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1. Yhteenveto   
 
Keskuspuhdistamohankkeen suunnittelun ja toteutuksen etenemistä tarkastellaan kol-
mannesvuosittain. Tämä raportti käsittelee ajanjaksoa 1.9. - 31.12.2022. Hankeraportteja 
on julkaistu vuoden 2018 alusta asti.   
 
Keskuspuhdistamo-hankkeessa on meneillään vilkas rakentamisvaihe ja yhteensä käyn-
nissä oli eri vaiheissa 10 urakkaa.  
 
Julkisuudessa esitettiin tammikuun alussa epäilyjä Sulkavuoren työmaan ukrainalaisten ra-
kentajien  epäeettisestä kohtelusta palkkaus- ja työsuhdeasioissa. Keskuspuhdistamo sai 
eri medioissa osakseen negatiivista julkisuutta. Keskuspuhdistamolla ei ole tiedonsaantioi-
keutta rakennustyömaalla työskentelevien yksittäisten henkilöiden palkkatiedoista. Toi-
mimme tässä suhteessa urakan tilaajan roolissa. Edellytämme kuitenkin Työyhteenliittymä 
(TYL) Sulkavuorelta, joka on kohteen pääurakoitsija, mahdollisten epäkohtien välitöntä sel-
vittämistä ja korjaamista. Me emme hyväksy epäeettistä toimintaa työmailla ja edelly-
tämme lainsäädännön ja viranomaisohjeiden tinkimätöntä noudattamista kaikilla työmailla 
ja kaikissa urakoissa.  Asian selvittely etenee ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan. 
 
Aluehallintovirasto teki syksyllä tarkastuksia työmaalla. Niissä selvitettiin mm. TYL-Sulka-
vuoren aliurakka- ja vuokratyösopimuksia. Aluehallintovirasto ei löytänyt tarkastuksissaan 
moitittavaa. 
 
Huhtikuun alussa Sulkavuoressa alkoi rakennus- ja tekniikkaurakoiden työmaavaihe.  Ra-
kennustekniset työt ovat käynnissä täysimääräisesti sekä maan päällä että kalliotiloissa. 
Kalliotiloissa töitä on tehty laitoksen käytävillä, vesialtaissa ja tulopumppaamossa. Maan 
päällä reaktorisiilojen ja biokaasulaitoksen rakentaminen on jatkunut. Aiemmin valmistu-
neen poistoilmapiipun lisäksi kauemmaksikin näkyvä biokaasulaitos saavutti harjakorkeu-
den. Betonia on valettu elokuun loppuun mennessä tässä urakassa noin 16 200 m3. Työ-
maalla on työskennellyt loppuvuodesta keskimäärin 260 henkilöä päivässä.  
 
Prosessiputkisto- ja koneistourakan työmaatukikohta on valmistunut ja työmaahenkilös-
töä on kohteessa. Putkiasennukset on aloitettu tulopumppaamossa. Laiteasennukset ja pii-
loon jäävien putkien asennuksia on myös tehty. Sähköurakassa ensimmäisinä työvaiheina 
on tehty maadoitustöitä.  LVI-urakassa on tehty viemäri-, kaivo- ja lattialämmitysputki-
asennuksia.  
 
Siirtoviemäriä on täysin valmiina yhteensä noin 7 700 linjametriä. Yhteensä siirtoviemä-
reitä rakennetaan 12,5 kilometrin matkalle. Siirtoviemäriurakoita oli tarkastelujakson ai-
kana käynnissä kolme. Niiden yhteenlaskettu linjapituus on lähes viisi kilometriä.  
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Helmikuussa 2022 alkoi siirtoviemäriurakka Satamakatu - Partola (PV2). Linja sijaitsee pää-
osin Naistenmatkantien varrella.  Työt saadaan valmiiksi kesällä 2023.   
 
Elokuussa 2021 käynnistyneen siirtoviemärin rakentaminen välillä Leirintäkatu - Rantaper-
kiönkatu (VV5) ja samaan urakkaan kuuluva kahden pudotuskaivon rakentaminen Ranta-
perkiönkadulle ja Veturikadulle saatiin valmiiksi.  Toukokuussa alkaneen Vihilahdenkujan 
yhteisrakentamishankkeen (PV8) työt saatiin myös valmiiksi tarkastelujaksolla.   
 
Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpumppaamoiden rakennustyöt käynnistyivät kesä-
kuussa 2022. Raholan jätevedenpumppaamon valmistuu helmikuun 2024 ja Viinikanlahden 
pumppaamo vuoden 2024 loppuun mennessä. Vuoden loppuun mennessä molempien ra-
kennuskohteiden maanrakennus- ja perustustyöt oli pääosin saatu valmiiksi ja pumppaa-
morakennusten runkotyöt käynnistettyä. Viinikanlahden pumppaamon osalta maanalais-
ten tukirakenteiden teräksiset porapaalutukset sekä Raholassa pumppaamon allas- ja 
pumpputilojen runkotyöt valmistuivat joulukuun aikana. 
 
Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat elokuun loppuun mennessä yhteensä 177 milj. 
euroa mikä on 51 % kokonaisrahoitustarpeesta 346 milj. euroa (arvio lokakuun 2021 hinta-
tasossa).   
 
Hankkeen riskinarvioinnissa on tunnistettu Ukrainan sodan mahdolliset vaikutukset mm. 
materiaalien hinnoitteluun sekä koneiden ja laitteiden hinnoitteluun, toimitusaikoihin tai 
jopa saatavuuteen. 
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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 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 huhtikuussa 2022 siellä alkoivat rakennus- ja tekniik-
kaurakat. Urakkakokonaisuus käsittää rakennusteknisten töiden, koneistojen, instrumen-
toinnin 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 toimisto- ja lietteenkäsittelyrakennus, biokaasu-
laitos ja poistoilmapiippu (kuva 1).  
 

