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1. Yhteenveto
Keskuspuhdistamohankkeen suunnittelun ja toteutuksen etenemistä tarkastellaan kolmannesvuosittain. Tämä raportti käsittelee ajanjaksoa 1.5. - 31.8.2022. Hankeraportteja on
julkaistu vuoden 2018 alusta asti.
Hankkeen kokonaisaikataulu ilmenee alla olevasta taulukosta (Taulukko 1).
Taulukko 1. Hankkeen kokonaisaikataulu.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Suunnittelu, suunnitelmien kehittäminen ja
työnaikainen suunnittelu
Ympäristö- ja rakennusluvat
Louhintatyöt (puhdistamotilat ja viemäritunnelit)
Puhdistamotilojen louhinta
Viemäritunnelien louhinta
Sulkavuoren rakennus-, tekniikka ja automaatiourakat
Pumppaamoiden (Rahola ja Viinikanlahti) toteutus
Siirtoviemäreiden ja purkulinjan toteutus

Tarkastelujakso oli hankkeessa vilkkaan rakentamisen aikaa. Yhteensä käynnissä oli eri vaiheissa 13 urakkaa.
Varsinaiset puhdistamotilojen louhintatyöt Sulkavuoressa on saatu valmiiksi. Vihilahden ja
Sulkavuoren väliset tunnelilouhinnat ovat valmiit ja tunneleissa tehdään vielä syksyllä erilaisia kallion tiivistys- ja lujitustöitä sekä betonitöitä. Louhintatyöt saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi loppuvuoden aikana.
Huhtikuun alussa Sulkavuoressa alkoi rakennus- ja tekniikkaurakat. Rakennustekniset työt
ovat käynnistyneet täysimääräisesti ja töitä tehdään sekä maan päällä että kalliotiloissa.
Etenkin urakan työmaavaiheen alkuvaiheessa Ukrainan sodan vaikutukset tuntuivat monella tavalla. Maan pinnalla on rakenteilla teräksinen lietteenkäsittelylaitoksen runko ja sen
taakse sijoittuvat betoniset, yli 20 metrin korkeuteen kohoavat bioreaktorit sekä esipuskurisäiliöt. Kalliotiloissa on tehty käytävien ja altaiden valutöitä. Betonia on valettu elokuun
loppuun mennessä tässä urakassa noin 6 300 m3. Tekniikkaurakoiden työmaavaiheet käynnistyvät myöhemmin.
Siirtoviemäriä on täysin valmiina yhteensä noin 5 700 linjametriä. Yhteensä siirtoviemäreitä rakennetaan 12,5 kilometrin matkalle. Siirtoviemäriurakoita oli tarkastelujakson aikana käynnissä kolme. Niiden yhteenlaskettu linjapituus on lähes viisi kilometriä.
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2026

Helmikuussa alkoi siirtoviemäriurakka Satamakatu - Partola (PV2). Linja sijaitsee pääosin
Naistenmatkantien varrella. Työt saadaan valmiiksi kesällä 2023. Elokuun loppuun mennessä siirtoviemäriä on asennettu 1500 metrin matkalle. Osalla matkaa myös päällystystyöt
on jo tehty.
Elokuussa 2021 käynnistyneen siirtoviemärin rakentaminen välillä Leirintäkatu - Rantaperkiönkatu (VV5) ja samaan urakkaan kuuluva kahden pudotuskaivon rakentaminen Rantaperkiönkadulle ja Veturikadulle on loppuvaiheessa. Urakka valmistuu hieman myöhässä
syyskuun aikana johtuen kivetysmateriaalien toimitusvaikeuksista.
Toukokuussa aloitettiin työt Vihilahdenkujan yhteisrakentamishankkeessa (PV8). Paineja sadevesiviemäreiden asennus ja valaistuksen uusiminen saatiin valmiiksi elokuun lopussa. Viimeistelytyöt on tarkoitus saada tehtyä lokakuun 2022 alkuun mennessä.
Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpumppaamoiden rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa. Raholan jätevedenpumppaamon valmistuu helmikuun 2024 ja Viinikanlahden
pumppaamo vuoden 2024 loppuun mennessä. Ukrainan sota viivästytti pumppaamourakoiden alkamista. Viinikanlahdessa on ensimmäisenä tehty porapaaluseinää, joka toimii tukirakenteena pumppaamon maanalaisille tiloille. Raholassa on tehty maanrakennus- ja louhintatöitä sekä valmisteltu pohjalaatan valua. Tekniikkaurakoiden osalta työt painottuvat
syksyn aikana laitehankintoihin ja putkistoasennuksiin.
Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat elokuun loppuun mennessä yhteensä 136 milj.
euroa mikä on 39 % kokonaisrahoitustarpeesta 346 milj. euroa (arvio lokakuun 2021 hintatasossa).
Helmikuussa alkanut Ukrainan sota aiheuttaa merkittäviä riskejä hankkeelle. Rakennusmateriaalien hintakehityksessä ja saatavuudessa on suuria epävarmuuksia. Sodalla ja siihen
liittyvillä pakotteilla tulee olemaan vaikutuksia hankkeen kustannuksiin.
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2. Rakentaminen Sulkavuoressa
Työt Sulkavuoressa aloitettiin vuonna 2018 pima- ja alueurakalla, jossa valmisteltiin tontti
seuraavia rakennusvaiheita varten. Urakkaan sisältyi mm. puiden kaatoa, kalliopinnan paljastustöitä 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 huhtikuussa 2022 Sulkavuoressa alkoivat rakennus- ja tekniikkaurakat. Urakkakokonaisuus 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 rakennuksia ja rakenteita ovat valvomo- ja toimistorakennus, lietteenkäsittely, biokaasulaitos ja poistoilmapiippu (kuva 1).

