
KOLMANNESVUOSIRAPORTTI
2-2021

T O U K O K U U  -  E L O K U U  2 0 2 1

T A M P E R E E N  S E U D U N  K E S K U S P U H D I S T A M O  O Y
 

H Y V Ä K S Y T T Y  H A L L I T U K S E S S A  3 0 . 9 . 2 0 2 1
 

w w w . k e s k u s p u h d i s t a m o . f i
 

http://www.keskuspuhdistamo.fi/


    30.9.2021 
 
 

 
 

Kolmannesvuosiraportti 2-2021 
 

Sisällys 

1. Yhteenveto ................................................................................................................................. 2 

2. Hallinto ....................................................................................................................................... 3 

3. Luvat ........................................................................................................................................... 4 

4. Sulkavuoren keskuspuhdistamo ................................................................................................. 5 

4.1. Rakentaminen Sulkavuoressa .............................................................................................. 5 

4.1.1 Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka (LOU2) ........................................ 5 

4.1.2 Rakennustekniset työt ....................................................................................................... 6 

4.1.2 Pudotuskaivot .................................................................................................................... 7 

4.1.2 Louhinnan jälkeiset urakat ............................................................................................. 8 

4.1.3 Sulkavuoren työmaiden turvallisuus .................................................................................. 9 

4.2 Murskausurakka ................................................................................................................... 9 

5. Siirtoviemärit ja pumppaamot ................................................................................................. 10 

5.1. Suunnittelutilanne ............................................................................................................. 10 

5.2. Siirtoviemäreiden ja pumppaamoiden rakentaminen ...................................................... 11 

5.2.1 Siirtoviemäri välillä Rahola - Satamakatu, Pirkkala (PV1) ............................................... 12 

5.2.2 Siirtoviemäri välillä Leirintäkatu - Rantaperkiönkatu (VV5) ............................................ 13 

5.2.3 Siirtoviemärityömaiden työturvallisuus ........................................................................... 13 

6. Urakoiden ja materiaalihankintojen kilpailutukset .................................................................. 14 

7. Kustannukset ja rahoitus .......................................................................................................... 16 

8. Toteutuksen aikainen riskienhallinta ....................................................................................... 16 

9. Ympäristövaikutukset ............................................................................................................... 17 

9.1. LOU2 -urakan ympäristövaikutusten seuranta ................................................................. 18 

9.2. Siirtolinjaurakoiden ympäristövaikutusten seuranta ........................................................ 20 

10. Tiedottaminen ja vuorovaikutus .............................................................................................. 20 

 
 
Kansikuva: Näkymä Pyhäjärvelle siirtoviemäriurakan töiden päätyttyä. (Kuva: Markus Laakso)  

 



    30.9.2021 
 
 

1 
 

Kolmannesvuosiraportti 2-2021    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva: Salla Lehtipuu            
  

30% 22% 
 

99% 17% 
405 htv 

88 milj. € 

950 000 m3 
 

 

31.8.2021 



    30.9.2021 
 
 

2 
 

1. Yhteenveto   
 
Keskuspuhdistamohankkeen suunnittelun ja toteutuksen etenemistä tarkastellaan kol-
mannesvuosittain. Hankkeen toteutukselle on varattu aikaa vuoden 2025 loppuun asti, jä-
tevesien kääntö laitokselle on tarkoitus toteuttaa kesällä 2025. Tämä raportti käsittelee 
ajanjaksoa 1.5. - 31.8.2021. Hankkeen kokonaisaikataulu ilmenee alla olevasta taulukosta 
(Taulukko 1). 
 
Taulukko 1. Hankkeen kokonaisaikataulu.  

 
 
Elokuun loppuun mennessä kalliota on louhittu Sulkavuoressa kahdessa louhintaurakassa 
yhteensä noin 99 % kokonaismäärästä 950 000 m³ (ktr). Vihilahden ja Sulkavuoren välinen 
tuloviemäritunneli oli louhittu kokonaan läpi.  Purkutunnelin louhinta saadaan päätökseen 
syys-lokakuun vaihteessa.  
 
Siirtoviemäriä on täysin valmiina yhteensä noin 5 700 linjametriä. Yhteensä siirtoviemä-
reitä rakennetaan 12,5 kilometrin matkalle. Tarkastelujakson aikana valmistui osuus Rahola 
- Satamakatu (PV1).  Siirtoviemäriurakan Leirintäkatu - Rantaperkiönkatu (VV5) työt aloi-
tettiin elokuun lopulla. Urakoitsijaksi valittiin Resolum Oy.    
 
Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhinnan jälkeisten urakoiden kilpailutusvaihe saatiin 
päätökseen.  Urakkasopimukset ja yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin viiden urakoitsi-
jan kanssa elokuussa ja samalla käynnistyi urakoiden kehitysvaihe.  
 
Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat tarkastelujakson loppuun mennessä yhteensä 
88,3 milj. euroa mikä on 28 % kokonaisrahoitustarpeesta 318 milj. euroa. Rahoitustarve on 
esitetty vuoden 2017 hintatasossa.  
 
Rakennusajan tapaturmataajuus (LTI1) on 7,8 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, va-
kavia työtapaturmia ei ole tapahtunut.    

