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TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N
YLIMÄÄRÄISET HAJUTARKKAILUTUTKIMUKSET

9.7.2021 ja 13.7.2021

Raportti nro 631-21-4453

Taustaa

Turun seudun puhdistamo Oy:n tilauksesta tehtiin yhtiölle heinäkuussa tulleiden hajuilmoi-
tusten perusteella aistinvarainen hajuhavainnointi 9.7.2021 puhdistamon lähimmillä haju-
tarkkailupisteillä nro 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 suhteellisen samoissa sääoloissa kuin hajuilmoi-
tuksen aikaan oli ollut. Viikolla 27 tulleet hajuilmoitukset aivan puhdistamon vierestä oli-
vat koskeneet puhdistamon toimintaa sekä lietekuljetuksia.

Lisäksi viikolla 28 tuli ilmoitus jäteveden hajusta Sairashuoneenkadun ja Ratakadun kul-
massa. Tämä ilmoitus todennäköisesti johtuu viemäriverkoston hajuista eikä liity Turun
seudun puhdistamo Oy:n toimintaan. Hajutarkkailu toteutettiin edellä mainitulla risteysalu-
eella 13.7.2021.

Tulokset

Ensimmäinen ylimääräinen hajutarkkailu tehtiin perjantaina 9.7.2021 klo 7:11˗8:18 väli-
senä aikana jolloin oli suhteellisen samanlaiset sääolot kuin ilmoituksen mukaan oli ollut
hajuja havaittaessa. Sää oli Ilmatieteenlaitoksen Turun Artukaisissa sijaitsevan mittaus-
aseman mukaan puolipilvinen/pouta, ilman lämpötila +20 °C, tuuleton/etelästä 1-2 m/s ja
ilmanpaine oli 1023 hPa.

Toinen ylimääräinen tarkkailu tehtiin tiistaina 13.7.2021 klo 8:33-8:38 ja 8:39-8:44 väli-
senä aikana Sairashuoneenkadun sekä Ratakadun kulmassa aistinvarainen hajutarkkailu.
Sää oli Ilmatieteenlaitoksen Turun Artukaisissa sijaitsevan mittausaseman mukaan poutai-
nen, ilman lämpötila +21 °C, tuuli 0,3–0,9 m/s luoteesta/idästä ja ilmanpaine oli 1019 hPa.

Havaintopaikat ovat liitteellä 1. Ylimääräisestä tarkkailusta 9.7.2021 pois jätetyt paikat on
yliviivattu. Ylimääräiset havainnot on merkitty oransseilla pisteillä. 13.7.2021 tehdyn tark-
kailun alue merkitty liitteelle keltaisella ympyrällä.

Aistinvaraisessa hajutarkkailussa havainnoidaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon
poistoilmapiipun kautta kulkeutuvien hajujen ja viemäröinnistä peräisin olevien hajujen
esiintymistä ja voimakkuutta. Jokaisessa havaintopaikassa tarkkaillaan puhdistamon omi-
naishajun sekä viemäröinnistä peräisin olevan hajun esiintymistä ja voimakkuutta 5 minuu-
tin ajan. Hajuhavainnot kirjattiin ylös noin 10 s välein eli tehtiin yhteensä 30 hajuhavaintoa
havaintopaikkaa kohden. Hajun voimakkuutta kuvataan 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



Hajutarkkailujen tulokset on esitetty taulukoissa 1 ja 2.

TAULUKKO 1. Turun seudun puhdistamo Oy:n ylimääräinen hajutarkkailu 9.7.2021 to-
teusjärjestyksessä.

Puhdistamon tai viemärin

ominaishaju

voimakkuus

Klo Havaintopaikka ei

hajua

1 2 3 4 Huomiot ja lisätiedot

7:11-
7:16

6 X Tyyntä, kasvillisuus tuoksui ajoittain.

7:20-
7:25

5 X Lieterekka lähti puhdistamolta 7:21, ei hajuja pisteelle.
Tyyntä, kasvillisuus tuoksui ajoittain.

7:29-
7:34

8 X Tyyntä, ohiajaneesta roska-autosta lievä haju havain-
topisteelle mennessä.

7:38-
7:43

4 X Melko tyyntä, ajoittain tuulen vire.

ylimääräinen 1* noin
40 s.

Pisteeltä kävellessä pisteelle 7 lievää puhdistamon
hajua kävelytiellä ennen Puutarhakadun ylittävää
suojatietä noin 40 sekunnin ajan. Hansacenterin lähel-
lä oleva suojatie.

