TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N HAJUTARKKAILU
MAALISKUU 25.3.2022
Raportti nro 631-22-2858
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n hajutarkkailija suoritti aistinvaraista
hajutarkkailua Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon lähiympäristössä 13 havaintopaikassa
25.3.2022. 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 25.3.2022 klo 6:17–8:07. Sää oli tarkkailun aikaan puolipilvinen (4/8)–pilvinen (8/8), lämpötila +3,3…+4,4 oC. Tuulen nopeus 0–5 m/s ja suunta
etelä (S)-lounais (SW). Ilmanpaine 1015 hPa.
TAULUKKO 1. Hajutarkkailun aikana tehdyt havainnot havaintopaikoissa.
Havaintopaikka/ aika
1. klo 6:38–6:43
2. klo 6:45–6:50
3. klo 6:52–6:57

4. klo 7:10–7:15
5. klo 7:27–7:32
6. klo 7:20–7:25
7. klo 7:01–7:06
8. klo 7:35–7:40
9. klo 7:53–7:58
10. klo 8:02–8:07
11. klo 6:17–6:22
12. klo 7:44–7:49
13. klo 6:31–6:36

Lounais-Suomen
vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Hajutarkkailijan kirjaamat huomautukset ja lisätiedot

Hajunpoistolaitteistosta tulevaa lievää hajua. Tullessa havaintopaikalta
2  3 paikalle, havaittiin oksennusmaista hajua. Hajunpoistolaitteiston
kohdalla haju muistutti puhdistamon ilmastusaltaasta tulevaa hajua.
Tarkkailuajan päätyttyä lieterekka meni ohi. Tukholmanhadun liikennevalojen kohdalla rekasta tuli hajunpoistopesuaineen hajua ja erittäin
lievää / juuri havaittavaa lietteen hajua.
Havaittiin lievää puhdistamon hajua luolan sisäänkäynnin ollessa auki
tarkkailun keskivälillä ja lopussa (rakennustyömaaliikennettä luolaan).

Ajoittain lievää panimon maltaiden hajua.
Erittäin lievää puhdistamon poistoilman hajua. Haju tuntui lievänä tullessa havaintopaikalle sekä lähdettäessä pois Kakolankadun päässä.
Erittäin lievää puhdistamon poistoilman hajua hetkittäin.
Sofiankadun sisäänkäynnistä ei tullut hajuja havaintopaikalle oven
ollessa auki hetken kun luolasta tuli auto.
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TAULUKKO 2. Puhdistamon ominaishajun esiintyminen ja voimakkuus havaintopaikoissa
25.3.2022.

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

Puhdistamon ominaishaju
voimakkuus ja havainnot kpl (osuus %) / kestoaika
ei hajua
lievä
selvä
voimakas
erittäin
(0)
(1)
(2)
(3)
voimakas (4)
X
X
X
6 (20 % /
1 min. )
X
X
X
X
X
4 (13 % /
40 s.)
X
2 (6 % /
20 s. )
X

Hajulähde

Puhdistamo

Puhdistamon
poistoilma
Puhdistamon
poistoilma

TAULUKKO 3. Jätevesiviemäröinnin ominaishajun esiintyminen ja voimakkuus havaintopaikoissa 25.3.2022.

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

Viemäröinnin ominaishaju
voimakkuus ja havainnot kpl (osuus %) / kestoaika
ei hajua
lievä
selvä
voimakas
erittäin
(0)
(1)
(2)
(3)
voimakas (4)
X
X
13 (43 % /
2 min. 10 s.)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hajulähde

Hajunpoistolaitteiston haju.

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).
Puhdistamolta peräisin olevaa hajua havaittiin havaintopaikoilla 4, 10 ja 12. Hajuhavainnot
olivat lieviä/erittäin lieviä.
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Havaintopaikalla 4 havaittiin lievää puhdistamon hajua luolan sisäänkäynnin ollessa auki
tarkkailun keskivälillä ja lopussa (rakennustyömaaliikennettä luolaan).
Havaintopaikalla 10 havaittiin erittäin lievää puhdistamon poistoilman hajua. Haju tuntui
myös lievänä tullessa havaintopaikalle sekä lähdettäessä pois Kakolankadun päässä.
Havaintopaikalla 12 Funikulaarin kohdalla havaittiin hetkittäin erittäin lievää puhdistamon
poistoilman hajua.
Havaintopaikalla 3 havaittiin Hansapuiston viemäriakaivon hajunpoistolaitteistosta tulevaa
lievää hajua. Laitteiston kohdalla haju muistutti puhdistamon ilmastusaltaalta tulevaa hajua. Tullessa havaintopaikalle 3 havaintopaikalta 2 havaittiin oksennusmaista hajua.
Tarkkailuajan päätyttyä puhdistamolta tuleva lieterekka meni havaintopaikan 3 ohi ja tarkkailija jäi paikalle seuraamaan, tuleeko lietteen kuljetuksesta hajua. Tukholmanhadun liikennevalojen kohdalla rekasta tuli hajunpoistopesuaineen hajua, johon oli sekoittuneena
erittäin lievää / juuri havaittavissa olevaa lietteen hajua.
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 12. toukokuuta 2022

Nina Leino
prosessi-insinööri, DI
Liitteet
Liite 1

Hajutarkkailun havaintopaikat, kartta
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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
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