TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N HAJUTARKKAILU
MARRASKUU 26.11.2021
Raportti nro 306-21-8714
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n hajutarkkailija suoritti aistinvaraista
hajutarkkailua Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon lähiympäristössä 15 havaintopaikassa
26.11.2021. Havaintopaikat on merkitty liitteen 1 karttaan. Tarkkailutulokset on esitetty
taulukoissa 1–3.
Aistinvaraisessa hajutarkkailussa havainnoidaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon
poistoilmapiipun kautta kulkeutuvien hajujen ja viemäröinnistä peräisin olevien hajujen
esiintymistä ja voimakkuutta. Jokaisessa havaintopaikassa tarkkaillaan puhdistamon ominaishajun sekä viemäröinnistä peräisin olevan hajun esiintymistä ja voimakkuutta 5 minuutin 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

Tarkkailuajankohta: Perjantai 26.11.2021 klo 9:24–11:35. Sää oli tarkkailun aikaan
selkeä–puolipilvinen (0–5/8), lämpötila -1,5…-2,5 oC. Tuulen nopeus 2–4 m/s ja suunta
pohjois-luode (N/NW). Ilmanpaine 993–995 hPa (~matalapaine).
TAULUKKO 1. Hajutarkkailun aikana tehdyt havainnot havaintopaikoissa.
Havaintopaikka/ aika
1. klo 10:59–11:04
2. klo 11:06–11:11
3. klo 11:15–11:20

4. klo 11:30–11:35

5. klo 10:04–10:09
6. klo 9:55–10:00
7. klo 11:22–11:27
8. klo 10:12–10:17
9. klo 10:28–10:33
10. klo 10:38–10:43
11. klo 9:40–9:45
12. klo 10:19–10:24
13. klo 10:50–10:55
K1 klo 10:44–10:49
P3 klo 9:24–9:29
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Hajutarkkailijan kirjaamat huomautukset ja lisätiedot
Ajoittain liikenteen hajua.
Hansapuiston hajunpoistolaitteiston luona tuulen suunnan alapuolella
havaittiin lievää oksennusmaista/hapanmaitomaista hajua. Haju merkittiin viemäröinnin hajuksi, koska se tuli laitteistosta.
Lieterekka tuli puhdistamolta ulos ja ajoi havaintopaikan ohi hieman
ennen tarkkailuajan puoliväliä. Havaintopaikalla esiintyi rekan hajunpoistopesuaineen hajua lähes 2 minuutin ajan.
Hetken erittäin lievää puhdistamon hajua alempana talon takanurkalla.
Ajoittain liikenteen hajua.
Hetken erittäin lievää puhdistamon hajua. Tuuli oli lähes tyyntä.

Havaintopaikalla oli lähes tyyntä.
Havaittiin lievää jätevesimäistä hajua.
Havaintopaikalle tuli melko kovia tuulen puuskia.
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TAULUKKO 2. Puhdistamon ominaishajun esiintyminen ja voimakkuus havaintopaikoissa
26.11.2021.

piste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
K1
P3

Puhdistamon ominaishaju
voimakkuus ja havainnot kpl (osuus %) / kestoaika
ei hajua
lievä
selvä
voimakas
erittäin
(0)
(1)
(2)
(3)
voimakas (4)
X
X
X
X
X
2 (7 %
20 s.)
X
1 (3 %
10 s.)
X
X
X
X
3 (10 %
30 s.)
X
X

Hajulähde

Puhdistamo

Puhdistamo

Puhdistamo

TAULUKKO 3. Jätevesiviemäröinnin ominaishajun esiintyminen ja voimakkuus havaintopaikoissa 26.11.2021.

piste
1
2

Viemäröinnin ominaishaju
voimakkuus ja havainnot kpl (osuus %) / kestoaika
ei hajua
lievä
selvä
voimakas
erittäin
(0)
(1)
(2)
(3)
voimakas (4)
X
X
11 (37 %
1 min. 50 s.)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
K1
P3

Hajulähde

Hansapuiston
hajunpoistolaitteisto

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tarkkailun aikana Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon prosessin tila oli normaali. Poistoputken ja UV-laitoksen rakennustyömaan ajan pääosa puhdistamon liikenteestä on tapahtunut Sofiankadun varauloskäynnin (havaintopaikan 13 läheinen sisäänkäynti). Lietteenkuljetukset on tehty Hansakadun pääsisäänkäynnistä (havaintopaikan 4 läheinen sisään-
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käynti). Lietteenkuljetukset siirtyivät päiväsaikaan vuoden 2021 alussa. Hansakadun pääsisäänkäynti avattiin muulle liikenteelle maalis/huhtikuun 2021 vaihteessa.
Tarkkailukierroksen aikana havaittiin lievää tai erittäin lievää puhdistamon ominaishajua
havaintopaikoilla 6, 8 ja 13. Havaintopaikalla havaittu 13 haju muistutti enemmän jätevesimäistä hajua. Havaintopaikalla 3 Hansapuiston hajunpoistolaitteiston lähisyydessä tuulen
suunnan alapuolella havaittiin lievää oksennusmaista/hapanmaitomaista hajua. Vaikka haju
ei muistuttanut tavanomaista viemäröinnin hajua, haju merkittiin viemäröinnin hajuksi,
koska se tuli laitteistosta.
Havaintopaikalla 4 lieterekka tuli puhdistamolta ulos ja ajoi havaintopaikan ohi hieman
ennen tarkkailuajan puoliväliä. Havaintopaikalla esiintyi rekan hajunpoistoon käytettävän
pesuaineen hajua lähes 2 minuutin ajan. Lietteen hajua ei havaittu, kuten aiemmin vuoden
aikana tehtyjen ylimääräisten lietteenkuljetuksen hajutarkkailujen aikana.

Turussa 20. joulukuuta 2021

Nina Leino
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