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1. Johdanto 
 
Tampereen Vesi Liikelaitos täydentää parhaillaan Pirkanmaan 
keskuspuhdistamohankkeen ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Sulkavuori -
vaihtoehdossa rakennetaan uusi, entiset puhdistamot korvaava keskuspuhdistamo 
Sulkavuoren kallion sisään ja rakennetaan uutta jätevesiverkostoa. 
 
Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto keskuspuhdistamohankkeen Sulkavuoren 
vaihtoehdon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on annettu 22.11.2011. 
Yhteysviranomainen on edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointiin täydennyksiä, mm. 
rakennusaikaisen kallionlouhinnan ja louheen kuljetuksen hiukkaspäästöjen leviämisen 
mallinnusta ja vaikutusarviointia. 
 
Louhintatoiminnasta muodostuu ilmapäästöjä, jotka voidaan jakaa kaasu- ja 
hiukkaspäästöihin. Päästöt syntyvät porauksesta, räjäytyksistä, louheen käsittelystä ja 
kuljetuksista. Louhe kuljetetaan maansiirtoautoilla Sulkavuoresta muualle 
murskattavaksi. 
 
Louhintatoiminnan kaasupäästöt ovat työkoneiden pakokaasuja ja räjäytyksessä 
muodostuvaa hiilimonoksidia eli häkää. Hiukkaspäästöt muodostuvat pääasiassa louheen 
kuljetuksesta, ajoneuvojen nostattamasta pölystä. Osa hiukkaspäästöstä muodostuu 
räjäytysten yhteydessä. Hiukkaspäästöihin voidaan vaikuttaa panostuksen vaiheistuksella, 
räjähdyskemikaalin valinnalla ja optimoimalla annostusta. Räjäytysreiän porauksessa pöly 
imetään porausreiästä ja kerätään porausvaunun pölynpoistojärjestelmään. Räjäytykset 
kestävät muutamia sekunteja kerrallaan. Sulkavuoressa räjäytyksiä on suunniteltu 
tehtäväksi kerran päivässä 1-2 louhintapisteessä niin, että louheen poiskuljetus voidaan 
tehdä pääosin iltaisin liikenteen iltapäiväruuhkahuipun jälkeen n. klo 17-22 välillä. 
 
Tässä työssä arvioitiin kalliolouhinnan ja louheen poiskuljetuksen aiheuttamat 
hiukkaspäästöt louhintamäärien ja liikennearvioiden avulla. Päästötietojen perusteella 
mallinnettiin kalliopuhdistamon rakentamisesta aiheutuvat hengitettävien hiukkasten 
(PM10-hiukkaset, < 10 μm kokoluokka) ja pienhiukkasten (PM2.5-hiukkaset < 2.5 μm 
kokoluokka) korkeimmat tunti- ja vuorokausipitoisuudet ympäristössä rakentamisaikana 
(n. 2-3 vuotta). Lisäksi mallinnettiin räjäytysten lyhytaikaisten hiukkaspäästöjen 
ilmanlaatuvaikutukset, kun tunneleita tuuletetaan räjäytysten jälkeen pystykuilujen ja 
ajotunneleiden kautta. Muun liikenteen ja kaupunkitaustan ilmanlaatu huomioitiin 
tulostarkastelussa Tampereen kaupungin mittaustulosten perusteella. Hiukkaspäästöjen 
ilmanlaatuvaikutuksia muu liikenne ja kaupunkitausta huomioiden verrattiin mm. 
ulkoilman hiukkaspitoisuuksille annettuihin ilmanlaadun vuorokauden ohje- ja raja-
arvoihin sekä Tampereella mitattuihin lyhytaikaisiin hiukkasten tuntipitoisuuksiin.  
 
Myös valmiin puhdistamon toiminnan aikaiset hiukkaspäästöt arvioitiin ja niiden 
ilmanlaatuvaikutukset mallinnettiin VE1 ja VE2 vaihtoehtojen mukaisesti. VE1 
vaihtoehdossa hiukkaspäästöjä muodostuu lietteenpoltosta ja puhdistamon lietteen- ja 
tuhkankuljetusliikenteestä. VE2 vaihtoehdossa (lietteen mädätys) puhdistamon 
toiminnan aikana hiukkaspäästöjä muodostuu puhdistamolle suuntautuvasta liikenteestä. 
Näihin mallinnuksiin ei ole lisätty muuta isojen teiden liikennettä tai kaupunkitaustaa. 
 
Mallinnustyö on tehty USA EPAn AERMOD-mallilla. Mallin tiedot on esitetty Sulkavuoren 
jätevedenpuhdistamon hajupäästöjen leviämismalliraportissa:  
 



 6.9.2012 4
   

 
ENWIN OY www.enwin.fi Y-tunnus 1721084-8 

Tamminen T., Tamminen A.: Tampereen Vesi Liikelaitos, Pirkanmaan keskuspuhdistamo, 
Sulkavuoren vaihtoehto, Hajujen leviämisen mallinnukset, Ympäristövaikutusten arviointi 
2012,25.6.2012, Enwin Oy, p. 32 
 
Mallinnustyön tilaaja on Tampereen Vesi Liikelaitos. Louhintamäärät ja liikennetiedot on 
saatu hankkeen YVA-konsultilta, Ramboll Finland Oy:ltä. Enwin Oy:ssä päästöarvioinnit ja 
mallinnukset on tehnyt TkL Tarja Tamminen ja FM Ari Tamminen. 
 

2. Kalliopuhdistamon rakentamisen aikaiset 
hiukkaspäästöt 

 
Puhdistamon luolaston ja siirto- ja purkutunnelien louhiminen sekä louheen kuljetukset 
aiheuttavat hiukkaspäästöjä. Pääasiassa pölyämistä aiheutuu kuljetuksista, kun 
hienojakoinen pöly irtoaa kuivana kuormasta ja pölyää tienpinnasta. Louhinnassa 
muodostuva kiviainespöly on partikkelikooltaan pääosin suurta (halkaisijaltaan yli 30 μm) 
ja pienempien hiukkasten (ns. hengitettävät hiukkaset PM10 ja pienhiukkaset PM2.5) 
osuudet louhinnassa muodostuvasta hiukkaspäästöstä ovat pienempiä. Tyypillisesti 
suuret hiukkaset jäävät louhinta-alueelle tai teiden lähialueelle aiheuttaen mm. talvisin 
esteettistä haittaa pölyn erottuessa lumesta.  
 
Sulkavuoren luolaston louhinta on suunniteltu tehtävän pääosin Sulkavuoren 
eteläpuolelta, jota kautta kulkee suurin osa vuorokautisesta kuorma-autoliikenteestä. 
Liikenne ohjataan Särkijärvenkadulle ja siitä eteenpäin Lahdesjärven kautta ohitustielle. 
Osa louheen kuljetuksesta tehdään myös Sulkavuoren pohjoispuolen ajotunnelin kautta 
Lempääläntielle ns. kalanpyrstöliittymän kautta. Vihilahdessa sijaitsevan siirto- ja 
purkutunnelin louhintatyömaan liikenne kulkee Lahdenperänkatua pitkin.  
 
Kallion poraukseen käytetty porauskalusto on varustettu pölyn talteenottolaitteistolla, 
joka imee porauksessa muodostuvan pölyn. Louhintaräjäytykset tehdään työmaalla 
kerran päivässä niin, että itse louheen kuljetukset voidaan suorittaa muun liikenteen 
huipputuntien ulkopuolella ilta-aikana. Räjäytykset kestävät kerrallaan joitakin sekunteja. 
Siirtotunnelin valmistuttua kalliopuhdistamon louhintaa tehdään useammassa linjassa ja 
räjäytykset (4-6 räjäytystä) tehdään kerran päivässä. Louhintatyön on arvioitu etenevän 
4-5 metriä päivässä. Räjäytyksen jälkeen louhittavaa tunneliperää tuuletetaan 
puhaltamalla sinne raitista ulkoilmaa. Räjähdyskaasut (hiilimonoksidi eli häkä) ja 
hiukkaset laimenevat ja kulkeutuvat tunnelin suuaukon ja kuilujen kautta ympäröivään 
ulkoilmaan. Tämän jälkeen kalliolouhe kuljetetaan pois pääosin ilta-aikaan muualle 
murskattavaksi. Taulukossa 1. on Sulkavuoren ja Vihilahden arvioidut rakentamisaikaiset 
louhintamäärät. 
 

Taulukko 1. Louhintamäärät - Sulkavuoren kalliopuhdistamo ja siirtolinjat 
Sulkavuori: Kalliopuhdistamo Vihilahti: Siirto- ja purkulinjat Yhteensä 

3 vuotta 
louhintaa  
(n. 750 vrk) 

600000  
m3 ktr 

2 vuotta 
louhintaa 
(n. 500 vrk) 

115430  
m3 ktr 

715430 m3 ktr  
(n. 1300000 m3 itr) 

 
Taulukossa 2 on arvioidut räjäytysten hiukkaspäästöt (TSP, PM10 ja PM2.5), kun räjäytyksiä 
tehdään Sulkavuoressa maksimissaan 4-6 kpl ja Vihilahdessa 2 kpl kerran päivässä. 
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Päästöjä arvioitaessa on sovellettu kanadalaisia kallionräjäytyspäästökertoimia1. Suurin 
osa räjäytyksissä syntyvästä pölystä on suurikokoista karkeaa pölyä, joka laskeutuu 
räjäytyksen jälkeen kalliolouheen päälle ja tunneleihin. Pienempi osa on ns. hengitettävää 
alle 10 μm:n PM10-hiukkasia ja siitä vielä pienempi osa on pienhiukkasia PM2.5. 
Räjäytyspölyn leviämistä ja vaikutusaluetta on arvioitu mallintamalla 
räjäytyspölypäästöistä ulkoilman hiukkasten PM10 ja PM2.5 -tuntipitoisuudet 
ympäristössä, kun räjäytyksessä syntyvä pöly tuuletetaan tunnin aikana tunnelien 
suuaukkojen ja pystykuilujen kautta ulos. 
 
Taulukko 2. Räjäytysten arvioidut hiukkaspäästöt/päivä. Sulkavuori maksimissaan 4-6 
räjäytystä /päivä ja Vihilahti 2 räjäytystä/päivä. Räjäytykset suoritetaan saman tunnin 
aikana, jonka jälkeen tunnelit tuuletetaan. 

TSP PM10 PM2.5 
kg/h kg/h kg/h 

Sulkavuori 0.27 0.14 0.008 
Vihilahti 0.09 0.05 0.003 

 
Taulukossa 3 on louhintatyömaiden arvioidut raskaan liikenteen liikennemäärät ja 
hiukkaspäästöt. Kuorma-autoliikenteen lisäksi alueella on työmaa-aikana vähäinen määrä 
työntekijöiden henkilöautoja (n. 30 ajoneuvoa/arkivrk). Työmaaliikenne ja 
louhekuljetukset käyttävät kahta eri ajoreittiä, Lempääläntietä lännen suunnasta ja 
Särkijärvenkatua idän suunnasta. Suurimmat liikennemäärät syntyvät, kun puhdistamon 
hallien louhintatyö on käynnissä. Työmaan synnyttämä liikennemäärä on tällöin noin 400-
500 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta arviolta kolmasosa eli 130-240 ajoneuvoa 
vuorokaudessa suuntautuu Lempääläntielle ja loput 200-320 ajoneuvoa vuorokaudessa 
Särkijärvenkadulle ja edelleen Lahdesjärvelle. Kuljetuksista 70-80 % tehdään ilta-aikaan 
(klo 18-22), sillä räjäytykset ja louheen poiskuljetus tehdään työpäivän päätteeksi. 
Rakennustyöt lisäävät Lempääläntien vuorokausiliikennemäärää 2-3 % ja 
Särkijärvenkadun liikennemäärää 20-30 %. Vihilahdessa rakentamisen aiheuttama 
kokonaisliikennemäärän lisääntyminen on Lahdenperänkadulla alle 1 % vuorokaudessa. 
Huomioitavaa on, että lisääntyvä liikenne on raskasta liikennettä. 
 
Kuorma-autojen päästöt on laskettu maansiirtoautojen päästökertoimien mukaisesti 
(VTT/Lipasto). Työmaateiden hiukkaspäästöjä arvioitaessa on sovellettu kanadalaisia 
louheensiirtoteiden päästökertoimia. Päästökertoimissa on huomioitu normaalit 
pölyntorjuntatoimenpiteet, kuten teiden pölynsidonta kastelun avulla, koska työmaa 
alueen tiet ovat asfaltoimattomia teitä. Osan vuotta hiukkaspäästöjä vähentää luminen 
aika ja sadepäivien lukumäärä Tampereen seudulla. Tehty liikennemallinnus on sellaisen 
vuorokauden tilanne, jossa työmaiden liikenne on maksimissaan ja maa on sulana ja 
säätyyppi on kuiva (worst case-tilanne).  
 
Sulkavuoren etelä- ja länsipuolella kulkee suuria ohitusteitä, joiden liikenne on vilkasta. 
Myös Lahdesjärvenkadulla ja Hatanpään valtatiellä on arkisin vilkas liikenne. Normaalin 
katu- ja maantieliikenteen ajoneuvokohtaiset hiukkaspäästöt ja resuspensio asfalttiteillä 
ovat selvästi pienemmät kuin maansiirtoautojen aiheuttamat hiukkaspäästöt 
päällystämättömillä teillä. Louheenkuljetusautot liikkuvat pääsääntöisesti muun 
liikenteen ruuhkahuippujen ulkopuolella. Tiepäästöjen mallissa ei ole muuta liikennettä 
mukana, vaan mallit kuvaavat ko. työmaaliikenteen ilmanlaatuvaikutuksia ja 

                                                           
1 Environment Canada, Pits and Quarries Guidance. 
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vaikutusaluetta. Työmaiden päästöjen mallinnuksessa on huomioitu vuorokausivaihtelu 
eli liikenteen iltapainotteisuus.  
 
Taulukko 3. Rakennusaikaisen raskaan liikenteen aiheuttamat maksimi vrk-päästöt 
Sulkavuoren ympäristössä ja Vihilahden työmaan ympäristössä (sateettomat ja 
lumettomat päivät). 

Tiet 
Kuorma-
autot/arkivrk 

TSP 
kg/km/vrk 

PM10 
kg/km/vrk 

PM2.5 
kg/km/vrk 

Sulkavuori laitosalue*  200-320 130 30 3.1 

Sulkavuoren laitosalue 
pohjoinen  

130-240 98 23 2.3 

Vihilahden työmaatie   100 41 9 1.0 
Särkijärvenkatu 
Lahdesjärvelle (vain 
työmaaliikenne) 

200-320 26 6 0.6 

Lempääläntie –etelä ja 
pohjoinen suunta 
(yksisuun. työmaaliikenne) 

65-120 10 2 0.2 

Lahdenperänkatu (vain 
työmaaliikenne) 

100 8 2 0.2 

*Lisäksi huomioitu n. 30 henkilöautoa/arkivrk Sulkavuoren työmaalle 
 

3.  Kalliopuhdistamon toiminnan aikaiset hiukkaspäästöt 
 
Sulkavuoren kalliopuhdistamon rakentamisen jälkeen puhdistamon valmistuttua sen 
toiminnan aikana hiukkaspäästöjä muodostuu alueen liikenteestä ja VE1 vaihtoehdossa 
myös lietteenpolttolaitoksen savukaasuista. Lietteenpoltto edellyttää 
jätteenpolttoasetuksen (VNp 326/2003) noudattamista, jolloin hiukkaspäästörajana on 
10 mg/m3n (11 % O2). Hiukkaspäästö on n. 0.2 kg/h ja suunniteltu päästökorkeus 60 m.  
 
Laitoksen valmistumisen jälkeen laitosalueen tiet asfaltoidaan. Laitoksen raskasliikenne 
koostuu pääasiassa lietteen- ja/tai tuhkan kuljetuksista ja henkilöautoliikenne on 
työntekijöiden autoja. Laitosalueen ulkopuolella raskasliikenne ohjataan Särkijärvenkatua 
pitkin Lahdesjärven teollisuusalueen kautta muuhun tieverkkoon. Toiminnan aikainen 
liikenne ja sen päästöt ovat pienet verrattuna lähialueiden muun tieverkon 
liikennevirtojen päästöihin. Taulukossa 4 on Sulkavuoren kalliopuhdistamon toiminnan 
aikainen liikenne ja sen arvioidut hiukkaspäästöt vuonna 2030. Puhdistamon valmistuttua 
toiminnan aikaiset liikenteen hiukkaspäästöt ovat n. 0.1-0.2 % rakentamisen aikaisista 
korkeimmista PM10 tai PM2.5 vuorokausipäästöistä Sulkavuoren alueella. Päästöarvio 
perustuu VTT/Lipasto tietokantaan ja Piltti-projektin katupölykertoimiin.  
 
Taulukko 4. Sulkavuoren kalliopuhdistamon toiminnan aikainen liikenne ja sen 
hiukkaspäästöt v. 2030 

henkilöautot raskasliikenne PM10 PM2.5 
Sulkavuori ajon/vrk ajon/vrk* kg/km/vrk kg/km/vrk 
VE1 poltto 48 26 0.034 0.005 

VE2 mädätys 48 32 0.038 0.006 
*josta sakokaivolietekuljetuksia 14 ajon./vrk 
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4. Nykyliikenne lähialueen teillä ja ilmanlaatu 
Tampereella 

 
Sulkavuoren eteläpuolella risteävät valtatiet VT3 ja VT9, joiden liikennemäärät ovat 
Tampereen mittakaavassa suuria. Tiet ovat korkeusasemaltaan alempana kuin 
Sulkavuoren työmaa-alueen tiet. Vanha Lempääläntie ylittää VT3:n ja kulkee Sulkavuoren 
reunaa kaupunkiin päin Prisman ohi. Lakalaivan eritasoliittymässä VT9 ja VT 3 risteävät 
Sulkavuoren lounaispuolella. Vihilahdessa työmaa-alueen lähiteitä ovat Lahdenperänkatu 
ja Hatanpään valtatie.  
 
Tampereen kaupungin meluselvitys vuonna 2012 –raportissa (WSP, 21.12.2011) on 
esitetty nykyliikennemääriä ko. tieosuuksilla. VT9 ja VT3 keskimääräiset liikennemäärät 
ovat luokkaa 30-40 000 ajoneuvoa/vrk, Lahdenperäkadun liikenne n. 10-20 000 ajon/vrk, 
Hatanpään valtatien liikenne n. 10 000 ajon/vrk ja Vanhan Lempääläntien liikenne alle 10 
000 ajon/vrk. Liikennemäärät vaihtelevat risteysvälikohtaisesti. Raskaan liikenteen 
osuudet ovat alle 10 % keskimääräisestä vrk-liikenteestä.  
 
Tampereen kaupunki mittaa Ilmanlaatua useassa pisteessä kaupunkialueella (v. 2011 
linja-autoasema, Pirkankatu, Kaleva ja Epilä). Taulukossa 5 on ulkoilman 
hiukkaspitoisuuksien mittaustuloksia vuodelta 2011 (lyhytaikaiset korkeimmat tunti- ja 
vrk-pitoisuudet, PM10 ja PM2.5).  
 
Hiukkaspitoisuuksien ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot koskevat vuorokausi- tai 
vuosipitoisuuksia. PM10-pitoisuuden kansallinen vrk-ohjearvo on 70 μg/m3 (kuukauden 2. 
korkein vrk-arvo, VNp 480/1996) ja vrk-raja-arvon numeroarvo on 50 μg/m3, josta 
sallitaan 35 ylitystä vuodessa (VNa 38/2011). PM2.5- pienhiukkasille WHO (Maailman 
terveysjärjestö) on antanut vuorokausiohjearvon 25 μg/m3 ja vuosiohjearvon 10 μg/m3. 
Valtioneuvoston asetuksen (38/2011) mukainen PM2.5-vuosiraja-arvo on 25 μg/m3. 
Tuntipitoisuuksille ei ole olemassa ohjearvoa. Korkeimmat mitatut tuntipitoisuudet 
kaupunkialueella on esitetty tässä vertailuna räjäytyksistä aiheutuville ja mallinnetuille 
hiukkasten tuntipitoisuuksille. 
 
PM10-hiukkasten vrk-ohjearvon numeroarvo 70 μg/m3 ylittyi Pirkankadulla ja Epilässä, 
mutta itse ohjearvo (kk:n 2. korkein arvo) ei ylittynyt Tampereen mittauspisteissä v. 2011 
(Taulukko 5). WHO:n antama pienhiukkasten PM2.5-vrk-ohjearvo 25 μg/m3 ylittyi Linja-
autoasemalla 4 kertaa ja Kalevassa 3 kertaa. Epilässä PM2.5-vrk-ohjearvo ylittyi niukasti 
kaikkiaan 16 kertaa. Pienhiukkasten pitoisuuden vuosikeskiarvolle annettu raja-arvo 25 
μg/m3 sen sijaan ei ylittynyt Tampereen mittauspisteissä v. 2011. 
 
Etelä-Suomessa PM10-hiukkasten taustapitoisuus on vuosipitoisuutena n. 10-12 μg/m3ja 
PM2.5 hiukkasten taustapitoisuus vuosipitoisuutena n. 7 μg/m3. 
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Taulukko 5. Ilmanlaadun mittaustuloksia (PM10 ja PM2.5 hiukkaset) Tampereen 
kaupunkialueella v. 2011 (Lähde: Tampereen ilmanlaatu 2011, Päästöt ja ilmanlaadun 
mittaustulokset, Tampereen kaupunki, ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2012) 

 

PM10 
μg/m3, kk:n 
korkein tunti 

PM10 
μg/m3, kk:n  
korkein vrk 

PM10 
μg/m3, 

2. korkein vrk 
Ohjearvo 
 70 μg/m3 

PM2.5 
μg/m3, kk:n 
korkein tunti 

PM2.5 
μg/m3, 

 kk:n korkein 
vrk, WHO:n 

ohjearvo 
 25 μg/m3 

Pirkankatu 312* 
Vaihtelu  
(43-312) 
Ka. 110 

78 
Vaihtelu 
(21-78) 
Ka. 40 

62   

Linja-
autoasema 

   

66 
Vaihtelu  
(19-66) 
Ka. 33 

31 
Vaihtelu  
(10-31) 
Ka.16 

Kaleva 

   

88 
Vaihtelu  
(15-88) 
Ka. 38 

28 
Vaihtelu  

(8-28) 
Ka. 17 

Epilä 267* 
Vaihtelu  
(35-267) 

Ka. 94 

75 
Vaihtelu  
(16-75) 
Ka. 39 

64 

115 
Vaihtelu  
(27-115) 

Ka. 52 

44 
Vaihtelu  
(11-44) 
Ka. 26 

*Maksimi PM10-tuntipitoisuudet huhtikuussa (katupöly) 
 

4.1 P-Hämpin pysäköintityömaan hiukkasmittaustulokset 
 
Tampereella P-Hämpin pysäköintilaitoksen rakenteilla olevan Pellavatehtaankadun 
sisäänajoaukon läheisyydessä on mitattu v. 2009-2010 hengitettävien hiukkasten (PM10) 
pitoisuuksia 2 . Pitoisuusmittauksilla selvitettiin parkkihallin louhintatyömaan 
ilmanlaatuvaikutuksia Tampereen ydinkeskustassa. Hämpin Parkin työmaan sijaitsee 
Pikku Kakkosen puiston eteläpäässä. Raportin mukaan pysäköintilaitoksen 
rakennustyömaalla pölyämistä aiheutui panosreikien poraamisesta, räjäytyksistä sekä 
louheen kuljetusliikenteestä. Pölyhaitat keskittyivät ajoluiskien suulle, jonne pölyä 
kulkeutui myös itse laitoksen sisältä louheen kuljetusliikenteen mukana. 
Mittausraportissa ei ollut tarkempia tietoja P-Hämpin työmaaliikenteestä tai 
räjäytysaikatauluista mittausajankohtana. Pölyämistä kerrottiin kuitenkaan esiintyvän 
koko louhintavaiheen ajan. 
 
