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1. Yhteenveto
Keskuspuhdistamohankkeen suunnittelun ja toteutuksen etenemistä tarkastellaan kolmannesvuosittain. Hankkeen toteutukselle on varattu aikaa vuoden 2025 loppuun asti, jätevesien kääntö laitokselle on tarkoitus toteuttaa kesällä 2025. Tämä raportti käsittelee
ajanjaksoa 1.5. - 31.8.2020. Hankkeen kokonaisaikataulu ilmenee alla olevasta taulukosta
(Taulukko 1).
Taulukko 1. Hankkeen kokonaisaikataulu.
2015

Suunnittelu (suunnitelmien kehittäminen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

)

Ympäristö- ja vesiluvat
Rakennusluvat (muutokset ja täydennykset

)

Sulkavuoren aluerakentaminen
Louhintatyöt (puhdistamotilat ja viemäritunnelit)
Puhdistamotilojen louhinta
Viemäritunnelien louhinta
Sulkavuoren rakennus-, tekniikka ja automaatiourakat
Pumppaamoiden (Rahola ja Viinikanlahti) toteutus
Siirtoviemäreiden toteutus
Purkulinja Vihilahti-Pyhäjärvi

Suunnitelmaratkaisuiden kehittämistä Sulkavuoren laitoksen osalta on jatkettu kaikilla
suunnittelualoilla. Suunnitelmien viimeistely liittyy kiinteästi Sulkavuoren projektinjohtourakoiden kilpailutusmateriaalin valmisteluun. Kehittämisen ensisijaisena tavoitteena on
löytää käyttökelpoisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja urakkahankintoihin ja toisaalta
luoda edellytyksiä urakoiden sujuvalle etenemiselle.
Siirtoviemäreiden suunnitelmia on viimeistelty erityisesti toteutusvuorossa olevien linjaosuuksien osalta. Raholan pumppaamon suunnitelmien kehitystyö on saatu päätökseen.
Viinikanlahden pumppaamon suunnitteluaikaa on jatkettu haasteellisten perustamisolosuhteiden vuoksi loppusyksyyn saakka.
Biokaasulaitoksen ympäristölupahakemus jätettiin aluehallintoviraston käsiteltäväksi lokakuussa 2019 ja se on edelleen käsittelyssä. Aluehallintovirasto myönsi elokuussa luvan
kahden paineviemärin rakentamiseksi Vihiojanlahden alitse. Keskuspuhdistamo on jättänyt
kesällä Viinikanlahden jätevedenpumppaamon rakennuslupahakemuksen.
Tampereen kaupunki on jättänyt Hiedanrannan ns. saarivaihtoehtoon perustuvan vesilain
mukaisen louhetäytön lupahakemuksen aluehallintovirastolle, mutta lupa ei ole vielä lainvoimainen. Tämä lupamenettely ei vaikuta Keskuspuhdistamon hankkeen kokonaisaikataulun toteutumiseen. Jos vesistötäyttö ei ole louhinnan aikana mahdollista, kaupunki osoittaa
3
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louheelle välisijoituspaikat. Kaikki muut hankkeen toteutuksen eteenpäin viemiseksi tarvittavat luvat on haettu ja saatu.
Sulkavuoren toinen louhintaurakka, puhdistamotilojen ja viemäritunneleiden louhintaurakka (LOU2) käynnistyi joulukuun alussa. Työt ovat edenneet aikataulussa. Koronaepidemia ole toistaiseksi haitannut töiden etenemistä. Elokuun loppuun mennessä kalliota on
louhittu Sulkavuoressa yhteensä noin puolet 690 000 m³ (ktr) kokonaismäärästä. Vihilahdesta Sulkavuoreen louhittavia siirtoviemäritunneleiden ajotunnelia oli elokuun lopussa
louhittu noin 80 metriä.

Kuva 1. Louhittua kalliotilaa Sulkavuoressa. (Kuva: Ari-Matti Ilkka).