 
 
Kuva 1. Keskuspuhdistamon maanalaiset ja maan päälliset tilat Sulkavuoressa. (Aksonometrinen havainne-
kuva: Ramboll Finland Oy). 
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2.1. Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka (LOU2)  
 
LOU2-urakka on päättynyt. Urakka käsitti Sulkavuoren keskuspuhdistamon maanalaisten 
tilojen louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt sekä niihin välittömästi liittyviä betonirakenteita 
(urakkaosa 1). Lisäksi urakkaan sisältyy tulo- ja purkuviemäritunneleiden louhinta- ja raken-
nustekniset työt Sulkavuoren ja Vihilahden välille sekä mm. ajotunnelin suuaukon betoni-
rakennetyöt (urakkaosa 2). Urakan aikana urakkasisältöön liitettiin lisätyönä esiselkeytysal-
taan lietekaivot, elementtirakenteinen sisäänajorakennus ja siihen liittyvä tekniikkatunneli, 
sekä poistoilmapiippu. 
 
Urakoitsija oli Skanska Infra Oy. Sitowise Rakennuttajat Oy vastasi urakan aikaisesta pro-
jektinjohdosta, työmaavalvonnasta ja turvallisuuskoordinoinnista. Urakka alkoi joulu-
kuussa 2019. Urakkaosa 1 vastaanotettiin 28.3.2022 noin kolme kuukautta myöhässä alku-
peräisestä aikataulusta. Myöhästymisen takia rakennusurakoiden aloittaminen ja koko 
puhdistamon tavoiteaikataulu siirtyi kolmella kuukaudella eteenpäin. 
 
Urakkaosa 2 vastaanotettiin 17.11.2022. Sen piti alun perin valmistua kesäkuun 2022 lop-
puun mennessä. Tämän urakkaosan myöhästymisellä ei ole vaikutusta koko projektin aika-
tauluun.  
 

       
Kuva 2. Vasemmanpuoleinen kuva purkutunnelista, kun pohjatäyttö tehty. Oikeanpuoleinen kuva siirtotun-
nelista, kun tunnelin pohja on valettu ”v-muotoiseksi” (kuvat: Ari-Matti Ilkka) 
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Tampereen kaupunki omistaa louheen ja oli kuljetusten osalta tilaajana urakassa. Tampe-
reen kaupunki päätti louheen käyttökohteista. Kun kaupunki sai luvan Vaitinaron vesis-
tötäyttöön alkuvuodesta 2022, aloitettiin saaritäytön tekeminen. Hiedanrannan varasto-
kasa tyhjeni vuoden loppuun mennessä. 
 
LOU2-urakkaan sisältyi louhintaa kaikkiaan noin 774 000 m³ (ktr). Louhetta kuljetettiin  seu-
raaviin kohteisiin: 
- Hiedanranta   513 902 m³ktr 
- Aarporankadun läjitysalue  107 442 m³ktr 
- ent. Rotatorin tontti    79 802 m³ktr 
- Niemenrannan aallonmurtaja   50 657 m³ktr 
- muut pienemmät kohteet    22 607 m³ktr 
 
  
LOU2-urakassa betonia valettiin kahdessa urakka-osassa yhteensä 15 100m2, joka on yli 
3000 autokuormaa.  Ulospäin näkyvin betonirakenteet oli poistoilmapiippu, mutta lisäksi 
tehtiin siirtotunnelien painetulpat, kallionvastaiset jätevesialtaiden päätyseinät, siirtotun-
nelin v-muotoon valettu pohjalaatta sekä muita kallionvastaisia kanaalirakenteita, jotka 
ovat jäteveden kanssa kosketuksissa. 
 

 
Kuva 3. Siirtotunnelin pohjan valu v-muotoon käynnissä. (Kuva: Henri Hakala).   
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Työmaalla työskenteli louhinta-aikana n. 60–75 henkilöä. Enimmillään työmaalla oli 160 
henkilöä ja urakan loppuvaiheessa 30 henkilöä.   
 
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 sopimusmuodoltaan projektinjohtourakka. Urakoitsija on Työyhteenliittymä TYL Sulka-
vuori, jonka muodostavat Kreate Oy ja Aki Hyrkkönen Oy. TYL Sulkavuori on kohteen pää-
urakoitsija.  
 
Työmaavaihe alkoi huhtikuun 2022 alussa ja urakka päättyy vuoden 2026 alussa. Vuoden 
2022 lopussa urakan työt ovat täysimääräisesti käynnissä luolastossa ja maanpäällisillä alu-
eilla. Kalliotiloissa töitä on tehty laitoksen käytävillä, vesialtaissa ja tulopumppaamossa. 
Maan päällä reaktorisiilojen ja biokaasulaitoksen rakentaminen on jatkunut. Biokaasulaitos 
saavutti harjakorkeuden.  Luolasta maan päälle nousevilla Exit-kuiluilla tehdään myös töitä, 
jotta pohjatasolta saadaan turvalliset hätäpoistumisreitit myös rakennusvaiheen ajaksi. Ra-
kennustekniset työt etenevät pääosin yleisaikataulun mukaisesti. Betonia on valettu joulu-
kuun loppuun mennessä tässä urakassa noin 16 200 m3.  
 
Tarkastelujakson aikana työmaalla on työskennellyt keskimäärin 260 henkilöä päivässä.  
 
Tammikuussa työmaalla alkaa Sulkavuoren tekniikkaurakoiden asennustyöt.   

 
2.3 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. 
 
Loppuvuoden aikana urakoitsija on saanut valmisteltua työmaatukikohdan valmiiksi ja työ-
maahenkilöstöä on saapuneet kohteeseen.  Suunnittelijat ovat päivittäneet urakkalasken-
nan aikaisia suunnitelmia hankittujen laitteiden mukaiseksi suunnitelmatarveaikataulun 
mukaan. 
 
