seurantamittaustulosten kokonaispainauman ja kulmakiertymän vaihteluvälit
ovat olleet selvästi alle raja‐arvon.
Rata‐alueen painaumaseurantaa tehdään yhteensä 18 seurantapisteessä. Seuranta‐
mittauksia on tehty vuonna 2020 kaksi kertaa n. 1,5 kuukauden välein. Tulokset kuvastavat
rata‐alueen painumien luontaista muutosta ja mittaustulosten vaihteluväli on ollut selvästi
alle raja‐arvojen.
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Ympäristövaikutukset on huomioitu siirtolinjojen suunnitelmien tarkennuksessa tarkaste‐
lujakson aikana. Siirtolinjojen rakentamisen edellyttämiä puiden kaatoja on katselmoitu ja
arvioitu yhdessä Tampereen kaupungin ympäristönsuojelun kanssa.

10. Tiedottaminen ja vuorovaikutus
Keskeinen tiedottamisen kanava on Keskuspuhdistamon www‐sivut. Rakentaminen nyt ‐
osiossa kerrotaan kohdekohtaisesti mitä rakennetaan, mikä työvaihe on käynnissä ja missä
työmaa sijaitsee. Sivuilta löytyy myös kunkin urakan urakoitsijan yhteystiedot.
Entuudestaan sosiaalisen median kanavista on ollut käytössä Facebook. Tarkastelujaksolla
otettiin uutena kanavana käyttöön Twitter.
Työmaiden lähialueiden asukkaille ja muille sidosryhmille järjestetään tarpeen mukaan ti‐
laisuuksia, joissa hankkeen vaikutuksista ja etenemisestä kerrotaan. Tarkastelujaksolla ei
järjestetty asukastilaisuuksia.
Maaliskuun alussa järjestettiin Sulkavuoren työmaalla pohjantervajaiset. Tilaisuudessa oli
paikalla noin 120 kutsuvierasta.
Työmaita koskevat yhteydenotot on ohjattu suoraan urakoitsijoille. LOU2 urakan pääura‐
koitsijalle on tullut tarkastelujaksolla 41 yhteydenottoa. Yhteydenottojen aiheina oli enim‐
mäkseen huoli Sulkavuoren tunneleiden ja EXIT‐kuilujen räjäytystöiden sekä Vihilahden en‐
simmäisten avolouhintojen aiheuttamien paineaaltojen, tärinän ja äänen vaikutuksista.
Jotkut yhteydenotot koskivat myös liikennejärjestelyitä Vihilahdessa. Kaikkiin yhteydenot‐
toihin vastattiin ja kysymykset ja vastaukset kirjattiin ylös.
Heinäkuussa 2019 otettiin käyttöön tekstiviestipalvelu räjäytysten ajankohdasta kerto‐
mista varten. Sulkavuoren lähialueiden ja Vihilahden lähialueiden asukkaille on oma teks‐
tiviestipalvelunsa. Palvelun tilaajia on huhtikuun lopussa yhteensä 200. Palveluun ilmoit‐
tautuneet saavat louhintaurakoitsijalta ilmoituksen tekstiviestillä parikymmentä minuuttia
ennen räjäytystä.
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Kuva 9. Käytössä olevat viestintäkanavat ja näkyvyys eri kanavissa.

Keskuspuhdistamo on mukana Tampereen seudun infratoimijoiden hankkeista kertovassa
Tampere 2030 ‐lehdessä. Vuoden 2020 ensimmäinen numero ilmestyi huhtikuussa. Lehti
jaetaan julkisena tiedotteena kaikkiin kotitalouksiin Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Ori‐
vedellä, Pirkkalassa, Tampereella, Vesilahdella ja Ylöjärvellä. Lisäksi siitä ilmestyy verkko‐
versio.
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