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Tiivistelmä

Viime  vuosina  Lapissa  on  panostettu  voimakkaasti  Lapin  keskeisten  matkailukeskusten  vesihuollon
kehittämiseen.  Vuosina  1995    2006  toteutettiin  Lapin  suurten  matkailukeskusten  vesihuollon
peruskorjaukset.  Kohteet  olivat  laajoja  yleensä  ylikunnallisia  investointiprojekteja,  joissa  oli  mukana  useita
rahoittavia viranomaisia  ja vesihuoltoyhtiöitä.    Investointien kokonaiskustannukset olivat yhteensä 26,8 M€.
Projektien aikana rakennettiin yhteensä kuusi keskuspuhdistamoa ja 240 km vesihuollon runkolinjoja.

Lapin  matkailukeskusten  jätevedenpuhdistamoiden  uudelleen  rakentamisen  ja  laajennuksen  suunnittelun
tärkeimmiksi  tavoitteiksi  asetettiin  puhdistusvaatimusten  saavuttaminen,  prosessin  toimintavarmuus  sekä
helppokäyttöisyys.  Erityispaino  asetettiin  prosessien  muunneltavuudelle  eri  kuormitustilanteissa,  koska
matkailukeskusten puhdistamolle  tulevat  jätevesimäärät  vaihtelevat matkailualueen sesonkiluontoisen käytön
johdosta  runsaasti  eri  vuodenajasta  riippuen.  Hankkeilla  oli  kohteiden  luonteista  johtuen  poikkeuksellisen
suuri  valtion  tai  EU:n  rahoitusosuus  (78,7  %).  Valtion  erityisrahoitustuki  on  ollut  tarpeen  alueellisten
vesihuoltoratkaisuiden aikaansaamisessa.

Yhdyskuntavesien  käsittelyyn  kehitetty  konventionaalinen  rinnakkaissaostusprosessi  toimii  tehokkaasti
tasaisella  kuormituksella.  Puhdistamoiden  toiminnallisen  tarkastelun  perusteella  Lapin  matkailukeskusten
ensisijainen  laitosratkaisu  on  bioroottoriprosessi,  jonka  parhaimpana  etuna  on  kuormitusvaihteluiden
sietokyky.
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puhdistustulokseen.  Tulosten  keskeinen  päätelmä  oli  se,  että  tulevaisuudessa  jätevedenpuhdistamoiden
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teholtaan  sekä  toimintavarmuudeltaan  parempiin  yksiköihin.  Samalla  on  voitu  lakkauttaa  vanhoja
heikompitehoisia  puhdistamoja  ja  vapauttaa  kokonaisia  vesialueita  yhdyskuntien  jätevesikuormituksesta.
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Abstract

Over the past few years there has been strong investment in Lapland in the development of water supply and severage of
the  region's  central  tourist  centers. During  the  years 1995  2006  major  renovations  were  carried  out  in  large  tourist
centers  throughout  Lapland.  The  renovation  sites  were  large  investment  projects,  usually  crossing  borders  of  several
municipalities, and they consisted of many funding authorities and water corporations. The total costs were altogether
26,8 M€. During the project a total of six sewage treatment plants and 240 km water trunklines were built.

The most  important goals  in planning of the renovation and expansion of sewage treatment plants in Lapland’s tourist
centers  were  accomplishment  of  the  good  purification  level,  reliability  of  the  process  and  ease  of  use.  A  special
importance  was  put  on  the  adaptation  of  the  process  in  different  load  situations  since  the waste  water  amount  varies
widely in the sewage treatment plants of tourist centers due to different volumes of tourism in Lapland according tourist
season. Because of the nature of the projects there has been an unexceptionally large funding portion (78,7 %) both from
the state of Finland and the European Union. The especially large proportion of national funding was needed because the
project is carried through in several municipalities in order to reach a solution in water supply and sewerage.

The  treatment  of  municipal  wastewater  which  has  been  developed  a  conventional  simultaneous  precipitation  process
works  effectively  in  even  load  situations.  Based  on  the  operational  examination  of  the  sewage  treatment  plants  the
primary solution for the Lapland’s tourist centers is rotating biological contactor (RBC), its best advantage is tolerance of
load variation.

In the experimental part of this thesis the effect of  long transfer sewers for the quality of waste water and purification
results were evaluated. Most  important  result of  the  thesis was  that  in  the  future  in  the planning of  sewage  treatment
plants should also be taken into account the biological changes of waste water taking place in the transfer sewers.

In this research the focus was on the impacts of the protection of waters in the various projects. Through the projects the
protection of waters was enhanced through connecting transfer sewers of the tourist centers so that the municipalities can
treat  waste  waters  in  bigger  and  more  effective  and  functional  units.  At  the  same  time  the  old  less  effective  sewage
treatment  plants  could  be  closed  down  and  the  complete  areas  of  waster  water  load  absolved.  In  conjunction  with
building the transfer  sewers water distribution networks were built which serve the water consumers and to guarantee
the realible water distribution.

The  projects  had  also  large  economical  and  source  of  livelihoods  impacts  since  investments  guarantee  partly  also
controlled tourism development and thus create preconditions for new tourism corporations and generation of new jobs.
The  situation  of water  supply  and  sewerage  in  Lapland’s  tourist  centers  is  at  the  moment  fairly  good. Through  large
investments there has been generated modern water supply structures, and the future development of the tourist centers
in the region is on a solid base.
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1. JOHDANTO

Lapin  matkailukeskuksissa  on  viimeisen  kymmenen  vuoden  aikana  suoritettu  hyvin

laajat  vesihuoltoinvestoinnit.  Vuodesta  1994  alkaen  on  toteutettu  Ylläksen,  Kittilä  

Levin,  Kilpisjärven,  Sallan    Sallatunturin  ja  Saariselän  alueiden  vesihuollon

saneeraukset.  Saariselkä    Ivalo  alueen  vesihuoltotyöt  valmistuivat  vuonna  2005  ja

Pyhä  Luosto alueen vesihuoltotyöt valmistuvat vuoden 2007 aikana. Periaateratkaisut

on  myös  tehty  Muonio  –  Oloksen  ja  Suomutunturin  alueiden  vesihuollon

toteuttamiseksi lähivuosina.

Tutkimuksen  tavoitteena  on  arvioida  lähdeaineiston  perusteella  Lapin

matkailukeskusten  vesihuollon  tilaa  ja  toimivuutta.  Tutkimuksen pääkysymyksiä ovat,

1)  miten  matkailukeskusten  jätevedenpuhdistamot  toimivat,  kun  alueen  sesonki  ja

kausivaihtelut  ovat  erittäin  suuret,  2)  miten  pitkät  siirtoviemärit  vaikuttavat

puhdistamoiden toimintaan ja puhdistustuloksiin ja 3) ovatko toteuttamisratkaisut Lapin

matkailukeskusten  vesihuollon  investointien  osalta  olleet  oikeita.  Tutkimuksessa

keskityttiin matkailukeskusten jätevesien johtamiseen ja jätevesien käsittelyyn liittyviin

kysymyksiin.  Tarkastelun  ulkopuolelle  on  rajattu  laitosten  vedenjakeluun,

vedenhankintaan  ja  talousveden  riittävyyteen  liittyvät  asiat,  joskin  vedenjakelun

turvaaminen  ja  varmistaminen  oli  erittäin  keskeisessä  roolissa  hankkeiden  tavoitteita

määriteltäessä.

Tutkimus  on  jaoteltu  kuuteen  erilliseen  kokonaisuuteen.  Ensimmäisessä  vaiheessa

tarkastellaan  vesihuollon  yleistä  yhteiskunnallista  merkitystä.    Osassa  on  lyhyesti

arvioitu vesihuollon nykytilaa, kehittymistä ja painopisteitä Lapissa. Lisäksi vesihuollon

oikeudellisista  perusteista  ja  rahoitusmahdollisuuksista  on  laadittu  lyhyt  katsaus.

Samassa  yhteydessä  on  tarkasteltu  matkailun  merkityksen  ja  matkailun  aluerakenteen

perustelujen kautta vesihuollon investointien laajuutta Lapin matkailukeskuksissa.

Tutkimuksen  toisessa  vaiheessa  on  yleisesti  kuvattu  kuuden  suuren  Lapin

matkailukeskuksen  vesihuollon  nykyistä  tilaa,  vesihuollon  teknisiä  ratkaisuja  ja

puhdistamoiden  prosesseja.  Työn  kolmannessa  vaiheessa  analysoitiin  kuuden

matkailukeskuksen  jätevedenpuhdistamon  toimivuutta  ja  arvioitiin  eri
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puhdistamotyyppien sopivuutta toimia matkailukeskusten jätevesien käsittelylaitoksina.

Tutkittavat laitokset olivat Levin, Kilpisjärven, Sallan, Ylläksen, Ivalon Mellanaavan ja

Pelkosenniemen keskuspuhdistamot. Tarkastelun perustan muodostivat laitosten vuoden

2006 käyttö ja päästötarkkailuraportit.

Jätevesien  puhdistuksen  keskittyminen  entistä  suurempiin  yksikköihin  on  pidentänyt

jätevesien  siirtolinjoja.  Linjapituuksien  kasvun  seurauksena  jätevesien  laadussa

tapahtuu huomattavia muutoksia mm. viipymien kasvaessa. Tutkimuksen kokeellisessa

osassa keskeisenä  asiana on ollut arvioida, miten Lapin matkailukeskuksille  tyypilliset

pitkät  siirtolinjat  vaikuttavat  jäteveden  laatuun  ja  puhdistustulokseen.  Tutkimuksessa

suoritettiin  myös  laitosten  käyttöhenkilöstön  ja  vesiyhtymien  edustajien  haastattelut

puhdistamovierailujen  yhteydessä.  Kysymyksillä  pyrittiin  selvittämään,  olivatko

toteuttamisratkaisut  ja  puhdistamotyypin  valinta  oikeita  ja  mitä  ongelmia  on

toiminnassa esiintynyt. Investoinneilla on yleisesti koettu olleen sekä aluetaloudellisia,

yhteiskunnallisia  että  vesiensuojelullisia  vaikutuksia.  Erityisenä  tutkimusalueena  on

ollut analysoida hankkeiden vesiensuojelullisia vaikutuksia.
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2. VESIHUOLLON YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS

2.1. Vesihuollon nykytila ja kehittyminen Lapissa

Nykyään Suomen  vesihuoltopalvelujen  taso  kuuluu  kiistatta maailman  kärkijoukkoon.

Suomen  5,2  miljoonasta  asukkaasta  4,6  miljoonaa  on  vesihuoltolaitosten  vesijohto

verkostojen  piirissä  ja  noin  4,2  miljoonaa  viemäriverkostojen  piirissä.  Järjestetyt

vesihuoltopalvelut kattavat talousveden jakelun osalta noin 90 % valtakunnan väestöstä

ja  noin  70  %  talouksista  on  keskitetyn  viemäröinnin  piirissä.  Sekä  talousveden  että

jätevesien  käsittely  on  varsin  korkeatasoista,  mikä  näkyy  järjestelmän  hyvänä

toimivuutena.  Verkostosta  saatava  vesi  on  aina  juomakelpoista.  Myös  vesihuoltoa

koskevat  lainsäädäntö on pääosin ajanmukaista, vesihuoltolaitosten toimintaa säätelevä

vesihuoltolaki astui voimaan vuonna 2001. (Maa ja metsätalousministeriö 2006)

Vesihuoltolaitos  vastaa  vesihuoltolain  mukaan  vesihuollon  palvelujen  järjestämisestä

toimintaalueellaan.  Toimintaalueella  sijaitsevien  kiinteistöjen  on  lain  mukaan

velvollisuus  liittyä  laitoksen  verkostoon.  Toimintaalueiden  ulkopuolella  vesihuollon

järjestäminen on kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla. Suomessa ja yleisemminkin

EU:ssa  vesihuoltoa  pidetään  ihmisen  hyvinvoinnille  ja  yhteiskunnan  toiminnoille

välttämättömänä  palveluna,  jonka  saatavuus  on  turvattava  kaikissa  oloissa.

Vesihuoltopalveluja tuottavat vesihuoltolaitokset ovat tosiasiallisesti toimintaalueellaan

monopoliasemassa. Koska vesihuolto on välttämättömyyspalvelu, yhteiskunnan on mm.

lainsäädännön  avulla  kiinnitettävä  erityistä  huomiota  siihen,  että  vesihuoltolaitokset

varautuvat toimimaan myös erityistilanteissa (Vikman & Arosilta 2006). Viime vuosina

vesihuollon  erityistilanteisiin  varautuminen  on  noussut  yhä  keskeisempään  asemaan

valtakunnallisissa painotuksissa.

Pohjoiset alueet poikkeavat muusta Suomesta alueellisesti ja erityisesti Lapilla on omat

erityispiirteensä vesihuollon  toteutuksessa. Lappi  on  laaja  ja harvaan asuttu maakunta,

jonka  herkkä  luonto  luo  omat  erityispiirteensä  alueen  vesihuollon  rakentamiseen  ja

kehittämiseen.  Arktinen  ilmasto  ja  pitkät  siirtolinjat  aiheuttavat  omat  vaikeutensa

verkostojen ja laitosten suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Suurten matkailu ja
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tunturikeskusten vesihuoltojärjestelyissä on otettava huomioon rajut kuormitusvaihtelut,

joista seuraa ongelmia vesihuoltoprosessien mitoitukselle, säädöille ja hallinnalle.

Lapin  vesihuollon  kehittymisessä  on  ollut  voimakas  rakentamisvaihe  1970  ja  1980

luvuilla.  Kaikkiin  kuntien  keskustaajamiin  on  saatu  keskitetty  vesihuolto  jo

vuosikymmeniä sitten. Lapin kaupungeissa vesilaitostoiminta on alkanut jo 1900luvun

alkukymmeninä,  esimerkiksi Tornion kaupungin  vesilaitostoiminta  sai alkunsa vuonna

1926  ja  Rovaniemellä  varauduttiin  vesihuollon  investointeihin  vuonna  1937,  jolloin

perustettiin  vesi  ja  viemärijohtorahasto.  Ensimmäisessä  vaiheessa  rakennettiin

pääviemäri  Kemijoen  rantaa  seuraten,  mutta  sodan  melskeistä  johtuen

vedenhankintainvestoinnit  siirtyivät  1940luvun  lopulle.  Yhdyskuntien  jäteveden

puhdistamoiden  kiivain  rakentamisaika  oli  1970luvulla;  jätevedenpuhdistamoita

valmistui  lähes  kaikkiin  kuntakeskuksiin  ja  mm.  Rovaniemelle  valmistui

rinnakkaissaostuslaitos vuonna 1979 (Lapin ympäristökeskus 2005).

Tällä  hetkellä  93  %  Lapin  väestöstä  on  vesijohtoverkoston  piirissä,  joten  pääosa

vedenhankinnan perustyöstä on tehty. Monissa kunnissa yleiset verkostot on rakennettu

lähes  kaikille  soveltuville  alueille  ja  liki  kaikilla  kiinteistöillä  on  mahdollisuus  liittyä

vesijohtoon. Muutamissa harvaan asutuissa kunnissa  liittymisaste  jää alle 50 %. Lapin

noin  187  000  asukkaasta  viemäröintiverkostojen  ulkopuolella  on  vielä  noin  41  000

asukasta  ja noin 13 000 asukasta myös vesijohtoverkoston ulkopuolella. Näistä monen

kiinteistön jätevesien käsittely on puutteellista, talousvesi on heikkolaatuista tai vettä ei

ole  määrällisesti  riittävästi.  Hajanaisesti  sijoittuvien  kuluttajien  vesihuoltotilanteen

korjaamiseksi  tarvitaan  valtion  ja  EU:n  tukitoiminnan  lisäksi  Lapin  kunnilta  edelleen

systemaattisia  kehittämistoimenpiteitä.  Kokonaisuutena  vesilaitoksiin  liittyneiden

prosentuaaliset  määrät  ovat  samaa  tasoa  kuin  muuallakin  Suomessa.  (Lapin

ympäristökeskus 2005)

2.2. Vesihuollon säädöstausta ja rahoitusmahdollisuudet

Vesihuoltolain  (119/2001)  mukaan  päävastuu  vesihuollon  järjestämisestä  kuuluu

kunnille  ja  sen  asukkaille.  Asianmukaisen  vesihuollon  järjestäminen  on  kuitenkin
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edellyttänyt  valtion  mukanaoloa.  Valtion  rahoitustuki  on  ollut  tarpeen  erityisesti

keskitetyn  vesihuollon  perustamisvaiheessa  ja  alueellisten  ylikunnallisten

vesihuoltoratkaisuiden  aikaansaamisessa.  Tällöin  investointikustannukset  saattavat

muodostua  liittyjille  kohtuuttomiksi.  Siksi  valtion  tuki  on  ollut  edellytys  hankkeiden

käynnistymiselle.  Vesihuoltolain  lähtökohtana  on  vesihuollon  käsittäminen

välttämättömyyspalveluksi.  Lakiin  on  koottu  säännökset  mm.  vesihuollon

järjestämisestä,  vesihuoltolaitoksista  ja  vesihuollon  maksuista.  Tavoitteena  on  turvata

vesihuollon  palvelut  niin,  että  kaikille  olisi  kohtuullisin  kustannuksin  saatavissa

riittävästi  terveydellisesti  ja  muutoinkin  moitteetonta  talousvettä  sekä  terveyden  ja

ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jäteveden viemäröinti ja puhdistus.

Ympäristönsuojelulaki  (86/2000)  on  ympäristön  pilaantumisen  torjuntaa  koskeva

yleislaki. Sen tavoitteena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista, poistaa ja vähentää

pilaantumisesta  aiheutuvia  vahinkoja,  edistää  luonnonvarojen  kestävää  käyttöä  sekä

ehkäistä  jätteiden  syntyä  ja  haitallisia  vaikutuksia.  Ympäristönsuojelulain  mukaiseen

vesien  pilaantumiseen  liittyy  aina  jäteveden  tai  muun  pilaavan  aineen  päästö.  Pääosa

vesien  pilaamista  aiheuttavista  hankkeista  vaatii  ympäristöluvan.  Tällaisia  hankkeita

ovat  mm.  asumisjätevesien  ja  teollisuusjätevesien  johtaminen  sekä  muut  vesien

pilaantumista aiheuttavat toiminnat.

Valtioneuvoston  asetus  talousjätevesien  käsittelystä  vesihuoltolaitosten  viemäri

verkostojen  ulkopuolisilla  alueilla  (542/2003)  tuli  voimaan  1.1.2004.  Sen  mukaan

kiinteistöjen  talousjätevesien  kokoamista,  käsittelyä  ja  johtamista  varten  tulee  laatia

suunnitelma,  joka  on  liitettävä  rakennus  tai  toimenpidelupahakemukseen.  Olemassa

olevat  kiinteistöt  velvoitetaan  suunnittelemaan  ja  toteuttamaan  tarvittavat

parannustoimenpiteet  sekä  laatimaan  käyttö  ja  huoltoohjeet  jätevesijärjestelmästään

siirtymäkauden aikana.

Laki  vesihuollon  tukemisesta  (686/2004)  tuli  voimaan  1.1.2005.  Laki  kumoaa  lain

yhdyskuntien  vesihuoltotoimenpiteiden  avustamisesta  (56/1980)  ja  valtioneuvoston

päätöksen  (VNP)  valtion  vesihuoltotöistä  (976/1985).  Lakia  sovelletaan  sekä

vesihuoltoavustuksiin että valtion vesihuoltotöihin. Lain mukaan tuettavia toimenpiteitä

ovat  alueellisen  yhteistyön  aikaansaaminen  vesihuollossa  ja  sen  turvaaminen

erityistilanteissa.  Lain  keskeisenä  tavoitteena  on  myös  vesihuollon  aikaansaaminen
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maaseutuyhdyskunnissa  ja  hajaasutusalueilla  sekä pinta  ja pohjavesien pilaantumisen

ehkäiseminen.

Julkisia varoja vesihuoltolaitosten rakentamiseen on ollut saatavissa jo lähes 50 vuoden

ajan.  Ensi  vaiheessa  ne  olivat  budjettilainoja  ja  avustuksia,  joita  myönnettiin

vedenhankinta  ja  viemärilaitteiden  rakentamista  varten  yksityisille  kiinteistön

omistajille  tai  tarkoitusta  varten  perustetuille  yhtymille.  Myöhemmin  myös  kunnat

pääsivät  tuensaajien  joukkoon  ja  budjettilainoista  siirryttiin  valtion  tukemiin

rahalaitosten  myöntämiin  korkotukilainoihin.  Alueellisesti  tai  muutoin  merkittäviä

vesihuoltohankkeita on vuodesta 1972 alkaen toteutettu lisäksi valtion vesihuoltotöinä.

