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• Tilaisuuden avaus 
• Timo Heinonen, Tampereen Seudun 

Keskuspuhdistamo Oy

• Miten rakentaminen etenee Sulkavuoressa
• Semi Alanen, TYL Sulkavuori

• Tunneleiden rakentamisen loppuunsaattaminen 
• Harri Vehola, Sitowise Rakennuttajat 

• Lunastustoimitus
• Petteri Lauronen, Maanmittauslaitos

• Keskustelua, kysymyksiä

Ohjelma



Semi Alanen, TYL Sulkavuori







Lukuja 
Sulkavuoresta:

Maan alla 6 ha

Raudoitusteräs 6000000 kg

Betoni 36000 m3

Elementtejä 2500 kpl

Teräsrakenteita 1500000 kg



























Viemäritunnelien 
rakentaminen
Harri Vehola, Sitowise

Yleisötilaisuus 15.6.2022



Tunnelilouhinnat Sulkavuoressa ja 
viemäritunneleissa 2018 - 2022
• Louhintaurakka 1 alkoi Sulkavuoressa syksyllä 2018 sisältäen 

avolouhinnan ja työtunnelilouhinnan, sekä niihin liittyvät kalliolujitukset 
ja tiivistykset

• Louhintaurakka 2 alkoi loppuvuodesta 2019 ja päättyi maaliskuun lopussa 
2022, sisältäen tunnelilouhinnan lisäksi kalliolujituksia, kalliotiivistyksiä, 
maanrakennustöitä, kuiluja, tuettuja kaivantoja ja betonirakenteita sekä 
Sulkavuoressa, että viemäritunneleissa



Valokuvia 
2018 – 2019 
LOU1



Valokuvia 
2018 – 2019 
LOU1



Valokuvia 
2019 – 2022 
LOU2



Valokuvia 
2019 – 2022 
LOU2



Vihilahti ja viemäritunnelit 2022-2025

• Viemäritunnelien louhinta päättyi lokakuu 2021 ja kuilun louhinta päättyi huhtikuu 2022
• Kalliolujitukset ovat päättymässä kesäkuussa 2022
• Kesän ja syksyn 2022 aikana:

 Kiinteistöjen loppukatselmukset valmistuvat
 Siirtotunneliin valetaan betonilattia
 Purkutunnelin pohjan louheet kaivetaan pois ja korvataan sepelillä
 Siirto- ja purkutunnelien yhdyskäytävien kohdalle valetaan betoniset paineseinät
 PK3 kuilun betonirakenteet rakennetaan valmiiksi viettoviemäriä varten
 Ajotunneli suljetaan kaasutiiviillä betoniseinällä ja kaasutiiviillä ovella
 Suuaukon kokoojakaivo valmistuu paineviemäriliitosta varten
 Piha- ja tierakenteiden viimeistelyä
 Louhintaurakka 2 päättyy



Valokuvia 2022 LOU2



Valokuvia 2022 LOU2



Vihilahti ja viemäritunnelit 2022-2025

• 2022-2025 aikana:
 Tampereen Kaupungin ruoppaustyö Vihilahteen alkaa syyskuussa ja päättyy vuodenvaihteessa
 Keväällä 2023 alkaa viettoviemärin rakentaminen PK3 kuilusta Pyhäjärveen ja työn arvioidaan 

valmistuvan avovesikauden 2024 aikana
 Vuoden 2023 aikana liittyy paineviemäri Vihilahden kokoojakaivoon
 TYL Sulkavuori viimeistelee aluetta huoltorakennuksella tunnelin suuaukolle, sekä muuta tekniikkaa
 Vaneriaitausten poistuminen ja alueen ennallistaminen vuoden 2025 aikana
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Vihilahden ympäristö
ja Hatanpää





Maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n mukainen 
käyttöoikeuden lunastustoimitus 2019-605930

www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930

Toimitusinsinööri Petteri Lauronen
ilaisuus

Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat viemäritunnelit ja 
niiden maanalaiset suojavyöhykkeet välillä Sulkavuori - Vihilahti



Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat 
viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet 

välillä Sulkavuori - Vihilahti
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930

Lunastaja
 Tampereen kaupunki
 yleistä tarvetta varten ja asemakaavan perusteella lunastettu 

käyttöoikeus luovutetaan toimintaa harjoittavalle yhtiölle 
(Tampereen seudun keskuspuhdistamo)



Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat 
viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet 

välillä Sulkavuori - Vihilahti
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930

Lunastuksen kohde
 Sulkavuori – Vihilahti viemäritunnelien ja niiden maanalaisten suojavyöhykkeiden 

käyttöoikeuden lunastus maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n perusteella perustuen 
lainvoimaisiin asemakaavoihin no:t 8612, 8611 ja 8610
• Maanalaisen suojavyöhykkeen leveys suurelta osin 88 metriä
• Viemäritunnelien yläpuolisen ja maanalaisen suojavyöhykkeen korkeus on 20 

metriä.
• Viemäritunnelien maanalaisen suojavyöhykkeen yläosa sijaitsee lähimmillään 7 

metrin päässä maan pinnasta, suurelta osin suojavyöhykkeen yläosa sijaitsee 7 -
11 metrin syvyydessä. 

• Viemäritunnelien maanalaisten suojavyöhykkeiden horisontaalinen 
(vaakasuuntainen) asema ilmenee asemakaavakartoilta 8612, 8611 ja 8610. 

• Viemäritunnelien maanalaisten suojavyöhykkeiden vertikaalinen (pystysuuntainen) 
asema ilmenee asemakaavojen 8612, 8611 ja 8610 havainneaineistosta (pituus- ja 
poikkileikkaus -havainnepiirrokset). 

https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8612
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8611
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8610







Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat 
viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet 

välillä Sulkavuori - Vihilahti
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930

Lunastuksen kohde
 Kyse on pysyvistä maanalaisista käyttöoikeuksista ja 

käytönrajoituksista 
 Maapohjan omistus jää edelleen maanomistajalle. 
 Samoin erityisen oikeuden haltijoiden (esim. 

maanvuokraoikeus) oikeudet säilyvät



Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat 
viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet 

välillä Sulkavuori - Vihilahti
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930

Lunastustoimituksen tarkoitus
 maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 96 §:n mukainen 

käyttöoikeuden lunastustoimitus, jossa sovelletaan maankäyttö- ja 
rakennuslain 103 §:n nojalla lähes kaikilta osin lunastuslakia (laki 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977).

 Lunastamalla voidaan hankkia kiinteää omaisuutta, hankkia pysyvä 
tai määräaikainen käyttöoikeus, rajoittaa oikeutta kiinteistön 
käyttämiseen tai lakkauttaa erityinen oikeus

 Lunastusmenettelyssä ei tutkita lunastuksen 
tarkoituksenmukaisuutta maankäytön tai minkään muunkaan seikan 
kannalta, vaan nämä kysymykset on käsitelty asemakaavojen 
laatimisen yhteydessä ja tulleet lopullisesti ratkaistuksi 
asemakaavojen saadessa lainvoiman. 



Mikä on lunastajan ja 
Maanmittauslaitoksen rooli 

toimituksessa?

Lunastajataho (esim. ELY-keskus, kunta)
• hakee lunastustoimitusta
• on asianosainen toimituksessa
• vastaa mahdollisesti vireillä olevan rakennushankkeen toteutuksesta
• vastaa sopimusneuvotteluista
• maksaa korvaukset ja toimituskulut

Maanmittauslaitos puolueettomana tahona
• vastaa rajankäynneistä (lunastustoimikunta)
• vastaa toimituskartoista ja –asiakirjoista (toimitusinsinööri)
• valmistaa asiakirjat
• päättää korvauksista yms. (lunastustoimikunta)
• rekisteröi toimituksen kiinteistörekisteriin



Mikä on lunastustoimikunta, entä ketkä ovat 
hankkeen asianosaisia?