Mitatut lyhytaikaiset hiukkaspitoisuudet (Taulukko 6) esitetään mitattuna vertailutietona 
maanalaisen pysäköintilaitoksen rakennusvaiheen ilmanlaatuvaikutuksista 
kaupunkiympäristössä. Mittausraportin mukaan mittausjakson aikana ei 
pysäköintilaitoksen rakennustoiminnasta aiheutunut rakennuspaikan ympäristöön 
Tampereen kaupunkialueella yleisesti esiintyvistä hiukkaspitoisuuksista poikkeavaa 
hiukkaskuormitusta. 

                                                           
2 Saari H., Pesonen R., Finnpark Oy, P-Hämppi, Hengitettävien hiukkasten pitoisuusmittaukset 
Tampereella P-Hämpin rakennustyömaan lähistöllä jaksolla syyskuu 2009- huhtikuu 2010. 
Ilmatieteen laitos, 9.6.2010 p.20 



 6.9.2012 9
   

 
ENWIN OY www.enwin.fi Y-tunnus 1721084-8 

 
Taulukko 6 P-Hämpin työmaan hiukkasmittaustuloksia v. 2009-2010  
(Lähde:Ilmatieteen laitos2). 

Pellavatehtaankatu 2009 2010 
PM10 9 10 11 12 1 2 3 4 

TUNTIARVOJEN         
korkein arvo (μg/m³) 38 151 70 108 67 54 132 69 
keskiarvo (μg/m³)  12 12 13 15 15 13 23 
VRK-ARVOJEN         
korkein arvo (μg/m³) 13 29 30 32 33 30 49 55 
2. korkein arvo (μg/m³) 12 24 24 23 30 25 40 43 

 

5. Sulkavuoren rakentamisen ilmanlaatuvaikutukset – 
PM10- ja PM2.5-hiukkasten leviäminen 

 
Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon rakentamisen aikaisten hiukkaspäästöjen 
ilmanlaatuvaikutuksia tarkasteltiin mallintamalla hengitettävien hiukkasten PM10 ja 
pienhiukkasten PM2.5 ulkoilman pitoisuudet ja vaikutusalueet seuraavasti: 
 

1) Räjäytyksistä aiheutuvat lyhytaikaiset (1h) hiukkaspitoisuudet ulkoilmassa (PM10 
ja PM2.5) /Sulkavuori ja Vihilahti 

2) Kalliolouheen kuljetuksista aiheutuvat hiukkasten korkeimmat tunti- ja 
vuorokausipitoisuudet ulkoilmassa (PM10 ja PM2.5) /Sulkavuori ja Vihilahti 

 
Louhintatyömaa kestää kokonaisuudessaan Sulkavuoressa n. 3 vuotta ja Vihilahdessa 2 
vuotta. Alkuvaiheessa molemmissa työkohteissa on lyhyen aikaa (1-2.5 kk) ns. 
avolouhintaa, kun ajotunnelien suuaukkoja louhitaan. Ajotunnelien suuaukot ovat 
kooltaan n. 35 m2. Avolouhintavaiheen aikana räjäytysten ja ylisuurten lohkareiden 
rikotuksen yhteydessä käytetään suojana räjähdysmattoja. Lisäksi pölyntorjunnassa 
käytetään apuna mm. kastelua. Kalliolohkareita pienennetään Vihilahdessa 
kauhakuormaajaan kiinnitettävän cityrikottimen avulla vain sen verran, että ne voidaan 
lastata kuorma-autoihin ja viedä muualle murskattavaksi.  
 

5.1 Kallionräjäytysten ilmanlaatuvaikutukset 
 
Sulkavuoressa tehdään hallien louhintavaiheessa työpäivän aikana 4-6 peräkkäistä, 
kerrallaan noin kuusi sekuntia kestävää räjäytystä, jolloin päivittäinen louhintamäärä on 
noin 1200-1500 m3 ktr ja kuljetettavaa louhetta kertyy 200–250 kuorma-autollista 
päivässä. Räjäytysten aiheuttaman häiriön minimoimiseksi räjäytyksiä ei tehdä pitkin 
päivää, vaan ne pyritään tekemään peräkkäin lyhyen ajan sisällä. Vihilahdessa räjäytyksiä 
on arvioitu tehtävän n. kaksi vuorokaudessa. Räjäytyksien hiukkaspäästöt tuuletetaan 
ulos puhaltamalla raitista ilmaa tunnelinperään ja laimentamalla näin räjäytysten 
synnyttämät päästöt ulkoilmaan. Puhaltimen keskimääräinen käyntiaika on 2 tuntia/vrk. 
Räjäytysten PM10 ja PM2.5 hiukkaspäästöt on arvioitu kanadalaisten 
räjäytyspäästökertoimien avulla.  
 
Sulkavuoren ja Vihilahden kallioräjäytysten aiheuttamat hiukkaspitoisuudet on esitetty 
liitteessä 1: 
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� Hengitettävien hiukkasten PM10 tuntipitoisuudet on esitetty Liitteen 1 kuvissa 1 ja 2.  
� Pienhiukkasten (PM2.5) korkeimmat tuntipitoisuudet on esitetty Liitteen 1, Kuvissa 3 

ja  4. 
 
Kallioräjäytysten aiheuttamat korkeimmat hiukkasten tuntipitoisuudet esiintyvät 
pystykuilujen ja ajoaukkojen läheisyydessä. Korkeimmat mallinnetut PM10-
tuntipitoisuudet ovat n. 100-150 μg/m3 pystykuilun läheisyydessä Sulkavuoren 
päätyömaa-alueella. Sulkavuoren pohjoispuolella Prisman takana ja Vihilahden 
pystykuilun läheisyydessä PM10-tuntipitoisuudet ovat korkeimmillaan 70-100 μg/m3. 
Pienhiukkasten (PM2.5) korkeimmat tuntipitoisuudet ovat vastaavasti myös pystykuilujen 
läheisyydessä, Sulkavuori 5-10 μg/m3, Sulkavuori pohjoinen ja Vihilahden työmaa 4-5 
μg/m3(Liite 1, Kuvat 3 ja 4). 
 
Hengitettävien hiukkasten tai pienhiukkasten lyhytaikaisille tuntipitoisuuksille ei ole 
olemassa ilmanlaadun terveysperusteisia ohje- tai raja-arvoja. Tampereen 
kaupunkialueella mitatut, pääosin liikenteestä ja katupölystä aiheutuvat korkeimmat 
PM10-tuntipitoisuudet ovat olleet n. 270-300 μg/m3 v. 2011. Epilässä ja Kalevassa 
korkeimmat PM2.5 tuntipitoisuudet ovat olleet 88-115 μg/m3. Näihin lukuihin sisältyvät 
myös tausta ja mm. pienpoltto sekä kaukokulkeuma. (vrt. Taulukko 5). 
 
P-Hämpin pysäköintitunnelin työmaan läheisyydessä v. 2009-2010 mitatut PM10-
tuntipitoisuudet olivat korkeimmillaan n. 130-150 μg/m3(vrt. Taulukko 6). Sekä tunti- että 
vuorokausipitoisuudet olivat Pellavatehtaankadun mittauspisteessä suurimman osan 
mittausajasta samalla tai matalammalla tasolla kuin Tampereen kaupungin ilmanlaadun 
seurantapisteissä. Mittausraportin mukaan pysäköintilaitoksen rakennustoiminnasta ei 
aiheutunut rakennuspaikan ympäristöön Tampereen kaupunkialueella yleisesti 
esiintyvistä hiukkaspitoisuuksista poikkeavaa hiukkaskuormitusta. 
 
Räjäytysten ilmanlaatuvaikutukset ovat lyhytaikaisia ja kohdistuvat pääosin hyvin 
suppealle alueelle pystykuilujen ja ajotunneleiden suuaukkojen läheisyyteen. Pitoisuudet 
laimenevat nopeasti tuuletusalueelta etäännyttäessä. Vihilahdessa pystykuilu sijaitsee 
Hatanpään valtatie läheisyydessä. Lähellä on myös kerrostaloja, kaksi koulua ja päiväkoti. 
Sulkavuoressa, päätyömaa-alueen läheisyydessä ei ole asutusta. Sulkavuoren 
pohjoispuolen tunnelityömaan välittömässä läheisyydessä on iso päivittäistavaran 
kauppa.  
 
Koulujen, päiväkodin ja kauppakeskuksen raitisilmanottoihin tulee työmaa-aikana 
kiinnittää huomiota ja varustaa ne pienhiukkassuodattimilla, joita vaihdetaan riittävän 
usein. Pölyntorjuntaan tulee kiinnittää huomiota kaikissa louhinnan työvaiheissa. 
 

5.1.1 Yhteisvaikutukset – Räjäytykset + muu liikenne + tausta 
 
Taulukossa 7 on yhteenveto kallioräjäytysten aiheuttamista korkeimmista hiukkasten 
tuntipitoisuuksista. Vertailuna on esitetty kaupunkialueen liikenneympäristöissä mitatut 
korkeimmat tuntipitoisuudet. Lisäksi on laskettu maksimiyhteisvaikutus (räjäytys+ 
lähiliikenne + tausta). Koska räjäytykset on suunniteltu tehtäväksi liikenteen 
ruuhkahuipputuntien ulkopuolella, on muun liikenteen ja kaupunkitaustan 
maksimituntipitoisuutena käytetty Tampereen kaupungin mittausasemilla mitattujen eri 
kuukausien korkeimpien tuntipitoisuuksien keskiarvoa (vrt Taulukko 5) 
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Hatanpään valtatien liikenne voi korkeimmillaan aiheuttaa ruuhkatuntien aikana 
vastaavia hiukkasten tuntipitoisuuksia Hatanpään Valtatien ja Lahdenperänkadun 
risteyksen ympäristössä kuin muualla Tampereella on liikenneympäristöissä mitattu. 
Sulkavuoren länsi- ja eteläpuolella kulkevat isot valtatiet (vt3 ja vt9), joiden liikenne on 
myös vilkasta. Nämä tiet ovat kuitenkin korkeusasemaltaan alempana kuin Sulkavuoren 
työmaa, mikä vaikuttaa yhteisvaikutuspitoisuuksia alentavasti. Ajoittamalla räjäytykset 
liikenteen ruuhkatuntien ulkopuolelle jää räjäytysten ja liikenteen sekä muun taustan 
yhteisvaikutus korkeimmissa hiukkasten tuntipitoisuuksissa samalle tasolle kuin muualla 
Tampereella on liikenneympäristössä mitattu.  
 
Taulukko 7. Yhteenveto räjäytysten aiheuttamista korkeimmista PM10 ja PM2.5 
hiukkasten tuntipitoisuuksista.  Kaupunkialueella mitattuja korkeimpia 
tuntipitoisuuksia , räjäytysten aiheuttamat korkeimmat tuntipitoisuudet sekä maksimi 
yhteisvaikutus (työmaa+ muu liikenne ja tausta).  

 PM10 
μg/m3, kk:n  
korkein tunti 

PM2.5 
μg/m3, kk:n  
korkein tunti 

Tampereen kaupunkialueella 
mitattuja kk:n korkeimpia 
tuntipitoisuuksia v. 2011  

(vrt. Taulukko 5) 

Pirkankatu 43-312 , ka. 110 
Epilä 35-267, ka. 94 

Linja-autoas.19-66, ka.33 
Kaleva 15-88, ka. 38 
Epilä 27-115, ka. 52 

Räjäytysten aiheuttamat korkeimmat 
tuntipitoisuudet  

Sulkavuori 100-150 
Sulkavuori pohj. 70-100 
Vihilahti työmaa 70-100 

Sulkavuori 5-10 
Sulkavuori pohj. 4-5 
Vihilahti työmaa 4-5 

Yhteensä (Räjäytysten aikana) 
Tuntipitoisuuden maksimivaihtelu 

huomioituna muu liikenne ja tausta  

Sulkavuori 135-260 
Sulkavuori pohj. 105-210 
Vihilahti työmaa 105-210 

Sulkavuori 20-62 
Sulkavuori pohj. 19-57 
Vihilahti työmaa 19-57 

 
 

5.2 Kalliolouheen siirtokuljetusten ilmanlaatuvaikutukset 
 
Kalliolouheen siirtokuljetusten ilmanlaatuvaikutuksia mallinnettiin hengitettävien 
hiukkasten PM10 ja pienhiukkasten PM2.5 korkeimpina tunti- ja vrk-pitoisuuksina 
tilanteessa, jossa säätyyppi on kuiva ja Sulkavuoren puhdistamon hallien louhintatyö on 
käynnissä ja siirtoliikenne on maksimissaan. Työmaaliikenne ja louhekuljetukset käyttävät 
kahta eri ajoreittiä, Lempääläntietä lännen suunnasta ja Särkijärvenkatua idän suunnasta. 
Työmaan synnyttämä liikennemäärä on enimmillään noin 400-500 ajoneuvoa 
vuorokaudessa, josta arviolta kolmasosa eli 130-240 ajoneuvoa vuorokaudessa 
suuntautuu Lempääläntielle ja loput 200-320 ajoneuvoa vuorokaudessa 
Särkijärvenkadulle ja siitä edelleen Lahdesjärvelle. Sulkavuoren pohjoispäähän 
Lempääläntielle on suunniteltu ns. kalanpyrstöliittymä, jossa liikenne kulkee vain yhteen 
suuntaan. 
 
Vihilahdessa työmaatie on lyhyt ja liittyy Lahdenperänkatuun Hatanpään valtatien ja 
Lahdenperänkadun liikennevaloristeyksessä. Liikennemäärä on n. 100 ajoneuvoa/arkvrk 
(50 kuljetusta). 
 
Työmaaliikenteen mallinnustulokset on esitetty Liitteiden 2-3 kuvissa 5-12. 
� Kuvissa 5 ja 6 on hengitettävien hiukkasten (PM10) korkeimmat tuntipitoisuudet(Liite 2) 
� Kuvissa 7 ja 8 hengitettävien hiukkasten (PM10) korkeimmat vrk-pitoisuudet (Liite 2) 
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� Kuvissa 9 ja 10 on pienhiukkasten (PM2.5) korkeimmat tuntipitoisuudet (Liite 3) 
� Kuvissa 11 ja 12 pienhiukkasten (PM2.5) korkeimmat vrk-pitoisuudet (Liite 3) 
 

5.2.1 PM10-hiukkasten pitoisuudet 
 
Hengitettävien hiukkasten korkeimmat tunti- ja vrk-pitoisuudet ovat Sulkavuoressa 
päätyömaa-alueella ja sinne johtavan asfaltoimattoman työmaatien varrella. Korkeimmat 
tuntipitoisuudet ovat maksimissaan 200-300 μg/m3 ja korkeimmat vrk-pitoisuudet 80-90 
μg/m3 (Liite 2) Vuorokausipitoisuudet voivat suljetulla työmaa-alueella ylittää 
hengitettävien hiukkasten vrk-ohjearvon 70 μg/m3 ja ilmanlaadun vrk-raja-arvon 
numeroarvon 50 μg/m3. Sen sijaan pitoisuudet jäävät selvästi alle työhygieenisen 
epäorgaaniselle pölylle annetun haitalliseksi tunnettu pitoisuuden raja-arvon (HTP8h 10 
mg/m3=10 000 μg/m3).  
 
Pitoisuustasot laimenevat nopeasti työmaalta etäännyttäessä ja esim. liikenteen 
siirtyessä asfaltoiduille teille katupölyn osuus pienenee huomattavasti. Nirvan pientalo-
alueella maansiirtoautojen suorien ja epäsuorien hiukkaspäästöjen vaikutukset ovat 
hengitettävien hiukkasten PM10-tuntipitoisuutena 20-50 μg/m3 ja korkeimpina vrk-
pitoisuuksina alle 15 μg/m3.   
 
Prisman takana Sulkavuoren pohjoispuolen ajotunnelin kohdalla PM10-tuntipitoisuudet 
ovat luokkaa 60-80 μg/m3 ja vrk-pitoisuudet 20-25 μg/m3. Vihilahden 
siirtotunnelityömaan kohdalla vaikutukset jäävät tätä alhaisemmiksi pienemmän 
liikenteen takia (tuntipitoisuudet 30-40 μg/m3 ja vrk-pitoisuudet 10-12 μg/m3). 
Vihilahdessa työmaatie on lyhyt ja liittyy Lahdesjärvenkatuun, jota pitkin louhekuormat 
kuljetetaan asfaltoidun tieverkon kautta pois.  
 
Työmaan aiheuttamat korkeimmat PM10-tuntipitoisuudet Sulkavuoressa ovat samaa 
suuruusluokkaa kuin korkeimmat mitatut tuntipitoisuudet Tampereen kaupungin 
vilkasliikenteisimpien teiden ympäristössä (vrt. Taulukko 5). Mallinnetut korkeimmat vrk-
pitoisuudet ovat korkeampia kuin esim. P-Hämpin pysäköintitunnelityömaan edustalla 
mitatut vrk-pitoisuudet (vrt. Taulukko 6). Tämä johtuu mm. oletuksesta, että Sulkavuoren 
työmaatiet ovat rakennusvaiheessa kalliolouheesta ja kiviaineksesta rakennettuja 
asfaltoimattomia teitä. Lisäksi työmaaliikenne on oletettavasti Sulkavuoressa suurempi.  
 

5.2.2 Arseenin arvioidut ulkoilmapitoisuudet 
 
Siirto- ja purkulinjojen alueella kallioperästä otettujen porausnäytteiden (yhteensä 23 eri 
näytettä) analysoitu arseenipitoisuus oli < 10 mg/kg3, joka on maaperälle ehdotettu 
arseenin kynnysarvo.  
 
Ulkoilman arseenipitoisuudelle on asetettu tavoitearvo vuosipitoisuutena 6 ng/m3 
(ng=0.001 μg=10-9g) vuodesta 2013 alkaen (VNa 164/2007). Arseenin korkeimmat vrk-
pitoisuudet voisivat siten teoriassa olla PM10-tunti- ja vrk-pitoisuuksista laskettuna 
työmaa-alueella 2-3 ng/m3 (korkein tuntipitoisuus) ja 0.8-0.9 ng/m3 (korkein vrk-
pitoisuus), jos kaikki PM10-hiukkaset olisivat mineraalipölyä, jonka As-pitoisuus olisi 10 
mg/kg. Nämä lyhytaikaiset tunti- ja vrk-pitoisuudet jäävät selvästi alle arseenin 

                                                           
3 Inststo Saanio & Riekkola Oy, Muistiotunnus Projekti-1007-3/2011,28.2.2011 
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ilmanlaadun tavoitearvon, jolloin myös vuosipitoisuus tulisi jäämään selvästi alle arseenin 
ilmanlaadun tavoitearvon työmaa-alueella. Hiukkaspäästöjen laimenemisen takia 
arseenipitoisuudet ulkoilmassa ovat vielä alhaisempia työmaa-alueen ulkopuolella. 
 

5.2.3 PM2.5 hiukkasten pitoisuudet 
 
Työmaaliikenteen pienhiukkaspäästöjen aiheuttamat korkeimmat PM2.5-tunti- ja 
vuorokausipitoisuudet ovat mallin mukaan Sulkavuoren päätyömaa-alueella 
maksimissaan 15-25 μg/m3 (tuntipitoisuudet) ja 7-9 μg/m3 (vrk-pitoisuudet) (Liite 3). 
Pienhiukkaspitoisuudet laimenevat työmaalta etäännyttäessä ja esim. Nirvan 
pientaloalueella vaikutustaso on tuntipitoisuutena maksimissaan 4-6 μg/m3 ja vrk-
pitoisuutena 1-2 μg/m3. Prisman takana työmaan vaikutus pienhiukkasten 
tuntipitoisuuksiin on n. 6-8 μg/m3 ja Vihilahden työmaalla 3-4 μg/m3. Vastaavasti 
vaikutukset korkeimpiin PM2.5-vuorokausipitoisuuksiin on Prisman takana 2-3 μg/m3 ja 
Vihilahdessa 0.5-1 μg/m3. Pienhiukkasten tuntipitoisuuksille ei ole olemassa ilmanlaadun 
terveysperusteista ohjearvoa, mutta sen sijaan vuorokausipitoisuudelle WHO (Maailman 
Terveysjärjestö) on antanut ohjearvoksi 25 μg/m3.  
 
Mallinnetut työmaan aiheuttamat pienhiukkaspitoisuudet ovat alhaisempia kuin esim. 
Tampereen Epilässä ja Kalevassa mitatut kaupunkiliikenteen aiheuttamat 
pienhiukkaspitoisuudet (Taulukko 5). Mallinnetuissa pitoisuuksissa ei ole muiden 
lähialueen teiden liikenteen vaikutuksia eikä kaukokulkeumaa, joka voi erityisesti 
pienhiukkaspitoisuuksissa olla merkittävä. Mallinnus kuvaa ko. työmaan 
ilmanlaatuvaikutuksia ja vaikutusalueen sijoittumista työmaan ympäristöön. 
Pientaloalueilla myös mm. pienpolton (lämmitys, takat, saunat) on todettu vaikuttavan 
pientaloalueiden lähi-ilmanlaatuun. Uusimpien Helsingissä tehtyjen tutkimusten mukaan 
puun pienpoltto vaikuttaa PM2.5-pitoisuuksiin Suomessa erityisesti talvisin n. 20-30 %, 
pientaloalueilla paikallisesti jopa 30-60 %.  
 

5.2.4 Yhteisvaikutukset - Louheenkuljetus+ muu liikenne + tausta 
 
Mallin aluejakaumakuvissa on arvioitu nimenomaan louhintatyömaan ja sen liikenteen 
hiukkaspäästöjen vaikutusalueen suuruutta. VT3 ja VT9 liikenne on vilkasta, mutta se 
kulkee maastollisesti alempana kuin Sulkavuoren työmaatie ja maaston muodolla on 
huomattava vaikutus liikennepäästöjen leviämiseen ja pitoisuuksiin teiden 
lähiympäristössä. Vihilahdessa Hatanpään Valtatien sen sijaan on likimain samassa 
tasossa kuin työmaa-alue. Lisäksi työmaan liikenne kulkee Lahdenperänkatua pitkin.  
 