(Lapin ympäristökeskus 2005)

Valtion ja EU:n vesihuollon rahoitustukea voidaan myöntää kunnalle, kuntainliitolle tai

vedenhankintaa ja viemäröintiä varten perustetulle yhteisölle tai yhtymälle. Avustukset

ovat  harkinnanvaraisia  ja  niiden  myöntämisen  edellytyksenä  on,  että  rahoittava

viranomainen pitää hanketta tarkoituksenmukaisena ja toteuttamiskelpoisena. Vuodesta

1990  lähtien on ollut  mahdollista  myöntää ns. kiinteistökohtaisia vesihuoltoavustuksia

myös  kiinteistön  haltijalle.  Lapin  ympäristökeskus  on  alueellaan  vesihuollon

valtionapuviranomaisena  kanavoinut  pääosin  kaikki  vesihuoltoon  osoitettavat  valtion

määrärahat. (Lapin ympäristökeskus 2005)

Vesihuollon tukemisen yleisiä edellytyksiä ovat myös seuraavat kriteerit (Lapin

ympäristökeskus 2005):

• Hanke on taloudellisista, terveydellisistä, ympäristönsuojelullisista tai muista niihin

verrattavista syistä tarpeellinen

• Hanketta varten on laadittu suunnitelma, jossa on otettu huomioon vesihuollon

kehittämissuunnitelma ja alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma

• Tuettaessa vedenhankintaa varmistetaan jätevesien käsittelyn riittävyys, ja tuettaessa

viemäröintiä myös vedenhankintaan liittyvät näkökohdat otetaan riittävästi

huomioon

• Toimenpiteen kustannukset ovat kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin

verrattuna.
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2.3. Vesihuollon painopisteet Lapissa

Lapin ympäristökeskuksen selvityksen (2005) mukaan viime vuosien erityiskohteena on

ollut  Lapin  suurten  matkailukeskusten  vesihuollon  kehittäminen.  Viimeisen

vuosikymmenen aikana huomio on kohdistunut vesihuollon toimivuuden turvaamiseen

siten,  että  laitosten  vedenjakelu,  viemäröinti  ja  jätevedenpuhdistus  toimivat

laadukkaasti. Verkostoja on laajennettu palvelemaan yhä useampia asukkaita. Matkailu

ja  kuntakeskusten  vesihuoltojärjestelmien  yhdistämisellä  on  saatu  kustannussäästöjen

lisäksi  varmistettua  vedenjakelua  koko  vaikutusalueella  ja  kuntakeskusten  tasainen

jätevesivirtaama edistää osaltaan jätevedenpuhdistuksen toimivuutta.

Lähivuosien tavoitteina on vedenjakelun varmuuden parantaminen, viemäriverkostojen

rakentaminen  hajaasutusalueille  sekä  yhdyskuntien  jätevedenpuhdistamoiden

saneeraukset  vastaamaan  sekä  tämän  päivän  että  tulevaisuuden  vaatimuksia.

Käytännössä  tämä  tarkoittaa  puhdistamoiden  jätevedenkäsittelymenetelmien

tehostamista  sekä  viemäriverkostojen  laajentamista  keskusten  läheisyydessä.  Lapin

ongelmana  on  vedenhankinnan  osalta  ollut  vedenottamoiden  varmuusluokituksen

matala  taso.  Suurin  osa  vesihuoltolaitoksista  on  yhden  vedenottamon  varassa  ja  siksi

vedenhankinnan  lähivuosien  painopiste  on  veden  jakelun  turvaamisessa,  myös

mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Lapin  vesihuollon edistämisen alueelliset painopisteet  tulevina vuosina ovat Tornion  

Muonionjoen,  Kemijoen,  Ounasjoen,  Simojoen  ja  Tenon  laajojen  jokivarsien

vesihuollon  kehittämisessä.  Vakinaisen  asutuksen  lisäksi  alueilla  sijaitsee

ympärivuotiseen  asuinkäyttöön  muuttuvia  vapaaajan  asuntoja.  Valumaalueelle

kohdistuvan  jätevesikuormituksen  kasvua  voidaan  ehkäistä  keskitetyn  jätevesien

puhdistuksen ja  johtamisen avulla. Lisäksi vesijohtoverkostojen yhdistämisellä saadaan

nostettua vedenjakelun varmuutta. (Lapin ympäristökeskus 2005)
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3. VESIHUOLLON INVESTOINNIT JA LAPIN
MATKAILUKESKUKSET

3.1. Matkailun merkitys Lapissa

Matkailu on Lapille elintärkeä elinkeino ja alan aluetaloudellinen merkitys on suurempi

kuin muualla Suomessa. Matkailu on ollut Lapin kehittämisen painopistealana jo 1980

luvun alusta  lähtien. Mittavat  investoinnit, aktiivinen toimintaympäristön kehittäminen

ja  tasaisesti  kasvanut  kysyntä  ovat  tehneet  matkailusta  yhden  Lapin  keskeisimmistä

elinkeinoista. Matkailuelinkeino on antanut merkittävän panoksen Lapin kehitykselle ja

useilla  alueilla  matkailuyritykset  ovat  käytännöllisesti  katsoen  ainoita  yksityisen

sektorin  työllistäjiä.  Puhutaankin  että  Lappi  elää  matkailusta.    Matkailu  edesauttaa

syrjäisten  seutujen  pysymistä  asuttuna  lisäämällä  taloudellista  kasvua.  (Lapin  liitto

2003)

Matkailulla on Lapissa merkittävä vaikutus niin aluetalouteen kuin työllisyyteen. Lapin

liiton  mukaan  välitön  matkailutulo  Lapissa  vuonna  2000  oli  yhteensä  324  M€.

Matkailun  liikevaihto  on  kasvanut  viimeisen  kymmenen  vuoden  aikana voimakkaasti.

Alan  liikevaihto  ja  työllisyysvolyymit  ovat  Lapissa  2,5kertaistuneet  vuodesta  1995

lukien  (Tilastokeskus  2003).  Kehitys  on  koko  maahan  verrattuna  ollut  edelleen

suorastaan hämmästyttävän nopeaa. Lapin välittömän matkailutulon määrän arvioidaan

olevan  vuoden  2007  laskelmien  mukaan  (Lapin  liitto  2007)  noin  540  M€.  Kasvua on

tullut yli 200 M€ vuoden 2000 tilanteeseen verrattuna.

 Valtakunnallisen  matkailun  (Suomen  matkailustrategia  2006)  kehittämistoiminnan

kolme  strategista  painopistealuetta  ovat  1)  Matkailukeskusten  kehittäminen,  2)

Teemapohjainen kehittäminen, 3) Yritysten ja yritysryppäiden toiminnan kehittäminen.

Strategisille  painopistealueille  on  luotu  luokittelukriteerit  eri  kehitysvaiheessa  oleville

toimijoille  ja  toimintatavoille.  Nämä  kriteerit  huomioidaan  matkailuhankkeiden

rahoituslinjauksissa  ja  päätöksissä.  Suomen  matkailuklusterissa  valtion

keskushallinnon,  alue  ja  paikallishallinnon  rooli  on  toimia  matkailussa

toimintaedellytysten  kehittäjänä  ja  tukijana.  Matkailun  systemaattinen  kehittäminen
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vaatii  julkisen  ja  yksityisen  sektorin  ja  eri  sidosryhmien  tiivistä  yhteistyötä.    Eri

toimijoiden  strategioiden  tulee  olla  yhteneviä  ja  osapuolten  tulee  olla  sitoutuneita

yhteisiin päämääriin.

Lapissa  EUosarahoitteisiin  matkailuhankkeisiin  on  käytetty  vuodesta  1995  lukien

toukokuuhun 2002 saakka investointivaroja noin 72 M€, joista noin 30 M€ on käytetty

matkailua hyödyttävään infrastruktuuriin ja kalustohankintoihin. Vastaavasti Lapin TE 

keskus on myöntänyt samalla aikavälillä matkailuelinkeinon toimialoille tukea yhteensä

21,4  M€.  Varsinaisten  matkailuhankkeiden  lisäksi  elinkeinon  kehittymisen  kannalta

tärkeitä  matkailua  tukevia  hankkeita  ovat olleet  mm.  tiestön  perusparannukset.  (Lapin

liitto 2003)

Vastaavasti  tavoite  1  ohjelmakaudella  vuosina 2000  –  2006  Lapissa  on  käytetty  EU

osarahoitteisiin matkailun kehittämishankkeisiin yhteensä 75,7 M€. Tuesta valtaosa on

käytetty  yritystoiminnan  edistämiseen  ja  yritysten  toimintaedellytysten  parantamiseen.

Lisäksi  Lapin  matkailulle  on  myönnetty  suoraa  investointitukea  30  miljoonan  euron

arvosta. (Lapin liitto 2007)

3.2. Lapin matkailun aluerakenne

Lapin  matkailu  on  kehittynyt  1990luvulla  matkailukeskuspainotteiseksi  ja

kokonaisuutena  ottaen  Lappi  on  tyypillinen  perifeerinen  matkailualue  useine

vetovoimakeskuksineen.  Lapin  Liiton  voimassa  olevan  matkailustrategian  (2003)

mukaan  vetovoimatekijöiden  säätelemänä  ja  tieverkon  asettamissa  rajoissa  matkailun

aluerakenne  on  muotoutunut  tunturikeskushakuiseksi.  Strategia  korostaa,  että

lentokenttien  ja  matkailukeskusten  muodostamat  toiminnalliset  vaikutusalueet  ovat

aluerakenteen lähtökohta ja kentän läheisyys on merkittävä kilpailutekijä.  Kuvassa 1 on

esitetty Lapin matkailun nykyinen aluerakenne.

Matkailullisesti  ItäLapin  merkittävimmän  kokonaisuuden  muodostavat  Pyhä  ja

Luostotunturi,  jotka  nykyisin  muodostavat  PyhäLuosto  matkailualueen.  Kahden

tunturin  kyläkeskuksiin  ja  PyhäLuoston  kansallispuiston  reunalle  keskittyneet

matkailupalvelut  muodostavat  oman  kokonaisuuden.  Sallatunturin  alue  ItäLapissa  on
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perinteinen  hiihtokeskus.  Sallatunturi  on  Suomen  mittakaavassa  keskikokoinen

hiihtokeskus  ja  sen  kehitys  on  viime  vuosina ollut  myönteistä.    Sallan  kunta  mm.  on

viime vuosina panostanut erityisen paljon Sallatunturin matkailun kehittämiseen.

Vastaavasti  PohjoisLapin  matkailun  ykköskohde  on  Saariselkä,  joka  on  paitsi

laskettelukeskus  myös  erityisesti  maastohiihtäjien  ja  retkeilijöiden  suosiossa.

Monipuolisuus onkin Saariselän suosion yksi perusta. Luonnonympäristö tarjoaa paljon

luonnonnähtävyyksiä  ja  Saariselkä  on  myös  suosittu  kokousten  ja  kongressien

pitopaikka.

Kuva 1.  Lapin matkailun aluerakenne (Lapin Liitto).
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TunturiLapin  matkailu  tunnetaan  nykyisin  erityisesti  kahdesta  suuresta

matkailukeskuksesta,  Levistä  ja  Ylläksestä.  Yllästunturin  matkailutarjonta  on

keskittynyt  Ylläksen pohjoispuolelle  Äkäslompoloon  ja  toisaalta  tunturin eteläpuolelle

Ylläsjärvelle.  Yllästunturin  eri  puolilla  sijaitsevat  matkailukeskittymät  ovat

toiminnallisesti  läheisessä  yhteydessä  toisiinsa.  Vastaavasti  Levin  matkailukeskus

sijaitsee  erinomaisella  paikalla  Rovaniemeltä  Muonioon  ja  täältä  edelleen  käsivarteen

johtavan  maantien  varrella  aivan  Kittilän  lentokentän  tuntumassa.  Levin  vahvuuksia

ovat  suuri  majoituskapasiteetti,  rinteiden  runsaus  ja  Saariselän  tapaan

matkailupalvelujen  monipuolisuus.    Kilpisjärvellä  on  viime  vuosikymmenten  aikana

maantien  varteen  kehittynyt  matkailukeskittymä,  joka  palvelee  sekä  rajanylityspaikan

vuoksi  vilkasta  läpikulkuliikennettä  että  lähialueille  suuntaavia  retkeilijöitä.  (Lapin

Liitto 2003)

Lapin  matkailustrategian  (2003)  mukaan  matkailua  kehitetään  aluelähtöisesti

perustamalla  kehitystyö  kunkin  alueen  luontaisiin  vahvuuksiin,  ominaispiirteisiin  ja

mahdollisuuksiin. Matkailukeskusten selkeä veturin asema on tunnustettu strategiassa ja

keskusten  investointeihin  ja  toimintaympäristön  kehittämiseen  on  panostettu

voimakkaasti.  Siksi  julkinen  tuki  matkailuelinkeinolle  on  kanavoitunut  ensisijaisesti

matkailukeskusten  ja  keskittymien  kautta  riittävän  vaikuttavuuden  aikaansaamiseksi.

Lapin  matkailukeskusten  suuret  vesihuoltoprojektit  perustuvat  tähän  strategiseen

valintaan ja eri rahoittajien samaan päämäärään tähtäävään sitoutuneisuuteen.

3.3. Selvityksessä mukana olevat matkailukeskukset

Lapissa  on  viimeisen  kymmenen  vuoden  aikana  investoitu  suurten  matkailukeskusten

vesihuollon  saneerauksiin  erityisen  paljon.    Vuosina  1995    2006  toteutettiin  kuuden

Lapin  suurimman  matkailukeskuksen  vesihuollon  investoinnit.  Kohteet  olivat  laajoja

yleensä  ylikunnallisia  investointiprojekteja,  joissa  oli  mukana  useita  rahoittavia

viranomaisia  ja  vesiyhtiöitä.  Kuvassa  2  on  esitetty  kohteiden  sijainnit  Lapissa  ja

taulukossa  1  kohteiden  kustannukset  ja  toteutusajat.  Projektien  kustannukset  on

pyöristetty ylöspäin seuraavaan 100 000 euroon. Kustannustiedot on koottu hankkeiden

loppuselvitysasiakirjoista.
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Kuva 2. Suuret matkailukeskusten vesihuoltoprojektit Lapissa vuosina 1995 – 2006.

Projekteilla  on  ollut  useita  tavoitteita,  mm.  tehostaa  vesiensuojelua  yhdistämällä

siirtoviemäreillä kuntien jätevesiverkostoja  isompiin ja teholtaan sekä toimintavarmuu

deltaan  parempiin  yksiköihin.  Samalla  on  voitu  lakkauttaa  vanhoja  heikompitehoisia

puhdistamoja  ja  vapauttaa  kokonaisia  vesistöalueita  yhdyskuntien  jätevesi

kuormituksesta.

Matkailukeskusten  laajat  siirtoviemärihankkeet  toteutettiin  poikkeuksitta  valtion

vesihuoltotöinä,  joissa  rahoittavina  osapuolina  olivat  ympäristöministeriö  ja  maa  ja

metsätalousministeriö  sekä  alueen  kunnat  ja  vesiyhtiöt.  Vastaavasti

keskuspuhdistamoiden  päärahoittaja  oli  lähes  poikkeuksetta  Lapin  TEkeskus  ja

työministeriö.  Siirtoviemärien  yhteydessä  toteutettiin  myös  vedenhankintaa  palvelevia

yhdysvesijohtohankkeita.
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Taulukko 1. Hankkeiden kustannukset ja toteutusajat.

PROJEKTI   Kokonaiskus
tannukset

M€

Valtio /
EU
M€

Kunta /
vesiyhtymä

M€

Toteutus
aika

Rahoit
taja

Ylläksen alueen
vesihuolto

8,3 7,5 0,8 95  99 TM

Kilpisjärven
vesihuolto

1,3 0,9 0,4 99  01
TM/

MMM
Kittilä – Levin
alueen vesihuolto

2,6 1,8 0,8 00  02
TM/

MMM
Sallan jäteveden
puhdistamo

1,5 1,0 0,5 02  03 TM

Saariselän alueen
vesihuolto

8,1 6,4 1,7 02  05
TM/YM
/MMM

Pyhä  Luoston
alueen vesihuolto

5,0
3,5 1,5 04  06

TM/YM
/MMM

YHTEENSÄ 26,8 21,1
( 78,7 % )

5,7
( 21,3 % )

95  06

Hankkeilla on ollut kohteiden luonteesta johtuen poikkeuksellisen suuri valtion tai EU:n

rahoitusosuus.  Valtion  ja  EU:n  rahoitusosuudet  ovat  vaihdelleen  67    90  %  välillä.

Kohteisiin  osoitetun  EU:n  rahoitusosuus  on  ollut  noin  3,8  M€.  Projektien  aikana

rakennettiin  kuusi  nykyaikaista  keskuspuhdistamoa  ja  yhteensä  noin  240  km

vesihuollon  runkolinjoja.  Hankkeet  on  toteutettu  vuosina  1995  –  2006.  Investointien

kokonaiskustannukset olivat yhteensä 26,8 M€.
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4. LAPIN MATKAILUKESKUSTEN VESIHUOLLON TILA
JA PUHDISTAMOPROSESSIT

4.1. Yleiskatsaus

Tutkimuksessa  on  tarkasteltu  kuuden  suuren  Lapin  matkailukeskuksen  vesihuollon

nykyistä  tilaa  ja yleisesti kuvattu kuuden suuren Lapin matkailukeskuksen vesihuollon

teknisiä  ratkaisuja  ja  puhdistamoiden  toimintaa.  Osaan  sisältyy  esimerkin  omainen

yksityiskohtaisempi  kuvaus  Saariselän  alueen  vesihuollon  ja  Mellanaavan

jätevedenpuhdistamon  toiminnasta.  Tutkitut  laitokset  ovat  Levin,  Kilpisjärven,

Ylläksen, Ivalon Mellanaavan, Sallan ja Pelkosenniemen puhdistamot. Kaikki  laitokset

on  uudelleen  rakennettu  tai  laajennettu  kymmenen  vuoden  sisällä.  Ne  on  toteutettu

käsittelemään  laajojen  matkailualueiden  ja  lomaasutuksen  jätevedet,  joille  on

tyypillistä  suuret vesimäärän  ja kuormituksen vaihtelut. Puhdistusprosessin mukaiselta

tyypiltään  puhdistamot  jakaantuivat  taulukon  2  mukaisesti.  Laitoskohtaiset

mitoitusarvot on kerätty puhdistamoiden suunnittelu ja KVR asiakirjoista.

Taulukko 2. Lapin merkittävimpien matkailukeskusten puhdistamoiden yleistiedot.

Puhdistamo Kunta AVL
[min.]

AVL
[maks.]

Valm.
vuosi

Puhdistusprosessi

Levin
jätevedenpuhdistamo

Kittilä 2 800  10 000  2002  Rinnakkaissaostus

Kilpisjärven
jätevedenpuhdistamo

Enontekiö 250 1 400  2001  Bioroottori

Ylläksen
Rautuvaaran
jätevedenpuhdistamo

Kolari 12 000  30 000  1999  Kemiallinen
suorasaostus ja
jälkilammikko

Ivalon Mellanaavan
jätevedenpuhdistamo

Inari 5 000  17 500  2005  Bioroottori

Sallan
jätevedenpuhdistamo

Salla 3 600  6 100  2003  Bioroottori

Pelkosenniemen
keskus
jätevedenpuhdistamo

Pelkosenniemi 19 000  25 000  2006  Bioroottori

.
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4.2. Lapin matkailukeskuksen vedenkulutuksen kuormitusvaihtelut

Lapin  matkailukeskusten  jätevedenpuhdistamoiden  uudelleen  rakentamisten  ja

laajennusten suunnittelun tärkeimmät tavoitteet olivat asetettujen puhdistusvaatimusten

saavuttaminen,  prosessin  toimintavarmuus  sekä  helppokäyttöisyys.  Erityispaino

asetettiin  prosessien  muunneltavuudelle  eri  kuormitustilanteissa,  koska  matkailu

keskusten  puhdistamolle  tulevat  jätevesimäärät  vaihtelevat  matkailualueen

sesonkiluontoisen käytön johdosta runsaasti eri vuodenajasta riippuen.

Kuvassa  3  on  esitetty  esimerkkinä  Levin  matkailukeskuksen  alueen  vedenkulutus

vuosina 2003 – 2006. Kuvasta nähdään, että kevään maksimivirtaamat ovat  lähes viisi

kertaa  suuremmat  kuin  alkukesän  hiljaisimpina  aikoina.  Suurimmat  jätevesivirtaamat

esiintyvät  matkailun  sesonkiaikoina  pääsiäisenä,  koululaisten  hiihtolomien  aikana,

jouluna  ja  vuoden  vaihteessa  sekä  syksyllä  ruskan  aikaan.  Jätevedenpuhdistamon

ohituksia  on  esiintynyt  lähinnä keväällä  huhtikuun  lopussa  ja  toukokuun  alkuviikoilla

vuotovesien johdosta, jolloin puhdistamon hydraulinen kapasiteetti on ylittynyt.

Kuva 3. Levin alueen vedenkulutus (m3/d) vuosina 2003 – 2006 (Lähde: Levin

jätevedenpuhdistamon käyttötarkkailuraportti vuonna 2007 ).
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4.3. Kittilän Levin alueen vesihuolto ja Levin puhdistamo

Kittilän  kunnan  Levin  jätevedenpuhdistamon  ensimmäinen  vaihe  on  otettu  käyttöön

vuonna  1992.  Puhdistamoa  laajennettiin  vuonna  2001,  jolloin  rakennettiin  kokonaan

uudet  ilmastusaltaat  ja  uusi  jälkiselkeytysallas  entisten  kahden  rinnalle.  Laajennuksen

jälkeen puhdistamolle on johdettu myös Kittilän kirkonkylän jätevedet 1.9.2002 alkaen.

