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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 1.9. - 31.12.2020. 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 kehittäminen on liittynyt kilpailutusmateriaalien valmisteluun. Kun Sulkavuoren keskuspuhdistamon teknisen projektinjohtourakan hankinta keskeytettiin ja urakka jaettiin osiin, se aiheutti suunnittelutyötä, koska mm. urakkarajat piti
määritellä uudelleen. Suunnitelmien kehitysvaihe loppui joulukuussa, kun aloitettiin valmistelut työnaikaiseen suunnitteluvaiheeseen siirtymiseksi.
Leirintäkatu – Rantaperkiönkatu (VV5) viettoviemärihankkeen toteutussuunnitelmia on viimeistelty urakkaa varten. Raholan ja Viinikanlahden pumppaamoiden suunnitelmia ja kaupallisia asiakirjoja on valmisteltu loppukeväällä alkavaa urakkakilpailutusta varten.
Puhdistamotilojen ja viemäritunneleiden toinen louhintaurakka (LOU2) käynnistyi joulukuun 2019 alussa. Varsinaiset puhdistamohallit ja ajorampit puhdistamotiloihin on louhittu
läpi, mutta hallitilojen nostolouhinnat (mm. altaiden syventäminen) jatkuvat vielä muutaman kuukauden. Joulukuun loppuun mennessä kalliota on louhittu Sulkavuoressa kahdessa louhintaurakassa yhteensä noin 75 % kokonaismäärästä 950 000 m³ (ktr). Vihilahdesta Sulkavuoreen louhittavia siirtoviemäritunneleiden ajotunnelia oli joulukuun lopussa
louhittu noin 400 metriä. Hiedanrannan louheen välivarastointialue on täyttynyt eikä sinne
enää kasata louhetta.
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Siirtoviemäriä on täysin valmiina yhteensä noin 2 200 linjametriä. Yhteensä siirtoviemäreitä rakennetaan 12,5 kilometrin matkalle. Tarkastelujakson aikana valmistui osuus Härmälänoja - Leirintäkatu (PV4). Joulukuun lopulla oli työt vielä käynnissä vesistöosuudella
Rahola-Satamakatu (PV1). Hatanpäänkatu - Hatanpään puistokuja (PV7) yhteisurakka oli
Keskuspuhdistamon töiden osalta lähes valmis.
Rakennusajan tapaturmataajuus on 11 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, mikä on
pienempi kuin rakennusalalla keskimäärin.
Tarkastelujaksolla käynnistettiin useita merkittäviä hankintoja. Projektinjohtourakkana toteutettava Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennusteknisten töiden urakan urakoitsijaehdokaat valittiin neuvotteluvaiheeseen ja hankintapäätös on tavoitteena tehdä kesäkuussa 2021. Prosessiteknisten töiden ja laiteasennusten urakka oli myös tarkoitus toteuttaa projektinjohtourakkana, mutta tarjoajien vähyyden vuoksi kilpailutus keskeytettiin ja
kokonaisuus jaettiin kolmeen urakkaan: prosessiputkisto- ja koneistourakka, sähköurakka
sekä LVI-urakka. Sulkavuoren puhdistamon instrumentointi- ja automaatiourakan sekä Viinikanlahden ja Raholan pumppaamoiden instrumentointi- ja prosessiautomaatiourakan
kilpailutus käynnistettiin myös. Materiaalihankinnoista viettoviemäriputkihankinnan tarjouspyyntö julkaistiin joulukuussa.
Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat tarkastelujakson loppuun mennessä yhteensä
70,5 milj. euroa mikä on 22 % 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:
• päätettiin tilata louhintaurakka 2:n lisätyönä poistoilmapiippu, ajotunnelin suuaukon betonirakenteet, osa tekniikkatunnelia ja osa etuselkeyttämöiden lietetaskuista
• päivitettiin riskienhallinnan toimintamalli
• hyväksyttiin ja lähetettiin asiakasvesihuoltolaitoksille hyväksyttäväksi Keskuspuhdistamon ja asiakasvesihuoltolaitosten välinen liittymis- ja käyttösopimus
• käynnistettiin Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhinnan jälkeisten urakoiden kilpailutus alustavin tarjouspyynnöin
• käynnistettiin viettoviemärin Leirintäkatu-Rantaperkiönkatu putkimateriaalin kilpailutus
• hyväksyttiin uusi Sulkavuoren keskuspuhdistamoiden tekniikkaurakoiden urakkajako ja kilpailuttamismalli
• hyväksyttiin hiilineutraali Tampere -tavoitteisiin liittyen yhtiön CO2 laskenta ja tämän kehittämisen tiekartta
• hyväksyttiin siirtoviemäriurakan PV4 Härmälänoja - Leirintäkatu loppuselvitys
• käynnistettiin omaan käyttöön tehtävän kiviaineksen murskausurakan kilpailutus
Hallituksen päätettäväksi lähiaikoina tulevia merkittäviä asioita:
• päätetään vuotuisen sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma
• tehdään laatupäätös urakasta ”Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennustekniset
työt”
• käsitellään loppuselvitys urakasta ”Hatanpäänkadun yhteisrakentamishanke, PV7”

