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1. Yhteenveto

Keskuspuhdistamohankkeen suunnittelun ja toteutuksen etenemistä tarkastellaan kol-
mannesvuosittain. Tämä raportti käsittelee ajanjaksoa 1.9. - 31.12.2021. Kokonaisaikatau-
lun kuvaajia on tarkennettu edelliseen raporttiin nähden Sulkavuoren toteutusaikataulujen
osalta. Suunnittelun kuvaajaa on myös tarkennettu kuvaamaan suunnitelmien kehittämi-
sen ja työnaikaisen suunnittelun kestoa. Hankkeen kokonaisaikataulu ilmenee alla olevasta
taulukosta (Taulukko 1).

Taulukko 1. Hankkeen kokonaisaikataulu.

Varsinaiset louhintatyöt Sulkavuoressa on saatu lähes valmiiksi. Sulkavuoren urakkaosan
piti valmistua vuoden vaihteeseen mennessä, mutta ne valmistuvat tällä tietoa noin kolme
kuukautta myöhemmin. Vihilahden ja Sulkavuoren väliset tunnelilouhinnat ovat pääosin
valmiit ja tunneleissa tehdään erilaisia kallion tiivistys- ja lujitustöitä sekä suuaukon beto-
nitöitä. Louhintaurakan työt tunneleissa eli urakkaosa 2 valmistuu kesällä 2022.

Louhintaurakan jälkeen Sulkavuoressa alkaa rakennus- ja tekniikkaurakat; rakennusteknis-
ten töiden urakka, prosessiputkisto - ja koneistourakka, sähköurakka, LVI-urakka ja IA-
urakka. Syyskuun alusta asti on ollut käynnissä näiden Sulkavuoren rakennus- ja tekniik-
kaurakoiden yhteinen kehitysvaihe. Sen tavoitteena on aikaansaada urakoiden yhteinen
aikataulu, projektisuunnitelma sekä sopia työmaan turvallisuusmenettelyistä. Lisäksi kehi-
tysvaiheen aikana on tilaajan, rakennuttajakonsultin ja urakoitsijoiden kesken käsitelty eri-
laisia suunnitelmien kehitysratkaisuja, joilla pyritään parantamaan rakennustöiden toteu-
tettavuutta ja vähentämään kustannuksia.

Siirtoviemäriä on täysin valmiina yhteensä noin 5 700 linjametriä. Yhteensä siirtoviemä-
reitä rakennetaan 12,5 kilometrin matkalle.
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Elokuussa käynnistyi siirtoviemärin rakentaminen välillä Leirintäkatu - Rantaperkiönkatu
(VV5). Samaan urakkaan kuuluu myös kahden pudotuskaivon rakentaminen Rantaperkiön-
kadulle ja Veturikadulle. Urakka kestää kesään asti.

Lokakuussa päivitettiin hankkeen rahoitustarvearvio vuoden 2021 hintatasoon. Hankkeen
toteutuneet kustannukset ovat tarkastelujakson loppuun mennessä yhteensä 97,8 milj.
euroa mikä on 28 % kokonaisrahoitustarpeesta 346 milj. euroa.

Rakennusajan tapaturmataajuus (LTI1) on 8,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, va-
kavia työtapaturmia ei ole tapahtunut.
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2. Hallinto

Hallitus kokoontui seurantajaksolla viisi kertaa. Keskeiset päätökset olivat:
- käsiteltiin ja ajantasaistettiin yhtiön lainojen korkoriskien hallintaperiaatteet
- päätettiin kehittää Viinikanlahden jätevesipumppaamon suunnitelmia kustan-

nussäästöjen aikaansaamiseksi
- käynnistettiin Viinikanlahden ja Raholan pumppaamoiden rakennusurakan kil-

pailutus
- päätettiin yhtiön sisäisestä tarkastuksesta 2021
- ajantasaistettiin Keskuspuhdistamo-hankkeen rahoitustarve arvio vuoden

2021 tilanteeseen
- käynnistettiin siirtoviemärin Satamakatu-Partola rakennusurakan kilpailutus
- hyväksyttiin Rahola - Satamakatu (vesistöjohto) urakan loppuselvitys
- tehtiin päätös toteutusvaiheeseen siirtymisestä Sulkavuoren keskuspuhdista-

mon louhinnan jälkeisten urakoiden osalta

Hallituksen päätettäväksi lähiaikoina tulevia merkittäviä asioita:
- täsmennetään ja ajantasaistetaan Keskuspuhdistamo-hankkeen yleisaikataulu
- asetetaan hallituksen tavoitteet urakkakokonaisuudelle Satamakatu-Partola
- käsitellään sisäisen tarkastuksen 2021 tulokset

Yhtiön omistajien kokous pidettiin 27.10.2021. Kokouksessa käytiin läpi Keskuspuhdis-
tamo-hankkeen rahoitustarpeen päivitys. Rahoitustarvearvio ajantasaistettiin vastaamaan
kesän 2021 hintatasoa, kun käytettävissä oli myös Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhin-
nan jälkeisten urakoiden tarjoukset.

Yhtiössä työskenteli tarkastelujakson lopulla yksitoista henkilöä.

3. Luvat

Yhteenveto ympäristönsuojelu- ja vesilakiin perustuvista luvista taulukossa 2. Tarkastelu-
jaksolla ei ole näissä luvissa keskeneräisiä lupaprosesseja ja kaikki haetut luvat ovat lainvoi-
maisia.
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Taulukko 2.  Ympäristönsuojelu- ja vesilakiin perustuvat luvat.