Kittilä  –  Levi  siirtoviemäri  ja  yhdysvesijohto  toteutettiin  valtion  vesihuoltotyönä

vuosina  2000    2002.  Hankkeen  kustannukset  olivat  1,53  M€.  Puhdistamo  on

laajennuksen jälkeen siirtynyt Kittilän kunnalta Levin Vesihuolto Oy:n omistukseen.

Levin  jätevedenpuhdistamolla  käsitellään  Levin  alueen  ja  Kittilän  kirkonkylän  noin

2800    10  000  asukkaan  jätevedet.  Puhdistamo  on  rinnakkaissaostuslaitos,  joka  on

mitoitettu  biologisesti  happea  kuluttavan  aineksen  ja  fosforin  poistoon.  Nykyinen

prosessi perustuu aktiivilietemenetelmään. Taulukossa 3 on esitetty Levin puhdistamon

mitoitusarvot.

Taulukko 3. Levin puhdistamon prosessin mitoitusarvot (Kiuru & Rautiainen Oy

2006).

Parametri Mitoitusarvot
AVL ,                as. 2 800 – 10 000
Virtaama ,        m3/d 1 500
                         m3/h 62
                         m3/h, maks. 150
BODkuorma ,  kg/d 200  750
Kiintoaine,        kg/d 160  270
Kok.typpi ,        kg/d 60  270
Kok.fosfori,       kg/d 9  37

Jätevesien  käsittelyprosessi  koostuu  välppäyksestä,  hiekanerotuksesta,  tasausaltaasta,

kahdesta  ilmastusaltaasta,  kolmesta  jälkiselkeytysaltaasta.  Fosforin  saostamiseen

käytetään  ferrosulfaattia,  joka  syötetään  hiekanerotusaltaaseen.  Jälkiselkeytykseen

menevään  jäteveteen  syötetään  lisäksi  polymeeriä  selkeytystuloksen  parantamiseksi.

Laitoksella  muodostunut  liete  sakeutetaan,  jonka  jälkeen  se  kuivataan

suotonauhapuristimella.  Kuivattu  liete  kompostoidaan  puhdistamon  lähellä  olevalla

kompostikentällä. Käsitellyt  jätevedet  johdetaan Ounasjokeen  laskevaan puroon. Levin
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puhdistamolle  on  laadittu  vuonna  2006  puhdistamon  tehostamisen  yleissuunnitelma

(Kiuru & Rautiainen 2006).

4.4. Kilpisjärven vesihuolto ja Kilpisjärven puhdistamo

Suomen  arktisimmalla  alueella  sijaitseva  Kilpisjärvi  on  erittäin  herkkä  erilaisille

ympäristösaasteille  ja  ravinnekuormituksille  muun  muassa  siksi,  että  järven  veden

lämpötila  on  alhainen  ja  ravinteita  hajottavan  eliöstön  määrä  on  pieni.  Järven

ekosysteemi  on  sopeutunut  vallitseviin  olosuhteisiin,  eikä  muuttumatta  siedä

huomattavaa ravinnemäärän kasvua.

Kilpisjärven  alueen  jätevedet  käsitellään  vuonna  2000  valmistuneella

jätevedenpuhdistamolla,  josta  puhdistetut  jätevedet  johdetaan  Kilpisjärveen.  Uusi

jätevedenpuhdistamo  on  mitoitettu  siten,  että  biologinen  prosessi  toimii  optimaalisesti

kevät  ja syyssesongin mukaisille kuormituksille. Prosessin hydraulinen  ja kemiallinen

kapasiteetti  on  mitoitettu  maksimikuormituksen  mukaan.  Maksimikuormituksen

kestoaika on kerrallaan vain pari päivää, joten biologinen prosessi ei ehdi näin nopeaan

muutokseen mukautua. Biologinen prosessi toimii kuitenkin maksimikuormituksellakin

vähintään 80 %:n teholla. Taulukossa 4 on esitetty Kilpisjärven puhdistamon prosessin

mitoitus ja kuormitusarvot.

Taulukko 4.  Kilpisjärven puhdistamon prosessin mitoitus ja kuormitustilanteet (T&A

Mämmelä Oy 2000).

Parametri Mitoitusarvot
Sesongin
ulkopuolella

Kevät ja
syyssesonki

Huippupäivät

Kestoaika vk 36 vk/a 10 vk + 5 vk 5 pv/a
Asukkaat as. 250 700 1 400
Virtaama m3/d 56 160 300

m3/h 5 12 18
m3/h, maks. 33

BODkuorma  kg/d 13 35 70
Kiintoaine kg/d 15 40 85
Pkuorma kg/d 0,5 1,5 3,0
Nkuorma kg/d 2,5 7,0 14
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Kilpisjärven  uusi  puhdistamo  on  esiselkeytyksellä  ja  kemiallisella  jälkisaostuksella

varustettu  bioroottorilaitos.  Tulevasta  jätevedestä  erotetaan  karkea  kiintoaine

porrasvälpällä.  Välpe  siirretään  välpeastiaan  hydraulisella  välpepuristimella  ja

kuljetetaan kaatopaikalle. Etuselkeytyksen tarkoituksena on poistaa jätevedestä helposti

laskeutuva  kiintoaines,  jolloin  se  ei  pääse  laskeutumaan  bioroottorialtaiden  pohjalle.

Samalla  etuselkeytys  myös  tasaa  jäteveden  kuormitusvaihteluita  ennen  biologista

prosessia.  Etuselkeytys  tapahtuu  kartiomaisessa  pystyselkeytysaltaassa,  josta  liete

siirretään  mammutpumpulla  sakeuttamoon.  Selkeytetty  jätevesi  johdetaan  edelleen

jatkuvasti  käyville  bioroottoreille  (2  kpl).  Biologisen  vaiheen  jälkeen  jäteveteen

annostellaan  kemikaalia  fosforin  saostamiseksi.  Kuivattavaan  lietteeseen  syötetään

polymeeriliuosta  ja  lietteenkuivaimena  käytetään  suotonauhapuristinta.  Kuivauksen

ohjaus tapahtuu manuaalisesti.

4.5. Ylläksen alueen vesihuolto ja  Rautuvaaran puhdistamo

Ylläksen Rautuvaaran puhdistamo aloitti toimintansa vuonna 1997. Jätevesi muodostuu

Ylläksen  alueen  taajamissa  ja  matkailukeskuksissa  Äkäslompolossa,  Ylläsjärvellä,

Lainiossa  ja  pienemmissä  näihin  liittyvissä  lomaasutuksen keskittymissä. Runkolinjat

rakennettiin  vuosina  1996    1999  ja  niiden  kokonaispituus  on  yhteensä  48,9  km.

Jätevedet pumpataan siirtoviemäreillä Rautuvaaraan, joka on entinen Rautaruukki Oy:n

omistama ja viimeksi Outokumpu Oy:n käyttämä kaivos ja rikastamoalue.

Ylläksen  alueen  vesihuollon  toiminnanharjoittajia  olivat  aikaisemmin  Palovaaran,

Ahvenkankaan  ja  Lainion  vesihuoltolaitokset.  Vuodesta  1993  lähtien  alueen

vesihuollosta on vastannut Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy (YYHT).

Ylläksen keskusjätevedenpuhdistamon laitostyyppi on kemiallinen suorasaostuslaitos ja

jälkilammikko.  Jätevesien  puhdistusmenetelmät  sisältävät  seuraavat  yksikköprosessit:

tulopumppaus,  välppäys  ja  välpepuristin,  2linjainen  hiekanerotus  (viipymä  5  min),

sekoitus  ja  kemikalointi,  3linjainen  flokkausallas  (viipymä  15  min),  3linjainen



27

selkeytysallas  ja  kaivoksen  vanha  raakavesiallas  jälkiselkeytysaltaana  (5,1  milj.m3).

Taulukossa 5 on esitetty Rautuvaaran puhdistamon prosessin mitoitusarvot.

Taulukko  5.  Rautuvaaran  puhdistamon  prosessin  mitoitusarvot  (Suunnittelukeskus

1996).

Parametri Mitoitusarvot
  Vaihe I  Vaihe II

Vuodepaikat  kpl.  12 000  30 000
Virtaama m3/a  200 000 700 000

m3/d 1 300  4 700
BODkuorma kg/d  380 1 360
Kiintoaine kg/d  
Kok.typpi kg/d 81 292
Kok.fosfori  kg/d 17 62

Kemiallisen  vaiheen  selkeytysaltaat  on  mitoitettu  pintakuormalle  0,8  –  1,2  m/h  ja

viipymälle 4,5 – 3,2 h.  Lieteprosessiin kuuluu  lietteen pumppaus hiekanerotuksesta  ja

kemiallisesta  selkeytyksestä  sakeuttamoon. Liete  tiivistetään  ja  kuivataan koneellisesti

ja  kompostoidaan.  Lietteenkuivauksen  rejektivesi  johdetaan  suoraan  kemikalointi  ja

pikasekoitusprosessiin  ohi  tulovirtaamamittauksen.  Kaivoksen  vanhaa  raakavesiallasta

käytetään  kemiallisesti  käsiteltyjen  jätevesien  jälkiselkeytykseen.  Jätevedet  johdetaan

siitä  tulvaaikoina  Niesajokeen  ja  edelleen  Muonionjokeen  Äkäsjokisuun  alapuolella.

Jälkiselkeytysaltaaseen  kertyy  jätevesien  lisäksi  sade  ja  sulamisvesiä  altaan  valuma

alueelta.

4.6. Saariselän alueen vesihuolto ja Mellanaavan puhdistamo

Saariselän  yleiskaavoituksen  yhteydessä  vuonna  1991  laadittiin  vesi  ja  jätehuollon

yleissuunnitelma.  Suunnitelmassa  oli  mukana  selvitykset  eri  purkupaikka

vaihtoehdoista.  Vaihtoehtoina  tarkastelussa  olivat  Vuotson  suunta,  nykyinen

puhdistamo  Saariselällä  sekä  jätevesien  johtaminen  Mellanaavan  jäteveden

puhdistamolle.  Näiden  suunnitelmien  pohjalta  ovat  Inarin  ja  Sodankylän  kunnat

päätyneet ratkaisuun, jossa Saariselän alueen jätevedet johdetaan Ivaloon Mellanaavalle

puhdistettaviksi.  Siirtoviemärihankkeen  perusajatuksena  on  ollut  se,  että  Saariselän  

Laanilan ja Kiilopään  Kakslauttasen tunturikeskusten ja Alajärven  Törmäsen alueen

jätevedet  johdetaan  sellaisen  vesistön  läheisyyteen,  jossa  laimentumisolosuhteet
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puhdistettujen jätevesien johtamiseksi ovat mahdollisimman hyvät  ja Saariselän alueen

pienet  vesistöt  säästyvät  jätevesikuormitukselta.  Kuvassa  4  on  Saariselän  alueen

vesihuoltotyön runkolinjan Ivalojoen alitustyö keväällä 2003.

Kuva 4.  Saariselän alueen vesihuoltotyö vuonna 2003 (Kuva: Tuomo Salakka).

Saariselkä – Ivalo siirtoviemäri ja yhdysvesijohto toteutettiin Lapin ympäristökeskuksen

ja Inarin Lapin Vesi Oy:n (ILVES) yhteistyönä vuosina 2002  2005. Hanke sisälsi 38

km:n  pituisen  siirtoviemärin  ja  runkovesijohdon  rakentamisen  Saariselältä  Ivaloon.

Projektiin  sisältyi  myös  Mellanaavan  jätevedenpuhdistamon  toteutus  siten,  että  se

pystyy  käsittelemään  myös  Saariselän  matkailualueen  jätevedet.  Mellanaavan

jätevedenpuhdistamon  rakennustyöt  aloitettiin  toukokuussa  2004.  Projektin

kokonaiskustannukset olivat 8,07 milj.€, josta valtion osuus 6,34 M€.  Inarin Lapin Vesi

Oy:n  osuus  hankkeen  kustannuksista  on  1,73  M€.  Vesihuoltotyö  on  valmistunut  ja

luovutettu käyttäjälle vuonna 2005.

Saariselän  ja  Ivalon  alueen  vesihuollosta  vastasivat  aikaisemmin  Inarin  kunta  ja

Saariselän  Aluekehitys  Oy.  Vuonna  1986  perustettu  Inarin  Lapin  Vesi  Oy  vastaa

nykyään  Ivalon,  Inarin  ja  Saariselän  alueiden  talousveden  hankinnasta,

jakelusta ja myynnistä sekä jäteveden johtamisesta ja käsittelystä.

Saariselän  esikäsittelylaitoksen  rakennustyöt  aloitettiin  syksyllä  2002  ja  se  valmistui

keväällä  2003.  Saariselän  vanhalle  puhdistamolle  rakennettiin  jäteveden

esikäsittelyprosesseina  ilmastettu  tasausallas,  välppäys  sekä  hiekan  –  ja  rasvanerotus.
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Matkailualueen suuret kuormitusvaihtelut ja pitkät jäteveden siirtomatkat on huomioitu

suunnittelussa  kiinnittämällä  erityistä  huomiota  jätevesien  esikäsittelyyn  sekä

käsittelyyn  linjalla  sekä  runkolinjan  mitoitukseen.    Kuvassa  5    on  esitetty  Saariselän

alueen vesihuollon päälinjaukset ja toimenpiteet.

Kuva 5. Saariselän alueen vesihuollon yleiskartta (ei mittakaavassa).

Nykyiseen  kaavoitukseen pohjautuvan  ennusteen  mukaan koko  Saariselän  alueella  on

21  000  vuodepaikkaa  vuonna  2020,  tällöin  suurin  vuorokautinen  vedenkulutus  on

arviolta 4000 m3/d. Pohjavesiesiintymiä on eripuolilla Saariselkää, mutta merkittävä osa

Saariselän  alueen  ja  Ivalon  taajaman  lisävedenoton  tarpeesta  pystytään  tyydyttämään

hyödyntämällä runkolinjan varrella olevat pohjavesiesiintymät.

Mellanaavan  jätevedenpuhdistamo  on  aloittanut  toimintansa  nykyisellä  paikallaan

vuonna  1992.  Laitos  sijaitsee  noin  7  km:n  etäisyydellä  Ivalon  taajamasta  koilliseen

keskellä  soidensuojelualuetta.  Puhdistetut  jätevedet  johdetaan  Akujoen  vanhaan

uomaan.  Akujoen  alaosan  virtaamasta  on  nykyisin  pahimmillaan  noin  puolet

puhdistettua  jätevettä.  Akujoki  laskee  vetensä  Natura  2000verkostoon  kuuluvaan

Ivalojoen suistoon.

 Mellanaavan  uusi  jätevedenpuhdistamo  otettiin  käyttöön  22.2.2005.  Puhdistamo

toteutettiin siten, että se pystyy käsittelemään Ivalon 6500 asukkaan ja Saariselän alueen

21  000  asukkaan  jätevedet.  Jätevedenpuhdistamon  kustannukset  olivat    2,86  M€.



30

Kustannukset  sisältävät  myös    Saariselän  esikäsittelylaitoksen  rakentamisen.

Mellanaavan puhdistamo on mitoitettu taulukon 6 mukaisille kuormitustilanteille.

Taulukko 6.  Mellanaavan prosessin mitoitus ja kuormitustilanteet (Pöyry Environment

Oy 2001).

Parametri Mitoitusarvot
Ivalo Saariselkä Yhteensä

ei sesonkia
Yhteensä
sesonkiaika

Kestoaika pitkä lyhyt
Asukkaat as. 4000  1000 – 13 500 5 000 17 500
Virtaama m3/d 1200  2300  3500

m3/h 100
m3/h, maks. 300

BOD7(ATU)kuorma kg/d 250  50 650 300 950
Kiintoaine kg/d 300  50 650 350 950
Pkuorma kg/d 10 2  27 12 37
Nkuorma kg/d 70 15  100 95 270

Mellanaavalla uuden puhdistamon rakentamisessa ei hyödynnetty vanhan puhdistamon

osia  tai  laitteita  lähes  ollenkaan.  Ratkaisu  perustui  puhdistamon  KVR  –  urakoitsijan

esitykseen,  jonka  rakennuttaja  hyväksyi.  Uuden  puhdistamon  prosessi  on

esiselkeytyksellä  ja kemiallisella saostuksella varustettu bioroottorilaitos. Biologinen ja

kemiallinen  käsittely  sekä  jälkiselkeytys  toteutetaan  kaksilinjaisena.  Laitoksen

vesiprosessia voidaan manuaalisten virtausjärjestelyiden avulla ajaa useilla eri tavoilla.

Prosessin hydraulinen ja kemiallinen osa on mitoitettu maksimikuormituksen mukaan.

Tulevasta  jätevedestä  erotetaan  karkea  kiintoaine  porrasvälpällä.  Välpe  siirretään

välpelavalle  hydraulisella  välpepuristimella  ja  kuljetetaan  kaatopaikalle.  Välpätty  vesi

johdetaan  ilmastetun  hiekanerotuksen  kautta  etuselkeytykseen.  Etuselkeytyksen

tarkoituksena on poistaa jätevedestä helposti  laskeutuva kiintoaines,  jolloin se ei pääse

laskeutumaan  bioroottorialtaiden  pohjalle.  Jätevedessä  liuenneessa  muodossa  oleva

orgaaninen aines sidotaan mikrobien avulla selkeyttämössä laskeutuvaan flokkimuotoon

bioroottoreilla.  Koko  biologinen  vaihe  on  myös  ohitettavissa.  Kuvassa  6  on  esitetty

Mellanaavan puhdistamon prosessikaavio.
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Kuva 6. Mellanaavan  puhdistamon prosessikaavio (T&A Mämmelä Oy 2005).

Jäteveden  sisältämän  fosforin  saostamiseksi  veteen  annostellaan  kemikaalia.

Biologisesti  puhdistettu  jätevesi  johdetaan  kemikaloinnin  ja  flokkauksen  jälkeen

jälkiselkeytykseen,    joka  tapahtuu  kahdessa  ketjulaahaimella  varustetussa  altaassa.

Syntynyt  biokemiallinen  sekaliete    siirretään  mammutpumpuilla  sakeuttamoon.

Selkeytynyt  vesi  poistetaan  ylivuotokourustolla  ja  johdetaan  purkuputkeen  ja  edelleen

Akujokeen. (T&A Mämmelä Oy 2005)

4.7. Sallan alueen vesihuolto ja  Sallan puhdistamo

Sallan kunnan kirkonkylän  ja Sallatunturin alueen  jätevedet  puhdistettiin  aikaisemmin

kemiallisella  selkeytyksellä  tehostetussa  lammikkopuhdistamossa.  Puhdistus

vaatimusten  tiukentuessa  ja  jätevesikuormitusten  kasvaessa  ei  vanhalla  puhdistus

menetelmällä  saavutettu  enää  vaadittavia  arvoja.    Vuosien  2002  ja  2003  aikana

rakennettiin  uusi  jätevedenpuhdistamo  välittömästi  vanhan  puhdistamon  viereen.

Puhdistamo  on  tyypiltään  esiselkeytyksellä  ja  kemiallisella  saostuksella  varustettu

bioroottorilaitos.  Sallan  puhdistamon  prosessin  mitoitustiedot  on  esitettynä  taulukossa

7.
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Taulukko 7. Sallan puhdistamon prosessin mitoitusperusteet (T&A Mämmelä Oy
2002).

Parametri Mitoitusarvot
Vuosi 2015

AVL as. 6 100
Virtaama m3/d 1 600 – 2 300

m3/h 100 130
m3/h, maks. 210

BOD7(ATU)kuorma kg/d 270  460
Kiintoaine kg/d 370  640
Pkuorma kg/d 14  24
Nkuorma kg/d 50  90

Biologinen  ja  kemiallinen  käsittely  on  toteutettu  kaksilinjaisena.  Laitokselle  jätevettä

pumpataan  keskuspumppaamolta  (180  m3/h)  ja  sivukylän  pumppaamolta  (30  m3/h).

Tulevan  veden  määrä  mitataan  magneettisella  putkimittauksella.  Karkea  kiintoaine

erotetaan  porrasvälpällä  ja  välpe  siirretään  välpeastiaan  hydraulisella  puristimella.

Sallan  kk:n  jätevedenpuhdistamon  prosessi  vastaa  hyvin  paljon  aiemmin  selostettuja

bioroottorilaitosten  prosesseja.  Välpätty  vesi  johdetaan  edelleen  ilmastetun

hiekanerotuksen  kautta  etuselkeytykseen  ja  bioroottoreille  ja  edelleen  laskeutetaan

jälkiselkeyttämössä.  Selkeytynyt  vesi  poistetaan  ylivuotokourustolla  ja  johdetaan

mittauksen jälkeen purkuun.

Esiselkeytynyt  liete  ja  jälkiselkeyttämöstä  poistettava  sekaliete  käsitellään

sakeuttamalla.  Kirkaste  kerätään  kourustolla  ja  johdetaan  rejektipumppaamon  kautta

vesiprosessiin.  Sakeutettu  liete  kuivataan  ruuvipuristimella.    Kuivattu  liete  pumpataan

lietekentälle.

