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TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N HAJUTARKKAILU 

HEINÄKUU 28.7.2022 

Raportti nro 631-22-5759 

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n hajutarkkailija suoritti aistinvaraista 
hajutarkkailua Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon lähiympäristössä 13 havaintopaikassa 
28.7.2022. 

Tarkkailukierroksella käytiin myös kahdella viemäriverkoston havaintopaikalla: V1 Fle-
minginpuiston jätevesitunnelin tuuletus/hajunpoistolaitteisto ja V2 Raision linjan porrasil-
mastimen tuuletus/hajunpoistolaitteisto. Viemäriverkoston havaintopaikoilla suoritetaan 
hajutarkkailua touko–syyskuun aikana.  

Puhdistamon hajutarkkailun havaintopaikat on merkitty liitteen 1 karttaan. Viemäriverkos-
ton hajutarkkailun havaintopaikat on merkitty liitteen 2 karttoihin. 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 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 

Tarkkailuajankohta:  

Torstai 28.7.2022 klo 11:30–14:25. Sää oli tarkkailun aikaan lähes selkeä, lämpötila 
+17,5…+19,3 oC. Tuulen nopeus 3–8 m/s, tuulen suunta luoteistuuli (NW). Ilmanpaine 
1014 hPa. 
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TAULUKKO 1. Hajutarkkailun aikana tehdyt havainnot havaintopaikoissa.
Havaintopaikka/aika Hajutarkkailijan kirjaamat huomautukset ja lisätiedot 

1. klo 13:10–13:15 Arvinkadulla havaittiin viemärimäistä hajua. Lähde ei tiedossa. 

2. klo 13:19–13:24 Havaittiin lievää viemärin hajua. Lähde ei tiedossa.  

3. klo 13:26–13:31 Alueella oli pyörätietyömaa. Haisteltu työmaan kiertotien alueella. 

4. klo 13:41–13.46 Luolan ovi oli kiinni tarkkailun aikana. 

5. klo 12:16–12:21 Hetken erittäin lievä puhdistamon ominaishaju (poistoilmapiippu). 

6. klo 12:09–12:14 

7. klo 13:34–13:39 

8. klo 12:25–12:30 Hetken erittäin lievä puhdistamon ominaishaju (poistoilmapiippu). Ha-
vaintopaikalla rinteeseen rakenteilla portaat. Hajutarkkailua tehtiin rin-
teen alapuolella 3 min. ja ylhäällä 2 min. 

9. klo 12:44–12:49 Hetken erittäin lievä puhdistamon ominaishaju (poistoilmapiippu). Kal-
lio on osittain työmaa-aluetta (ollut jo keväästä asti). 

10. klo 12:53–12:58  

11. klo 14:01–14:06 Saatiin asukaskommentti (ks. teksti). 

12. klo 12:35–12:40 Hetken erittäin lievä puhdistamon ominaishaju (poistoilmapiippu). 

13. klo 13:00–13:05 Hetkellinen lievä jäteveden/puhdistamon haju, luolasta tuli työmaalii-
kennettä ulos ja ovi oli auki. 

V1 klo 14:20–14:25 Hajunpoisto/tuuletuslaitteistosta tuli lievää maakellarimaista hajua. 

V2 klo 11:45–11:50 Hajunpoisto/tuuletuslaitteistosta tuli lievää maakellarimaista hajua tuu-
lettomalla hetkellä. Taustalla kasvillisuuden/maan hajua. Tarkkailun 
loputtua Starkille päin kävellessä havaittiin lievää mallasmaista hajua. 

TAULUKKO 2. Puhdistamon ominaishajun esiintyminen ja voimakkuus havaintopaikoissa 
28.7.2022. 

Puhdistamon ominaishaju

voimakkuus ja havainnot kpl (osuus %) / kestoaika

piste ei hajua 

(0)

lievä 

(1)

selvä 

(2)

voimakas   

(3)

erittäin 

voimakas (4)

Hajulähde 

1 X 

2 X 

3 X 

4 X 

5 1 (3 % /       
10 s.) 

Puhdistamo, pois-
toilmapiippu 

6 X 

7 X 

8 1 (3 % /       
10 s.) 

Puhdistamo, pois-
toilmapiippu 

9 1 (3 % /       
10 s.) 

Puhdistamo, pois-
toilmapiippu 

10 X 

11 X 

12 1 (3 % /       
10 s.) 

Puhdistamo, pois-
toilmapiippu 

13 1 (3 % /       
10 s.) 

Puhdistamo 

V1 X 

V2 X 
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TAULUKKO 3. Jätevesiviemäröinnin ominaishajun esiintyminen ja voimakkuus havainto-
paikoissa 28.7.2022. 

Viemäröinnin ominaishaju

voimakkuus ja havainnot kpl (osuus %) / kestoaika

piste ei hajua 

(0)

lievä 

(1)

selvä 

(2)

voimakas   

(3)

erittäin 

voimakas (4)

Hajulähde 

1 3 (10 % /     
30 s.) 

Viemäri, lähdettä ei 
voitu eritellä. 

2 3 (10 % /     
30 s.) 

Viemäri, lähdettä ei 
voitu eritellä. 

3 X 

4 X 

5 X 

6 X 

7 X 

8 X 

9 X 

10 X 

11 X 

12 X 

13 X 

K1 X 

P3 X 

V1 2 (7 % /     
20 s.) 

Viemärin hajunpois-
to/tuuletuslaitteisto 

V2 6 (20 % /     
1 min.) 

Viemärin hajunpois-
to/tuuletuslaitteisto 

Tarkkailun aikana Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon prosessin tila oli normaali. Poisto-
putken ja UV-laitoksen rakennustyömaan ajan pääosa puhdistamon liikenteestä on tapah-
tunut Sofiankadun varauloskäynnin (havaintopaikan 13 läheinen sisäänkäynti). Lietteen-
kuljetukset on tehty Hansakadun pääsisäänkäynnistä (havaintopaikan 4 läheinen sisään-
käynti).  

Tarkkailukierroksen aikana havaittiin lievää puhdistamon ominaishajua havaintopaikoilla 
5, 8, 9, 12 ja 13. Havaitut hajut olivat hetkellisiä ja erittäin lieviä. Havaintopaikalla 13 luo-
lan ovi oli auki, kun hajuhavainto tehtiin. 

Havaintopaikoilla 1 ja 2 havaittiin lievää viemärimäistä hajua. Hajun lähdettä ei pystytty 
erittelemään. Viemäriverkoston havaintopaikoilla V1 (Fleminginpuisto) ja V2 (Raisionjoen 
linja) havaittiin viemärin hajunpoisto/tuuletuslaitteistoista tulevaa lievää maakellarimaista 
hajua.  

Havaintopaikalla 11 ohikulkijan mukaan jokirannassa haisee yleensä muta. 

Turussa 10. elokuuta 2022 

Nina Leino 
prosessi-insinööri, DI 
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Liitteet 

Liite 1  Puhdistamon hajutarkkailun havaintopaikat, kartta 
Liite 2  Viemäriverkoston 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/Olli-Pekka Mäki 
Turun kaupunki/Ympäristönsuojelutoimisto/Liisa Vainio 
Turun kaupunki/Ympäristönsuojelutoimisto 
Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kirjaamo 
Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Stranius 
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TSP Oy:n hajutarkkailun havaintopaikat
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Hajutarkkailun havaintopaikka V1 Fleminginpuiston jätevesitunnelin
tuuletus ja hajunpoistolaitteisto
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Hajutarkkailun havaintopaikka V2 Raision linjan porrasilmastimen tuuletus
ja hajunpoistolaitteisto
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