Elokuun lopussa oli käynnissä kolme siirtoviemäriurakkaa, joissa siirtoviemärilinjaa rakennetaan yhteensä yli neljän kilometrin matkalle. Kaksi siirtoviemäriosuutta on jo valmiina ja
niiden linjapituus on yhteensä 1,3 km. Yhteensä siirtoviemäreitä rakennetaan 12,5 kilometrin matkalle.
Rakennusajan tapaturmataajuus on 10 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, mikä on
pienempi kuin rakennusalalla keskimäärin.
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Hankinnoista tarkastelujaksolla saatiin päätökseen Rahola – Satamakatu siirtoviemärihankkeen (PV1) asennusurakan ja Hatanpäänkadun yhteisrakentamishankkeen (PV7) urakoitsijoiden valinnat. Sulkavuoren puhdistamon rakennuttamis- ja valvontapalveluiden
hankinnasta tehtiin yhtiössä päätös, mutta hankintapäätöksestä valitettiin ja valitus on
edelleen markkinaoikeuden käsiteltävänä.
Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat tarkastelujakson loppuun mennessä yhteensä
56 milj. euroa mikä on 18 % kokonaisrahoitustarpeesta 318 milj. euroa. Arvio kokonaisrahoitustarpeesta perustuu vuoden 2017 kustannustasoon.
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2. Hallinto
Yhtiössä työskenteli tarkastelujakson lopulla yksitoista henkilöä.
Hallitus kokoontui seurantajaksolla neljä kertaa ja keskeiset päätökset olivat:
• hankintapäätös Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennuttaja- ja valvontakonsultista (Ramboll CM)
• asetettiin tavoitteet paineviemäriurakalle Härmälänoja-Leirintäkatu
• asetettiin tavoitteet Hatanpäänkadun yhteisrakentamishankkeelle
• asetettiin tavoitteet Rahola-Satamakatu paineviemäriurakalle
• hyväksyttiin sopimus osallistumisesta Tampereen Sähkölaitoksen 110 kV johtolinjan siirtoon mm. Viinikanlahden tulevan jätevedenpumppaamon kohdalta
• hyväksyttiin ”Keskuspuhdistamo-hankkeelle asetettavat tavoitteet” ajantasaistaminen
• hyväksyttiin Viinikanlahden johtolinjahankkeen urakan loppuselvitys
Hallituksen päätettäväksi lähiaikoina tulevia merkittäviä asioita:
• päätetään Sulkavuoren keskuspuhdistamon projektinjohtourakoiden kilpailutustapa
• käsitellään sopimusluonnos Keskuspuhdistamon ja asiakasvesihuoltolaitosten väliseksi liittymis- ja käyttösopimukseksi
• Yhtiön riskienhallinnan toimintamalliin ajantasaistaminen

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).
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Puhdistamokäytöstä vapautuvan Viinikanlahden uuden asuinalueen asemakaavoitus on
kaavoitusohjelmassa 2022–2023. Uusi asemakaava korvaa aikanaan nyt voimassa olevan
asemakaavan, jonka vahvistumispäivämäärä on 16.10.1962 (kaava nro 1907). Raholan nykyisen jätevedenpuhdistamon alueella on voimassa asemakaava, jonka vahvistumispäivämäärä on 30.11.1995 (kaava nro 7295).
3.2. Ympäristöluvat
Biokaasulaitoksen ympäristölupahakemus jätettiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon lokakuussa 2019. Biokaasulaitokselle haetaan omaa ympäristölupaa ja samalla lietteenpolttolaitoksen osuudesta ympäristöluvassa luovutaan. Aluehallintovirasto on saanut
hakemukseen lausunnot ja hakija on esittänyt niihin vastineensa. Lupahakemus on edelleen käsiteltävänä.
Keskuspuhdistamo jätti heinäkuussa 2019 vesilain mukaisen lupahakemuksen siirtoviemärin rakentamiseksi Vihiojanlahden alitse. Aluehallintovirasto on myöntänyt luvan kahden
paineviemärin rakentamiseen sekä pysyvän käyttöoikeuden tarvittavaan vesialueeseen.
Elokuulle päivätyssä luvassa aluehallintovirasto myös oikeuttaa valmistelevien toimenpiteiden aloittamisen jo ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Tampereen kaupunki, joka omistaa Sulkavuoresta saatavan louheen, on hakenut vesilain
mukaista lupaa Hiedanrannan vesistötäytöille Vaitinarossa. Lupaprosessi on vielä kesken
eikä lainvoimaista lupaa täytön aloittamiseksi ole. Lupamenettely ei vaikuta Keskuspuhdistamon hankkeen kokonaisaikataulun toteutumiseen.
Lupien tilanne on koottu taulukkoon 2.
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Taulukko 2. Ympäristönsuojelu- ja vesilakiin perustuvat luvat.
Aihe
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n Sulkavuoren keskusjätevedenpuhdistamon ja lietteenpolttolaitoksen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa ja purkuputken rakentaminen sekä valmistelulupa, Tampere

Luvan
peruste
Ympäristönsuojelulaki,
vesilaki

Luvan muuttaminen; Polttolaitoksen
toimintaan liittyvien lupaehtojen kumoaminen

Diaarinumero
LSSAVI/1270/2017

Vaihe / tila
Lainvoimainen

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

LSSAVI/15649/2019

Sulkavuoren alueelle rakennettavan
biokaasulaitoksen ympäristölupa
sekä toiminnan aloittamislupa

Hakemus jätetty
3.10.2019
Hakemus jätetty
3.10.2019

Siirtoviemärin rakentaminen Pyhäjärven 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 puhdistamon, Vihilahden ja Sulkavuoren
väliselle alueelle sijoittuvan jäteveden siirtotunnelin ja purkutunnelin
louhinta ja jäteveden siirtotunnelin
louhinta Vihiojan alitse sekä valmistelulupa, Tampere

Vesilaki

LSSAVI/3667/2017

Lainvoimainen

30.8.2018
64/2018/1

Siirtoviemärin rakentaminen Vihiojanlahden alitse välille Viinikanlahti-Vihioja sekä valmistelulupa,
Tampere