Suunnittelu (suunnitelmien kehittäminen                 )

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 

20252021 2022 2023 20242015 2016 2017 2018 2019 2020
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2. Hallinto  
 
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.5. Hallitukseen valittiin Tampereen kaupungin ni-
meäminä jäseninä Kari Lahtinen, Pekka Nieminen, Tommi Rasila ja Lauri Väänänen. Lem-
päälän kunnan nimeämänä jäsenenä valittiin Lasse Sampakoski, Pirkkalan kunnan Petri 
Lätti, Ylöjärven Vesi Oy:n Pauli Piiparinen ja Kangasalan kaupungin nimeämänä jäsenenä 
Jonna Sillman-Sola. Hallitusta täydennettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.8, missä 
valittiin vielä Tampereen kaupungin nimeämänä hallitukseen Mikko Paavola. Hallituksen 
puheenjohtajana toimii Kari Lahtinen ja varapuheenjohtajana Tommi Rasila. 
 
Hallitus kokoontui seurantajaksolla neljä kertaa. Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhin-
nan jälkeisten urakoiden kilpailutusasiat olivat keskeisessä osassa hallituksen työskentelyä. 
Keskeiset päätökset olivat: 

• päivitettiin ja käsiteltiin hallituksen erityisseurannassa olevat hankeriskit 
• käynnistettiin vesilain mukaisen luvan muutoshakemus koskien Rahola-Satama-

katu paineviemärien korkeusasemaa Haikan puoleisella ranta-alueella, aluehallin-
tovirasto hyväksyi muutosehdotuksen 

• asetettiin jäsenet hallituksen nimeämiin toimikuntiin (tekniikka- ja talousryhmät) 
• tehtiin hankintapäätökset ja hyväksyttiin Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhin-

nan jälkeisten urakoiden urakkasopimukset ja yhteistoimintasopimus allekirjoitet-
taviksi  

• määritettiin hallituksen tavoitteet viettoviemäri Leirintäkatu-Rantaperkiönkatu 
(VV5) urakalle 

 
Hallituksen päätettäväksi lähiaikoina tulevia merkittäviä asioita: 

• Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhinnan jälkeisten urakoiden kehitysvaiheen 
keskeisten tulosten hyväksyminen ja päätös toteutusvaiheeseen siirtymiseksi 

• hallituksen tavoitteiden (mm. turvallisuus, talous ja aikataulutus) asettaminen Sul-
kavuoren louhinnan jälkeisille urakoille 

• sisäisen tarkastuksen suunnitelma 2021 
• Viinikanlahden ja Raholan pumppaamoiden toteutusurakoiden urakkakilpailutuk-

sen käynnistäminen  
• vuoden 2022 toiminnan suunnittelu (toimintasuunnitelma, vuorovaikutussuunni-

telma, talousarvio) 
 

Yhtiössä työskenteli tarkastelujakson lopulla yksitoista henkilöä.  
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3. Luvat  

 
Yhteenveto ympäristönsuojelu- ja vesilakiin perustuvista luvista taulukossa 2. Tarkastelu-
jaksolla ei ole ollut keskeneräisiä lupaprosesseja ja kaikki haetut luvat ovat lainvoimaisia. 
Taulukossa mainittujen lisäksi tarvitaan myös mm. maankäyttö- ja rakennuslakiin perustu-
via lupia (mm. rakennusluvat, maisematyötyöluvat, toimenpideluvat).  
 
Taulukko 2.  Ympäristönsuojelu- ja vesilakiin perustuvat luvat.   

 

 
 

  

Aihe
Luvan 

peruste
Diaarinumero Vaihe / tila

Lupapäätös 
(pvm ja nro)

Keskusjätevedenpuhdistamon ja 
lietteenpolttolaitoksen ympäristölupa sekä 
toiminnan aloittamislupa ja purkuputken 
rakentaminen sekä valmistelulupa

Luvan muuttaminen; Polttolaitoksen 
toimintaan liittyvien lupaehtojen 
kumoaminen

Ympäristön-
suojelulaki, 
vesilaki

Ympäristön-
suojelulaki, 
vesilaki

LSSAVI/1270/2017

LSSAVI/15649/2019

Lainvoimainen

Lainvoimainen

5.4.2018
35/2018/1

4.10.2019
19/0205/2

(VHAO)

31.3.2021
72/2021

Sulkavuoren alueelle rakennettavan 
biokaasulaitoksen ympäristölupa sekä 
toiminnan aloittamislupa

Ympäristön-
suojelulaki

LSSAVI/15648/2019 Lainvoimainen 31.3.2021
72/2021

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

Luvan muuttaminen; Putkilinjan 
korkeusasemaan liittyvän lupamääräyksen 2 
muuttaminen

Vesilaki

Vesilaki

LSSAVI/1260/2017

LSSAVI/8283/2021

Lainvoimainen

Lainvoimainen

20.4.2018
26/2018/2

22.6.2021
142/2021

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 Lainvoimainen 28.8.2020
190/2020
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4. Sulkavuoren keskuspuhdistamo    
 

4.1. Rakentaminen Sulkavuoressa     
 
4.1.1 Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka (LOU2)   

 
Urakka käsittää Sulkavuoren keskuspuhdistamon maanalaisten tilojen louhinta-, lujitus- ja 
tiivistystyöt sekä niihin välittömästi liittyviä betonirakenteita. Lisäksi urakkaan sisältyy tulo- 
ja purkuviemäritunneleiden louhinta- ja rakennustekniset työt Sulkavuoren ja Vihilahden 
välille.  
 
Sulkavuoren LOU2 -urakka on ollut käynnissä 2019 joulukuusta lähtien ja työt ovat eden-
neet puhdistamon louhintojen osalta urakan kokonaisaikataulun mukaisesti. Vihilahden ja 
Sulkavuoren välille tehtävien tunnelien louhinnat ovat loppusuoralla; tuloviemäritunneli  
saatiin louhittua läpi 31.8.2021 (kuva 1) ja purkutunnelin louhinnat saadaan päätökseen 
syys-lokakuun vaihteeseen mennessä.  Betonityöt tunneleissa jatkuvat vielä louhinnan jäl-
keenkin ja urakkaan kuuluvat työt valmistuvat kesällä 2022. 
 