Kuva 1. Keskuspuhdistamon maanalaiset ja maan päälliset tilat Sulkavuoressa. (Aksonometrinen havainnekuva: Ramboll Finland Oy).
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2.1. Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka (LOU2)
LOU2-urakka käsittää Sulkavuoren keskuspuhdistamon maanalaisten tilojen louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt sekä niihin välittömästi liittyviä betonirakenteita (urakkaosa 1). Lisäksi
urakkaan sisältyy tulo- ja purkuviemäritunneleiden louhinta- ja rakennustekniset työt Sulkavuoren ja Vihilahden välille sekä mm. ajotunnelin suuaukon betonirakennetyöt (urakkaosa 2).
Urakka alkoi joulukuussa 2019. Urakkaosa 1:n työt oli alun perin määrä valmistua vuoden
2021 loppuun mennessä. Urakkaosaa ei saatu valmiiksi aikataulun mukaisesti, vaan se otettiin vastaan 28.3.2022, noin kolme kuukautta myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan.
Urakkaosalla 2, Vihilahden suuaukon ja siirtotunnelien töissä ollaan päästy viimeistelyvaiheeseen. Purkutunneli on viimeistelty pohjan osuudelta valmiiksi ja siirtotunneli Sulkavuoreenpäin on pohjan osuudelta betonoitu noin 80 %:sti. Louhintatöiden tehokkaan etenemisen mahdollistaneet, tunnelien väliset yhdyskäytävät Rantaperkiössä ja Rautaharkossa,
ovat nyt tulpattu massiivisilla betoniseinillä. Urakkaosa 2 myöhästyy alkuperäisestä aikataulusta viitisen kuukautta.

Kuva 2. Vasemmanpuoleinen kuva Purkutunnelista, kun pohjatäyttö tehty (kuva: Ari-Matti Ilkka). Oikeanpuoleinen kuva siirtotunnelista, Rantaperkiön pudotuskaivojen kohdalta (kuva: Henri Hakala)

Louhinnan kokonaismäärä ensimmäinen louhintaurakka huomioiden on noin 950 000 m³
(ktr), josta LOU2-urakkaan sisältyi noin 772 000 m³ (ktr).
Louheet on ajettu Tampereen kaupungin määrittämiin kohteisiin ja kuljetuksen osalta tilaaja on ollut Tampereen kaupunki. Louheesta suurin osa on ajettu Hiedanrannan varasto-
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kasalle ja kasan täytyttyä osa louheista sijoitettiin välivarastoihin Aarporankadun läjitysalueelle sekä vanhalle Rotatorin tontille. Kun Tampereen kaupunki sai luvan vesistötäyttöön
alkuvuodesta 2022, aloitettiin saaritäytön tekeminen.

Kuva 3. Purkukaivon (PK3) kansirakenteen laudoitus ja raudoitus käynnissä Vihilahdessa (Kuva: Ari-Matti
Ilkka).

2.2 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. koordinoi työmaan päätoteuttajavelvollisuuksien lisäksi eri urakoitsijoiden yhteistoimintaa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Urakkaan kuuluu Sulkavuoressa tehtävien töiden lisäksi
töitä Vihilahdessa. Urakoitsija on Työyhteenliittymä TYL Sulkavuori, jonka muodostavat
Kreate Oy ja Aki Hyrkkönen Oy. TYL Sulkavuori on kohteen pääurakoitsija. Työmaavaihe
alkoi huhtikuun 2022 alussa. Urakka päättyy vuoden 2026 alussa.
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Urakan työt ovat täysimääräisesti käynnissä sekä luolastossa, että maanpäällisillä alueilla.
Tarkastelujakson aikana työmaalla on työskennellyt 78 - 138 henkilöä päivässä.
Näkyvämpänä työvaiheena on ilmanvaihtopiipun viereen nouseva teräksinen lietteenkäsittelylaitoksen runko ja sen taakse sijoittuvat betoniset, yli 20 metrin korkeuteen kohoavat
bioreaktorit sekä esipuskurisäiliöt.

Kuva 4. Näkymä Sulkavuoren työmaalle pohjoisen suunnasta. (Kuva: Henri Hakala).

