Tiedote:

Kakolanmäen
jätevedenpuhdistamon
poistoputken rakennustyöt
Hyvät Tallimäen päiväkodin lasten vanhemmat
Tallimäen päiväkodinläheisyydessä sijaitseva Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo aloittaa merkittävän
uudistushankkeen. Puhdistamolta satama-altaaseen
rakennetaan uusi puhdistetuille jätevesille tarkoitettu
poistoputki. Samalla puhdistamon yhteyteen rakennetaan hygienisointiyksikkö eli UV-desinfiointilaitos, joka
rakennetaan päiväkodin alapuolelle.
Hygienisointiyksikkö ja osa poistoputkesta rakennetaan
olemassa olevan puhdistamon sisäpuolelta maanalaisena louhintana. Loppuosa poistoputkesta toteutetaan
tunnelointimenetelmällä. Alueen asukkaille ja päiväkodin
henkilökunnalle ja lapsille rakennustyöt näkyvät erityisesti louhintatöiden aikana suoritettavina räjäytystöinä
ja muina louhintaan liittyvinä töinä: maanalaiset räjäytystyöt ja louhintaan liittyvät työt aiheuttavat melua ja
tärinää. Rakennustyöt eivät aiheuta muutoksia liikennejärjestelyihin, mutta ne lisäävät rekkaliikennettä alueella,
erityisesti Hansakadulla sekä Hansakadun, Puutarhakadun ja Ratavahdinrinteen risteyksen läheisyydessä.
Pahoittelemme rakennustöistä aiheutuvaa väliaikaista haittaa.

Seuraa hankkeen etenemistä!
• Tiedotustilaisuuksia Kakolanmäen asukkaille ja kouluille
• turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki
• Facebook: @TurunSeudunPuhdistamoOy

Maanalainen louhinta tapahtuu osoitteessa
Hansakatu 7 (puhdistamon alapiha) puhdistamon sisäpuolella. Työmaa-alue on aidattu ja liikenne työmaaalueelle tapahtuu portin kautta.
Uudistushankkeen rakennustyöt alkavat 1.9.2019 ja
päättyvät arviolta vuonna 2022. Hankkeeseen liittyvät
louhintatyöt alkavat lokakuussa 2019 ja kestävät noin
vuoden. Tunnelointi alkaa keväällä 2020 ja uusi poistoputki on valmis vuonna 2022.

Jos sinulla herää kysymyksiä
rakennustöistä tai itse hankkeesta,
ole yhteydessä
Mirva Levomäkeen
p. 040 712 6241
mirva.levomaki@turku.fi
Jarno Arfmaniin
p. 040 7126 231
jarno.arfman@turku.fi

Miksi uusi
poistoputki?
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamossa käsitellään lähes
300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet eikä puhdistamon poistoputken kapasiteetti ole nykyisellään riittävä.
Hanke varmistaa, että puhdistamo voi jatkossakin tuottaa
laadukasta jätevedenpuhdistusta kustannustehokkaasti.
Hankkeen valmistuttua myös Turun merialueelle kohdistuva ympäristökuormitus vähenee merkittävästi.
Hankkeesta löytyy lyhyt animaatio yhtiön nettisivuilta
www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki.
Lisätietoja hankkeesta löytyy osoitteesta
www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki
sekä Facebookissa @TurunSeudunPuhdistamoOy.
Louhintatyöstä järjestetään myös tiedotustilaisuuksia.
Niiden ajankohdat tullaan tiedottamaan Facebookissa ja
www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki
Toivotamme aurinkoista kesää ja turvallista syksyä kaikille
päiväkodin lapsille ja heidän vanhemmilleen!
Ystävällisin terveisin
Mirva Levomäki			Jarno Arfman
Toimitusjohtaja			
Tekninen päällikkö
Turun seudun puhdistamo Oy
Turun seudun puhdistamo Oy
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• Tiedotustilaisuuksia Kakolanmäen asukkaille ja kouluille
• turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki
• Facebook: @TurunSeudunPuhdistamoOy

S

KU

Seuraa hankkeen etenemistä!

UU
OS

AT
U

AV
A

HYGIENISOINTIYKSIKKÖ