 
Kuva 1. Skanskan konsernijohtaja Anders Danielsson Tukholmasta (kuvassa etualalla vasemmalla) ja Tampe-
reen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen (kuvassa oikealla) painoivat nappia, joka 
käynnisti tuloviemäritunnelin puhkaisuräjäytyksen. (Kuva: Timo Rajakallio, Creative Oy). 
  
 
Louhinnan kokonaismäärä ensimmäinen louhintaurakka huomioiden on noin 950 000 m³ 
(ktr), josta LOU2-urakkaan sisältyy noin 772 000 m³ (ktr).  Elokuun lopussa oli louhimatta 
enää yhteensä noin 4 500 m3 (ktr). 
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Louheet on ajettu Tampereen kaupungin määrittämiin kohteisiin ja kuljetuksen osalta ti-
laaja on ollut Tampereen kaupunki. Louheesta suurin osa on ajettu Hiedanrannan varasto-
kasalle. Viimeisen kolmen kuukauden aikana louhetta on ajettu välivarastoon Lahdesjärven 
ABC:n liikenneasemaa vastapäätä sijaitsevalle Aarporankadun läjitysalueelle sekä Rotato-
rin vanhalle tontille. LOU1- ja LOU2 -urakoiden louheiden vastaanottopaikat ja käyttökoh-
teet on esitetty kuvassa 2.  
 
Osa Aarporankadulle ajetusta louheesta sekä edellisenä talvena Särkijärven sillan vierei-
selle varastotontille ajetut louheet murskattiin Keskuspuhdistamon omaan käyttöön. 
Murskausurakasta tarkemmin kohdassa 4.2. 

 

 
 
Kuva 2. Louheen sijoituspaikat louhintaurakoiden aikana.    
 
 
4.1.2 Rakennustekniset työt   

 
Betonisen poistoilmapiipun ja sisäänajotunnelin rakennustöiden jälkeen käynnistettiin ra-
kennustyöt kalliotiloissa. Ensimmäinen betonointityö tehtiin 28.5.2021. Tällöin valettiin 
kolmannen puhdistuslinjan esiselkeytysaltaan päätyseinän toisen puolen kallionvastainen 
antura. 
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Suurin tähän mennessä tehty yksittäinen betonointi on tehty ensimmäisen puhdistuslinjan 
ilmastusaltaassa, jossa vain kallionvastainen seinän osuus valettiin. Tähän meni betonia 
kaikkiaan 201m3 ja raudoitteita asennettiin 28 000 kg. 
 
Tähän mennessä betoniraudoitteita on asennettu 500 tn ja betonia on valettu eri rakentei-
siin noin 3000 m3. 
 
Rakennustyöt jatkuvat tällä hetkellä kaikilla puhdistuslinjoilla kallion vastaisilla, vesitiiviillä 
betonirakennetöillä. 
 
 
4.1.2 Pudotuskaivot 

 
LOU2-urakkaan sisältyi myös kahden pudotuskaivon pudotusputkien poraus- ja asennus-
työt. Nämä työkohteet sijoittuivat Rantaperkiönkadulle ja Veturikadulle (kuva 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Pudotuskaivot Rantaperkiönkadulla ja Veturikadulla.  
 

Pudotuskaivot 
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Työssä maan pinnalta porattiin suojaputket (2 kpl/kohde) maanpinnasta kallioon, jonka jäl-
keen suojaputkien läpi porattiin kallioon reiät teräksisille pudotusputkille (kuvat 4 ja 5). 
Näihin reikiin asennettiin (ja valettiin kiinni) lopuksi teräksiset pudotusputket. 

 

  
Kuva 4. Pudotusputken asennusta   Kuva 5. Pudotusputken alapää siirtotunnelissa 
(Kuva: Ari-Matti Ilkka)  (Kuva: Ari-Matti Ilkka) 
 
    
Koronaepidemia ei toistaiseksi ole hidastanut tai haitannut töiden etenemistä työmaalla ja 
töitä on pystytty jatkamaan normaalisti. Työmaalla on edelleen voimassa tiukennetut oh-
jeet ja mm. vierailijaryhmät tai työmaaorganisaation ulkopuolisten henkilöiden vierailut 
työmaalla ovat kokonaan kiellettyjä.   

 
 
4.1.2 Louhinnan jälkeiset urakat  
 
Sulkavuoden keskuspuhdistamon louhinnan jälkeiset rakennus- ja asennustyöt toteutetaan 
viitenä urakkana. Pääurakoitsija ja päätoteuttaja on TYL Sulkavuori (työyhteenliittymä, 
jonka muodostavat Kreate Oy ja Aki Hyrkkönen Oy). Työyhteenliittymä vastaa Sulkavuoren 
keskuspuhdistamon kalliotilojen ja maanpäällisten tilojen rakennusteknisistä töistä. Pro-
sessiputkisto- ja koneistourakan toteuttaa Skanska Infra Oy, sähköurakan Caverion Suomi 
Oy, joka toteuttaa myös LVI-urakan. Instrumentointi- ja automaatiourakan toteuttaa Val-
met Automation Oy. 
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Loppuvuoden ajan urakoissa on käynnissä kehitysvaihe, jonka aikana urakoitsijat yhdessä 
kehittävät toteutusratkaisuja, toteutukseen liittyviä toimintatapoja ja valmistelevat raken-
nustöiden aloittamista sekä hankintoja. Urakoihin sisältyvät työt pääsevät alkamaan Sulka-
vuoressa vuoden 2022 alusta käynnissä olevan louhintaurakan päätyttyä. 
 