Kalliotiloissa töitä on tehty laitoksen käytävillä ja vesialtaissa sekä tulopumppaamossa. Luolasta maan päälle nousevilla Exit-kuiluilla töitä ollaan myös aloittamassa, jotta pohjatasolta
saadaan turvalliset hätäpoistumisreitit myös rakennusvaiheen ajaksi.
Rakennustekniset työt etenevät pääosin yleisaikataulun mukaisesti. Betonia on valettu elokuun loppuun mennessä tässä urakassa noin 6 300 m3. LOU2-urakan aikana betonia valettiin 11 000 m3.
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2.3 Sulkavuoren puhdistamon prosessiputkisto- ja koneistourakka (SULKU)
Prosessiputkisto- ja koneistourakkaan kuuluvat jätevesi- ja lietteenkäsittelyprosessien mekaanisten laitteiden, koneiden ja putkistojen hankinnat, asennukset, pintakäsittelyt, tarkastukset, testaukset, koekäytöt, käyttöönotot ja koulutus. SULKU on urakkamuodoltaan kokonaishintaurakka.
Raportointijaksolla on suoritettu ensimmäiset varsinaiset asennustyöt kohteessa, kun pihaalueen maan alle jäävien prosessiputkien asennuksia on aloitettu. Tällä hetkellä urakoitsijalla ei vielä ole vakituista työvoimaa kohteessa. Varsinaiset asennustyöt alkavat loppuvuodesta mm. tulopumppaamossa.
Kesän aikana saatiin päälaitetoimitukset sovittua. Tällä hetkellä keskitytään viemään toteutussuunnitelmiin sovittuja päälaitteita sekä viimeistellään loputkin pienemmät laitehankinnat. Loppuvuodesta on tarkoitus myös saada CHP- ja kattilatilojen suunnittelu valmiiksi toteutusta varten.

2.4 Sulkavuoren puhdistamon sähköurakka (SULS)
Sähköurakkaan kuuluvat jätevesiprosessin sähköistystyöt, kalliotilan ja maanpäällisten rakennusten sähkötyöt tarvikkeineen, kiinteistöautomaatiojärjestelmän sekä näiden hankinnat, ohjelmistot, toteutussuunnittelu, sähköasennukset, mittaukset, testaukset, käyttöönotot ja koekäytöt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi. SULS on urakkamuodoltaan kokonaishintaurakka.
Urakoitsijan ensimmäisiä työvaiheita työmaalla on ollut maadoitustyöt. Raportointijaksolla
on hankittu osa päälaitteista, osalla laitteista on hyväksyntäprosessi meneillään ja osa laitteista kilpailutusvaiheessa.
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on tilannut Tampereen Sähkölaitokselta puhdistamon sähköliittymän. Kaapelointi ja siihen liittyvät työt valmistuvat vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.
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2.5 Sulkavuoren puhdistamon LVI-urakka (SULLVI)
LVI-urakkaan kuuluvat maanalaisten kalliotilojen ja maanpäällisten metanoli-, varavoimaja hallintorakennusten LVI-työt sekä savunpoisto- ja vesisumuperusteiset palosammutusjärjestelmät ja niiden ohjelmistot, toteutussuunnittelu, asennukset, pintakäsittelyt, eristykset, tarkastukset, testaukset, käyttöönotot ja koekäytöt. LVI-Urakka on kattohinnallinen tavoitehintaurakka.
LVI-urakka, muiden urakoiden tavoin, on siirtynyt työmaavaiheeseen huhtikuun alusta alkaen, mutta varsinaista työmaatoimintaa tämän urakan osalta ei vielä ole. LVI-urakoitsija
on jatkanut laite- ja materiaalihankintoja. Mittavampi mobilisoituminen työmaalle alkaa
vasta vuoden 2023 alussa.

2.6 Sulkavuoren keskuspuhdistamon instrumentointi- ja automaatiourakka (SULIA)
Instrumentointi- ja automaatiourakkaan kuuluvat jätevesiprosessin ja lietteenkäsittelyn
sekä biokaasulaitoksen prosessiautomaatiolaitteet ja kenttäinstrumentointi sekä niiden toteutussuunnittelu, hankinnat, asennukset, kaapeloinnit, mittaukset , testaukset ja koekäytöt.
Prosessiautomaatiojärjestelmän toteutus sisältää myös järjestelmäsuunnittelun, sovellussuunnittelun ja järjestelmään liitettävien laitteiden kenttäsuunnittelun. Urakkaan sisältyy
myös kunnossapitojärjestelmän hankinta, suunnittelu ja käyttöönotto.
Raportointijaksolla on tehty ajotapamäärittelyitä. Instrumenttien hankinta tapahtuu pääosin vuoden 2023 alkupuolella.

2.7 Sulkavuoren työmaiden turvallisuus
Työmaan turvallisuutta seurataan päivittäin ja lisäksi viikkotasolla suoritettavin MVR- ja TRmittauksin. (MVR-mittari on maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden arviointimenetelmä. TR-mittarilla arvioidaan talonrakentamisen työturvallisuutta.)
LOU2-urakan MVR-mittaustulosten keskiarvo oli tarkastelujaksolla 95 %. Kaikki yksittäiset
mittaukset ylittivät rakennuttajan asettaman 93 % tavoitteen.
Sulkavuoren rakennus- ja tekniikkaurakoiden työmaalla työturvallisuutta mitataan TRmittauksin viikottain. Tarkastelujakson mittausten keskiarvo oli 95 % kahden mittauksen
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ollessa alle asetetun tavoitteen (93 %). Raportointijakson aikana Sulkavuoren työmaalla
tapahtui yksi työtapaturma.
3. Siirtoviemäreiden rakentaminen
Elokuuhun 2022 mennessä Keskuspuhdistamon siirtoviemäreitä on saatu valmiiksi noin 5
700 linjametriä. Se vastaa noin 45 % siirtolinjojen kokonaispituudesta. Kaikkiaan siirtoviemäreitä rakennetaan hankkeessa yhteensä 12,5 kilometrin matkalle (kuva 5). Valmistuneita linjaosuuksia ovat Raholan suunnasta PV1, PV3 sekä PV4 ja Viinikanlahden suunnasta
PV6 ja PV7. Linjaosuudet VV5 ja PV8 valmistuvat vielä kuluvan vuoden aikana. Linjaosuudet
PV2 ja PV10 toteutetaan vuoden 2023 aikana ja purkulinja Pyhäjärveen (PL9) valmistuu
vuoden 2024 loppuun mennessä. Vihilahden ruoppausurakka toteutetaan loppuvuoden
2022 aikana, mutta Vihilahden ympäristössä tehdään Keskuspuhdistamon rakentamistöitä
aina vuoteen 2025 saakka.

