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Tilaisuuden ohjelma

1. Henkilöesittely
2. Johdanto hankekokonaisuudesta, hankevideo
3. Suunnittelu – päiväkodin sijainnin ja toiminnan huomiointi
4. Louhinta – Kiinteistökatselmukset ja tärinämittaus
5. Louhinta – Urakoitsijan puheenvuoro
6. Hankeaikataulu osuuksittain
7. Louhinta – melu ja työajat
8. Hankeviestintä
9. Kysymykset



Hankkeen yleisperiaate

TURKU / KAKOLA TURUN SATAMA

TSP Oy 
Kakolan

maanalainen 
puhdistamo Puhdistamon toteutettava purkureitti



Toimintojen sijainnit – nykyiset/uusi



HYÖDYT

• Vähentää Turun merialueelle kohdistuvaa
jätevesikuormitusta

• Kustannustehokkain ratkaisu selvitysten pohjalta

• Vähiten haittaa asutukselle ja liikenteelle
kaivamisen sijaan

• Puhdistamo toimii normaalisti rakentamisen
aikana

Laadukasta puhdistamista
vuosikymmeniksi

Hankevideo:
www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki

Videon jälkeen: Suunnittelu – Tärinäkatselmukset - Urakoitsija

http://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki


Alustava aikataulu, vaiheet, toiminnot

2019 2020

Louhinta puhdistamolla 9/2019-11/2020
- Louheen kuljetus Puhdistamon alapiha -
Tukholmankatu

2021 2022 2023

Johtosiirrot
Tukholmankadun
Kulmatontilla ja 
satamassa
9/2019-12/2019
- Maan ajo 
kaivantotyömailta Pansion 
suuntaan

Kaivantojen toteutus
Tukholman kadun kulmassa ja 
satamassa
1/2020-5/2020
- Maan ajo kaivantotyömailta 
Pansion suuntaan

Putken tunnelointi
sataman ja 
Tukholmankadun
kulman välillä
5/2020-10/2020
- Maan ajo Sataman 
työmaalta Pansion 
suuntaan

UV-laitoksen rakentaminen puhdistamolla 1/2021-12/2022
- Työmaaliikenne Puhdistamon alapiha - Tukholmankatu

Sataman aukikaivuu
osuus 1/2021-10/2021
- Työmaaliikenne/ maan 
ajo Satamasta Pansion 
suuntaan

Kaivantojen
ennallistaminen
Tukholmankadun
kulmassa ja satamassa 
4/2022-9/2022
- Työmaaliikenne 
kaivantotyömaille



Putkilinjan karttapiirustus



Liikennejärjestely Tukholmankadulla



Hankeluvitus, Louhintatyöt

• Rakennuslupa UV-laitoslaajennukselle myönnetty (Turun kaupunki)
• Maanalaisen tilan käyttöoikeus hankittu (Turun kaupunki)
• Katualueiden osalta putkelle on saatu sijoituslupa (Turun kaupunki)
• Junarataa koskeva risteämälupasopimus on tehty (VR)
• Kaivuulupa lopetuskaivannon töille (Turun kaupunki)
• Melulupa ääntä aiheuttaville töille (Turun kaupunki)

• Työt alkaneet valmistelevilla töillä 2.9.
• Louhintatyöt alkavat lokakuussa, viikolla 41/42
• Toteutettavat työt tehdään maanpinnan alapuolella, puhdistamon nykyisten 

tunnelien/luolien yhteydessä.
• Maanpinnalla/ympäristöön näkyvää työtä on louheen kuljetus puhdistamon 

alapihalta Puutarhakadun ja Tukholmankadun kautta – liikennejärjestelyt 
puhdistamon ympäristössä ja Tukholmankadun risteyksessä.

• Töiden aikana työalueen ympäristössä seurataan ja pyritään minimoimaan 
työstä mahdollisesti aiheutuvaa tärinää, melua ja maanpainumia.