Taulukossa 8 on arvioitu PM10- ja PM2.5-pitoisuuksien maksimiyhteisvaikutusta 
louheenkuljetusten aikana (työmaaliikenne + muu liikenne ja tausta). Vihiojan kohdalla 
tieliikenne voi olla samaa suuruusluokkaa vuorokaudessa kuin Epilässä. Sulkavuoren 
työmaat sijaitsevat korkeusasemaltaan korkeammalla kuin vt3 ja vt9 ja toisaalta myös 
kauempana valtateiden ajokaistoista kuin Pirkankadun ja Epilän mittausasemat, joiden 
etäisyys ajokaistasta on 15 m ja 8 m.  
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Taulukko 8. Yhteenveto louheenkuljetusten aiheuttamista korkeimmista PM10 ja PM2.5 
hiukkasten tunti- ja vrk-pitoisuuksista. Kaupunkialueella mitattuja korkeimpia 
hiukkaspitoisuuksia , louheenkuljetusten  aiheuttamat korkeimmat tunti- ja vrk-
pitoisuudet sekä maksimiyhteisvaikutus (työmaa+ muu liikenne ja tausta).  

Tuntipitoisuudet 
PM10 

μg/m3, kk:n  
korkein tunti 

PM2.5 

μg/m3, kk:n  
korkein tunti 

Tampereen kaupunkialueella 
mitattuja kk:n korkeimpia 
tuntipitoisuuksia v. 2011  

(vrt. Taulukko 5) 

Pirkankatu 43-312, Ka. 110 
Epilä 35-267, Ka 94 

Linja-autoas.19-66, Ka. 33 
Kaleva 15-88, Ka. 38 
Epilä 27-115, Ka. 52 

Louheenkuljetusten aiheuttamat 
korkeimmat tuntipitoisuudet  

Sulkavuori 200-300 
Sulkavuori pohj. 60-80 

Vihilahti työmaa 70-100 

Sulkavuori 15-25 
Sulkavuori pohj. 6-8 
Vihilahti työmaa 3-4 

Yhteensä  
Tuntipitoisuuden maksimivaihtelu 

huomioituna muu liikenne ja tausta  

Sulkavuori 235-410 
Sulkavuori pohj. 95-190 

Vihilahti työmaa 105-210 

Sulkavuori 30-77 
Sulkavuori pohj. 21-60 
Vihilahti työmaa 18-56 

Vrk-pitoisuudet 
PM10 

μg/m3, kk:n  
korkein vrk-pitoisuus 

PM2.5 

μg/m3, kk:n  
korkein vrk-pitoisuus 

Tampereen kaupunkialueella 
mitattuja kk:n korkeimpia vrk-

pitoisuuksia v. 2011  
(vrt. Taulukko 5) 

Pirkankatu 21-78, Ka. 40 
Epilä 16-75, Ka. 39 

Linja-autoas.10-31, Ka. 16 
Kaleva 8-28, Ka. 17 
Epilä 11-44, Ka. 26 

Louheenkuljetusten aiheuttamat 
korkeimmat vrk-pitoisuudet  

Sulkavuori 80-90 
Sulkavuori pohj. 20-25 
Vihilahti työmaa 10-12 

Sulkavuori 7-9 
Sulkavuori pohj. 2-3 

Vihilahti työmaa 0.5-1 
Yhteensä  

Vrk-pitoisuuden maksimivaihtelu 
huomioituna muu liikenne ja tausta  

Sulkavuori 96-130 
Sulkavuori pohj. 36-65 
Vihilahti työmaa 26-87 

Sulkavuori 15-35 
Sulkavuori pohj. 10-29 
Vihilahti työmaa 9-27 

 
Taulukon 8 mukaan PM10-hiukkasten korkeimmat vrk-arvot voivat työmaa-alueilla ja 
niiden välittömässä läheisyydessä vaihdella voimakkaasti riippuen muun liikenteen ja 
kaupunkitaustan aiheuttamasta vrk- vaihtelusta.  
 
PM10-vuorokausiohjearvon numeroarvon (70 μg/m3) on arvioitu ylittyvän Sulkavuoren 
päätyömaa-alueella pelkästään Sulkavuoren raskaan työmaaliikenteen takia. 
Kaupunkitausta ja muu liikenne lisää PM10-hiukkaspitoisuutta. Korkeimmat ohjearvon 
ylittävät pitoisuudet Sulkavuoressa sijoittuvat suljetulle työmaan alueelle ja työmaatien 
varrelle. Hiukkaspitoisuudelle annettu työhygieeninen raja-arvo ei siellä ylity 
(mineraalipöly HTP8h 10 mg/m3 = 10 000 μg/m3). 
 
Myös Vihilahden työmaan ympäristössä PM10-vrk-pitoisuus voi vaihdella voimakkaasti 
(37%-->124% vrk-ohjearvosta). Korkeimmat PM10-vrk-arvot voivat ylittää vrk-
ohjearvotason 70 μg/m3 katupölyaikaan. Suurin vaikuttava tekijä tähän on muu liikenne 
ja erityisesti katupölyn määrä keväisin. Vihilahdessa on asutusta välittömästi työmaan 
lähiympäristössä. Pitoisuuksia ko. alueella tulee pyrkiä pienentämään pesemällä 
Hatanpään Valtatien ja Lahdesjärvenkadun risteysalueen asfaltoituja teitä säännöllisesti 
louhintatyömaan aikana. Myös Vanhan Lempääläntien pölyämistä voidaan vähentää 
pesemällä tai sitomalla pölyä. 
 
Pienhiukkasten (PM2.5) vrk-pitoisuudet voivat ylittää WHO:n antaman vrk-ohjearvotason 
25 μg/m3 työmaa-alueiden ympäristössä, kun muu liikenne ja taustapitoisuudet otetaan 
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huomioon. PM2.5-vuorokausipitoisuuksien vaihtelu on voimakasta kaupunkialueen 
mittauspisteissä (korkeimmat vrk-pitoisuudet kuukausittain vaihtelevat alle 10 μg/m3:sta 
yli 40 μg/m3:aan). Suurin tekijä on todennäköisesti kaukokulkeuman aiheuttama vaihtelu 
taustapitoisuuksissa. Esim. v. 2011 pienhiukkaspitoisuudet ovat kaupungin 
mittauspisteissä ylittäneet vrk-ohjearvon helmikuun lopussa ja marraskuussa. Itse 
työmaiden lisäys alueellisiin pienhiukkaspitoisuuksiin on hyvin pieni Vihilahdessa ja 
Sulkavuoren pohjoispuolella. Sulkavuoren päätyömaa-alueella lisäys vrk-pitoisuuksiin on 
n. 7-9 μg/m3 (n. +36% vrk-ohjearvosta). 
 
Kaupunki-ilman hiukkasten merkittävimmät lähteet ovat liikenne, energiantuotanto ja 
puun pienpoltto sekä kaukokulkeuma. Suurin osa kaupunki-ilman hengitettävistä PM10-
hiukkasista on peräisin liikenteen nostattamasta katupölystä eli epäsuorista päästöistä. 
PM2.5-pienhiukkaset ovat pääosin kaukokulkeumaa ja osin peräisin liikenteen 
pakokaasuista sekä tulisijojen ja energiantuotannon päästöistä. Myös pieni osa 
katupölystä on pienhiukkasia. Pienhiukkasten terveysriskin arvioinnissa turvallista 
pitoisuutta ei ole pystytty määrittämään. Haitallisimpia ovat polttoperäiset hiukkaset, 
jotka Suomessa ovat pääosin peräisin kaukokulkeumasta, liikenteestä ja pienpoltosta. 
Sulkavuoren puhdistamotyömaan hiukkaspäästöistä suurin osa on mineraaliperäistä 
hiukkasia (louhintapölyä, työmaateiden pölyämistä) ja pienempi osa polttoperäisiä, 
ajoneuvojen pienhiukkaspäästöjä. 
 

6. Puhdistamon toiminnasta aiheutuvat ulkoilman 
hiukkaspitoisuudet 

 

Liitteessä 4 on esitetty hiukkaspäästöjen vaikutukset ilmanlaatuun Sulkavuoren 
jätevedenpuhdistamon valmistuttua.  

Kuvassa 13 on VE1 vaihtoehdon (lietteenpoltto+liikenne) ilmanlaatuvaikutukset 
korkeimpina vrk-pitoisuuksina ympäristössä. Polttolaitos noudattaa 
jätteenpolttoasetuksen mukaisia päästörajoja (vrt. kohta 3). 

VE2 vaihtoehdossa hiukkaspäästöjä muodostuu pääosin vain puhdistamolle 
suuntautuvasta liikenteestä, sillä VE2 vaihtoehdossa liete mädätetään eikä ko. 
toiminnasta muodostu hiukkaspäästöjä (Kuva 14).  

Kokonaisuutena jätevedenpuhdistamon hiukkaspäästöt ovat rakennusvaiheen jälkeen 
puhdistamon varsinaisen toiminnan aikana hyvin pienet. VE2 vaihtoehdon 
hiukkaspäästöjen vaikutukset ovat vielä pienemmät kuin VE1 vaihtoehdossa. Toiminnan 
aikana puhdistamon aiheuttamat hiukkaspitoisuudet ovat vain murto-osa 
rakennusaikaisista vaikutuksista. 
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7. Yhteenveto 
 
Sulkavuoren kalliopuhdistamon rakentamisen aikaiset hiukkaspäästöt arvioitiin 
kalliolouhinnan louhintamäärien, räjäytysten suunnittelutietojen ja louheen 
siirtokuljetuksten liikennetietojen perusteella. Puhdistamon valmistuttua toiminnan 
aikaiset hiukkaspäästöt arvioitiin VE1 ja VE2 vaihtoehtojen mukaisesti.  
 
Päästötietojen perusteella mallinnettiin kalliopuhdistamon rakentamisen aikaisesta 
liikenteestä aiheutuvat hengitettävien hiukkasten (PM10-hiukkaset, < 10 μm kokoluokka) 
ja pienhiukkasten (PM2.5-hiukkaset < 2.5 μm kokoluokka) vaikutusalueet ja korkeimmat 
tunti- ja vuorokausipitoisuudet ympäristössä rakentamisaikana. Tehty liikennemallinnus 
on sellaisen vuorokauden tilanne, jossa työmaiden liikenne on maksimissaan ja maa on 
sulana ja säätyyppi on kuiva. Lisäksi mallinnettiin räjäytysten lyhytaikaisten 
hiukkaspäästöjen ilmanlaatuvaikutukset, kun tunneleita tuuletetaan räjäytysten jälkeen 
pystykuilujen ja ajotunneleiden kautta.  
 
Rakentamisen vaikutuksia ilmanlaatuun sekä muun liikenteen ja kaupunkitaustan 
yhteisvaikutuksia verrattiin ulkoilman hiukkaspitoisuuksille annettuihin ilmanlaadun 
terveysperusteisiin vuorokauden ohje- ja raja-arvoihin sekä Tampereella mitattuihin 
lyhytaikaisiin hiukkasten tuntipitoisuuksiin.  
 
Hiukkasten tuntipitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia ohje- tai raja-arvoja. 
Hiukkasten ilmanlaadun terveysperusteiset ohje- ja raja-arvot on annettu 
vuorokausipitoisuuksina.   

� PM10-hiukkasten ilmanlaadun ohjearvo on 70 μg/m3, josta sallitaan yksi 
ylitys jokaisena kuukautena (VNp 480/1996).  

� PM10-hiukkasten ilmanlaadun terveysperusteinen raja-arvo on 50 μg/m3, 
josta sallitaan 35 numeroarvoylitystä vuodessa (VNa 38/2011).  

� PM2.5 hiukkasten vrk-ohjearvon on antanut Maailman terveysjärjestö 
WHO ja se on 25 μg/m3.  

 
Taulukkoon 9 on koottu Sulkavuoren kalliopuhdistamon rakennusaikaiset 
ilmanlaatuvaikutukset – räjäytyksistä ja työmaaliikenteestä aiheutuvat korkeimmat 
hiukkaspitoisuudet työmaa-alueilla: Sulkavuori, Sulkavuori pohj. ja Vihilahti. Lisäksi 
taulukossa on arvioitu työmaan aiheuttamia hiukkaspitoisuuksia Sulkavuoren itäpuolella 
sijaitsevalla Nirvan pientaloalueella, Sulkavuoren puoleisessa päässä. Taulukossa on 
yhteenvetona arvioitu työmaavaikutusten ja muun liikenteen ja kaupunkitaustan 
korkeimmat PM10 ja PM2.5hiukkaspitoisuudet ko. alueilla.  
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Taulukko 9. Yhteenveto -Sulkavuoren kalliopuhdistamon rakennusaikaiset 
ilmanlaatuvaikutukset 

Räjäytystoiminta 
Sulkavuori 
päätyömaa 

Sulkavuori 
pohj.(Prisma) 

Vihilahti 
työmaa 

Nirvan 
asuinalue 

μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 
Korkein PM10 tuntipitoisuus 100-150 70-100 70-100 10-15 
Korkein PM2.5 tuntipitoisuus 5-10 4-5 4-5 <1 
Yhteensä- Tuntipitoisuuden 

maksimivaihtelu 
huomioituna muu liikenne ja 

tausta  

Sulkavuori 
päätyömaa 

Sulkavuori 
pohj.(Prisma) 

Vihilahti 
työmaa 

Nirvan 
asuinalue*** 

μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 

Korkein PM10 tuntipitoisuus 135-260 105-210 105-210 70-75 
Korkein PM2.5 tuntipitoisuus 20-62 19-57 19-57 15-38 

Louheenkuljetusliikenne 
Sulkavuori 
päätyömaa 

Sulkavuori 
pohj.(Prisma) 

Vihilahti 
työmaa 

Nirvan 
asuinalue 

μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 
Korkein PM10 tuntipitoisuus 200-300 60-80 30-40 20-50 
Korkein PM10 vrk-pitoisuus* 80-90 20-25 10-12 12-15 
Korkein PM2.5 tuntipitoisuus  15-20 6-8 3-4 4-5 
Korkein PM2.5 vrk-pitoisuus** 7-9 2-3 0.5-1 1-2 
Yhteensä- Tuntipitoisuuden 
maksimivaihtelu 
huomioituna muu liikenne ja 
tausta 

Sulkavuori 
päätyömaa 

Sulkavuori 
pohj.(Prisma) 

Vihilahti 
työmaa 

Nirvan 
asuinalue*** 

μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 

Korkein PM10 tuntipitoisuus 235-410 95-190 105-210 50-110 
Korkein PM10  vrk-pitoisuus* 96-130 36-65 26-87 28-55 
Korkein PM2.5 tuntipitoisuus  30-77 21-60 18-56 19-43 
KorkeinPM2.5 vrk-pitoisuus** 15-35 10-29 9-27 9-28 
*PM10 vrk-raja-arvo 50 μg/m3 (sallitaan 35 ylitystä vuodessa), vrk-ohjearvo 70 μg/m3 (kk:n 
2.korkein arvo), **PM2.5 vrk-ohjearvo on 25 μg/m3 (WHO) 
***Nirvan asuinalueen PM2.5liikenne+taustapitoisuudet:Kaleva, PM10liikenne+taustapitoisuudet: 
Epilä/Pirkankatu, 99p.piste/ keskiarvot  
 
Kallioräjäytysten jälkeen hiukkasten tuntipitoisuudet ovat korkeimmillaan pystykuilujen ja 
ajotunneleiden suuaukoilla, kun räjähdyskaasut tuuletetaan ulos tunnelityömailta. 
Hiukkaspitoisuudet laimenevat nopeasti suuaukoilta etäännyttäessä, koska itse 
päästötapahtuma on lyhyt ja laimennusilmaa puhalletaan tunneliin. 
Jätevedenpuhdistamon työmaasta aiheutuvat korkeimmat PM10-tuntipitoisuudet 
Sulkavuoren päätyömaa-alueella ovat samaa suuruusluokkaa kuin korkeimmat mitatut 
tuntipitoisuudet Tampereen kaupungin vilkasliikenteisimpien teiden ympäristössä (vrt. 
Taulukot 5,7,8).  
 
Kalliolouheen kuljetuksesta aiheutuvat korkeimmat vuorokausipitoisuudet Sulkavuoren 
päätyömaa-alueella ja työmaatien varrella voivat ylittää ilmanlaadun PM10-vrk-ohjearvon 
ja PM10-vrk-raja-arvon numeroarvon. Sulkavuoressa, päätyömaa-alueen välittömässä 
läheisyydessä ei ole asutusta. Työmaa-alue on aidattua aluetta, jossa ei ole läpikulkua. 
Hiukkaspitoisuudet ovat työmaa-alueella murto-osan työhygieenisestä epäorgaanisen 
mineraalipölyn haitalliseksi tunnetusta pitoisuusraja-arvosta (HTP8h 10 mg/m3 = 10 000 
μg/m3).  
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Sulkavuori Pohjoinen ja Vihilahden työmaiden ympäristössä korkeimmat PM10-vrk-
pitoisuudet voivat myös vaihdella voimakkaasti (Sulkavuori pohj. 51-93% vrk-ohjearvosta, 
Vihilahti 37%-->124% vrk-ohjearvosta). Vihilahdessa työmaa-alueella ja välittömästi sen 
läheisyydessä vuorokausipitoisuudet voivat ylittää PM10-vrk-ohjearvon ja PM10-vrk-raja-
arvon numeroarvon erityisesti kevätkuukausina. Suurin vaikuttava tekijä tähän on muu 
liikenne ja erityisesti katupölyn määrä keväisin. Vihilahdessa PM10-pitoisuudet voivat 
ylittää vrk-ohjearvon myös ilman työmaan vaikutusta, sillä Hatanpään Valtatien liikenne 
vastaa likimain Epilän mittausaseman liikennettä. Vihilahden työmaan arvioitu lisäys 
korkeimpiin vrk-pitoisuuksiin on 10-12 μg/m3, kun muun liikenteen ja kaupunkitaustan 
aiheuttamat korkeimmat vrk-pitoisuudet ovat siellä luokkaa 16-75 μg/m3. 
 
Koska Vihilahdessa on asutusta välittömästi työmaan lähiympäristössä, tulee pitoisuuksia 
alueella pyrkiä pienentämään pesemällä Hatanpään Valtatien ja Lahdesjärvenkadun 
risteysalueen asfaltoituja teitä säännöllisesti louhintatyömaan aikana ja erityisen 
huolellisesti kevätkuukausina. Myös Sulkavuori pohjoinen työmaan lähialueella Vanhan 
Lempääläntien pölyämistä voidaan vähentää pesemällä tai sitomalla katupölyä. Lisäksi 
tulee harkita mahdollisuudet asutuksen lähellä sijaitsevien työmaateiden väliaikaiseen 
asfaltointiin, mikä vähentäisi myös pölyämistä. 
 
Työmaaliikenteen aiheuttamat pienhiukkaspitoisuudet (PM2.5) muodostuvat ajoneuvojen 
pienhiukkaspäästöistä, kalliolouhinnan pienhiukkasfraktiosta ja lisäksi työmaateiden ns. 
katupölyn pienhiukkasfraktiosta. Pienhiukkasten tuntipitoisuuksille ei ole olemassa 
terveysperusteista ohjearvoa, sillä hiukkaspitoisuuksien terveysvaikutuksia arvioidaan 
vrk-pitoisuuksien perusteella. WHO on antanut PM2.5-vuorokausipitoisuudelle ohjearvon 
25 μg/m3.  
 
Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon työmaatoiminnasta aiheutuvat pienhiukkasten 
korkeimmat vrk-pitoisuudet vaihtelevat välillä 0.5-1 μg/m3 (Vihilahti) � 7-9 μg/m3 

(Sulkavuori päätyömaa). Kun muu liikenne ja kaupunkitausta otetaan huomioon, voivat 
PM2.5hiukkasten korkeimmat vrk-pitoisuudet vaihdella voimakkaasti ja ajoittain ylittää 
WHO:n antaman vrk-ohjearvotason 25 μg/m3. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi 
taustapitoisuuksista ja nimenomaan kaukokulkeumasta. PM2.5-vuorokausipitoisuuksien 
vaihtelu on voimakasta jo pelkästään kaupunkialueen mittauspisteissä (korkeimmat vrk-
pitoisuudet kuukausittain vaihtelevat alle 10 μg/m3:sta yli 40 μg/m3:aan). Vuonna 2011 
pienhiukkaspitoisuudet kaupungin mittauspisteissä ylittivät vrk-ohjearvon helmikuun 
lopussa ja marraskuussa. Itse työmaiden lisäys alueellisiin pienhiukkaspitoisuuksiin on 
pieni Vihilahdessa ja Sulkavuoren pohjoispuolella. Sulkavuoren päätyömaa-alueella lisäys 
vrk-pitoisuuksissa on n. 7-9 μg/m3 (n. +36% vrk-ohjearvosta). 
 
Sulkavuoren pohjoispuolen tunnelityömaan läheisyydessä on iso päivittäistavaran kauppa 
ja Sulkavuoren itäpuolella on Nirvan pientaloalue. Työmaaliikenne voi nostaa 
arkivuorokausina Sulkavuorta lähimpänä olevan Nirvan pientaloalueen 
hiukkaspitoisuuksia, vuorokausipitoisuuksina PM10 n. 12-15 μg/m3 ja PM2.5 1-2 μg/m3. 
Suurin osa näistä hiukkasista on epäorgaanista mineraalipölyä ja pienempi osa 
ajoneuvojen polttoperäisiä hiukkasia. Kokonaispitoisuudet (työmaaliikenne+muu liikenne 
+ kaupunkitausta) Nirvan pientaloalueella on arvioitu olevan korkeimmillaan Sulkavuoren 
puoleisessa päässä PM10-vrk-pitoisuuksina 28-55 μg/m3 ja PM2.5 vrk-pitoisuuksina 9-28 
μg/m3. Yhteisvaikutuksia arvioitaessa PM10-hiukkasten vrk-ohjearvo 70 μg/m3 ei ylity 
Nirvassa, joskin yksittäisiä vrk-raja-arvon 50 μg/m3 numeroarvoylityksiä voi mahdollisesti 
esiintyä. Pienhiukkasten WHO:n vrk-ohjearvo 25 μg/m3 voi yksittäisinä päivinä ylittyä, 
mutta siihen ei sanottavasti vaikuta Sulkavuoren työmaa (vrk-pitoisuusvaikutus Nirvassa 
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1-2 μg/m3) vaan erityisesti kaukokulkeuman ja pienpolton aiheuttamat 
pitoisuusvaihtelut.  
 
Kokonaisuutena mallinnustulosten ja taustapitoisuuksien arvioinnin avulla on saatu kuva 
Sulkavuoren puhdistamon työmaiden maksimivaikutusalueista ja PM10- ja PM2.5-
hiukkasten kokonaispitoisuustasoista kuivalla ilmalla työmaiden välittömässä 
läheisyydessä ja lähiasuinalueilla.  
 
