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1 
Paljonko tunneli työllistää
tällä hetkellä?
Tunneliallianssin vahvuus on

331, ja perehdytettyjen määrä on
893. Perehdytettyjen määrässä
ovat mukana nekin, jotka tekevät
työmaalla jotakin pientä sellais-
ten yritysten palveluksessa, jotka
eivät ole mukana allianssin vah-
vuudessa.

Allianssin henkilökunnasta 10
prosenttia on ulkomailta. Pirkan-
maalta on 60 prosenttia, josta 30
prosenttia on tamperelaisia.

2 
Onko louhinnassa tapah-
tunut yllätyksiä ja kuinka
louhinta sujuu Tammer-

kosken alapuolella?
Louhinnat ovat edenneet suun-
nitelmien mukaan. Geologit ovat
työmaalla koko ajan. Heidän avul-
laan lujituksia hienosäädetään.

Louhintaa tehdään ympäris-
tön ehdoilla. Tammerkosken pa-
don kohdalla edetään lyhyillä 2–3
metrin räjäytysosuuksilla. Suunni-
telmat on tehty yhteistyössä pato-
turvallisuusviranomaisten kanssa.

3 
Millaista kallio on Tam-
merkosken alapuolella?
Kallion laatu on kohtalaista

eikä lujitustoimenpiteitä ole tar-
vinnut tehdä normaalia tunnelin
rakentamista enempää.

Merkittäviä heikkousvyöhyk-
keitä ei ole toistaiseksi lävistetty.

Kalliota on lujitettu ruiskubeto-
nilla ja kallion lujituspultein.

Kokonaisuudessaan Tammer-
kosken kohdalla kallion laatu on
vastannut allianssin ennakkoar-
viota.

4 
Kuinka paljon tunnelista
joudutaan pumppaamaan
pois vettä?

Tunnelin vuotovesimäärä vaihte-
lee neljästä kahdeksaan litraan mi-
nuutissa sataa tunnelimetriä kohti.

Tunnelissa käytetään erilaisissa
prosesseissa lisäksi paljon vettä,
esimerkiksi porauksessa, kalliopin-
tojen pesussa ja kuorma-autojen
renkaiden pesussa.

Vesi pumpataan ulos esiselkey-
tykseen ja sieltä edelleen kaupun-
gin viemäriverkkoon.

5 
Ovatko räjäytystyöt ai-
heuttaneet sellaista va-
hinkoa, joista joudutaan

maksamaan korvauksia?
Hankkeen vaikutusalueella asuu 
kymmeniä tuhansia ihmisiä. Yh-
teydenottoja on tullut alle 50. Ne
kaikki tutkitaan, ja tarvittaessa
tehdään välikatselmukset.

Tapaukset ratkaistaan vasta, kun
louhinnat ovat päättyneet ja lop-
pukatselmukset tehty. Allianssi
käyttää vaurioepäilyjen selvittä-
misessä ulkopuolista asiantuntijaa.

Tampereen Rantatunnelista on
● Tähän mennessä työt ovat maksaneet 48,3 miljoonaa euroa 180,6 miljoonan euron tavoitehinnasta.
Viikossa syntyy yhteensä 80-100 metriä lujitettua tunnelia kahdessa eri liikennetunnelissa.
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