3. Luvat
Kaikki keskuspuhdistamon rakenteiden toteuttamisen mahdollistavat asemakaavat ovat
lainvoimaisia.

3.2. Ympäristöluvat
Lupien tilanne on koottu taulukkoon 2. Biokaasulaitoksen ympäristölupahakemus jätettiin
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon lokakuussa 2019. Biokaasulaitokselle haetaan
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omaa ympäristölupaa ja samalla lietteenpolttolaitoksen osuudesta ympäristöluvassa luovutaan. Aluehallintovirasto on saanut hakemukseen lausunnot ja hakija on esittänyt niihin
vastineensa. Lupahakemus on edelleen käsiteltävänä.
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.
Taulukko 2. Ympäristönsuojelu- ja vesilakiin perustuvat luvat.
Aihe

Luvan
peruste

Diaarinumero

Keskusjätevedenpuhdistamon ja
Ympäristönlietteenpolttolaitoksen ympäristölupa sekä
suojelulaki, LSSAVI/1270/2017
toiminnan aloittamislupa ja purkuputken
vesilaki
rakentaminen sekä valmistelulupa
Luvan muuttaminen; Polttolaitoksen
toimintaan liittyvien lupaehtojen
kumoaminen
Sulkavuoren alueelle rakennettavan
biokaasulaitoksen ympäristölupa sekä
toiminnan aloittamislupa
Siirtoviemärin rakentaminen Pyhäjärven
alitse välille Rahola-Pirkkala sekä
valmistelulupa, Tampere ja Pirkkala
Pohjavedenpinnan mahdollinen
alentaminen Sulkavuoren alueella sekä
valmistelulupa, Tampere
Tampereen Viinikanlahden puhdistamon,
Vihilahden ja Sulkavuoren väliselle alueelle
sijoittuvan jäteveden siirtotunnelin ja
purkutunnelin louhinta ja jäteveden
siirtotunnelin louhinta Vihiojan alitse sekä
valmistelulupa, Tampere
Siirtoviemärin rakentaminen Vihiojanlahden
alitse välille Viinikanlahti-Vihioja sekä
valmistelulupa, Tampere

Vaihe / tila

Lupapäätös
(pvm ja nro)

5.4.2018
35/2018/1
Lainvoimainen

4.10.2019
19/0205/2
(VHAO)

Hakemus
Ympäristönsuojelulaki, LSSAVI/15649/2019 jätetty
3.10.2019
vesilaki
YmpäristönHakemus
suojelulaki, LSSAVI/15648/2019 jätetty
vesilaki
3.10.2019
Vesilaki

LSSAVI/1260/2017

Lainvoimainen

20.4.2018
26/2018/2

Vesilaki

LSSAVI/3616/2017

Lainvoimainen

30.8.2018
63/2018/2

Vesilaki

LSSAVI/3667/2017

Lainvoimainen

30.8.2018
64/2018/1

Vesilaki

LSSAVI/10861/2019 Lainvoimainen

28.8.2020
190/2020

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
6
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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
heinäkuussa 2020. Vihilahteen sijoittuvien maanpäällisten rakenteiden rakennuslupahakemus on jätetty marraskuussa.
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.
Louhetta varastoidaan ja murskataan Aarporankadulla Hiedanrannan louhevaraston täyttymisen jälkeen. Tähän liittyvään meluilmoitukseen saatiin päätös joulukuussa. Meluilmoitus koskee louheen murskausta 1.3.2021 - 1.6.2022. Tampereen kaupunki on hakenut luvan louheen välivarastoinnille.