4.8. Pyhä  Luoston vesihuolto ja  Pelkosenniemen keskuspuhdistamo

Luoston  kaavaalueelle  on    1980luvulla  rakennettu  vesihuoltoverkosto,  joka  kattaa

ydinalueen lisäksi Orresokan alueen. Luoston vanha kemiallisella saostuksella tehostettu

lammikkopuhdistamo  sijaitsi  yleiskaavaluonnoksen  mukaisella  rakennusalueella.

Puhdistamo  oli  prosessiteknisesti  vanhanaikainen,  eikä    täyttänyt  nykyisiä  lupaehtoja.

Jätevesien  purkuvesistönä  toimi  aikaisemmin  Kitinen.  Pyhän  kaavaalueella  on

rakennettu  vastaavanlainen  verkosto  Pyhäjärven  ympäristöön.  Pyhäntunturin  alueella
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jätevedenpuhdistamo  on  ollut  toimiva  nykyisellä  kuormituksella,  mutta  ongelmaksi

muodostui  purkuvesistön  pienuus.  Puhdistetut  jätevedet  johdettiin  Vitsaojan  ja

Vuostimojoen  kautta  Pyhäjokeen,  josta  edelleen  Kemijokeen.  Pelkosenniemen

kuntakeskuksessa  oli  vanha  kemiallisella  saostuksella  tehostettu  lammikkopuhdistamo,

joka  jouduttaisiin  saneeraamaan  vesiensuojelun  tavoiteohjelman  mukaiseen

vaatimustasoon.

Nykyään Luoston  jätevedet  johdetaan Pyhätunturille siirtoviemäreillä  ja sieltä edelleen

Pyhätunturin  jätevesien  kanssa  Pelkosenniemen  keskusjätevedenpuhdistamolle.

Siirtoviemärilinjat  (32  km)  toteutettiin  valtion  vesihuoltotyönä  vuosina  2004    2006

Kuvassa  7  on  esitetty  PyhäLuoston  alueen  vesihuollon  runkolinjat  ja  rakennelmien

sijainnit.  Toteutustapa  ja  rakenteet  ovat  hyvin  tyypillisiä  Lapin  matkailukeskusten

vesihuoltoprojekteissa.

Kuva 7.   PyhäLuoston alueen vesihuollon runkolinjat  ja rakennelmat (PohjoisSuomen

Suunnittelupalvelu Oy).

Hanke  rahoitettiin    kolmen  ministeriön  (YM,  MMM,  TM)  ja    Sodankylän  ja

Pelkosenniemen  kuntien  sekä  Kemijärven  kaupungin  ylikunnallisena  yhteishankkeena

Projektin  kokonaiskustannukset  olivat      yhteensä  5,0  M€,  josta  runkolinjojen  osuudet
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ovat  noin  2,50  M€  ja  keskuspuhdistamon  osuus  2,50  M€.  Hankkeen  vaikutuspiirissä

olevia  vesihuoltotoimijoita  olivat  Sodankylän  kunta,  Luoston  Huolto  Oy,

Pelkosenniemen kunta, Pyhän Vesi Oy, Kemijärven kaupunki, Kemijärven kehitys Oy ja

Pelkosenniemen  kirkonkylän  vesihuoltoosuuskunta.  Alueen  kunnat  perustivat  vuonna

2001 PyhäLuosto Vesi Oy:n, joka vastaa alueen vesihuollosta ja matkailukeskusten latu

ja reittihuollosta.

Pelkosenniemen  keskusjätevedenpuhdistamon  prosessi  on  biologiskemiallinen,  jossa

biologinen osa toteutetaan bioroottoreilla. Puhdistamolla käsitellään matkailukeskusten

ja  Pelkosenniemen  kuntakeskuksen  jätevesien  lisäksi  hajaasutusalueiden

sakokaivolietteet.  Mekaaninen  käsittely  sisältää  välppäyksen,  ilmastetun

hiekanerotuksen  ja  lietepoistolla  varustetun  esiselkeytyksen.  Fosfori  saostetaan

alumiini  tai  rautapohjaisella  kemikaalilla  bioroottorin  jälkeen  jälkisaostuksella.

Kemiallinen osa käsittää kemikaalin varastoinnin, annostuksen ja pikasekoituksen sekä

flokkauksen.

Taulukossa  8  on  esitetty  puhdistamon  prosessin  mitoituksen  keskeiset  parametrit.

Jätevesien  yhteiskäsittely  on  suunniteltu  pääosin  Ivaiheen,  vuoden  2010  mukaisille

mitoitusarvoille.  Prosessiosista  mekaaninen  esikäsittely,  välppäys,  hiekanerotus  ja

esiselkeytys  on  mitoitettu  kuitenkin  siten,  että  se on  riittävä  myös  IIvaiheen,  vuoden

2020 ennustetun tilanteen mukaisille virtaamille.

Taulukko 8.  Pelkosenniemen puhdistamon prosessin mitoitus (PSV Maa ja Vesi 2002).

Parametri Mitoitusarvot
Vaihe I Vaihe II

AVL as. 19 000  25 000
Virtaama m3/d 2 500 3162

m3/h 125 200
m3/h, maks. 200 512

BODkuorma kg/d 430 800
Kiintoaine kg/d  
Kok.typpi kg/d  
Kok.fosfori  kg/d  

Käsitellyt  jätevedet  johdetaan  rakennetulla  purkuviemärillä  Kemijokeen.  Laitos  on

varustettu    lietteen  koneellisella  kuivauksella  ja  lietteen  jatkokäsittely  auma
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kompostoimalla  tehdään  puhdistamon  lähialueella.  Laitokselle  on  rakennettu

sakokaivolietteen vastaanottoa palvelevat  laitteistot  ja  tilat. Kompostointialueen kaikki

hule ja kuivatusvedet johdetaan takaisin puhdistusprosessiin. Kuvissa 8 ja 9 on esitetty

Pelkosenniemen keskusjätevedenpuhdistamon prosessitila ja päärakennus.

Kuva 8. Pelkosenniemen puhdistamon prosessitila (Kuva: Risto Romakkaniemi 2006).

Kuva 9. Pelkosenniemen puhdistamon päärakennus (Kuva: Risto Romakkaniemi 2006).
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5. JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN TOIMINTA JA
TULOKSET

5.1. Laitosten toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu

Ympäristönsuojeluasetuksen  mukaan  asukasvastineluvultaan  (AVL)  vähintään  100

henkilön jätevesien käsittelemiseen tarkoitetulla puhdistamolla on oltava ympäristölupa.

Lupaehtojen  mukaan purkuvesistön kuormituksen  ja  jäteveden käsittelyn  tehokkuuden

selvittämiseksi  on  suoritettava  laitoksen  kuormitus  ja  käyttötarkkailua.  Tällöin  on

tutkittava  puhdistamolle  tulevan  ja  vesistöön  laskettavan  ja  tarvittaessa  myös

puhdistusvaiheesta  toiseen  johdettavan  jäteveden  laatu  ja  määrä.  Viemäriveden

koostumus  ja  virtaama  vaihtelevat  kuitenkin  jatkuvasti,  mistä  syystä

jätevedenpuhdistamon toiminnan seuranta on paljon suuritöisempi ja vaativampi tehtävä

kuin vesilaitoksen valvonta

Kuormitustarkkailu  perustuu  yleensä  kokoomanäytteistä  tehtäviin  laboratorio

määrityksiin. Näytteet otetaan virtaamaan suhteutettuna vuorokauden kokoomanäytteinä

puhdistamolle tulevasta ja  lähtevästä vedestä. Niiden avulla selvitetään puhdistamon ja

purkuvesistön  kuormitus  sekä  saavutettu  puhdistustulos.  Analysoitavien  tekijöiden

määrä ratkaisee, miten kattava kuva laitoksen toiminnasta saadaan.

Käyttötarkkailu  perustuu  päivittäisiin  kuormitustarkkailua  huomattavasti  useammin

puhdistamolla  suoritettaviin  mittauksiin.  Tarkkailun  avulla  selvitetään  puhdistamon

käytön  ja  hoidon  toteutustapaa  ja  puhdistamon  toimintaa.  Mittaustulokset  kirjataan

käyttöpäiväkirjaan.  Käyttöpäiväkirjan  merkinnät  poikkeavat  eri  puhdistamotyypeillä

jonkin  verran,  mutta  yleensä  laitoksen  hoitaja  suorittaa  käyttötarkkailua  puhdistamon

toiminnan,  jäteveden  määrän,  ohijuoksutusten,  häiriöiden,  hoidon,  kemikaalien

kulutuksen yms. selvittämiseksi yleensä päivittäin.

Lisäksi  ympäristöluvan  lupaehdoissa  voi  olla  määritelty  toiminnanharjoittajalle

velvollisuus  purkuvesistön  veden  fysikaaliskemiallisen  laadun  ja  vesistön

kalataloudelliselle  tarkkailulle.  Vesistötarkkailun  tavoitteena  on  selvittää  laitoksen
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toiminnan vaikutukset alapuolisessa vesistössä. Kuormitus ja vesistötarkkailun tulokset

tulee toimittaa tarkkailuvelvollisen toimesta valvontaviranomaisille.

5.2. Tutkimusaineisto

Tämän  tutkimuskohdan  tarkoituksena  on  arvioida    Lapin  suurten  matkailukeskusten

jätevedenpuhdistamoiden  toimivuutta  ja  puhdistustuloksia.  Tutkimuksessa  on  käytetty

pääasiassa vuoden 2006 käyttö ja velvoitetarkkailun tuloksia. Tarkastelun ulkopuolelle

on  jätetty  kokonaan  purkuvesistöön  liittyvä  vaikutustarkkailu.  Kultakin  laitokselta  on

esitetty  taulukkomuodossa  laitokselle  tulevasta  ja  käsitellystä  jätevedestä  biologinen

hapenkulutus (BOD), kokonaisfosfori (Kok.P) ja – typpi (Kok.N), kiintoaine (SS) sekä

niiden mukainen puhdistusteho.

Aineistosta  laskettiin  puhdistamokohtaiset  keskiarvot  tärkeimpien  kuormitustekijöiden

suhteen.  Parametrikohtaiset  puhdistustehot  on  pyöristetty  kokonaisluvuiksi  ja

vuosikeskiarvot  on  koottu  suoraan  vuosiraporteista.  Analyysituloksista  pyrittiin

selvittämään puhdistamoiden  biologinen  ja kemiallinen  toiminta  yhden  vuoden  (2006)

käyttöaikana.  Lisäksi  analyysituloksista  on  pyritty  selvittämään  syyt  heikkoon  tai

normaalista poikkeavaan tulokseen.

5.3. Matkailukeskusten puhdistamoiden puhdistusvaatimukset ja
nykyiset lupaehdot

Jätevesien  johtamista  ja  muuta  vesistöä  pilaavaa  toimintaa  säädellään  vesilaissa  ja

ympäristönsuojelulaissa.  Ympäristölupavirasto  tai  Tornionjoen  valumaalueella

suomalais  ruotsalainen  rajajokikomissio  antaa  ympäristölupapäätöksen  jätevesien

johtamiseen vesistöön.

Jäteveden  purkulupaan  sisältyy  päästömääräykset,  toimenpide  ja  tarkkailuvelvoite.

Lupaehdoissa  asetetaan  yleensä  rajaarvot  vesistöön  johdettavan  jäteveden  BOD7ATU  

arvolle  ja  fosforipitoisuudelle  (kok.  P)  sekä  niiden  osalta  saavutettavalle

käsittelyteholle.    Nykyisin  isoilta  puhdistamoilta  (>  10  000  AVL)  voidaan  tilanteesta

riippuen  vaatia  myös  typpipitoisuuden  vähentämistä.  Lapin  matkailukeskusten

puhdistamoilla  ei  ole  typenpoistovaatimusta.  Vesistöön  johdettavan  jäteveden
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pitoisuusvaatimuksilla  pyritään  varmistamaan  hyvä  puhdistustulos  myös  väkevien

jätevesien osalta. Prosentuaalisen poistotehovaatimuksen avulla pyritään varmistamaan

riittävän  tehokas  puhdistustulos  myös  siinä  tapauksessa,  kun  tuleva  jätevesi  on

runsaiden  hulevesien  johdosta  laimeaa.  Vaadittu  käsittelytulos  on  saavutettava

puolivuosi tai vuosikeskiarvona laitoskohtaisesti.

Taulukossa  9  on  esitetty  Lapin  matkailukeskusten  puhdistamoiden  vuonna  2006

voimassa  olevat  lupaehdot.  Puhdistusvaatimuksina  ovat  lisäksi  valtioneuvoston

päätöksen (nro 65/1994) mukaiset näytekohtaisina rajaarvot kiintoaineelle (SS) alle 35

mg/l  ja yli 90 % sekä kemialliselle hapenkulutukselle (CODCr) alle 125 mg/l  ja  yli 75

%.

Taulukko 9.  Matkailukeskusten puhdistamoiden vuoden 2006 lupaehdot.

Puhdistamo Puhdistusvaatimukset

 BOD7,

mg/l

BOD7,

%

Fosfori,

mg/l

Fosfori,

%

Päätös

annettu

Levin jätevedenpuhdistamo < 20 > 90 < 1,5 > 90  2.6.2000

Kilpisjärven
jätevedenpuhdistamo

< 15 > 90 < 0,8 > 90  15.6.2005

Ylläksen Rautuvaaran
jätevedenpuhdistamo

< 70 > 65 < 1,0 > 80  17.1.1997

Ivalon Mellanaavan
jätevedenpuhdistamo

< 20 > 90 < 0,5 > 95  8.12.2003

Sallan jätevedenpuhdistamo < 20 > 85 < 1,0 > 90  30.6.2003

Pelkosenniemen keskus
jätevedenpuhdistamo

< 15 > 90 < 0,5 > 90  

PohjoisSuomen  ympäristölupaviraston  tai  suomalaisruotsalaisen  rajajokikomission

antamien  ympäristölupapäätösten  mukaan  matkailukeskusten  puhdistamoiden  lähtevän

jäteveden BOD7arvon vaihtelevat 70 ja 15 mg/l välillä ja fosforiarvot vastaavasti 1,5 ja

0,5 mg/l välillä. BOD:n osalta reduktion tulee olla vähintään 90 % sekä fosforin osalta

vähintään  95  %.  Lupaehdot  asetetaan  aina  määrävuosiksi  tapauskohtaisen  harkinnan

mukaan,  johon  vaikuttavat  purkuvesistön  luonne,  puhdistamoprosessin  tyyppi  ja

jäteveden laatu.
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Ylläksen  Rautuvaaran  jätevedenpuhdistamon  puhdistusvaatimus  poikkeaa  BOD7ATU  –

arvon (< 70 mg/l) osalta siksi, koska vaatimus on asetettu kemiallisen yksikön  jälkeen

ennen biologista jälkilammikkoa.

Lupaehtojen  mukaiset  tulokset  vesistöön  johdettavan  biokemiallisen  hapenkulutuksen

(BOD7ATU)  ja  kokonaisfosforin  (Ptot)  osalta  tulee  saavuttaa  puolivuosikeskiarvona

laskettuna mahdolliset ohitukset ja poikkeustilanteet mukaan lukien. Poikkeuksena ovat

Levin  ja  Kilpisjärven  puhdistamot,  joissa  lupaehtojen  täyttymistä  tarkastellaan

vuosikeskiarvona laskettuna.

5.4. Levin jätevedenpuhdistamon toiminta

Levin  saneerattu  jätevedenpuhdistamo  on  mitoitettu  käsittelemään  asukas

vastineluvultaan noin 10 000 hengen jätevedet. Lisäksi puhdistamolle tuodaan sako  ja

umpikaivolietteitä  vuosittain  noin  3300  m3.    PohjoisSuomen  ympäristölupaviraston

(2.6.2000)  antaman  ympäristölupapäätöksen  mukaan  lähtevän  jäteveden  BOD7arvon

tulee olla alle 20 mg/l ja fosforiarvon alle 1,5 mg/l ja molempien osalta reduktion tulee

olla vähintään 90 %.

Puhdistamon  velvoitetarkkailua  vuonna  2006  suoritettiin  kuusi  kertaa.

Velvoitetarkkailunäytteiden ottamisesta vastasi Lapin Vesitutkimus Oy. Taulukossa 10

on  esitetty  Levin  puhdistamon  käsitellyn  jäteveden  pitoisuudet,  puhdistusprosentit  ja

vuosikeskiarvot tärkeimpien kuormitustekijöiden suhteen.
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Taulukko 10.  Levin puhdistamon puhdistustulokset 2006 (Lapin Vesitutkimus Oy

2007).

Parametri
Näytteen ottoajat

1/2006
11.1

2/2006
7.2

3/2006
25.4

4/2006
27.7

5/2006
19.10

6/2006
13.12

Ka.
2006

BOD7ATU mg/l
                 %

14,0
96

13,0
96

35,0
89

5,0
97

9,0
97

19,0
95

18,0
91

kok P    mg/l
                %

1,7
86

0,4
99

1,0
90

0,8
92

0,5
95

2,8
78

1,3
87

kok N   mg/l
               %

47,0
20

68,0
10

45,0
19

28,0
51

58,0
18

52,0
22

49
13

Kiintoaine  mg/l
                    %

19,0
95

5,0
99

33,0
91

10,0
98

9,0
98

75,0
89

28
91

keskim. virtaama
m3/d

1106 890  1698  934 876  1223 1223

Saostuskem.syöttö
g/ m3

270 270 300   270 201

Levin jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailuraportin mukaan (Lapin Vesitutkimus Oy

2007) puhdistamolla käsiteltiin  jätevettä vuoden 2006 aikana yhteensä 446 000  m3  eli

keskimäärin 1 223 m3/d. Suurin vuorokausivirtaama (2 132 m3/d) mitattiin huhtikuussa

ja  pienin  (654  m3/d)  elokuussa.  Viemäriverkostossa  ja  pumppaamoilla  jouduttiin

suorittamaan  ohituksia  yhteensä  2  380  m3.  Ferrosulfaattia  syötettiin  89  800  kg  eli

vuosikeskiarvona  laskien  201  g/m3.  Polymeeriä  lisättiin  jäteveteen  600  kg  ja  lietteen

kunnostukseen käytettiin polymeeriä 400 kg. Lietettä kompostoitiin  yhteensä 1685  tn,

kaatopaikalle  hiekanerotus  hiekkaa  kuljetettiin  yhteensä  36  m3  ja  välpettä  33  tonnia.

Sakokaivolietettä vastaanotettiin 2828 m3. Sähköenergian kokonaiskulutus vuonna 2006

oli yhteensä 615 500 kWh eli 1,37 kWh/m3.

Levin jätevedenpuhdistamon toiminta vuonna 2006 ei täyttänyt kaikkia sille asetettuja

puhdistusvaatimuksia.  Fosforin  poistuma  87  %  alitti  rajaarvon  ja  käsitellyn  veden

BOD7 arvo 24 mg/l ylitti rajaarvon. BOD7reduktio sen sijaan oli 91 %, eli tältä osin

rajaarvoon  yllettiin.  Ohitukset heikensivät puhdistustulosta,  lisäksi  jälkiselkeytyksestä

karannut  kiintoaine  vaikutti  puhdistustulokseen.  Raportin  mukaan  ilman  ohituksia

lupaehtoihin olisi ylletty, lukuun ottamatta fosforin poistumaa. (Lapin Vesitutkimus Oy

2007)
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Yksittäisiä tarkkailukertoja tarkasteltaessa voidaan havaita, että BOD7:n osalta lähtevän

veden  rajaarvolle  asetetut  vaatimukset  täytettiin  huhtikuun  ja  joulukuun  näytekertaa

lukuun ottamatta. Fosforin osalta vaadittu poistuma alittui sekä jäännöspitoisuus ylittyi

tammi  ja  joulukuun  tarkkailukerroilla.  Huhti  ja  joulukuun  näytteenottokerroilla

jälkiselkeytyksestä  oli  karannut  kiintoainetta,  mikä  heikensi  puhdistustulosta

merkittävästi. (Lapin Vesitutkimus Oy 2007)

Puhdistamon  kuormitus  on  viime  vuosina  kasvanut  selvästi  aiemmin  ennakoitua

nopeammin.  Tämä  on  johtunut  Levin  matkailualueen  voimakkaasta  rakentamisesta.

Vuonna  2001  toteutetun  puhdistamon  laajennuksen  jälkeen  Levin  matkailualueen

vuodepaikkojen lukumäärä on kasvanut noin tuhannella (1000 vp/a) vuosittain. Vuonna

2006 Levin   alueelle  haettiin  yli 300  yksittäistä  rakennuslupaa  ja  vastaavasti  vuodelle

2007 rakennuslupien hakemusten määrän arvioidaan olevan lähes 500 kpl. Puhdistamon

kapasiteetti  ei  ole  ollut  kaikissa  tilanteissa  riittävä  ja  puhdistustulokset  ovat  ajoittain

jääneet lupaehtoja huonommiksi. Ongelmana ovat erityisesti olleet kuormituksen suuret

ja nopeat vaihtelut kevättalven matkailusesongin alkaessa helmikuun puolivälissä ja sen

päättyessä huhtikuun lopussa.