Kuva 5. Siirtoviemärikohteet kartalla. Siirtoviemäriosuuksista PV1, PV3, PV4, PV6 ja PV7 ovat valmiita. PV2
ja VV5:n rakentaminen on käynnissä.
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3.1. Siirtoviemäri Satamakatu – Partola (PV2)
Siirtoviemäriurakka välillä Satamakatu – Partola (PV2, kartta, kuva 6) alkoi helmikuussa
2022 urakoitsijana Infra Kiri Oy. Urakka aloitettiin Pirkkalan Haikan puoleisesta päästä. Putkilinjaparia on asennettu paikoilleen elokuun loppuun mennessä noin 1500 metriä (kokonaispituus 2860 m); kuvassa 6 vihreällä ja vihreäkeltaisella merkitty osuus. Vihreäkeltaiselta
osuudelta puuttuu vielä päällyste.
Urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika on 30.6.2023.

Kuva 6. PV2-urakan urakka-alue kartalla punaisella värillä, valmistunut osuus vihreällä, työn alla oleva
osuus keltaisella.

Kuva 7.

Killonvainiontien risteysalueen työn aikaiset liikennejärjestelyt (kuva: Ari-Matti Ilkka)
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Kuva 8. Vasen kuva Killontorintien ja Killonvainiontien välisestä putkilinjakaivannosta. Oikea kuva St1:n kohdalta, kun paineviemärit on asennettu, täyttötyöt tehty ja kevytliikenneväylä palautettu ennalleen (kuvat:
Anssi Pöllänen).

3.2 Siirtoviemäri välillä Leirintäkatu - Rantaperkiönkatu (VV5)
Keskuspuhdistamon siirtoviemäriurakka välillä Leirintäkatu – Rantaperkiönkatu (VV5) on
saatu viemäriasennusten osalta valmiiksi. Lisäksi urakkaan kuuluvien Rantaperkiönkadun
ja Veturikadun pudotuskaivojen sekä Leirintäkadun purkukaivon ja hajunpoistoyksikön rakennustyöt ovat niin ikään valmistuneet elokuun aikana.
Samassa yhteisrakentamisurakassa Tampereen Vesi on rakennuttanut Keskuspuhdistamon
viettoviemäriputken kanssa samaan putkikaivantoon uutta syöttövesijohtoa Pirkkalan
suuntaan ja Tampereen kaupunki parantanut Nuolialantien kävely- ja pyöräilyreitistöä sekä
uusinut alueen katuvalaistusta ja hulevesiviemäröintiä.
Urakan valmistuminen tulee viivästymään alkuperäisestä aikataulustaan noin kuukaudella
viimeistelytöissä tarvittavien kivetysmateriaalien toimitusviiveistä johtuen. Urakka valmistunee loppujen viimeistelytöiden osalta syyskuun aikana. Urakoitsijana kohteessa toimii
Resolum Oy.
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Kuva 9. Valmistunut Leirintäkadun hajunpoistoyksikkö ja uusittuja pintarakenteita Nuolialantiellä (Kuvat:
Marko Männynsalo)

3.3. Siirtoviemäri Vihilahdenkuja, yhteisrakentamishanke (PV8)
Vihilahdenkujan yhteisrakentamishanke alkoi toukokuun 2022 puolivälissä urakoitsijana
Resolum Oy.
Hankkeessa on Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n lisäksi tilaajana Tampereen
kaupunki. Keskuspuhdistamon urakkaan sisältyy kahden rinnakkaisen paineviemärin (Ø
1000 mm) asennus noin 500 metrin matkalle. Kaupunki vastaa mm. kevytliikenneväylän ja
hulevesilinjan rakennuttamisesta noin 150 metrin matkalle sekä valaistuksen uusimisesta
samalle alueelle.
Paine- ja sadevesiviemäreiden asennus ja valaistuksen uusiminen saatiin valmiiksi elokuun
loppuun mennessä. Viimeistelytyöt on tarkoitus saada tehtyä lokakuun 2022 alkuun mennessä.
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Kuva 10. Paineviemäri- ja hulevesilinjaa Vihilahdenkujalla kesäkuussa 2022 (kuva: Ari-Matti Ilkka)