4. Sulkavuoren keskuspuhdistamo
4.1 Suunnittelutilanne Sulkavuoressa
Suunnitelmien kehittämistä on jatkettu kaikilla suunnittelualoilla. Suunnitelmien kehitysvaihe loppui joulukuussa, kun aloitettiin valmistelut työnaikaiseen suunnitteluvaiheeseen
siirtymiseksi.
Biokaasulaitoksen suunnitelmia kehitettiin edelleen sovittamalla ratkaisut vesilinjaston
suunnitelmien kanssa ja mm. yhdenmukaistamalla teknisiä määrittelyjä.
Suunnitelmien viimeistely liittyy kiinteästi Sulkavuoren louhinnan jälkeisten urakoiden kilpailutusmateriaalin valmisteluun ja sitä tehtiin useissa eri tekniikka-alojen työryhmissä.
Kun Sulkavuoren keskuspuhdistamon teknisen projektinjohtourakan hankinta keskeytettiin ja urakka jaettiin osiin, se aiheutti suunnittelutyötä, koska mm. urakkarajat piti määritellä uudelleen.
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4.2. Rakentaminen Sulkavuoressa
4.2.1 Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien 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 -urakka on ollut käynnissä 2019 joulukuusta lähtien ja työt ovat edenneet puhdistamon louhintojen osalta aikataulun mukaisesti. Vihilahden ja Sulkavuoren välille tehtävien tunnelien louhinnat ovat myös edenneet miltei aikataulussa alun pienten viivästysten jälkeen. Louhinnan alkuvaiheessa ajotunnelin alun kivilaatu ja esi-injektointi aiheuttivat pientä viivettä työaikatauluun, mutta sillä ei ole vaikutusta kokonaisaikatauluun.
Joulukuun loppuun mennessä toisessa louhintaurakassa (LOU2) kalliota on louhittu Sulkavuoressa sekä Vihilahden ja Sulkavuoren välisissä tunneleissa yhteensä noin 540 000 m3
(ktr). Louhinnan kokonaismäärä ensimmäinen louhintaurakka huomioiden on noin 950 000
m³ (ktr).

Kuva 1. LOU2-urakan tunnelilouhinnat joulukuun 2020 loppuun mennessä on louhittu kaikkialta läpi, mutta
tilojen nostolouhinnat jatkuvat vielä muutaman kuukauden.
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Kuva 2. LOU2-urakan, Sulkavuoren louhintojen massaseuranta 3.1.2021 loppuun mennessä. (Kuva: Skanska
Infra Oy)

Tuloviemäritunnelia Vihilahdesta Sulkavuoreen on louhittu ajotunnelin lisäksi noin 400 m
(kuva 3). Samaa tunnelia on louhittu Sulkavuoresta Vihilahden suuntaan noin 150 m. Tätä
tunnelia pitkin jätevedet johdetaan puhdistamolle. Tuloviemäritunnelin länsipuolelle louhitaan vielä toinen tunneli, jota pitkin puhdistetut jätevedet johdetaan Sulkavuoresta takaisin Vihilahteen ja edelleen purkuputkeen.
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Kuva 3. LOU2-urakan viemäritunnelilouhintojen etenemä Vihilahden päässä joulukuun 2020 loppuun mennessä on esitetty kuvassa punaisella.

Kuva 4. Ensimmäisessä kuvassa louhittua ja lujitettua tunnelia Sulkavuoressa, toinen kuva on otettu Vihilahdesta, ajotunnelin ja menotunnelin risteyskohdasta (Kuvat: Ari-Matti Ilkka).

Louheet kuljetetaan Tampereen kaupungin määrittämiin kohteisiin ja kuljetuksen osalta tilaaja on Tampereen kaupunki. Louheesta suurin osa on ajettu Hiedanrannan varastokasalle. Varastokasa täyttyi joulukuussa ja sen jälkeen louhetta on ajettu Niemenrannan aallonmurtajalle ja välivarastokasaan Lahdesjärven ABC:n liikenneaseman vastapäiselle tontille. LOU1- ja LOU2 -urakoiden louheiden vastaanottopaikat ja käyttökohteet on esitetty
kuvassa 5.
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Kuva 5. Louheen jakaantuminen vastaanottopaikoille louhintaurakoiden aikana.

Sulkavuoren mäen laki it-tykkiperustuksineen, bunkkeriraunioineen sekä ns. tykkitie (kuva
6) ovat suojeltuja kohteita. Keskuspuhdistamon työt eivät ulotu näille alueille. Sulkavuoren
laen lähelle rakennetaan kolme varapoistumiskuilua eli ns. Exit-kuilua sekä niille johtavat
pelastustiet. Lähimmillään kuilut ovat noin 15 - 20 metrin etäisyydellä tykkiperustuksista.
Exiteille johtavat kulkureitit on töiden ajaksi aidattu muovisilla työmaa-aidoilla ja kuilujen
kohdat vanerisilla noin 2,4 m korkeilla umpiaidoilla ja lukittavilla metalliporteilla.
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Kuva 6. Sulkavuoren lakea tykkiperustuksineen sekä rauniobunkkereineen (Kuvat: Ari-Matti Ilkka).

Sulkavuoren maamerkin, 60 metriä korkean betonisen poistoilmapiipun rakentaminen aloitettiin joulukuussa perustusten pohjalaatan valamisella (kuva 7).

