TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N HAJUTARKKAILU
SYYSKUU 15.9.2022
Raportti nro 631-22-6829
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n hajutarkkailija suoritti aistinvaraista
hajutarkkailua Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon lähiympäristössä 13 havaintopaikassa
15.9.2022.
Turun kaupungin palautepalvelun ja ELY-keskuksen kautta oli tullut puhdistamoa koskeva
hajuilmoitus 12.9.2022 Käsityöläiskatu 18:sta ja toinen hajuilmoitus Puolalanpuistosta 8.–
9.9.202 yöltä. Hajutarkkailua tehtiin myös näillä alueilla.
Tarkkailukierroksella käytiin myös kahdella viemäriverkoston havaintopaikalla: V1 Fleminginpuiston jätevesitunnelin tuuletus/hajunpoistolaitteisto ja V2 Raision linjan porrasilmastimen tuuletus/hajunpoistolaitteisto. Viemäriverkoston havaintopaikoilla suoritetaan
hajutarkkailua touko–syyskuun aikana.
Puhdistamon hajutarkkailun havaintopaikat on merkitty liitteen 1 karttaan. Viemäriverkoston hajutarkkailun havaintopaikat on merkitty liitteen 2 karttoihin. 15.9.2022 hajutarkkailukierroksen ylimääräiset paikat Y3 (Käsityöläiskatu 18) ja P3 (Puolalanpuisto) on merkitty liitteen 3 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:
Torstai 15.9.2022 klo 9:47–12:53. Sää oli tarkkailun aikaan lähes selkeä–puolipilvinen,
lämpötila +13,5…+16,4 oC. Tuulen nopeus 3–7 m/s, tuulen suunta vaihteli etelä–
lounaistuulen välillä (S-SW). Ilmanpaine 987–988 hPa.
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TAULUKKO 1. Hajutarkkailun aikana tehdyt havainnot havaintopaikoissa.
Havaintopaikka/aika
1. klo 12:10–12:15
2. klo 12:18–12:23
3. klo 12:25–12:30
4. klo 12:38–12:43
5. klo 11:28–11:33
6. klo 12:58–13:03
7. klo 12:32–12:37
8. klo 11:35–11:40 ja
12:48–12:53
9. klo 11:48–11:53
10. klo 11:57–12:02
11. klo 10:40–10:45
12. klo 11:41–11:46
13. klo 12:03–12:08
V1 klo 10:15–10:20
V2 klo 9:47–9:52
Y3 klo 10:55–11:00
P3 klo 11:07–11:12

Hajutarkkailijan kirjaamat huomautukset ja lisätiedot
Hetkellinen lievä puhdistamon haju Puutarhakadun puolella.
Hajupoistolaitteistosta tuli erittäin lievä maamainen haju. Ei merkitty
hajuhavainnoksi.

Hajutarkkailu klo 11:35–11:40 (etelätuuli) ja toinen hajutarkkailu, kun
tuuli kääntyi lounaaseen klo 12:48–12:53, hajuja ei havaittu. Tarkkailussa kierrettiin koko Michailowinkadun lenkki.
Tunkkainen haju tuli rakennustyömaalta.

Hajunpoistolaitteen puhaltimen yhdestä nurkasta tuli lantamaista hajua. Haju ei kulkeutunut kauas, Kupittaankadulla hajua ei havaittu.
Havaittiin hyvin lievä epäpuhdas haju, hieman sähkömäinen. Hajun
luonnetta oli vaikea kuvailla.
Ei hajuja.
Saatiin hajuilmoitus (ks. teksti).

TAULUKKO 2. Puhdistamon ominaishajun esiintyminen ja voimakkuus havaintopaikoissa
15.9.2022.

piste

Puhdistamon ominaishaju
voimakkuus ja havainnot kpl (osuus %) / kestoaika
ei hajua
lievä
selvä
voimakas
erittäin
(0)
(1)
(2)
(3)
voimakas (4)

1

2 (7 % /
20 s.)