3.4 Siirtoviemärityömaiden työturvallisuus
Työturvallisuuden toteutumista arvioidaan myös siirtoviemärityömailla MVR-mittauksin.
VV5-urakan MVR-mittausten keskiarvo tarkastelujaksolla oli 97 % ja PV2-urakan mittaustulosten keskiarvo oli 94 %. Kesällä alkaneen PV8-urakan mittaustulosten keskiarvo oli 96 %.
Raportointijakson aikana siirtoviemärityömailla ei tapahtunut työtapaturmia. Naistenmatkantiellä ulkopuolinen ajoneuvoyhdistelmä törmäsi työmaan raskassuoja-aitoja päin. Liikenneonnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

4. Pumppaamoiden rakentaminen
Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpumppaamoiden rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa. Skarta Finland Oy vastaa pumppaamoiden rakennusurakasta (PUMPRU) ja toimii
samalla pumppaamourakoiden pääurakoitsijana.
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Pumppaamoiden tekniikkaurakoiden kilpailutukset saatiin päätökseen raportointijakson
aikana jonkin verran viivästyneenä Ukrainan sodan vaikutusten johdosta. Viinikanlahden ja
Raholan pumppaamoiden koneisto- ja putkistotöistä (PUMPKU) vastaa Skanska Infra Oy ja
lvis-urakoista (PUMPLVIS) SRV Infra Oy. Molempien pumppaamoiden instrumentointi- ja
automaatiourakoiden (PUMPIA) kilpailutus tehtiin jo vuoden 2021 aikana yhdessä Sulkavuoren keskuspuhdistamon vastaavan urakkakokonaisuuden kanssa ja urakoitsijaksi valittiin Valmet Automation Oy. Rakennuttajakonsulttina pumppaamourakoissa toimii Ramboll
CM.
Raholan jätevedenpumppaamo valmistuu helmikuun 2024 ja Viinikanlahden pumppaamon
vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämän jälkeen molemmilla pumppaamoilla tehdään vielä
jätevesien kääntöön liittyviä putki- sekä pumppaamoalueiden viimeistelytöitä. Pumppaamourakoiden kokonaiskustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa sisältäen rakennus- ja
tekniikkaurakoiden lisäksi työnaikaiset suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut.

4.1 Viinikanlahden pumppaamo
Viinikanlahdessa pumppaamon rakennustyöt ovat alkaneet alustavilla maanrakennustöillä ja tulevan pumppaamokaivannon porapaalutuksilla pääurakoitsija Skarta Finland
Oy:n toimesta. Viinikanlahden pumppaamotyömaa sijaitsee nykyisen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon tontilla ja alueen maaperä on osittain pilaantunutta täyttömaata. Maaperän pilaantuneisuudesta johtuen pumppaamon alueelta poistettava pilaantunut maa-aines kuljetetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn, jonka lisäksi työmaan kaivanto- ja valumavesiä tarkkaillaan lupaviranomaisen määräysten mukaisesti. Pilaantuneen maaperän käsittelyä alueella valvoo ympäristöteknisen konsultin roolissa Sitowise Oy.
Alkuvaiheessa Viinikanlahden tulevan pumppaamokaivannon ympärille rakennetaan halkaisijaltaan 20 metrinen porapaaluseinä. Porapaaluseinän tarkoituksena on toimia tulevan
pumppaamon maanalaisten osien tukirakenteena ja varmistaa turvallinen työskentely Pyhäjärven vesipinnan läheisyydessä. Porapaaluseinän asennuksen jälkeen noin kymmenen
metriä syvä pumppaamokaivanto kaivetaan porapaaluseinien sisäpuolelle. Kun pumppaamokaivannon kaivutyöt ovat valmistuneet, päästään vuoden vaihteen tienoilla valamaan
pumppaamon betoninen pohjalaatta sekä seinärakenteita.

15

Kuva 11. Porapaaluseinän asennusta Viinikanlahdessa (Kuva: Mikko Vellamo, Ramboll CM).

4.2 Raholan pumppaamo
Raholassa ensimmäisten kuukausien rakennustyöt ovat painottuneet maanrakennus- ja
louhintatöihin. Elokuun loppuun mennessä Raholan pumppaamokaivanto saatiin louhittua
tavoitesyvyyteen ja pohjalaatan muotitus- ja raudoitustyöt käynnistyivät. Tekniikkaurakoiden osalta työt keskittyvät tulevan syksyn aikana pumppaamoiden laitehankintoihin ja putkistoasennuksiin.
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Kuva 12. Raholan pumppaamon pohjalaatan muotitus- ja raudoitustyöt käynnissä (Kuva: Mikko Vellamo,
Ramboll CM).

4.3 Pumppaamotyömaiden työturvallisuus
Pumppaamotyömailla työturvallisuutta mitataan TR-mittauksin viikottain. Tarkastelujakson mittausten keskiarvo sekä Viinikanlahden että Raholan työmailla oli 96 %.
Raportointijakson aikana pumppaamotyömailla ei tapahtunut työtapaturmia.