Suunnittelukeskus  Oy:n  laatiman  kapasiteettiselvityksen  (2004)  mukaan  Levin

jätevedenpuhdistamon  merkittävin  huonoon  puhdistustulokseen  vaikuttava  tekijä

maksimikuormitustilanteessa  on  liian  pieni  aktiivilieteallas  ja  siitä  johtuva  karkaava

kiintoaine.    Vuosiyhteenvedoissa  ja  aikaisemmissa  selvityksissä  esitettyjen

ongelmakohtien  lisäksi  selvityksessä  tuotiin  esille  seuraavia  ongelmia;    hajuhaitat

viemäriverkostossa  ennen  puhdistamoa,    hajuhaitat  puhdistamorakennuksen  sisällä  ja

purkukohdan  ja  Ounasjoen  välillä,    vanhojen  Dortmund    pystyselkeyttimien  käytön

hankaluus. Levin puhdistamolle on laadittu vuonna 2006 puhdistamon prosessiteknisen

tehostamisen yleissuunnitelma. (Kiuru & Rautiainen Oy 2006).

5.5. Kilpisjärven jätevedenpuhdistamon toiminta

Kilpisjärven jätevedenpuhdistamo on esiselkeytyksellä ja kemiallisella jälkisaostuksella

varustettu  bioroottorilaitos.  Laitokselta  poistettu  ja  kuivattu  liete  kompostoidaan  ja

varastoidaan  vanhalle  kaatopaikalle  rakennetulle  kompostointialueella.  Biologinen
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käsittely  toteutetaan  kaksilinjaisena.  Puhdistamo  on  mitoitettu  siten,  että  sillä  voidaan

huolehtia  kasvavasta  kuormituksesta  kun  vuodepaikkojen  määrä  nousee  nykyisestä

450:stä suunniteltuun 1400 vuodepaikkaan.

Kilpisjärven  matkailuhotellin  ja  ympäristön  jätevesien  johtamiselle  Kilpisjärveen  on

Suomalaisruotsalainen rajajokikomissio antanut luvan vuonna 2004. Luvassa määrättiin

mm.,  että  puhdistamolta  vesistöön  johdettavan  jäteveden  BOD7  –  pitoisuus  saa  olla

enintään 15 mg/l  ja kokonaisfosforipitoisuus 0,8 mg/l. Puhdistustehon on lisäksi oltava

BOD7:n  osalta  ja  kokonaisfosforin  osalta  vähintään  90  %.  Edellä  esitetyt

puhdistusvaatimukset tulee saavuttaa puolivuosikeskiarvoina laskettuna.

Vuonna  2006  velvoitetarkkailua  suoritettiin  ohjelman  mukaisesti  neljä  kertaa.

Velvoitetarkkailunäytteiden ottamisesta vastasi Lapin Vesitutkimus Oy. Taulukossa 11

on  esitetty  Kilpisjärven  puhdistamon  käsitellyn  jäteveden  pitoisuudet,

puhdistusprosentit ja vuosikeskiarvot tärkeimpien kuormitustekijöiden suhteen.

Taulukko 11.  Kilpisjärven puhdistamon puhdistustulokset 2006 (Lapin Vesitutkimus

Oy 2007).

Parametri
Näytteen ottoajat

1/2006
8.2

2/2006
26.4

3/2006
4.7

4/2006
15.8

Ka. 2006

BOD7ATU mg/l
                    %

5,0
97

30,0
93

31,0
87

14,0
94

25,1
94

kok P mg/l
                   %

0,5
94

1,0
92

4,8
53

3,0
75

2,4
84

Kok. N       mg/l
                    %

41,0
21

75,0
4

39,0
28

49,0
30

57
35

Kiintoaine  mg/l
                    %

7,2
96

50,0
87

32,0
88

40,0
76

39
90

keskim. virtaama m3/d 55 251 183 108 115

Saostuskem.syöttö
g/ m3

260 260 260 260 201

Velvoitetarkkailuraportin  mukaan  puhdistamolla  käsiteltiin  vuoden  2006  aikana

jätevettä  yhteensä  41  800  m3  eli  keskimäärin  115  m3/d.  Suurin  kuukauden

keskimääräinen  jätevesivesimäärä  179  m3/d  mitattiin  huhtikuussa  ja  pienin  57  m3/d

tammikuussa.  Maksimivuorokausivirtaama  377  m3/d  mitattiin  huhtikuussa  ja
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minimivirtaama  41  m3/d  tammikuussa.  Vesilaitoksen  veden kulutus oli  31  160  m3  eli

keskimäärin 85 m3/d.

Kilpisjärven jätevedenpuhdistamon toiminta vuonna 2006 täytti vain osittain laitokselle

asetetut  puhdistusvaatimukset.  BOD7:n  osalta  molemmilla  jaksoilla  vain

poistumaprosentti  täytti  lupaehdot,  kun  taas  jäännöspitoisuus  ylitti  rajaarvon

molemmilla  jaksoilla. Lähtevän  veden kokonaisfosforipitoisuuden osalta pitoisuusraja

arvot  ylittyivät  molemmilla  jaksoilla  ja  puhdistustehovaatimukset  poistuman  osalta

saavutettiin vain ensimmäisellä jaksolla. (Lapin Vesitutkimus Oy 2007)

Yksittäisiä  näytteenottokertoja  tarkastellessa  vaadittuun  poistumaan  yllettiin  BOD7:n

osalta  jokaisella  näytteenottokerralla,  mutta  jäännöspitoisuuden  rajaarvoon  yllettiin

vain helmi ja elokuun näytekerroilla. Fosforipitoisuus ylitti rajaarvon huhti, heinä ja

elokuun  tarkkailukerroilla,  heinä  ja  elokuussa  myös  reduktio  alitti  vaatimuksen.

Ainoastaan  helmikuun  näytekerta  täytti  lupaehdot  kaikilta  osin.  Loppuvuoden

puhdistustehoa  huononsi  merkittävästi  jälkiselkeytyksestä  karannut  kiintoaine  ja

kemikaalin syötön häiriöt. (Lapin Vesitutkimus Oy 2007)

Puhdistamon  hoitajan  mukaan  laitoksen  kemikaalin  syötössä  oli  häiriöitä  kuluvan

vuoden  keväästä  lähtien.  Vastaavia  häiriöitä  laitoksella  ilmeni  myös  vuonna  2004.

Tällöin  käsitellyn  jäteveden  kokonaisfosforin  reduktion  vuosikeskiarvo  jäi  79  %:iin.

Kemiallisen prosessin ohjelmistovirhe on saatu paikannettua  ja korjattua alkuvuodesta

2007. Puhdistamon sähköenergian yksikkökulutus  jätevesim3 kohden oli huomattavan

suuri verrattuna muihin vastaaviin laitoksiin.

5.6. Ylläksen Rautuvaaran jätevedenpuhdistamon toiminta

Ylläksen  Rautuvaaran  puhdistamo  aloitti  toimintansa  toukokuussa  1997.  Ylläksen

keskuspuhdistamolle  kootaan  kaikki  Ylläksen  alueen  taajamien  ja  matkailukeskusten

jätevedet  pitkillä  siirtoviemäreillä.  Ylläksen  keskusjätevedenpuhdistamon  prosessi  on

kemiallinen suorasaostuslaitos ja jälkilammikko.
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Suomalaisruotsalainen  rajajokikomissio  on  (17.1.1997)  myöntänyt  Ylläksen

Yhdyskuntatekninen  Huolto  Oy:lle  (YYTH)  luvan  Ylläksen  alueen  käsiteltyjen

jätevesien  johtamiselle  Niesajokeen  ja  jätevesien  jälkiselkeytystä  varten  tarvittavan

altaan  rakentamiseen  Niesajokilaaksoon.    Luvassa  määrättiin  mm.,  että  puhdistamolta

vesistöön  johdettavan  jäteveden  BOD7  –  pitoisuus  saa  olla  enintään  70  mg/l  ja

kokonaisfosforipitoisuus  1,0  mg/l.  Puhdistustehon  on  lisäksi  oltava  BOD7:n  osalta

vähintään  60  %  ja  kokonaisfosforin  osalta  vähintään  80  %.  Arvot  ovat  ohjearvoja

puolivuosikeskiarvoina  laskettuna.  Lupaehdot  on  tarkistettu  viimeksi  vuoden  2006

lokakuussa.

Tarkkailuohjelmassa  päästötarkkailuun  sisältyviä  näytteitä  on  määritelty  otettavaksi

viisi kertaa vuodessa. Vuonna 2006 näytteitä puhdistamolta otettiin kuusi kertaa eli yksi

enemmän  kuin  ohjelma  edellyttää.  Velvoitetarkkailunäytteiden  ottamisesta  vastasi

Lapin Vesitutkimus Oy. Marraskuun tarkkailukerralla tulevan jäteveden näytteenotin oli

epäkunnossa  ja  tuolloin  tulevan  veden  näyte otettiin kertanäytteenä. Taulukossa 12 on

esitetty Rautuvaaran puhdistamon käsitellyn jäteveden pitoisuudet, puhdistusprosentit ja

vuosikeskiarvot tärkeimpien kuormitustekijöiden suhteen.

Taulukko 12.  Rautuvaaran puhdistamon puhdistustulokset 2006 (Lapin Vesitutkimus

Oy 2007).

Parametri
Näytteen ottoajat

1/2006
2.2

2/2006
27.4

3/2006
8.6

4/2006
6.9

5/2006
12.10

6/2006
22.11

Ka.
2006

BOD7ATU mg/l
                 %

18,0
89

22,0
82

 16,0
92

47,0
79

31,0
72

22
82

kok P    mg/l
                %

0,23
98

0,93
85

0,28
94

0,58
95

0,28
97

0,58
93

0,6
91

kok N   mg/l
               %

49
16

40
0

31
15

58
19

46
25

43
26

44
3

Kiintoaine  mg/l
                    %

24,0
92

23,0
92

19,0
84

33,0
91

29,0
95

45,0
72

27,4
89

keskim. virtaama
m3/d

350 850 273 393 260 280 477

Saostuskem.syöttö
g/ m3

530 450 350 500 550 543 491

Rautuvaaran  jätevedenpuhdistamon  velvoitetarkkailuraportin  mukaan  puhdistamolla

käsiteltiin jätevettä vuoden 2006 aikana yhteensä 174 100 m3 eli keskimäärin 477 m3/d.
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Vesimäärä oli noin 20 % suurempi kuin vuonna 2005 mutta samalla tasolla kuin vuonna

2004. Suurin vuorokausivirtaama 1 146 m3/d mitattiin toukokuussa  ja pienin 177 m3/d

elokuussa.  Ohituksia  ei  jouduttu  suorittamaan.  Saostuskemikaalia  ALF  käytettiin  85,5

tonnia  (491  g/m3).  Lietettä  kuivattiin  ja  varastoitiin  yhteensä  600  m3  ja  välpettä

poistettiin  30  tonnia.  Lietteenkäsittelyyn  käytettiin  polymeeriä  yhteensä  420  kg.

Sähkönkulutus oli vuonna 2006 yhteensä 240 960 kWh  eli 1,38 kWh/m3.

Rautuvaaran  jätevedenpuhdistamon  toiminta  vuonna  2006  täytti  kaikki  laitokselle

asetetut  puhdistusvaatimukset  molemmilla  puolivuosijaksoilla.  Biologisen

hapenkulutuksen  (BOD7)  osalta  puhdistustulos  ja  jäteveden  käsittelyn  tehokkuus  oli

erityisen hyvä, kun huomioidaan se, että puhdistamo on kemiallinen suorasaostuslaitos

ilman  biologista  prosessia.    Myös  käsitellyn  jäteveden  kiintoaine  ja  kokonais

fosforipitoisuuden puhdistustehovaatimukset saavutettiin molemmilla jaksolla.

5.7. Ivalon Mellanaavan jätevedenpuhdistamon toiminta

Mellanaavan  jätevedenpuhdistamo  on  aloittanut  toimintansa  nykyisellä  paikallaan

vuonna  1992.  Laitos  sijaitsee  noin  7  km:n  etäisyydellä  Ivalon  taajamasta  koilliseen

keskellä  soidensuojelualuetta.  Puhdistetut  jätevedet  johdetaan  Akujoen  vanhaan

uomaan.  Maaliskuusta  2005  lähtien  Saariselän  jätevedenpuhdistamon  jätevedet  on

johdettu  siirtoviemärilinjaa pitkin  Ivalon  Mellanaavan  uudelle  jätevedenpuhdistamolle

käsiteltäväksi.  Samalla  jätevesien  käsittely  Saariselällä  on  lopetettu.  Mellanaavalla

uuden  puhdistamon  rakentamisessa  ei  hyödynnetty  vanhan  puhdistamon  osia  tai

laitteita. Uuden puhdistamon prosessi on esiselkeytyksellä  ja kemiallisella  saostuksella

varustettu  bioroottorilaitos.  Biologinen  ja  kemiallinen  käsittely  sekä  jälkiselkeytys

toteutettiin kaksilinjaisena.

PohjoisSuomen  ympäristölupavirasto  on  myöntänyt  Inarin  kunnan  hakemuksesta

8.12.2003  ympäristöluvan  Mellanaavan  laajennetulle  jätevedenpuhdistamolle.

Ympäristölupapäätöksen  mukaan  käsitellyn  jäteveden  biologinen  hapenkulutus

(BOD7ATU)  saa  olla  enintään  20  mg/l  ja  puhdistustehon  on  oltava  vähintään  90 %.

Lisäksi  käsitellyn  veden  kokonaisfosforipitoisuus  saa  olla  enintään  0,5  mg/l  ja
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puhdistustehon  on  oltava  vähintään  95 %  (PSYLV  8.12.2003).  Edellä  esitetyt

puhdistusvaatimukset tulee saavuttaa vuosikeskiarvoina laskettuna.

Uusi tarkkailuohjelma otettiin käyttöön vuoden 2005 alussa. Tarkkailuohjelman mukaan

päästötarkkailun  näytteitä  otetaan  puhdistamolta  ensimmäisen  toimintavuoden  aikana

12  kertaa  eli  kerran  kuussa.  Ensimmäisen  tarkkailuvuoden  tuloksista  määritetään

puhdistamon  asukasvastineluku  ja  tarvittava  näytteenottomäärä  jatkossa.  Jos  AVL  on

yli 10 000, otetaan näytteitä jatkossakin 12 kertaa vuodessa. Velvoitetarkkailusta vastasi

Lapin Vesitutkimus Oy. Taulukossa 13 on esitetty Mellanaavan puhdistamon käsitellyn

jäteveden  pitoisuudet,  puhdistusprosentit  ja  vuosikeskiarvot  tärkeimpien

kuormitustekijöiden suhteen.

Taulukko 13.  Mellanaavan puhdistamon puhdistustulokset 2006 (Lapin Vesitutkimus

Oy 2007).

Parametri
Näytteen ottoajat 1.
                               2.

1/2006
18.1
20.7

2/2006
16.2
16.8

3/2006
15.3
13.9

4/2006
21.4
11.10

5/2006
30.5
8.11

6/2006
19.6
12.12

Ka. 2006

BOD7ATU mg/l
1.                %

6,0
98

10,0
98

12,0
96

18,0
94

7,3
96

5,0
98

2.               mg/l
                    %

5,3
98

6,3
97

7,2
97

3,0
99

4,4
99

8,1
98

8,3
97

kok P       mg/l
1.                 %

0,2
99

0,4
97

0,3
98

0,6
96

0,3
97

0,2
99

2.              mg/l
                    %

0,2
99

0,2
98

0,4
97

0,1
99

0,3
98

0,3
98

0,3
98

kok N       mg/l
1.                 %

71
18

74
10

84
7

64
21

53
16

47
25

2.              mg/l
                   %

42
30

47
31

66
22

52
10

64
31

62
29

61
17

Kiintoaine  mg/l
1.                 %

3,2
99

3,8
99

5,4
98

5,0
99

12,0
95

7,2
98

2.                mg/l
                   %

2,8
99

3,6
99

3,8
99

1,3
100

2,0
100

4,2
99

4,8
99

keskim. virtaama
1. m3/d

916  1032  1291  1482  1181  962

2. m3/d 1137  928  1263  851 831 999 1116

Saostuskem.syöttö
1.  g/ m3

312 289 309 315 184 289

2.  g/ m3 292 278 300 309 279 293 286
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Ivalon  Mellanaavan  jätevedenpuhdistamon  velvoitetarkkailuraportin  mukaan

puhdistamolla  käsiteltiin  jätevettä  vuoden  2006  aikana  yhteensä  407  500  m3  eli

keskimäärin  1  116  m3/d.  Suurin  keskimääräinen  tuntivirtaama  107  m3/h  mitattiin

huhtikuussa  ja  pienin  5  m3/h  loka,  marras  ja  joulukuussa.  Vuoden  2006

keskimääräinen  tulokuormitus  oli  30    44  %  mitoituskuormituksesta.  Ohituksia

jouduttiin  suorittamaan  vuoden  aikana  yhteensä  6  m3.  Saostuskemikaalia  (AVR)

käytettiin vuoden aikana 116 600 kg eli 286 g/m3. Sähköenergian kulutus oli 389 000

kWh  eli  0,95  kWh/m3.  Puhdistamolle  vastaanotettiin  sakokaivolietettä  2  945  m3  ja

kuivattua lietettä kompostoitiin 1700 m3.

Velvoitetarkkailuraportin  mukaan  Mellanaavan  jätevedenpuhdistamon  toiminta  täytti

vuonna  2006  ympäristölupaviraston  asettamat  puhdistusvaatimukset  kaikilta  osin  ja

puhdistustulos  oli  erinomainen.  Yksittäisiä  tarkkailukertoja  tarkasteltaessa  BOD7:n

osalta  puhdistusvaatimukset  täyttyivät  kaikilla  tarkkailukerroilla.  Kokonaisfosforin

pitoisuus  ylitti  lievästi  rajaarvon  ainoastaan  huhtikuun  tarkkailukerralla,  poistuman

kuitenkin  täyttäessä  vaatimukset  (Lapin  Vesitutkimus  Oy  2007).  Biologisen

hapenkulutuksen  osalta  käsitellyn  jäteveden  puhdistusteho  oli  vuosikeskiarvona

laskettuna  97  %  ja  kokonaisfosforin  vastaava  98  %.  Laitos  toimi  luotettavasti  läpi

vuoden.

5.8. Sallan jätevedenpuhdistamon toiminta

Sallan  jätevesipuhdistamolle  johdetaan pääasiassa asumajätevesiä. Teollisuusjätevesien

osuus on vähäinen eikä erityisseurantaa vaativia teollisuusjätevesiä ole. Viemäröinti on

suunniteltu erillisjärjestelmänä, mutta verkostoon pääsee myös vuotovesiä. Puhdistamo

on tyypiltään esiselkeytyksellä  ja kemiallisella  saostuksella  varustettu bioroottorilaitos.

Biologinen  ja  kemiallinen  käsittely  on  toteutettu  kaksilinjaisena.  Pääkuormittajat  ovat

Sallan kirkonkylän taajaman asukkaat ja teollisuuslaitosten sosiaalitilojen jätevedet sekä

Sallatunturin matkailukeskuksen jätevedet. (Lapin Vesitutkimus Oy 2005).

PohjoisSuomen  ympäristölupaviraston  antaman  ympäristölupapäätöksen  mukaan

Sallan  jätevedenpuhdistamon  käsitellyn  jäteveden  BOD7ATUarvon  tulee  olla  enintään
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20 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuuden enintään 1,0 mg/l. Poistuvan jäteveden BOD7ATU

käsittelyteho  tulee  olla  vähintään  85  %  ja  kokonaisfosforin  vastaava  vähintään  90  %.

Esitetyt puhdistusvaatimukset  tulee saavuttaa vuosikeskiarvoina  laskettuna mahdolliset

ohijuoksutukset ja erityistilanteet huomioiden.

Vuonna  2006  velvoitetarkkailusta  vastasi  Lapin  Vesitutkimus  Oy.  Tarkkailuohjelman

mukaan kuormitustarkkailua tulee suorittaa neljä kertaa. Ensimmäisen tarkkailuvuoden

aikana  puhdistamolla  suoritettiin  laajennettua  päästötarkkailua.  Taulukossa  14  on

esitetty  Sallan  puhdistamon  käsitellyn  jäteveden  pitoisuudet,  puhdistusprosentit  ja

vuosikeskiarvot tärkeimpien kuormitustekijöiden suhteen.

Velvoitetarkkailuraportin  mukaan  puhdistamolla  käsiteltiin  jätevettä  vuoden  2006

aikana  yhteensä  235  300  m3  eli  keskimäärin  645  m3/d.  Suurin  keskimääräinen

vuorokausivirtaama mitattiin toukokuussa ja pienin elo ja syyskuussa. Vuonna 2006 ei

ohituksia  suoritettu.  Saostuskemikaalia  (ALF)  syötettiin  59,2  tonnia.  Puhdistamolle

vastaanotettiin  sakokaivolietettä  982  m3.  Viemäriverkoston  keskivirtaamalla  645  m3/d

(ohitukset  ja osittain käsitellyt vedet huomioitu)  laskien puhdistamon käyttöaste oli 46

%  mitoituksesta  (1400  m3/d). Sähköenergian kulutus oli 175 437 kWh,  eli  0,75 kWh/

m3.