Kalliolouhinnalla toteutettava osuus



Louhinnan melu ja päivittäinen aikataulutus

• Louhintatöille on haettu melulupaa ja töille on saatu 
melupäätös 8946-2018 (11 03 01) Turun kaupungin 
Kaupunkiympäristötoimialalta

• Melupäätöksen mukaiset päivittäiset työajat ovat:
– Avo- ja kuilulouhinta ma-pe klo 7.00-18.00
– Poraus-, räjäytys- ja rusnaustoiminta tunnelissa sekä louheen 

kuormaus ja kuljetus ma-pe klo 7.00-20.00
– Lauantaisin avo- ja tunnelilouhinta ja edellisen kohdan työt klo 

8.00-16.00
– Kalliolujitustyöt, joista ei aiheudu ympäristöä häiritsevää melua tai 

tärinää, saa tehdä 24h/vrk
• Päiväkodin uniajan huomiointi: arkipäivisin klo 11.30-14.00 

ei tehdä räjäytyksiä tai muuta häiritsevää/melua aiheuttavia 
työvaiheita.



Hankeviestintä, infomateriaali

• Turun seudun puhdistamo Oy:n nettisivut
Hankeinformaatio, hankevideo:
www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki

• Facebook @TurunSeudunPuhdistamoOy
• Infotilaisuudet

– Louhinnan aikana
– Louhinnan jälkeen

• Jaettava infomateriaali tarpeen mukaan

• Puhdistamon avoimet ovet Turku päivänä 15.9.2019 klo 10.00-15.00 Jokke Jokijuna kierrättää 

vierailijoita tarkempi ohjelma http://kalenteri.turku.fi/events/node/288767

• Seuraava yleisötilaisuus Forum Marinumissa 18.9.2019 klo 18.00, jonne kaikki ovat 

tervetulleita.

http://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki
http://kalenteri.turku.fi/events/node/288767


www.turunseudunpuhdistamo.fi

Vain aurinko saa laskea Itämereen puhdistamatta



PÄIVÄKOTI +
PUHDISTAMON UUDET 
MAANALAISET TILAT

Pöyry Finland Oy / Guido Nuijten
Infotilaisuus Tallimäen päiväkoti

11.9.2019 



PÄIVÄKODIN HUOMIOON OTTAMINEN 
SUUNNITTELUSSA



MAANALAISTEN TILOJEN SIJAINTI

Lähtökohtana
- Uusi poistoputki tarvitaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamosta satama-altaaseen
- Poistoputken yhteydessä toteutetaan UV (ultra-violetti) -laitos, jossa puhdistettu 

jätevesi puhdistetaan aikaisempaa paremmin ja ympäristövaatimukset huomioiden

Sijaintimääräykset
- Puhdistamon altaiden ja meriveden pinnan tasot lukitsevat UV-laitoksen 

pystysuuntaisen sijainnin (ei ole mahdollisuuksia nostaa tai laskea UV-tiloja)
- Sijainti tulee olla sataman ja Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon välillä, jotta kaikki 

on yhdistettävissä
- Sijainti tulee mahdollisimman lähelle nykyistä laitosta prosessisyistä
- Nykyisissä maanalaisissa tiloissa ei ole tilaa tälle laajennukselle
- Muut 3. osapuolen tunnelit ja luolat tulee väistää (kaukolämpötilat)

Monien tarkasteltujen vaihtoehtojen jälkeen, ainoa jäljellä oleva sijainti on päiväkodin 
tontin alapuolella.