 
4.1.3 Sulkavuoren työmaiden turvallisuus  

 
Työmaan turvallisuutta seurataan päivittäin ja lisäksi viikkotasolla suoritettavin MVR-mit-
tauksin. (MVR-mittari on maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden arviointimene-
telmä, jossa havainnoitavat asiat ovat työskentely ja koneenkäyttö, kalusto, suojaukset ja 
varoalueet, ajo- ja kulkuväylät, järjestys ja varastointi.) 
 
LOU2-urakan MVR-mittausten tulokset ovat tarkastelujaksolla olleet välillä 95 - 99 %. Koko 
urakan alusta laskien MVR-mittausten keskiarvo on 97 %. Urakan tavoitteeksi rakennuttaja 
on asettanut 93 %.  
 
Sulkavuoren työmaalla tapahtui tarkastelujakson aikana kaksi tapaturmaa, joista 
kumpikaan ei aiheuttanut sairauspoissaoloa. Lisäksi työmaalla tapahtui yksi läheltä piti -
tilanne.  
 
 
4.2 Murskausurakka  
 
Keskuspuhdistamon rakennustöitä varten murskattiin louhetta kahdella tontilla Lahdesjär-
ven alueella.  Särkijärvenkadun työalueella murskattiin noin 75 000 tn ja Aarporankadun 
työalueella liki kaksinkertainen määrä. Murskaustyö kesti kaikkiaan noin 2,5 kuukautta ja 
se saatiin päätökseen heinäkuun puolivälissä. Kiviainesta murskattiin kaikkiaan noin 
225 000 tn ja murske käytetään Keskuspuhdistamon eri rakennusvaiheissa, osa jo käyn-
nissä olevassa LOU2-urakassa.  
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Kuva 6. Murskattuja lajikkeita kuvassa Aarporankadun murskausalueella (Kuva: Ari-Matti Ilkka). 

 
 

5. Siirtoviemärit ja pumppaamot   
 
5.1. Suunnittelutilanne   
 
Pirkkalan Naistenmatkantien varteen rakennettavan Satamakatu – Partola siirtolinjaosuu-
den (PV2) toteutussuunnitelmia on viimeistelty kesän aikana syksyllä alkavaa urakkakilpai-
lutusta varten. Suunnittelusta vastaa Ramboll Finland Oy ja rakennuttajana urakassa toimii 
Sitowise Oy. Haikasta Partolaan rakennettava linjaosuus käsittää kahden 800 mm:n paine-
viemärin rakentamisen pääasiassa Naistenmatkantien eteläpuoleisen kevyenliikenteen-
väylän alle. Paineviemäreiden asentamisessa tullaan hyödyntämään perinteisen auki kai-
vamisen lisäksi pienimuotoisesti myös kaivamattomia asennusmenetelmiä. Suunnittelussa 
ja paineviemäreiden sijoittamisessa on huomioitu mm. mahdollisen raitiotiereitin sijoittu-
minen Naistenmatkantielle sekä kunnan tulevat kaavoitustarpeet. Siirtoviemäriosuus to-
teutetaan vuosien 2022-2023 aikana.  
 
Tampereen kaupunki suunnittelee Vihiojanlahden kunnostusta. Keskuspuhdistamon put-
kiurakoiden ja kunnostushankkeen yhteensovitusta on jatkettu Tampereen kaupungin 
kanssa. Tarvittavat vesiluvat Vihiojanlahden kunnostushankkeen sekä Keskuspuhdistamon 
putkiurakoiden (PV8 ja PL9) toteuttamiseksi ovat nyt lainvoimaisia. Työt on tarkoitus aloit-
taa noin vuoden päästä Vihiojanlahden kunnostusruoppauksella sekä putkilinjojen raken-
tamista valmistelevilla maanrakennustöillä. Töitä Vihilahden ympäristössä tehdään aina 
vuoteen 2025 saakka.    
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Raportointijakson aikana tehtiin päätös Viinikanlahden jätevesipumppaamon suunnitel-
mien kehittämisestä. Kehittämisvaiheen tavoitteena on alentaa pumppaamon rakentamis-
kustannuksia käytettävyyttä kuitenkaan unohtamatta. Viinikanlahden ja Raholan pump-
paamoiden rakennusurakan kilpailutus käynnistetään syksyn aikana.  
 
Raholan pumppaamon rakentamista valmisteleva nykyisen jätevedenpuhdistamon itäisen 
tuloviemärin siirto on tarkoitus toteuttaa tulevan syksyn aikana Tampereen Veden toi-
mesta.  
 
Siirtoviemäriosuudet ja pumppaamot on esitetty kartalla kuvassa 7. 
 
 
5.2. Siirtoviemäreiden ja pumppaamoiden rakentaminen    
 
PV1-urakan valmistuttua on Keskuspuhdistamon siirtoviemäreitä nyt täysin valmiina yh-
teensä noin 5 700 linjametriä. Se on 45 % siirtolinjojen kokonaispituudesta. Kaikkiaan siir-
toviemäreitä rakennetaan hankkeessa yhteensä 12,5 kilometrin matkalle (kuva 7)  Siirto-
viemäreiden rakentaminen etenee suunnitellusti. Pumppaamoiden rakentaminen aloite-
taan vuonna 2022.  
 