5. 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.
5.1 Sulkavuoren ympäristövaikutusten seuranta
Sulkavuoren rakennusteknisten töiden urakoitsija on hakenut tilaajan sekä maanomistajan
(Tampereen kaupunki) puoltamana lupaa betonimurskeen hyötykäytölle materiaalina keskuspuhdistamon rakennetäytöissä. Asia on ELY-keskuksen käsiteltävänä.
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5.2 LOU2 -urakan ympäristövaikutusten seuranta
Sulkavuoren alueella pohjaveden pinnankorkeutta mitataan kuukausittain yhdeksästä kalliopohjavesiputkesta ja kahdeksasta maapohjaveden tarkkailuputkesta. Seurantaa jatketaan, vaikka louhinnat ovat jo päättyneet. Kesällä haihdunta on suurta ja pohjaveden pinnat ovat kesäisin yleisesti laskussa. Pohjaveden pintojen lasku jatkuu yleensä syys-lokakuuhun saakka, minkä jälkeen syyssateet jälleen täydentävät pohjavesivarantoja. Tarkastelujakson viimeisimmät mittaustulokset ovat heinäkuun lopulta, jolloin Sulkavuoren alueen
pohjaveden pinnat ovat heinäkuulle tyypilliseen tapaan olleet matalalla. Touko-heinäkuun
osalta pohjaveden pinta Sulkavuoren alueella on seuraillut tavanomaista vuodenaikavaihtelua.
Siirtoviemäritunneleiden alueella pohjavedenpinnan tasoa tarkkaillaan kuukausittain kahdesta kalliopohjavesiputkesta ja viidestä maapohjavesiputkesta. Keväällä 2022 havaittu
pohjavesien pinnan nousu päättyi touko-kesäkuussa 2022 ja pohjaveden taso on laskenut
kaikissa pohjavesiputkissa lähes samalle korkeudelle kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2022 aikana pohjaveden tason muutos on ollut mittauspisteillä keskimäärin
alle puoli metriä.
Kalliotilojen tiiveysvaatimuksien täyttymistä on seurattu mittaamalla säännöllisesti tiloihin
vuotavan pohjaveden määrää. Mittausten perusteella vuotovesimäärät siirtoviemäritunneleissa ovat olleet keskimäärin noin 5 litraa/minuutti/100 m tunnelia, joka vastaa sallittua
vuotovesimäärää.
LOU2 urakka‐alueella painumaseurantaa tehdään kaikkiaan 34 rakennuksesta. Seurantamittauksia on tehty noin kerran kuukaudessa. Mittaustulosten kokonaispainauman ja kulmakiertymän vaihteluvälit ovat olleet alle raja‐arvojen.
Rata‐alueen painaumaseurantaa tehdään yhteensä 18 seurantapisteessä, joista seurantamittauksia on tehty noin 1,5 kuukauden välein. Mittausten aikana satunnaisia raja-arvon
ylityksiä on esiintynyt poikittaissuuntaisen (raja-arvo kahden vierekkäisen kiskon korkeuden muutokselle on 3 mm ja suurin muutos mittausvälillä on ollut 11 mm) painuman muutosten osalta. Pituussuuntaisen painuman osalta muutokset ovat olleet alle raja-arvon. Mittaustulokset on käyty läpi radan kunnossapitäjän kanssa.
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5.3 Siirtolinjaurakoiden ympäristövaikutusten seuranta
PV2-urakassa (Satamakatu-Partola) urakoitsija on suorittanut louhintaa Naistenmatkantien
varrella. Vaikutusalueen kiinteistöt on katselmoitu suunnitellun kiinteistökatselmusalueen
mukaisesti. Vastaavasti kiinteistökatselmuksia on tehty PV8-urakassa (Vihilahdenkuja yhteisrakentamishanke) pontituksen aiheuttaman tärinän varalta.
PV8 urakan alue on täyttömaata ja osittain pilaantunutta sekä sisältää mm. rakennusjätteitä. Pilaantuneiden maiden hallinnasta ja valvonnan järjestämisestä vastaa Tampereen
kaupunki.

5.4 Pumppaamourakoiden ympäristövaikutusten seuranta
Viinikanlahden pumppaamotyömaa sijaitsee täyttömaalla, joka on pitkälti pilaantunutta
maata. Tutkimuksissa on havaittu muun muassa rakennusjätettä, metalleja ja PAH-yhdisteitä. Pilaantuneiden maiden hallinnasta ja valvonnan järjestämisestä vastaa Tampereen
kaupunki.
Pumppaamotyömaiden ympäristövaikutukset ovat maanrakennusvaiheessa koostuneet
tärinästä ja melusta, jota on syntynyt Viinikanlahden pumppaamokaivannon ponttauksesta
ja porapaalutuksesta sekä Raholan pumppaamon työmaalla toteutetuista louhinnoista. Raholassa urakoitsija murskasi kiviainesta työmaan tarpeisiin. Viinikanlahden erityistä melua
aiheuttavia töitä sekä Raholan murskausta on toteutettu Tampereen kaupungin ympäristöviranomaisen meluilmoituksiin antamien päätösten mukaisesti.