MAANALAISTEN TILOJEN SIJAINTI



KALLIOPINNAN VARMISTUS

Lähtökohtana
- Jotta maanalaiset UV-tilat voidaan sijoittaa turvallisesti päiväkodin alle, varmistettiin kallio 

olosuhteita
- Kalliokaton paksuuden pitää olla riittävä (kalliokatto on maanalaisten tilojen yläpuoliseksi 

jäävä kalliomassa kalliopinnalle saakka)

Tutkimukset
- Etsittiin arkistotietoja kalliopinnoista
- Käytettiin hyväksi aiemmin Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon rakentamista varten 

tehtyjä tutkimuksia ja havaintoja
- Teetettiin uusia tutkimuksia kalliopinnan tason varmistamiseksi
- Seurattiin maankaivua ja paalutustyötä päiväkotia rakennettaessa, josta saatiin 

varmistusta kalliopinnan tasosta ja analysointitulosten oikeellisuudesta

Tulosten pohjalta analysoitiin, miten tilat voidaan sijoittaa ja muotoilla, jotta kalliopinta on 
aina riittävä. Värejä on käytetty korostamaan urakoitsijalle kriittisimmät paikat. 



KALLIOPINNAN VARMISTUS

Oikealla
- Kalliokaton paksuus (violetti kuvaa 

ohuinta paikkaa)

Alla
- Ote tutkimuskartasta



KALLIOLAADUN VARMISTUS

Lähtökohtana
- Jotta maanalaiset UV-tilat voidaan louhia ja lujittaa turvallisiksi päiväkodin alla, 

varmistettiin olosuhteita myös kalliolaadun osalta
- Kalliolaatu vaikuttaa, kuinka paljon voidaan louhia kerrallaan ja kuinka paljon tulee 

asentaa lujituksia (siis pultteja ja ruiskubetonia, millä sekä pienet että isommat lohkot 
pidetään luotettavasti paikallaan)

Tutkimukset
- Kartoitettiin olemassa olevasta tunnelista kattavasti kalliolaatua. Se oli paras mahdollinen 

”tutkimusreikä”
- Tehtiin kalliolaatututkimuksia, joilla otettiin kallionäytteitä, millä saatiin tarkennettu 

ymmärrys kalliosta
- Ym. tutkimusten avulla on voitu myös arvioida mahdollisia kalliomassassa kulkevia 

heikkousvyöhykkeitä, vallitsevia rakosuuntia ja rako-ominaisuuksia

Tulosten pohjalta analysoitiin, miten tilat voidaan louhia ja lujittaa, jotta etenemistapa ja 
lopputulos on aina turvallinen. Värejä on käytetty korostaa urakoitsijalle kriittisimmät paikat. 



KALLIOLAADUN VARMISTUS



KALLIOTILOJEN MITOITUS

Lähtökohtana
- Jotta maanalaisten UV-tilojen stabiliteetti ja sen vaikutus (siirtymät) päällä sijaitsevaan 

päiväkotiin pysyvät minimaalisena, tuli varmistaa 3-ulotteisesti (ns. 3D) kalliomassan 
käyttäytymistä ja tuli mitoittaa tilat mahdollisimman järkeviksi.

- Tilojen koot, muodot, sijainnit ja syvyydet vaikuttavat siihen, miten kalliomassa käyttäytyy 
ja miten se heijastuu päällä olevaan päiväkotiin

Mitoitukset
- Tarvittavat tilatarpeet (vesialtaat, ohituskanavat ym. UV-laitosta varten) jaettiin kahteen 

pienempään halliin, eikä yritetty sijoittaa kaikkea yhteen kallioteknisesti liian isoon halliin
- Ajettiin laskennat ja varmistettiin eri näkökulmasta siirtymät, stabiliteetti ja jännityskentät 

kalliomassassa
- Huomioitiin myös louhintatyöjärjestys ja sen vaikutus stabiliteettiin (louhintavaiheet 1…5)

Tulosten pohjalta simuloinnissa todettiin, ettei synny sortuvia alueita. Havaitut siirtymät ovat 
hyvin pieniä (alle 1 mm). Varsinaista kalliomassan leikkautumista tai vetomyötäämistä ei 
havaittu.