Putkiston asennustyöt on aloitettu tulopumppaamossa. Lisäksi on suoritettu monia piiloon 
jääviä putkiasennuksia betonitöiden ohessa. Myös laiteasennukset on aloitettu; kemikaali-
säiliöt sekä liete- ja kalkkisiilot on haalattu paikoillensa. Alkuvuodesta pääpaino on työ-
maalla tulopumppaamon asennuksissa sekä tekniikkatunnelin putkitöissä.  
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Kuva 4. Tulopumppaamon putkiston asennustyöt käynnissä. Kuva otettu tuloviemäritunnelista. (Kuva: Henri 
Hakala). 

 
 
2.4 Sulkavuoren puhdistamon sähköurakka (SULS)  

 
Sähköurakkaan kuuluvat jätevesiprosessin sähköistystyöt, kalliotilan ja maanpäällisten ra-
kennusten sähkötyöt tarvikkeineen, kiinteistöautomaatiojärjestelmän sekä näiden hankin-
nat, ohjelmistot, toteutussuunnittelu, sähköasennukset, mittaukset, testaukset, käyttöön-
otot ja koekäytöt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täy-
sin valmiiksi. SULS on urakkamuodoltaan kokonaishintaurakka. 
 
Urakoitsijan ensimmäisiä työvaiheita työmaalla on ollut maadoitustyöt. Asennustyöt alka-
vat kaapelihyllyasennuksilla. Raportointijaksolla on hankittu osa päälaitteista, osalla lait-
teista on hyväksyntäprosessi meneillään ja osa laitteista kilpailutusvaiheessa.   
 
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on tilannut Tampereen Sähkölaitokselta puhdis-
tamon sähköliittymän. Kaapelointityö (varsinainen syöttökaapeli + varasyöttökaapeli ) 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-, varavoima- 
ja hallintorakennusten LVI-työt sekä savunpoisto- ja vesisumuperusteiset palosammutus-
järjestelmät ja niiden ohjelmistot, toteutussuunnittelu, asennukset, pintakäsittelyt, eristyk-
set, tarkastukset, testaukset, käyttöönotot ja koekäytöt. LVI-Urakka on kattohinnallinen ta-
voitehintaurakka. 
 
LVI-urakka, muiden urakoiden tavoin, on siirtynyt työmaavaiheeseen huhtikuun alusta 
2022 alkaen, mutta työmaatoiminta on ollut toistaiseksi pienimuotoista viemäri- ja kaivo-
asennustyötä ja lattialämmitysputkistojen asennuksia. LVI-urakoitsija on jatkanut laite- ja 
materiaalihankintoja aktiivisesti. Mittavampi mobilisoituminen työmaalle alkaa vasta vuo-
den 2023 alussa.     
 
 
2.6 Sulkavuoren keskuspuhdistamon instrumentointi- ja automaatiourakka (SULIA)  
 
Instrumentointi- ja automaatiourakkaan kuuluvat jätevesiprosessin ja lietteenkäsittelyn 
sekä biokaasulaitoksen prosessiautomaatiolaitteet ja kenttäinstrumentointi sekä niiden to-
teutussuunnittelu, hankinnat, asennukset, kaapeloinnit, mittaukset , testaukset ja koekäy-
töt. 
 
Prosessiautomaatiojärjestelmän toteutus sisältää myös järjestelmäsuunnittelun, sovellus-
suunnittelun ja järjestelmään liitettävien laitteiden kenttäsuunnittelun. Urakkaan sisältyy 
myös kunnossapitojärjestelmän hankinta, suunnittelu ja käyttöönotto. 
 
Ajotapapalaverit on saatu päätökseen sekä luolaston, että biokaasulaitoksen osalta. Inst-
rumenttien hankinta tapahtuu pääosin vuoden 2023 alkupuolella. 
 
 
2.7 Sulkavuoren työmaiden turvallisuus  

 
Työmaan turvallisuutta seurataan päivittäin ja lisäksi viikkotasolla suoritettavin MVR- ja TR-
mittauksin. (MVR-mittari on maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden arviointime-
netelmä. TR-mittarilla arvioidaan talonrakentamisen työturvallisuutta.) 
 
Tarkastelujaksolla päättyneen LOU2-urakan MVR-mittaustulosten keskiarvoksi muodostui 
koko urakan ajalta 96 % tulosten vaihteluvälin ollessa 91-99 %. Vähintään yhden päivän 
poissaoloon johtaneita tapaturmia (LTI1) kirjattiin urakan aikana 2 kpl. 
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Sulkavuoren rakennus- ja tekniikkaurakoiden työmaalla työturvallisuutta mitataan TR-
mittauksin viikottain. Tarkastelujakson mittausten keskiarvo oli 96 % (tavoite min. 93 %). 
Raportointijakson aikana Sulkavuoren työmaalla kirjattiin 2 poissaoloon johtanut 
työtapaturma. 

 
 

3. Siirtoviemäreiden rakentaminen  
 
Vuoden 2022 loppuun mennessä Keskuspuhdistamon siirtoviemäreitä on saatu valmiiksi 
noin 7 700 linjametriä. Tämä on noin 62 % siirtolinjojen kokonaispituudesta. Kaikkiaan siir-
toviemäreitä rakennetaan hankkeessa yhteensä 12,5 kilometrin matkalle (kuva 5). Valmis-
tuneita linjaosuuksia ovat Raholan suunnasta (sininen linja kartalla) PV1, PV3, PV4 ja VV5 
sekä Viinikanlahden suunnasta (punainen linja kartalla) PV6, PV7 ja PV8. Linjaosuudet PV2 
ja PV10 toteutetaan vuoden 2023 aikana ja purkulinja Pyhäjärveen (PL9) valmistuu vuoden 
2024 loppuun mennessä. Myös PV10- ja PL9-urakoita valmisteleva Vihilahden ruop-
pausurakka valmistui loppuvuoden 2022 aikana, mutta Vihilahden ympäristössä tehdään 
Keskuspuhdistamon rakentamistöitä aina vuoteen 2025 saakka. 
 