Vesilaki

LSSAVI/10861/2019

Lupapäätös saatu, 28.8.2020
ei vielä lainvoi190/2020
mainen

3.3. Rasitteet ja sopimukset
Tampereen kaupunki haki lunastustoimitusta Keskuspuhdistamon viemäritunneleiden ja
niiden suojavyöhykkeiden maanalaiselle käyttöoikeudelle välillä Sulkavuori-Vihilahti. Toimitus koskee kiinteistöjen maanalaisten tilojen käyttörajoituksia (mm. maalämpökaivojen

8

24.9.2020

rakentaminen tunneleiden varoalueille). Tunneleille haetaan pysyvää käyttöoikeutta. Lunastustoimikunta myönsi luvan tarvittavien alueiden ennakkohaltuunottoon. Päätös ennakkohaltuunotosta mahdollistaa rakentamisen aloittamisen.
3.4. Rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvat
Sulkavuoren keskuspuhdistamon ja Raholan jätevedenpumppaamon rakennusluvat ovat
lainvoimisia. Viinikanlahden jätevedenpumppaamon rakennuslupa on jätetty käsittelyyn
kesäkuussa.
Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön 10.10.2019 tekemä päätös meluilmoituksesta toisen vaiheen louhintaurakkaa koskien (puhdistamotilat Sulkavuoressa, siirtoviemäritunnelit Vihilahden ja Sulkavuoren välillä ja louheenajo) määrittelee louhinnan eri työvaiheille määräajat, koska töitä voidaan tehdä ja miten melu-, pöly-, tärinä- ja muita haittoja
ehkäistään. Meluilmoitus on tehty aikavälille 1.12. 2019 - 1.12.2022.

4. Sulkavuoren keskuspuhdistamo
4.1 Suunnittelutilanne Sulkavuoressa
Suunnitelmien kehittämistä on jatkettu kaikilla suunnittelualoilla. Arkkitehtisuunnittelun
piirustusten valmistuminen on mahdollistanut muiden suunnittelualojen teknisten ratkaisujen kuvaamisen arkkitehtipiirustusten pohjilla. Suunnittelutyö jatkuu marraskuun loppuun asti.
Biokaasulaitoksen suunnitelmia jatkokehitetään edelleen sovittamalla ratkaisut vesilinjaston suunnitelmien kanssa ja mm. tarkentamalla teknisiä määrittelyjä.
Suunnitelmien viimeistely liittyy kiinteästi Sulkavuoren projektinjohtourakoiden kilpailutusmateriaalin valmisteluun ja niitä valmistellaan useissa eri tekniikka-alojen työryhmissä.
Suunnitelmien kehittämisen ensisijaisena tavoitteena on löytää käyttökelpoisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja urakkahankintoihin ja toisaalta luoda edellytyksiä urakoiden sujuvalle etenemiselle.
Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhinnan jälkeisille töille varataan enemmän aikaa kuin
aiemmin on kaavailtu. Jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuhdistamolle kesällä
2025.
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Kuva 2. Aksonometrinen kuva Sulkavuoren keskuspuhdistamosta. (Kuva: Ramboll Finland Oy).

4.2. Rakentaminen Sulkavuoressa
4.2.1 Toinen louhintaurakka (LOU2)
Urakka käsittää Sulkavuoren keskuspuhdistamon maanalaisten tilojen louhinta-, lujitus- ja
tiivistystyöt sekä niihin välittömästi liittyviä betonirakenteita. Lisäksi urakkaan sisältyy tuloja purkuviemäritunneleiden louhinta- ja rakennustekniset työt Sulkavuoren ja Vihilahden
välille.
Sulkavuoren LOU2 -urakkaa on ollut käynnissä noin yhdeksän kuukautta ja työt ovat edenneet puhdistamon louhintojen osalta aikataulun mukaisesti. Vihilahdessa suuaukon avoleikkauksen ja tunnelin alun kivilaatu ja esi-injektointi on aiheuttanut viivettä työaikatauluun noin kolme viikkoa, mutta tällä ei ole vaikutusta kokonaisaikatauluun.
Elokuun loppuun mennessä kalliota on louhittu Sulkavuoressa yhteensä noin puolet
690 000 m³ (ktr) kokonaismäärästä (Kuva 4).
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Kuva 3. LOU2-urakan tunnelilouhintojen etenemä elokuun 2020 loppuun mennessä on merkitty kuvaan sinisellä. Vielä louhimaton osuus näkyy kuvassa keltaisella. .

Kuva 4. LOU2-urakan louhinnan massaseuranta 6.9.2020 loppuun mennessä. (Kuva: Skanska Infra Oy)
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Louhintatöiden lisäksi Sulkavuoressa on rakennettu kulku- ja pelastusteitä Exit-kuiluille.
Kuiluja tulee kaikkiaan kolme puhdistamon alueen ulkopuolelle, Sulkavuoren mäen päälle.
Kulkureitit on aidattu muovisilla työmaa-aidoilla ja kuilujen kohdat vanerisilla noin 2,4 m
korkeilla umpiaidoilla. Umpiaidat on varustettu lisäksi lukittavilla metalliporteilla.