6. Kustannukset ja rahoitus
Keskuspuhdistamohankkeen kokonaisrahoitustarve vuoden 2021 kustannustasossa on
346 milj. €.
Vuoden 2022 toisen kolmanneksen loppuun mennessä hankkeen toteutuneet kustannukset olivat noin 136 miljoonaa euroa. Tarkastelujaksolla touko-elokuu kustannuksia on kertynyt yhteensä n. 20,8 milj. euroa. Kokonaisuudessaan toteutuneet kustannukset ovat tarkastelujakson lopussa noin 39 % arvioidusta rahoitustarpeesta (taulukko 2).
Tarkastelujaksolla nostettiin yksi lainaerä, 30 milj. euroa. Lainoja on nostettu yhteensä 130
milj. euroa.
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Taulukko 2. Keskuspuhdistamohankkeen toteutuneet kustannukset 31.8.2021 asti ja arvio rahoitustarpeesta vv. 2015-2025. Rahoitustarvearvio on esitetty lokakuun 2021 kustannustasossa.
Toteutuneet
kustannukset
31.8.2022 asti

Yhtiön käyttötalous ja rahoituskulut

Rahoitustarvearvio
8/2022

5 050 115

18 790 000

Suunnittelu ja muut asiantuntijapalvelut

17 789 057

18 000 000

Toteutus
- Rakentaminen ja tekniset järjestelmät, Sulkavuori
- Siirtoviemärit ja pumppaamot

95 832 315

269 765 817

Toteutus yhteensä

Rahoitustarve 10/2021

17 129 593

46 387 050

112 961 908

316 152 867
346 000 000

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

7. Urakoiden ja materiaalihankintojen kilpailutukset
Raportointijakson materiaalien ja urakoiden kilpailutukset käyvät ilmi taulukosta 3. Hankintapäätökset tehtiin Viinikanlahden ja Raholan pumppaamoiden prosessiputkisto- ja koneistourakasta (Skanska Infra Oy) sekä LVIS-urakasta (SRV Infra Oy).
Keskuspuhdistamo osallistuu lisäksi Tampereen kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavaan Vihiojanlahden ruoppausurakkaan. Urakkakilpailutuksen voitti Jarttu Oy. Urakassa
ruopataan osin rehevöityneen ja vesisyvyydeltä matalan Vihiojanlahden vesialuetta, tarkoituksena on parantaa vesistön soveltuvuutta kalastolle sekä kohentaa alueen yleistä viihtyisyyttä. Ruoppausurakassa poistetaan pohjasedimenttejä myös Keskuspuhdistamon Vihilahteen sijoittuvilta siirto- ja purkuputkilinjoilta (PV10 ja PL9).
Pyhäjärveen asennettavan purkulinjan hankinta käynnistettiin kesäkuussa. Urakka kilpailutetaan neuvottelumenettelynä.
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Taulukko 3. Kooste tarkastelujakson kilpailutuksista.

Viinikanlahden ja Raholan pumppaamoiden prosessiputkisto- ja koneistourakka (PUMPKU)
Tarjouspyyntö
16.2.2022
Päätös hankinnan keskeyttämisestä
24.3.2022
Tarjouspyyntö
12.4.2022
Hankintapäätös: Skanska Infra Oy
30.6.2022
Viinikanlahden ja Raholan pumppaamoiden LVIS-urakka (PUMPLVIS)
Tarjouspyyntö
Päätös hankinnan keskeyttämisestä
Tarjouspyyntö
Hankintapäätös: SRV Infra Oy

16.2.2022
24.3.2022
12.4.2022
30.6.2022

Purkulinja Pyhäjärveen (PL9)
Alustava tarjouspyyntö
Tarkennettu tarjouspyyntö

30.6.2022
30.8.2022

8. Luvat
Raportointijaksolla saatiin kaksi päätöstä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Keskuspuhdistamo haki vähäistä, teknisluonteista muutosta biokaasulaitoksen ympäristölupapäätöksen energiantuotantolaitosta koskevaan lupamääräykseen. Muutos koski kaasumoottoreiden päästöraja-arvoja tarkentavaa tekstiä. Vihiojanlahden alituksen vesiluvan
muutos koski putkilinjan perustamistavan muutosta.
Yhteenveto ympäristönsuojelu- ja vesilakiin perustuvista luvista on esitetty taulukossa 4.
Lisäksi hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan myös mm. maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvia lupia (mm. rakennusluvat, maisematyötyöluvat, toimenpideluvat).
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Taulukko 4. Ympäristönsuojelu- ja vesilakiin perustuvat luvat.
Aihe

Luvan
peruste

Diaarinumero

Keskusjätevedenpuhdistamon ja
Ympäristön- LSSAVI/1270/2017
lietteenpolttolaitoksen ympäristölupa sekä suojelulaki,
toiminnan aloittamislupa ja purkuputken
vesilaki
rakentaminen sekä valmistelulupa

Luvan muuttaminen; Polttolaitoksen
toimintaan liittyvien lupaehtojen
kumoaminen
Sulkavuoren alueelle rakennettavan
biokaasulaitoksen ympäristölupa sekä
toiminnan aloittamislupa

Vaihe / tila

Lainvoimainen

Lupapäätös
(pvm ja nro)

5.4.2018
35/2018/1
4.10.2019
19/0205/2
(VHAO)

Ympäristön- LSSAVI/15649/2019 Lainvoimainen
suojelulaki,
vesilaki
Ympäristön- LSSAVI/15648/2019 Lainvoimainen
suojelulaki

Luvan muuttaminen;
Ympäristön- LSSAVI/2191/2022 Lainvoimainen
Energiantuotantolaitosten päästöraja-arvoja suojelulaki
koskevan lupamääräyksen 20 muuttaminen

31.3.2021
72/2021
31.3.2021
72/2021

12.5.2022
73/2022

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

Vesilaki

LSSAVI/1260/2017

Lainvoimainen

20.4.2018
26/2018/2

Luvan muuttaminen; Putkilinjan
korkeusasemaan liittyvän lupamääräyksen 2
muuttaminen
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