Taulukko 14.  Sallan puhdistamon puhdistustulokset 2006 (Lapin Vesitutkimus Oy

2007).

Parametri
Näytteen ottoajat

1/2006
20.4

2/2006
18.7

3/2006
25.10

4/2006
20.12

Ka. 2006

BOD7ATU mg/l
                  %

6,2
96

3,0
98

5,0
98

3,6
98

4,5
98

kok P       mg/l
                  %

0,4
95

0,2
98

0,4
96

0,5
94

0,4
94

Kok N     mg/l
                  %

30,0
32

29,0
31

28,0
53

33,0
37

30,0
42

Kiintoaine  mg/l
                    %

11,0
96

7,0
97

17,0
96

9,8
97

11,0
97

keskim. virtaama m3/d 806 684 598 664 645

Saostuskem.syöttö
g/ m3

195 225 152 279 212
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Sallan  kirkonkylän  jätevedenpuhdistamon  toiminta  vuonna  2006  täytti  asetetut

puhdistusvaatimukset  sekä  BOD7:n  että  kokonaisfosforin  osalta.  Biologisen

hapenkulutuksen  osalta  käsitellyn  jäteveden  puhdistusteho  oli  vuosikeskiarvona

laskettuna  98  %  ja  kokonaisfosforin  vastaava  94  %.  Laitos  toimi  erinomaisesti  läpi

vuoden.

5.9. Pelkosenniemen jätevedenpuhdistamon toiminta

Pelkosenniemen  kirkonkylän  uusi  jätevedenpuhdistamo  on  otettu  käyttöön  maaliskuun

lopulla  2006.  Uusi  puhdistamo  korvaa  entisen  kemiallisen  lammikkopuhdistamon

kirkonkylässä.  Jätevedenpuhdistamossa käsitellään Pelkosenniemen  kunnan  sekä  Pyhän

ja  Luoston  alueiden  matkailukeskusten  jätevedet.  Puhdistetut  jätevedet  johdetaan

Kemijokeen. Jäteveden  puhdistusprosessi  on  biologiskemiallinen,  jossa  biologinen  osa

on  toteutettu  bioroottoreilla.  Fosfori  saostetaan  alumiinipohjaisella  kemikaalilla

bioroottorin jälkeen. Liete kuivataan koneellisesti ruuvikuivaimella. (Pöyry Environment

Oy 2007)

PohjoisSuomen  ympäristölupaviraston  antaman  lupapäätöksen  (13.2.2002)  mukaan

Pelkosenniemen  keskuspuhdistamon  käsitellyn  jäteveden  BOD7arvon  tulee  olla

enintään  15  mg/l  ja  kokonaisfosforin    alle  0,5  mg/l  ja  molempien  osalta  poistotehon

tulee olla  vähintään 90  %.  Tulokset  tulee  saavuttaa puolivuosikeskiarvoina  laskettuna

mahdolliset ohijuoksutukset ja poikkeustilanteet mukaan lukien.

Ensimmäisen  toimintavuoden  aikana  puhdistamolla  suoritetaan  kuormitustarkkailua

yhteensä  12  kertaa,  jonka  jälkeen  kuormitustarkkailu  suoritetaan  4  kertaa  vuodessa.

Vuonna  2006  kuormitustarkkailua  tehtiin  yhdeksän  kertaa.  Tulevasta  ja  lähtevästä

vedestä  otettiin  kokoomanäytteet  (1)  yhden  vuorokauden    ajalta.  Taulukossa  15  on

esitetty  Pelkosenniemen  puhdistamon  käsitellyn  jäteveden  pitoisuudet,

puhdistusprosentit ja vuosikeskiarvot tärkeimpien kuormitustekijöiden suhteen.
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Taulukko 15.  Pelkosenniemen puhdistamon puhdistustulokset 2006 (Pöyry

Environment Oy 2007).

Parametri
Näytteen ottoajat 1.
                               2.

1/2006
30.1
17.8

2/2006
22.2
28.9

3/2006
7.3
25.10

4/2006
27.6
29.11

5/2006
27.7

Ka. 2006

BOD7ATU mg/l
1.                %

4,0
97

13,0
95

16,0
92

3,0
96

3,0
99

2.               mg/l
                    %

3,0
97

3,0
98

3,0
98

3,0
87

5,6
95

kok P       mg/l
1.                 %

0,95
88

0,26
99

0,42
97

0,33
95

2,6
80

2.              mg/l
                    %

0,25
97

0,17
99

0,15
99

0,19
95

0,59
94

kok N       mg/l
1.                 %

42
30

75
23

67
31

35
10

50
28

2.              mg/l
                   %

49
16

47
41

42
31

26
0

48
23

Kiintoaine  mg/l
1.                 %

49
97

1,0
99,8

4,8
99

1,1
99

1,0
99,7

2.                mg/l
                   %

1,8
97

1,2
99

1,1
99,6

5,5
88

7,4
98

keskim. virtaama
1. m3/d

396 781 713 307 50

2. m3/d 35 50 103 149 128

Saostuskem.syöttö
1.  g/ m3

   164 104

2.  g/ m3 247 261 277 241 194

Velvoitetarkkailuraportin  mukaan  jätevesiä  on  käsitelty  vuonna  2006  (maaliskuu

joulukuu)  yhteensä  36  100  m3  ja  keskimäärin  128  m3/d.  Käsitellyn  jäteveden  suurin

kuukausikeskiarvo on ollut  joulukuussa 297  m3/d  ja pienin elokuussa 41  m3/d. Suurin

hetkellinen virtaama on mitattu huhtikuussa 989 m3/d  ja pienin marraskuussa 19 m3/d.

Ohituksia  ei  jouduttu  suorittamaan  vuonna  2006.  Neljän  ensimmäisen  kuukauden

virtaamamittauksen  tulokset  eivät  ole  todellisia.    Virtaamamittauksessa  havaittu

ongelma on paikannettu ja ohjelmointivirhe on korjattu.
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Puhdistamo on mitoitettu 1 100 m3/d jätevesimäärälle  ja sesonkiajankohtana mitoitus on

2 500  m3/d. Vuoden 2006 vesimäärät eivät kuitenkaan vielä ole ns. normaalilla  tasolla,

koska Pyhätunturin alueen jätevedet on johdettu uudelle puhdistamolle viikosta 50 lähtien

ja  Luoston  alueelta  vasta  vuoden  2007  alusta.  Keskimääräinen  jätevesimäärä

kuukausitasolla  laskettuna oli noin 12 % mitoitusvirtaamasta. Sähkönkulutus oli 49 783

kWh/a eli 1,38 kWh/m3. (Pöyry Environment Oy 2007)

Puhdistamon  toiminta  ei  vielä  vuonna  2006  vastannut  ns.  normaalia  tilannetta.

Laitoksen  toiminta  oli  kuitenkin  yleisesti  melko  hyvä,  mutta  kesäkuun  tarkkailun

heikompi  fosforin  poistoteho  aiheutti  sen,  että  puhdistamolle  asetettuun  fosforin

lupaehtoon  ei  päästy  ensimmäisellä  puolivuotisjaksolla.  Tammikuun  näytteen  tulevan

jäteveden  kiintoainepitoisuus  oli  huomattavan  suuri  eli  1900  mg/l.  Kuitenkin  muiden

saman  päivän  kokoomanäytteiden  pitoisuudet  olivat  kohtuullisia,  joten  sitä  voidaan

pitää  analyysivirheenä.  Tutkimustulosten  mukaan  puhdistamon  teho  oli  kuitenkin  jo

ensimmäisenä toimintavuotenaan kokonaisuudessaan hyvä.

5.10. Yhteenveto Lapin matkailukeskusten puhdistamoiden
toiminnasta

Tutkimuksen  eräänä  tavoitteena  oli  arvioida  Lapin    suurten  matkailukeskusten

jätevedenpuhdistamoiden  toimintaa  ja  puhdistustuloksia.  Tarkastelun  perustan

muodostivat laitosten käyttö ja kuormitustarkkailuraportit vuodelta 2006.

Taulukossa  16  on  esitetty  yhteenveto  jätevedenpuhdistamoiden  toiminnasta  ja

tuloksista.  Taulukkoon  on  koottu  laitosten  vuoden  2006  velvoitetarkkailun  tulosten

käsittelytehojen  vuosikeskiarvot  tärkeimpien  kuormitustekijöiden  suhteen.  Kustakin

puhdistamosta  on  esitetty  keskimääräiset  puhdistustulokset  ja  lupaehtojen  mukaiset

rajaarvot. Laitoksen keskimääräinen käyttöaste (%) on laskettu vuoden keskivirtaaman

(m3/d) ja mitoitusvirtaaman (Qd, keskim.) suhteesta. Jätevedenpuhdistamoiden käyttöasteet

vastaavasti kahdeksan viikon maksimivirtaaman ja mitoitusvirtaaman suhteesta.
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Taulukko 16.  Yhteenveto Lapin matkailukeskusten puhdistamoiden toiminnasta

vuonna 2006.

Puhdistamo BOD7
 %

Fosfori
%

Kiintoaine
 %

Käyttö
aste,
keskim.

%

Käyttö
aste,
8 vk maks.

%
Levin
jätevedenpuhdistamo
[Rinnakkaissaostus]

91 87 91 81 133

Rajaarvot 90 90 90
Kilpisjärven
jätevedenpuhdistamo
[Bioroottori]

94 84 90 73   121

Rajaarvot 90 90 90
Ylläksen
Rautuvaaran
jätevedenpuhdistamo
[kem. suorasaostus]

82 91 89 25    60

Rajaarvot 60 80 90
Ivalon Mellanaavan
jätevedenpuhdistamo
[Bioroottori]

97 98 99 74   99

Rajaarvot 90 95 90
Sallan
jätevedenpuhdistamo
[Bioroottori]

98 94 97 54   76

Rajaarvot 85 90 90
Pelkosenniemen
keskus
jätevedenpuhdistamo
[Bioroottori]

95 94 98 12   24

Rajaarvot 90 90 90

Lapin  matkailukeskusten  jätevedenpuhdistamoille  on  hyvin  tyypillistä  erittäin  suuret

hydrologiset  kuormitusvaihtelut,  erityisesti  Ivalon  Mellanaavan,  Levin,  Ylläksen

Rautuvaaran  ja  Pelkosenniemen  puhdistamoilla.  Laitosten  neljännesvuoden

jaksokohtainen  tulovirtaama  vaihteli  5    56    %yksikön  välillä  jaksokohtaisesta

maksimivirtaamasta.  Yksittäiset  kuormitushuiput  olivat  vielä  suuremmat,  mm.  Levin

puhdistamon  käyttöaste  oli  (8)  kahdeksan  viikon  maksimivirtaamalla  133  %

puhdistamon  mitoituksesta  (Qmit).  Laitokset  toimivat  alikuormitteisena  huomattavan

osan vuotta sesonkiaikojen ulkopuolella. Sallan ja Kilpisjärven laitoksilla oli pienemmät
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tulovirtaaman  vaihtelut,  kuin  muilla  perinteisillä  tunturikeskusten  jäteveden

puhdistamoilla.

Tarkkailuraporttien mukaan laitoksille tulevan jäteveden pitoisuudet vuonna 2006 olivat

huomattavasti  normaalia  asumajätevettä  laimeampia.  Kaikissa  tapauksissa

keskustaajamasta  tai  kirkonkylältä  tuleva  asumajätevesi  kuitenkin  tasaa

matkailukeskusten jätevesivaihteluja ja parantaa puhdistamoiden toimintaedellytyksiä.

Vuonna  2006  jätevedenpuhdistamoiden  käsitellyn  jäteveden  puhdistustehot  B0D7:n

osalta vaihtelivat 82  98 %:n, kokonaisfosforin osalta 84  98 %:n ja kiintoaineen osalta

89  98 %:n välillä.

Lapin matkailukeskusten  jätevedenpuhdistamot ovat  toimineet yleisesti ottaen hyvin  ja

ne  ovat  täyttäneet  pääsääntöisesti  niille  asetetut  puhdistusvaatimukset  vuonna  2006.

Kuitenkin  jaksokohtaisia  ylityksiä  käsitellyn  veden  laadun  ja  poistoteho  suhteen  on

tapahtunut  jonkin  verran.    Erityisen  ongelmalliseksi  on  havaittu  Levin  puhdistamon

tulokuormituksen voimakas kasvu viime vuosina. Puhdistamon kapasiteetti ei ole enää

huippusesongin  aikana  riittävä  ja  puhdistustulokset  ovat  ajoittain  jääneet  lupaehtoja

huonommaksi.  Kilpisjärven  laitoksen  osalta  kemikaalin  syötön  häiriöt  ovat  tuottaneet

kemialliselle toiminnalle ongelmia vuosina 2004 ja 2006. Pelkosenniemen puhdistamon

toiminta  ei  vielä  vuonna 2006  vastannut  ns.  normaalia  tilannetta  ja  laitos on  toiminut

alikuormitteisena erityisesti ensimmäisellä puolivuotisjaksolla. Puhdistamon toisen (½)

puolivuotisjakson tulokset olivat erittäin hyviä. Mellanaavan ja Sallan puhdistamot ovat

toimineet läpi tarkasteluvuoden moitteettomasti.

Ylläksen  Rautuvaaran  puhdistamon  toiminta  biologisen  hapenkulutuksen  poistotehon

suhteen on poikkeuksellisen hyvä. Laitoksen pääpuhdistusmenetelmät ovat kemiallinen

suorasaostus  ilman  biologista  prosessia  ja  jälkilammikko.  Laitoksen  poistoteho

BOD7/ATU:n  suhteen  on  vaihdellut  vuosien  1997  ja  2006  välisenä  aikana  80    92  %

välillä  (keskiarvo  85  %).    Kirjallisuuslähteiden  (mm.  RIL  II  2004,  s  541)  ja

aikaisempien  tutkimusten  perusteella  suorasaostuslaitoksen  poistoteho  BOD:n  suhteen

on yleensä 60  70 %.  Suorasaostuslaitos on tehokas fosforikuormituksen vähentäjänä

ja kiintoaineen poistossa, mutta ilman biologista prosessia jätevedessä olevat orgaaniset

kolloidiset  ja  liuenneet  ainekset  eivät  ole  kohtuullisesti  poistettavissa  puhtaasti
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kemiallisin  ja  mekaanisin  menetelmin.  Tähän  kysymykseen  perehdytään  hieman

yksityiskohtaisemmin  tämän  tutkimuksen  kohdassa  6. Pitkien  siirtolinjojen  vaikutus

jäteveden laatuun ja puhdistustulokseen.

Käyttökustannuksia  puhdistamolle  syntyy  sähköenergian  kulutuksesta,

saostuskemikaaleista,  puhdistamon  hoidosta  ja  kunnossapidosta,  lietteen  käsittelystä

sekä    puhdistamon  tarkkailusta.  Taulukkoon  17  on  koottu  tutkimuksessa  mukana

olevien  laitosten  käsitelty  jätevesimäärä  ja  sähköenergian  kokonaiskulutus  yhden

vuoden  tarkastelujaksolta  sekä  laskennallinen  arvio  sähköenergiankulutuksesta

käsiteltyä  jätevesikuutiota  kohden.  Tulokset  perustuvat  vuoden  2006

velvoitetarkkailuraportteihin.

Taulukko 17.  Yhteenveto puhdistamoiden sähkönkulutuksesta vuonna 2006.

Puhdistamo Käsitelty
jätevesimäärä
m3/a

Sähköenergian
kulutus
kWh/a

Sähköenergia

kWh/jvm3

Levin jätevedenpuhdistamo 446 348 615 501 1,37

Kilpisjärven
jätevedenpuhdistamo

41 834 177 470 4,241)

Ylläksen Rautuvaaran
jätevedenpuhdistamo

174 100 240 960 1,38

Ivalon Mellanaavan
jätevedenpuhdistamo

407 495 389 000 0,95

Sallan jätevedenpuhdistamo 235 265 175 437 0,75

Pelkosenniemen keskus
jätevedenpuhdistamo

36 133
(10 kk)

49 783
(10 kk)

1,38

1) Sisältää koko verkostoalueen kulutuksen

Käsitellyn  jätevesimäärän  perusteella  Lapin  olosuhteissa  suuriin  laitoksiin  voidaan

lukea  kuuluvan  Mellanaavan,  Pelkosenniemen  ja  Levin  jätevedenpuhdistamot.

Pelkosenniemen  laitoksen  tuloksissa  ei  tarkkailuvuonna  ollut  vielä  mukana  Pyhä  

Luoston  alueen  jätevedet.  Keskimääräisen  mitoitusvirtaaman  perusteella  laitoksen

vuosittainen  käsitelty  jätevesimäärä  tulee  olemaan  noin  400  000  m3.    Sähköenergian

kulutuksen  osalta  Levin  puhdistamo  toimii  huonommalla  hyötysuhteella  kuin  Ivalon
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Mellanaavan  ja  Pelkosenniemen  laitos.  Aktiivilieteprosessi  kuluttaa  bioroottoria

enemmän sähköä.

Sallan  ja  Kilpisjärven  puhdistamot  lukeutuvat  käsitellyn  jätevesimäärän  perusteella

keskisuuriin  laitoksiin.  Tulosten  mukaan  pienin  kokonaisenergian  kulutus  oli  Sallan

jätevedenpuhdistamolla.   Lapin olosuhteissa pienillä  bioroottorilaitoksilla  lämmitys on

suurin  sähkön  kuluttaja.  Kilpisjärven  laitoksen  sähköenergiankulutus    käsiteltyä

jätevesikuutiota kohden (4,24 kWh/m3) poikkeaa erittäin merkittävästi keskimääräisestä

arvosta.  Vuonna  2005  vastaava  arvo  oli  vielä  suurempi  (4,45  kWh/m3).  Kilpisjärven

jätevedenpuhdistamon sähköenergiankulutus ei ole vertailukelpoinen, koska  summassa

on  mukana  koko  verkostoalueen  sähköenergian  kulutus.  Tutkittujen  laitosten

sähköenergiankulutus    käsiteltyä  jätevesikuutiota  kohden  ilman  Kilpisjärven  laitoksen

tulosta oli vuonna 2006 keskimäärin 1,22  kWh/m3.
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6. PITKIEN SIIRTOLINJOJEN VAIKUTUS JÄTEVEDEN
LAATUUN JA PUHDISTUSTULOKSEEN

6.1. Yleistä

Tutkimuksen  kokeellisessa  osassa  on  tarkasteltu  pitkien  siirtolinjojen  vaikutusta

jäteveden  laatuun  ja  puhdistustulokseen.  Viime  vuosina  jäteveden  puhdistus  on

valtakunnallisesti  keskittynyt  entistä  suurempiin  yksiköihin.  Myös  Lapin

matkailukeskusten  vesihuollon  toteutuksessa  on  hyvin  tyypillistä  suuret  laitoskoot  ja

pitkät  siirtolinjat.  Viemäriverkossa  tapahtuu  aina  biologisia  ja  fysiologisia  reaktioita.

Etäisyyksien pidentyessä myös jäteveden viipymät viemäriverkostossa kasvavat, jolloin

verkoston vaikutukset jäteveden laatuun lisäävät merkitystään.

Tutkimuksen  tavoitteena  on  kirjallisuustietojen  ja  aikaisempien  havaintojen  sekä

lisänäytteiden tulosten analyysien perusteella arvioida, minkälaisia biologisia muutoksia

pitkillä  viemärilinjoilla  syntyy  ja  miten  voimakkaasti  siirtoviemäri  toimii

biofilmiprosessina.  Tarkasteltavaksi  kohteeksi  on  valittu  Ylläksen  alueen  siirtolinjat,

koska alueen linjapituudet ovat suuret ja  viemäriverkoston rakenteelliset  sekä tekniset

ominaisuudet  ovat  hyvin  monipuoliset.  Lisäksi  Rautuvaaran  kemiallinen

suorasaostuslaitoksen puhdistusteho biologisen hapenkulutuksen suhteen oli poikkeavan

hyvä, joten kohde on kiinnostava.

6.2. Aikaisemman tutkimukset ja selvitykset

Jätevedessä  tapahtuvat  muutokset  viemäriverkostoissa  ovat  olleet  viime  vuosina

kasvavan  mielenkiinnon  kohteena  alan  asiantuntijoiden  ja  tutkijoiden  toimesta.  Niissä

tapahtuvia  prosesseja  on  tutkittu  kuitenkin  enemmän  esimerkiksi  haju  ja

korroosiokysymysten  yhteydessä kuin sellaisena  puhdistustapahtumana,  joka voitaisiin

ottaa huomioon esimerkiksi puhdistamoprosessien mitoituksessa.