Kuva 5. Exit3-kuilun ympärille tehty aitaus paikallisten graffititaiteilijoiden luomuksilla koristeltuina.

Vihilahdesta louhitaan tuloviemäritunneli Sulkavuoreen, jota pitkin jätevedet johdetaan
puhdistamolle sekä sen pohjoispuolelle toinen tunneli, jota pitkin puhdistetut jätevedet
johdetaan Sulkavuoresta takaisin Vihilahteen ja edelleen purkuputkeen. Louhintatyöt
ovat edenneet jo ns. ajotunnelia pitkin noin 80 metriä (kuvat 6 ja 7).
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Kuva 6. LOU2-urakan viemäritunnelilouhintojen etenemä Vihilahden päässä elokuun 2020 loppuun mennessä on esitetty kuvassa punaisella.

Kuva 7. Ensimmäisessä kuvassa näkyy Vihilahden ajotunnelin suuaukko ja toisessa louhittua tunnelia noin
60 m päästä suuaukolta.

Louheet kuljetetaan Tampereen kaupungin määrittämiin kohteisiin ja kuljetuksen osalta tilaaja on Tampereen kaupunki. LOU2- urakassa louhetta kuljetetaan tällä hetkellä ainoastaan Hiedanrantaan varastokasalle. Tämän hetkisen arvion mukaan Hiedanrannan kasalle
voidaan ajaa vielä noin puolitoista kuukautta (lokakuun puoliväliin saakka), jonka jälkeen
13
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kaupunki osoittaa uuden varastopaikan louheelle. LOU1- ja LOU2 -urakoiden louheiden
vastaanottopaikat ja käyttökohteet on esitetty kuvassa 8.

Kuva 8. Louheen jakaantuminen vastaanottopaikoille louhintaurakoiden aikana.

Koronaepidemia ei toistaiseksi ole hidastanut tai haitannut töiden etenemistä työmaalla.
Töitä on pystytty jatkamaan normaalisti. Työmaalla on edelleen 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-mittauksin. (MVR-mittari on maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden arviointimenetelmä, jossa havainnoitavat asiat ovat työskentely ja koneenkäyttö, kalusto, suojaukset ja
varoalueet, ajo- ja kulkuväylät, järjestys ja varastointi.)
LOU2-urakan MVR-mittausten viimeisen kuukauden tulokset ovat olleet välillä 95,1 - 96,7
%. Urakan tavoitteeksi rakennuttaja on asettanut 93 %.
Sulkavuoren työmaalla on tapahtunut tarkastelujakson aikana muutama ns. läheltä piti tilanne; kompastumisesta johtuva sormen murtuma, täkkäyksen pettäminen avolouhinnassa (turvatun alueen sisäpuolella), pyöräilijän törmääminen työmaalta poistuvaan
14

24.9.2020

ajoneuvoon sekä tiesuolauksen liukkaudesta johtuva moottoripyörän kaatuminen.
Tapahtumat on käsitelty sovitun prosessin mukaisesti ja korjaavat toimenpiteet on tehty,
jotta vastaavia tilanteita ei vastaisuudessa tulisi eteen.

5. Siirtoviemärit ja pumppaamot
5.1. Suunnittelutilanne
Tarkastelujaksolla siirtoviemäreiden linjasuunnittelun pääpaino on ollut toteutuksen aikaisessa suunnittelussa. Kesän aikana käynnistyneiden siirtolinjahankkeiden työmaapalveluista vastaavat Ramboll Finland (PV1 ja PV4) sekä Sitowise (PV7). Rakentamisen aikanakin
tarvitaan vielä suunnitelmien tarkentamista kun työskennellään rakennetussa ympäristössä. Erityisesti tämä korostui Härmälänoja – Leirintäkatu (PV4) sekä Hatanpäänkadun yhteisrakentamishankkeen (PV7) aikana.
Vuoden 2021 aikana toteutettavan Leirintäkatu – Rantaperkiönkatu (VV5) viettoviemärihankkeen suunnittelussa on tarkasteltu hankkeen putki- ja kaivomateriaaleja tulevia hankintoja varten. Lokakuun aikana saataneen Tampereen kaupungin päätös tulevasta raitiotielinjauksesta Pirkkalan suuntaan. Jos raitiotie sijoittuu Nuolialantielle, tehdään vielä
tarvittavat suunnitelmien yhteensovitukset myös VV5-linjahankkeen kanssa loppuvuoden
aikana.
Raholan pumppaamon suunnitelmien kehitystyö on saatu päätökseen. Suunnitelmat viimeistellään loppusyksystä käynnistyvää urakkakilpailua varten.
Viinikanlahden pumppaamon suunnitteluaikaa on jouduttu jatkamaan mm. haasteellisten
perustamisolosuhteiden vuoksi loppusyksyyn saakka. Geo-, ja rakennesuunnitteluun tarvitaan arvioitua enemmän aikaa, jotta voidaan varmistaa kestävä toteutus.
Siirtoviemäriosuudet ja pumppaamot on esitetty kartalla kuvassa 9.
5.2. Siirtoviemäreiden ja pumppaamoiden rakentaminen
Siirtoviemäriä on valmiina yhteensä 1300 linjametriä. Valmiita osuuksia ovat Partola – Härmälänoja (PV3) sekä Viinikanlahden johtolinjahanke (PV6). Tarkastelujaksolla oli käynnissä
kolme siirtolinjahanketta (PV1, PV4 sekä PV7), jotka käsittävät yhteensä yli 4000 linjametriä
siirtoviemäreitä. Kaikkiaan siirtoviemäreitä rakennetaan hankkeessa yhteensä 12,5 kilometrin matkalle (kts. kuva 9). Siirtoviemäreiden osalta Keskuspuhdistamo-hanke etenee
edellä suunniteltua hankeaikataulua.
15