 
Kuva 7. Siirtoviemärikohteet kartalla. Siirtoviemäriosuuksista PV1, PV3, PV4, PV6 ja PV7 ovat valmiita. VV5:n 
rakentaminen on käynnissä. 
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5.2.1 Siirtoviemäri välillä Rahola - Satamakatu, Pirkkala (PV1) 
 
Siirtoviemärien ainoa pidempi vesistöosuus tehtiin Raholan ja Haikan välille (kuva 8 ja 9). 
Linjaosuudelle rakennettiin kaksi halkaisijaltaan 800 mm siirtoviemäriputkea noin 2 900 
metrin matkalle. Putkien ympärille asennettiin vesiosuudelle betonisia pulttipainoja kah-
den metrin välein, yhteensä noin 2 820 kpl, sekä lisäksi järven keskivaiheilla, lähellä laiva-
reittejä, tehtiin vielä lisäpainoasennuksia noin 90 satulapainolla. 
 
Urakan piti valmistua alkuperäisen aikataulun mukaisesti toukokuun 2021 puolivälissä, 
mutta urakka-aikaa jouduttiin jatkamaan Haikan ranta-alueella tehdyn työnaikaisen suun-
nitelmamuutoksen takia. Mm. vanhojen ja edelleen käytössä olevien Pirkkalan ja Raholan 
välisten paineviemäreiden ehjänä pysymisen varmistamiseksi jouduttiin uudet putket 
asentamaan hieman eri korkeuteen. Koska vesiluvassa korkeusasema oli määritetty hyvin 
tarkasti, jouduttiin vesilupaan hakemaan muutosta AVI:sta. Lupa saatiin juhannuksen tie-
noilla ja loput työt päästiin aloittamaan heinä-elokuun vaihteessa. Urakan työt saatiin val-
miiksi elokuun aikana ja virallisesti urakka otettiin vastaan 13.9.2021.  
 
Hankkeen pääurakoitsija oli Lopen Maa- ja Vesirakenne Oy. 
  

 
Kuva 8. PV1-urakan Haikan puoleinen ranta-alue (Kuva: Tarmo Toivonen) 
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Kuva 9. PV1-urakan Raholan puoleinen ranta-alue eroosiosuojauksineen (Kuva: Markus Laakso) 
 
 
5.2.2 Siirtoviemäri välillä Leirintäkatu - Rantaperkiönkatu (VV5) 

 
Rakennustyöt Keskuspuhdistamon siirtolinjaosuudella Leirintäkatu – Rantaperkiönkatu 
aloitettiin elokuun lopulla. Urakassa rakennetaan Keskuspuhdistamon Ø 1000 mm:n viet-
toviemärilinjaa noin 1500 m:n matkalle pääasiassa Nuolialantien eteläpuolelle. Urakkaan 
kuuluvat myös Leirintäkadun purkukaivon sekä Rantaperkiönkadun ja Veturikadun pudo-
tuskaivorakenteiden rakennustyöt. Yhteisrakentamisurakassa ovat mukana Keskuspuhdis-
tamon lisäksi Tampereen Vesi Liikelaitos ja Tampereen kaupunki. Urakka kestää kesään 
2022 saakka ja urakoitsijana toimii Resolum Oy. 
 
 
5.2.3 Siirtoviemärityömaiden työturvallisuus    

 
Tilaajana Keskuspuhdistamo edellyttää kaikilta urakoitsijoilta turvallisia työmaita. Työtur-
vallisuuden toteutumista arvioidaan myös siirtoviemärityömailla MVR-mittauksin. PV1-
urakan MVR-mittausten keskiarvo tarkastelujaksolla oli 97 %. Koko urakan keskiarvoksi 
muodostui 96 %. Tapaturmia ei tarkastelujaksolla tapahtunut. 
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6. Urakoiden ja materiaalihankintojen kilpailutukset   
 
Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhinnan jälkeisten urakoiden kilpailutusvaihe saatiin 
päätökseen. Urakkasopimukset allekirjoitettiin 2.8 ja 3.8 seuraavasti: 

• Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennustekniset työt (PJURAK), TYL Sulkavuori 
(Kreate Oy, Aki-Hyrkkönen Oy) 

• Sulkavuoren puhdistamon prosessiputkisto- ja koneistourakka (SULKU), Skanska 
Infra Oy 

• Sulkavuoren puhdistamon LVI-urakka  (SULLVI), Caverion Suomi Oy 
• Sulkavuoren puhdistamon sähköurakka (SULS), Caverion Suomi Oy 
• Sulkavuoren puhdistamon IA-urakka (SULIA) sekä samassa yhteydessä kilpailutettu 

Viinikanlahden ja Raholan pumppaamoiden instrumentointi- ja prosessiautomaa-
tiourakka (PUMPIA), Valmet Automation Oy 

 
Lisäksi solmittiin urakoitsijoiden ja tilaajan keskinäinen Sulkavuoren keskuspuhdistamon 
toteutukseen liittyvä yhteistoimintasopimus.  
 
Siirtoviemäriurakan Leirintäkatu – Rantaperkiönkatu (VV5) urakkakilpailutus saatiin pää-
tökseen, urakoitsijaksi valittiin Resolum Oy. 
 
Kaikki tarkastelujakson kilpailutukset on koottu taulukkoon 3.  
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Taulukko 3. Kooste tarkastelujakson kilpailutuksista.   