Kuva 7. Poistoilmapiipun perustusten valu (Kuva: Henri Hakala).
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Koronaepidemia ei toistaiseksi ole hidastanut tai haitannut töiden etenemistä työmaalla ja
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 tulokset ovat tarkastelujaksolla olleet välillä 94,8 - 99,4 %.
Koko urakan alusta laskien MVR-mittausten keskiarvo on 96 %. Urakan tavoitteeksi
rakennuttaja on asettanut 93 %.
Sulkavuoren työmaalla on tapahtunut tarkastelujakson aikana muutama ns. läheltä piti tilanne. Isommilta henkilövahingoilta on kuitenkin vältytty, kaikki tapahtumat on käsitelty
sovitun prosessin mukaisesti ja korjaavat toimenpiteet on tehty.

5. Siirtoviemärit ja pumppaamot
5.1. Suunnittelutilanne
Vuosien 2021-2022 aikana toteutettavan Leirintäkatu – Rantaperkiönkatu (VV5) viettoviemärihankkeen suunnittelu on edennyt toteutussuunnitelmien viimeistelyvaiheeseen.
Linjasuunnittelun lisäksi työn alla ovat Leirintäkadun purkuviemärikaivo hajunpoistojärjestelmineen sekä Rantaperkiön- ja Veturikadun pudotuskaivojen betonirakenteet. Suunnittelu valmistuu kokonaisuudessaan alkuvuonna 2021 ja siitä vastaa Ramboll Finland.
Loppuvuoden 2020 aikana käynnistettiin Keskuspuhdistamon siirtoviemärihankkeen Hatanpään puistokuja – Vihioja (PV8) ja Tampereen kaupungin Vihiojanlahden kunnostushankkeen yhteensovitus. Molemmilla hankkeilla tulee olemaan vaikutuksia Vihiojanlahden
vesialueeseen ja ne ovat vesilain mukaisia töitä. Yhdistämällä hankkeet pyritään minimoimaan vesistöön ja ympäristön asukkaille kohdistuvat rakentamisaikaiset vaikutukset.
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Tarkastelujakson aikana käynnissä olleiden siirtolinjahankkeiden työnaikaisista suunnittelupalveluista ovat vastanneet Ramboll Finland (PV1 ja PV4) ja Sitowise (PV7).
Raholan ja Viinikanlahden pumppaamoiden suunnitelmia ja kaupallisia asiakirjoja on valmisteltu loppukeväällä alkavaa urakkakilpailutusta varten. Viinikanlahden suunnittelun
haasteena ovat olleet varsin haastavat perustamisolosuhteet, jotka ovat hidastaneet geoja rakennesuunnittelua.
Siirtoviemäriosuudet ja pumppaamot on esitetty kartalla kuvassa 8.

5.2. Siirtoviemäreiden ja pumppaamoiden rakentaminen
Tarkastelujaksolla oli käynnissä kolme siirtolinjahanketta (PV1, PV4 ja PV7). Siirtoviemäriä
on täysin valmiina yhteensä noin 2 200 linjametriä. Valmiit osuudet ovat Partola – Härmälänoja (PV3), Härmälänoja - Leirintäkatu (PV4) ja Viinikanlahden johtolinjahanke (PV6).
Kaikkiaan siirtoviemäreitä rakennetaan hankkeessa yhteensä 12,5 kilometrin matkalle
(kuva 10). Siirtoviemäreiden rakentaminen etenee edellä suunniteltua aikataulua.

Kuva 8. Siirtoviemärikohteet kartalla. Siirtoviemäriosuuksista PV3, PV4 ja PV6 ovat valmiita, PV7 ja PV1 vielä
rakenteilla ja VV5:n rakentaminen aloitetaan kuluvan vuoden aikana.
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5.2.1 Siirtoviemäri välillä Rahola - Satamakatu, Pirkkala (PV1)
Siirtoviemärien ainoan ns. vesistöosuuden paineviemärit saatiin asennettua Pyhäjärven
pohjaan joulukuun puolivälissä. Linjaosuudelle rakennettiin kaksi halkaisijaltaan 800 mm
siirtoviemäriputkea noin 2 900 metrin matkalle. Putkien ympärille asennettiin vesiosuudelle betonisia pulttipainoja kahden metrin välein yhteensä noin 2 820 kpl.
Tammikuussa 2021 on tarkoitus tehdä asennetuille putkille painekokeet ja ruopattujen rantaosuuksille putkien ympärystäyttötöitä. Rantaosuuksien maatäytöt, siistimiset ja ennallistamistyöt tehdään keväällä lumien lähdettyä. Hankkeen pääurakoitsija on Lopen Maa- ja
Vesirakenne Oy.