7:50-
7:55

7 X Pieni tuulen vire ajoittain.

8:00-
8:05

3 23
(77%)

7
(23%)

Suurin tuulenvire tarkkailujen aikana tällä havaintopai-
kalla. Lievää hajua, joka mahdollisesti poistopiipusta,
mutta ajoittain tuntui sekoittuneen viemärihajuakin
mukaan. Haju tuntui sähkökaapin kohdalla, johon on
maalattu mustekalan kuva.
5 minuutin tarkkailuajan jälkeen haju jatkui tuulettoma-
na aikana noin 2 minuutin ajan lievänä/selvänä.
Myös hajunpoistolaitteistosta tuli sille tyypillistä hajua
ajoittain (maa/sammalemainen haju).

ylimääräinen 2* X Hajunpoistolaitteiston ohituksen jälkeen haisi kävely-
tiellä lievä jätevesi hetken. Myös hiekkakävelytien
kohdalla, mikä nousee Hansapuistoon, haisi lievästi
hetken jätevesi.

8:13-
8:18

2 X Melko tyyntä.

8:18-
8:40

lopetus X Pisteeltä 2 käveltiin Annankatua Puutarhakadulle,
josta Hansakadulle sekä Tallimäenpuistoon tuulen
suunnan mukaisesti tarkistettiin mahdollisia hajuja.
Puhdistamon eikä viemärin hajuja ei kuitenkaan enää
havaittu.

* Lisämerkinnät kartassa oranssilla pisteiden 4 sekä 3 jälkeen havaitut hajuhavainnot.

Puhdistamolle tyypillinen jätevesihaju havaittiin paikalla 3 hetkittäin tarkkailun aikana.
Tarkkailun jälkeen hajua havaittiin noin 2 minuutin ajan sähkökaapin (jossa maalattu mus-
tekala) kohdalla. Tarkkailun jälkeen oli tuuleton hetki, jolloin jäteveden haju tuntui lievä-
nä/selvänä. Tämän lisäksi hajua havaittiin siirtymien aikana paikalta 4 matkalla paikalle 7
sekä paikalta 3 matkalla paikalle 2. Paikan 4 jälkeen haju havaittiin ennen Hansakadulta
Puutarhakatua ylittävän suojatien kohdalla (Hansacenterin puolelta). Haju oli lievää ja sitä
havaittiin noin 40 sekunnin ajan. Paikalta ei nähty oliko mahdollisesti puhdistamon luolaan
johtava ovi mahdollisesti auki. Haju kuitenkin muistutti piipusta tulevaa hajua. Hajua ha-
vaittiin myös paikalta 3 paikalle 2 heti hajunpoistolaitteiston jälkeen sekä Hansapuiston
hiekkakävelytien kohdalla hetkellisesti.

Tarkkailun lopuksi lähdettiin havaintopaikalta 2 Annankatua pitkin Puutarhakadulle, josta
Hansakadun kautta Tallimäenpuistoon mahdollisten tuulen suuntaisten hajuhavaintojen
havaitsemiseksi. Mitään ei kuitenkaan havaittu. Aiemmin havaittua hajua suojatien kohdal-
la ei myöskään uudelleen havaittu.



TAULUKKO 2. Turun seudun puhdistamo Oy:n ylimääräinen hajutarkkailu 13.7.2021,
Sairashuoneenkadun sekä Ratakadun risteys.

Puhdistamon tai viemärin

ominaishaju

voimakkuus

Klo Havaintopaikka ei

hajua

1 2 3 4 Huomiot ja lisätiedot

8:33-
8:38

Sairashuoneen-
katu/Ratakatu

X

8:39-
8:44

Sairashuoneen-
katu/Ratakatu

X

Hajuilmoituksen perusteella tehdyn ylimääräisen hajutarkkailun 13.7.2021 perusteella Sai-
rashuoneen ja Ratakadun risteyksessä ei havaittu hajuja. Alueella tehtiin kaksi 5 minuutin
mittaista hajutarkkailujaksoa, jossa liikuttiin liitteelle 1 merkityllä keltaisella alueella Sai-
rashuoneen katua sekä Ratakatua pitkin. Turun seudun puhdistamo Oy:ltä saadun tiedon
mukaan ilmoittajan havaitsema haju on mahdollisesti peräisin viemäriverkostossa tulleista
hajuista.

Turussa 14. heinäkuuta 2021

Heidi Ilmanen
ympäristösuunnittelija

Liitteet
Liite 1 Turun seudun puhdistamo Oy:n hajutarkkailupisteet,

tarkkailut pisteillä 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8

Jakelu
Turun seudun puhdistamo Oy/Mirva Levomäki
Turun seudun puhdistamo Oy/Jyrki Haapasaari
Turun seudun puhdistamo Oy/Jarkko Laanti
Turun seudun puhdistamo Oy/Kaj Piironen
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TSP Oy:n hajutarkkailun havaintopaikat
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