
Osoite Puh. S-posti ALV rek.
Lounais-Suomen Telekatu 16 Y 1564941-9
vesi- ja ympäristötutkimus Oy 20360 TURKU *(02) 274 0200 enimi.snimi@lsvsy.fi Krnro 774822

YLIMÄÄRÄINEN HAJUTARKKAILUTUTKIMUS TSP OY:N
LIETEKULJETUSTEN OSALTA 13.7.2021

Raportti nro 631-21-4451

Taustaa

Turun seudun puhdistamo Oy:n tilauksesta tehtiin yhtiölle heinäkuussa tulleiden hajuilmoi-
tusten perusteella lietekuljetuksen aistinvarainen hajuhavainnointi 13.7.2021 puhdistamon
lähimmällä hajutarkkailupisteellä nro 4.

Turun seudun puhdistamo Oy:n henkilökunta oli käynyt toteamassa aamulla ennen varsi-
naista hajutarkkailua lieterekasta tulleen hajua, kun se lähti puhdistamolta kohti Topinojal-
la sijaitsevaa biokaasulaitosta. Hajua ehkäisevää pesukemikaalia ei ollut käytetty auton
puhdistuksessa.

Tulokset

Hajutarkkailu tehtiin tiistaina 13.7.2021 noin klo 9:30˗10:15 välisenä aikana. Sää oli Ilma-
tieteenlaitoksen Turun Artukaisissa sijaitsevan mittausaseman mukaan poutainen, ilman
lämpötila +24 °C, tuuli etelästä 1-2 m/s ja ilmanpaine oli 1019 hPa. Turun seudun puhdis-
tamo Oy:n oman sääaseman mukaan noin klo 9:45 ilman lämpötila oli +24 °C, tuuli lou-
naasta 3 m/s ja ilmanpaine 1015 hPa.

Tarkkailun aikana oltiin yhdessä havaintopaikassa (nro 4) ja sen välittömässä läheisyydes-
sä (ks. liite 1). Mahdollista hajua havainnoitiin sekä rekan saapuessa että lähtiessä puhdis-
tamolta. Havainnot tehtiin rekan saapuessa noin 10 sekunnin välein ja rekan lähtiessä noin
5 sekunnin välein. Hajun voimakkuutta kuvattiin seuraavalla asteikolla:

0 = ei haise tarkkailualueelta peräisin olevaa hajua ei havaita

1 = lievä haju haju havaitaan, mutta hajuhavainto on lievä

ja vaimea

2 = selvä haju haju on jo selkeästi havaittavissa, muttei häiritsevä

3 = voimakas haju haju on voimakas ja lievästi häiritsevä

4 = erittäin voimakas haju haju on erittäin voimakas ja häiritsevä,

hajulla on lieviä fyysisiä vaikutuksia tarkkailijaan

Hajutarkkailun tulokset on esitetty taulukoissa 1 ja 2.



TAULUKKO 1. Turun seudun puhdistamo Oy:n ylimääräinen hajutarkkailu 13.7.2021,
lieterekka saapuu puhdistamolle. Havainnot noin 10 sekunnin välein.

9:35-9:37 Lieterekan ominaishajut

voimakkuus

Havainto ei hajua 1 2 3 4 muuta
1 X lieterekka kääntymässä Puutarhakadulta

Hansakadulle

2 X
3 X ajoi ohi tarkkailijan

4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X Havaintojen jälkeen oltiin alueella vielä noin 1

minuutti eikä hajuja havaittu

TAULUKKO 2. Turun seudun puhdistamo Oy:n ylimääräinen hajutarkkailu 13.7.2021,
lieterekka poistuu puhdistamolta. Havainnot noin 5 sekunnin välein. Tarkkailu kävellen
Hansakujan päästä Hansakatua pitkin Puutarhakadulle rekan perässä.

10:06-10:09 Lieterekan ominaishajut

voimakkuus

Havainto ei hajua 1 2 3 4 muuta
1 X luolasta tullessa ei havaittu hajua rekasta eikä

ovesta

2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X Erittäin lievä vaimea

10 X Erittäin lievä vaimea

11 X
12 X pesuainehaju

13 X pesuainehaju

14 X pesuainehaju, rekka kääntyi Ratavahdinrin-
teestä Pansiontien suuntaan

15 X erittäin lievä liete + pesuaineyhdistelmä

16 X pesuainehaju

17 X pesuainehaju

18 X pesuainehaju

19 X
20 X
21 pesuainehaju

22
23
24 Havaintojen jälkeen oltiin alueella vielä noin 1

minuutti eikä hajuja havaittu

Lieterekan haju tuntui lievänä rekan saapuessa puhdistamolle ja ennen kuin rekka oli ohit-
tanut tarkkailijan. Rekka oli kääntymässä Puutarhakadulta Hansakadulle. Tarkkailija seisoi
Hansakadulla kerrostalon edessä. Rekan ohittaessa tarkkailijan hajua ei hetkeen tuntunut.



Selvät hajuhavainnot tulivat rekan jälkeen Hansakadulla, kun rekka oli ajanut portista si-
sään. Rekka kulki vauhdikkaasti eikä hajuhavaintoja havaittu sisäänajon jälkeen.

Rekan poistuessa puhdistamolta Hansakadulla havaittiin erittäin lievä lietemäinen haju
rekan jälkeen. Rekka oli ajanut jo Ratavahdinrinteen valoihin, kun Hansakadulla havaittiin
pesuainehajua, mikä oli todennäköisesti peräisin rekan pesusta. Yhdessä havainnoista oli
pesuaineen lisäksi mukana lievää lietemäistä hajua. Pesuainehaju oli hetken rekan käänty-
essä Ratavahdinrinteestä Pansiontien suuntaan, joten hajut saattavat rekan jälkeen jäädä
säätilasta riippuen alueelle hetkeksi tuntumaan.

Tarkkailu oli yksittäinen, ja siihen vaikuttaa vallinnut säätila. Mikäli kuljetuksessa nouda-
tetaan kaikkia toimintaohjeita, voidaan voimakkailta hajuhaitoilta välttyä. Havaintojen
perusteella lietekuljetuksissa mahdollisesti saattaa ajoittain aiheutua hetkellisiä hajuhaittoja
kuljetusreitin varrella.

Turussa 14. heinäkuuta 2021
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