Tiedote, kesäkuu 2020:

Kakolanmäen
jätevedenpuhdistamon
poistoputkea rakennetaan
Hyvät Kakolanmäen alueen asukkaat
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uudistushanke
etenee ja uuden puhdistetuille jätevesille tarkoitetun
poistoputken louhinta jatkuu.
Louhintaa tehdään rakenteilla olevan poistoputken
osuudella Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta Tukholmankadulle päin sekä tulevan hygienisointiyksikön
eli UV-laitoksen kohdalla.
Alueella nyt tapahtuva louhinta aiheuttaa hetkittäin tärinää ja voi tuntua epämiellyttävältä. Tärinän vaikutusalueella olevat rakennukset on kartoitettu syksyllä 2019.
Louhinnasta ei ole vaaraa rakennuksille. Rakennuksille
on asetettu tärinään liittyvät raja-arvot, joita louhinnassa ei saa ylittää. Louhinnoista aiheutuvaa tärinää seurataan reaaliaikaisesti tärinämittareilla. Pahoittelemme
louhinnasta aiheutuvaa väliaikaista haittaa.
Poistoputki tullaan poraamaan ja tunkkaamaan satamasta päin Pansiontien ja Ratavahdinrinteen läheisyydessä
olevalle puistoalueelle. Poistoputken poraus ja
tunkkaus tullaan toteuttamaan
heinä-syyskuussa 2020.

Seuraa hankkeen etenemistä!
Ajantasaista tietoa ja tiedotteet:
• turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki
• Facebook: @TurunSeudunPuhdistamoOy
• Twitter: @TurunSeudunPuhd

Poistoputkihankkeen rakentaminen alkoi syyskuussa
2019 ja päättyy keväällä 2023. Hankkeeseen liittyvät
louhintatyöt alkoivat lokakuussa 2019 ja päättyvät
alkuvuonna 2021

Jos sinulla herää kysymyksiä
rakennustöistä tai itse hankkeesta,
ole yhteydessä
Mirva Levomäki
toimitusjohtaja
p. 040 712 6241
mirva.levomaki@turku.fi
Jarno Arfman
tekninen päällikkö
p. 040 712 6231
jarno.arfman@turku.fi

Miksi uusi
poistoputki?
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla käsitellään
lähes 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet eikä
poistoputken kapasiteetti ole nykyisellään riittävä. Putken
kapasiteetin kasvattamisella varmistetaan, että puhdistamo
voi jatkossakin tuottaa laadukasta jätevedenpuhdistusta kustannustehokkaasti. Hankkeen valmistuttua myös Turun merialueelle kohdistuva
hygieeninen ympäristökuormitus vähenee merkittävästi.
Lisätietoja poistoputkihankkeesta, mm. lyhyt animaatio, löytyy
hankkeen nettisivuilta www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki.
Seuraa hanketta myös Facebookissa @TurunSeudunPuhdistamoOy
ja Twitterissä @TurunSeudunPuhd.
Ystävällisin terveisin
Mirva Levomäki			
Toimitusjohtaja			
Turun seudun puhdistamo Oy
Jarno Arfman
Tekninen päällikkö
Turun seudun puhdistamo Oy
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Kartta alueesta:
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Ajantasaista tietoa ja tiedotteet:
• turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki
• Facebook: @TurunSeudunPuhdistamoOy
• Twitter: @TurunSeudunPuhd
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Seuraa hankkeen etenemistä!
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