Kuva 9. Ruoppaustyö käynnissä Pyhäjärvellä (Kuva: Ari-Matti Ilkka)

Kuva 10. Painotetut paineviemärit asennettuna pohjaan Haikan puoleisessa rannassa (Kuva: Markus Laakso).
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5.2.2 Siirtoviemäri välillä Härmälänoja - Leirintäkatu (PV4)
Siirtoviemäri Nuolialantien pohjoispuolelle, Härmälänojan ja Leirintäkadun välille (PV4)
saatiin valmiiksi marraskuun puolivälissä 2020. Tässä kolmen tilaajaosapuolen yhteisurakassa rakennettiin siirtoviemärilinjaa (2 x 800 mm) noin 850 metrin matkalle ja Tampereen
Veden vesijohtoa noin 300 metrin matkalle. Tampereen kaupunki uusi kevytliikenneväylää
miltei koko urakka-alueen pituudelta. Urakka eteni suunniteltua aikataulua nopeammin.
Urakoitsijana hankkeessa oli Hervannan Kaivin Oy.

Kuva 11. Kuvat on otettu heti urakan valmistuttua kevytliikenneväylältä, jonka alle on asennettu paineviemärilinjat (Kuvat: Ari-Matti Ilkka)

5.2.3 Siirtoviemäri välillä Hatanpäänkatu - Hatanpään puistokuja (PV7)
Hatanpäänkadun yhteisrakentamishankkeen työt Keskuspuhdistamon osalta valmistuivat
joulukuussa. Hankkeessa asennettiin Keskuspuhdistamon paineviemäreitä (2 x 1000 mm)
yhteensä 680 kaivantometrin matkalle Hatanpäänkadun ja Vihiojanpuistokujan alle. Samalla Hatanpään alueella uusittiin olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja rakennettiin sairaalalle kaukojäähdytyslinjat. Yhteisrakentamishankkeessa ovat Keskuspuhdistamon lisäksi
mukana Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi ja Tampereen Sähkölaitos. Kohteen urakoitsija on TerraWise Oy.
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Kuva 12. Paineviemäreiden asennusta PV7 yhteisrakentamishankkeen työmaalla Hatanpäällä. (Kuva: Marko
Männynsalo).

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 - 100 %. Kolmen urakan keskiarvo jaksolla oli 95 %.
PV1 työmaalla sattui tarkastelujaksolla yksi työtapaturma.
Tarkastelujakson aikana Hatanpäänkadun yhteisrakentamishankkeen (PV7) työmaalla todettiin yksi positiivinen covid-19 tartunta, joka ei aiheuttanut töiden keskeytymistä työmaalla eikä johtanut jatkotartuntoihin.
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6. Hankinnat
Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennustekniset työt (PJURAK) urakan kilpailutus alkoi
neuvottelumenettelyllä 20.10.2020, kun alustavat tarjouspyyntö julkaistiin. Kilpailutukseen
osoitettiin riittävästi kiinnostusta ja hankintapäätökseen tähdätään kesäkuun 2021 aikana.
Urakka Sulkavuoren keskuspuhdistamon prosessitekniset työt ja laiteasennukset (PJUTEK)
pyrittiin myös toteuttamaan projektinjohtourakkana. Lokakuussa avattuun kilpailutukseen
ei saatu riittävästi ilmoittautuneita urakoitsijoita ja urakka päätettiin jakaa kolmeen kokonaishintaiseen urakkaan, joiden kilpailutus käynnistettiin 21.12.2020:
• Sulkavuoren puhdistamon prosessiputkisto- ja koneistourakka (SULKU)
• Sulkavuoren puhdistamon sähköurakka (SULS)
• Sulkavuoren puhdistamon LVI-urakka (SULLVI)
Sulkavuoren puhdistamon IA-urakka (SULIA) ja Viinikanlahden ja Raholan pumppaamoiden
instrumentointi- ja prosessiautomaatiourakka (PUMPIA) kilpailutetaan samassa kokonaisuudessa yhdenmukaisten automaatioratkaisujen turvaamiseksi. Kilpailutus alkoi alustavalla tarjouspyynnöllä 10.11.2020.
Jäteveden viettoviemäriputkihankinnan tarjouspyyntö julkaistiin joulukuussa. Kilpailutuksella hankitaan putki- ja kaivomateriaalit vuonna 2021 alkavaan Leirintäkatu – Rantaperkiönkatu siirtoviemäriurakkaan (VV5). Materiaalitoimittaja valitaan alkuvuodesta 2021.
Sulkavuoren keskuspuhdistamon toteutuksenaikaisen suunnittelun suorahankintapäätös
tehtiin joulukuussa. Sulkavuoren puhdistamon rakennuttamis- ja valvontapalveluiden hankintapäätöksestä tehty valitus on edelleen markkinaoikeuden käsiteltävänä.
Kaikki tarkastelujakson hankinnat on koottu taulukkoon 3.
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Taulukko 3. Kooste tarkastelujakson kilpailutuksista.