Kalliolouhintatyömaiden aikana tulisi ilmanlaatu- ja terveysvaikutusten minimoimiseksi 
kiinnittää huomioita seuraaviin seikkoihin: 
 

� Vihilahden lähellä olevien koulujen ja päiväkodin sekä Sulkavuoren 
pohjoispuolella sijaitsevan kauppakeskuksen raitisilmanotto tulisi varustaa 
pienhiukkassuodattimilla, joita vaihdetaan riittävän usein.  

� Työmaaohjeissa tulee huomioida pölyntorjunta, mm. työmaateiden kastelu 
kuivalla ilmalla sekä myös lyhyen avolouhintavaiheen aikana työmaan 
aloitusvaiheessa. 

� Työmaiden lähialueen asfaltoitujen teiden katupölyn torjunnasta tulee huolehtia 
esim. riittävän usein tapahtuvalla tien pesulla tai muulla pölynsidonnalla 

� Työmaateiden tilapäistä asfaltointia tulee harkita pölyämisen torjuntakeinona 
� Kallionporauslaitteisto tulee varustaa pölynkeräyslaitteistolla.  
� Työmaaliikenne tulee ohjata ympäristövaikutusarvioinnissa esitettyjä reittejä 

pitkin, jolloin liikenteen päästövaikutukset jäävät asuinalueilla esitetyn 
mukaisiksi. 

 
Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon hiukkaspäästöt ovat rakennusvaiheen jälkeen 
puhdistamon varsinaisen toiminnan aikana hyvin pienet, koska liikenne on vähäistä ja 
puhdistamon valmistuttua tiet alueella asfaltoidaan. VE1 vaihtoehdossa hiukkaspäästöjä 
muodostuu liikenteen lisäksi myös lietteenpoltosta. Polttolaitos varustetaan savukaasun 
puhdistuslaitteilla. VE2 vaihtoehdossa lietteen mädätyksestä ei muodostu 
hiukkaspäästöjä. Puhdistamon toiminnan aikana molempien vaihtoehtojen VE1 ja VE2 
hiukkaspäästöjen ulkoilmavaikutukset ovat murto-osia verrattuna rakennusaikaisiin 
vaikutuksiin.  
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8. Mallin kokonaisepävarmuus 
 
Parhaassa tapauksessa leviämismallinnuksen epävarmuusarviointi tehdään vertaamalla 
saman ajankohdan ulkoilmapitoisuuksien mittausdataa ja mittauspisteeseen mallilla 
laskettuja pitoisuuksien aikasarjoja keskenään silloin, kun kaikki suurimmat 
ulkoilmapitoisuuksiin vaikuttavat päästölähteet ja taustapitoisuus ovat mallissa mukana. 
Tehtäessä mallinnuksia tulevaisuuden päästötiedoilla ei vastaavaa vertailua voida tehdä. 
 
Tämän mallinnuksen suurimmat epävarmuudet liittyvät lähtötietojen epävarmuuteen, 
kuten työmaan liikennemääriin ja ajoneuvokohtaisiin päästökertoimiin suorien ja 
epäsuorien (kuten työmaateiden pölyäminen) hiukkaspäästöjen osalta sekä mm. kallion 
räjäytyskertoihin/vrk ja niiden hiukkaspäästökertoimiin. Päästökertoimina on käytetty 
maansiirtoautojen ajoneuvokohtaisia hiukkaspäästökertoimia (VTT/Lipasto). Lisäksi 
työmaatieosuuksissa on sovellettu kanadalaisia louheenkuljetusteiden 
hiukkaspäästökertoimia sekä kallionräjäytyksen päästökertoimia. Nämä lähtötiedot ovat 
paras käytettävissä oleva tieto hiukkaspäästöjen muodostumisesta. 
 
Muun liikenteen ja kaupunkitaustan arvioinnissa on käytetty Tampereen kaupungin 
hiukkasmittaustuloksia vuodelta 2011. Epävarmuutta kaupunkitaustan ja muun liikenteen 
sekä työmaaliikenteen yhteisvaikutusarvioihin Sulkavuoressa tuo mm. se, että työmaa-
alue ja lähialueen isot tiet sijaitsevat korkeusasemaltaan eri tasoissa. Myös Nirvan alueen 
taustapitoisuudet on arvioitu lähinnä Kalevan mittausaseman pitoisuuksista, sillä muut 
mittausasemat sijaitsevat hyvin lähellä ajoväyliä ns. liikenneympäristöissä. Vihilahden 
Hatanpään Valtatien ja Lahdenperänkadun risteysalue sen sijaan vastaa liikenteeltään 
Epilän mittauspisteen liikennettä. Kokonaisuutena mallinnustulosten ja 
taustapitoisuuksien arvioinnin avulla on saatu kuva työmaan vaikutusalueista ja PM10- ja 
PM2.5-hiukkasten kokonaispitoisuustasoista työmaiden välittömässä läheisyydessä ja 
lähiasuinalueilla.  
 
Tehtyä mallinnusta voidaan pitää parhaana mahdollisena kalliopuhdistamon 
rakentamisesta aiheutuvien hiukkaspäästöjen vaikutusarviona käytettävissä olevien 
tietojen perusteella. 
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LIITE 1 Rakennusaikainen räjäytys – PM10 ja PM2.5 hiukkaspäästöjen leviäminen 
 

 
Kuva 1. Sulkavuori - rakennusaikainen räjäytys (4-6 lyhyttä peräkkäistä räjäytystä/päivä). 
Hengitettävien hiukkasten (PM10) korkeimmat tuntipitoisuudet tuuletuksen aikana.  
 

 
Kuva 2. Vihilahti - rakennusaikainen räjäytys (2 lyhyttä peräkkäistä räjäytystä/päivä). 
Hengitettävien hiukkasten (PM10) korkeimmat tuntipitoisuudet tuuletuksen aikana.  
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Kuva 3. Sulkavuori - rakennusaikainen räjäytys (4-6 lyhyttä peräkkäistä räjäytystä/päivä). 
Pienhiukkasten (PM2.5) korkeimmat tuntipitoisuudet tuuletuksen aikana.  
 

 
Kuva 4. Vihilahti - rakennusaikainen räjäytys (2 lyhyttä peräkkäistä räjäytystä/päivä). 
Pienhiukkasten (PM2.5) korkeimmat tuntipitoisuudet tuuletuksen aikana.  
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LIITE 2 Rakennusaikainen liikenne – PM10 hiukkaspäästöjen leviäminen 
 

 
Kuva 5. Sulkavuori - rakennusaikainen liikenne. Hengitettävien hiukkasten (PM10) korkeimmat 
tuntipitoisuudet, jotka aiheutuvat työmaaliikenteestä.  

 
Kuva 6. Vihilahti - rakennusaikainen liikenne. Hengitettävien hiukkasten (PM10) korkeimmat 
tuntipitoisuudet, jotka aiheutuvat työmaaliikenteestä.  
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Kuva 7. Sulkavuori - rakennusaikainen liikenne. Hengitettävien hiukkasten (PM10) korkeimmat vrk-
pitoisuudet, jotka aiheutuvat työmaaliikenteestä. Vuorokausiohjearvo on 70 μg/m3 (kuukaudessa 
sallitaan yksi ylitys)  
 

 
Kuva 8. Vihilahti - rakennusaikainen liikenne. Hengitettävien hiukkasten (PM10) korkeimmat vrk-
pitoisuudet, jotka aiheutuvat työmaaliikenteestä. Vuorokausiohjearvo on 70 μg/m3 (kuukaudessa 
sallitaan yksi ylitys) 
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LIITE 3 Rakennusaikainen liikenne – PM2.5 hiukkaspäästöjen leviäminen 
 

 
Kuva 9. Sulkavuori - rakennusaikainen liikenne. Pienhiukkasten (PM2.5) korkeimmat 
tuntipitoisuudet, jotka aiheutuvat työmaaliikenteestä. 

 
Kuva 10. Vihilahti - rakennusaikainen liikenne. Pienhiukkasten (PM2.5) korkeimmat 
tuntipitoisuudet, jotka aiheutuvat työmaaliikenteestä. 
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Kuva 11. Sulkavuori - rakennusaikainen liikenne. Pienhiukkasten (PM2.5) korkeimmat vrk-
pitoisuudet, jotka aiheutuvat työmaaliikenteestä. WHO:n vuorokausiohjearvo on 25 μg/m3.. 
 

 
Kuva 12. Vihilahti - rakennusaikainen liikenne. Pienhiukkasten (PM2.5) korkeimmat vrk-pitoisuudet, 
jotka aiheutuvat työmaaliikenteestä. WHO:n vuorokausiohjearvo on 25 μg/m3..
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LIITE 4 Puhdistamon toiminnan aikaisten hiukkaspäästöjen leviäminen (VE1 ja VE2 
vaihtoehdot) 
 
 

 
 
Kuva 13. Sulkavuori- Hiukkaspäästöjen ympäristövaikutukset VE1 vaihtoehdossa (Lietteenpoltto ja 
liikenne puhdistamolle). Hengitettävien hiukkasten (PM10) korkeimmat vrk-pitoisuudet (μg/m3). 
Vuorokausiohjearvo on 70 μg/m3. 
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Kuva 14. Sulkavuori- Hiukkaspäästöjen ympäristövaikutukset VE2 vaihtoehdossa (liikenne 
puhdistamolle). Hengitettävien hiukkasten (PM10) korkeimmat vrk-pitoisuudet (μg/m3). 
Vuorokausiohjearvo on 70 μg/m3. 
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1. JOHDANTO 

Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus mittasi hajupitoisuuksia ja hajupäästöjä 
Tampereen Veden Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolla 20.–21.6.2012 ja Raholan puhdis-
tamolla 20.6.2012. Näytteiden hajupitoisuuden ja maastohavaintojen perusteella laskettiin 
hajujen leviämismalli puhdistamoiden ympäristöön. Näytteenoton suorittivat laboratorioinsi-
nööri Tony Pirkola, tutkija Mika Laita ja tutkimusapulainen Marjo Saarinen. Tutkija Toni 
Keskitalo käsitteli tulokset, laati leviämismallin ja kirjoitti tämän raportin. 

Selvitys perustuu Pirkanmaan ympäristökeskuksen vuonna 2007 myöntämissä ympäristöluvis-
sa esitettyihin velvoitteisiin. Luvissa Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoja velvoi-
tettiin kartoittamaan ympäristöön kohdistuvia hajuvaikutuksia. 

Aikaisemmin raportoitiin puhdistamojen hajupitoisuudet ja hajupäästöt väliraportissa (tutki-
musraportti 119/2012, Ympäristöntutkimuskeskus). 

Pohjakartat (maastokarttarasteri 1:50 000 ja 1:100 000) ja maastotiedot (laserkeilaus, maasto-
tietokanta) ovat Maanmittauslaitoksen avointa aineistoa, heinäkuu 2012. (MML 2012) 
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2. AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Tutkimusalue 

Selvityksen kohteena olivat Tampereen Veden jätevedenpuhdistamot Viinikanlahdella ja 
Raholassa. Tutkimusalueeksi valittiin 3,5 km säde kummastakin puhdistamosta, jonka jälkeen 
alueet yhdistettiin suorakaiteeksi, jonka koko on noin 13 km × 8,5 km. 

 
Kuva 1.  Yleiskartta tutkimusalueesta ja mallinnusalueen sijoittuminen. 
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2.2 Näytteenotto 

Näytteenottopäivänä (20.6.2012) otettiin näytteitä tutkimussuunnitelmassa mainituista 
kohteista sekä Viinikanlahden puhdistamolla ei tullut hajua merkittävästi ulkoilmaan kohteista 
8, 10 eikä 11, joten niistä ei otettu näytteitä. Tutkimussuunnitelmassa mainittujen kohteiden 
lisäksi otettiin hajunäyte hönkäputkesta. 

Raholan puhdistamolla kohde 2, lietteentiivistysaltaan tulovesiaukko oli ilmeisesti sama kuin 
kohde 9, lietesiilon ilmanvuotokohdat, eikä siitä ole erillistä näytettä. Mikroturbiinista ei otettu 
näytettä, koska sen hajun arvioitiin olevan tyypiltään epätyypillistä jätevedenpuhdistamon 
hajua. Suunnitelmassa mainittujen kohteiden lisäksi otettiin näytteet ilmastusaltaasta, jälkisel-
keytysaltaasta, viemäristä tulevasta rännistä rakennuksen katolla sekä mädättämön aukoista. 

Hajupitoisuuden määritystä varten otettiin näytteitä tutkimussuunnitelmassa mainituista 
pisteistä. Näytteistä otettiin kustakin vähintään kaksi rinnakkaisnäytettä. Mittauspisteet on 
esitetty taulukoissa 1 ja 2. Näytteet otettiin ECOMA-näytteenottimella Nalophan™-pusseihin 
(materiaali polytereftalaattia). Lisäksi mitattiin kaasun virtausnopeus (TSI Velocicalc kuuma-
lanka-anemometri) ja lämpötila (Fluke 42, K-tyypin anturi). Virtausnopeusmittausten keskiar-
voa käytettiin päästölaskuissa. 

Virtausnopeus mitattiin joko kanavasta tai altaiden tapauksessa neliömetrin kokoiseen huu-
vaan kiinnitetystä halkaisijaltaan 10 cm:n putkesta. Tällaisessa näytteenotossa myös kaasunäy-
te otettiin putkesta. 

Taulukko 1.  Viinikanlahden mittauspisteiden tietoja. 

numero kohde 
virtaus-
nopeus 
[m/s] 

pinta-ala 
yhtensä 

[m2] 

kanavan 
halkaisija 

[cm] 
1 kuivatun lietteen ajokäytävän ovi 0,3 1,4  
2 kypsän lietteen välisäiliön poistoilmapuhallin 0,77 0,049 25 
3 avoimet poistot mädättämöiden katolla (2 kpl) 0,1 * 2 *  
4 biosuodin, hajapäästö 0,5 1 *  
5 tulopumppaamo/jäteveden tulo 0,3 † 200 *  
6 kaasumoottori 9,9 0,32 64 
7 lietteenkäsittelyn kohdepoisto 4,7 0,11 36,5 
8 tulopumppaamon poistoilma ei päästöä –  
9 tulovesialtaat 0,3 † 200 *  

10 hienovälppäyslavatilan poistoilma ei päästöä –  
11 porrasvälpän kohdepoisto ei päästöä –  
12 välpätyn veden kanaali 0,8 † 310 *  
13 esiselkeytysaltaat (4 kpl) 0,22 ‡  5480  
14 ilmastusaltaat (8 kpl) 0,37 † 4000 *  
15 jälkiselkeytysaltaat (16 kpl) 0,02 † 6360  

hönkäputki 0,52 0,031 25 
* Arvio. 
† Mitattu neliömetrin alalta kaasua keräävän huuvan 10 cm:n putkesta. 
‡ Laskettu kolmen eri altaan virtauksen keskiarvosta. 
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Taulukko 2.  Raholan mittauspisteiden tietoja. 

numero kohde 
virtaus-
nopeus 
[m/s] 

pinta-ala 
yhtensä 

[m2] 

kanavan 
halkaisija 

[cm] 
1 välppähuoneen poisto katolla 12 0,30  
2 jäteveden tulo 0,45 † 250 *  
3 esiselkeytys (3 allasta) 0,75 † 768  
4 lietteen ajokäytävän ovi 0,39 1,4 *  
5 lietteentiivistysaltaan tulovesiaukko sama kuin 9   
6 linkohuone 4,8 0,067 29,3 
7 lietesiilon poistopuhallin 4,9 0,018 15 
8 tilojen poistoilmapuhallin 12 0,1  
9 lietesiilon ilmanvuotokohdat (13 kpl) 0,14 2,3  

10 mikroturbiini ei mitattu   
ilmastus (3 allasta) 0,21 † 1010 *  
jälkiselkeytys (3 allasta) 0,06 † 1550  
viemäristä tuleva ränni 2 0,018 * 15 * 
mädättämö (2 aukkoa) 0,1 * 0,24  

* Arvio. 
† Mitattu neliömetrin alalta kaasua keräävän huuvan 10 cm:n putkesta. 

2.3 Hajupitoisuus 

Hajun voimakkuutta kuvataan hajuyksiköillä (HY, englanniksi odour unit, OU). Hajupitoisuus 
1 HY/m3 määritellään siten, että puolet ihmisistä, joilla on keskimääräinen hajuaisti, juuri aistii 
kyseisen hajun (SFS-EN 13725). Vastaavasti hajupitoisuus 500 HY/m3 tarkoittaa, että näytettä 
voi laimentaa suhteessa 1:500, jotta saadaan juuri aistittava haju. 

Ympäristöilmassa pitoisuus 5 HY/m3 tarkoittaa selvästi aistittavaa hajua, joka on melko voima-
kas. Epämiellyttävän hajun pitoisuus 5–10 HY/m3 yleensä koetaan häiritsevänä. Ulkoilman 
hajupitoisuus vaihtelee yleensä välillä 15–100 HY/m3. Yhteenveto eri hajupitoisuuksista on 
taulukossa 2. (Arnold 1995.) Tietyn kohteen aiheuttamaa hajupitoisuutta 1 HY/m3 ei ole 
helppo havaita ulkoilmassa. 

Taulukko 3.  Luonnehdinta eri hajupitoisuuksista. 
hajupitoisuus luonnehdinta

1 HY/m3 puolet ihmisistä, joilla on normaali hajuaisti, juuri havaitsee
3 HY/m3 selvä, tunnistettava haju
5 HY/m3 melko voimakas, tunnistettava haju

 

Hajutunti tarkoittaa sitä, että kyseisenä tuntina hajun voimakkuus ylittää tietyn hajupitoisuu-
den. Esimerkiksi jos tietyssä kohteessa hajupitoisuuden 3 HY/m3 hajutunteja on 1 % vuodessa, 
se tarkoittaa, että hajupitoisuus on tasolla 3 HY/m3 noin 87 tuntia vuoden aikana. Asian voi 
sanoa myös siten, että hajupitoisuuden 3 HY/m3 hajufrekvenssi on kohteessa 1 %. 

2.4 Hajupitoisuuden määrittäminen eli olfaktometria 

Hajupitoisuus määritettiin olfaktometrisesti hajupaneelissa. Hajupaneeleihin osallistuivat 
tutkijat Irene Huuskonen, Anne Kiljunen, Mika Laita, Emmi Lehkonen, Jenni Lehtinen (bio- ja 
ympäristötieteiden laitos), laboratoriomestari Nina Honkanen (bio- ja ympäristötieteiden 
laitos), laboratorioinsinööri Tony Pirkola sekä operaattorina laboratoriomestari Hannele 
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Holttinen. Kaikki paneelien haistelijat ovat läpäisseet standardin SFS-EN 13725 mukaisen 
n-butanolitestin. 

Määritys suoritettiin Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen ECOMA 
T07 -olfaktometrilla. Laite syöttää panelisteille vuorotellen asteittain väkevöityvää näytekaasua 
ja vertailuksi hajutonta taustailmaa. Panelistit ilmoittavat napinpainalluksella, kun haistavat 
näytteen, ja laitteen ohjelmisto laskee hajupitoisuuden siitä, kun puolet panelisteista on hais-
tanut näytteen. Paneelissa annetaan näytteistä myös vapaamuotoisia hajunkuvauksia, jotka 
antavat viitteitä hajun miellyttävyydestä. 

2.5 Leviämismalli ja laskenta 

Laitoksen päästöt mallinnettiin Yhdysvaltain ympäristöviraston EPAn käyttöön suosittelemalla 
CALPUFF-leviämismallilla. CALPUFF mallintaa päästöt lähteestä erkanevina ”puffeina” eli 
pieninä pilvinä, jotka liikkuvat mallinnusalueella sääolojen mukaan. CALPUFFiin kiinteästi 
liittyy säämalli CALMET, jolla lasketaan tuulten ja muiden sään osatekijöiden sekä maaston 
vaikutus ennen varsinaista CALPUFF-ajoa. Varsinainen malliajo käyttää CALMETilla laskettua 
meteorologista tiedostoa. (EPA 2008, TRC 2008) 

CALPUFF eroaa huomattavasti malleista, jotka perustuvat päästön laimenemiseen normaalija-
kauman mukaisesti (esimerkiksi ISCST, AERMOD). CALPUFFissa päästö voi kulkeutua mutki-
tellen sekä jakautua maastonmuotojen mukaan, kun normaalijakaumaan perustuvissa le-
viämismalleissa päästö kulkee tietyissä sääoloissa suoraan, tosin maaston vaikutus 
monimutkaistaa tilannetta (kuva 3). Lisäksi tyynten tuntien käsittely tapahtuu eri tavalla. 
CALPUFF-mallinnus vaatii kaiken kaikkiaan enemmän laskentatehoa kuin puhtaasti normaali-
jakaumaan perustuvat mallit.  

  
Kuva 2.  Päästön kulkeutumisen periaatteellinen ero normaalijakaumaan perustuvassa mallissa 
(”plume”) sekä ”puff”-mallissa. Päästöviuhka voi mutkitella ja jakautua. 

Malli laskee oletuksena tunnin keskimääräisen pitoisuuden. Hajun lyhytaikaiset huippupitoi-
suudet arvioitiin asettamalla keskiarvon laskentajakso 1 minuutiksi. Tällöin leviämisparametri 
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σy pienenee verrattuna tavalliseen keskiarvon laskentajaksoon (1 tunti), mikä kasvattaa pitoi-
suuksia ”päästöpilvien” reitin keskiviivan kohdalla. Pitoisuudet voivat tällöin pienentyä ”pääs-
töpilven” reunamilla.  

CALPUFF seuraa kunkin ”päästöpilven” kulkua usean tunnin aikana, jos se ei ylitä mallinnus-
alueen rajaa. Vain kun tuulen nopeus on hyvin pieni, edellisen tunnin päästö vaikuttaa seuraa-
van tunnin pitoisuuksiin tämän tutkimuksen laskenta-alueella. 

Malli käyttäytyy päästömäärän suhteen lineaarisesti. Jos esimerkiksi kokonaispäästömäärä 
lisääntyisi 30 %, niin hajupitoisuus tietyssä pisteessä kasvaisi myös 30 %. Koska kuitenkin 
lähteitä on monia, niin pitoisuuden kasvu ei ole yhtä suoraviivaista, jos vain yhden lähteen 
päästömäärä muuttuu. Myöskään päästöjen muuttumisen vaikutus hajun esiintyvyyteen ei ole 
suoraviivaista. 

Mallissa otettiin huomioon läheisten isojen rakennusten vaikutus sekä maastonmuodot. 