24.9.2020

Kuva 9. Siirtoviemärikohteet kartalla. Siirtoviemäriosuuksista PV3 ja PV6 ovat valmiita, PV1, PV4 ja PV7 ovat
rakenteilla.

5.2.1 Siirtoviemäri välillä Rahola - Satamakatu, Pirkkala (PV1)
Ainoa siirtoviemärien ns. vesistöosuus on rakenteilla Raholan nykyisen jätevedenpuhdistamon ja Pirkkalan Satamakadun jätevesipumppaamon välille. Linjaosuudelle rakennetaan
siirtoviemäreitä (2 X 800 mm) yhteensä noin 2 900 metrin matkalle. Lisäksi putken ympärille asennetaan vesiosuudelle betonisia pulttipainoja kahden metrin välein yhteensä noin
2 800 kpl. Raholan puoleisella rannalla putket hitsataan noin 600 m pitkiksi putkiletkoiksi,
painotetaan ja sen jälkeen varastoidaan rannan suuntaisesti odottamaan lopullista yhteen
liittämistä ja upottamista. Satamakadun päässä tehdään ruoppausta vajaan 300 metrin
matkalta, jotta putket saadaan upotettua riittävän syvälle vesipinnan alapuolelle. Urakka
on aloitettu heinäkuun alussa ja se on tarkoitus saada valmiiksi kuluvan vuoden aikana.
Hankkeen pääurakoitsijana toimii Lopen Maa- ja Vesirakenne Oy.
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Kuva 10. Ruoppaustyö käynnissä Pirkkalan puoleisella rannalla Haikassa.

5.2.2 Siirtoviemäri välillä Härmälänoja - Leirintäkatu (PV4)
Nuolialantien pohjoispuolelle, Härmälänojan ja Leirintäkadun välille, on rakenteilla siirtoviemärilinjaa (2 X 800 mm) noin 850 metrin matkalle. Samassa yhteydessä Tampereen Vesi
rakennuttaa vesijohtoa noin 300 metrin matkalle ja Tampereen kaupunki uusii ja leventää
kevytliikenneväylää. Urakka on aloitettu kesäkuun alussa ja työt saadaan valmiiksi arviolta
tämän vuoden lokakuussa. Pääurakoitsijana hankkeessa on Hervannan Kaivin Oy.
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Kuva 11. Painekoe käynnissä PV4-siirtoviemärityömaalla.

5.2.3 Siirtoviemäri välillä Hatanpäänkatu - Hatanpään puistokuja (PV7)
Hatanpäänkadun yhteisrakentamishankkeen työt käynnistyivät kesäkuussa. Yhteisrakentamishankkeessa ovat Keskuspuhdistamon lisäksi mukana Tampereen kaupunki, Tampereen
Vesi ja Tampereen Sähkölaitos. Kohteen urakoitsija on TerraWise Oy. Linjaosuudella rakennetaan Keskuspuhdistamon siirtoviemäreitä (2 x 1000 mm) yhteensä noin 700 metrin matkalle soutupaviljongin ja Hatanpään puistokujan välille pääasiassa Hatapäänkadun ajoradan alle. Lisäksi urakassa uusitaan Hatanpäänkadun olemassa olevaa kunnallisteniikkaa
sekä rakennetaan kaukojäähdytyslinjat Hatanpään sairaalalle. Urakka valmistuu vuoden
loppuun mennessä.
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Kuva 12. PV7 yhteisrakentamishankkeen työmaa Hatanpäällä.

5.2.4 Siirtoviemärityömaiden työturvallisuus
Tilaajana Keskuspuhdistamo edellyttää kaikilta urakoitsijoilta turvallisia työmaita. Työturvallisuuden toteutumista arvioidaan myös siirtoviemärityömailla MVR-mittauksin. Käynnissä olevien urakoiden PV1, PV4 ja PV7 MVR-mittaustulokset vaihtelivat tarkastelujaksolla
välillä 84 - 98 %. Kolmen urakan keskiarvo jaksolla oli 94 %.
Siirtolinjatyömailla on tapahtunut tarkastelujaksolla yksi tapaturma. Härmälänoja - Leirintäkatu -urakan aikana käytössä olleella kiertotiellä sähköpotkulautailija kaatui törmättyään
kiertoreittiä ohjaavaan aitaan.