Rakennuttamis- ja valvontapalvelut (hankinta kesken)
Alustava tarjouspyyntö
18.12.2019
Lopullinen tarjouspyyntö
13.3.2020
Hankintapäätös: Ramboll CM
20.5.2020
Valitus hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen
2.6.2020
Sulkavuoren keskuspuhdistamon toteutuksenaikainen
suunnittelu, suorahankinta
Hankintapäätös: Ramboll Finland Oy
10.12.2020
Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennustekniset työt (PJURAK)
Alustava tarjouspyyntö
20.10.2020
Tarkennettu tarjouspyyntö
29.12.2020
Sulkavuoren keskuspuhdistamon prosessitekniset työt ja
laiteasennukset (PJUTEK)
Alustava tarjouspyyntö
20.10.2020
Päätös hankinnan keskeyttämisestä
27.11.2020
Sulkavuoren keskuspuhdistamon ja pumppaamoiden
instrumentointi- ja prosessiautomaatio (SULIA ja PUMPIA)
Alustava tarjouspyyntö
10.11.2020
Sulkavuoren puhdistamon prosessiputkisto- ja koneistourakka
(SULKU)
Alustava tarjouspyyntö
21.12.2020
Sulkavuoren puhdistamon LVI-urakka (SULLVI)
Alustava tarjouspyyntö

21.12.2020

Sulkavuoren puhdistamon sähköurakka (SULS)
Alustava tarjouspyyntö

21.12.2020

Jäteveden viettoviemäriputkihankinta
Tarjouspyyntö

9.12.2020

7. Kustannukset ja rahoitus
Keskuspuhdistamohankkeen kokonaisrahoitustarve vuosille 2015–2025 (vuoden 2017 lopun kustannustasossa, maanrakennustöiden kustannusindeksi 112) on 318 milj. €. Joulukuun 2020 loppuun mennessä hankkeen toteutuneet kustannukset olivat noin 70,5 miljoonaa euroa. Tarkastelujaksolla syys-joulukuu 2020 kustannuksia on kertynyt yhteensä n.
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14,2 milj. euroa. Kokonaisuudessaan toteutuneet kustannukset ovat tarkastelujakson lopussa noin 22,2 % arvioidusta rahoitustarpeesta (taulukko 4).
Taulukko 4. Keskuspuhdistamohankkeen toteutuneet kustannukset 31.12.2020 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