Laitoksen kemikaaliturvallisuuslupahakemus jätettiin Tukesin käsiteltäväksi joulukuussa,
Lupa koskee vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia.

Lisäksi hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan myös mm. maankäyttö- ja rakennuslakiin pe-
rustuvia lupia (mm. rakennusluvat, maisematyötyöluvat, toimenpideluvat).

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. Rakentaminen Sulkavuoressa

Työt Sulkavuoressa aloitettiin vuonna 2018 pima- ja alueurakalla, jossa valmisteltiin tontti
seuraavia rakennusvaiheita varten. Urakkaan sisältyi mm. puiden kaatoa, kalliopinnan pal-
jastustöitä ja vesijohto- ja viemärikanaalien rakennustöitä.

Ensimmäisessä louhintaurakassa tehtiin avolouhintaa maan pinnassa ja louhittiin ajo- ja
huoltotunnelit. Louhintaurakka (LOU1) valmistui loppuvuodesta 2019 ja sen jälkeen alkoi
puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka (LOU2).

LOU2-urakan päätyttyä Sulkavuoressa alkaa rakennus- ja tekniikkaurakat. Urakkakokonai-
suus käsittää rakennusteknisten töiden, koneistojen, instrumentoinnin ja automaation,
sähkö- ja lvi-järjestelmien toteutuksen. Urakoiden päätyttyä laitos on valmis. Jätevesien
käsittely aloitetaan vuonna 2025, mutta senkin jälkeen tehdään vielä erilaisia säätöjä ja
urakat jatkuvat vuoden 2026 puolelle.

Jäteveden puhdistuksen prosessitilat sijaitsevat kalliotiloissa maan alla. Maan päällisiä ra-
kennuksia ja rakenteita ovat valvomo- ja toimistorakennus, lietteenkäsittely, biokaasulai-
tos ja poistoilmapiippu (kuva 1).

Kuva 1. Keskuspuhdistamon maanalaiset ja maan päälliset tilat Sulkavuoressa. (Aksonometrinen havainne-
kuva: Ramboll Finland Oy).



28.1.2022

7

4.1. Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka (LOU2)

Urakka käsittää Sulkavuoren keskuspuhdistamon maanalaisten tilojen louhinta-, lujitus- ja
tiivistystyöt sekä niihin välittömästi liittyviä betonirakenteita (Urakkaosa 1). Lisäksi urak-
kaan sisältyy tulo- ja purkuviemäritunneleiden louhinta- ja rakennustekniset työt Sulkavuo-
ren ja Vihilahden välille sekä mm. ajotunnelin suuaukon betonirakennetyöt (Urakkaosa 2).

LOU2 -urakka alkoi joulukuussa 2019. Urakkaosa 1:n työt oli alun perin määrä valmistua
vuoden 2021 loppuun mennessä. Varsinaiset louhintatyöt on saatu lähes päätökseen,
mutta koko urakkaosaa ei ole saatu valmiiksi aikataulun mukaisesti. Urakkaosa 1 valmistuu
noin kolme kuukautta myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan.

Vihilahden ja Sulkavuoren välisten tunnelien louhinnat ovat myös valmiit muutamaa räjäy-
tystä lukuun ottamatta ja töitä on jatkettu kallion tiivistys- ja lujitustöillä sekä ruiskubeto-
nointitöillä. Lisäksi tekeillä on ajotunnelin suuaukon betonityöt. Suurin jäljellä oleva työ on
siirtotunnelin pohjan valu. Urakkaosa 2 valmistuu kesällä 2022.

Kuva 2. Rakenteilla oleva jälkiselkeytysallas neloskäytävältä vitoskäytävälle päin kuvattuna. (Kuva: Ari-Matti
Ilkka).

Louhinnan kokonaismäärä ensimmäinen louhintaurakka huomioiden on noin 950 000 m³
(ktr), josta LOU2-urakkaan sisältyy noin 772 000 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. Kun Hiedanrannan varastokasa täyttyi, ja lupaa vesistötäyttöä varten ei vieläkään
oltu saatu, jouduttiin loput louheet sijoittamaan välivarastoihin Aarporankadun läjitysalu-
eelle sekä Rotatorin vanhalle tontille. LOU1- ja LOU2 -urakoiden louheiden vastaanottopai-
kat ja käyttökohteet on esitetty kuvassa 2.

Osa Aarporankadulle ajetusta louheesta sekä edellisenä talvena Särkijärven sillan vierei-
selle varastotontille ajetut louheet murskattiin Keskuspuhdistamon omaan käyttöön.

Kuva 3. Louheen sijoituspaikat louhintaurakoiden aikana.

Puhdistamotiloissa jätevesien puhdistusaltaiden kallionvastaiset betoniseinät on valettu.
Myös muita pienempiä kallionvastaisia ja allasmaisia rakenteita on betonoitu.

Tähän mennessä betoniraudoitteita on asennettu 1 200 tn ja betonia on valettu eri raken-
teisiin noin 6 957 m3.
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4.2 Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennustekniset työt (PJURAK)

PJURAK-urakkaan sisältyvät puhdistamon maanpäälliset ja maanalaiset rakennustyöt sekä
pääurakoitsijan roolin mukaisia työmaan johto- ja työmaapalveluvelvollisuuksia. PJURAK
on tavoite- ja kattohintainen projektinjohtourakka. Projektinjohtourakoitsija mm. koordi-
noi eri urakoitsijoiden yhteistoimintaa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Urakkaan
kuuluu Sulkavuoressa tehtävien töiden lisäksi töitä Vihilahdessa.