Lunastustoimikunta
• Lunastustoimikunta suorittaa toimituksen ja päättää asioista 

toimituskokouksissa
• Lunastustoimikunta: toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä 

• Päätökset annetaan toimituskokouksissa, ennen päätöksiä 
kuullaan asianosaisia

Asianosaiset
• Lunastustoimituksen asianosaisia ovat:

• lunastaja (lunastusluvan saaja, hakija)
• maanomistajat (joita lunastus koskee) 
• mahdollisesti rasite-, vuokra- ym. erityisten oikeuksien 

haltijat, naapurit jne.



Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat 
viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet 

välillä Sulkavuori - Vihilahti
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930

Lunastustoimituksen tarkoitus
 lunastustoimituksen asiat käsitellään ja ratkaistaan kahdessa 

tai useammassa toimituskokouksessa toimitusinsinöörin 
johdolla ja virkavastuulla. 

 Toimituksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan toimitusinsinöörin 
ja kahden uskotun miehen (lunastustoimikunta) päätöksillä
paitsi silloin, kun asianosaisilla on oikeus sopia käsiteltävästä 
asiasta (pääsääntö) ja tällainen sopimus asianosaisten välillä 
syntyy. 

 Ennen lopullista päätöksentekoa toimitusinsinööri mm. esittää 
asioihin liittyvät säädökset ja niiden vakiintuneet tulkintalinjat, 
esittää muut tarpeelliset taustaselvitykset ja mahdolliset 
viranomais- ja asiantuntijalausunnot sekä kuulee asianosaisia. 



Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat 
viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet 

välillä Sulkavuori - Vihilahti
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930

Lunastustoimituksen tarkoitus
Maanalaisten tilojen osalta asemakaavalla aikaansaatava 
aluevaraus ei ole riittävä, vaan sen lisäksi hankkeen toteuttajan tulee 
saada lunastamalla (tai sopimalla)
 sekä oikeusperuste hankkeen toteuttamiseen toisen kiinteistön alapuolelle

 että suojaa maanpinnan omistajan tai erityisen oikeuden haltijan sellaisilta 
toimenpiteiltä, jotka vaarantaisivat tuon maanalaisen tilan käyttöä. 

Lunastustoimituksesta tehdään myös käytönrajoitusmerkinnät 
kiinteistörekisteriin ja kiinteistörekisterikartalle
 mm. käytönrajoitusalueen sijainti sekä käyttöoikeusmerkintä kiinteistöjen 

rekisteritietoihin.



Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat 
viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet 

välillä Sulkavuori - Vihilahti
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930

Lunastustoimituksen tarkoitus
Käsitellään myös käyttöoikeuden lunastuksesta ja viemäritunnelien 
rakentamisesta aiheutuvat korvauskysymykset. 
 Maanomistaja tai kiinteistön erityisen oikeuden haltija (esim. 

maanvuokraoikeus) on oikeutettu saamaan tässä 
lunastustoimituksessa määrättävän täyden korvauksen, mikäli
viemäritunnelien rakentaminen ja / tai viemäritunneleita ja niiden 
suojavyöhykkeitä koskevat maanalaiset käytönrajoitukset aiheuttavat 
maanomistajalle tai kiinteistön erityisen oikeuden haltijalle (esim. 
maanvuokraoikeus) taloudellisia menetyksiä.

 Korvausten määräämisessä sovelletaan lunastuslakia (laki kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977 29 - 49 
§:t).



Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat 
viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet 

välillä Sulkavuori - Vihilahti
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930

Lunastustoimituksen alkukokous 27.8.2019
selostettiin mm. lunastustoimituksen sisältöä ja menettelyä, 
rakennushanketta, aikatauluja sekä korvauskysymyksiä. 

Lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) teki 
päätöksen mm.:
 kaupungin lunastusoikeudesta (lunastamisen edellytykset, maankäyttö- ja 

rakennuslaki 96 §) ja
 lunastusta varten tarvittavien maanalaisten alueiden ja oikeuksien 

ennakkohaltuunotosta (lunastuslain 6. luku) heti 27.8.2019
 Mahdollisti viemäritunneleiden rakentamisen aloittamisen

 että Lunastaja (Tampereen kaupunki / Tampereen Seudun 
Keskuspuhdistamo) saa pitää ja kuljettaa pois viemäritunneleista 
louhittavan kiviaineksen ja muun mahdollisen maa-aineksen 



Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat 
viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet 

välillä Sulkavuori - Vihilahti
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930

Lunastustoimituksessa mahd. määrättävät korvaukset
Suomessa vasta vähän toimitus- ja korvauskäytäntöä tunnelihankkeita 
koskevista maanalaisista käyttöoikeuden lunastustoimituksista.

Kohteenkorvaukset
 Ei ole tunnelihankkeissa määrätty



Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat 
viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet 

välillä Sulkavuori - Vihilahti
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930

Lunastustoimituksessa mahd. määrättävät korvaukset
Haitankorvaukset
 Pysyväisluonteinen haitta, joka näkyy kiinteistön arvon alenemisena
 Harvoin määrätty tunnelihankkeissa
 Korvauskynnys
 Länsimetro: haitankorvaus menetetystä mahdollisuudesta siirtyä 

maalämpöön kahdelle pientalokiinteistölle, kun 
• nykyinen lämmitysjärjestelmä haltuunottohetkellä elinkaarensa päässä
• on ollut todennäköistä, että maalämpöjärjestelmään siirtyminen olisi 

haltuunottohetkellä ollut ilman metroa mahdollista.
• maanomistaja / erityisen oikeuden haltija myös uskottavasti osoittanut, 

että ilman metron asettamia rajoituksia olisi siirrytty maalämpöön
 Useiden kiinteistöjen osalta vaatimukset (maalämpöjärjestelmään 
siirtymisen menettäminen) hylätty



Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat 
viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet 

välillä Sulkavuori - Vihilahti
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930

Lunastustoimituksessa mahd. määrättävät korvaukset
Rakentamistyöstä aiheutuvat vahingot
• Rakentamisesta aiheutuvat työnaikaiset vahingot korjaa tai korvaa 

lähtökohtaisesti urakoitsija
• Mikäli vahinkoja jää korjaamatta tai niistä ei päästä sopimukseen, 

vaatimukset tulee viime kädessä esittää lunastustoimituksessa
• Lunastustoimikunta määrää vahingoista rahakorvauksen

Vahingon- ja kustannusten korvaukset
 Esim. tärinästä / räjäytyksistä aiheutuneen vahingon 

korjauskustannukset. Esim. halkeama rakenteessa.
• Tärinä- ja räjäytysvahingoissa sovelletaan lakia 

ympäristövahinkojen korvaamisesta (737 / 1994). Todennäköinen 
syy-yhteys (räjäytyksiin) on ollut riittävä peruste korvauksen 
määräämiselle (Ympäristövahinkolaki 3 §).

Oikeudenvalvontakulut, jotka aiheutuvat lunastustoimituksesta



Lunastustoimituksen eteneminen

Korvausten määrääminen
• Korvaukset voivat olla vain rahakorvauksia eikä esimerkiksi 

työsuoritteita
• Korvaukset ovat kertakorvauksia
• Korvaukset määrätään toimituksen lopettamisen tai 

ennakkohaltuunoton aikaisessa hintatasossa
• Jos yleinen hintataso ennakkohaltuunoton jälkeen nousee, 

maksamatta olevaa korvausta korotetaan kohonneen hintatason 
verran (ns. indeksikorotus). Haltuunoton ja korvauksen 
maksamisen väliseltä ajalta maksetaan lisäksi kuuden 
prosentin vuotuinen korko.