Pitkään  tunnettu  havainto  on  ollut  se,  että  asumajäteveden  laatu  on  yleensä  hyvinkin

vakio ja suurimmat ennustettavat vaihtelut ovat hulevesien laimentavasta vaikutuksesta

johtuvat  pitoisuuserot  eri  vuodenaikoina.  Samoin  on  ollut  osoitettavissa  se,  että
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viemäriverkon  lopussa  mitattu  kuormitus  on  yleensä  pienempi  kuin  laskennallinen

asukasvastineluku edellyttäisi  (Pöyry Evironment 2002). Aikaisemmissa tutkimuksissa

on  havaittu  viemäriverkostossa  tapahtuvan  myös  merkittävää  jäteveden  biologisen

hapenkulutuksen  (BOD)  pienenemistä  ja  orgaanisen  aineen  muuntumista  liukoiseen

muotoon  jäteveden  vaikutuksesta  eli  ts.  orgaanisen  aineen  hydrolyysiä  (Hämäläinen

2005).  Hapellisissa  olosuhteissa  orgaanisen  aineen  (BOD)  hajoaminen  on  nopeampaa

kuin  hapettomissa  ja  lisäksi  hapettomissa  olosuhteissa  rikkivedyn  ja  pahanhajuisten

typpiyhdisteiden muodostuminen on todennäköistä.

Laadun muuttumista viemäriverkostossa on tutkittu viime aikoina useissa eri tilanteissa

mm.  Oulun  seudun  siirtolinjoissa.  (mm.  Pekkala  2006  ja  Hämäläinen  2006).

Tutkimusten  päätelmien  mukaan  viemäriverkostossa    virtaavassa  jätevedessä  tapahtuu

kaksi pääreaktiota. Jätevesi jäähtyy, koska putkea ja allasta ympäröivän maan lämpötila

on  jäteveden  lämpötilaa  alhaisempi.  Lisäksi  jätevesi  kuluttaa  nopeasti  happea  ja  sen

loputtua alkavat pelkistymisreaktiot, jotka voidaan todeta epämiellyttävänä hajuna.

Pekkalan  tutkimuksen  (2006,  s  93)  yhteenvedossa  todetaan,  että  hajua  muodostuu

paineviemäreissä  erityisesti  kesällä  jäteveden  viipymän  ollessa  yli  2  h  eli  viemärin

pituus  on  yli  2  km.  Happipitoisuuden  lasku  on  sitä  nopeampaa,  mitä  pienemmästä

paineputkesta  on  kyse,  koska  tällöin  on  runsaasti  putken  pintaa  jäteveden

tilavuusyksikköä kohti. Jo 1 – 2 km mittaisella viettoviemäriosuudella jätevesi hapettuu.

Toisaalta kun  jäteveden pumppaustiheydet ovat riittäviä  ja  jäteveden viipymä putkessa

pysyy lyhyenä, hajun muodostuminen vähenee.

Pekkala  on  tutkimuksessaan  (2006,  s  25)  tarkastellut  siirtoviemäreiden  hajuhaittojen

esiintymiseen  vaikuttavia  tekijöitä  ja  niiden  ratkaisukeinoja.  Haittojen  poistamiseksi

jätevettä  voidaan  käsitellä  joko  fysikaalisin  tai  kemiallisin  menetelmin.  Fysikaalisiin

menetelmiin  kuuluvat  jäteveden  ilmastus  ja  hapen  syöttö  jäteveteen.  Kemiallisilla

käsittelyillä  voidaan  ehkäistä  rikkivedyn  muodostumista  esim.  nostamalla  jäteveden

pH:ta,  tai  rikkivety  voidaan  sitoa  jäteveteen  siten,  ettei  se  pääse  vapautumaan  ja

aiheuttamaan  haittoja.  Pumppaamosta  poistuvan  ilman  käsittelyllä  estetään

pumppaamossa vapaana olevan rikkivedyn leviäminen ympäristöön .
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Tutkimuksen  mukaan  (Pekkala  2006)  viemärin  hajuongelmien  ratkaisussa

ensimmäisellä  sijalla  on  kohtuudella  estää  hajujen  syntymistä.  Seuraavana

toimenpiteenä  on  hajun  vapauttaminen  ilmaan  kohteessa.  jossa  siitä  ei  ole  ongelmia.

Hajua  pyrkii  vapautumaan  ilmaan  erityisesti  silloin,  kun  jätevesi  tulee  esim.

pumppaamoon tai viemärikaivoon suihkuna. Hajun syntymistä voidaan keinotekoisesti

estää nostamalla jäteveden pHarvo biologisen toiminnan estävälle tasolle yli yhdeksän

tai  syöttämällä  viemäriin  hapettavaa  kemikaalia.  pH:n  noston  vaikutus  on

pitkäaikaisempi, koska hapen lisäys kiihdyttää biologisia prosesseja viemärissä.

Pöyry  Environment  on  arvioinut  Saariselän  siirtoviemärin  toimintaa  reaktorina

hankkeen  valmisteluvaiheessa.  Selvityksen  mukaan  pääosa  siirtolinjasta  tulee

toimimaan  suljettuna  painejohtona.  Ensimmäisessä  vaiheessa  siirtolinjan

mitoitusvirtaama on 30 1/s ja toisessa vaiheessa 60 1/s. Rinnakkaiset siirtoviemärilinjat

ovat M225 tai M250 kokoa ja  linjan kokonaispitoisuus on 37 700 m. Linjan varrella

on  jonkin  verran  viettoviemäriosuuksia,  mutta  niiden  osuus  on  vähäinen  verrattuna

paineviemäriin.    Kummankin  rinnakkaisputken  tilavuus  on  noin  1  200  m3  ja  putken

seinämän pintaala 23 700 m3.

Yhtä putkea käyttäen mitoitusvirtaamalla 30 1/s putken teoreettinen viipymä on noin 11

tuntia,  joka  edustaa  minimiviipymää  toimintakauden  alkuvuosina.  Normaaliaikoina

laskennallinen viipymä on luokkaa 20  30 h. Putkiosuuden viipymään vaikuttaa tällöin

se, miten pumppausta ohjataan Saariselän tasausaltaalla. Selvityksen mukaan viipymät

ovat  joka  tapauksessa  niin  suuria,  että  putkessa  oleva  vesi  muuttuu  hapettomaksi

todennäköisesti 35 km päässä tasausaltaalla ja rikkivedyn muodostus alkaa viimeistään

noin putken puolessa välissä (Pöyry Environment 2002). Tätä teoriaa tukevat  laitoksen

edustajien huomiot Saariselän ja Ivalon välisen siirtoviemärilinjan hajuongelmista.

Saariselän siirtoviemäreiden tapauksessa Pöyryn selvitys arvioi, että putken sisäpinnan

ala on kasvullinen alusta ja sitä voidaan verrata esimerkiksi bioroottorin lamelleihin tai

biosuodattimen  täyteaineeseen.  Tällä  perusteella  arvioituna  siirtoviemärin  biofilmi,

olettaen  että  putken  seinämän  biofilmi  olisi  tasaisesti  kehittynyt  ja  putki  täysin

ilmastoitu,  hapettaisi  luokkaa  200  kgBOD/d  olevan  orgaanisen  kuormituksen.  (Pöyry

Environment 2002)
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Saariselän  siirtoviemäri  tulee  olemaan  pääosaltaan  hapettomana  ja  siksi  putki  toimii

anaerobisena reaktorina,  jolloin orgaanisen aineen hajoamisnopeus laskee merkittävästi

verrattuna vastaavaan hapelliseen reaktoriin.

Anaerobisissa reaktoreissa lämpötilalla on suuri merkitys sille, mitkä mikrobit  ja miten

voimakkaasti orgaaninen aines hajoaa. Pöyryn selvityksen mukaan ei ole todennäköistä,

että  lämpötilan  nousun  johdosta  putkessa  tapahtuisi  merkittävissä  määrin

metaanikäymistä  vaan  hajoamistuotteet  tulevat  olemaan  koostumukseltaan  vaihtelevia

orgaanisia happoja. Toisaalta tämä merkitsee sitä, että orgaanisen hiilen kokonaismäärä

pienene  kuin  20    30  %  verrattuna  siihen,  mitä  se  olisi  vastaavassa  hapellisessa

reaktorissa.  Tämän  perusteella  ideaalioloissa  anaerobisena  reaktorina  siirtoviemärin

”puhdistusteho”  olisi  orgaanisen  aineen  suhteen  luokkaa  40    60  kg  BOD/d.  (Pöyry

Environment 2002)

Selvityksen  yhteenvedon  perusteella  Saariselän  alueelta  Ivalon  Mellanaavan

puhdistamolle  tuleva  kuormitus  on  toiminnan  alkujaksolla  enimmillään  noin  460  kg

BOD/d  ja  nousee  mitoitustilanteessa  noin  1010  kg  BOD/d.  Jos  siirtoviemäri  toimisi

arvioidulla  teholla,  alkuvaiheessa  putkiprosessit  pienentäisivät  puhdistamolle  tulevaa

orgaanista kuormitusta noin 10 % ja loppuvaiheessa noin 5 %. Siirtoviemärin ennustettu

itsepuhdistusteho  jäisi  tämän  arvion  mukaan  niin  pieneksi,  ettei  sen  vaikutusta  ole

tarkoituksenmukaista  huomioida  Mellanaavan  prosessin  mitoituksessa.  (Pöyry

Environment 2002)

Hämäläinen  (2005)  on  omassa  diplomityössään  myös  analysoinut  varsin  kattavasti

jätevedessä  tapahtuvia  muutoksia.  Tutkimus keskittyi  Oulun  alueelle,  missä  jäteveden

lämpötila vaihteli tutkimuksen aikana 9  12 ºC:een välillä. Tutkimustulosten perusteella

hän  arvioi,  että    hydrolysoitumisnopeutta  voidaan  pitää  orgaanisen  aineen  muutoksia

rajoittaneena  tekijänä  paineviemäreissä.  Ennen  kuin  orgaaninen  aine  oli  jäteveden

mikrobien  hyödynnettävissä,  sen  täytyi  hydrolysoitua  liukoiseen  muotoon.

Tutkimuksessa ei havaittukaan selvää alenemaa BOD7:n osalta alle 10 h viipymillä. Sitä

vastoin  BOD7tulokset  kasvoivat  tutkituilla  linjoilla  viipymän  kasvaessa,  koska  yhä

suurempi  osa  orgaanisesta  aineesta  muuttui  hydrolyysin  vaikutuksesta  helposti

hajoavaan muotoon.



60

Hämäläinen  (2005)  toteaa  myös,  että  jätevesi  on  pääsääntöisesti  anaerobisessa  tilassa

paineviemäreissä  ja  aerobisessa  tilassa  viettoviemäreissä,  joten  jätevesi  voi  altistua

hyvinkin  vaihteleville  olosuhteille  verkostossa.  Lisäksi  pumppaamojen  lukumäärä  ja

sitä  kautta  niiden  vaikutus  jäteveden  laatuun  on  kasvanut  siirtoviemärilinjojen

pidentyessä.  Jätevesi on  lisäksi  väkevöitynyt uusien  viemäreiden  rakentamisen  myötä,

koska vuotovesien määrä on vähentynyt olennaisesti verrattuna vanhoihin verkostoihin.

Paineviemärissä  jäteveden  happi  kuluu  yleensä  nopeasti  loppuun  mahdollistaen

rikkivedyn synnyn verkostossa, mikä aiheuttaa korroosiota ja voimakasta hajua.

Viipymältään  alle  10  h  johtoosuuksilla  hapettomissa  oloissa  orgaaninen  aine  hajoaa

biologiselle  toiminnalle  nopeammin  käytettävään  muotoon.  Tällöin  tämän

jätevesifraktion  BOD7  kohoaa  jopa  30    50  %.  Kun  jäteveden  viipymä  kasvaa  johto

osuudella  yli  10  h,  alkaa  orgaaninen  kuorma  laskea  ja  kiintoainepitoisuus  kohota,  eli

puhdistamolle tuleva orgaaninen kuorma alenee.

Hydrolyysin  seurauksena  jäteveden  orgaaninen  aine  on  nopeammin  poistettavissa

verkostoa  seuraavissa  puhdistusprosesseissa.  Siirtoviemärilinjalla  vallitsevat

happiolosuhteet  vaikuttavat  olennaisesti  puhdistamolle  tulevaan  orgaanisen  aineen

kuormaan ja laatuun. (Hämäläinen 2005)

Tärkeimmät  olosuhdetekijät  ovat  siis  jäteveden  virtausaika  ja  viipymä  putkessa,

viemäriputken  rakenteelliset  olosuhteet,  putkien  täyttöaste  ja  lämpötila  sekä  jäteveden

happipitoisuus.  Merkittäviä  siirtolinjoilla  tapahtuvia  prosesseja  ovat  jätevesien  ja

putkien  sisäpinnan  biofilmin  mikrobitoiminta,  orgaanisten  aineiden  liukeneminen  ja

saostuminen. Siksi verkoston biologista toimintaa voidaan verrata jäteveden käsittelyyn

käytettyihin  moniin  biofilmireaktoreihin.  Olosuhteista  riippuen  biokemialliset  reaktiot

siirtolinjoilla ovat  joko aerobisia  tai anaerobisia. Viettoviemärit ovat yleensä vajaita  ja

osa putkesta jää ilmatäytteiseksi, paineviemärit taas täysiä ja siksi olosuhteiltaan yleensä

anaerobisia.  Monimutkaiset  prosessit  jatkuvat  siirtomatkan  ajan  jäteveden  virratessa

kohti puhdistamoa.
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6.3. Tarkasteltava kohde, Ylläksen alueen siirtolinjat

6.3.1. Siirtoviemäreiden linjaus ja rakenteelliset ominaisuudet

Jätevedet  muodostuvat  Ylläksen  alueen  taajamissa  ja  matkailukeskuksissa

Äkäslompolossa,  Ylläsjärvellä,  Lainiossa  ja  pienemmissä  näihin  liittyvissä  loma

asutuksen  keskittymissä.  Matkailukeskusten  ytimen  muodostavat  Ylläsjärven  ja

Äkäslompolon  kylät.  Jätevedet  pumpataan  pitkillä  siirtoviemäreillä  Yllästunturin

molemmilta puolilta Rautuvaaran puhdistamolle. Kuvassa 10 on esitetty Äkäslompolon

ja Ylläsjärven siirtoviemäreiden rakenteelliset ominaisuudet.

Äkäslompolon
verkosto

Ylläsjärven
verkosto

Merkkien selitykset

Pumppaamo

Paineviemäri

Viettoviemäri

Jäteveden
puhdistamo

JVP 1

JVP 2

JVP 3

JVP 4

Jälki 

lammikko

Rautuvaaran
puhdistamo

JVP 5

JVP 6

JVP 7

Luosun vanha
puhdistamo

JVP 11

JVP 10

JVP 9

JVP 22

JVP 8

Näyte
käsitelty

Näyte tuleva

Äkäslompolo
–Niesajoki

16, 97 km

Luosu –
Niesajoki

11, 785 km

Iso Ylläksen
viettoviemäri

9,0 km

Näyte 1

Näyte 2

Luosujärvi

Hannukainen

Yllästunturi

Niesajoki

Kuva 10.  Havainnekuva Ylläksen alueen siirtoviemäreiden rakenteellisista

ominaisuuksista ja lisänäytteiden ottopisteistä (ei mittakaavassa).
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Äkäslompolon  puoleisen  siirtoviemärin  linjaus  noudattaa  Äkäsjokilaaksoa  alavirtaan

noin 11 km:n matkan Hannukaisen kylän kohdalle, jonka jälkeen runkolinja nousee joen

itäpuolelta Rautuvaaraan kohti puhdistamoa. Linja alittaa Äkäsjoen yhteensä 11 kertaa.

Linjalla  on  yhteensä  kuusi  pumppaamoa,  joista  viimeinen  (JVP  7)  on  yhteinen

Ylläsjärven runkolinjan kanssa. Linjan varrella on useita virtaussuuntaan vasten olevia

kokoojaviemäreitä. Linjan kokonaispituus on 17,0 km.

Ylläsjärven puoleinen siirtoviemärin linjaus noudattaa Luosujokea ylävirtaan noin 6 km

Luosujärvelle asti  ja siitä edelleen länteen kohti Rautuvaaran puhdistamoa. Runkolinja

kulkee  Luosun  vanhan  puhdistamon  kautta  ja  osan  matkaa  Hannukainen  –  Ylläsjärvi

maantien vieressä sen eteläpuolella. Luosun vanhalle puhdistamolle (JVP 11) tulee Iso

Ylläksen  tunturialueen  jätevedet  noin  9  km  pitkällä  viettoviemärillä.  Linjalla  on

yhteensä  kuusi  pumppaamoa,  joista  viimeinen  (JVP  7)  on  yhteinen  Äkäslompolon

runkolinjan  kanssa.  Linjan  varrella  on  myös  virtaussuuntaan  vasten  olevia

kokoojaviemäreitä.  Ylläsjärven  siirtolinjan  kokonaispituus  on  11,8  km.  Linjat  yhtyvät

Rautuvaaran pumppaamolla nro 7 noin 500 m ennen puhdistamoa.  Molempien linjojen

paineviemäreiden  pääasialliset  putkikoot  ovat  315  ja  280  PVC6  ja  vastaavat

viettoviemärit 400 ja 315 PVCM.

6.3.2. Tutkimusaineisto ja menetelmät

Tutkimuksen  tavoitteena  on  arvioida  jätevedessä  tapahtuvia  laadullisia  muutoksia

tarkasteltavilta  siirtolinjaosuuksilta. Viemäriverkon eri osissa  vallitsevien olosuhteiden

tarkka  ennustaminen  on  vaikeaa,  jollei  suorastaan  mahdotonta  ja  siksi  putkistojen

yksittäisten osien toimintaa ei voi helposti kuvata samalla tarkkuudella kuin varsinaisen

puhdistamon vastaavia prosesseja. Paineviemäreissä virtaamat ja virtausnopeudet voivat

vaihdella  suuresti  putkilinjan  eri  kohdissa  riippuen  pumppujen  käyntiajoista  sekä

linjaston  profiilista.  Siksi  laskelmien  tuloksia  tulee  arvioida  suuntaaantavina.

Siirtolinjojen  hydrauliikasta,  viipymästä  ja  virtausolosuhteista  voi  kuitenkin  arvioida

sitä,  millaisia  muutoksia  jäteveden  laadussa  voidaan  olettaa  syntyvän  ja  mitä

suuruusluokkaa muutokset voivat olla.
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Tutkimuksen  ensimmäisessä  vaiheessa  analysoitiin      siirtolinjojen  suunnitelmista  ja

tarkepiirustuksista  linjaosuuksien rakenteelliset, tekniset  ja hydrauliset tiedot. Laskenta

toteutettiin  Microsoft  Office  Excel  taulukkolaskentaohjelmalla.  Jäteveden  viipymät

verkostossa  määritettiin  tutkittavien  paineviemäreiden  tilavuuksien  ja  jaksokohtaisten

virtaamien  suhteesta  sekä  viettoviemäreiden  teoreettisen  virtausnopeuden  (0,5  m/s)

perusteella.  Viipymät  määritettiin  vuoden  2006  keskivirtaamalle,  vuorokauden

maksimivirtaamalle  ja  lisänäytejaksojen I (4.25.7) sekä  II (12. 18.9) keskimääräisille

virtaamille.

Äkäslompolon  ja  Ylläsjärven  verkostojen  sekä  jätevedenpuhdistamon  lisänäytteenotot

toteutettiin  kahdessa  jaksossa.  Ensimmäinen  koejakso  (jakso  I)  ajoittui  sesonkiajan

ulkopuolelle  vuoden  2007  heinäkuulle  ja  jakson  pituus  oli  neljä  viikkoa.

Näytteenottoajankohdat olivat 4.7, 11.7, 18.7 ja 25.7. Toinen koejakso (jakso II) ajoittui

syksyn  ruskasesongille.  Toisen  jakson  näytteenottoajankohdat  olivat  12.9  ja  18.9.

Ensimmäisellä  jaksolla  kunakin  tarkkailupäivänä  näytteitä  otettiin  kahdesta  pisteestä.

Rautuvaaran  puhdistamon  tulevasta  ja  käsitellystä  jätevedestä  kerättiin  yhden

vuorokauden kokoomanäyte automaattisilla näytteenottimilla. Toisena tarkkailujaksona

näytteenottoa laajennettiin koskemaan Äkäslompolon ja Ylläsjärven verkostolta lähteviä

jätevesiä. Syyskuun jaksolla kahtena päivänä noin viikon välein pumppaamoita 1 ja 11

kerättiin käsin kertanäytteinä. Näytepisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 11.

Näytteet  analysoitiin  Lapin  ympäristökeskuksen  laboratoriossa  Rovaniemellä.

Näytteistä  määritettiin  mm.  kokonaisBOD7,  suodatettu  BOD7,  kokonaisfosfori,

liukoinen  fosfori,  kiintoainepitoisuus,  kemiallinen  hapenkulutus,  kokonaistyppi  ja

liukoinen  typpi  sekä  sähkönjohtokyky.  Laboratoriossa  tehtyjen  analyysien  lisäksi

laitoksella  mitattiin  tarkkailupäivän  virtaama  ja  kemikaalin  syöttömäärä  sekä

mahdolliset häiriöt ja niiden syyt.