Urakkasopimus allekirjoitettiin Keskuspuhdistamon ja urakoitsijana toimivan työyhteenliit-
tymä TYL Sulkavuori (Kreate Oy, Aki Hyrkkönen Oy) kesken 2.8.2021. Tämän jälkeen alkoi
urakkasopimuksen mukainen kaikkien urakoiden yhteinen kehitysvaihe, jonka tavoitteena
on saada aikaan kaikkien urakoitsijoiden ja tilaajan hyväksymät:

 yhteinen yleisaikataulu
 yhteinen projektisuunnitelma
 työmaan turvallisuusmenettelyt
 suunnitelmien kehitysratkaisut

Kuva 4. TYL Sulkavuoren ja Keskuspuhdistamon välisen sopimuksen allekirjoitus. Urakoitsijan allekirjoittajina
vasemmalta oikealle Sami Rantala ja Aki Hyrkkönen sekä tilaajan allekirjoittajina hallituksen puheenjohtaja
Kari Lahtinen ja Timo Heinonen.

Kehitysvaiheen sujuvaa työskentelyä varten Keskuspuhdistamo varasi kaikkia urakoita var-
ten yhteensä 15 henkilölle työskentelytilat Voimakadun toimistotiloista syyskuun alusta al-
kaen. Kaikkien urakoiden yhteinen kick-off tilaisuus pidettiin elokuussa (18.8.).
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Rakennusurakan osalta päätös toteutusvaiheeseen siirtymiseksi tehtiin 16.12. Kehitysvai-
heessa on esitetty ja hyväksytty yli 20 kehitysaihiota, joiden tavoitteena on parantaa ra-
kennustöiden toteutettavuutta ja vähentää kustannuksia. Tässä vaiheessa urakoitsija mm.
koordinoi myös kaikkien urakoiden yhteisen yleisaikataulun täsmennyksen laadinnan. Ura-
koitsijan työmaavaihe alkaa 1.3.2022.

4.3 Sulkavuoren puhdistamon prosessiputkisto- ja koneistourakka (SULKU)

Prosessiputkisto- ja koneistourakkaan kuuluvat jätevesi- ja lietteenkäsittelyprosessien me-
kaanisten laitteiden, koneiden ja putkistojen hankinnat, asennukset, pintakäsittelyt, tarkas-
tukset, testaukset, koekäytöt, käyttöönotot ja koulutus. SULKU on urakkamuodoltaan ko-
konaishintaurakka.

Urakkasopimus allekirjoitettiin Skanska Infra Oy:n kanssa 2.8.2021, minkä jälkeen siirryttiin
muiden urakoiden tavoin kehitysvaiheeseen. Päätös toteutusvaiheeseen siirtymisestä teh-
tiin 16.12. Raportointijaksolla sovittiin useiden tärkeiden päälaitteiden ja laitekokonaisuuk-
sien hankinnasta ja tehtiin mm. päätös biokaasureaktoreiden kattojen toteutustavasta.
Urakoitsijan työmaavaihe voi alkaa 1.4.2022.

4.4 Sulkavuoren puhdistamon sähköurakka (SULS)

Sähköurakkaan kuuluvat jätevesiprosessin sähköistystyöt, kalliotilan ja maanpäällisten ra-
kennusten sähkötyöt, valvontajärjestelmät sekä näiden hankinnat, ohjelmistot, toteutus-
suunnittelu, asennukset, mittaukset, testaukset, käyttöönotot ja koekäytöt asiakirjaluette-
lossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi. Kiinteistöautomaa-
tiojärjestelmä kuuluu sähköurakkaan. SULS on urakkamuodoltaan kokonaishintaurakka.

Urakkasopimus allekirjoitettiin Caverion Suomi Oy:n kanssa 3.8.2021, minkä jälkeen siirryt-
tiin muiden urakoiden tavoin kehitysvaiheeseen. Päätös toteutusvaiheeseen siirtymiseksi
tehtiin 16.12. Raportointijaksolla sovittiin joistakin sähköistykseen liittyvistä toteutustapa-
muutoksista ja päästiin aloittamaan Keskuspuhdistamon hyväksymänä urakoitsijan hankin-
nat. Urakoitsijan työmaavaihe voi alkaa 1.4.2022.
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4.5 Sulkavuoren puhdistamon LVI-urakka (SULLVI)

LVI-urakkaan kuuluvat maanalaisten kalliotilojen ja maanpäällisten metanoli-, varavoima-
ja hallintorakennusten LVI-työt sekä savunpoisto- ja vesisumuperusteinen palosammutus-
järjestelmät ja niiden ohjelmistot, toteutussuunnittelu, asennukset, pintakäsittelyt, eristyk-
set, tarkastukset, testaukset, käyttöönotot ja koekäytöt.

Urakkasopimus allekirjoitettiin Caverion Suomi Oy:n kanssa 3.8.2021, minkä jälkeen siirryt-
tiin muiden urakoiden tavoin kehitysvaiheeseen. Päätös toteutusvaiheeseen siirtymiseksi
tehtiin 17.12. Raportointijaksolla sovittiin joistakin LVI-urakkaan liittyvistä toteutustapa-
muutoksista. Urakoitsijan työmaavaihe voi alkaa 1.4.2022.

4.6 Sulkavuoren keskuspuhdistamon IA-urakka (SULIA)

IA-urakkaan kuuluvat jätevesiprosessin ja lietteenkäsittelyn sekä biokaasulaitoksen proses-
siautomaatiolaitteet ja -kenttäinstrumentoinnin sekä niiden toteutussuunnittelu, hankin-
nat, asennukset, kaapeloinnit, mittaukset, tarkastukset, testaukset ja koekäytöt.