 
Kuva 5. Siirtoviemärikohteet kartalla. Siirtoviemäriosuuksista PV1, PV3, PV4, VV5, PV6, PV7 ja PV8 ovat val-
miita. PV2-siirtoviemärin 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.  Put-
kilinjaparia on asennettu paikoilleen vuoden 2022 loppuun mennessä noin 2200 metriä 
(kokonaispituus 2860 m); kuvassa 6 vihreällä ja keltaisella merkityt osuudet. Keltaiselta 
osuudelta on tekemättä vielä pintatyöt (ml. päällyste). Punaisella merkittyä osuutta aletaan 
rakentamaan tammikuussa 2023. 
 
Urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika on 30.6.2023.  
 

 
Kuva 6. PV2-urakan urakka-alue kartalla; valmistunut osuus vihreällä, Keskeneräinen osuus keltaisella  
(putket asennettu, mutta pintatyöt tekemättä) ja tekemätön osuus punaisella.  
 

 
Kuva 7. Kaivantotyö ja suojaputken asennus menossa noin paalulla 4560 (kuva: Ari-Matti Ilkka) 
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Kuva 8. Vasen kuva putken asennuksesta ja lumen poistosta kaivannosta talviolosuhteissa (paalu. ~5000).               
Oikeassa kuvassa ilmanpoistoventtiilikaivon rakentaminen käynnissä paalulla ~ 4670 (kuvat: Anssi Pöllänen). 
 
 
3.2 Siirtoviemäri välillä Leirintäkatu - Rantaperkiönkatu (VV5)  
 
Keskuspuhdistamon siirtoviemäriurakka välillä Leirintäkatu – Rantaperkiönkatu (VV5) saa-
tiin vastaanotettua seurantajakson aikana. Urakka alkoi elokuussa 2021 ja valmistui mar-
raskuussa 2022. Taloudellisesti urakka alitti Keskuspuhdistamon osalta sille asetetun tavoi-
tekustannuksen. Urakassa toteutettiin Keskuspuhdistamon halkaisijaltaan 1 000 mm:n 
viettoviemäriputken rakentaminen noin 1,5 kilometrin matkalle pääosin Nuolialantien var-
teen Leirintäkadun purkukaivon sekä Rantaperkiönkadun pudotuskaivon välille, joiden ra-
kentaminen kuului myös urakkaan. Lisäksi urakka sisälsi Leirintäkadun hajunpoistoyksikön 
sekä Veturikadun pudotuskaivorakenteiden toteuttamisen.  

 
Samassa yhteisrakentamisurakassa Tampereen Vesi rakennutti uutta syöttövesijohtolinjaa 
Tampereelta Pirkkalan suuntaan ja Tampereen kaupunki paransi Nuolialantien kävely- ja 
pyöräilyreitistöä sekä uusi alueen katuvalaistusta ja hulevesiviemäröintiä. Urakoitsijana 
kohteessa toimii Resolum Oy ja rakennuttajakonsulttina Ramboll CM.  
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3.3. Siirtoviemäri Vihilahdenkuja, yhteisrakentamishanke (PV8)  
 
Vihilahdenkujan yhteisrakentamishanke on päättynyt. Urakka alkoi toukokuun 2022 puoli-
välissä urakoitsijana Resolum Oy.  
 
Hankkeessa oli Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n lisäksi tilaajana Tampereen 
kaupunki. Keskuspuhdistamon urakkaan sisältyi kahden rinnakkaisen paineviemärin (Ø 
1000 mm) asennus noin 500 metrin matkalle. Kaupunki vastasi mm. kevytliikenneväylän ja 
hulevesilinjan rakennuttamisesta noin 150 metrin matkalle sekä valaistuksen uusimisesta 
samalle alueelle. 
 
Urakka valmistui sopimuksen mukaisessa aikataulussa ja se vastaanotettiin 6.10.2022. 

 

     
Kuva 9. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on esitetty kevyen liikenteen kiertoreitti urakka-alueen loppuosalla; 
reitti on käytössä vielä seuraavan urakan ajan (PV10). Oikeanpuoleinen kuva on kiertoreitistä lännen suun-
nasta otettuna (kuva: Ari-Matti Ilkka) 
 
 
3.4 Siirtoviemärityömaiden työturvallisuus   
 
Työturvallisuuden toteutumista arvioidaan siirtoviemärityömailla MVR-mittauksin. Rapor-
tointijaksolla päättyneen VV5-urakan MVR-mittausten keskiarvoksi koko urakan ajalta 
muodostui 97 % tulosten vaihteluvälin ollessa 94-100 %. Raportointijaksolla päättyneen 
PV8-urakan MVR-mittausten keskiarvoksi koko urakan ajalta muodostui 96 % tulosten 
vaihteluvälin ollessa 90-100 %. Edelleen käynnissä olevan PV2-urakan mittaustulosten kes-
kiarvo raportointijaksolla oli 93 %. 
 
Tampereen kaupungin kanssa yhteisrakentamisena toteutetun Vihiojanlahden ruoppaus-
urakan (PL9 ja PV10 valmistelevat työt) aikana ei tapahtunut tapaturmia. Koska urakka oli 
pienehkö, siinä ei tehty MVR-mittauksia. Mittaukset eivät olisi antaneet vertailukelpoisia 
tuloksia. Turvallisuutta seurattiin urakassa sen sijaan työnjohdon kanssa toteutetuin tur-
vallisuuskierroksin. 
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Raportointijakson aikana siirtoviemärityömailla tapahtui yksi poissaoloon johtanut tapa-
turma, PV2 urakassa. Jaksolla päättyneissä PV8 ja VV5 urakoissa ei tapahtunut koko urakoi-
den aikana ainuttakaan työtapaturmaa. 
 