6. Hankinnat
Rahola – Satamakatu siirtoviemärihankkeen (PV1) asennusurakkaan saatiin tarjousaikana
yhteensä seitsemän urakkatarjousta. Urakoitsijaksi valittiin riihimäkeläinen Lopen Maa- ja
Vesirakenne Oy ja paineviemäreiden asennustyöt Pyhäjärvellä ovat alkaneet kesäkuussa.
Hatanpäänkadun yhteisrakentamishankkeen (PV7) tarjouskilpailuun jätettiin vastaavasti
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seitsemän tarjousta, joista urakoitsijaksi valittiin edullisimman tarjouksen tehnyt TerraWise Oy. Rakentaminen Hatanpäällä on myös alkanut kesäkuussa ja urakan on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.
Sulkavuoren puhdistamon rakennuttamis- ja valvontapalveluiden hankintapäätös tehtiin
hallituksen kokouksessa 20.5.2020. Hankintapäätöksestä valitettiin ja valitus on edelleen
markkinaoikeuden käsiteltävänä.
Kaikki tarkastelujakson hankinnat on koottu taulukkoon 3.
Taulukko 3. Kooste tarkastelujakson kilpailutuksista.

Rakennuttamis- ja valvontapalvelut (kesken)
Alustava tarjouspyyntö
Lopullinen tarjouspyyntö
Hankintapäätös: Ramboll CM
Valitus hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen
Rahola - Satamakatu siirtolinjahanke (PV1)
Markkinavuoropuhelut
Tarjouspyyntö
Hankintapäätös: Lopen Maa ja Vesirakenne Oy
Hatanpäänkadun yhteisrakentamishanke (PV7)
Tarjouspyyntö
Hankintapäätös: TerraWise Oy

18.12.2019
13.3.2020
20.5.2020
2.6.2020

24.-30.9.2019
22.4.2020
27.5.2020

20.3.2020
29.4.2020

7. Kustannukset ja rahoitus
Keskuspuhdistamohankkeen kokonaisrahoitustarve vuosille 2015–2025 (vuoden 2017 lopun kustannustasossa, maanrakennustöiden kustannusindeksi 112) on 318 milj. €. Elokuun
2020 loppuun mennessä hankkeen toteutuneet kustannukset olivat noin 56 miljoonaa euroa. Tarkastelujaksolla touko-elokuu 2020 kustannuksia on kertynyt yhteensä n. 14 milj.
euroa. Kokonaisuudessaan toteutuneet kustannukset ovat tarkastelujakson lopussa noin
17,7 % arvioidusta rahoitustarpeesta (taulukko 4). Tarkastelujaksolla nostettiin yksi lainaerä ja nostettujen lainojen yhteismäärä on nyt 45 milj. euroa.
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Taulukko 4. Keskuspuhdistamohankkeen toteutuneet kustannukset 31.8.2020 ja arvio rahoitustarpeesta vv.
2015-2025.
Meno- / urakkalaji
Louhintatyöt
Rakennustyöt ja pumppaamot
Koneistotyöt ja lietteekäsittely
LVISA - työt
Siirto- ja purkuviemärit
Suunnittelu-, rakennuttaminen ja työnaikainen rahoitus
Kustannusvaraus
Yhteensä