Prosessiautomaatiojärjestelmän toteutus sisältää myös järjestelmäsuunnittelun, sovellus-
suunnittelun ja järjestelmään liitettävien laitteiden kenttäsuunnittelun (kenttälaitteiden lii-
tyntä järjestelmään) sekä laitoksen kunnossapitojärjestelmän suunnittelun, hankinnan ja
toteutuksen.

Urakkasopimus allekirjoitettiin Valmet Automation Oy:n kanssa 3.8.2021, minkä jälkeen
siirryttiin muiden urakoiden tavoin kehitysvaiheeseen. Päätös toteutusvaiheeseen siirty-
miseksi tehtiin 16.12. Raportointijaksolla kehitettiin automaatiojärjestelmää mm. väylärat-
kaisun osalta ja tarkennettiin järjestelmien edellyttämiä automaatiotiloja. Urakoitsijan työ-
maavaihe voi alkaa 2.1.2023.

4.7 Sulkavuoren työmaiden turvallisuus

Työmaan turvallisuutta seurataan päivittäin ja lisäksi viikkotasolla suoritettavin MVR-mit-
tauksin. (MVR-mittari on maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden arviointimene-
telmä, jossa havainnoitavat asiat ovat työskentely ja koneenkäyttö, kalusto, suojaukset ja
varoalueet, ajo- ja kulkuväylät, järjestys ja varastointi.)
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LOU2-urakan MVR-mittausten tulokset ovat tarkastelujaksolla olleet välillä 94 - 97 %. Koko
urakan alusta laskien MVR-mittausten keskiarvo on 96 %. Tavoitteeksi rakennuttaja on
asettanut 93 %.

Sulkavuoren työmaalla kirjattiin tarkastelujaksolla viisi tapaturmaa tai onnettomuutta,
joista yhdessä seurauksena oli sairauspoissaoloon johtanut henkilövahinko.

5. Siirtoviemäreiden ja pumppaamoiden rakentaminen

Keskuspuhdistamon siirtoviemäreitä nyt täysin valmiina yhteensä noin 5 700 linjametriä.
Se on 45 % siirtolinjojen kokonaispituudesta. Kaikkiaan siirtoviemäreitä rakennetaan hank-
keessa yhteensä 12,5 kilometrin matkalle (kuva 5)  Siirtoviemäreiden rakentaminen etenee
suunnitellusti.

Kuva 5. Siirtoviemärikohteet kartalla. Siirtoviemäriosuuksista PV1, PV3, PV4, PV6 ja PV7 ovat valmiita. VV5:n
rakentaminen on käynnissä.

Hatanpään puistokujalta Vihilahteen rakennettavan siirtolinjaosuuden (PV8) toteutussuun-
nitelmia on tehty loppuvuoden 2021 aikana ja ne saadaan valmiiksi helmikuussa 2022.
Suunnittelusta vastaa Sitowise Oy ja rakennuttajana toimii Ramboll CM Oy. Linjaosuus kä-
sittää kahden 1000 mm:n paineviemärin rakentamisen pääasiassa puistoalueelle noin 550
metrin matkalle osittain nykyisen kevytliikenneväylän alle.
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Tampereen kaupunki on suunnitellut Vihiojanlahden kunnostusta ja suunnitelmaan sisältyy
lahden ruoppaus. Ruoppausurakka tehdään kaupungin ja Keskuspuhdistamon yhteisurak-
kana ja Vihilahden alittavien putkilinjojen kohdat ruopataan siinä urakassa. Tarvittavat ve-
siluvat Vihiojanlahden kunnostukseen sekä Keskuspuhdistamon putkiurakoiden (PV8 ja
PL9) toteuttamiseen ovat lainvoimaisia. Ruoppaustyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä 2022.
Töitä Vihilahden ympäristössä tehdään aina vuoteen 2025 saakka.

Raportointijakson aikana Viinikanlahden jätevedenpumppaamon suunnitelmia kehitettiin
edelleen pumppaamokaivannon sekä pumppaamon maanalaisten osien osalta. Porapaa-
luin tuettavaa ympyrän muotoista pumppaamokaivannon kokoa on optimoitu siten, että
kaivannon halkaisijaksi tulee 20 metriä. Kyseisellä ratkaisulla saavutetaan nykyisen Viini-
kanlahden tulopumppaamoa vastaava imuallastilavuus ja tulevaa jätevedenpumppaamoa
voidaan operoida kuuden jätevesipumpun avulla. Viinikanlahden jätevedenpumppaamon
suunnittelusta vastaa Afry. Arkkitehdin näkemys rakennuksesta kuvassa 6.

Raholan jätevedenpumppaamon osalta suunnitelmat ovat valmistuneet jo aiemmin ja
suunnittelusta vastasi Ramboll Finland Oy. Molempien jätevedenpumppaamoiden raken-
nus- ja tekniikkaurakat kilpailutetaan kevättalvella 2022 ja rakentaminen alkaa myöhem-
min keväällä.

Kuva 6. Viinikanlahden jätevesipumppaamon havainnekuva. Kuvassa näkyvä rakennuksen korkeamman osan
pääty on Pyhäjärven rannan tuntumassa kulkevalle kevyen liikenteen väylälle päin. (Aihio Arkkitehdit).