KALLIOTILOJEN MITOITUS



PÄIVÄKODIN HUOMIOON OTTAMINEN 
TOTEUTUKSESSA



TYÖNAIKAINEN SEURANTA JA VARMISTUS

Tehtävät ja tehdyt toimenpiteet ennen rakentamista:
- Laadittu riskianalyysina toimiva ympäristöselvitys, jossa kartoitettu:

- rakennukset, rakenteet ja ympäristön tärinäherkät laitteet
- varotoimenpiteet
- tärinän ohjearvot kaikille kohdille, kiinteistöt ja laitteet erikseen (ml. päiväkoti)
- tärinämittaukset, mittarit ja tulosten käsittely
- muut riskeihin liittyvät asiat

- Laadittu pohjaveden, painumien ja kalliomekaniikan seurantaohjelma. Tällä seurataan 
myös päiväkotia ja sen mahdollisia painumia ja verrataan ennusteisiin. Poikkeuksien 
esiintyessä tartutaan asiaan.

- Suoritetaan ympäristöselvityksessä mukana olleiden kiinteistöjen kiinteistökatselmukset. 
Katselmukset ovat työn alla ja katselmukset raportoidaan kirjallisena. Katselmusalue on 
hyväksytetty viranomaisilla lupahakemuksen yhteydessä. 



Tehtävät rakentamisen aikana 
- Työn aikana kiinteistön tai laitteen omistajan, viranomaisen tai tilaajan niin edellyttäessä 

suoritetaan kohdekohtainen välikatselmus. Perusteena mahdollisesti urakkaan kuuluvasta 
työstä aiheutuva vaurio. Tarkastus ja tulokset on raportoitava kirjallisena.

- Suoritetaan työn aikaisesti pohjaveden ja painumien seuranta seurantaohjelman 
mukaisesti. Tarkastus ja tulokset raportoidaan kirjallisena.

- Suoritetaan säännöllisesti (siis viikoittain) työn aikaisesti kalliomekaniikan seuranta 
louhintatyön edetessä mm. kartoittamalla esiin tulleita kalliopintoja + sen mukaan 
näkyviin tullutta kalliolaatua ja täsmentämällä louhinta-, lujitus- ja tiivistysratkaisut 
todettuja olosuhteita vastaaviksi. 

- Geologiset kartoitukset, niiden tulokset ja niiden pohjalta suunnitellut louhinta-, lujitus- ja 
tiivistysratkaisut raportoidaan kirjallisena.

- Suoritetaan louhintatöiden päädyttyä katselmus louhintatyömaa-alueen ympäristössä. 
Tarkastus ja tulokset raportoidaan kirjallisena.

TYÖNAIKAINEN SEURANTA JA VARMISTUS



Tehtävät rakentamisen jälkeen 
- Suoritetaan koko urakan (kaikkien urakoiden) päätyttyä ympäristöselvityksessä mukana 

olleiden kiinteistöjen kiinteistökatselmukset, katselmukset raportoidaan kirjallisena. 
Katselmus suoritetaan ennen työn vastaanottoa.

- Suoritetaan koko urakan (kaikkien urakoiden) päädyttyä pohjaveden, painumien ja 
kalliomekaniikan seuranta seurantaohjelman mukaisesti. Tarkastus ja tulokset 
raportoidaan kirjallisena. Loppuseuranta suoritetaan ennen työn vastaanottoa.

TYÖNAIKAINEN SEURANTA JA VARMISTUS



KIITOS!





KIINTEISTÖKATSELMUKSET
• KAIKISSA KATSELMUSALUEEN KIINTEISTÖSSÄ PIDETÄÄN ALKUKATSELMUKSET, JOISSA DOKUMENTOIDAAN 

KIINTEISTÖN NÄKYVIEN PINTOJEN RAKENTEELLINEN KUNTO JA MUUT HAVAITTAVISSA OLEVAT ONGELMAT

• KATSELMUKSEN PERUSTEELLA TEHDÄÄN ARVIO KIINTEISTÖN TÄRINÄHERKKYYDESTÄ JA SILLE MÄÄRITETÄÄN 
SUOSITUSARVOT ERI ETÄISYYKSILLE