Hajupitoisuudet laskettiin 70 metrin välein sijoitetuissa pisteissä noin 12,8 km × 8,3 km:n  
kokoisella alueella (yhteensä 21777 pistettä) puhdistamojen ympäristössä ja välialueella kulle-
kin vuodelle erikseen. CALPUFFin tulokset käsiteltiin CALPOST-ohjelmalla, joka tuottaa 
pitoisuussarjan sekä listan huippupitoisuuksista. Kyseisistä sarjoista on laskettu kunkin pisteen 
suurin mallinnettu pitoisuus sekä osuudet vuodesta, jona hajupitoisuus (1, 3 tai 5 HY/m3) on 
suurempi kuin tietty prosenttiosuus (1,3,6,9 tai 12 %) vuoden tunneista. CALPUFF-ohjelmistoa 
käytettiin Lakes Environmentalin CALPUFF View -käyttöliittymällä, versio 4.0, ja CALPUFFin 
itsensä versio oli 6.42, CALMETin 6.334 ja CALPOSTin 6.292. 

2.6 Epävarmuustekijöitä 

Ulkona tapahtuvassa näytteenotossa tuuli voi haitata laimentamalla kaasua ja kasvattaa vir-
tausnopeutta. Tämä näkyisi pienempänä hajupitoisuutena. 

Mallinnuksen epävarmuutta lisää oletus päästöjen muuttumattomuudesta. Päästöjen on 
oletettu pysyvän samana koko vuoden ajan, mikä ei välttämättä toteudu. 

Yleisesti ottaen leviämismallit antavat pitoisuuden yliarvion. Tämän takia mallien tuloksia 
voidaan arvioida pahimpana mahdollisena tilanteena. 

Alueen muita hajunlähteitä ei ole otettu huomioon mallinnuksessa. 
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3. HAJUPITOISUUS JA HAJUPÄÄSTÖT 

3.1 Olfaktometrian tulokset 

Taulukoissa 4 ja 5 on esitetty olfaktometristen määritysten tulokset. Esiselkeytysaltaiden 
hajupitoisuuden keskiarvo on laskettu standardia SFS-EN 13725 soveltaen osatulosten geo-
metrisena keskiarvona. Hajunkuvaukset ovat vapaamuotoisia ja antavat kuvan hajun luontees-
ta ja miellyttävyydestä. 

Taulukko 4.  Viinikanlahden hajunlähteiden hajupitoisuudet kahdella merkitsevällä numerolla 
ja hajunkuvaukset. 

numero kohde 
hajupitoisuus

[HY/m3] 
hajunkuvauksia 

1 kuivatun lietteen ajokäytävän ovi 110 jätevesimäinen 

2 
kypsän lietteen välisäiliön poistoilma-
puhallin 

750 viemäri; home; maamainen 

3 avoimet poistot mädättämöiden katolla 98 viemäri 
4 biosuodin, hajapäästö 750 jätevesi; maamainen 
5 tulopumppaamo/jäteveden tulo 200 – 
6 kaasumoottori 21 000 nestekaasu; pakokaasu 
7 lietteenkäsittelyn kohdepoisto 710 jätevesi 
9 tulovesialtaat 200 lihapullan suojakaasu 

12 välpätyn veden kanaali 48 lievä jätevesi; imelä 

13 esiselkeytysaltaat (3 hajunäytettä) 
450 

imelä; mädäntynyt; muta + mä-
däntyneet kasvinosat 

480 mädäntynyt; jätevesi 
320 imelä; jätevesi; mätä 

esiselkeytysaltaat (keskiarvo) 410  

14 ilmastusaltaat 60 
pistävä; likapyykkivesi; pakokaa-
sumainen; imelä 

15 jälkiselkeytysaltaat 42 tunkkainen 
hönkäputki 1100 viemäri; liuotin 

 

Taulukko 5.  Raholan hajunlähteiden hajupitoisuudet kahdella merkitsevällä numerolla ja 
hajunkuvaukset. 

numero kohde 
hajupitoisuus

[HY/m3] 
hajunkuvauksia 

1 välppähuoneen poisto katolla 130 toffee?; makea 
2 jäteveden tulo 150 rosmariini tai mauste; paskaakin
3 esiselkeytysaltaat 210 jätevesi 
4 lietteen ajokäytävän ovi 110 jätevesimäinen 

6 linkohuone 3 000 
pistävä paska; lehmänpaska; lie-
telanta 

7 lietesiilon poistopuhallin 19 000 paska 
8 tilojen poistoilmapuhallin 57 pistävä 
9 lietesiilon ilmanvuotokohdat 130 imelä; roskakatos 

ilmastus (3 allasta) 300 pistävä; puu; multa; kirpakka 
jälkiselkeytysaltaat 20 haalea 
viemäristä tuleva ränni 1 700 mätä ja hedelmäinen 
mädättämö 7 600 pistävä; palanut mätä 
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Ilmoitetuista hajupitoisuuksista ja mitatuista parametreista lasketut hajupäästöt on esitetty 
seuraavissa taulukoissa. 

Taulukko 6.  Viinikanlahden mitattujen pisteiden hajupäästöt. 

numero kohde 
hajupäästö

[HY/s] 
hajupäästö 

[milj., HY/h] 
osuus mitatusta

kokonaispäästöstä
1 kuivatun lietteen ajokäytävän ovi 45 0,16 0,06 % 
2 kypsän lietteen välisäiliön poistoilmapuhallin 28 0,10 0,04 % 
3 avoimet poistot mädättämöiden katolla (2 kpl) 20 0,071 0,03 % 
4 biosuodin, hajapäästö 380 1,4 0,52 % 
5 tulopumppaamo/jäteveden tulo 94 0,34 0,13 % 
6 kaasumoottori 67 000 240 92 % 
7 lietteenkäsittelyn kohdepoisto 350 1,3 0,49 % 
9 tulovesialtaat 94 0,34 0,13 % 

12 välpätyn veden kanaali 93 0,34 0,13 % 
13 esiselkeytysaltaat (4 kpl) 3 800 14 5,3 % 
14 ilmastusaltaat (8 kpl) 700 2,5 1,0 % 
15 jälkiselkeytysaltaat (16 kpl) 42 0,15 0,06 % 

hönkäputki 18 0,065 0,02 % 
yhteensä 72 000 260 100 % 

 

Taulukko 7.  Raholan mitattujen pisteiden hajupäästöt. 

numero kohde 
hajupäästö

[HY/s] 
hajupäästö 

[milj. HY/h] 
osuus mitatusta

kokonaispäästöstä
1 välppähuoneen poisto katolla 470 1,7 9,4 % 
2 jäteveden tulo 86 0,31 1,7 % 
3 esiselkeytys (3 allasta) 950 3,4 19 % 
4 lietteen ajokäytävän ovi 59 0,21 1,2 % 
6 linkohuone 970 3,5 19 % 
7 lietesiilon poistopuhallin 1 600 5,9 33 % 
8 tilojen poistoilmapuhallin 68 0,25 1,4 % 
9 lietesiilon ilmanvuotokohdat (13 kpl) 43 0,15 0,84 % 

ilmastus (3 allasta) 500 1,80 9,9 % 
jälkiselkeytys (3 allasta) 15 0,053 0,29 % 
viemäristä tuleva ränni 60 0,22 1,2 % 
mädättämö (2 aukkoa) 180 0,66 3,6 % 

yhteensä 5 100 18 100 % 
 

Viinikanlahdella ehdottomasti suurin osuus hajupäästöistä tulee kaasumoottorista. Sen haju ei 
kuitenkaan ole tyypillinen jätevedenpuhdistamon haju. Jos kaasumoottoria ei oteta huomioon, 
suurimmat päästölähteet käytetyillä arvoilla laskettuna ovat esiselkeytysaltaat (67 % kokonais-
päästöstä) ja ilmastusaltaat (12 %). 

Raholassa mitatuista lähteistä suurin hajupäästö on käytetyillä arvoilla laskettuna  lietesiilon 
poistopuhaltimella (33 % kokonaispäästöstä), ja merkittäviä lähteitä ovat myös linkohuoneen 
poisto (19 %), esiselkeytysaltaat (19 %) sekä ilmastusaltaat (10 %) ja välppähuoneen poisto 
(9 %). Jos mikroturbiinin poistokaasun hajupitoisuutena käytetään VamBio Oy:n Vampulan 
biokaasulaitoksen mikroturbiinin päästöä (5 300 HY/m3), sen hajupäästö olisi 3 200 HY/s 
(12 milj. HY/h) ja osuus kokonaispäästöstä 39 %. 
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3.2 Leviämismallin lähtötiedot 

Kappaleessa 3.1 mainittuja hajupäästöjä on käytetty hajujen leviämismallin lähtötietoina. 
Kuitenkaan Viinikanlahden puhdistamon kaasumoottorin päästöä ei lisätty malliin edellisessä 
kappaleessa mainitusta syystä. Kyseisen lähteen hajunkuvaus ei ole tyypillinen jätevedenpuh-
distamon haju vaan muistuttaa pakokaasua tai nestekaasua. Viinikanlahden kaasumoottorin 
pakokaasun haju voi olla vaikea erottaa muista kaupunkialueen pakokaasuhajuista. Taulukon 
hajupäästöllä kaasumoottorin haju voitaisiin laskennallisesti havaita hyvin laajalla alueella, 
mikä antaisi jätevedenpuhdistamolta haisevan hajun leviämisestä väärän kuvan. 

Raholan jätevedenpuhdistamon mikroturbiinin päästöä ei myöskään mallinnettu. Tämä pääs-
tölähde on hajultaan samankaltainen kuin Viinikanlahden kaasumoottori, eikä siten ole ”jäte-
vedenpuhdistamon hajuinen”.  

Taulukko 8.  Leviämismallissa käytetyt Viinikanlahden puhdistamon hajupäästöt. 

numero kohde 
hajupäästö

[HY/s] 
hajupäästö 

[milj. HY/h] 
osuus mallin

kokonaispäästöstä
1 kuivatun lietteen ajokäytävän ovi 45 0,16 0,79 % 
2 kypsän lietteen välisäiliön poistoilmapuhallin 28 0,10 0,50 % 
3 avoimet poistot mädättämöiden katolla (2 kpl) 20 0,071 0,35 % 
4 biosuodin, hajapäästö 380 1,4 6,6 % 
5 tulopumppaamo/jäteveden tulo 94 0,34 1,7 % 
7 lietteenkäsittelyn kohdepoisto 350 1,3 6,2 % 
9 tulovesialtaat 94 0,34 1,7 % 

12 välpätyn veden kanaali 93 0,34 1,6 % 
13 esiselkeytysaltaat (4 kpl) 3 800 14 67 % 
14 ilmastusaltaat (8 kpl) 700 2,5 12 % 
15 jälkiselkeytysaltaat (16 kpl) 42 0,15 0,74 % 

hönkäputki 18 0,065 0,32 % 
yhteensä 5 700 20 100 % 

 

Taulukko 9.  Leviämismallissa käytetyt Raholan puhdistamon hajupäästöt. 

numero kohde 
hajupäästö

[HY/s] 
hajupäästö 

[milj. HY/h] 
osuus mallin

kokonaispäästöstä
1 välppähuoneen poisto katolla 470 1,7 9,4 % 
2 jäteveden tulo 86 0,31 1,7 % 
3 esiselkeytys (3 allasta) 950 3,4 19 % 
4 lietteen ajokäytävän ovi 59 0,21 1,2 % 
6 linkohuone 970 3,5 19 % 
7 lietesiilon poistopuhallin 1 600 5,9 33 % 
8 tilojen poistoilmapuhallin 68 0,25 1,4 % 
9 lietesiilon ilmanvuotokohdat (13 kpl) 43 0,15 0,84 % 

ilmastus (3 allasta) 500 1,80 9,9 % 
jälkiselkeytys (3 allasta) 15 0,053 0,29 % 
viemäristä tuleva ränni 60 0,22 1,2 % 
mädättämö (2 aukkoa) 180 0,66 3,6 % 

yhteensä 5 100 18 100 % 
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4. MALLINNUKSEN TULOKSET 

Hajumallinnuksen tulokset on esitetty seuraavien alakappaleiden kartoilla. Kummankin jäteve-
denpuhdistamon ympäristöstä on esitetty kartat suurimmista pitkäkestoisista ja lyhytaikaisista 
hajupitoisuuksista sekä hajufrekvenssien kartat pitoisuuksille 1, 3 ja 5 HY/m3.  Suurimmat 
hajupitoisuudet eivät toteudu kartan esittämällä tavalla joka paikassa yhtä aikaa, vaan ne 
kuvaavat suurinta hajupitoisuutta, joka esiintyi ainakin kerran tietyssä pisteessä kolmen 
vuoden sääaineistolla laskettaessa. 

Lyhytaikaisten hajupitoisuuksien tuntiosuuskartat eivät eroa suuresti asuinalueilla pitkäaikais-
ten hajupitoisuuksien kartoista mutta ne on silti esitetty raportissa lukuun ottamatta hajupi-
toisuuden 5 HY/m3 karttoja, joissa ei ole havaittavaa eroa pitkäkestoisten hajujen vastaaviin 
karttoihin. Lyhytaikaiset hajut leviävät kyllä jonkin verran laajemmalle (ks. kartat). 

Kartat eivät ole kaikki samassa mittakaavassa.  
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4.1 Viinikanlahti 

 

Hajutuntien osuus vuoden tunneista, juuri aistittava  
pitkäkestoinen haju (1 HY/m3) 

 
Kuva 3.  Hajutuntien osuus vuoden tunneista Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon ympäris-
tössä, jolloin mallinnuksen mukaan voidaan havaita puhdistamolta peräisin olevaa pitkäaikais-
ta juuri aistittavaa hajua (1 HY/m3).  
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Hajutuntien osuus vuoden tunneista, selvä, tunnistettava  

pitkäkestoinen haju (3 HY/m3) 

 
Kuva 4.  Hajutuntien osuus vuoden tunneista Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon ympäris-
tössä, jolloin mallinnuksen mukaan voidaan havaita puhdistamolta peräisin olevaa pitkäkes-
toista ja selvää, tunnistettavaa hajua (3 HY/m3). 
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Hajutuntien osuus vuoden tunneista, melko voimakas, tunnistettava  

pitkäkestoinen haju (5 HY/m3) 

 
Kuva 5.  Hajutuntien osuus vuoden tunneista Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon ympäris-
tössä, jolloin mallinnuksen mukaan voidaan havaita puhdistamolta peräisin olevaa pitkäkes-
toista, melko voimakasta ja tunnistettavaa hajua (5 HY/m3). 
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Pitkäkestoisen (1 h) hajun suurimmat pitoisuudet 

 
Kuva 6.  Pitkäkestoisen (1 h) hajun suurimmat, Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon aiheut-
tamat pitoisuudet mallinnuksen mukaan. Hajupitoisuus ei ole joka paikassa yhtä aikaa kartan 
osoittamalla tasolla. 
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Hajutuntien osuus vuoden tunneista, juuri aistittava  

lyhytkestoinen haju (1 HY/m3) 

 
Kuva 7.  Hajutuntien osuus vuoden tunneista Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon ympäris-
tössä, jolloin mallinnuksen mukaan voidaan havaita puhdistamolta peräisin olevaa lyhytkes-
toista (1 min) juuri aistittavaa hajua (1 HY/m3).  
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Hajutuntien osuus vuoden tunneista, selvä, tunnistettava  

lyhytkestoinen haju (3 HY/m3) 

 
Kuva 8.  Hajutuntien osuus vuoden tunneista Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon ympäris-
tössä, jolloin mallinnuksen mukaan voidaan havaita puhdistamolta peräisin olevaa lyhytkes-
toista (1 min) selvää ja tunnistettavaa hajua (3 HY/m3). 
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Lyhytkestoisen (1 min) hajun suurimmat pitoisuudet 

 
Lyhytkestoisen (1 min) hajun suurimmat, Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon aiheuttamat 
pitoisuudet mallinnuksen mukaan. Hajupitoisuus ei ole joka paikassa yhtä aikaa kartan osoit-
tamalla tasolla. 
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4.2 Rahola 

 

Hajutuntien osuus vuoden tunneista, juuri aistittava  
pitkäkestoinen haju (1 HY/m3) 

 
Kuva 9.  Hajutuntien osuus vuoden tunneista Raholan jätevedenpuhdistamon ympäristössä, 
jolloin mallinnuksen mukaan voidaan havaita puhdistamolta peräisin olevaa juuri aistittavaa 
hajua (1 HY/m3). 
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Hajutuntien osuus vuoden tunneista, selvä, tunnistettava  

pitkäkestoinen haju (3 HY/m3) 

 
Kuva 10.  Hajutuntien osuus vuoden tunneista Raholan jätevedenpuhdistamon ympäristössä, 
jolloin mallinnuksen mukaan voidaan havaita puhdistamolta peräisin olevaa selvää, tunnistet-
tavaa hajua (3 HY/m3). 
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Hajutuntien osuus vuoden tunneista, melko voimakas, tunnistettava  

pitkäkestoinen haju (5 HY/m3) 

 
Kuva 11.  Hajutuntien osuus vuoden tunneista Raholan jätevedenpuhdistamon ympäristössä, 
jolloin mallinnuksen mukaan voidaan havaita puhdistamolta peräisin olevaa melko voimakasta 
ja tunnistettavaa hajua (5 HY/m3). 
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Pitkäaikaisen (1 h) hajun suurimmat pitoisuudet 

 
Kuva 12.  Pitkäaikaisen (1 h) hajun suurimmat, Raholan jätevedenpuhdistamon aiheuttamat 
pitoisuudet mallinnuksen mukaan. Hajupitoisuus ei ole joka paikassa yhtä aikaa kartan osoit-
tamalla tasolla. 
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Hajutuntien osuus vuoden tunneista, juuri aistittava  

lyhytkestoinen haju (1 HY/m3) 

 
Kuva 13.  Hajutuntien osuus vuoden tunneista Raholan jätevedenpuhdistamon ympäristössä, 
jolloin mallinnuksen mukaan voidaan havaita puhdistamolta peräisin olevaa lyhytkestoista 
(1 min) juuri aistittavaa hajua (1 HY/m3).  
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Hajutuntien osuus vuoden tunneista, selvä, tunnistettava  

lyhytkestoinen haju (3 HY/m3) 

 
Kuva 14.  Hajutuntien osuus vuoden tunneista Raholan jätevedenpuhdistamon ympäristössä, 
jolloin mallinnuksen mukaan voidaan havaita puhdistamolta peräisin olevaa lyhytkestoista 
(1 min) selvää ja tunnistettavaa hajua (3 HY/m3). 
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Lyhytaikaisen (1 min) hajun suurimmat pitoisuudet 

 
Kuva 15.  Lyhytaikaisen (1 min) hajun suurimmat, Raholan jätevedenpuhdistamon aiheuttamat 
pitoisuudet mallinnuksen mukaan. Hajupitoisuus ei ole joka paikassa yhtä aikaa kartan osoit-
tamalla tasolla.  
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5. MALLINNUKSEN TULOSTEN TARKASTELU 

5.1 Viinikanlahti 

Laskennallisesti Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolta tulevaa puhdistamomaista hajua 
voidaan havaita enintään 1 km:n päässä, mikä näkyy kartoissa vyöhykkeenä 1 HY/m3. Suurin 
mallinnettu hajupitoisuus asuinkiinteistöjen kohdalla on enintään 3 HY/m3. Tällaisia raken-
nuksia on Hatanpäänkadulla ja Jokikadulla. 

Juuri havaittavan hajun (1 HY/m3) hajufrekvenssi ylittää 3 % alueella, joka ei yllä yli 400 m 
puhdistamon alueelta. Ratinassa jää joukko taloja kyseiselle alueelle. Hajufrekvenssin 9 % alue 
juuri havaittavalle hajulle ulottuu myös joillekin Ratinan asuintaloille. 

Hajupitoisuuden 3 HY/m3 hajufrekvenssi ylittää 3 % lähinnä vain Viinikanlahden puhdistamon 
alueella. Alue yltää Hatanpään valtatien toiselle puolelle Lokomon tehtaanjohtajan entiselle 
talolle, jossa on nykyään mm. Tampereen verotoimisto. Hajupitoisuuden 5 HY/m3 hajufrek-
venssi ylittää 3 % vain itse puhdistamon alueella. 

Hajuohjearvojen suosituksiin perustuen on epätodennäköistä, että puhdistamolta peräisin 
oleva haju aiheuttaisi mallinnuksien mukaan merkittävää viihtyvyyshaittaa. Puhdistamon 
hajun voi kuitenkin toisinaan havaita selvänä useilla asuinkiinteistöillä sekä myös Sarviksen 
puistossa  

5.2 Rahola 

Laskennallisesti Raholan jätevedenpuhdistamolta tulevaa koko tunnin kestävää hajua voidaan 
havaita toisinaan enintään noin 400 m:n päässä (vyöhyke 1 HY/m3). Vastaavasti lyhytkestoista 
(1 min) hajua voitaisiin mallin mukaan havaita jopa 900 m:n etäisyydellä. Suurimman pitkäkes-
toisen hajupitoisuuden 3 HY/m3 alue yltää enimmillään 450 m:n päähän, ja alueelle jää Raholan 
siirtolapuutarhan länsipää. Asuintaloja on alueella Voionmaankadulla, Ippisenkadulla ja Korne-
tinkadulla. Mallinnuksen mukaan suurin havaittava pitkäkestoinen hajupitoisuus on vähintään 
tasolla 5 HY/m3 (melko voimakas haju) alueella, joka yltää enintään 300 metrin etäisyydelle 
puhdistamolta. Alueella ei ole asuintaloja.  

Lyhytaikaisille hajuille juuri havaittavan hajun (1 HY/m3) alue ulottuu jopa 1,3 km:n päähän. 
Suurimman pitkäkestoisen hajupitoisuuden 3 HY/m3 alue yltää 550 m:n etäisyydelle, ja tällä 
alueella on monia asuinkiinteistöjä ja osa siirtolapuutarhasta.  

Raholan puhdistamon ympäristössä hajupitoisuuksien 3 ja 5 HY/m3 vyöhykkeet, joilla haju-
frekvenssi on vähintään 1 % (vähintään 87 tuntia vuodessa), eivät yllä asuin- tai loma-
asuntokiinteistöille eivätkä Raholan siirtolapuutarhalle. 

Hajuohjearvojen suosituksiin perustuen on epätodennäköistä, että puhdistamolta peräisin 
oleva haju aiheuttaisi mallinnuksien mukaan merkittävää viihtyvyyshaittaa. Puhdistamon 
hajun voi kuitenkin toisinaan havaita selvänä useilla asuinkiinteistöillä sekä Raholan siirtola-
puutarhan alueella. 

 

 

Jyväskylässä 4.10.2012    Toni Keskitalo 
       tutkija 
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1. Johdanto 
 
Tampereen Vesi Liikelaitos täydentää parhaillaan Pirkanmaan 
keskuspuhdistamohankkeen ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Sulkavuori -
vaihtoehdossa rakennetaan uusi, entiset puhdistamot korvaava keskuspuhdistamo 
Sulkavuoren kallion sisään ja rakennetaan uutta jätevesiverkostoa. 
 
Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto keskuspuhdistamohankkeen Sulkavuoren 
vaihtoehdon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on annettu 22.11.2011. 
Yhteysviranomainen on edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointiin täydennyksiä, 
mm. hajujen leviämisen mallinnusta ja vaikutusarviointia.  
 
Sulkavuoren suunnitellussa kalliopuhdistamossa maan pinnalle tulee lietteenkäsittelyyn 
liittyvät rakennukset, hallintorakennus, ilmastointikonehuone sekä piippu. 
Lietteenkäsittelyn vaihtoehtoisina menetelminä ovat terminen kuivaus ja poltto (VE1) 
tai lietteen mädätys (VE2). Tässä työssä mallinnettiin Pirkanmaan keskuspuhdistamon 
Sulkavuoren vaihtoehdon hajupäästöjen leviäminen normaalitoiminnan aikana sekä 
häiriötilanteissa. Mallinnuksessa on mukana kalliopuhdistamon ilmanvaihto sekä 
lietteenkäsittely (lietteenpoltto/ mädätys). Hajupäästötiedot perustuvat Sulkavuoren 
puhdistamon esisuunnitteluarvoihin, mitattuihin hajupitoisuuksiin Helsingin 
Viikinmäen kalliopuhdistamon ilmanvaihtopiipusta sekä lietteenkäsittelyn 
hajupäästökertoimiin. Sulkavuoren puhdistamon ilmanvaihtopiipun korkeus on 
esisuunnitelmissa 60 metriä. 
 
Hajun leviäminen mallinnettiin hajun korkeimpina tuntipitoisuuksina hajuyksiköissä 
(OUE/m3) sekä hajun esiintymistä kuvaavina hajufrekvensseinä (hajutunnit % vuoden 
tunneista) erilaisilla hajukynnysarvoilla (1, 3 ja 5 OUE/m3). Lisäksi mallinnettiin 
lyhytaikaisen hajun (30 s) esiintyvyys hajutunteina vastaavilla hajukynnysarvoilla. 
Tuloksia verrattiin kotimaisiin hajuselvityksiin ja ulkomaisiin hajun viihtyvyyshaitan 
ohje- ja raja-arvoihin.  
 
Piipun korkeuden herkkyystarkastelu tehtiin lyhytaikaisen hajun 
esiintyvyysfrekvenssien avulla piipun korkeudella 60-80 metriä. 
 
Mallinnustyön tilaaja on Tampereen Vesi Liikelaitos. Lähtötiedot on saatu hankkeen 
YVA-konsultilta, Ramboll Finland Oy:ltä. Enwin Oy:ssä mallinnukset on tehnyt TkL 
Tarja Tamminen ja FM Ari Tamminen. 
 
 
2. Haju – viihtyvyyshaitta 
 
Euroopan Unionin Ilmanlaatudirektiivi (2008/50/EY) määrittelee Euroopan unionin 
laajuisen järjestelmän sitovien ilmanlaatutoimien määräämiseksi nimetyille 
ilmansaasteille. EU:n ilmanlaatuasetus on implementoitu Suomen lainsäädäntöön 
Valtioneuvoston asetuksella ilmanlaadusta 38/2011 (20.1.2011). Asetuksessa on 
sitovat ilmanlaadun raja-arvot tietyille epäpuhtauskomponenteille. 
 
Ilmanlaadulle on annettu Suomessa myös kansallisia ohjearvoja -Valtioneuvoston 
päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista, VNp 480/1996. 
Ohjearvojen tarkoituksena on ehkäistä ilman epäpuhtauksista aiheutuvat terveydelliset 
haitat ja luonnon vaurioituminen sekä vähentää viihtyisyyshaittoja. Myös Maailman 
Terveysjärjestö (WHO) on antanut suosituksia ulkoilman epäpuhtauspitoisuuksista.  
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Erilaisille hajuille ei kuitenkaan ole annettu yhtenäistä ilmanlaadun ohje- tai raja-arvoa 
EU:ssa tai Suomessa. Suomessa on voimassa ilmanlaadun ohjearvo ainoastaan 
pelkistyneille hajurikkiyhdisteille (TRS=total reduced sulfur, kuukauden toiseksi 
korkein vuorokausipitoisuus 10 µgS/m3, VNp 480/1996), mikä on ollut perinteisesti 
tyypillinen hajukomponenttiryhmä mm. sellutehtaiden ympäristössä. WHO:n 
suositusten mukaan ulkoilman rikkivetypitoisuuden tulisi olla alle 7 µg/m3 (0.005 ppm) 
30 minuutin keskipitoisuutena, jotta vältyttäisiin hajuhaitoilta1.  
 

2.1 Hajupäästön määrittäminen 
 
Hajupäästöt voidaan määrittää olfaktometrisesti silloin, kun prosesseista muodostuu 
hajuja, joiden sisältämiä komponentteja ei pystytä yksiselitteisesti määrittämään 
mittaamalla analyyttisin menetelmin. Menetelmästä on julkaistu eurooppalainen 
standardi SFS-EN 13725 “Air Quality – Determination of Odour Concentration by 
Dynamic Olfactometry”.  
 
Menetelmässä otetaan hajukaasusta näyte, jota laimennetaan niin pitkään, että 
koehenkilöistä 50 % ei enää tunne hajua. Näin saadaan ko. hajun hajukynnys eli 1 
OUE/m3 (OUE=odor unit=HY=hajuyksikkö), mikä tarkoittaa, että 50 % hajupaneelin 
osallistujista havaitsee näytteessä hajua ja toinen puoli (50 %) ei vielä havaitse hajua. 
Haju ei tällöin vielä ole välttämättä tunnistettavissa tiettyyn lähteeseen liittyväksi 
ominaishajuksi. Kuvassa 2 on esitetty hajuaistimuksen normaalijakauma väestössä. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Kuva 1. Hajuaistimuksen normaalijakauma väestössä. (Draft OdOUEr H4-Part 1, Integrated 
Pollution Prevention and Control (IPPC). (2004). Environment Agency, Bristol, UK.) 
 
Olfaktometrisesti määritetyissä hajunäytteissä hajuyksiköiden lukumäärä päästössä 
osoittaa, kuinka monta kertaa hajunäytettä on jouduttu laimentamaan ennen kuin on 
päästy ko. hajun hajukynnyspitoisuuteen. Hajuyksiköiden lukumäärä osoittaa siis hajun 
voimakkuutta suhteessa hajukynnykseen. Olfaktometrinen määritys ei ota kantaa hajun 
laatuun, sen miellyttävyys/epämiellyttävyysasteeseen. 
 
Merkintää OUE/m3 on käytetty Euroopassa, kun halutaan erottaa uuden em. standardin 
mukaisesti määritetty hajupitoisuus vanhoilla menetelmillä määritetyistä. 
 
 
                                                 
1Air quality guidelines for Europe ; second edition (WHO regional publications. European 
series ; No. 91), 2000, p. 288 
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2.2 Hajun häiritsevyys  
 
Hajuhaitta voi olla ihmisten elämänlaatuun merkittävästi vaikuttava asia. Hajuhaittaa 
pidetään ennen kaikkea viihtyvyyshaittana, koska usein hajukomponenttien pitoisuudet 
ovat hyvin pieniä eikä niistä useinkaan muodostu varsinaista terveyshaittaa. Hajuhaitan 
kokemiseen vaikuttavat hajun laatu, intensiteetti, hajun ajankohta ja kesto sekä esim. 
yleinen sensitiivisyys ja mm. se onko asukkaat työn puolesta tekemisissä hajujen 
kanssa vai eivät. 
 
Nopeasti vaihtelevat hajupitoisuudet havaitaan helpommin kuin tasainen matala 
hajukuorma. Ihmisen nenä voi havainnoida hyvin lyhytaikaisiakin hajuja (sekunneista 
minuutteihin). Myös hajun esiintyminen viikonloppuisin tai iltaisin aiheuttaa enemmän 
hajuvalituksia, koska elämänlaadun vaatimukset ovat korkeammalla vapaa-ajalla. 
 
Hajun intensiteettiin vaikuttavat hajun laatu, miellyttävyys (offensiveness, hedonic 
tone) ja hajun pitoisuustaso. Nämä kaikki yhdessä vaikuttavat hajun häiritsevyyteen ja 
mahdollisen hajuhaitan syntyyn ihmisten hajuaistin subjektiivisten kokemusten kautta.  
 
Hajun miellyttävyys 
 
Englannissa julkaistun hajuohjeen2 mukainen hajun arviointi sen miellyttävyyden 
mukaan noudattaa saksalaista VDI standardia (VDI 3883), jossa hajua arvioidaan sen 
miellyttävyyden mukaan asteikolla –4 (epämiellyttävä) – 0 (neutraali) - +4 
(miellyttävä). Asteikko kuvaa hajun miellyttävyyttä ottamatta kantaa hajun 
voimakkuuteen.  
 
Adaptaatio eli hajuihin tottuminen  
 
Hajuihin tottuminen voi vaihdella muutamasta sekunnista useisiin päiviin, jopa 
viikkoihin riippuen hajusta. Adaptaatiota tapahtuu sekä suhteessa hajun intensiteettiin 
että altistusaikaan nähden. 
 
Maanpinnan tason päästöt leviävät turbulentisti ilman mukana, jolloin hajun 
voimakkuus voi vaihdella nopeasti. Tällöin adaptaatiota ei tapahdu ja esim. ihminen 
voi ulkona häiriintyä vaihtelevasta konsentraatiosta, kun taas sisällä huoneistossa hajun 
pitoisuus on tasaisempaa, jolloin hajuun on jo adaptoitunut. 
 
Hajun intensiteetti ja pitoisuus 
 
Eurooppalaisen tutkimuksen mukaan hajun ns. yleinen valitustaso on 5 OUE/m³ eli 
viisi kertaa teoreettinen minimi (1 OUE), joka saadaan olfaktometrisessä määrityksessä. 
Australialaisten mukaan hajuvalituksia esiintyy silloin, kun hajupitoisuus on 2-10 
OUE/m3. Hajuvalituksiin vaikuttaa suuresti myös hajun koettu miellyttävyysaste ja 
esim. intensiteetin vaihtelu, jolloin adaptaatiota ei ehdi tapahtumaan. 
 
Haju on pitoisuudessa 1 OUE/m³ juuri aistittavissa, pitoisuudessa >3 OUE/m³ 
selvästi tunnistettavissa ja pitoisuudessa > 5 OUE/m³ useimmat ihmiset pitävät 
hajua melko voimakkaana.  
 
                                                 
2 Additional guidance for H4 Odour Management- How to comply with your environmental 
permit, www.environment-agency.gov.uk,  March 2011 
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2.3 Hajuhaitan arviointi Suomessa 
 
Hajuhaittoja on Suomessa yleisesti arvioitu päästötietojen perusteella asiantuntija-
arvioina tai hajun kenttähavainnointiin perustuen asukas- tai asiantuntijapaneelin 
avulla. Näissä hajupaneeleissa asukkaat tai koulutetut asiantuntijat tekevät 
hajuhavainnointia eri etäisyyksillä ja eri puolilla päästölähdettä. Kenttähavainnoinnissa 
saadaan tietoa hajun esiintymistiheyden lisäksi myös hajun häiritsevyydestä ja 
voimakkuudesta.  
 
Asukaspaneelitutkimuksessa asukkaat kirjaavat ylös hajuhaittojen ajankohdat, keston ja 
hajujen häiritsevyyden. Tuloksista lasketaan hajun esiintyvyys ja häiritsevyys 
päästölähteen ympäristössä. 
 
Kenttähavainnoinnit ja asukaspaneelitutkimus soveltuvat olemassa olevien 
hajuhaittojen nykyhetken arviointiin. Uusien toimintojen hajuhaittojen arvioinnissa 
hajupäästöjen leviämisen mallintaminen on ainoa keino selvittää mahdollisen 
hajuhaitan suuruutta.  
 
Suomen lainsäädännössä ei ole ulkoilman hajupitoisuuksia koskevia raja- tai 
ohjearvoja, eikä viihtyisyyshaitalle ole olemassa selvää kriteeriä. Viihtyvyyshaittoja 
käsitellään lainsäädännössä mm. seuraavasti: 
 

� Ympäristönsuojelulain (86/2000, 4 §) periaatteena on ilman pilaantumisen 
ennaltaehkäisy ja haittojen minimointi.  

� Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, 54 §) mukaan asemakaava on 
laadittava siten, että viihtyisyyden ja terveydellisyyden edellytykset täyttyvät.  

� Naapuruussuhdelain (Laki eräistä naapurussuhteista, 26/1920, 3 §) mukaan 
kiinteistöstä tai rakennuksesta ei saa aiheutua lähistöllä asuvalle kohtuutonta 
rasitusta hajusta.  

 
Suomessa VTT on 1990-luvulla tehnyt selvitystä niistä muuttujista, jotka sopisivat 
hajuohjearvojen perusteiksi (Arnold 1995)3. Tutkimuksessa on esitetty, että ohjearvona 
voitaisiin käyttää hajun esiintyvyydelle hajufrekvenssiarvoja 3-9 % kokonaisajasta. 
Alaraja koskisi hyvin epämiellyttäviä hajuja ja yläraja koskisi hajuja, joiden 
miellyttävyysaste on vaihtelevampi. Esimerkiksi alarajan mukaan 263 tuntina vuodessa 
”saisi haista”, kun taas yläraja merkitsisi sitä, että hajua saisi esiintyä enintään 788 
tuntina vuodessa.  
 

2.4 Ulkomaisia hajun arviointikriteereitä viihtyvyyshaitan 
arvioinnissa 
 
Ulkomailla on annettu hajuohjearvosuosituksia ja raja-arvoja vaihtelevin perustein. 
Nykyisin hajuohjearvoissa keskitytään pääasiassa ns. pitempiaikaisiin (½-1h) 
hajuhaittoihin, kun aikaisemmissa tutkimuksissa on nimetty hajuhaitaksi jo hyvin 
lyhytaikaisetkin (½-3 minuuttia) hajuesiintymät.  
 
Useimmissa maissa annetut hajukriteerit on sidottu hajulähteeseen, jolloin ohje/raja-
arvoissa voidaan huomioida hajun laatu ja häiritsevyys jo lähtökohtaisesti paremmin. 
Yleisimmin hajuohjearvoja on asetettu mm. jätevedenpuhdistamoille, sikaloille, 
teurastamoille ja kompostoinnille. Näille spesifioiduille hajuille on annettu 

                                                 
3 Arnold, 1995 Hajuohjearvojen perusteet, VTT Tiedotteita 1711, Espoo 83 p. 
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enimmäishajupitoisuussuosituksia ympäristössä (hajuyksikköinä OUE/m3) ja lisäksi 
hajun esiintyvyyden rajoituksia esim. hajutuntien määränä vuodessa (% vuoden 
tunneista).  
 
Saksan hajustandardit koskevat useimmiten hajuemissioita, päästöä (Germany 2001)4. 
Hajupäästöjen lisäksi arvioidaan aina myös hajun levinneisyys mallinnuksen avulla. 
Kenttätutkimuksissa Saksassa hajua arvioidaan myös sen miellyttävyyden mukaan 
asteikolla –4 (epämiellyttävä) – 0 (neutraali) - +4 (miellyttävä) (Both 2001)5. Saksassa 
on ohjeita, joiden mukaan selvää hajua saa esiintyä enintään 10 % kokonaisajasta 
asutusalueilla ja 15 % ajasta teollisuusalueilla. Laitosta, jonka aiheuttama hajukuorma 
ei ylitä 2 %:a kokonaisajasta, ei pidetä alueen kokonaishajukuorman kannalta 
merkityksellisenä (Germany 2003)6  
 
Hollannissa on annettu toimialakohtaisia hajukriteereitä ja hajun pitoisuuslimittejä 
ympäristössä (Netherlands Emission Guidelines for Air (NeR), Jan 2012). Ne 
perustuvat hajun tuntikeskiarvopitoisuuksiin ja arvojen ylittävää hajua saa esiintyä 
pääsääntöisesti korkeintaan 2 % vuoden tunneista. Hollannissa hajupitoisuusrajat on 
annettu erikseen uusille ja vanhoille laitoksille. Hollannin hajuohjearvoja on jonkin 
verran lievennetty aikaisemmista, mm. jätevedenpuhdistamojen osalta. Ner-2012 
mukaan jätevedenpuhdistamojen hajun ohje-arvot ovat seuraavat: 
 
Asuinalueet ja muut hajuille herkät kohteet: 

� 1 OUE/m3 98. prosenttipiste - uudet laitokset 
� 3 OUE/m3 98. prosenttipiste - olemassa olevat laitokset 

Haja-asutusalueet, teollisuusalueet: 
� 2 OUE/m3 98. prosenttipiste - uudet laitokset 
� 7 OUE/m3 98. prosenttipiste - olemassa olevat laitokset 

 
Tuntiarvojen 98.prosenttipiste tarkoittaa, että 2 % vuoden tuntiarvoista voi ylittää ko. 
rajapitoisuuden. 
 
Irlantilainen haitattoman hajukuorman yleinen tavoitetaso pitkäaikaiselle (1h) hajulle 
on 1.5 OUE/m3, kun tavoitearvon ylittävää hajua saa esiintyä ympäristössä korkeintaan 
2 % kokonaisajasta. Joillekin toiminnoille, kuten esim. sikaloille ja 
jätevedenpuhdistamoille on annettu erikseen hajun raja-arvoja (uudet sikalat <3OUE/m3 
(98.p, 1h) olemassa olevat <6 OUE/m3, jätevedenpuhdistamot- herkät kohteet <3 
OUE/m3). 
 
Englannin ympäristönsuojelutoimiston uuden hajuohjeen (03/2011)7 mukaan 
hajupitoisuuksia arvioidaan tuntikeskiarvopitoisuuksina laitoksen tontin rajalla. 
Tuntipitoisuuksista lasketaan vuoden tuntiarvojen 98.prosenttipiste eli 98 prosenttia 
tuntiarvoista tulee olla alle ko. pitoisuuden ja siis 2 % tuntiarvoista voi ylittää ko. 
pitoisuusarvon.  
 

                                                 
4Germany. 2001. Technical Instruction on Air Quality Control – TA Luft 
http://www.havakalitesi.cevreorman.gov.tr/english/legislation/german.htm 
5 Both, R., Koch, E. North-Rhine-Westphalia State Environmental Agency. Odour Regulation 
in Germany – an improved system including odour intensity, hedonic tone and odour annoyance 
6Germany. 2003. Determination and Assessment of Odour in Ambient Air (Guideline on Odour 
in Ambient Air/GOAA). May 1998. Translation March 2003.  
http://www.lua.nrw.de/luft/gerueche/GOAA_200303.pdf 
7 Additional guidance for H4 Odour Management- How to comply with your environmental 
permit, www.environment-agency.gov.uk,  March 2011 
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Perusnäkemys englantilaisten julkaisun mukaan on, että jos pitoisuudet 
teollisuuslaitoksen rajalla ylittävät alla esitetyt haitattoman hajukuorman tavoitetasot, 
mahdollisuudet hajuhaitan esiintymiseen ovat olemassa. Paikalliset olosuhteet voivat 
kuitenkin vaikuttaa ko. perustavoitetasoihin. Tällaisia ovat esim. jo hajuille 
herkistyneet asukkaat. Tällöin tavoitetasoja voidaan alentaa esim. 0.5 yksikön verran. 
 
Yleiset tavoitetasot haitattomalle hajukuormalle teollisuuslaitoksen rajalla ovat 
(tuntipitoisuus, 98 prosenttipiste) (environment-agency.gov.uk): 
 
� 1.5 OUE/m3 hyvin epämiellyttäville hajuille (most offensive odours)  
� 3 OUE/m3 keskimääräisesti epämiellyttäville hajuille (moderately offensive odours) 
� 6 OUE/m3 vähemmän epämiellyttäville hajuille (less offensive odours).  
 
Esimerkkejä näistä kolmesta kategoriasta ovat: 
 

o Hyvin epämiellyttäviä hajuja: teurastamot, kalanjalostustehtaat, rasvaa 
käsittelevät prosessit, jätevedenkäsittely, öljynjalostus, eläinruokatehtaat  

o Keskimääräisesti epämiellyttäviä hajuja: laajamittainen eläintenkasvatus, 
hajut, jotka eivät selvästi sovi kahteen muuhun kategoriaan  

o Vähemmän epämiellyttäviä hajuja: suklaatehtaat, panimot, kahvinpaahtimot, 
leipomot 

 
 
3. Leviämismallinnuksen lähtötiedot  
 

3.1 Leviämismalli  
 
Hajupäästöjen leviämisen mallinnus tehtiin epäpuhtauspäästöjen leviämistä kuvaavalla 
USEPAn matemaattis-fysikaalisella AERMOD –mallilla. Malli soveltuu sekä 
pistemäisten päästölähteiden, aluelähteiden että viivamaisten päästölähteiden (tiet) 
hiukkasmaisten ja kaasumaisten epäpuhtauskomponenttien päästöjen leviämisen 
mallinnukseen. Mallia on käytetty laajasti ilmanlaadun selvityksissä Suomessa mm. 
teollisuuden YVA-selvityksissä ja ympäristölupiin liittyvissä mallinnuksissa sekä 
kaavoitustarkasteluissa. 
 
Mallin avulla voidaan laskea tarkastelualueen havaintopistejoukkoon korkeimmat tunti- 
vuorokausi- ja vuosikeskiarvopitoisuudet aluejakaumakuvina esim. 1-3 vuoden 
säätiedot huomioiden. Lisäksi voidaan laskea erilaisia tilastollisia määrittelyjä, kuten 
toiseksi korkeimmat pitoisuudet tai erilaisia prosenttipisteitä.  
 
Mallissa otettiin huomioon myös päästölähteiden lähellä olevat korkeimmat 
rakennukset, jotka saattavat vaikuttaa päästöjen leviämiseen ja malli huomioi myös 
maaston muodon todellisien maastokoordinaattien mukaisesti.  
 
Hajujen mallintaminen 
Hajuja voidaan mallintaa komponenttikohtaisesti tai hajuyksikköinä päästötiedoista 
riippuen. Iso-Britanniassa on annettu hajumallinnukselle ohjeita8, joiden mukaan uuden 
sukupolven mallit kuten AERMOD ja ADMS soveltuvat hyvin hajun mallinnukseen. 

                                                 
8Technical Guidance Note H4, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Horizontal 
Guidance for Odour, Part 1 – Regulation and Permitting document by the Environment Agency, 
UK 
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Meteorologisia tietoja suositellaan käytettäväksi 3-5 vuoden ajalta ja maaston muoto 
sekä rakennusten vaikutukset tulisi huomioida hajumallinnuksissa. Tuloslaskennassa 
suositellaan tuntipitoisuuksien laskentaa ja hajun leviämisen havainnollistamista 
aluejakaumakuvina.  
 