 5.1 Siirtoviemäri välillä Leirintäkatu - Rantaperkiönkatu (VV5)

Raportointijaksolla Keskuspuhdistamon siirtoviemäriurakoista oli käynnissä urakkaosuus
välillä Leirintäkatu – Rantaperkiönkatu (VV5), jossa rakennetaan halkaisijaltaan Ø 1000
mm:n viettoviemärilinja Leirintäkadun purkukaivon sekä Rantaperkiönkadun pudotuskai-
von välille, yhteensä noin 1500 m:n matkalle Nuolialantien varteen. Kokonaisuutena siirto-
viemäreiden rakentaminen etenee suunnitellusti.
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Urakka alkoi elokuussa ja etenee suunnitellussa aikataulussa. Urakkaan kuuluvien pudotus-
kaivojen betonityöt ovat loppusuoralla ja Leirintäkadulle Raholan suunnasta tulevien pai-
neviemäreiden purkukaivon sekä hajunpoistoyksikön rakennustyöt on aloitettu. Yhteisra-
kentamisurakassa rakennetaan lisäksi uutta runkovesijohtoa Tampereelta Pirkkalan suun-
taan Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimeksiannosta sekä parannetaan Tampereen kau-
pungin kevyen liikenteen väylien kuntoa Nuolialantien varrella. Urakka kestää kesään 2022
saakka ja urakoitsijana toimii Resolum Oy.

Kuva 7. Viettoviemäriputki asennuksessa viemärikaivantoon (Kuva: Marko Männynsalo)

Rantaperkiönkadun ja Veturikadun pudotuskaivojen rakentaminen on edennyt LOU2-ura-
kassa tehtyjen pudotusputkien asennustöiden jälkeen kaivorakenteiden betonivalutöihin
(Rantaperkiönkadun pudotuskaivo, kuva 8). Pudotuskaivojen betonityöt tuloviemäriliitok-
sineen sisältyvät VV5-urakkaan. Pudotuskaivojen kaivorakenteet jäävät kokonaan maan-
pinnan alapuolelle. Maan pinnalle jää näkyviin ainoastaan kaivojen kannet. Veturikadun
pudotuskaivoon johdetaan Lempäälän suunnasta tulevat Lempäälän ja Vesilahden jäteve-
det sekä osa eteläisen Tampereen jätevesistä. Rantaperkiönkadun pudotuskaivon kautta
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johdetaan Raholan jätevedenpumppaamolta tulevat jätevedet ja Pirkkalan jätevedet. Pu-
dotuskaivoista jätevedet pudotetaan maanalaiseen tuloviemäritunneliin, jota pitkin ne joh-
detaan Sulkavuoren keskuspuhdistamoon ja puhdistusprosessiin.

Kaivojen betonityöt valmistuvat heti vuoden vaihteen jälkeen ja sisäpuoliset polyurea-pin-
noitukset myöhemmin kevään 2022 aikana.

Kuva 8. Rantaperkiönkadun pudotuskaivo; lopputäyttö vielä tekemättä (kuva: Marko Männynsalo)
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5.2. Siirtoviemäri Satamakatu – Partola (PV2)

Siirtoviemäriurakka välillä Satamakatu – Partola (kartta, kuva 9) kilpailutettiin loppuvuo-
desta 2021 ja hankintapäätös tehtiin 17.12.2021. Urakkakilpailun voitti Infra Kiri Oy. Urak-
kasopimus allekirjoitetaan tammikuun puolivälissä 2022 ja urakka voi alkaa heti sopimuk-
sen allekirjoittamisen jälkeen. Urakasta on tiedotettu kadunvarsikyltein alueella liikkujia
ennakkoon ja urakan alettua järjestetään vielä erillinen yleisötilaisuus alueen asukkaille,
toimijoille ja alueella liikkujille. Urakka kestää kesään 2023 saakka.

Kuva 9. PV2-urakan urakka-alue kartalla vihreällä värillä.

5.3 Siirtoviemärityömaiden työturvallisuus

Tilaajana Keskuspuhdistamo edellyttää kaikilta urakoitsijoilta turvallisia työmaita. Työtur-
vallisuuden toteutumista arvioidaan myös siirtoviemärityömailla MVR-mittauksin. Syksyllä
alkaneen VV5-urakan MVR-mittausten keskiarvo tarkastelujaksolla oli 97 %. Urakassa ei ta-
pahtunut tapaturmia tarkastelujaksolla.

6. Urakoiden ja materiaalihankintojen kilpailutukset

Raportointijaksolla käynnistetyt ja loppuunsaatetut materiaalien ja urakoiden kilpailutuk-
set käyvät ilmi taulukosta 3. Viinikanlahden ja Raholan pumppaamoiden rakennusurakan
kilpailutus  (PUMPRU) etenee neuvottelumenettelyllä. Lisäksi jatkettiin optiona useita so-
pimuksia:
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 Rakentamisen hankintojen konsultointi, Sweco PM Oy, optiokausi yksi vuosi
 Kunnallistekniset rakennuttamis- ja valvontapalvelut,  Ramboll CM, Sitowise Oy, Tam-

rap Oy, optiokausi kaksi vuotta
 Rakennustöiden tukiurakat, Maanrakennus Ahti Virtanen Oy, Turtolan Kaivin Oy, KVL-

Tekniikka Oy, Asfaltti Kymppi Oy, Pimara Oy, optiokausi kaksi vuotta
 Kunnallistekninen suunnittelu, Ramboll Finland Oy, Afry Finland Oy, Geopalvelu Oy,

FCG Finnish Consulting  Group Oy, optiokausi kaksi vuotta
 Maastotutkimukset, Geopalvelu Oy, Mitta Oy, Ramboll Finland Oy, Taratest Oy, optio-

kausi kaksi vuotta
 Mittaukset ja kantavuuskokeet, Geopalvelu Oy, Mittauspalvelu MP-Map Oy, Taratest

Oy Pirkanmaa, Ympäristösuunnittelu. optiokausi kaksi vuotta

Taulukko 3. Kooste tarkastelujakson kilpailutuksista.

