
Viikinmäen vierailu 23.3.2016 

Keskuspuhdistamon toimitusjohtaja Timo Heinonen toivotti bussimatkan aluksi osallistujat tervetulleeksi ja 
kertoi vierailuretken ohjelmasta. Osallistujat olivat Koivistonkylän, Nirvan, Rautaharkon ja Peltolammin 
alueiden asukkaita. Helsingissä päivä alkoi lounaalla ravintola Koskenrannassa Vantaanjoen kupeessa. 
Lounaalle seuraan liittyi Viikinmäki-Pihlajiston asukasyhdistyksen aktiivi, alueella vuodesta 1970 asti asunut 
Anna-Lisa Korhonen, joka toimi oppaana maastokierroksella. Lounaan jälkeen jalkauduttiin maastoon 
Viikinmäen asuinalueelle. 

Viikinmäkeä on rakennettu kahdessa osassa, joista ensimmäinen on selkeästi lähempänä 
jätevedenpuhdistamoa. Kierros aloitettiin ns. uudesta Viikinmäestä, jossa päästiin ihailemaan nykyaikaista 
ja monipuolista arkkitehtuuria ja rakentamista kallioiseen ympäristöön. Uusi Viikinmäki on merkki siitä, että 
rakentaminen alueella ei todellakaan ole pysähtynyt jätevedenpuhdistamon vuoksi, vaan asuinalue, kuten 
koko kaupunkiseutu, kasvaa kovaa vauhtia. Kierros jatkui lähemmäs jätevedenpuhdistamoa, Viikinmäen 
ensimmäisen vaiheen alueelle. Viikinmäen asuinaluetta on alettu rakentaa vuosituhannen vaihteessa, kun 
puhdistamo on aloittanut toimintansa 1994. Puhdistamon aidattu alue kierrettiin, ja tarkemmin 
pysähdyttiin tarkastelemaan puhdistamon hätäuloskäyntiä ja tuloilma-aukkoja, jotka oli maisemoitu 
ympäristöön sopiviksi. 

Kierroksen aikana asukkaat keskustelivat mm. tuuliolosuhteista, jotka saattavat vaikuttaa hajujen 
leviämiseen, ilmanvaihtokuilujen näkyvyydestä, rakentamisen mahdollisesti aiheuttamasta maaston 
kuivumisesta ja pohjavesien mahdollisesta laskemisesta. Todettiin, että hajuja ei kyllä ole.  

K: Onko taloja rakennettu ennen vai jälkeen puhdistamon? 
V: Jälkeen enimmäkseen.  

K: Tuntuivatko puhdistamon tunnelien räjäytykset ja oliko niistä julkista keskustelua? 
V: Tuntuivat vähäsen, mutta keskustelua ei juuri tullut.  

Kävelykierros oli muutamien osallistujien mielestä liian pitkä.  

Puhdistamovierailu 

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla osastonjohtaja Mari Heinonen kertoi puhdistamon historiasta ja sen 
toiminnasta pääpiirteissään.  

K: Otetaanko prosessissa typpi ja fosfori talteen? 
V: Fosfori sitoutuu lietteeseen ja päätyy siis multaan. Typpeäkin sitoutuu osittain, mutta valtaosa 
muunnetaan typpikaasuksi. Fosfori on arvokas ravinne, koska se voi oikeasti joskus loppua. Koko ajan 
tehdään tutkimusta, jotta sitä pystyttäisiin ottamaan paremmin talteen.  

K: Hulevedet Helsingin keskustasta tulevat myös puhdistamolle. Eikö tämä rasita puhdistamoa kovasti? 
V: Viemärisaneerausten yhteydessä tehdään kaksi vierekkäistä putkea, jotta sadevedet eivät sekoitu 
jätevesiin. Investointeja tähän tehdään koko ajan, mutta niiden vaikutukset näkyvät vasta pitkällä 
aikavälillä.  

K: Miten Turun Kakolan puhdistamo suhteutuu kooltaan tähän puhdistamoon? 
V: Sen kapasiteetti on noin 1/3 Viikinmäen kapasiteetista.  