3.2 Reseptoriverkosto ja rakennusmassat 
 
Päästöjen leviämistä ja ulkoilmapitoisuuksien muodostumista tarkasteltiin 
havaintopistejoukossa (x,y,z), jotka sijoitettiin 20-50-100-200 metrin välein 
mallinnettavalle alueelle, siten että tihein laskentapisteverkosto oli päästölähteiden 
lähiympäristössä. Korkeusmalli oli Maanmittauslaitoksen maastodataa, jonka pohjalta 
reseptoriverkostot luotiin päästökohteiden ympärille. Korkeusmallin ja pohjakartan 
käyttöoikeus ©Maanmittauslaitos.  
 
Jätevedenpuhdistamon ilmanvaihtopiipun lähirakennukset huomioitiin päästöjen 
leviämistarkasteluissa maasto- ja rakennuskorkeuksien mukaisesti. Kuvassa 2 
havaintopisteverkosto. 
 

 
Kuva 2. Havaintopisteverkosto-  
 
 

3.3 Sääaineisto 
 
Mallilaskelmien meteorologisena sääaineistona käytettiin tunnin välein kerättyä vuoden 
2006-2008 Tampereen lentosääaineistoa. Vertikaaliset mittaustiedot tuulen nopeudesta 
ja lämpötilasta saatiin Jokioisten observatorion luotauksista vuodelta 2006-2008. 
AERMOD -mallin säätietojen esiprosessointiohjelmalla laskettiin konvektiiviset ja 
mekaaniset rajakerrokset huomioiden mm. maanpinnan rosoisuus sekä vuodenajat. 
Kuvassa 3 on kolmen vuoden tuntisääaineiston (v. 2006-2008) tuuliruusu Tampereen 
säätietojen mukaan. 
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Kuva 3. Tuuliruusu 2006-2008. 
 
 
 
4. Keskuspuhdistamon hajupäästöt – Sulkavuori vaihtoehto 
 

4.1 Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon hajupäästöt 
 
Jätevedenpuhdistamon kalliotilojen ilmanvaihdosta muodostuvat hajupäästöt 
perustuvat Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä HSY, 
Vesihuoltotoimialan (=HSY Vesi) Helsingin Viikinmäen kalliopuhdistamolla 
mitattuihin ilmanvaihtokanavan hajupitoisuuksiin vuosilta 2008-2011 ja Sulkavuoren 
puhdistamon esisuunnitteluarvoihin. Hajupäästövaihtelussa huomioitiin jäteveden 
kuukausittainen lämpötilavaihtelu Viinikanlahden puhdistamon lämpötilatiedoista 
vuodelta 2010.  
 
Pirkanmaan keskuspuhdistamon Sulkavuoren hajupäästöt arvioitiin normaalitoiminnan 
aikana ilmanvaihdon mitoitusvirtaamalla. Tästä laskettiin korkeimmat hajun 
tuntipitoisuudet ympäristössä kolmen vuoden meteorologisessa aineistossa sekä 
pitkäaikaisen hajun esiintyvyys hajutunteina (% vuoden tunneista). Lisäksi laskettiin 
hajun korkeimmat tuntipitoisuudet tilanteessa, jossa kalliopuhdistamon ilmanvaihto 
nostetaan maksimiinsa ja puhdistamon kalliotiloista tulee ulos vielä suurempi 
hajupäästö. Piipun korkeus oli malleissa esisuunnittelutietojen mukaisesti 60 metriä. 
 
Lyhytaikaisen (30 sek) hajun esiintyvyysfrekvenssit laskettiin kolmelle erilaiselle hajun 
voimakkuudelle: 1 OUE/m3= haju aistittavissa, 3 OUE/m3 = haju selvästi 
tunnistettavissa, 5 OUE/m3= melko voimakas tunnistettava haju. Piipun korkeuden 
herkkyystarkastelu tehtiin 60 m�80 m piipuille lyhytaikaisen hajun esiintyvyyden 
perusteella. 
 
Sulkavuoren kalliopuhdistamon vaihtoehtoiset prosessit liittyvät lietteen käsittelyyn 
(VE1 Kalliopuhdistamo + lietteen terminen kuivaus ja poltto, VE2 Kalliopuhdistamo + 
lietteen mädätys).  
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Lietteen mädätysprosessissa (mädätyksen kaasunkatkaisu, linkokuivaus, rejektivesien 
erilliskäsittely) muodostuvat hajukaasut ovat määrältään pieniä (0.15 m3/s, alle 0.5 % 
ilmanvaihdosta) ja ne johdetaan esikäsittelyn kautta ilmanvaihtokanavaan. 
Mallinnuksessa mädätyksen normaalit hajupäästöt sisältyvät ilmanvaihdon 
kokonaishajupitoisuuksiin. 
 
Lietteenpolttovaihtoehdossa prosessiin kuuluu lietteen terminen kuivausyksikkö ja 
polttokattila. Lietteenpolttovaihtoehdossa hajupäästöjä ei lietteenkäsittelystä 
normaalitilanteessa muodostu, koska lietteenkäsittelyn ja termisen kuivausyksikön 
hajupitoiset kaasut johdetaan polttoilmaksi kattilaan, jossa hajut hävitetään polttamalla. 
Lietteenpolttokattilan savukaasut johdetaan 60 metriä korkeaan piippuun, jossa on oma 
hormi polton kaasuille. Lietteenpolttolaitos tulee täyttämään ns. jätteenpolttoasetuksen 
(VNa 362/2003) määräykset poltto-olosuhteista ja asetuksen ilmapäästörajat. 
 
Lietteen käsittelytilat sijaitsevat molemmissa vaihtoehdoissa pääsääntöisesti 
maanpäällisissä rakennuksissa. Lietteenkäsittelytilat ja ulkopuolisten lietteiden 
vastaanottotilat ovat alipaineistettuja tiloja. Ulkopuolelta käsiteltäväksi tuotava liete ja 
vastaavasti mädätetyn lietteen poiskuljetus jatkokäsittelyyn voivat kuitenkin aiheuttaa 
ajoittain hajua lastaustilanteessa puhdistamon piha-alueella. Tämä normaalitoiminnan 
lietteenkäsittelyn hajun hajapäästö on mallinnuksessa arvioitu hollantilaisten 
lietteenkäsittelyn päästökertoimien avulla.  
 
Edellä kuvatun mukaisesti Sulkavuoren VE1 ja VE2 vaihtoehtoiset 
lietteenkäsittelymenetelmät -lietteen poltto tai lietteen mädätys - eivät hajupäästöjen 
osalta poikkea toisistaan puhdistamon normaalitoiminnan aikana. Kalliopuhdistamon 
ilmanvaihdon kaasut johdetaan esisuunnitelman mukaan 60 metriä korkeaan ja 
halkaisijaltaan 3 metriseen piippuun, joka sijoittuu Sulkavuoren lounais/eteläpuolelle 
moottoritien eritasoristeyksen läheisyyteen. 
 
Kokonaisuudessaan Sulkavuoren kalliopuhdistamossa prosessihäiriöiden mahdollisuus 
on pyritty minimoimaan siten, että puhdistamo on esikäsittelystä alkaen nelilinjainen, 
jolloin laitehäiriöiden vaikutukset jäisivät pieniksi ja saneeraus- ja korjaustoimet 
pystyttäisiin toteuttamaan mahdollisimman vähäisin vaikutuksin.  
 
Taulukossa 1 on hajumallinnuksen perustana olevat Sulkavuoren kalliopuhdistamon 
hajupäästöt.  
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Taulukko 1. Sulkavuoren puhdistamon kalliotilojen ilmanvaihdon ja 
lietteenkäsittelytilojen hajupäästöt puhdistamon normaalitoiminnan aikana.  

Piippu 
Piipun korkeus (m) 60 
Piipun sisähalkaisija (m) 3.0 
Kaasun lämpötila (°C ) 15 

Ilmanvaihdon tilavuusvirta, Q 
Q (m³/s, kostea tositila), normaali 40 
Q (m³/s, kostea tositila), mitoitus 60 
Q (m³/s, kostea tositila), maksimi 90 

Kalliotilojen ilmanvaihdon hajupäästöt 
hajuyksikköinä OUE

1) 
Hajupitoisuus (OUE/m3), minimi 2) 450 
Hajupitoisuus (OUE/m3), tyypillinen 2) 1000-1200 
Hajupitoisuus (OUE/m3), maksimi 2) 1500 
Hajupäästö (milj.OUE/h), normaali 
ilmanvaihto ka. 173 (vaihtelu 120-245) 

Hajupäästö (milj.OUE/h), mitoitus 
ilmanvaihto ka. 260 (vaihtelu 180-370)3) 

Hajupäästö(milj.OUE/h), maksimi 
ilmanvaihto ka. 490 (vaihtelu 340-690)3) 

Mitoitusvirtaaman mukainen hajun 
vuosipäästö (milj. OUE/a) n. 2 300 000 

Lietteenkäsittelytilojen hajupäästö4) 
Oviaukkojen kautta vapautuva hajun 
hajapäästö (milj.OUE/h) 0.26  
 1)Kalliotilojen ilmanvaihtohajuihin sisältyvät mädätyksen normaalitoiminnan päästöt.  
2)Hajupitoisuudet on saatu HSY Veden Viikinmäen kalliopuhdistamon ilmanvaihdon 
hajumittauksista vuosilta 2008-2011 
3)Mallinnuksissa huomioitu kuukausitason lämpötilavaihtelu kuvan 4 mukaan 
4)Normaalitoiminnan aikana lietteenkäsittelyn hajut johdetaan polttoon(VE1) tai esikäsittelyn 
kautta ilmanvaihtopiippuun (VE2) 
 

 
Kuva 4. Hajupäästön ajallinen vaihtelu vuoden aikana – mitoitusilmanvaihto ja 
maksimi-ilmanvaihto. 
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4.2 Lietteenkäsittelyn poikkeustilanteet ja niiden hajupäästöt 
 
Lietteenkäsittelyn ns. häiriötilanneskenaariot ovat seuraavat: 
 
VE 1) Lietteenpolton seisokkitilanne tai muu polton katko 

� Seisokissa tai polttoprosessin alasajossa lietteen terminen kuivaus 
keskeytetään aina kokonaan ja mekaanisesti kuivattu liete kuljetetaan muualle 
käsiteltäväksi. Kattilan huoltoseisokki kestää n. 30 vrk/vuosi. Jatkokäsittely 
ostetaan ulkopuolisena ostopalveluna ja se voi olla joko kompostointi, 
mädätys tai poltto. 

� Lietteenpolton seisokin hajun hajapäästöt on arvioitu lietteenkäsittelyn 
erikoistilanteeksi ja hajapäästöjen leviäminen on mallinnettu. 

VE 2) Mädätysprosessissa ja biokaasun poltossa häiriötilanne 
� Mädätyksen häiriöpäästölle ja biokaasulle on varattu varapolttomahdollisuus 

soihdussa, jolloin häiriöpäästöjä ei pääse ulkoilmaan. Soihdun 
toimintavarmuus testataan säännöllisesti. 

 
Vaihtoehdossa VE1 mekaanisesti kuivattu liete välivarastoidaan kahteen lietesiiloon, 
joista se johdetaan normaalisti hihnakuljettimilla lietteen termiseen kuivaukseen ja 
polttoon. Ulkopuolelta tuotava linkokuivattu liete siirretään kuljettimella 
vastaanottoaltaasta lietteen termisen kuivauksen rakennukseen. Laitos koostuu 
yksilinjaisesta termisestä kuivauksesta. 
 
Lietteenpolton seisokissa (n. 30 vrk/vuosi) terminen kuivaus aina keskeytetään ja 
mekaanisesti kuivattu liete kuljetetaan ulkopuolelle käsittelyyn. Seisokin aikana 
lietteenkäsittelyrakennuksen ilmanvaihto johdetaan ilmanvaihtopiippuun. Lisäksi 
mekaanisesti kuivatun lietteen lisääntyneestä kuljetuksesta aiheutuu hajapäästöä 
oviaukkojen kautta. Seisokin aikaiset hajupäästöt on arvioitu 
lietteenkäsittelyrakennusten tilavuuden, ilmanvaihdon sekä tuoreen sekä mekaanisesti 
kuivatun lietteen päästökertoimien avulla. Nämä poikkeuspäästöt on esitetty taulukossa 
2. 
 
 
Taulukko 2. Sulkavuoren VE1 vaihtoehdon lietteenpolton seisokin 
hajupäästöt lietteenkäsittelystä 

Oviaukkojen hajun hajapäästöt (milj. OUE/h) 1 

Rakennusten ilmanvaihdon kautta piippuun 
tuuletettu lietteenkäsittelyn hajupäästö  
(milj. OUE/h) 

36 

 
 
Seisokin aikana piippuun johdettava lieterakennusten hajupäästö on n. 7-14 % 
kalliopuhdistamon ilmanvaihdosta tulevasta keskimääräisestä hajupäästöstä 
mallinnetuilla mitoitus- ja maksimi-ilmanvaihtomäärillä. Tämä hajupäästölisäys 
sisältyy mallinnettuihin tilanteisiin, joissa hajupäästön kuukausivaihtelua on jo 
huomioitu, esim. mitoitusilmanvaihdolla ka. 260 milj. OUE/h (vaihtelu180-370 milj. 
OUE/h) ja maksimi-ilmanvaihdolla 490 milj. OUE/h (vaihtelu 340-690 milj. OUE/h). 
Kattilaseisokki kestää vuosittain n. 30 vuorokautta. 
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5. Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon hajujen leviäminen 
 

5.1 Jätevedenpuhdistamon ilmanvaihdon hajujen leviäminen 
 
5.1.1 Pitkäaikaisen hajun (1h) tuntipitoisuudet ja esiintyvyys 
 
Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon kalliotilojen ilmanvaihdon mitoitusarvo on 60 m3/s 
eli 216000 m3/h. Puhdistamon hajupäästöksi arvioitiin keskimäärin 260 milj. OUE/h 
(vaihtelu kuukausitasolla jäteveden lämpötilan mukaan 180-370 milj. OUE/h, 
pitoisuusvaihtelu kuukausitasolla 840-1700 OUE/m3). Päästöarvio perustuu HSY 
Veden Viikinmäen hajupäästömittauksiin v. 2008-2011, joissa tyypillinen 
hajupitoisuus oli keskimäärin 1200 OUE/m3. Mallinnukset tehtiin esisuunnitelman 
mukaisella 60 m korkealla piipulla. 
 
Tällä päästöllä laskettiin kolmen vuoden meteorologisessa aineistossa pitkäaikaisen 
hajun (1h) korkeimmat tuntipitoisuudet ympäristössä. Kuvassa 4 (suurennos Liitekuvat 
kuva 1) pitkäaikaisen (1h) hajun korkeimmat tuntipitoisuudet ylittivät hajukynnyksen 
(1 OUE/m3) vain Lahdesjärven teollisuusalueella. Tämä hajupitoisuustaso on 
hajumääritysten hajukynnyspitoisuus, jossa 50 % ihmisistä aistii hajua, mutta ei vielä 
osaa yhdistää sitä mihinkään tiettyyn toimintoon.  
 
Pitkäaikaisen hajun (1h) mallinnetut korkeimmat  tuntipitoisuudet ja hajun esiintyvyys 
% vuoden tunneista ovat verrannollisia ulkomaisiin hajun ohjearvoihin (esim. Hollanti, 
Englanti), joissa keskiarvotusaikana on 1 tunti (ks. kohta 2.4).  
 

 
Kuva 4. Pitkäaikaisen hajun (1h) korkein tuntipitoisuus (OUE/m3)– Sulkavuoren 
kalliopuhdistamon mitoitusilmanvaihto ja tyypillinen hajupäästö. 
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Kalliopuhdistamossa ilmanvaihdon mitoitusvirtaamaa suurempi ilmanvaihto voi 
ajoittain tulla kysymykseen puhdistamon toiminnan aikana. Sulkavuoren 
suunnitteluarvojen mukaan ilmanvaihdon maksimivirtaus on 90 m3/s eli 324000 m3/h. 
Tällöin malliskenaariossa hajupäästöksi arvioitiin puhdistamon ns. maksimihajupäästö, 
ka. 490 milj. OUE/h (vaihtelu kuukausitasolla 340-690 milj. OUE/h, hajupitoisuuden 
vaihtelu 1050-2130 OUE/m3). Tämä hajupäästöarvio perustuu HSY Veden Viikinmäen 
puhdistamolla mitattuun maksimihajupitoisuuteen ilmanvaihtokanavasta v. 2008-2011, 
1500 OUE/m3, johon on lisätty kuukausivaihtelu. Tästä tilanteesta laskettiin 
pitkäaikaisen hajun (1h) korkeimmat tuntipitoisuudet ympäristössä kolmen vuoden 
meteorologisessa aineistossa (Kuva 5, suurennos Liitekuvat kuva 2). 
 

 
Kuva 5. Pitkäaikaisen hajun (1h) korkein tuntipitoisuus (OUE/m3)– Sulkavuoren 
kalliopuhdistamon maksimi-ilmanvaihto ja maksimi hajupäästö. 
 
Pitkäaikaisen hajun (1h) korkeimmat tuntipitoisuudet esiintyivät maksimi-
ilmanvaihdolla ja maksimihajupäästöllä myös Lahdesjärven alueella, jossa korkein 
tuntihajupitoisuus oli 2 OUE/m3. Yli hajukynnyksen (1 OUE/m3) hajua voi esiintyä 
maksimi-ilmanvaihtotilanteessa vallitsevan tuulen suunnassa puhdistamon 
pohjoispuolella n. 300-1600 metrin etäisyydellä puhdistamosta ja eteläpuolella n. 300-
2300 metrin etäisyydellä. Yli 3 OUE/m3 tuntipitoisuuksia eli selvää tunnistettavaa 
hajupitoisuutta ei maksimi-ilmanvaihdolla ja maksimihajupäästöllä esiintynyt.  
 
Edellä esitetyistä pitkäaikaisen hajun (1h) tuntipitoisuuksista laskettiin ns. 
pitkäaikaisen hajun esiintyvyys eli hajutunnit vuodessa (kuvat 6-7). Pitkäaikaisen hajun 
hajutuntien osuus vuoden tunneista oli molemmilla ilmanvaihtomäärillä 0.005 % 
vuoden tunneista eli pitkäaikaista hajua (1h) esiintyi ainoastaan yksittäisiä tunteja yli 
hajukynnyksen 1 OUE/m3 kolmen vuoden meteorologisessa aineistossa. Huomioitavaa 
on, että maksimi-ilmanvaihto ei puhdistamolla voi todellisuudessa ollakaan käytössä 
kuin osan aikaa vuoden tunneista.  
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Yli 3 OUE/m3 (selvä tunnistettava haju) ja 5 OUE/m3 (melko voimakas haju) 
pitoisuustason pitkäaikaista (1h) hajua ei puhdistamon ympäristössä esiintynyt.  
 

 
Kuva 6. Pitkäaikaisen (1h) hajun hajutuntien esiintyvyys ympäristössä % vuoden 
tunneista, kun hajutunnin kynnyspitoisuus on 1 OUE/m3 = juuri aistittava haju. 
Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon mitoitusilmanvaihto. 
 

 
Kuva 7. Pitkäaikaisen (1h) hajun hajutuntien esiintyvyys ympäristössä % vuoden 
tunneista, kun hajutunnin kynnyspitoisuus on 1 OUE/m3 = juuri aistittava haju. 
Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon maksimi-ilmanvaihto. 



 12.9.2012 17 
 

 
ENWIN OY www.enwin.fi Y-tunnus 1721084-8 

 
5.1.2 Lyhytaikaisen (30 s) hajun esiintyvyys 
 
Hajutuntien esiintyvyys Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon ympäristössä laskettiin 
myös lyhytaikaiselle hajulle (30 s). Tämä tarkoittaa, että hajutunniksi rekisteröityy 
jokainen vuoden tunti, jonka aikana 30 sekunnin ajan esiintyisi hajua. Nämä 
lyhytaikaisen hajun hajutuntien esiintyvyydet tehtiin kolmella hajupitoisuuden 
kynnysarvolla: 1 OUE/m3= juuri aistittava haju, 50 % ihmistä aistii hajua, 3 OUE/m3= 
selvästi tunnistettava haju ja 5 OUE/m3= melko voimakas haju.  
 
Lyhytaikaisen (30 s) hajun esiintyvyyttä % vuoden tunneista on usein selvitetty 
suomalaisissa hajuselvityksissä. Näitä arvoja voidaan verrata suomalaiseen v. 1995 
tehtyyn hajuohjearvoselvitykseen, jonka mukaan hajua saisi esiintyä ympäristössä 
hajun luonteesta riippuen korkeintaan 3-9 % vuoden tunneista (vrt kohta 2.3). 
 
Lyhytaikaisen hajun esiintyvyys hajukynnysarvoilla 1 OUE/m3 ja 3 OUE/m3 on esitetty 
kuvissa 8 ja 9. Piipun korkeus on esisuunnitelman mukaisesti 60 metriä. 
Lieterakennusten läheisyydessä esiintyvän lyhytaikaisen melko voimakkaan hajun 
esiintyvyys (hajukynnysarvo 5 OUE/m3) on esitetty kuvassa 10 (suurennos Liitekuvat, 
kuvat 3-5).  
 
Juuri aistittavissa olevaa (1 OUE/m3) lyhytaikaista (30 s) hajua voi esiintyä yli 5 % 
vuoden tunneista puhdistamon ilmanvaihtopiipusta koilliseen n. 300-580 m 
etäisyydellä Taatala/Nirvan alueella (max.piste 6.5 %). Tämä tarkoittaa, että n. 440-570 
tuntina vuodessa voidaan havaita lyhytaikaista, hajukynnyksen ylittävää hajua. Tällä 
alueella on n. 90 asuinkiinteistöä, pääasiassa omakotitaloja. 
 
Yli 3 OUE/m3 hajupitoisuutta (=selvä tunnistettava haju) voi esiintyä lyhytaikaisesti 0.1 
% vuoden tunneista (max.piste 0.2 %) n. 300-450 m etäisyydellä piipusta Sulkavuoren 
pohjois- ja itäpuolella. Tämä vastaa n. 9-18 tuntia vuodessa. Tällä alueella on n. 50 
asuinkiinteistöä, pääasiassa omakotitaloja. 
 
Yli 5 OUE/m3 (=melko voimakas haju) lyhytaikaista hajupitoisuutta ei esiintynyt 
puhdistamon ympäristön asuinalueilla. Ainoastaan puhdistamon 
lietteenkäsittelyrakennusten ympäristössä voi lyhytaikainen hajupitoisuus ylittää 5 
OUE/m3 lietekuljetusten lastausten/purkamisten yhteydessä. Tämän hajun esiintyvyys 
oli 0.5 % vuoden tunneista (max.piste 1.3 %). 
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Kuva 8. Lyhytaikaisen hajun (30 s) esiintyvyys hajutunteina Sulkavuoren puhdistamon 
ympäristössä piipun korkeudella 60 m. Hajutunniksi on laskettu kaikki tunnit, joissa 
lyhytaikainen (30 s) hajupitoisuus ylittää 1 OUE/m3= juuri aistittava haju, 50 % 
ihmisistä aistii hajua.  
 