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

V1

X

V2

X

Y3

X

P3

X

Hajulähde
Puhdistamo

3 (6)

TAULUKKO 3. Jätevesiviemäröinnin ominaishajun esiintyminen ja voimakkuus havaintopaikoissa 15.9.2022.

piste

Viemäröinnin ominaishaju
voimakkuus ja havainnot kpl (osuus %) / kestoaika
ei hajua
lievä
selvä
voimakas
erittäin
(0)
(1)
(2)
(3)
voimakas (4)

1

X

2

X

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

Hajulähde

V1

7 (23 % /
1 min 10 s.)

Viemärin hajunpoisto/tuuletuslaitteisto

V2

2 (7 % /
20 s.)

Viemärin hajunpoisto/tuuletuslaitteisto

Y3

X

P3

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).
Tarkkailukierroksen aikana havaittiin lievää puhdistamon ominaishajua havaintopaikalla 1
Puutarhakadun puolella.
Havaintopaikalla 8 tehtiin hajutarkkailua kaksi kertaa: klo 11:35–11:40 etelätuulella ja klo
12:48–12:53, kun tuuli kääntyi lounaaseen. Hajuja ei havaittu kummallakaan tarkkailukerralla. Michailowinkadulta oli tullut puhdistamolle hajuilmoituksia 14.8. ja 18.8.2022.
Tarkkailu pyrittiin ajoittamaan lounaissuuntaisiin tuuliin, jolloin hajujen voisi olettaa leviävän Kakolanmäelle päin.
Viemäriverkoston havaintopaikoilla V1 (Fleminginpuisto) ja V2 (Raisionjoen linja) havaittiin viemärin hajunpoisto/tuuletuslaitteistoista tulevaa lievää hajua. Havaintopaikalla V1
haju oli maamainen. Havaintopaikalla V2 haju oli lantamainen ja hajua tuli puhaltimen
yhdestä nurkasta.
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Hajuilmoitukset ja ylimääräiset hajutarkkailut
Turun kaupungin palautepalvelun ja ELY-keskuksen kautta oli tullut viemärinhajua ja jätevedenpuhdistamoa koskeva hajuilmoitus 12.9.2022 Käsityöläiskatu 18:sta. Asukas oli
kokenut hajuhaittaa koko loppukesän ja syksyn ajan ja monena päivänä ennen ilmoituksen
tekoa.
Toinen hajuilmoitus oli tullut ELY-keskukseen Puolalanpuistosta, jossa hajuhaittaa oli
koettu 8.9.–9.9.202 välisenä yönä.
Sääolot hajuilmoitusten ja suoritettujen hajutarkkailujen aikana ja tuulen suunnat aikaväliltä 8.9.–12.9.2022 (Lähde: Ilmatieteenlaitos, Turun Artukaisten mittausaseman säähavainnot):
ajankohta

tuulen suunta

tuulen
nopeus
m/s

lämpötila
o
C

ilmanpaine
hPa

säätieto

8.9.-9.9. yö
hajuilmoitus
Puolalanpuisto

-/ pohjoiskoillinen (N-NE)

tyyni…2,7

5,2..9,2

1026

puolipilvinen/pilvinen
(3-8/8)

12.9. klo 6-22
hajuilmoitus
Käsityöläiskatu

-/ lounais-etelä
(SWS-SW-S)

tyyni…4,2

9,1…17,2

1013…1016

selkeä/pilvinen (08/8)

15.9. tarkkailu
klo 11:07–11:12
Puolalanpuisto

lounais (SW)

4…7

14,3

987

melkein selkeää, 1/8

15.9. tarkkailu
klo 10:55–11:00
Käsityöläiskatu

lounais (SW)