Rahoitustarvearvio
Toteutuneet
Toteutuneiden
12/2017
kustannukset
% -osuus arvioidusta
kustannustasossa
(alv 0 %)
39 161 000
53,4 %
73 400 000
2 032 000
2,3 %
87 300 000
0,0 %
55 300 000
0,0 %
30 900 000
9 491 000
44,6 %
21 300 000
19 826 000
74,3 %
26 700 000
0,0 %
23 400 000
70 510 000
22,2 %
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.
Syyskuussa yhtiön hallitus käsitteli ja hyväksyi riskienhallinnan toimintamallin päivityksen.
Toimintamallissa tarkennettiin erityisesti hankkeen riskienhallinnan toteutusvaiheen kokonaisuutta.
Syksyn aikana toteutettiin kolme riskien erillistarkastelua. Syyskuussa arvioitiin kilpailutukseen lähtevien urakoiden hankintamuotojen riskejä tilaajan, rakennuttajakonsultin ja hankintakonsultin kesken. Lisäksi syyskuussa toteutettiin arvio korona-varotoimien riittävyydestä yhtiön koko henkilöstön yhteisenä riskinarviona työsuojelun näkökulmasta. Marraskuussa paneuduttiin kyberturvallisuuteen vaikuttaviin riskeihin automaatiojärjestelmän
vaatimustason määrittämisen näkökulmasta.
Korona julistettiin maailmanlaajuisesti pandemiaksi maaliskuussa 2020. Sillä saattaa olla
vaikutuksia materiaalitoimituksiin, työmaiden etenemiseen ja materiaalien hintoihin. Koronan aiheuttamia riskejä tunnistetaan ja arvioidaan kaikessa toiminnassa. Uusia toimintatapoja ja varotoimia on otettu käyttöön ja toistaiseksi suuria vaikutuksia hankkeeseen ei
ole ollut.
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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-hanke edistää lietteen hyötykäyttöä, jotta uusiutumaton fosfori saadaan maa- ja metsätalouden käyttöön.
Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ympäristöön seurataan ja haitallisia vaikutuksia pyritään
vähentämään.
9.1. LOU2 -urakan ympäristövaikutusten seuranta
Keskuspuhdistamolla on käytössä ympäristöseurantajärjestelmä EMO (Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy). Se on julkinen ja kuka tahansa voi sen avulla 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 pääsääntöisesti loppuvuotta kohden
noussut. Sateita saatiin loka-, marras- ja joulukuussa hieman tavanomaista enemmän. Pohjavesivarastojen täydentyminen jatkuu, kunnes pysyvä routakerros on muodostunut ja estänyt veden imeytymisen maaperään.
Siirtoviemäritunneleiden alueella pohjavedenpinnan tasoa tarkkaillaan kuukausittain kahdesta kalliopohjavesiputkesta ja viidestä maapohjavesiputkesta. Tunnelilouhinnat eivät ole
näkyneet pohjavedenpinnan mittaustuloksissa vaan pinnantason vaihtelu edustaa edelleen alueen luontaista vaihtelua.
Kalliotilojen kokonaisvuotovesimäärä mitataan tulo- ja poistovesilinjojen vesimäärien erotuksesta. Sulkavuoressa vuotovesien kokonaismäärä syys-joulukuun aikana vaihteli
3,3…5,2 l/min/100 m, keskiarvon ollessa tiiveystavoitteiden mukainen (4,1 l/min/100 m).
Vihilahdessa siirtotunnelista mitattu vuotovesimäärä on ollut syys- ja joulukuun välillä ollut
noin 1 l/min/100 m tunnelia. Sulkavuoressa siirtotunneleiden vuotovedet yhdistetään puhdistamohallien vuotovesien kanssa.
Noin neljä kertaa vuodessa tarkkaillaan lisäksi pohjaveden laatua sekä havaintoputkista
että kalliotilojen vuotovesistä. Pohjavesiputkista on viereisen kaatopaikan vuoksi seurattu
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mm. haitallisten VOC-yhdisteiden (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) pitoisuusmuutoksia.
Näytteissä on havaittu mm. kloorattuja alifaattisia hiilivetyjä (esim. kloorieteenejä). Pohjavesiputkista noudettiin näytteet viimeksi joulukuussa. Osassa havaintoputkien näytteistä
VOC-pitoisuudet olivat pysyneet ennallaan, osassa oli havaittavissa pitoisuuden pienenemistä. Muutoin pohjaveden laadussa ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Louhittujen kalliotilojen sisäilman laatua tarkkaillaan mm. haitallisten VOC-yhdisteiden
osalta. VOC-yhdisteitä voi kulkeutua 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 on tutkittu kiviainesnäytteillä tarkoituksena selvittää louhittavien kivilajien keskimääräistä arseenipitoisuutta. Arseenipitoisuus on kaikissa näytteissä
selvästi alittanut maaperälle suositellun suurimman taustapitoisuusarvon.
Louhinnan aiheuttamia tärinöitä seurataan tarkasti urakoitsijan, urakan valvojan ja tilaajan
toimesta mittausjärjestelmän avulla. Tarkastelujakson lopussa tärinämittareita oli käytössä
Sulkavuoren alueella 12 kpl ja siirtotunneleiden läheisyydessä 17 kpl. Tarkastelujakson aikana tärinöille asetettuja raja‐arvoja ei ole ylitetty.
Aarporankadun läjitysalueella on toteutettu mittauksia öisen louheenajon ja louheen vastaanoton melun tasosta. Melumittaukset ovat osoittaneet, että louheen kuljetuksen aiheuttama äänitaso on jäänyt alhaiseksi. Myös lähialueen asukkaiden kokemuksia melusta
on kuultu. Tilannetta seurataan jatkossakin ja yöllinen häiriö pyritään eri toimenpitein minimoimaan.
Vihilahdessa melumittauksia on tehty ajotunnelin suuaukon läheisyydessä syyskuussa
2020. Vihilahden mittauspisteillä ei havaittu työmaan toiminnalla (mm. ilmanvaihtopuhaltimen äänet) olevan olennaista vaikutusta mittauspisteiden äänitasoihin, vaan merkittävin
äänilähde olivat kaupungin normaalit äänet.
LOU2 urakka‐alueella painumaseurantaa tullaan tekemään 33 rakennuksesta. Joulukuun
loppuun mennessä seurannassa on ollut 11 rakennusta, jotka sijaitsevat Vihilahden ja ratapiha-alueen välissä. Seurantamittauksia on tehty noin kuukausittain. Seurantamittaustulosten kokonaispainauman ja kulmakiertymän vaihteluvälit ovat olleet selvästi alle raja‐arvon.
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Rata‐alueen painaumaseurantaa tehdään yhteensä 18 seurantapisteessä. Seurantamittauksia on tehty vuonna 2020 n. 1,5 kuukauden välein. Louhintatyöt ovat edelleen sen
verran kaukana rata-alueesta, että painumat edustavat alueen vuodenaikavaihtelua.
Lisäksi urakassa seurataan pölyämistä, työmaavesien laatua, kalliomassan mahdollisia liikkeitä, kalliotilan radonpitoisuutta ja tarvittaessa ilma-aallon ylipaineiskun voimakkuutta.
Liikenneturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota Vihilahden työmaan liikennejärjestelyissä. Liikennevaloilla ja kevyen liikenteen väylän hidasteilla pyritään varmistamaan,
että liikenne sujuu turvallisesti ja sujuvasti. Erityisesti polkupyöräilijät ovat kokeneet hidastetöyssyt hankaliksi. Työmaaliittymän liikennevaloja ei noudateta riittävän hyvin ja muutamia ”läheltä-piti” -tilanteita on sen takia ollut.
Ennen louhintatöiden aloitusta yleisessä keskustelussa jonkun verran huolta aiheutti mm.
louherekkojen määrä yleisessä liikenteessä. Hiedanrannan kasalle ajettiin louhetta yhteensä noin 62 000 louhekuormaa, keskimäärin 170 kuormaa vuorokaudessa. Nyt kun
Hiedanrannan kasalle louhetta ei enää ajeta, voidaan todeta saadun vähäisen palautteen
perusteella, että louheenkuljetusten ei koettu aiheutuvan merkittävää haittaa.