 

4. Pumppaamoiden rakentaminen   
 
Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpumppaamoiden rakentaminen alkoi kesällä 2022. 
Vuoden loppuun mennessä molempien rakennuskohteiden maanrakennus- ja perustustyöt 
oli pääosin saatu valmiiksi ja pumppaamorakennusten runkotyöt käynnistettyä. Viinikan-
lahden pumppaamon osalta maanalaisten tukirakenteiden teräksiset porapaalutukset sekä 
Raholassa pumppaamon allas- ja pumpputilojen runkotyöt valmistuivat joulukuun aikana. 
Molempien pumppaamoiden pää- ja rakennusurakoitsijana (PUMPRU) toimii NYAB Finland 
Oy (ennen Skarta Finland Oy). 
 
Pumppaamoiden tekniikkaurakoitsijoina toimivat Skanska Infra Oy (putkisto- ja koneis-
tourakka, PUMPKU), SRV Infra Oy (LVIS-urakka, PUMPLVIS) sekä Valmet Automation Oy 
(automaatio- ja instrumentointiurakka, PUMPIA). Tekniikkaurakoiden osalta pääpaino vuo-
den 2022 aikana oli laite- ja materiaalihankintojen sekä asennusurakoiden valmistelussa. 
Rakennuttajana toimii Ramboll CM. 
 
Raholan jätevedenpumppaamo valmistuu helmikuun 2024 ja Viinikanlahden pumppaamo 
vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämän jälkeen molemmilla pumppaamoilla tehdään vielä 
jätevesien kääntöön liittyviä putki- sekä pumppaamoalueiden viimeistelytöitä. Pumppaa-
mourakoiden kokonaiskustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa sisältäen rakennus- ja 
tekniikkaurakoiden lisäksi työnaikaiset suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut. 
 
 
4.1 Viinikanlahden pumppaamo  
 
Viinikanlahden pumppaamon rakennustyöt ovat edenneet betonityövaiheeseen. Pump-
paamokaivanto tuettiin yli sadalla teräksisellä porapaalulla. Porapaalukehä saatiin valmiiksi 
loppusyksystä, jonka jälkeen se tuettiin maanpinnalta betonisella rengaspalkkirakenteella. 
Porapaalukehän sisäpuolelta poistettiin maa-aineksia noin kymmenen metrin syvyyteen 
saakka. Pumppaamon maanalaiset rakenteet, tulo- ja imualtaat sekä pumppusali, rakentu-
vat Pyhäjärven vesipinnan alapuolelle. Turvallisten kaivu- ja rakennustöiden takaamiseksi, 
joudutaan pohjaveden pintaa työnaikaisesti alentamaan pumppaamalla. Viinikanlahden 
maaperäolosuhteet ovat rakentamisen kannalta haastavat pilaantuneen täyttömaan ja Py-
häjärven läheisyyden takia. Metrin paksuisen betonisen pohjalaatan valutyöt saatiin val-
miiksi juuri ennen joulua. 



     
 
 

15 
 

 
Seuraavina työvaiheina Viinikanlahdessa ovat maanalaisten betonisten seinärakenteiden 
valutyöt. Allastilojen sekä pumppusalin seinät valetaan suoraan teräksistä porapaalukehää 
vasten. Maanpäällisiä rakennusosia päästään toteuttamaan kesän 2023 aikana. Maanpääl-
liseen rakennukseen sijoittuvat pumppaamon tekniset tilat, kuten varavoimakonehuone 
sekä hajunpoistoyksikkö. Pumppaamo lämmitetään maalämmöllä ja se saa osan sähkö-
energiastaan katolle asennettavien aurinkopaneelien kautta. 
 

 
Kuva 10. Viinikanlahden pumppaamon porapaalukaivannon telinetöitä marraskuussa 2022 (Kuva: Jouni Sal-
minen, NYAB Finland Oy). 
 
 
4.2 Raholan pumppaamo  
 
Raholan pumppaamon maanalaisten allas- ja pumppaamotilojen betonityöt saatiin val-
miiksi joulukuun 2022 aikana. Vuoden vaihteessa Raholassa olivat käynnissä pumppaamon 
väliholvin valutyöt sekä pumppaamon maanalaisten osien vierustäytöt. Myös putkisto- ja 
koneistourakoitsija Skanska Finland sekä LVIS-urakoitsija SRV Infra pääsivät aloittamaan 
ensimmäisiä asennustöitä Raholassa jo vuoden 2022 loppupuolella.  
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Rakennusurakoitsija NYAB Finland aloittaa pumppaamon maanpäällisen rakennuksen ele-
menttiasennukset tammikuun 2023 lopulla. Tulevan kevään ja alkukesän aikana myös tek-
niikkaurakoitsijoiden työmäärä Raholassa lisääntyy huomattavasti, kun putkisto- ja laite-
asennukset kohteessa alkavat. Instrumentointi- ja automaatiourakan pääpaino tulee vuo-
den 2023 aikana keskittymään Raholan pumppaamoon, jonka koekäytöt on tarkoitus aloit-
taa loppuvuonna 2023. 
 

 
Kuva 11. Raholan pumppaamon välipohjan holvivalu käynnissä joulukuussa 2022 (Kuva: Pauli Lahtinen, 
Ramboll CM). 
 
 
4.3 Pumppaamotyömaiden työturvallisuus  
 
Pumppaamotyömailla työturvallisuutta mitataan TR-mittauksin viikottain. Tarkastelu-
jakson mittausten keskiarvo sekä Viinikanlahden että Raholan pumppaamotyömailla oli 96 
%. Raportointijakson aikana Raholan pumppaamotyömaalla tapahtui yksi poissaoloon 
johtanut tapaturma. 
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5. 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. 
 
5.1 Sulkavuoren ja siirtoviemäritunneleiden ympäristövaikutusten seuranta   
 
Sulkavuoren alueella pohjaveden pinnankorkeutta mitataan kuukausittain yhdeksästä kal-
liopohjavesiputkesta ja kahdeksasta maapohjaveden tarkkailuputkesta. Pohjavesien tasot 
ovat Sulkavuoren alueella seuranneet luontaista vaihtelua. Osassa maapohjaveden tarkkai-
luputkissa vaihtelua ei ole syksyllä ollut ollenkaan ja osassa pohjaveden taso on noussut tai 
laskenut, kuitenkin kullekin tarkkailuputkelle ominaisella tavalla. Syksy 2022 oli sademää-
rältään keskivertoista vähäsateisempi.  
 