 

 
 
 
 
  

Alustava tarjouspyyntö 20.10.2020
Tarkennettu tarjouspyyntö 29.12.2020
Lopullinen tarjouspyyntö 5.5.2021
Hankintapäätös: Työyhteenliittymä Kreate Oy ja 
Aki Hyrkkönen Oy 29.6.2021

Alustava tarjouspyyntö 10.11.2020
Tarkennettu tarjouspyyntö 5.2.2021
Lopullinen tarjouspyyntö 21.5.2021
Hankintapäätös: Valmet Automation Oy 9.7.2021

Alustava tarjouspyyntö 21.12.2020
Tarkennettu tarjouspyyntö 17.2.2021
Lopullinen tarjouspyyntö 8.6.2021
Hankintapäätös: Skanska Infra Oy 29.6.2021

Sulkavuoren puhdistamon LVI-urakka (SULLVI)
Alustava tarjouspyyntö 21.12.2020
Tarkennettu tarjouspyyntö 5.2.2021
Lopullinen tarjouspyyntö 5.7.2021
Hankintapäätös: Caverion Suomi Oy 9.7.2021

Sulkavuoren puhdistamon sähköurakka (SULS)
Alustava tarjouspyyntö 21.12.2020
Tarkennettu tarjouspyyntö 5.2.2021
Lopullinen tarjouspyyntö 21.5.2021
Hankintapäätös: Caverion Suomi Oy 9.7.2021

Leirintäkatu-Rantaperkiönkatu yhteisrakentamishanke (VV5)
Tarjouspyyntö 19.5.2021
Hankintapäätös: Resolum Oy 29.6.2021

Sulkavuoren puhdistamon prosessiputkisto- ja koneistourakka 
(SULKU)

Sulkavuoren keskuspuhdistamon ja pumppaamoiden 
instrumentointi- ja prosessiautomaatio (SULIA ja PUMPIA)

Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennustekniset työt (PJURAK)
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7. Kustannukset ja rahoitus  
 
Keskuspuhdistamohankkeen kokonaisrahoitustarve vuosille 2015–2025 (vuoden 2017 lo-
pun kustannustasossa) on 318 milj. €. Elokuun 2021 loppuun mennessä hankkeen toteutu-
neet kustannukset olivat noin 88,3 miljoonaa euroa. Tarkastelujaksolla touko-elokuu 2021 
kustannuksia on kertynyt yhteensä n. 8,9 milj. euroa. Kokonaisuudessaan toteutuneet kus-
tannukset ovat tarkastelujakson lopussa noin 28 % arvioidusta rahoitustarpeesta (taulukko 
4).   
 
Tarkastelujaksolla ei nostettu uusia lainaeriä. Lainoja on nostettu yhteensä 70 milj. euroa.   
 

 
Taulukko 4. Keskuspuhdistamohankkeen toteutuneet kustannukset 31.8.2021 ja arvio rahoitustarpeesta vv. 
2015-2025.   
 

 
 
 
Hankkeen rahoitustarvearvio on tehty joulukuussa 2017 sen hetkisessä kustannustasossa 
ja rahan arvolla. Yleinen rakennuskustannusindeksi on noussut elokuun 2021 loppuun 
mennessä 10,3 %.  
 
 

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 todennäköisyyttä ja toisaalta seurausten vakavuutta. Riskienhal-
linnan näkökulma on mukana kaikissa ratkaisuissa ja toimenpiteissä. Toimintamalli perus-
tuu SFS-ISO 31000 (2018) - standardin periaatteisiin.  

 
Tarkastelujakson aikana solmittiin Sulkavuoren louhinnan jälkeisten urakoiden urakkasopi-
mukset. Rakennusalalla tunnistettuun voimakkaaseen hintatason nousuun liittyvään riskiin 

Louhintatyöt 54 349 000 74,0 73 400 000           
Rakennustyöt ja pumppaamot 3 087 000 3,5 87 300 000           
Koneistotyöt ja lietteenkäsittely 0,0 55 300 000           
LVISA - työt 0,0 30 900 000           
Siirto- ja purkuviemärit 9 985 000 46,9 21 300 000           
Suunnittelu-, rakennuttaminen ja työnaikainen rahoitus 20 848 000 78,1 26 700 000           
Kustannusvaraus 0,0 23 400 000           
Yhteensä 88 269 000 27,7 318 300 000         

Rahoitustarvearvio  
12/2017 

kustannustasossa

Toteutuneet 
kustannukset             

(alv 0 %)

Toteutuneiden          
% -osuus 

arvioidusta
Meno- / urakkalaji
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varauduttiin jakamalla hintariskiä tilaajan ja urakoitsijoiden kesken muun muassa indeksi-
sidonnaisuuksilla. Ratkaisuun päädyttiin kyseisten hankintojen kilpailutuksen neuvottelu-
menettelyn perusteella. 
 
Sulkavuoren louhinnan jälkeisissä urakoissa alkoi elokuussa kehitysvaihe, jonka tarkoituk-
sena on valmistautua tulevien urakoiden alkamiseen yhteensovittamalla urakoita. Osa-
puolten yhteistyöllä sekä yhteisillä, kaikkien osapuolten hyväksymillä tuotoksilla pyritään 
varmistamaan urakoiden sujuva läpimeno ja siirtyminen toteutusvaiheeseen. Näin pyritään 
myös pienentämään viiden urakan urakkarajojen tuomia riskejä. 
 
Korona julistettiin maailmanlaajuisesti pandemiaksi maaliskuussa 2020. Sillä saattaa edel-
leen olla vaikutuksia materiaalitoimituksiin, työmaiden etenemiseen ja materiaalien hintoi-
hin. Koronan aiheuttamia riskejä tunnistetaan ja arvioidaan kaikessa toiminnassa. Pande-
mia on huomioitu myös Sulkavuoren louhinnan jälkeisten rakennusurakoiden urakkasopi-
muksissa kirjauksena, jolla sovitaan varautumisesta sekä ylivoimaiseen esteeseen vetoami-
sen mahdollisuuksista. Varotoimia oli edelleen tarkastelujaksolla käytössä ja toistaiseksi 
suuria vaikutuksia hankkeeseen ei ole ollut.  
 