Toteutuneet
kustannukset
31 009 000
1 630 000

6 677 000
17 010 000
56 326 000

Toteutuneiden
% -osuus
42,2 %
1,9 %
0,0 %
0,0 %
31,3 %
63,7 %
0,0 %
17,7 %

Rahoitustarvearvio
12/2017
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 pienentämiseksi 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 SFSISO 31000 (2018) - standardin periaatteisiin.
Kesäkuussa pidetyssä riskienhallintatyöpajassa tilaaja, rakennuttajakonsultti ja suunnittelijat käsittelivät suunnittelun, rakentamisen, käyttöönoton ja käytön riskejä koko hankkeen
näkökulmasta.
Urakoitsija tekee urakkakohtaisesti turvallisuussuunnitelman, jonka osana tehdään riskinarviointi. Urakoiden kuluessa mahdolliset laatu- ja työturvallisuuspoikkeamat kirjataan ja
käsitellään työmaakokouksissa.
Tarkastelujaksolla toteutettiin kolmen alkaneen urakan (PV1, PV4 ja PV7) riskinarvioinnit.
Arvioinnit tehtiin urakkakohtaisesti tilaajan, rakennuttajakonsultin ja urakoitsijan yhteisissä riskipajoissa.
Korona julistettiin maailmanlaajuisesti pandemiaksi maaliskuussa. Sillä saattaa olla materiaalitoimituksiin, työmaiden etenemiseen ja materiaalien hintoihin vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Toistaiseksi ei ole ollut vaikutuksia hankkeeseen, mutta näitä riskejä tunnistetaan
ja arvioidaan kaikessa toiminnassa.
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9. Ympäristövaikutukset
Uuden keskuspuhdistamon toteutuksen tavoitteena on jätevedenkäsittelyn tehostaminen
nykyisestä ja sitä kautta Pyhäjärven ja sen alapuolisen vesistön tilan parantaminen. Jätevesilietteen sisältämä energia jalostetaan sähköksi ja lämmöksi, jotka hyödynnetään laitoksen
omiin tarpeisiin. Keskuspuhdistamo edistää lietteen hyötykäyttöä, jotta uusiutumaton fosfori saadaan maa- ja metsätalouden käyttöön.
9.1. LOU2 -urakan ympäristövaikutusten seuranta
Keskuspuhdistamolla on käytössä ympäristöseurantajärjestelmä EMO (Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy), josta kuka tahansa voi seurata esimerkiksi louhinnan etenemistä ja
pohjavedenpintojen korkeuksia. Järjestelmästä on katsottavissa myös muun muassa tärinämittareiden sijainnit ja painumaseurantapisteet. Linkki järjestelmään löytyy Keskuspuhdistamon kotisivuilta.
Sulkavuoren alueella pohjaveden tasoa tarkkaillaan kuukausittain 9 kalliopohjavesiputkesta ja 8 maapohjavesiputkesta. Pohjaveden taso on kesän jäljiltä edelleen alhaalla. Elokuu oli erittäin vähäsateinen. Pohjaveden taso on sekä maa-, että kalliopohjavesissä alempana kuin aikaisempina, louhintaa edeltävinä vuosina samaan aikaan. Muutokset ovat suurempia havaintoputkissa, jotka sijaitsevat kauimpina kalliotiloista viitaten siihen, että muutokset johtuvat enimmäkseen yleisestä vuosittaisen vesitaseen vaihtelusta eikä niinkään
louhintojen vaikutuksesta.
Siirtoviemäritunneleiden alueella pohjavedenpinnan tasoa tarkkaillaan kuukausittain kahdesta kalliopohjavesiputkesta ja viidestä maapohjavesiputkesta. Louhinnat alueella ovat
vielä alussa, joten vaihtelut pohjavedenpinnan tasoissa edustavat alueen luontaista vaihtelua.
Kalliotilojen kokonaisvuotovesimäärä mitataan tulo- ja poistovesilinjojen vesimäärien erotuksesta viikoittain. Työmaan käyttövedet (mm. porausvesi) ja pumppausajankohta vaikuttavat tuloksiin, minkä vuoksi vuotovesimäärät ovat suuntaa antavia. Sulkavuoressa vuotovesien kokonaismäärä huhti-elokuun aikana vaihteli 3,1…5,5 l/min/100 m, keskiarvon ollessa 4,3 l/min/100 m, mikä on tiiveystavoitteiden mukainen. Alustavien mittausten perusteella vuotovesimäärät Vihilahdessa ovat olleen noin 5 l/min/100 m.
Noin neljä kertaa vuodessa tarkkaillaan lisäksi pohjaveden laatua sekä havaintoputkista
että kalliotilojen vuotovesistä. Pohjavesistä on viereisen kaatopaikan vuoksi seurattu mm.
haitallisten VOC-yhdisteiden (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) pitoisuusmuutoksia. VOC-yh-
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disteitä on havaittu kaatopaikanpuoleisista pohjavesiputkista otetuissa näytteissä sekä kalliotilojen vuotovesistä otetuissa näytteissä. Näytteissä on havaittu mm. kloorattuja alifaattisia hiilivetyjä (esim. kloorieteenejä). Pohjavesiputkista noudettiin näytteet viimeksi elokuun lopulla. Vuotovesistä näytteet otettiin touko- ja elokuussa. Laadussa ei ole tapahtunut
merkittäviä muutoksia.
Louhittujen kalliotilojen sisäilman laatua tarkkaillaan mm. haitallisten VOC-yhdisteiden
osalta. VOC-yhdisteitä kulkeutuu kalliotiloihin kaatopaikan puoleisten vuotovesien mukana. Sisäilmassa on havaittu pieniä pitoisuuksia, mutta pitoisuudet ovat niin pieniä, ettei
niistä ole terveydellistä haittaa. Kalliotilojen viileät olosuhteet ja ilman ylipaine vähentävät
merkittävästi haitta-aineiden haihtumista.
Louheen arseenipitoisuutta tutkitaan ottamalla kiviainesnäytteitä kokoomanäytteillä eri
puolilta kalliotiloja. Uusin näyte otettiin elokuussa ja näyte on tällä hetkellä analysoitavana.
Louhinnan aiheuttamia tärinöitä seurataan tarkasti urakoitsijan, urakan valvojan ja tilaajan
toimesta mittausjärjestelmän avulla. Tarkastelujakson lopussa tärinämittareita oli käytössä
Sulkavuoren alueella 15 kpl ja siirtotunneleiden läheisyydessä 5 kpl. Tarkastelujakson aikana tärinöille asetettuja raja-arvoja ei ylitetty.
Melutasoa on tarkastelujaksolla mitattu kaksi kertaa. Toukokuussa mittaus tehtiin Sulkavuoressa exit-kuilun porauksesta meluaidan ollessa käytössä. Tulosten perusteella aita vaimentaa melua hyvin. Heinäkuussa melutasoa mitattiin Vihilahden ajotunnelin louhinnasta,
jolla ei tulosten mukaan ollut olennaista vaikutusta mittauspisteiden äänitasoihin, vaan
merkittävin äänilähde oli kaupungin normaalit äänet.
LOU2 urakka‐alueella painumaseurantaa tullaan tekemään 33 rakennuksesta. Elokuuhun
mennessä seurannassa on ollut kaksi rakennusta, jotka sijaitsevat lähimpänä Vihilahdessa
suoritettuja louhintatöitä. Seurantamittauksia on tehty noin viikon välein. Seurantamittaustulosten kokonaispainauman ja kulmakiertymän vaihteluvälit ovat olleet selvästi
alle raja‐arvon.
Rata‐alueen painaumaseurantaa tehdään yhteensä 18 seurantapisteessä. Seurantamittauksia on tehty vuonna 2020 n. 1,5 kuukauden välein. Louhintatyöt ovat edelleen niin
kaukana rata-alueesta, että painumat edustavat alueen vuodenaikavaihtelua.
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9.2. Siirtolinjaurakoiden ympäristövaikutusten seuranta
Rahola - Haikka siirtolinjahankkeessa (PV1) ja Härmälänoja - Leirintäkatu -urakkaosuudella
(PV4) on tehty louhintatöitä ja urakoitsijat ovat tehneet asiaan kuuluvat kiinteistökatselmukset. Louhinnan aiheuttamia tärinöitä on myös seurattu mittauksin. Hatanpäänkadun
yhteisrakentamisurakassa (PV7) on kiinnitetty erityisesti huomiota pölyntorjuntaan.
Rahola - Haikka siirtolinjahankkeessa (PV1) Pyhäjärven vesistönalituksen ympäristövaikutuksia seurataan ennen urakan alkua tarkennetun vesistötarkkailuohjelman (KVVY) mukaisesti. Töissä noudatetaan vesilain mukaisen luvan (26/2018/2, 20.4.2018) määräyksiä. Elokuussa Haikan puolella olevassa suojaverhossa havaittiin vuoto, josta ruoppauksesta aiheutuva sameus pääsi leviämään hetkellisesti. Urakoitsija paikkasi vuodon ennen töiden jatkamista ja suojaverhojen kunnon tarkkailua on tehostettu.