• KATSELMUKSET TEHDÄÄN YKSITYISASUNNOISSA PIIRTÄMISMENETELMÄLLÄ (YKSITYISYYDEN SUOJA) JA 
YLEISISSÄ TILOISSA VALOKUVAAMALLA. JULKISIVUJEN VAURIOT VALOKUVATAAN

• TYÖN PÄÄTYTTYÄ SUORITETAAN REKLAMAATIOKYSELYT JA LOPPUKATSELMUKSET, TYÖN AIKANA PIDETÄÄN 
TARVITTAESSA MYÖS VÄLITARKASTUKSIA



TÄRINÄMITTAUS
• JOKAISELLE RAKENNUKSELLE LASKETAAN SUOSITUSARVOT ERI ETÄISYYKSILLE

• SUOSITUSARVOT MÄÄRÄYTYVÄT PERUSTAMISTAVAN, RAKENTEIDEN JA RAKENTEIDEN KUNNON 
PERUSTEELLA JA NIISSÄ ON PALJON VARMUUTTA VAURIOITUMISRISKIÄ VASTAAN

• TÄRINÄÄ MITATAAN KIINTEISTÖJEN RAKENTEISTA ETÄVALVOTTAVILLA TÄRINÄMITTAREILLA, JOISTA 
TULOKSET SIIRTYVÄT REAALIAJASSA TYÖMAAN TIETOON

• MITTAUSPISTEITÄ SIIRRETÄÄN LOUHINTATYÖN ETENEMISEN MUKAAN SITEN, ETTÄ JOKAISEN 
RÄJÄYTYKSEN YMPÄRILLÄ ON VARMASTI RIITTÄVÄ MÄÄRÄ MITTAUSPISTEITÄ



KATSELMUSALUE JA ALUSTAVAT TÄRINÄMITTAUSPISTEET



KOHTEEN ERITYISPIIRTEITÄ
• RAJOITTAVIMMAT KOHTEET OVAT TALLIMÄEN PÄIVÄKOTI, PUHDISTAMO JA MUUT LÄHIMMÄT 

ASUINRAKENNUKSET

• NIIDEN SIJAINNIN JOHDOSTA TÄRINÄN SUOSITUSARVOT OVAT HYVIN VAROVAISIA JA EDELLYTTÄVÄT 
VAROVAISTA LOUHINTATYÖTÄ

• KATSELMUSALUE ON SIITÄ HUOLIMATTA MÄÄRÄYTYNYT MELKO SUUREKSI KOSKA TÄRINÄ LEVIÄÄ 
YMPÄRISTÖÖN LAAJEMMALLE ELI MYÖS KATSELMOITAVAN ALUEEN ULKOPUOLELLA TÄRINÄ ON 
AISTITTAVISSA



TÄRINÄ JA VAIKUTUKSET
• TÄRINÄ VAIMENEE NOPEASTI ETÄISYYDEN KASVAESSA, JOLLOIN RAKENNEVAURIOIDEN MAHDOLLISUUS 

PIENENEE SAMASSA SUHTEESSA

• KATSELMUSALUEEN LAAJUUS OTTAA TOISAALTA HUOMIOON MYÖS RAKENTEISSA PIILEVIEN 
JÄNNITTEIDEN MAHDOLLISUUDEN

• ALUEELLA ON RUNSAASTI UUTTA JA SANEERATTUA RAKENNUSKANTAA, JOISSA RAKENTEIDEN 
KUIVUMISEN AIHEUTTAMA KUTISTUMINEN AIHEUTTAA NORMAALIA KOSMEETTISTA VAURIOITUMISTA

• NÄITÄ OVAT MM. RAKENTEIDEN SAUMA- JA TAITEKOHTIEN AUKEAMISET JA MUUT PINTAVAURIOT



KIITOS!!!

• TEHDÄÄN TÄSTÄ HYVÄ TYÖMAA YHDESSÄ!