Kalliopohjaveden tasot Sulkavuoren alueella nousivat syksyn aikana, mutta vuoden viimei-
simmän mittauksen (joulukuu 2022) mukaan pinnan tasot kääntyivät laskuun osassa kallio-
pohjaveden tarkkailuputkissa. Tämä kuuluu kuitenkin luontaiseen vaihteluun ja kalliopoh-
javedet ovat yleisesti lähes samalla korkeudella kuin aiempina vuosina samaan aikaan. Siir-
toviemäritunnelin kohdalla, lähellä huoltotunnelin suuaukkoa sijaitsevan kalliopohjavesi-
putken pinta lähti tavanomaista suurempaan laskuun keväällä 2021. Vuoden 2022 keväällä 
pohjaveden pinta hieman toipui, mutta lähti uudelleen laskuun, jonka vuoksi syyskuussa 
pohjavedenpintaa tarkkailtiin kyseisestä putkesta tihennetysti. Kokonaisuudessaan kallio-
pohjavedentaso kyseisessä tarkkailupisteessä on edelleen huomattavasti alempana kuin 
aiempina vuosina. 

 
Siirtoviemäritunneleiden alueella pohjavedenpinnan tasoa tarkkaillaan kuukausittain kah-
desta kalliopohjavesiputkesta ja viidestä maapohjavesiputkesta. Pohjaveden pinnan taso 
on laskenut viimeisellä vuosikolmanneksella lähes kaikissa pohjavesiputkissa keskimäärin 
puoli metriä. Pohjaveden pinnan korkeus oli joulukuussa 2022 alempana kuin vuotta aiem-
min, erotus edelliseen vuoteen on keskimäärin yhden metrin. Savikonkadulla todettiin syk-
syllä kiinteistöjen kasteluveden ottoon tarkoitettujen rengaskaivojen kuivumista, jonka sel-
vittämistä jatketaan keväällä 2023, jos alueen pohjavedet eivät ole siihen mennessä lähte-
neet nousuun.  
 
Pohjavedenpintojen seurantaa jatketaan sekä Sulkavuoressa että siirtolinjoilla louhin-
taurakan päättymisen jälkeenkin. Pinnankorkeuden tarkkailun lopettamisesta sovitaan yh-
dessä ELY-keskuksen kanssa. 
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Kalliotilojen tiiveysvaatimuksien täyttymistä seurattiin louhintaurakan aikana säännölli-
sesti mittaamalla tiloihin vuotavan pohjaveden määrää. Työmaan käyttövedet, sadanta ja 
pumppausajankohta vaikuttavat tuloksiin, minkä vuoksi vuotovesimäärät ovat suuntaa an-
tavia. Mittausten perusteella vuotovesimäärät siirtoviemäritunneleissa ovat olleet keski-
määrin noin 5 litraa/minuutti/100 m tunnelia, mikä vastaa suunnitelmia. Vuotovesimäärien 
seuranta päätettiin syyskuussa 2022. 
 
LOU2 urakka-alueella painumaseurantaa tehtiin kaikkiaan 34 rakennuksesta noin kerran 
kuukaudessa. Seurantamittaustulosten kokonaispainauman ja kulmakiertymän vaihteluvä-
lit ovat olleet alle raja-arvojen. Rakennuksien painumaseuranta päätettiin lokakuussa 2022. 

 
Rata-alueen painaumaseurantaa on tehty yhteensä 18 seurantapisteessä, joista seuranta-
mittauksia on tehty noin 1,5 kuukauden välein. Vuoden 2022 viimeisellä kolmanneksella 
suoritettiin yksi mittaus lokakuussa. Mittaustulokset on käyty läpi radan kunnossapitäjän 
kanssa. 
 
5.2 Siirtolinjaurakoiden ympäristövaikutusten seuranta   

 
PV2-urakassa tapahtui pelastuslaitoksen virka-apua vaatinut työkoneen hydrauliikkaöljyjen 
vuoto Aarporankadun murskealueella. Liikennejärjestelyjä Naistenmatkantiellä on urakan 
aikana korjattu saadun palautteen mukaan. 
 
PV8-urakan aikana siirtoviemärilinjan rakentamisen tieltä poistettiin yhteensä lähes 1200 
tonnia kynnysarvot (VNa 214/2007) ylittäviä maita, jotka toimitettiin Koukkujärven jätekes-
kukseen. Kaivannon täyttöihin käytettiin ainoastaan kynnysarvot alittavia maita ja kynnys-
arvotasot eivät ylittyneet alueelta otetuissa jäännöspitoisuusnäytteissä. Pilaantuneiden 
maiden hallinnasta ja valvonnan järjestämisestä PV8-urakassa vastasi Tampereen kau-
punki. VV5-siirtolinjaosuudella kaivannoista poistettiin urakan aikana noin 75 m3 betoni- ja 
tiilijätettä. 
 
Vihiojanlahden ruoppaus toteutettiin Keskuspuhdistamon ja Tampereen kaupungin yhteis-
rakentamisurakkana. Keskuspuhdistamo valmisteli urakassa purkuputken (PL9) ja Vi-
hiojanlahden alittavan paineviemärilinjan (PV10) rakentamista poistamalla putkien asen-
nusalueilta pilaantuneita pintasedimenttejä. Töissä noudatettiin Keskuspuhdistamon kah-
den vesiluvan ja Tampereen kaupungin vesiluvan lupamääräyksiä. Rakentamisen vesistö-
vaikutuksia (mm. sameus, haitta-aineet) seurattiin valvovan viranomaisen hyväksymän 
tarkkailuohjelman mukaisesti. Urakan aikana suojaverhojen ulkopuolella havaittiin sa-
meutta ja urakoitsija kiinnitti erityistä huomiota verhojen toimivuuteen mm. tarkastamalla 
verhot sukellustyönä. Urakan laajuudessa poistetut pilaantuneet sedimentit kuljetettiin 
Koukkujärvelle. 
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5.3 Pumppaamourakoiden ympäristövaikutusten seuranta   
 