10. Tiedottaminen ja vuorovaikutus
Keskeinen tiedottamisen kanava on Keskuspuhdistamon www-sivut. Rakentaminen nyt osiossa kerrotaan kohdekohtaisesti mitä rakennetaan, missä työmaa sijaitsee ja mikä työvaihe on käynnissä. Sivuilta löytyy myös kunkin urakan urakoitsijan ja valvojan yhteystiedot.
Sosiaalisen median kanavista on käytössä Facebook ja Twitter.
Työmaiden lähialueiden asukkaille ja muille sidosryhmille järjestetään tarpeen mukaan tilaisuuksia, joissa hankkeen vaikutuksista ja etenemisestä kerrotaan. Tarkastelujaksolla järjestettiin viisi asukastilaisuutta ja niihin osallistui yhteensä 171 henkilöä. Lisäksi osallistuttiin yhteen omakotiyhdistyksen järjestämään tilaisuuteen.
Työmaita koskevat yhteydenotot on ohjattu suoraan urakoitsijoille. LOU2 urakan pääurakoitsijalle on tullut tarkastelujaksolla 25 yhteydenottoa (edellisellä tarkastelujaksolla 41).
Yhteydenottojen aiheina oli enimmäkseen huoli Sulkavuoren ja Vihilahden paineaaltojen ja
tärinän vaikutuksista. Kaikkiin yhteydenottoihin vastattiin ja kysymykset ja vastaukset kirjattiin ylös.
Heinäkuussa 2019 otettiin käyttöön tekstiviestipalvelu räjäytysten ajankohdasta kertomista varten. Sulkavuoren lähialueiden ja Vihilahden lähialueiden asukkaille on omat teks-
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tiviestipalvelunsa. Palvelun tilaajia on elokuun lopussa yhteensä 259. Palveluun ilmoittautuneet saavat louhintaurakoitsijalta ilmoituksen tekstiviestillä parikymmentä minuuttia ennen räjäytystä.

Kuva 13. Käytössä olevat viestintäkanavat ja näkyvyys eri kanavissa.

Keskuspuhdistamo on mukana Tampereen seudun infratoimijoiden hankkeista kertovassa
Tampere 2030 -lehdessä. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Painosmäärä on 205 000
kpl. Lisäksi lehdellä on verkkosivusto osoitteessa https://2030-lehti.fi/. Lehti jaetaan julkisena tiedotteena kotitalouksiin Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa,
Tampereella, Vesilahdella ja Ylöjärvellä.
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