K: Mistä ferosulfaattia tulee ja riittääkö sitä? 
V: Sitä tulee valkoisen väriaineen tekemisen sivutuotteena. Valkoista väriainetta tarvitaan aina eli sen 
huoltovarmuus on suuri. Polymeeri taas on huoltovarmuudeltaan riskialttein.  

K: Millaista maanpäällinen liikenne on? 
V: Puhdistamo on suunniteltu niin, että maanpäällistä raskasta liikennettä olisi mahdollisimman vähän. 
Lieterekat, kemikaalirekat ja loka-autot kulkevat maan alle Lahdentien toiselta puolelta. Metanoliautot 
ovat ainoat, jotka pysyvät maan päällä, koska niillä ei turvallisuussyistä saa ajaa maan alle. Niitä tulee noin 
2–3 autoa viikossa.  

K: Mitä olivat ne sienen näköiset tötteröt ulkona? 
V: Ne ovat tuloilma-aukkoja. Myös kivikaakeli päällystetty ”pömpeli” on tuloilma-aukko. Maanalaisessakin 
puhdistamossa on väkisinkin maanpäällisiä rakenteita, kuten hätäpoistumistiet, ja ilman tulo- ja 
poistoaukot sekä sisäänkäynnit. Viikinmäessä myös energiantuotanto on tuotu maan päälle. 

K: Onko poistoilmapiippu ainut, josta voi tulla hajuhaittoja? 
V: Kyllä. Viikinmäessä poistoilmaa ei erikseen käsitellä, vaan sitä ainoastaan laimennetaan. Tarvittaessa 
olisi mahdollista tehdä myös teknisiä ja biologisia suodattimia hajun poistoon. Uudessa ympäristöluvassa ei 
määrätty toimenpiteitä hajunpoistoon, eli se ei ole reilun 20 vuoden aikana ollut ongelma. 

K: Tuleeko hajusta valituksia? 
V: Noin kaksi tai kolme soittoa tulee vuodessa. Yleensä ilmoitukset sijoittuvat heinä-elokuulle, kun 
jätevesikin on lämpimimmillään. Hajuhaitat eivät ole pitkäaikaisia, vaikka sattuisi julma matalapaine 
samaan aikaan. Mädättämön kuohuminen ja mahdollinen avaaminen saattaisi aiheuttaa hajuhaittoja. 
Viikinmäessä mädättämö on avattu (ollaan avaamassa?) yhden kerran.  

K: Oletteko joutuneet turvautumaan hätäpurkuun? 
V: Kyllä. Purkutunnelista lohkesi kerran iso kiva, ja muutaman kerran vettä on tullut niin paljon, ettei se ole 
mahtunut tunneliin. Viimeisimmän kerran hätäpurku on avattu 2011 ja koko puhdistamon toiminnan 
aikana 4 kertaa. 

K: Tapahtuiko räjäytysten aikaan vahinkoja, joita olisi jouduttu korvaamaan? 
V: Täytyy muistaa, että tässä on erilainen tilanne, kun rakennusvaiheessa puhdistamon päällä ei ollut 
rakennuksia.  Blominmäessäkään ei ole tehty havaintoja vahingoista, mutta tärinäarvoja seurataan koko 
ajan. Myös pohjaveden pintojen mahdollista alenemista seurataan koko ajan, ja viranomaiset ovat tiukkana 
melu- ja pölyasioissa.  

Esittelyn jälkeen lähdettiin kiertämään puhdistamon maanalaisiin osiin, ja Mari kertoi tarkemmin jäteveden 
puhdistusprosessista. 

K: Paljonko puhdistamolla on työntekijöitä? 
V: 60 työntekijää, mikä sisältää pumppaamohenkilöstönkin.  

K: Onko tuleva jätevesi puhdistunut vuosien myötä? 
V: Kuormitus kasvaa koko ajan. Ihmisten ruokavalio ja elintavat ovat muuttuneet, ja esimerkiksi 
proteiinipitoinen ruokavalio aiheuttaa jäteveden typpikuorman kasvua.  



K: Kuinka syvällä tunneleissa ollaan? 
V: Päällämme on noin 40 metriä kalliota, minimi on 15 metriä.  