Viinikanlahden pumppaamotyömaa sijaitsee täyttömaalla, joka on pitkälti pilaantunutta 
maata. Tutkimuksissa on havaittu muun muassa rakennusjätettä, metalleja ja PAH-yhdis-
teitä. Vuoden loppuun mennessä alueelta on luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin kulje-
tettu massoja yli 10 000 tonnia. Massat eivät ole sisältäneet vaarallista jätettä. Myös vie-
märiin johdettavien kaivantovesien laatua tutkitaan mm. kiintoaineen ja haitta-aineiden 
osalta. Pilaantuneiden maiden hallinnasta ja valvonnan järjestämisestä vastaa Tampereen 
kaupunki. 
 
Raholan työmaan kuljetuksista aiheutuu jonkun verran liikennehaittaa Simolankadulla. 
Mm. betonikuljetukset eivät mahtuneet kulkemaan Kaarilankadun sillan alitse, vaan beto-
niautot joutuivat ajamaan työmaalle Simolankatua pitkin.  
 

 
6. Kustannukset ja rahoitus   

 
Keskuspuhdistamohankkeen kokonaisrahoitustarve vuoden 2021 kustannustasossa on 
346 milj. €.  
 
Vuoden 2022 viimeisen kolmanneksen loppuun mennessä hankkeen toteutuneet kustan-
nukset olivat noin 176,6 miljoonaa euroa. Tarkastelujaksolla syys-joulukuussa kustannuksia 
on kertynyt yhteensä n. 32,8 milj. euroa. Kokonaisuudessaan toteutuneet kustannukset 
ovat tarkastelujakson lopussa noin 51 % arvioidusta rahoitustarpeesta (taulukko 2).   
 
Tarkastelujaksolla ei nostettu lainaeriä. Lainoja on nostettu yhteensä 130 milj. euroa.   

 
Taulukko 1. Keskuspuhdistamohankkeen toteutuneet kustannukset 31.12.2022 asti ja arvio rahoitustar-
peesta vv. 2015-2025. Rahoitustarvearvio on esitetty lokakuun 2021 kustannustasossa.   
 

 
* sis. urakkakustannukset, työnaikainen suunnittelu, rakennuttaminen, kilpailutus, omat henkilökustannukset   
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7. Urakoiden ja materiaalihankintojen kilpailutukset  
 
Raportointijakson materiaalien ja urakoiden kilpailutukset käyvät ilmi taulukosta 2. Pyhä-
järveen asennettavan purkulinjan (PL9) kesäkuussa käynnistetty hankinta eteni lopullisen 
tarjouspyynnön vaiheeseen. Urakka kilpailutetaan neuvottelumenettelynä. 
 
Vihiojanlahden alitse rakennettavien paineviemäreiden (PV10) kokonaisurakan hankinta 
käynnistettiin lokakuussa. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä yhteishankintana 
Tampereen Veden kanssa. 

 
 

Taulukko 2. Kooste tarkastelujakson kilpailutuksista. 
 

 
 
 
  

Alustava tarjouspyyntö 30.6.2022
Tarkennettu tarjouspyyntö 30.8.2022
Lopullinen tarjouspyyntö 16.12.2022

Alustava tarjouspyyntö 31.10.2022
Tarkennettu tarjouspyyntö 16.12.2022

Purkulinja Pyhäjärveen (PL9)

Siirtoviemäri Vihilahti (PV10)
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8. Luvat   
 
Yhteenveto ympäristönsuojelu- ja vesilakiin perustuvista luvista on esitetty taulukossa 3. 
Lisäksi hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan myös mm. maankäyttö- ja rakennuslakiin pe-
rustuvia lupia (mm. rakennusluvat, maisematyötyöluvat, toimenpideluvat). Hankkeen lu-
patilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia raportointijakson aikana. 
 
Ympäristölupiin liittyy monenlaisia ehtoja, jotka koskevat esimerkiksi pohjavedenpinnan 
tasojen tarkkailua, suojaverhojen toimivuutta tai maamassojen haitta-ainepitoisuuksia. Joi-
tain tarkkailuja pitää jatkaa myös töiden päättymisen jälkeen.  
 
Louhintaurakan lupien mukaiset ympäristöseurannat jatkuvat vielä vuonna 2023 ja niiden 
päättämisestä sovitaan viranomaisen kanssa tulosten perusteella. Raportointijaksolla on 
valmistauduttu kahden vesistörakentamista koskevan luvan, purkuputken rakentaminen 
sekä siirtoviemärin rakentaminen Vihiojanlahden alitse, mukaisiin töihin. Viranomaisiin on 
oltu yhteydessä linjaosuuksien suunnitteluvaiheista lähtien ja ratkaisuja ja vaatimuksia on 
käyty myös syksyn aikana läpi. Sulkavuoren osalta koko laitoksen käyttöönottoon valmis-
taudutaan jo yhteistyössä viranomaisten kanssa muun muassa käymällä läpi ympäristölu-
van vaatimuksia ja valmistelemalla tarvittavia asiakirjoja. 
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Taulukko 3.  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

Luvan muuttaminen; 
Energiantuotantolaitosten päästöraja-arvoja 
koskevan lupamääräyksen 20 muuttaminen

Ympäristön-
suojelulaki

Ympäristön-
suojelulaki

LSSAVI/15648/2019

 LSSAVI/2191/2022

Lainvoimainen

Lainvoimainen

31.3.2021
72/2021

12.5.2022
73/2022

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

Luvan muuttaminen: putkilinjan 
perustamistavan muutos

Vesilaki

Vesilaki

LSSAVI/10861/2019

LSSAVI/6494/2022 

Lainvoimainen

Lainvoimainen

28.8.2020
190/2020

5.8.2022
125/2022
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9. 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.  
 