4…7

14,4

987

melkein selkeää, 2/8

N
NNW

20%

8.-12.9.2022
NNE

15%

NW

NE

10%

WNW

ENE
5%

W

E

0%

WSW

ESE

SW

SE
SSW

SSE
S

Tuulen suunnat aikavälillä 8.-12.9.2022 tuuliruusuna ilmaistuna.
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Hajutarkkailukierroksella 15.9.2022 ylimääräisillä havaintopaikoilla Y3 (Käsityöläiskatu
18) ja P3 (Puolalanpuisto) ei havaittu puhdistamon tai viemäröinnin hajuja, vaikka tuuli
lounaasta eli Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta Turun keskustan suuntaan havaintopaikoille päin. Ilmanpaine oli matalapaineen puolella. Puolalanpuistossa saatiin 15.9.2022
tarkkailun aikana kommentti rakennustyömieheltä, joka oli havainnut edellisenä päivänä
alueella kuvailemansa mukaan ”pahan kaasun hajua”. Kielimuuri esti kuitenkin ymmärtämästä hajun tarkempaa kuvailua.
Puolalanpuistosta 8.9.–9.9.2022 yöllä saadun hajuilmoituksen aikaan oli osin tyyntä ja osin
vallitsi koillisen suuntainen melko heikko tuuli ja korkeapaine. Tuulen suunnan mukaan
Puolalanpuistossa havaitut hajut ovat todennäköisimmin kulkeutuneet alueelle pohjoisen/koillisen suunnalta eli päinvastaisesta suunnasta Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoon
nähden.
Käsityöläiskatu 18 12.9.2022 saadun hajuilmoituksen aikaan vallitsi pääosin lounais–
eteläsuuntaiset tuulet, kuten hajutarkkailun 15.9.2022 aikana. Ilmanpaine oli normaalipaineen tuntuvilla. Hajuilmoitusta edeltävinä päivinä 8.–12.9.2022 vallitseva tuulensuunta
olivat pohjois-koillinen ja itä.
Kesäaikaan pitkään jatkuva kuiva ja lämmin sää aiheuttavat viemärien kuivumista. Viemäreiden pohjalle jäänyt orgaaninen kiintoaines alkaa bakteerien toiminnan vuoksi käymään,
mikä aiheuttaa hajua. Siten viemäröinnin hajuja havaitaan kesäaikaan ja kuivina ajanjaksoina enemmän.
Syyskuun hajuilmoitusten aikaan oli kuivaa ja edelliset sateet olivat tulleet Turussa elokuun lopulla, mikä voi vaikuttaa viemärihajujen esiintymiseen. Juuri ennen hajutarkkailua
13.9.–14.9.2022 välisenä yönä oli sateita, joten viemärikaivoista tulevien hajujen esiintyminen oli epätodennäköistä 15.9.2022 hajutarkkailun aikana.
15.9.2022 tehdyllä hajutarkkailulla ja säähavaintoja tarkastelemalla ei saatu kiinni Käsityöläiskadulla asuvan ilmoittajan kokemaa hajuhaittaa tai hajun lähdettä. Mikäli hajuhaittaa
yhä koetaan ja hajuilmoituksia tulee, suositellaan väliaikaisesti hajutarkkailupaikan lisäämistä alueelle. Aiemmin vuonna 2018 väliaikaista hajutarkkailua on tehty Käsityöläiskadun alueella.
Turussa 16. syyskuuta 2022

Nina Leino
prosessi-insinööri, DI
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Liitteet
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Puhdistamon hajutarkkailun havaintopaikat, kartta
Viemäriverkoston hajutarkkailun havaintopaikat, kartta
Ylimääräiset 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

LIITE 2-2
TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY VIEMÄRIVERKOSTON HAJUTARKKAILU

© Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
© MML (Maastotietokanta 9/2021)

Hajutarkkailun havaintopaikka V2 Raision linjan porrasilmastimen tuuletus
ja hajunpoistolaitteisto

TSP OY HAJUTARKKAILUN YLIMÄÄRÄISET PAIKAT 15.9.2022: P3 Puolalanpuisto ja Y3 Käsityöläiskatu 18

liite 3

P3

Y3