7. Kustannukset ja rahoitus

Keskuspuhdistamohankkeen kokonaisrahoitustarve vuoden 2021 kustannustasossa on
346 milj. €. Lokakuussa päivitettiin koko hankkeen rahoitustarvearvio, kun Sulkavuoren ra-
kennusurakoiden ja tekniikkaurakoiden kustannukset olivat selvillä. Nämä Sulkavuoren
urakat muodostavat yli puolet koko hankkeen kustannuksista. Aiempi rahoitustarvearvio,
318,3 milj. euroa, oli tehty vuoden 2017 hintatasossa.

Kokonaislainatarve on 310 milj. euroa ja alkuperäinen Tampereen kaupungin myöntämä
takaus kattaa sen kokonaan. Korkojen vaihteluun on varauduttu korkosuojauksella.

Tarjouspyyntö 1.10.2021
Hankintapäätös: Pipelife Finland Oy 15.11.2021

Alustava tarjousyyntö 6.10.2021
Tarkennettu tarjouspyyntö 12.11.2021

Tarjouspyyntö 28.10.2021
Hankintapäätös: Infra Kiri Oy 17.12.2021

Jäteveden siirtolinjojen putkihankinnat 4

Siirtoviemäri Satamakatu-Partola (PV2)

Viinikanlahden ja Raholan pumppaamoiden rakennusurakka
(PUMPRU)
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Vuoden 2021 loppuun mennessä hankkeen toteutuneet kustannukset olivat noin 97,8 mil-
joonaa euroa. Tarkastelujaksolla syys-joulukuu 2021 kustannuksia on kertynyt yhteensä n.
9,5 milj. euroa. Kokonaisuudessaan toteutuneet kustannukset ovat tarkastelujakson lo-
pussa noin 28 % arvioidusta rahoitustarpeesta (taulukko 4).

Tarkastelujaksolla nostettiin yksi lainaerä, 30 milj. euroa. Lainoja on nostettu yhteensä 100
milj. euroa.

Taulukko 4. Keskuspuhdistamohankkeen toteutuneet kustannukset 31.12.2021 asti ja arvio rahoitustar-
peesta vv. 2015-2025. Rahoitustarvearvio on esitetty lokakuun 2021 kustannustasossa.

* sis. urakkakustannukset, työnaikainen suunnittelu, rakennuttaminen, kilpailutus, omat henkilökustannukset

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.

Sulkavuoren louhinnan jälkeisten urakoiden kehitysvaihe jatkui koko tarkastelujakson ajan.
Sen tarkoituksena on valmistautua tulevien urakoiden alkamiseen yhteensovittamalla ura-
koita. Osapuolten yhteistyöllä pyritään varmistamaan urakoiden sujuva läpimeno. Tavoit-
teena on myös pienentää viiden urakan urakkarajojen tuomia riskejä.

Korona julistettiin maailmanlaajuisesti pandemiaksi maaliskuussa 2020. Sillä saattaa edel-
leen olla vaikutuksia materiaalitoimituksiin, työmaiden etenemiseen ja materiaalien hintoi-

Toteutuneet
kustannukset

31.12.2021 asti

Rahoitus-
tarvearvio

Yhtiön käyttötalous ja rahoituskulut 4 485 335 19 055 200

Suunnittelu ja muut asiantuntijapalvelut 17 415 616 18 000 000

Toteutus
- Rakentaminen ja tekniset järjestelmät, Sulkavuori 64 543 003 265 286 300

- Siirtoviemärit ja pumppaamot 11 390 544 43 658 500

Toteutus yhteensä 75 933 547 308 944 800

Yhteensä 97 834 498 346 000 000
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hin. Koronan aiheuttamia riskejä tunnistetaan ja arvioidaan kaikessa toiminnassa. Varotoi-
mia oli edelleen tarkastelujaksolla käytössä ja toistaiseksi suuria vaikutuksia hankkeeseen
ei ole ollut.

Tarkastelujaksolla toteutettiin useita kilpailutukseen menevien ja toteutusvaiheeseen siir-
tyvien urakoiden riskikatsauksia. Lisäksi tarkastelujaksolla pidettiin viisi riskityöpajaa. Elo-
kuun lopulla alkaneen Leirintäkatu-Rantaperkiönkatu siirtolinjaosuuden riskityöpaja pidet-
tiin syyskuussa. Sulkavuoren louhinnan jälkeisten urakoiden (PJURAK, SULKU, SULLVI ja
SULS) riskityöpajat toteutettiin kehitysvaiheen aikana loppuvuodesta. Lisäksi pidettiin mer-
kittävien riskien riskikatsaukset yhtiön henkilöstön kesken kerran kuukaudessa.

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.

Keskuspuhdistamon rakentaminen on osana ilmastotoimenpiteitä Hiilineutraali Tampere
2030 -tiekartassa. Yhtiö kehittää toimintaansa hiilineutraaliin suuntaan ja tarkastelujak-
solla kartoitettiin mahdollisuuksia aurinkovoiman hyödyntämiseen Sulkavuoressa. Molem-
missa jätevedenpumppaamoissa, Raholassa ja Viinikanlahdessa, hyödynnetään maaläm-
pöä ja aurinkoenergiaa.
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9.1. LOU2 -urakan ympäristövaikutusten seuranta

Keskuspuhdistamolla on käytössä ympäristöseurantajärjestelmä EMO (Kalliotekniikka Con-
sulting Engineers Oy, kuva 10). Se on julkinen ja kuka tahansa voi sen avulla seurata esi-
merkiksi  kuukausittain mitattavia pohjavedenpintojen korkeuksia. Linkki järjestelmään löy-
tyy Keskuspuhdistamon kotisivuilta.