Tarkastelujakson aikana toteutettiin yksi riskien erillistarkastelu yhteistyössä rakennuttaja-
konsultin kanssa koskien Sulkavuoren louhinnan jälkeisten urakoiden sopimuksia. Hallituk-
sen erityisseurannassa olevat riskit käsiteltiin ja päivitettiin toukokuussa. Lisäksi toteutet-
tiin yhtiön henkilöstön kesken kerran kuukaudessa pidettävät merkittävien riskien riskikat-
saukset. 

 
 

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-hanke edistää lietteen hyötykäyttöä, jotta uusiutuma-
ton fosfori saadaan maa- ja metsätalouden käyttöön.  
 
Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ympäristöön seurataan ja haitallisia vaikutuksia pyritään 
vähentämään.  
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9.1. LOU2 -urakan ympäristövaikutusten seuranta   
 
Keskuspuhdistamolla on käytössä ympäristöseurantajärjestelmä EMO (Kalliotekniikka Con-
sulting Engineers Oy). Se on julkinen ja kuka tahansa voi sen avulla seurata esimerkiksi lou-
hinnan etenemistä ja pohjavedenpintojen korkeuksia. Järjestelmästä on katsottavissa 
myös muun muassa tärinämittareiden sijainnit ja painumaseurantapisteet (Kuva 10). Linkki 
järjestelmään löytyy Keskuspuhdistamon kotisivuilta. 
 

 
Kuva 10. Tärinän, melun, painumien ja pohjavesimittausten havaintopisteet kartalla Rautaharkon alueella 
EMO-ympäristöseurantajärjestelmässä.  
 
Sulkavuoren alueella pohjaveden tasoa tarkkaillaan kuukausittain yhdeksästä kalliopohja-
vesiputkesta ja kahdeksasta maapohjavesiputkesta. Pohjaveden taso on Sulkavuoren alu-
eella kuivan kesän takia laskenut voimakkaasti. 

 
Siirtoviemäritunneleiden alueella pohjavedenpinnan tasoa tarkkaillaan kuukausittain kah-
desta kalliopohjavesiputkesta ja viidestä maapohjavesiputkesta. Pohjaveden laskua havait-
tiin yhdessä kalliovesiputkessa siirtoviemäritunnelin alkupäässä Sulkavuoressa. Kyseisessä 
kalliovesiputkessa joulukuussa 2020 alkanut lasku on jatkunut ja tarkastelujakson loppuun 
mennessä laskua oli kertynyt noin viisi metriä. Pohjaveden tarkkailuputki sijaitsee suoraan 
tunnelin yläpuolella, joten on todennäköistä, että putken ja tunnelin välillä on vettä johtava 
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yhteys. Putken lähellä ei ole painumaherkkiä rakennuksia. Putken pohjaveden tasoa seura-
taan tihennetysti. Tunneliin on vuotaville alueille tehty jälkitiivistystoimenpiteitä ja niitä 
määritetään tarpeen mukaan lisää syksyn 2021 aikana. Muilta osin mitattujen pohjavesien 
tasoissa ei ole havaittu siirtotunneleiden louhinnan vaikutuksia. 
 
Kalliotiloihin vuotavan pohjaveden määrää seurataan säännöllisesti. Sulkavuoressa kallioti-
lojen kokonaisvuotovesimäärä oli touko–elokuun tulosten mukaan keskimäärin 1,1 
l/min/100 m eli selvästi tiiveystavoitteen alapuolella. 
 
Vuotovesimäärät Vihilahdessa ovat olleet keskimäärin 8 litraa/minuutti/100 m tunnelia, 
mikä ylittää sallitun vuotovesimäärän 5 litraa/minuutti/100 m tunnelia. Tunneliin on mää-
ritetty ja tehty jälkitiivistystoimenpiteitä, mutta niiden tulokset eivät vielä näy tehdyissä 
mittaustuloksissa. Sulkavuoren päästä mitattuna siirtotunneleiden vuotovesimäärät ovat 
olleet keskimäärin 1 litraa/minuutti/100 m tunnelia. 
 
Sulkavuoressa tarkkaillaan noin neljä kertaa vuodessa pohjaveden laatua sekä havainto-
putkista että kalliotilojen vuotovesistä. Näytteistä on viereisen kunnostetun kaatopaikan 
vuoksi seurattu mm. haitallisten VOC-yhdisteiden pitoisuusmuutoksia. Tarkastelujakson ai-
kana otettiin yhdet laatunäytteet, joiden tulokset eivät vielä ole valmistuneet.   
 
Sulkavuoren kalliotilojen sisäilman laatua tarkkaillaan mm. haitallisten VOC-yhdisteiden 
osalta. Pitoisuudet ovat koko mittaushistorian olleet niin pieniä, ettei niistä ole terveydel-
listä haittaa. Uusimmat sisäilmamittaukset tehtiin heinäkuussa. Mittauksessa todettiin pie-
niä määriä dikloorieteenejä. 
 
Siirtoviemäritunnelien läheisyydessä painumaseurantaa tehdään kaikkiaan 34 rakennuk-
sesta. Rata-alueen länsipuolella, lähimpänä Vihilahdessa suoritettuja louhintatöitä, seuran-
nassa on 11 rakennusta. Lisäksi seurantaan on lisätty 23 rakennusta rata-alueen itäpuolelle 
Rautaharkkoon, jossa mittaukset aloitettiin helmikuussa 2021. Seurantamittauksia on 
tehty noin kerran kuukaudessa. Seurantamittaustulosten kokonaispainauman ja kulma-
kiertymän vaihteluvälit ovat olleet alle raja-arvojen. 

