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Poistoputkihanke etenee - Sopimus tunkkauksesta allekirjoitettu 
 
Turun seudun puhdistamo Oy ja Ward & Burke Group Ltd ovat 7.11.2019 allekirjoittaneet sopimuksen 
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uuden poistoputken tunkkausurakasta. Sopimuksen arvo on noin 16,5 
miljoonaa euroa ja se sisältää maan alle usean metrin syvyyteen tunkattavan, 800 m pitkän ja 2,5 m 
halkaisijaltaan olevan betoniputken aloitus- ja lopetuskaivantoineen. Tunkkausurakka on tekniseltä 
toteutukseltaan ja kokoluokaltaan Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen. Vastaavaa toteutustapaa ei ole 
käytetty Suomessa tässä mittakaavassa aiemmin, vaikka menetelmä on maailmalla paljon käytetty. 
 
”Tunkkausurakka on merkittävin osa käynnissä olevaa poistoputkihanketta ja olemme iloisia voidessamme 
aloittaa yhteistyön kokeneen ja maailmanlaajuisesti toimivan kumppanin kanssa”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja 
Mirva Levomäki. 
 
”Hienoa aloittaa näin ainutlaatuinen eurooppalainen yhteistyö Turussa.”, Ward & Burke Groupin perustaja 
Michael Ward kiittelee. 
 
Toteutusurakka kilpailutettiin julkisena hankintana ja tarjouskilpailuun osallistui useita eurooppalaisia 
tunkkausurakoitsijoita. 
 
Poistoputkihankkeeseen kuuluu myös nykyisen laitoksen yhteyteen rakennettava UV-desinfiointilaitos. 
Desinfiointikäsittelyn jälkeen jo poistoputkea pitkin mereen johdettava puhdistettu jätevesi täyttää uimavedelle 
asetetut vaatimukset. Poistoputkihankkeella yhtiö varautuu muun muassa ilmastonmuutoksen haasteisiin. 
Itämereen laskettava kuormitus vähenee entisestään, sillä hankkeen valmistuttua yhtiö yltää jäteveden 
puhdistuksessa nykyistäkin parempaan lopputulokseen. 
 
Turun seudun puhdistamon poistoputkihanke on ollut esillä jo aiemminkin. Yhtiö kilpailutti koko hankkeen 
toteutuksen yhtenä kokonaisuutena viime vuonna ja joutui hakemaan lisärahoitusta kustannusarvion ylittyessä 
18 miljoonalla eurolla. Lisärahoituksen saatuaan yhtiö kuitenkin keskeytti hankinnan. Nyt hankkeen 
kokonaisbudjetti on 48 miljoonaa euroa ja kokonaisuus on jaettu useisiin urakoihin ja erillishankintoihin. Näistä 
on toistaiseksi kilpailutettu louhintaurakka, johtosiirtourakka, työmaajärjestelyt ja nyt viimeisimpänä 
tunkkausurakka.  
 
”Olemme saaneet nyt selkeästi edullisempia tarjouksia ja solmineet merkittävästi huokeampia sopimuksia kuin 
miltä tilanne näytti vuosi sitten. Myös kustannukset mahdollisten riskien toteutuessa ovat pienentyneet 
huomattavasti”, Levomäki kertoo. 
 
Louhinnat laitoksen läheisyydessä ovat jo käynnistyneet ja louhintaa toteuttaa Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. 
Lähiseudun asukkaille, päiväkodille ja kouluille on pidetty tiedotustilaisuuksia. Ajantasaista lisätietoa 
louhintojen ja koko hankkeen etenemisestä löytyy Turun seudun puhdistamo nettisivuilta, osoitteesta 
www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki. 
 
Seuraavat kilpailutukset käynnistyvät jo lähiviikkoina. Ensi vuonna luvassa on muun muassa UV-
desinfiointilaitoksen rakennusurakan kilpailutus. Tunkkausta on tarkoitus päästä tekemään ensi kesänä. 
 
”Meillä on hyvä tiimi, jolla hanketta viedään eteenpäin. Myös yhteistyö urakoitsijoiden kanssa on sujuvaa. 
Olen luottavainen, että hanke saadaan onnistuneesti maaliin.”, Levomäki sanoo. 
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