Kuva 10. Karttaote EMO-ympäristönseurantajärjestelmästä. Järjestelmästä voi katsoa pohjavesiputkien, me-
lumittareiden, painumamittareiden ja tärinämittareiden paikat.

Sulkavuoren alueella pohjaveden tasoa tarkkaillaan kuukausittain yhdeksästä kalliopohja-
vesiputkesta ja kahdeksasta maapohjavesiputkesta. Pohjaveden taso on pääsääntöisesti
loppuvuotta kohden noussut. Sateita saatiin syys-, marras- ja joulukuussa hieman tavan-
omaista vähemmän ja kesän jälkeen pohjaveden tason nousu on ollut maltillista. Pohjave-
sivarastojen täydentyminen jatkuu siihen saakka, kunnes pysyvä routakerros on muodos-
tunut ja estänyt veden imeytymisen maaperään.

Siirtoviemäritunneleiden alueella pohjavedenpinnan tasoa tarkkaillaan kuukausittain kah-
desta kalliopohjavesiputkesta ja viidestä maapohjavesiputkesta. Tunnelilouhinnat siirto-
tunneleiden alueella on saatu päätökseen, mutta tunneleissa esiintyvillä vuodoilla voi vielä
olla vaikutusta pohjavedenpinnan tasoon mittauspisteillä. Tunneleissa esiintyvien vuoto-
alueiden jälkitiivistystoimenpiteitä on tehostettu syksyn 2021 aikana ja kesällä 2021 ha-
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vaittu pohjavesien pinnan alenema on saatu pysähtymään Rantaperkiön alueella radan län-
sipuolella. Radan itäpuolella Rautaharkon alueella pohjaveden laskua on edelleen havaittu.
Syksyn 2021 aikana pohjaveden lasku on ollut Rautaharkossa sijaitsevissa mittauspisteissä
noin yksi metri.

Kalliotiloihin vuotavan pohjaveden määrää seurataan säännöllisesti. Sulkavuoressa kallioti-
lojen kokonaisvuotovesimäärä vaihteli syys–joulukuun tulosten mukaan välillä 0,5
l/min/100 m ja 1,2 l/min/100 m ja oli siten selvästi tiiveystavoitteen alapuolella.

Mittausten perusteella vuotovesimäärät Vihilahdessa ovat olleet keskimäärin noin 8
l/min/100 m tunnelia, mikä ylittää sallitun vuotovesimäärän 5 litraa/minuutti/100 m tun-
nelia. Tunneliin on määritetty ja tehty jälkitiivistystoimenpiteitä, mutta niiden tulokset nä-
kyvät tehdyissä mittaustuloksissa viiveellä. Sulkavuoren päästä mitattuna siirtotunneleiden
ja puhdistamon yhteenlaskettu vuotovesimäärä on ollut keskimäärin 0,8 litraa/mi-
nuutti/100 m tunnelia.

Sulkavuoren pohjavesiputkista on viereisen, jo kunnostetun kaatopaikan vuoksi seurattu
mm. haitallisten VOC-yhdisteiden (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) pitoisuusmuutoksia.
Näytteissä on havaittu mm. kloorattuja alifaattisia hiilivetyjä (esim. kloorieteenejä). Näyt-
teet otetaan pohjavesiputkista neljä kertaa vuodessa - viimeksi joulukuussa. Loppuvuoden
näytteissä VOC-yhdisteiden pitoisuuksissa oli edelleen havaittavissa pitoisuuksien pienene-
mistä.

Sulkavuoren kalliotilojen sisäilman laatua tarkkaillaan mm. haitallisten VOC-yhdisteiden
osalta. Mittaukset tehdään kahden kuukauden välein. Pitoisuudet ovat koko mittaushisto-
rian olleet niin pieniä, ettei niistä ole terveydellistä haittaa. Kalliotilojen viileät olosuhteet
ja ilman ylipaine vähentävät merkittävästi haitta-aineiden haihtumista. Uusimmat sisäilma-
mittaukset tehtiin 30.11.2021. Mittauksessa ei todettu laboratorion määritysrajan ylittäviä
pitoisuuksia vinyylikloridia, dikloorieteenejä tai tri- ja tetrakloorieteenejä.

LOU2 urakka-alueella painumaseurantaa tehdään kaikkiaan 34 rakennuksesta. Rata-alueen
länsipuolella, lähimpänä Vihilahdessa suoritettuja louhintatöitä, seurannassa on 11 raken-
nusta ja rata-alueen itäpuolella Rautaharkossa seurataan painumia 23 rakennuksesta. Seu-
rantamittauksia on tehty noin kerran kuukaudessa. Seurantamittaustulosten kokonaispai-
nauman ja kulmakiertymän vaihteluvälit ovat olleet alle raja-arvojen. Yhdessä kiinteistössä
on selvityksessä mahdollisesti pohjavedenpinnan alenemisesta johtuva kiinteistön pai-
numa.