 
Rata-alueen painaumaseurantaa tehdään yhteensä 18 seurantapisteessä, joista seuranta-
mittauksia on tehty noin 1,5 kuukauden välein. Mittausten aikana satunnaisia raja-arvon 
ylityksiä on esiintynyt poikittaissuuntaisen painuman muutosten osalta; raja-arvo kahden 
vierekkäisen kiskon korkeuden muutokselle on 3 mm ja suurimmat muutoksen ovat mit-
tausvälillä olleet 5 mm. Pituussuuntaisen painuman osalta muutokset ovat olleet alle raja-
arvon. Painumamittaustulokset eivät eroa niistä tuloksista, joita mitattiin jo ennen louhin-
tatöiden siirtymistä ratapiha-alueelle. 
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Louhinnan aiheuttamia tärinöitä seurataan tarkasti urakoitsijan, urakan valvojan ja tilaajan 
toimesta mittausjärjestelmän avulla. Tarkastelujakson aikana on tapahtunut yhteensä viisi 
tärinäraja-arvojen ylitystä. Ylitykset on käsitelty työmaalla ja urakoitsija on ottanut ne huo-
mioon työmenetelmissä, mm. räjäytysten panostuksessa. 
 
Tarkastelujakson aikana on tehty kaksi melumittausta. Yksi mittaus tehtiin Aarporankadun 
murskauksen melusta. Mittauksen mukaan keskiäänitaso nousi selvästi murskauksen ai-
kana. Naapurikiinteistöjen haastattelujen perusteella murskauksesta ei kuitenkaan ollut 
haittaa. Toinen mittaus tehtiin kahdella mittauspisteellä Veturikadun pystykuilun porauk-
sen yhteydessä. Poran ääni oli selvästi havaittavissa aistinvaraisesti molemmilla mittaus-
pisteillä. Melu oli tasaista ja melutaso laski sitä mukaa, kun pora painui syvemmälle. Toisella 
mittauspisteellä porauksen keskiäänitaso oli 85 LAeq ja toisella n. 72 LAeq. 

 
Lisäksi urakassa seurataan pölyämistä, työmaavesien laatua, kalliomassan mahdollisia liik-
keitä, kalliotilan radonpitoisuutta, kiviaineksen arseenipitoisuutta ja tarvittaessa ilma-aal-
lon ylipaineiskun voimakkuutta. 
 
 
9.2. Siirtolinjaurakoiden ympäristövaikutusten seuranta   

 
Pyhäjärven vesistönalituksen ympäristövaikutuksia seurattiin urakan töiden ajan vesistö-
tarkkailuohjelman mukaisesti.  
 

 
10. Tiedottaminen ja vuorovaikutus  

 
Keskeinen tiedottamisen kanava on Keskuspuhdistamon www-sivut. Rakentaminen nyt -
osiossa kerrotaan kohdekohtaisesti mitä rakennetaan, missä työmaa sijaitsee ja mikä työ-
vaihe on käynnissä. Sivuilta löytyy myös kunkin urakan urakoitsijan ja valvojan yhteystie-
dot. Sivujen kävijämäärä kasvaa edelleen tasaisesti. Edellisellä tarkastelujaksolla (1.1. - 
30.4.) kävijämäärä oli 16 691 kävijää ja nyt 20 015.  
 
Sosiaalisen median kanavista on käytössä Facebook, Twitter ja LinkedIn. Keskuspuhdistamo 
on mukana Tampereen seudun infratoimijoiden hankkeista kertovassa Tampere 2030 -leh-
dessä. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Painosmäärä on 205 000 kpl. Lisäksi lehdellä 
on verkkosivusto osoitteessa https://2030-lehti.fi/. Lehti jaetaan julkisena tiedotteena ko-
titalouksiin Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Tampereella, Vesi-
lahdella ja Ylöjärvellä.   
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Viestintätoimenpiteistä eri kanavilla on yhteenveto kuvassa 11.  
 

 
 
Kuva 11. Käytössä olevat viestintäkanavat ja näkyvyys eri kanavissa.    
 
Työmaita koskevat yhteydenotot on ohjattu suoraan urakoitsijoille. Kaikkiin yhteydenottoi-
hin vastataan ja kysymykset ja vastaukset kirjataan ylös.   
 
LOU2 urakan pääurakoitsijalle on tullut tarkastelujaksolla 23 yhteydenottoa (edellisellä tar-
kastelujaksolla 23). Yhteydenottojen aiheina oli enimmäkseen huoli Sulkavuoren ja Vihilah-
den tärinän ja paineaaltojen vaikutuksista. Useissa yhteydenotoissa kommentoitiin Vihilah-
den työmaan ohi menevän kevyen liikenteen väylän hidasteista. Ne koettiin hankaliksi ja 
jopa vaarallisiksi. Muutama yhteydenotto koski murskausurakan ja Vihilahden työmaan pö-
lyhaittoja.  
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Heinäkuussa 2019 otettiin käyttöön tekstiviestipalvelu räjäytysten ajankohdasta kerto-
mista varten. Sulkavuoren lähialueiden ja Vihilahden lähialueiden asukkaille on omat teks-
tiviestipalvelunsa. Palvelun tilaajia on huhtikuun lopussa yhteensä 446. Palveluun ilmoit-
tautuneet saavat louhintaurakoitsijalta ilmoituksen tekstiviestillä parikymmentä minuuttia 
ennen räjäytystä.   
 
PV1 urakkaan liittyen tuli ympäröivältä asutukselta kaksi yhteydenottoa.  
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