 
Kuva 9. Lyhytaikaisen hajun (30 s) esiintyvyys hajutunteina Sulkavuoren puhdistamon 
ympäristössä piipun korkeudella 60 m. Hajutunniksi on laskettu kaikki tunnit, joissa 
lyhytaikainen (30 s) hajupitoisuus ylittää 3 OUE/m3= selvä tunnistettava haju.  
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Kuva 10. Lyhytaikaisen hajun (30 s) esiintyvyys hajutunteina Sulkavuoren 
puhdistamon ympäristössä. Hajutunniksi on laskettu kaikki tunnit, joissa lyhytaikainen 
(30 s) hajupitoisuus ylittää 5 OUE/m3= melko voimakas tunnistettava haju.  
 
 

5.2 Lietteenkäsittelyn hajun hajapäästöjen leviäminen  
 
 
5.2.1 Lietteenkäsittelyn hajun hajapäästöjen leviäminen 
normaalitoiminnan aikana 
 
Lietteenkäsittelytilojen ilmanvaihto ohjataan normaalitoiminnan aikana VE1 
vaihtoehdossa lietteenpolttokattilaan palamisilmaksi. VE2 vaihtoehdossa, lietteen 
mädätys, mekaanisesti kuivatun lietteen käsittelyrakennuksen ilmanvaihto johdetaan 
esikäsittelyn kautta ilmanvaihtopiippuun. Molemmissa vaihtoehdoissa 
lietteenkäsittelystä hajun hajapäästöä voi syntyä lietteenkäsittelyrakennuksen 
oviaukkojen läheisyyteen.  
 
Kohdan 5.1 hajun leviämiskuvista nähdään, että ilmanvaihtopiipun lähiympäristöön 
syntyy katvealue, jossa ilmanvaihdon hajuja ei esiinny lainkaan tai esiintyy hyvin 
harvoin. Tälle alueelle voi hajua levitä lietteenkäsittelystä puhdistamon maanpäällisistä 
rakennuksista. Nämä aluejakaumakuvat on selvyyden vuoksi esitetty erikseen, koska 
lietteenkäsittelyn hajupäästöjen vaikutukset kohdistuvat puhdistamon lähialueelle.  
 
Kuvassa 11 on lietteenkäsittelyrakennuksien oviaukoista leviävän hajapäästön 
leviäminen tuntipitoisuuksina puhdistamon normaalitoiminnan aikana (VE1 / VE2). 
Puhdistamolla käy päivittäin n. 13-16 raskasta ajoneuvoa, joista keskimäärin seitsemän 
on ns. sakokaivolietteen kuljetuksia. Näiden lietteen purkaus/lastaustapahtumien aikana 
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on arvioitu, että hajua voi levitä lietteenkäsittelyrakennuksista piha-alueelle. Nämä 
hajut on arvioitu hollantilaisten lietteenkäsittelyn päästökertoimien avulla. Koska 
rakennukset ovat alipaineisia ja lietteen vastaanotto tapahtuu suljetuissa järjestelmissä, 
ei normaalitoiminnan aikainen lietteenkäsittelyn hajahajun päästö ole suuri (0.26 milj 
OU/h). Hajun tuntipitoisuudet voivat olla juuri aistittavia 1-2 OUE/m3, hetkellisesti (30 
s) hajut voivat ylittää 5 OUE/m3. Näiden oviaukoista leviävien hajujen vaikutus 
kohdistuu puhdistamon pihalle tai enintään läheiselle vt3/vt9 ramppialueelle (Kuva 11).  
 

 
Kuva 11. Lietteenkäsittelyn hajun tuntipitoisuudet oviaukkojen hajapäästöistä 
lietetoimituksissa VE1/VE2. 
 
 
 
5.2.2 Lietteenkäsittelyn hajun hajapäästöjen leviäminen VE1 polttokattilan 

huoltoseisokissa 
 
VE1 vaihtoehdossa lietteenpolttokattilassa on noin 30 päivää kestävä huoltoseisokki 
vuosittain. Lietteenkäsittelyssä muodostuu tällöin hajuja, joista osa johdetaan 
ilmanvaihdon kautta piippuun (n. 36 milj OUE/h ks. kohta 4.2, terminen kuivaus myös 
seisokissa) ja osa voi purkautua hajapäästönä lieterakennuksen ulkopuolelle. Tässä 
mallinnuksessa on arvioitu seisokinaikaisia lisääntyneestä mekaanisesti kuivatun 
lietteen kuljetuksesta aiheutuvia hajun hajapäästöjä lieterakennusten läheisyydessä.  
 
Kuvassa 12 on seisokin aikaisten hajahajujen leviäminen puhdistamon piha-alueella ja 
läheisellä vt3/vt9 ramppialueella.  
 
Seisokin aikana valtateiden risteysalueella korkeimmat tuntipitoisuudet ovat 1-3 
OUE/m3 (juuri aistittava - selvä tunnistettava haju). Puhdistamon pihalla 
lietteenkäsittelyrakennusten ympäristössä hajupitoisuus voi olla yli 5 OU/m3 eli melko 
voimakas haju. 
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Kuva 12. Lietteenkäsittelyn hajun hajapäästöt oviaukoista VE1 lietteenpolton 
huoltoseisokin aikana lietteenlastauksissa. 
 
 
 
6. Piipun korkeuden vaikutus lyhytaikaisen hajun 
esiintyvyyteen  
 
Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon esisuunnitelmissa puhdistamon ilmanvaihtopiipun 
korkeus on 60 metriä. Edellä esitetyt hajun pitoisuudet ja hajun esiintymisfrekvenssit 
on tehty tällä piipun suunnittelupituudella. Piipun korkeudella voi kuitenkin on 
vaikutusta hajun leviämiseen ja hajun esiintymisfrekvenssiin ympäristössä. 
 
Piipun korkeuden vaikutusta hajun leviämiseen tarkasteltiin lyhytaikaisen hajun (30 s) 
esiintymisfrekvenssien avulla. Lyhytaikaisen yli 1 OUE/m3 hajukynnyksen ylittävän 
hajun esiintyvyys oli maksimissaan 6.5 % vuoden tunneista, kun piipun korkeus oli 60 
m (kohta 5.1.2 Kuva 8).Hajutunnin kynnysarvona oli 1 OUE /m3 eli juuri aistittavissa 
oleva haju, jonka 50 % ihmistä pystyy aistimaan.  
 
Kuvassa 13 on esitetty lyhytaikaisen hajun (30 s, 1 OUE /m3) esiintymisfrekvenssin 
maksimiarvo piipun korkeuden funktiona. Kuvaajasta nähdään, että piipun korkeus 
vaikuttaa hajun esiintyvyyden maksimiarvoa alentavasti ( 60 m 6.5 % � 70 m 3.5 % 
� 80 m 2.2%). Sama asia on esitetty taulukossa 3 hajun esiintyvyyden vähenemänä 
piipun korkeuden kasvaessa 5 metrin välein. Piipun korkeuden noustessa 60 m� 65 m 
hajufrekvenssin vähenemä on -1.8 % vuoden tunneista, mutta korkeuden noustessa 75 
metristä � 80 metriin vähenemä on enää -0.5 %. Piipun korkeus lähestyy tasoa, jossa 
piipun korkeutta kasvattamalla hajun esiintymisessä saavutettava väheneminen on enää 
hyvin vähäistä.  
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Kuvan 13 kuvaajasta nähdään, että piipun korkeudella 73 metriä saavutetaan 
lyhytaikaisen hajun maksimipisteessä 3 % hajutuntien esiintyvyysraja, mitä voidaan 
pitää ns. hyväksyttävänä hajun esiintymisfrekvenssinä epämiellyttäville hajuille VTT:n 
tekemän hajuohjearvoselvityksen (Arnolds, 1995) mukaan. Piipun korkeudella 80 
metriä lyhytaikaisen (30s, yli 1 OUE /m3) hajun hajufrekvenssi on korkeimmillaan enää 
n. 2 % vuoden tunneista.  
 

 
Kuva 13. Piipun korkeuden (60�80 m) vaikutus lyhytaikaisen (30 s, 1 OUE /m3 
hajukynnys) hajun esiintyvyyteen ( % vuoden tunneista, maksimipisteen arvot). 
 

Taulukko 3. Lyhytaikaisen hajun (30 s, yli 1 OUE /m3) korkein hajutuntifrekvenssi % 
vuoden tunneista eri piipun korkeuksilla. Vähenemä hajun esiintyvyydessä, kun 
piippua korotetaan 5 metrin välein( =erotus) 

piipun korkeus, m 

max % vuoden tunneista 
hajukynnysarvolla 

> 1 OUE /m3  Erotus edelliseen 
60 6.5% 
65 4.7% -1.8% 
70 3.5% -1.2% 
75 2.7% -0.8% 
80 2.2% -0.5% 

 
Pitemmillä piipuilla (65m-80 m) ei selvää tunnistettavaa (3 OUE /m3) lyhytaikaista 
hajua esiintynyt. Kuvassa 9 (sivulla 18) 60 metriä korkean piipun lyhytaikaisen hajun 
hajutuntien esiintyvyyskuvassa yli 3 OUE/m3 hajupitoisuutta (=selvä tunnistettava haju) 
esiintyi 0.1 % vuoden tunneista (max.piste 0.2 %) n. 300-450 m etäisyydellä piipusta 
Sulkavuoren pohjois- ja itäpuolella. Tämä vastasi n. 9-18 tuntia vuodessa.  
 
Kuvissa 14 ja 15 on esitetty lyhytaikaisen hajun (1 OUE /m3) esiintymisfrekvenssit, kun 
piipun korkeus on 70 metriä ja 80 metriä. Kuvista nähdään, että hajun esiintyvyys 
vähenee erityisesti koilliseen piipusta Nirvan pientaloalueella verrattaessa kuvia 60 
metrin piipulla tehtyyn kuvaan 8 sivulla 18. Juuri aistittavissa olevan lyhytaikaisenkin 
hajun esiintyvyysfrekvenssiä on siten mahdollista pienentää kasvattamalla piipun 
korkeutta 60 metrin esisuunnittelupituudesta 70-80 metriseksi.  
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Kuva 14. Lyhytaikaisen hajun (30 s) esiintyvyys hajutunteina Sulkavuoren 
puhdistamon ympäristössä, kun piipun korkeus on 70 m. Hajutunniksi on laskettu kaikki 
tunnit, joissa lyhytaikainen (30 s) hajupitoisuus ylittää 1 OUE/m3= juuri aistittava haju, 50 % ihmisistä 
aistii hajua.  
 

 
Kuva 15. Lyhytaikaisen hajun (30 s) esiintyvyys hajutunteina Sulkavuoren 
puhdistamon ympäristössä, kun piipun korkeus on 80 m. Hajutunniksi on laskettu kaikki 
tunnit, joissa lyhytaikainen (30 s) hajupitoisuus ylittää 1 OUE/m3= juuri aistittava haju, 50 % ihmisistä 
aistii hajua.   



 12.9.2012 24 
 

 
ENWIN OY www.enwin.fi Y-tunnus 1721084-8 

 
7. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Hajupitoisuus 1 OUE/m3 on pitoisuustaso, jonka aistii 50 % ihmisistä. Haju ei tällöin 
vielä ole tunnistettavissa tiettyyn toimintoon liittyväksi hajuksi. 3 OUE/m3 
hajupitoisuuden ihmiset tunnistavat ja osaavat jo luonnehtia hajun laatua ja mahdollista 
lähdettä. 5 OUE/m3 pitoisuus on melko voimakas haju, jonka esiintyminen voi aiheuttaa 
selkeää viihtyvyyshaittaa ja hajuvalituksia.  
 
Sulkavuoren kalliopuhdistamon hajupäästöjen laskennat perustuvat HSY Veden 
Helsingin Viikinmäen kalliopuhdistamon ilmanvaihtopiipusta mitattuihin 
hajupitoisuuksiin v. 2008-2011 ja Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon 
suunnitteluarvoihin. Ilmanvaihtopiipun hajupitoisuudessa huomioitiin myös 
kuukausivaihtelut. Lietteenkäsittelyn hajapäästölaskennat perustuvat hollantilaisiin 
lietteenkäsittelyn tuoreen lietteen ja mekaanisesti kuivatun lietteen päästökertoimiin.  
 
Suomessa ei ole lainsäädännössä esitetty hajuille ilmanlaadun ohje- tai raja-arvoja eikä 
erityisiä viihtyvyyshaitan arviointikriteereitä. Suomessa on tehty selvityksiä 
mahdollisista hajuhaitan arviointikriteereistä ja ohjearvojen perusteista (VTT, Arnolds, 
1995). Tämä selvityksen mukaan hajun esiintyvyyden ja mahdollisen hajuhaitan 
ohjearvoina voitaisiin käyttää hajufrekvenssiarvoja 3-9 % kokonaisajasta hajun 
miellyttävyysasteesta riippuen. Alaraja koskisi hyvin epämiellyttäviä hajuja ja yläraja 
koskisi hajuja, joiden miellyttävyysaste on vaihtelevampi. Selkeän tunnistettavissa 
olevan hajun (3 OUE/m3) lyhytkestoistenkin (30 s) hajutilanteiden on arvioitu voivan 
aiheuttaa hajuhaittaa asukkaille, sen sijaan juuri tunnistettava (1 OUE/m3) 
lyhytkestoinen haju ei vielä aiheuttaisi hajuhaittaa, koska hajun lähdettä ei pysty 
tunnistamaan ja haju jää epämääräiseksi. 
 
Taulukossa 4 on yhteenveto Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon hajupäästöjen 
vaikutuksista lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen hajun esiintyvyyteen ympäristössä 
esisuunnittelun mukaisella piipun korkeudella 60 metriä. 
 
Taulukko 4. Yhteenveto, Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon normaalitoiminnan 
hajupäästöjen vaikutukset hajun esiintyvyyteen ympäristössä, Esisuunnittelun piipun 
korkeus 60 metriä. 
 Maksimi- 

esiintyvyys % 
vuoden 
tunneista 

Etäisyys puhdistamosta 

Juuri aistittavissa oleva (1 OUE/m3) 
lyhytaikainen haju  (30 s) 5-6.5 300-580 m koilliseen 

Selvä tunnistettava (3 OUE/m3) 
lyhytaikainen haju (30 s) 0.1-0.2 300-450 m pohjoinen-itä 

Melko voimakas (5 OUE/m3) lyhytaikainen 
haju (30 s) 0.5-1.3 

lietteenkäsittelyrakennusten 
läheisyydessä puhdistamon 
pihalla 

 
Juuri aistittavissa oleva (1 OUE/m3) 
pitkäaikainen haju (1h) 

yksittäisiä 
tunteja 3 v. 

sääaineistossa 

1-2 km:n päässä 
puhdistamosta eri 
ilmansuunnissa 

 
Taulukossa 4 esitetyt hajun esiintyvyysfrekvenssit Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon 
ympäristössä alittavat selkeästi tunnistettavan ja melko voimakkaan hajun osalta ed. m. 
suomalaisen selvityksen hajufrekvenssiarvot, 3-9 % kokonaisajasta.  
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Juuri aistittavissa olevan (1 OUE/m3) lyhytaikaisen (30 s) hajun osalta korkein 
hajufrekvenssi sijoittuu suomalaisen ohjearvoesityksen 3-9 % hajutuntien väliin, ollen 
korkeimmillaan 5-6.5 % 300-580 m etäisyydellä puhdistamon piipusta Nirva/Taatala 
alueella. Tällä alueella heikolle lyhytaikaiselle hajulle voi altistua n. 90 kiinteistön, 
pääasiassa omakotitalojen asukkaat.  
 
Yli 3 OUE/m3 lyhytaikaista selvää tunnistettavaa hajua voi esiintyä 300-400 metrin 
etäisyydellä n. 9-18 tuntina vuodessa. Omakotitaloja tällä alueella on n. 50. 
 
Piipun korkeutta optimoimalla voidaan päästä alhaisempiin lyhytaikaisen juuri 
aistittavissa olevan hajun (1 OUE/m3) esiintymisfrekvensseihin Nirva/Taatala alueilla. 
Piipun korkeudella 73 metriä saavutetaan suomalaisen hajuohjearvoselvityksen 3 % 
hajun esiintyvyysraja ympäristössä lyhytaikaisellekin hajukynnyksen 1 OUE/m3 
ylittävälle hajulle.  
 
Pitkäaikaista (1h) juuri tunnistettavaa hajua (1 OUE/m3) ei puhdistamon ympäristössä 
esiintynyt kuin yksittäisiä tunteja kolmen vuoden meteorologisessa aineistossa. Tämä 
hajufrekvenssi alitti selvästi ulkomailla yleisen viihtyvyyshaitan arvioinnissa käytetyn 
hajun tuntipitoisuuksista lasketun esiintyvyysrajan, 2 % vuoden tunneista. Vahvempia 
ja selvästi tunnistettavia pitkäaikaisia hajuja (3 OUE/m3 ja 5 OUE/m3) ei 
piippupäästöistä aiheutunut.  
 
Lietteenkäsittely tapahtuu pääosin maanpäällisissä lietteenkäsittelyrakennuksissa. 
Normaalitoiminnan aikana rakennukset ovat alipaineistettuja ja ilmanvaihto johdetaan 
joko polttoon (VE1) tai esikäsittelyn kautta piippuun (VE2). Hajun hajapäästöä voi 
esiintyä lähinnä puhdistamoalueella lietteenkuljetusten yhteydessä.  
 
VE1 vaihtoehdossa lietteenkäsittelystä voi muodostua poikkeuspäästöjä 
lietteenpolttokattilan vuosittaisen huoltoseisokin aikana (30 vrk). Huoltoseisokin 
aikana myös lietteen terminen kuivaus on myös keskeytetty ja mekaanisesti kuivattu 
liete kuljetetaan muualle jatkokäsittelyyn. Lietteen siirtoon liittyvät hajun hajapäästöt 
keskittyvät lietteenkäsittelyrakennusten välittömään läheisyyteen. Seisokin aikana 
selvästi tunnistettavaa hajua voi todennäköisesti aistia ajoittain myös läheisellä vt3 ja 
vt9 risteysalueelle. 
 
VE2 vaihtoehdossa mädättämön poikkeuspäästöt on suunniteltu poltettavaksi 
häiriötilanteessa soihdussa eivätkä ne pääse leviämään ympäristöön.  
 
 
8. Mallin kokonaisepävarmuuden arviointi 
 
Parhaassa tapauksessa leviämismallinnuksen epävarmuusarviointi tehdään vertaamalla 
saman ajankohdan ulkoilmapitoisuuksien mittausdataa ja mittauspisteeseen mallilla 
laskettuja pitoisuuksien aikasarjoja keskenään silloin, kun kaikki suurimmat 
ulkoilmapitoisuuksiin vaikuttavat päästölähteet ja taustapitoisuus ovat mallissa 
mukana. Tehtäessä mallinnuksia tulevaisuuden päästötiedoilla ei vastaavaa vertailua 
voida tehdä. 
 
Hajumallinnuksen suurimmat epävarmuudet liittyvät lähtötietojen epävarmuuteen, kun 
kysymyksessä on tulevaisuuden mallintaminen. Tässä mallissa hajupäästötiedot 
perustuvat muualla mitattuihin (HSY, Viikinmäki v. 2008-2011) hajupitoisuuksiin 
kalliopuhdistamon ilmanvaihtokanavassa sekä Sulkavuoren puhdistamon 
esisuunnitteluarvoihin sekä lietteenkäsittelyn osalta esisuunnittelutietoihin ja 
hollantilaisiin lietteenkäsittelyn tuoreen ja mekaanisesti kuivatun lietteen 
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päästökertoimiin. Kalliopuhdistamon hajupäästöihin on lisäksi mallissa lisätty 
kuukausivaihtelu, koska olemassa olevissa puhdistamoissa on todettu hajupäästöjen 
vaihtelevan jäteveden lämpötilan vaihdellessa. Lietteenkäsittelyyn liittyvät hajun 
hajapäästöt on myös pyritty työssä arvioimaan. Nämä lähtötiedot ovat paras 
käytettävissä oleva tieto hajupäästöjen muodostumisesta ja kalliopuhdistamon 
mallinnuksen lähtötiedoista. 
 
Tämän mallinnuksen tuloksia voidaan periaatteessa verrata HSY Veden Viikinmäen 
puhdistamolta tehtyihin hajupaneelitutkimuksiin9. Tehdyn Sulkavuoren 
jätevedenpuhdistamon hajumallinnuksen lyhytaikaisen hajun esiintyvyydet ovat 
samansuuntaisia kuin hajupaneelitutkimuksessa Viikinmäen ympäristössä havaitut 
hajut. Lyhytaikaista hajua voi esiintyä vallitsevan tuulen suunnassa puhdistamoalueen 
ulkopuolella, osa hajusta on heikkoa, mutta hetkittäin haju voidaan luokitella selvästi 
tunnistettavaksi hajuksi. Vuosina 2010-2011 Viikinmäen kalliopuhdistamosta ei ole 
tehty hajuvalituksia.  
 

HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamon hajupäästöjen vaikutuksia 
tutkitaan vuosittain ns. asiantuntijapaneelin avulla puhdistamon 
ympäristössä. Kenttähavainnointi hajupaneelin avulla on ihmisen 
hajuaistiin perustuva menetelmä, jolla saadaan suoraan tietoa hajujen 
esiintymisestä olosuhteiltaan realistisessa tilanteessa. Hajupaneeli arvioi 
hajujen voimakkuuksia eri etäisyyksillä päästökohteesta ja havaintojen 
perusteella arvioidaan hajupäästöjen vaikutusalueen laajuutta. 
Hajupaneelin liikkuminen ja havainnointi tapahtuu suunnitelmallisesti 
mm. tutkimusajankohdan tuulen suunta huomioiden. Hajupaneelissa on 
sekä asiantuntijajäseniä että maallikkojäseniä. Hajupaneelissa 
huomioidaan lyhytaikaista hajua. Hajupaneeli järjestetään loppukesällä, 
jolloin hajupäästöjen oletetaan olevan suurimmillaan lämpimästä 
jätevedestä johtuen. Samalla tehdään myös ilmanvaihtopiipun 
hajumittaus. 
 
Vuosina 2010-2011Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristössä on 
havaittu heikkoa hajua n. 500-1300 metrin etäisyydellä vallitsevan 
tuulen suunnassa pääosin Vantaanjoen varressa. Selvää hajua on 
havaittu suppeammilla alueilla painottuen myös Vantaanjoen uoman 
läheisyyteen. Vuonna 2010 hajupaneelissa havaittiin yksi voimakas 
hajuhavainto 500 metrin päässä puhdistamosta. Viikinmäen 
puhdistamon ilmanvaihto on 100 m3/s ja piippu on 80 m korkea. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 HSY Vesihuollon Viikinmäen jätevedenpuhdistamon hajutarkkailu 2010 ja 2011, Jyväskylän yliopisto, 
Ympäristöntutkimuskeskus, Tutkimusraportit 33/2011 ja 159/2011 
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