Rata-alueen painaumaseurantaa tehdään yhteensä 18 seurantapisteessä, joista seuranta-
mittauksia on tehty noin 1,5 kuukauden välein. Mittaukset tehdään ratojen molemmista
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kiskoista, jotta voidaan arvioida sekä ratojen pituussuuntaista, että poikittaissuuntaista pai-
numaa. Mittausten aikana satunnaisia raja-arvon ylityksiä on esiintynyt poikittaissuuntai-
sen (raja-arvo kahden vierekkäisen kiskon korkeuden muutokselle on 3 mm ja suurin muu-
tos mittausvälillä on ollut 11 mm) painuman muutosten osalta. Pituussuuntaisen painuman
osalta muutokset ovat olleet alle raja-arvon. Mittaustulokset on käyty läpi radan kunnos-
sapitäjän kanssa.

Louhinnan aiheuttamia tärinöitä seurataan tarkasti urakoitsijan, urakan valvojan ja tilaajan
toimesta mittausjärjestelmän avulla. Tarkastelujaksolla on tapahtunut yksi tärinäraja-arvo-
jen ylitys. Ylitys on käsitelty työmaalla ja urakoitsija on ottanut sen huomioon työmenetel-
missä.

Tarkastelujaksolla ei ole tehty melumittauksia. Niitä tehdään edelleen tapauskohtaisen ar-
vioinnin mukaan tarvittaessa.

Lisäksi urakassa seurataan mm. työmaavesien laatua ja kalliomassan mahdollisia liikkeitä.

9.2. Siirtolinjaurakoiden ympäristövaikutusten seuranta

Raholasta Haikkaan ulottuvan Pyhäjärven vesistönalituksen ympäristövaikutuksia seurat-
tiin urakan (PV1) töiden ajan vesistötarkkailuohjelman mukaisesti. Urakka vastaanotettiin
ja tarkkailun tulokset raportoitiin syyskuussa. Vaikutuksia seurattiin vedenlaatunäyttein,
joista analysoitiin sameus, kiintoainepitoisuus ja kokonaisfosforipitoisuus. Lisäksi vaikutuk-
sia seurattiin sameuskartoituksin kenttämittareilla. Seurannan toteutti KVVY Tutkimus Oy.
Suojaverhojen ulkopuolista samentumista esiintyi urakan aikana, mutta vaikutukset jäivät
tilapäisiksi. Tulosten mukaan urakassa käytetyt suojaverhot toimivat hyvin.

Raholassa siirrettiin kolme vuorijalavaa työmaan tieltä pois toiseen kasvupaikkaan. ELY
edellytti lupapäätöksessään niiden tilan seuraamista kahden vuoden ajan. Vuorijalavat läh-
tivät hyvin kasvuun uudella kasvupaikalla ja lupaehtojen mukainen viimeinen raportointi-
jakso päättyi vuoden 2021 loppuun.

Leirintäkatu-Rantaperkiönkatu välillä (VV5) urakoitsija on mitannut rakennustöiden aiheut-
tamia tärinöitä. Tärinän ohjearvojen ylityksiä ei ole tapahtunut. Töiden yhteydessä kaivan-
noista on löytynyt rakennusjätteitä, jotka on ohjattu asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.
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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 työ-
vaihe on käynnissä. Sivuilta löytyy myös kunkin urakan urakoitsijan ja valvojan yhteystie-
dot. Sivujen kävijämäärä kasvaa edelleen tasaisesti. Edellisellä tarkastelujaksolla (1.5. -
30.8.) kävijämäärä oli 20 015 kävijää ja nyt 43 836.

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 203 000 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.  Uusin lehti ilmestyi marraskuussa ja sen markkinoinnissa kokeiltiin
ensimmäisen kerran maksullista markkinointia; Instrgram -vaikuttajamainos ja Sanoman
digimainos.

Vesihuoltoalan valtakunnallista näkyvyyttä hanke saa Vesilaitosyhdistyksen kautta. VVY ja-
kaa kolmannesvuosiraportit ja lehdistötiedotteet omissa kanavissaan.

Viestintätoimenpiteistä eri kanavilla on yhteenveto kuvassa 11.
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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 8 yhteydenottoa (edellisellä tar-
kastelujaksolla 23) eli yhteydenotot ovat vähentyneet merkittävästi räjäytystöiden loppua
kohti. Yhteydenottojen aiheina oli mm. kevyen liikenteen järjestelyt Vihilahdessa, työmaa-
tiet Sulkavuoren laella, Vihilahden työmaan epäsiisteys ja räjäytystöiden vaikutukset kiin-
teistöillä.

Heinäkuussa 2019 otettiin käyttöön tekstiviestipalvelu räjäytysten ajankohdasta kerto-
mista varten. Sulkavuoren lähialueiden ja Vihilahden lähialueiden asukkaille on omat teks-
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tiviestipalvelunsa. Palvelun tilaajia on vuoden lopussa yhteensä 451. Palveluun ilmoittau-
tuneet ovat saaneet louhintaurakoitsijalta ilmoituksen tekstiviestillä parikymmentä mi-
nuuttia ennen räjäytystä.

VV5-urakkaan, jossa rakennetaan siirtoviemäri Leirintäkadulta Rantaperkiönkadulle sekä
pudotuskaivot Rantaperkiönkadulle ja Veturikadulle, on saatu kahdeksan yhteydenottoa.
Suurin osa yhteydenotoista on koskenut liikennejärjestelyitä työmaiden kohdilla.

Asukastilaisuuksien ja muiden vuorovaikutustilaisuuksien järjestämistä on rajoittanut ko-
ronapandemian rajoitukset. Tarkastelujaksolla järjestettiin yksi asukastilaisuus ulkona.
Siinä kerrottiin VV5-urakan lähialueen asukkaille töiden etenemisestä ja odotettavissa ole-
vista liikennejärjestelyistä.




