TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N HAJUTARKKAILU
JOULUKUU 22.12.2021
Raportti nro 631-22-913
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n hajutarkkailija suoritti aistinvaraista
hajutarkkailua Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon lähiympäristössä 15 havaintopaikassa
22.12.2021. 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. Pakkassäästä johtuen (> -10 oC) jokaisessa havaintopaikassa
tarkkailtiin puhdistamon ominaishajun sekä viemäröinnistä peräisin olevan hajun esiintymistä ja voimakkuutta poikkeuksellisesti 3 minuutin ajan. Hajuhavainnot kirjattiin ylös
noin 10 s välein eli tehtiin yhteensä 18 hajuhavaintoa havaintopaikkaa kohden. Tavanomaisesti haisteluaika on 5 min/havaintopaikka ja 30 havaintoa/havaintopaikka. 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: Keskiviikko 22.12.2021 klo 18:15–20:00. Sää oli tarkkailun aikaan
selkeä–lähes pilvinen (0–7/8), lämpötila -14 oC. Tuulen nopeus 1–2 m/s ja suunta kaakkois-etelä (SE/S). Ilmanpaine 1022 hPa (~korkeapaine).
TAULUKKO 1. Hajutarkkailun aikana tehdyt havainnot havaintopaikoissa.
Havaintopaikka/ aika
1. klo 19:45–19:48
2. klo 19:51–19:54
3. klo 19:56–19:59

4. klo 18:57–19:00
5. klo 19:02–19:05
6. klo 19.06–19:09
7. klo 18:50–18:53
8. klo 19:11–19:14
9. klo 19:24–19:27
10. klo 19:30–19:33
11. klo 18:34–18:37
12. klo 19:17–19:20
13. klo 19:40–19:43
K1 klo 19:34–19:37
P3 klo 18:15–18:18

Lounais-Suomen
vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Hajutarkkailijan kirjaamat huomautukset ja lisätiedot

Lievää, hetken selvää jäteveden ja viemärimäisen hajun sekoitusta.
Hajua havaittiin tuulen suunnan mukaisesti hajunpoistolaitteiston pohjoispuolella noin 0–15 metrin päässä laitteistosta.

Lievää savun hajua.
Ruoan hajua, todennäköisesti peräisin alueen ravintoloista.
Lievä kaasumainen / pistävän savun haju taustalla.
Lievää savun hajua talojen lämmityksestä.

Osoite
Telekatu 16
20360 TURKU

Puh.
*(02) 274 0200

Telekopio/S-posti
(02) 238 1838
enimi.snimi@lsvsy.fi

ALV rek.
Y 1564941-9
Krnro 774822
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TAULUKKO 2. Puhdistamon ominaishajun esiintyminen ja voimakkuus havaintopaikoissa
22.12.2021.

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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hajulähde

TAULUKKO 3. Jätevesiviemäröinnin ominaishajun esiintyminen ja voimakkuus havaintopaikoissa 22.12.2021.

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
7 (39 %
1 min. 10 s.)

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

1 (6 % 10 s.)

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 sisäänkäynti). Lietteenkuljetukset siirtyivät päiväsaikaan vuoden 2021 alussa. Hansakadun pääsisäänkäynti avattiin muulle liikenteelle maalis/huhtikuun 2021 vaihteessa.
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Tarkkailukierroksen aikana ei havaittu puhdistamon ominaishajua. Havaintopaikalla 3
Hansapuiston hajunpoistolaitteiston läheisyydessä havaittiin lievää ja hetken selvää jäteveden ja viemärimäisen hajun sekoitusta. Haju ei ollut luonteeltaan niin tunkkainen tai epämiellyttävä kuten tavanomainen viemäröinnin haju. Hajua havaittiin tuulen suunnan mukaisesti vain hajunpoistolaitteiston pohjoispuolella noin 0–15 metrin päässä laitteistosta.
Elokuusta 2021 asti olleet ylimääräiset havaintopaikat K1 ja P3 jätetään vuoden 2022 alusta pois tarkkailukierroksesta, koska hajuja ei ole havaittu elo–joulukuun tarkkailujen aikana. Turun seudun puhdistamo Oy:n viemäriverkostokohteissa tullaan tekemään hajutarkkailua vuonna 2022 touko–syyskuun tarkkailukerroilla. Viemäriverkoston hajutarkkailua
tehdään havaintopaikoilla V1 Fleminginpuiston hajunpoistolaitteiston läheisyydessä Vähäheikkilän alueella ja V2 Raision linjan hajunpoistolaitteiston läheisyydessä Artukaisissa.

Turussa 15. helmikuuta 2022

Nina Leino
prosessi-insinööri, DI
Liitteet
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Hajutarkkailun havaintopaikat, kartta

Jakelu
Turun seudun puhdistamo Oy/Turun seudun puhdistamo Oy
Turun seudun puhdistamo Oy/Mirva Levomäki
Turun seudun puhdistamo Oy/Jarno Arfman
Turun seudun puhdistamo Oy/Jyrki Haapasaari
Turun seudun puhdistamo Oy/Jani Hannula
Turun seudun puhdistamo Oy/Mari Laaksoharju
Turun seudun puhdistamo Oy/Jarkko Laanti
Turun seudun puhdistamo Oy/Esa Malmikare
Turun seudun puhdistamo Oy/Mika Mäkilä
Turun seudun puhdistamo Oy/Juha Nurmi
Turun seudun puhdistamo Oy/Kaj Piironen
Turun seudun puhdistamo Oy/Tero Säteri
Turun seudun puhdistamo Oy/Jouko Tuomi
Turun seudun puhdistamo Oy/Suvi Venho
Turun kaupunki/Ympäristönsuojelutoimisto
Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirjaamo
Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Stranius

LIITE 1

© Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
© MML (Maastotietokanta 8/2021)

TSP Oy:n hajutarkkailun havaintopaikat