Läpi harmaan 
kiven

TALLIMÄEN 
PÄIVÄKODIN 
INFOTILAISUUS

PPKT
Jukka Halonen

11.9.2019



Kalliorakennus-Yhtiöt Oy



Kalliorakennus-Yhtiöt Oy  
lyhyesti

• Perustettu 1987

• Perheyhtiö

• Korkea kotimaisuusaste

• Palvelut
• tunnelilouhinta
• lujitustyöt
• maanalainen rakentaminen
• kiviainestoiminta



Perustiedot

• Henkilökuntaa n. 70
• Työllistetään n. 350

• Liikevaihto. >30 milj.€

• Tilauskanta. 40 milj.€

• Kalusto
• Jumboja 8
• Emulsiopanostuslaitteita 2
• RB- robotteja 4

• 3-4 yhtäaikaista urakkaa



Referenssit



Jokeri 2

• “Avaimet käteen”
• 2013–2015
• 31 Milj.€
• 100.000 m3

TKP

• 2013–2015
• 37 Milj.€
• 425.000 m3
• 23 kuilua



Länsimetro

• 2010 ->
• Ajotunnelit

• Keilaniemi
• Karhusaari
• Kivenlahti
• Espoonlahti

• Asemat ja ratatunnelit
• Lauttasaari
• Kivenlahti

• Metrovarikko
• Sammalvuori

• ~ 900.000m3
• ~ 100 milj.€



TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:n
POISTOPUTKIHANKE (PPKT)



PPKT

• Urakka-aika 9/2019 –
11/2020

• Maanpäälle näkyvät työt:
• Työmaatukikohta
• Kuilu radan varressa
• Louheen kuljetus

• Ympäristöön aiheutuva
häiriö

• Räjäytystärinä
• Räjäytyspaine
• Räjäytysääni
• Porausääni
• Tuuletuksen aiheuttama

ääni
• Louheen käsittelyn



Louhintaprosessi

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Porataan n. 20-27 metrisiä porareikiä. Reikiin pumpataan paineella injektointimassaa 



Injektointi

• Injektoinnilla tarkoitetaan tunnelin tiivistystä 
vesivuotojen estämiseksi

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Porataan n. 20-27 metrisiä porareikiä. Reikiin pumpataan paineella injektointimassaa 



Poraus japanostus

• Katkoa varten porataan 3-5 metrin mittaiset reiät
• Reiät panostetaan suunnitellusti
• Tarvittaessa jokainen reikä räjäytetään eri aikaan

• Jokaisen räjäytyksen poraus ja panostus suunnitellaan erikseen 
ennen työn aloitusta.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Jokaisen räjäytyksen jälkeen katsotaan räjäyyksestä syntyneet tärinät. Panostusta muokataan tulosten mukaan. Panostukeen käytetään putkia ja emulsiota. Nallituksella säädetään reikäkohtaista räjäytystä



Tuuletus

• Räjäytyksen jälkeen tunneli tuuletetaan räjäytyskaasuista. Tuuletusaika on noin 30 minuuttia – 2 tuntia.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tunnelituulettimet ovat äänieristettyjä. Työ vaatii tuuletuksen tunneliperään. Tuulettimet ovat suuritehoisia. Pitkä tuuletuslinja syö tehoa



Louheenajojarusnaus

• Tuuletuksen jälkeen tunneliperä tyhjennetään louheesta
Tyhjennykseen käytetään pyöräkuormaajaa ja kuorma-autoja
Ajoajat arkisin 07-20 ja viikonloppuisin 08-16

• Rusnauksella tarkoitetaan irtokivien poistoa tunnelin katosta ja 
seiniltä

Työ tehdään kaivinkoneella, johon on asennettu rusnapiikki

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tarvittaessa rusnausta suoritetaan myös käsityönä



Lujitustyöt

• Ruiskubetonointi
• Pultitus

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Ruiskutetaan betonia kalliopintaa vastenPultitus Harjateräs ja Ankkuripultit



Kiitos!
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