• Korvaus voidaan määrätä talletettavaksi aluehallintovirastoon, mikäli 
korvauksen saajasta on epäselvyyttä taikka koko kiinteistö 
lunastetaan taikka jäljelle jäävä kiinteistön osa ei enää vastaa 
velkojen määrää vakuutena (pantinhaltijan suojaaminen)

Vireilletulo > Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Maastotyöt > Korvausasiat > 
Rekisteröinti



Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat 
viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet 

välillä Sulkavuori - Vihilahti
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930

Lunastustoimituksessa mahd. määrättävät 
korvaukset
Asianosaiset voivat sopia korvauksesta lunastajan kanssa.

 Lunastustoimikunnan on vahvistettava sopimus, jollei korvausta ole 
sovittu ilmeisesti pienemmäksi kuin miksi se muutoin olisi 
määrättävä. (Lunastuslaki 40 §) 



Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat 
viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet 

välillä Sulkavuori - Vihilahti
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930

Lunastustoimituksessa mahd. määrättävät korvaukset
Lunastuksen kohteena olevien kiinteistöjen
• viemäritunneleiden maanalaisen suojavyöhykkeen mukainen alue 

vaakasuuntaisesti
omistajille tai erityisen oikeuden haltijoille (esim. vuokraoikeus) 
mahdolliset korvaukset määrätään lähtökohtaisesti viran puolesta, 
mutta naapureille vain vaatimuksesta.

Asianosaisten on tärkeä esittää toimitusinsinöörille 
näkemyksensä aiheutuneista haitoista ja vahingoista, sillä 
lunastustoimikunta ei voi aina havaita kaikkia aiheutuneita menetyksiä. 
Tätä varten lähetetään asianosaisille toimituksen myöhemmässä 
vaiheessa ohje korvausvaatimuksen tekemiseksi



Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat 
viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet 

välillä Sulkavuori - Vihilahti
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930

Lunastustoimituksen jatkotoimenpiteet, kun viemäritunnelit 
valmistuneet 
Tiedote maanomistajille ja erityisen oikeuden haltijoille (mm. 
maanvuokraoikeus), mm.
 Info korvauksista ja ohje mahdollisen korvausvaatimuksen tekemiseksi 
 Mahdollisuus määräaikaan mennessä esittää korvausvaatimuksia
Kun mahdolliset kirjalliset korvausvaatimukset on (määräaikaan mennessä) 
saatu, 
1. pitää lunastustoimikunta keskinäisen palaverin korvauskysymyksistä ja 
2. lunastustoimikunta tekee mahdollisesti tarvittavat katselmukset kiinteistöillä. 

Katselmuksesta ilmoitetaan tarvittaessa asianosaisille ja lunastajalle (Tampereen 
kaupunki / Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy). 

3. Mahdollisen maastokatselmusten jälkeen on lunastajalla mahdollisuus antaa 
määräaikaan mennessä kirjallinen vastine mahdollisille korvausvaatimuksille. 



Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat 
viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet 

välillä Sulkavuori - Vihilahti
www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930

Lunastustoimituksen jatkotoimenpiteet, kun viemäritunnelit 
valmistuneet 
 Korvausvaatimusten, Lunastajan korvausvastineen, mahdollisten 

maastohavaintojen ja lisäselvitysten perusteella lunastustoimikunta laatii 
lopulliset korvauspäätökset.

 Lunastustoimikunnan (toimitusinsinööri + kaksi uskottua miestä) 
ratkaisut mm. korvauskysymyksistä annetaan lunastustoimituksen 
loppukokouksessa. 



Kysymyksiä???

Lisätietoja
www.maanmittauslaitos.fi /TN2019-605930
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Veturikatu

Rautaharkossa rakennetaan vesihuoltoverkostoa - Tampereen Vesi

https://www.tampereenvesi.fi/uutinen/rautaharkossa-rakennetaan-vesihuoltoverkostoa/
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Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
www.keskuspuhdistamo.fi

https://vimeo.com/keskuspuhdistamo

https://www.facebook.com/keskuspuhdistamo

http://www.keskuspuhdistamo.fi/
https://vimeo.com/keskuspuhdistamo
https://www.facebook.com/keskuspuhdistamo
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