Vesilaki

LSSAVI/8283/2021

Lainvoimainen

22.6.2021
142/2021

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

Vesilaki

LSSAVI/6494/2022

5.8.2022
125/2022

Luvan muuttaminen: putkilinjan
perustamistavan muutos

Lainvoimainen
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9. 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 todennäköisyyttä ja toisaalta seurausten vakavuutta. Riskienhallinnan näkökulma on mukana kaikissa ratkaisuissa ja toimenpiteissä. Toimintamalli perustuu SFS-ISO 31000 (2018) - standardin periaatteisiin.
Merkittävänä riskinä Keskuspuhdistamo-hankkeessa pysyi edelleen helmikuussa alkaneen
Ukrainan sodan seurauksena aiheutunut markkinoiden yleinen epävakaus. Vaikutukset
ovat hankkeen kannalta kohdistuneet erityisesti materiaalien (mm. teräs) saatavuuteen ja
hintoihin.
Tarkastelujaksolla järjestettiin PV8- ja PUMPRU-urakoiden riskityöpajat. Merkittävien riskien riskikatsaukset yhtiön henkilöstön kesken pidettiin kerran kuukaudessa.

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. Sivujen kävijämäärä tarkastelujaksolla (1.1. - 30.4.2022) oli 15 451 kävijää. Edellisellä
tarkastelujaksolla (1.1. - 30.4.2022.) kävijämäärä oli 29 570.
Sosiaalisen median kanavista on käytössä Facebook, Twitter ja LinkedIn. Keskuspuhdistamo
on mukana Tampereen seudun infratoimijoiden hankkeista kertovassa Tampere 2030 -lehdessä. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Painosmäärä on 203 000 kpl. Lisäksi lehdellä
on verkkosivusto osoitteessa https://2030-lehti.fi/. Lehti jaetaan julkisena tiedotteena kotitalouksiin Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Tampereella, Vesilahdella ja Ylöjärvellä. Seuraava lehti ilmestyy marraskuussa.
Vesihuoltoalan valtakunnallista näkyvyyttä hanke saa Vesilaitosyhdistyksen kautta. VVY jakaa kolmannesvuosiraportit ja lehdistötiedotteet omissa kanavissaan.
Työmaavierailut pystyttiin käynnistämään koronatauon jälkeen. Vierailupyyntöjä tulee niin
paljon, että kaikille ei ole ollut mahdollisuutta vierailua järjestää. Raportointijaksolla työmaavierailulla on käynyt 270 vierasta.
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Viestintätoimenpiteistä eri kanavilla on yhteenveto kuvassa 13.

Kuva 13. Käytössä olevat viestintäkanavat ja näkyvyys eri kanavissa tarkastelujaksolla.

Työmaita koskevat yhteydenotot on ohjattu suoraan urakoitsijoille. Kaikkiin yhteydenottoihin vastataan ja kysymykset ja vastaukset kirjataan ylös.
LOU2-urakan pääurakoitsijalle on tullut tarkastelujaksolla neljä yhteydenottoa (edellisellä
tarkastelujaksolla kaksi). Yhteydenottojen aiheina oli kevyen liikenteen järjestelyt Vihilahdessa, räjäytystöiden vaikutukset kiinteistöillä ja työmaa-alueen pölyäminen. Kaikkiaan
koko urakan aikana on tullut yhteensä 168 yhteydenottoa.
PV2-urakassa, siirtoviemäri Satamakatu - Partola, ei ole tullut yhtään asukaspalautetta.
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VV5-urakkaan, jossa rakennetaan siirtoviemäri Leirintäkadulta Rantaperkiönkadulle sekä
pudotuskaivot Rantaperkiönkadulle ja Veturikadulle, on saatu kahdeksan yhteydenottoa
(edellisellä jaksolla kaksi). Palautteet koskivat väliaikaisia liikennejärjestelyjä, keskeneräisiä
pinnoitteita ja töiden järjestystä.
PV8-urakassa, siirtoviemäri Vihilahdenkuja on tarkastelujaksolla saatu kymmenen yhteydenottoa asukkailta. Yhteydenotot koskivat liikennejärjestelyjä työmaan ympäristössä, niiden opasteita ja poikkeusjärjestelyjen kestoa sekä työmaan aiheuttamaa melua.
Sulkavuoren rakennus- ja tekniikkaurakoissa ja pumppaamourakoissa ei tullut yhtään yhteydenottoa raportointijaksolla.

11. Hallinto
Hallitus kokoontui seurantajaksolla kolme kertaa. Keskeiset päätökset olivat:
• ajantasaistettiin hankkeen riskiarviot
• päätettiin toimenpiteistä Ukrainan sodan seurausten hallitsemiseksi
• käynnistettiin PL9 purkuputki Pyhäjärveen urakan kilpailutus
• päätettiin lisätä luottojen korkosuojausten tasoa
• hallitus asetti urakkakohtaiset tavoitteet Sulkavuoren rakennus- ja tekniikkaurakoille ja pumppaamourakoille

Lähiaikoina hallituksen päätettäväksi tulevia asioita:
• sisäisen tarkastuksen suunnitelma vuodelle 2022
Yhtiössä työskenteli tarkastelujakson lopulla yksitoista henkilöä.
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