Merkittävänä riskinä Keskuspuhdistamo-hankkeessa pysyi edelleen helmikuussa 2022 al-
kaneen Ukrainan sodan mahdolliset vaikutukset mm. materiaalien hinnoitteluun sekä ko-
neiden ja laitteiden hinnoitteluun, toimitusaikoihin tai jopa saatavuuteen. 
 
Yhtiön henkilöstön kesken järjestettävät riskikatsaukset pidettiin kuukausittain. Lisäksi ra-
portointijaksolla tarkasteltiin erityisesti purkulinjaurakkaan (PL9) ja sen kilpailutukseen liit-
tyviä riskejä. 
 

 
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 tarkastelujaksolla (1.9. - 31.12.2022) oli 23 543 kävijää. Edellisellä 
tarkastelujaksolla (1.4. - 30.8.2022.) kävijämäärä oli 15 451 eli kävijöiden määrässä on näh-
tävissä huomattava kasvu, 52 %.    
 
Sosiaalisen median kanavista on käytössä Facebook, Twitter ja LinkedIn. Facebookissa ko-
keiltiin maksullista markkinointia edellisen kolmannesvuosiraportin yhteydessä julkaistun 
ajankohtaisvideon markkinoinnissa. Facebook-julkaisu sai 220 979 näyttöä, mikä oli mer-
kittävästi enemmän kuin yksikään muu julkaisu. Keskuspuhdistamo oli vuoden 2022 lop-
puun asti mukana Tampereen seudun infratoimijoiden hankkeista kertovassa Tampere 
2030 -lehdessä.    
 
Vesihuoltoalan valtakunnallista näkyvyyttä hanke saa Vesilaitosyhdistyksen kautta. VVY ja-
kaa kolmannesvuosiraportit ja lehdistötiedotteet omissa kanavissaan.  
 
Työmaavierailut pystyttiin käynnistämään koronatauon jälkeen. Työmaavierailut ovat tär-
keä vuorovaikuttamisen keino. Vierailupyyntöjä tulee edelleen niin paljon, että kaikille ei 
ole ollut mahdollisuutta vierailua järjestää. Raportointijaksolla työmaavierailulla on käynyt 
349 vierasta.  
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Säännöllisestä viestinnästä poikkeavaa näkyvyyttä hanke sai kun rekrytointi-ilmoitukset jul-
kaistiin monikanavaisesti. Rekrytointikonsultti käytti ilmoituksiin perinteisten lehti-ilmoi-
tusten lisäksi useita sähköisiä kanavia (oikotie.fi, IS nosto, Aamulehti nosto, LinkedIn job 
slot, mol.fi ja duunitori).  
 
Viestintätoimenpiteistä eri kanavilla on yhteenveto kuvassa 12.  
 

 
 
Kuva 12. Käytössä olevat viestintäkanavat ja näkyvyys eri kanavissa tarkastelujaksolla.   
 
Työmaita koskevat yhteydenotot on ohjattu suoraan urakoitsijoille. Kaikkiin yhteydenottoi-
hin vastataan ja kysymykset ja vastaukset kirjataan ylös.   
 
LOU2-urakassa tuli kaikkiaan koko urakan aikana on yhteensä 168 yhteydenottoa. 
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PV2-urakassa, siirtoviemäri Satamakatu - Partola, on tullut tarkastelujaksolla yksi yhtey-
denotto, jossa kerrottiin vaaratilanteesta työmaan koneen ja ohittavan ajoneuvon kesken.   
 
VV5-urakkaan (siirtoviemäri Leirintäkadulta Rantaperkiönkadulle sekä pudotuskaivot Ran-
taperkiönkadulle ja Veturikadulle), joka valmistui tarkastelujakson aikana saatiin yhteensä 
on saatu kymmenen yhteydenottoa. Tarkastelujaksolla ei enää yhteydenottoja tullut. Pa-
lautteet koskivat väliaikaisia liikennejärjestelyjä, keskeneräisiä pinnoitteita ja töiden järjes-
tystä.  
 
PV8-urakassa (siirtoviemäri Vihilahdenkuja) on tarkastelujaksolla saatu kuusi yhteydenot-
toa asukkailta. Myös PV8-urakka valmistui tarkastelujaksolla ja yhteensä urakan aikana ym-
päristön asukkailta saatiin 11 yhteydenottoa. Yhteydenotot koskivat liikennejärjestelyjä 
työmaan ympäristössä, niiden opasteita ja poikkeusjärjestelyjen kestoa sekä työmaan ai-
heuttamaa melua.  
 
Pumppaamourakoita koskien on tullut yksi yhteydenotto, mutta palaute koski Tampereen 
Veden toimintaa ja se ohjattiin heille.  
 
Sulkavuoren rakennus- ja tekniikkaurakoissa ei tullut yhtään yhteydenottoa raportointijak-
solla.      
 
 

11. Hallinto  
 
Hallitus kokoontui seurantajaksolla neljä kertaa. Keskeiset päätökset olivat: 

• kahden uuden toimen perustaminen (prosessi-insinööri ja prosessinhoitaja) ja rek-
rytoinnin aloittaminen 

• käynnistettiin PV10 siirtoviemäri Vihilahti -urakan kilpailutus 
• käynnistettiin selvitys mädätetyn lietteen loppusijoituksen vaihtoehdoista 
• hyväksyttiin sisäisen tarkastuksen suunnitelma 
• hyväksyttiin urakoiden PV8 Vihilahdenkuja ja VV5 Leirintäkatu - Rantaperkiönkatu 

yhteisrakentamishanke loppuselvitykset 
 
Lähiaikoina hallituksen päätettäväksi tulevia asioita: 

• Louhintaurakka 2:n loppuselvitys 
• sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2022 ja tarkastussuunnitelma vuodelle 2023 

 
Yhtiössä työskenteli tarkastelujakson lopulla yksitoista henkilöä.   
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