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Louhittu osuus

TAMMELA

200 M
Logica/MML

näsijärven ranta-

täytöt valmistuvat
tämän vuoden loppuun mennessä. Aspinniemessä täytöstä
on tehty vasta 21 prosenttia mutta muualla
Ranta-Tampellassa jo
65 prosenttia. Samentuminen on pääosin
pysynyt järveen laskettujen suojaverhojen sisäpuolella.

TunneliTyömaan

Naistenlahden päästä
louhetta on kuljetettu
etualalla olevan Kekkosentien alitse Ranta-Tampellaan. Kuvassa näkyvä tunnelin
aukko kuuluu työtunneliin. Työmaan tukikohta on entisessä ratakanjonissa, kuvassa taka-alalla olevan
Kastinsillan takana.
rantaan ja maa-aineksia muun muassa Niemenrannan alueelle.

louhittu jo 38 prosenttia
● Naistenlahdessa tunneleita on louhittu 375 metriä, Näsikalliossa 765 metriä

ja Santalahdessa 565 metriä. Kahden tunnelin yhteispituus on 4,6 kilometriä.
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Miten rakentamisessa huomioidaan pölystä asukkaille aiheutuvat ongelmat?
Työmaiden ympäristön katuja
puhdistetaan säännöllisesti.
Tällä hetkellä Naistenlahden ja
Näsikallion ympäristössä kadut
puhdistetaan kaksi kertaa päivässä.
Santalahdessa katujen puhdistuskalusto on toistaiseksi paikalla koko ajan. Siten Santalahdessa
katujen puhdistusta tehdään niin
monta kertaa päivässä kuin se on
tarpeellista.
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Miten Santalahden ennakoitua suuremmat pilaantuneet maat käsitellään?
Kaivuumaista erotellaan ensin
puu, betoni ja tiilet. Seulonnan jälkeen pilaantuneet maat viedään
asianomaiset luvat omaavaan vastaanottopaikkaan.
Lievästi pilaantuneita maita on
viety Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen. Voimakkaammin
pilaantuneet maat on viety ongelmajätteen käsittelykeskuksiin esimerkiksi Forssaan ja Poriin.
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Miten pilaantuneiden maiden määrä vaikuttaa aikatauluun ja kustannuksiin?
Se ei vaikuta aikatauluun, koska
kalustoa ja henkilöstöä on lisätty.
Tavoitekustannuksessa on pilaantuneiden maiden kunnostukseen varattu noin 2 miljoonaa euroa. Tämänhetkinen ennuste on,
että summa ylittyy runsaalla 2 miljoonalla.
Kasvaneet kustannukset jaetaan
allianssiosapuolten kesken etukäteen sovitussa suhteessa.
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Mitä ennalta arvaamattomia lisätöitä on tähän
mennessä tullut ilmi?
Santalahdessa Rantatien risteyssillan aukon leveyttä sekä siltaan
liittyvää tukimuuria on kasvatettu
raitiotien rakentamisen helpottamiseksi. Töistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat noin 90 000 euroa.
Rauhaniementien uuden sillan
leveyttä on lisätty metrillä kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseksi. Lisäkustannukset ovat
noin 200 000 euroa.
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