9.2. Siirtolinjaurakoiden ympäristövaikutusten seuranta
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. Sameuden leviämisen ehkäisemiseksi asennettujen suojaverhojen kuntoa on tarkkailtu säännöllisesti. Sekä Raholassa että Haikassa suojaverhot on avattu viemäriputkien upottamisen
ajaksi ELY-keskuksen valvojan annettua siihen luvan (kuva 13).
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Kuva 13. Suojaverhot Pyhäjärvessä (kuva: Tarmo Toivonen)

Rahola - Haikka siirtolinjahankkeen louhintatöitä on tarkastelujaksolla jatkettu. Urakoitsija
on tehnyt asiaan kuuluvat kiinteistökatselmukset ja louhinnan aiheuttamia tärinöitä on
seurattu mittauksin.
Keskuspuhdistamo haki vuonna 2019 ELY-keskukselta luvan poiketa luonnonsuojelulain
mukaisista lajirauhoituksista kolmen vuorijalavan siirtämiseksi suunnitellulta putkilinjalta
toiseen kasvupaikkaan. Puut siirrettiin lähialueelle samana vuonna. Vuorijalavia on hoidettu siirron jälkeen kastelemalla ja niiden kuntoa on seurattu. Kasvukauden lopulla, syyskuussa 2020, puiden kunto arvioitiin hyväksi ja elinvoimaiseksi (kuva 14).

Kuva 14. Vasemman puoleisessa kuvassa siirtoa odottavat vuorijalat vuonna 2019 (kuva: Marko Männynsalo
ja oikean puoleisessa kuvassa siirretty jalava syyskuussa 2020 (kuva: Piritta Karru).
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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. Keskuspuhdistamo on mukana Tampereen seudun infratoimijoiden hankkeista kertovassa Tampere 2030 -lehdessä.
Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja tarkastelujaksolla ilmestyi yksi julkaisu. 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.
Viestintätoimenpiteistä eri kanavilla on yhteenveto kuvassa 15.

Kuva 15. Käytössä olevat viestintäkanavat ja näkyvyys eri kanavissa.

25

21.1.2021

Työmaita koskevat yhteydenotot on ohjattu suoraan urakoitsijoille. LOU2 urakan pääurakoitsijalle on tullut tarkastelujaksolla 43 yhteydenottoa (edellisellä tarkastelujaksolla 25).
Yhteydenottojen aiheina oli enimmäkseen huoli Sulkavuoren ja Vihilahden paineaaltojen ja
tärinän vaikutuksista. Jotkut yhteydenotot liittyvät Vihilahden liikennejärjestelyihin ja muutama yhteydenotto koski myös pölyn leviämistä työmaiden ympäristössä. 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 tekstiviestipalvelunsa. Palvelun tilaajia on joulukuun lopussa yhteensä 361. Palveluun ilmoittautuneet saavat louhintaurakoitsijalta ilmoituksen tekstiviestillä parikymmentä minuuttia
ennen räjäytystä.
Siirtoviemäriurakoissa yhteydenottoja tuli hyvin vähän. PV1 -urakassa ympäröivältä asutukselta tuli neljä yhteydenottoa, PV4 -urakassa yksi yhteydenotto ja PV7-urakassa ei yhtään. Kaikkiin yhteydenottoihin vastattiin ja kysymykset ja vastaukset kirjattiin ylös.
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