6.3.3. Tulokset ja niiden tarkastelu

Koejaksojen  tarkoituksena  oli  suuntaa  antavasti  selvittää  Ylläksen  alueen  kahden

rinnakkaisen    runkolinjan  jäteveden  keskimääräinen  koostumus  ja  muutokset.

Kiintoaines  määritettiin  suodattamalla  mitattu  määrä  tutkittavaa  jätevettä  ja
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punnitsemalla  suodattimelle  jäänyt  kuivattu  sakka.    Liuennut  aines  on  kiintoaineen

määrittämisessä syntyneen suodosveden haihdutusjäännös.

Määritysten  avulla  pyrittiin  tutkimaan  orgaanisen  aineen  hajoamista  ja  erityisesti

biokemiallisen hapenkulutuksen muutoksia siirtolinjoilla. Biokemiallinen hapenkulutus

on  happimäärä,  minkä  veden  sisältämät  orgaaniset  jätteet  kuluttavat  aerobisissa

olosuhteissa  hajotessaan  biologisesti  standardiajassa  ja  lämpötilassa.  Lämpötila  on

yleensä +20 °C ja aika 7 vuorokautta, mikä merkitään BOD7 (RIL I 2004, s. 238).

Taulukkoon  18  on  koottu  yhteenveto  siirtoviemäreiden  teknisistä  ja  hydraulisista

tiedoista    ja  laskelmista.  Tulosten  mukaan    jätevedenpuhdistamolle  tuleva

keskimääräinen virtaama oli  jaksolla I 280 m3/d  ja jaksolla II 650 m3/d. Äkäslompolon

verkostosta tulena keskimääräinen arvioitu virtaama oli jaksolla I 187 m3/d ja jaksolla II

433  m3/d.  Vastaavasti  Ylläksen  verkostosta  tuleva  arvioitu  virtaama  oli  jaksolla  I  93

m3/d  ja  jaksolla II 217 m3/d. Verkostojen ulkopuolelta  linjastoon tulee  lisäkuormitusta

Äkäsjokilaaksosta ja Luosun kylästä. Jätevedet sekoittuvat Hannukaisen pumppaamolla

noin 500  m ennen puhdistamoa. Syksyn ruskaajan    näytejakson virtaamat olivat noin

2,3 kertaa suuremmat.

Äkäslompolon  linjaosuudella  viettoviemärin  osuus  koko  linjan  pituudesta  on  47  %,

tilavuudesta 59 % ja seinämäpintaalasta 53 %. Ylläsjärven linjalla viettoviemärin osuus

linjan pituudesta on 37 %, tilavuudesta 43 % ja seinämäpintaalasta 40 %.

Tarkkailujaksoilla teoreettinen viipymä Äkäslompolon linjalla vaihteli keskimäärin 40 

87 h välillä  ja Ylläsjärven linjalla 53  119 h välillä. Vuoden 2006 maksimivirtaamalla

teoreettinen  viipymä  on  laskennallisesti  Äkäslompolon  linjalla  25  h  ja  Ylläsjärven

linjalla  31  h.  Teoreettinen  viipymä  laskettiin  paineviemärin  vesitilavuuden  ja  tulevan

keskimääräisen  virtaaman  osamääränä  sekä  olettaen,  että  viettoviemärissä  jäteveden

virtausnopeus on 0,5 m/s.
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Taulukko 18.  Yhteenveto Ylläksen alueen siirtoviemäreiden teknisistä tiedoista ja

laskelmista (tulokset pyöristetty kokonaislukuihin).

Linjaosuus

Määritykset

Yksikkö Äkäslompolo 

Rautuvaara

Ylläsjärvi 

Rautuvaara

Linjan pituus

Kokonaispituus m 16 970 11 785

Viettoviem. osuus % 47 37

Paineviem. osuus % 53 63

Putkien tilavuus

Kokonaistilavuus m3 1 572 798

Viettoviem. osuus % 59 43

Paineviem. osuus % 41 57

Seinämäpintaalat

Kokonaispintaala m2 18 128 10 852

Viettoviem. osuus % 53 40

Paineviem. osuus % 47 60

Tulovirtaamat

siirtolinjoilla

Keskim. virtaamalla 2006 m3/d 318 159

Maksimi virtaamalla 2006 m3/d 764 382

Näytejakso I (07/2007) m3/d 187 93

Näytejakso II

(09/2007)

m3/d 433 217

Teoreettinen viipymä

Keskim. 2006 h 53 71

Maksimi 2006 h 25 31

Näytejakso I (07/2007) h 87 119

Näytejakso II (09/2007) h 40 53
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Seuraavassa  on  tarkasteltu  siirtoviemärilinjan  vaikutuksia  orgaanisen  kuormituksen

muutoksille.  Osa  koejakson  heinäkuun  ja  syyskuun    kahden  lisänäytejaksojen

analyysituloksista on esitetty esimerkin omaisesti liitteellä 1.  Taulukossa 19 on esitetty

jaksokohtainen yhteenveto tärkeimpien kuormitustekijöiden osalta.

Taulukko 19.  Lisänäytejaksojen yhteenvetotiedot tärkeimpien kuormitustekijöiden

osalta.

Parametri Yks. Jakso I Jakso II

Rautuv.

tuleva

Rautuv.

käsitelty

Äkäslomp.

lähtevä

Ylläsj.

lähtevä

Rautuv.

tuleva

Rautuv.

käsitelty

Kok. BOD7 mg/l 103 22 400 170 180 38

Liuk. BOD7 mg/l 20 12 190 92 34 32

Kok. P mg/l 8,275 1,18 15,0 10,5 11,0 0,31

Liuk. P mg/l 6,0 0,35 10,5 8,9 7,75 0,024

Kok. N mg/l 52,75 44,0 86,0 65,0 71,0 60,5

NH4N mg/l 43,75 40,3 65,0 53,0 58,0 60,5

Kiintoaine mg/l 101,0 27,0 305,0 128,0  220,0 0,017

Näytekertoja kpl 4 4 2 2 2 2

Heinäkuun  näytejaksoilla  Rautuvaaran  puhdistamolle  tulevan  jäteveden  orgaaninen

kuormitus vaihteli erittäin paljon. BOD7pitoisuudet olivat välillä 57  170 mg/l

( keskiarvo 103 mg/l)  ja liukoisen BOD7:n pitoisuudet tulevassa jätevedessä vaihtelivat

välillä  12    28  mg/l  (keskiarvo  20  mg/l).    Vastaavia  pitoisuusvaihteluita  havaittiin

kokonaisfosforin,  typen  ja  kiintoaineen  määritystuloksissa.  Laitokselle  tuleva  jätevesi

oli hieman normaalia asumajätevettä laimeampaa.

Liukoisen  BOD7  suhde  kokonaisBOD7:ään  oli  laitokselle  tulevassa  jätevedessä

keskimäärin  19,4  %  vaihteluvälin  ollessa  12    29  %.    Liukoisen  BOD7:n  osuus  on
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huomattavasti  pienempi  verrattuna  asumajätevesien  normaaliin  arvoon.  Toisin  sanoen

laitokselle tulevasta orgaanisesta kuormasta yli 80 % oli sitoutunut kiintoaineeseen.

Toisena  tarkkailujaksona  näytteenottoa  laajennettiin  koskemaan  Äkäslompolon  ja

Ylläsjärven  verkostolta  lähteviä  jätevesiä.  Syyskuun  ruskasesongilla  kahtena  päivänä

noin viikon välein kerättiin käsin pumppaamoita 1 ja 11 kertanäytteet. Analyysitulosten

mukaan Äkäslompolon verkostosta lähtevän jäteveden pitoisuudet olivat huomattavasti

väkevämpiä  verrattuna  Ylläsjärven  verkostosta  lähtevään.  Väkevyyseron  selittänee

Ylläsjärvellä  oleva  kylpylähotelli,  jonka  jätevesiä  laimentava  vaikutus  on  merkittävä.

Äkäslompolon verkostosta lähtevän jäteveden orgaaninen kuormitus vaihteli välillä 440

  360  mg/l  välillä  (keskiarvo  400  mg/l)  ja  liukoisen  BOD7:n  pitoisuudet  vaihtelivat

välillä  220    160  mg/l  (keskiarvo  190  mg/l).  Vastaavat  orgaanisen  kuormituksen

vaihtelut Ylläsjärven verkostosta lähtevässä jätevedessä olivat BOD7:n osalta välillä 230

  110  mg/l  ja  liukoisen  BOD7:n  pitoisuus  välillä  120    64  mg/l.  Jäteveden  BOD

pitoisuus aleni  hieman Rautuvaaran puhdistamolle  tullessaan. Syyskuun  näytejaksojen

laitokselle tulevan jäteveden BOD pitoisuuden  keskiarvo oli 189 mg/l.

Äkäslompolon  verkostosta  lähtevän  jäteveden  liukoisen  BOD7  suhde  kokonais

BOD7:ään  oli  keskimäärin  47  %  vaihteluvälin  ollessa  44,4    50,0  %.  Vastaavasti

Ylläsjärven  verkostosta  lähtevän  jäteveden  liukoisen BOD7  suhde kokonaisBOD7:ään

oli  keskimäärin  54  %  vaihteluvälin  ollessa  52,2    58,2  %.    Verkostoista  lähtevän

kiintoaineen  ja  liukoisessa  muodossa  olevan  orgaanisen  aineksen  osuudet  vastaavat

normaalia  yhdyskuntien  asumajäteveden  arvoja.  Puhdistamolle  tulevan  jäteveden

liukoisen BOD7 suhde kokonaisBOD7:ään oli keskimäärin 18,9 % vaihteluvälin ollessa

16,7  22,0 %.  Tulos vastasi heinäkuun näytejakson  suhdelukua. Syyskuun laitokselle

tulevasta orgaanisesta kuormasta yli 4/5 (81,1 %) oli sitoutunut kiintoaineeseen.

Kuvassa  11  on  esitetty  syyskuun  näytejakson  orgaanisen  kuorman  muutokset

suhdelukuna.
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Jakso II, BOD:n muutos siirtolinjoilla
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Kuva 11.  Jakson II tulokset Ylläksen siirtolinjoilla orgaanisen kuormituksen muutosten

suhteen.

Linjalla on vaihtelevasti sopivin väliajoin paine ja viettoviemäriosuuksia sekä jätevettä

ennen  siirtoviemäriin  tuloa  hapettavia  kokoojaviemäreitä,  joten  olosuhteet  jäteveden

biologisen kuormituksen muutoksille ovat otolliset. Ylläksen alueen viettoviemäreiden

putkien  sisäpinnan  ala  (14  000  m2)  on  kasvullinen  alusta  ja  sitä  voidaan  verrata

bioroottorin biofilmiin. Kahden havaintokerran perusteella runkolinjojen viettoviemäri

osuuksien  (yhteensä  noin  12  400  m)  biofilmi,  olettaen  että  putken  seinämän  biofilmi

olisi tasaisesti kehittynyt ja putki täysin hapellisissa olosuhteissa, alentaa puhdistamolle

tulevaa jäteveden orgaanista kuormitusta suuruusluokaltaan noin 140 kg/d.

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että Ylläksen siirtolinjojen tyyppisissä olosuhteissa

ja  niiden  vaikutuksesta  jäteveden  liuennut  orgaaninen  aines  muuttuu  hyvin

voimakkaasti  kiintoainemuotoon.  Ajoittain  lähes  kaikki  orgaaninen  aines  on

kiintoaineeseen  sitoutuneena  Rautavaaran  puhdistamolle  tulleessaan.  Jäteveden  laadun

muutokset  selittävät  osaltaan  kemiallinen  suorasaostuslaitoksen  hyvän  poistotehon

(80… 92 %)   BOD7:n  suhteen. Vuoden 2007 syksyn  lisänäytteiden  (jakso  II) vähäisen

lukumäärän (n = 2) johdosta johtopäätöstä tulee pitää suuntaa antavana, mutta kesäajan

(jakso I) analyysihavainnot tukevat johtopäätöstä.
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7. LAPIN MATKAILUKESKUSTEN PUHDISTAMOIDEN
KÄYTTÖKOKEMUKSET

7.1. Yleistä

Tutkimustyön  kuluessa  suoritettiin  kuuden  matkailukeskuksen  alueella

puhdistamovierailut.  Kittilän  Levin  ja  Ylläksen  Rautuvaaran  puhdistamoiden

tutustumiskäynnit  toteutettiin  keväällä  13.–14.3.2007,  Pelkosenniemen,  Ivalon

Mellanaavan  ja  Sallan  puhdistamoilla  vierailtiin  29.  31.8.2007  ja  Kilpisjärven

laitoksella 12.9.2007.

Puhdistamovierailujen  aikana  käytiin  aluksi  läpi  laitosten  johdon  ja  puhdistamon

hoitajien  kanssa  alueen  vesihuollon  yleistilanne,  puhdistamon  perustiedot  ja  prosessin

toiminnan  kuvaus.  Sen  jälkeen  tutustuttiin  eri  yksikköprosesseihin  sekä  niiden

yksityiskohtiin. Haastattelukäyntien tarkoituksena oli selvittää, miten laitokset toimivat

nykyisillä  prosessiratkaisuilla  yleisesti,  ja  kun  alueen  kausi  ja  sesonkivaihtelut  ovat

erittäin  suuret,  onko  investointien  jälkeen  laitosten  käytännön  toiminnassa  havaittu

ongelmia  ja  puutteita  sekä  olivatko  toteuttamisratkaisut  olleet  toiminnan  kannalta

oikeita.  Pääpaino  oli  jätevesien  käsittelyn  toiminnassa  havaituissa  ongelmissa  ja

puutteissa. Lopuksi keskusteltiin laitosten lähitulevaisuuden haasteista, muutospaineista

ja mahdollisesti tulevista investoinneista.

7.2. Yhteenveto käyttökokemuksista

Yleensä  laitosten  edustajat  olivat  tyytyväisiä  toteutettuihin  ratkaisuihin.  Laajat  alueen

vesihuoltoinvestoinnit  todettiin  pääsääntöisesti  onnistuneiksi  ratkaisuiksi.  Erityisen

hyvänä  asiana  käyttäjät  pitivät  kohteiden  julkisen  rahoituksen poikkeuksellisen  suurta

osuutta.  Laitosten  edustajien  mukaan  ilman  valtion  erityisrahoitusosuutta  hankkeet

olisivat huomattavasti viivästyneet tai eivät olisi käynnistyneet ollenkaan.
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Levin jätevedenpuhdistamo

Levin  puhdistamovierailun  yhteydessä  tuli  erityisesti  ilmi  laitoksen

käyttöhenkilökunnan  (Levin  Vesihuolto  Oy)  huoli  puhdistamon  tulevasta  toiminnasta.

Nykyinen  prosessi  perustuu  aktiivilietemenetelmään.  Levin  jätevedenpuhdistamon

ensimmäinen  vaihe  on  rakennettu  vuonna  1992.  Puhdistamoa  laajennettiin  vuonna

2001,  jolloin  rakennettiin  kokonaan  uudet  ilmastusaltaat  ja  uusi  jälkiselkeytysallas

entisten  kahden  rinnalle.  Nykyään  laitokselle  johdetaan  myös  Kittilän  kirkonkylän

jätevedet.

Puhdistamon  tulokuormitus  on  viime  vuosina  kasvanut  selvästi  aiemmin  ennakoitua

nopeammin.  Yhdyskuntajätevesien  käsittelyyn  kehitetty  tavanomainen  rinnakkais

saostusprosessi toimii tehokkaasti tasaisella kuormituksella, mutta suuret kuormituksen

vaihtelut  aiheuttavat  prosessihäiriöitä  ja  ylikuormitustilanteet  sekoittavat  laitoksen

biologisen  toiminnan.  Prosessin  ohjaus  on  hankala  hallita  silloin,  kun  kuormitukset

äkillisesti  vaihtelevat  jopa  kolminkertaisiksi.  Hieman  ongelmalliseksi  on  koettu  myös

puhdistamon hoitohenkilöstön suuri vaihtuvuus.

Periaatepäätös  Levin  jätevedenpuhdistamon  laajentamiseksi  ja    laitoksen  toiminnan

tehostamiseksi  on  tehty.  Laadittujen  suunnitelmien  mukaan  laajennuksen  päävaiheet

ovat  kemiallisen  esisaostuksen  tehostaminen,  flotaatio  jälkisaostus,  puhdistettujen

jätevesien  UVdesinfiointi  sekä  aktiivilieteosan  laajennus.  Laajennus  on  tarkoitus

toteuttaa vuosien 2007 ja 2010 välisenä aikana.

Laitoksen  edustajat  totesivat  ongelmia  olleen  myös  Levin  alueen  viemäriverkoston

hajuhaitoista  erityisesti  Levitunturin  pohjoisosan  pumppaamoilla  ja  kyläkeskustassa.

Hajuhaittojen  vähentämiseksi  ja  rikkivetyongelman  ehkäisemiseksi  verkostoon

syötetään  huippusesongin  aikana  keväällä  ferrinitraattiliuosta  (Fin  12)  200  g/m3.

Ferrinitraattisulfaatin  syötöllä  pyritään  hapettamaan  jätevettä  ja  sitomaan  pelkistynyt

rikki rautaan (FeS), jolloin rikkivedyn ym. hajukaasujen syntyminen estyy tai vähenee.

 Lisäksi todettiin olevan ongelmia kuivatun lietteen kompostoinnin kanssa talvikaudella.

Ongelmana  on  ollut  aumojen  jäätyminen  sydäntalvella.  Laitoksella  kuivattu  liete

kompostoidaan  sakeutuksen  jälkeen  puhdistamon  lähellä  olevalle  kompostikentälle.
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Lietteen  kuivaus  toteutetaan  esierotusrummulla  varustetulla  suotonauhapuristimella.

Kuivauskone purkaa kuivatun lietteen traktorin peräkärryyn, josta se siirretään kentälle.

Lietteen kuivaus suotonauhatekniikalla koettiin käyttäjien mielestä erittäin työlääksi  ja

aikaa vieväksi.

Ylläksen Rautuvaaran jätevedenpuhdistamo

Puhdistamon prosessi on kemiallinen suorasaostuslaitos ja puhdistamo on mitoitettu

700 000 m3 vuotuiselle  jätevesimäärälle. Jälkiselkeytysaltaana toimii rikastamon vanha

raakavesiallas.  Jälkiselkeytysaltaaseen  kertyy  jätevesien  lisäksi  sade  ja  sulamisvesiä

altaan  valumaalueelta.    Jälkilammikko  toimii  kuitenkin  eräänlaisena  puhdistamon

biologisena  osana  varsin  tehokkaasti.  Jälkilammikon  vesi  johdetaan  pumppaamalla

alapuoliseen  vesistöön.  Siirron  pumppauskustannukset  ovat olleet  huomattavia.  Laitos

on saanut  lupaviranomaiselta  luvan  jälkilammikon veden pumppauksen muuttamiseksi

gravitaatiolla toimivaksi. Muutostyö jälkilammikon putkiojan kaivamiseksi on aloitettu

keväällä 2007.

Rautuvaaran  jätevedenpuhdistamon  toiminta  vuonna  2006  täytti  pääosin  kaikki

laitokselle  asetetut puhdistusvaatimukset molemmilla puolivuosijaksoilla. Puhdistamon

toiminnan tehostamiseksi on harkittu rakentaa joko siirtolinjan varteen Luosun vanhalle

puhdistamolle  tai  nykyisen  puhdistamon  alueelle  tasausallas  tulokuormituksen

tasoittamiseksi.

Aikaisemmin  oli  ongelmia  sakokaivolietteen  vastaanoton  kanssa  pumppujen

tukkeutumisen  johdosta.  Sittemmin  ongelma  on  korjattu,  kun  vastaanottopisteeseen

rakennettiin  välppä.  Suorakaiteen  muotoisten  vaakaselkeytysaltaiden  toiminnassa  on

ollut  myös  ongelmia.  Liete  on  holvaantunut  altaan  lietepesien  kulmiin  ja  sen

poistaminen on ollut hankalaa. Selkeytysaltaaseen tulevan flokin laskeutusominaisuudet

on  todettu  huonoksi  ja  lietettä  siirtävä  muoviketjulaahain  nostaa  lietteen  pintaan.

Ongelman  syyksi  vierailun  yhteydessä  arvioitiin  se,  että  flokkausaltaan

hidaskierroksiset  lapasekoittimet  (yht. 9 kpl) on  mitoitettu  maksimivirtaamatilanteelle,

joten  ne  nykytilanteeseen  nähden  ylimitoitettuna  mahdollisesti  särkevät  syntyneen

flokin  ja  siksi  jälkiselkeytys  ei  toimi  halutulla  tavalla.  Ongelman  poistamiseksi

flokkausaltaan  viimeisimpien  hämmentimien  moottoreiden  tulisi  olla  portaattomasti
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säädettäviä. Lisäksi  laitoksen vaakalaskeutusaltaiden  leveyden  ja pituuden suhde 1:2,5

ei  ole  optimi.  Kirjallisuuslähteiden  (mm.  RIL  II  2004,  s  96)  perusteella  kyseisen

allastyypin suhde tulisi olla 1:5.

Käyttöhenkilöstä  kritisoi  mm.  myös  puhdistamorakennuksen  huonetilaratkaisuja.

Laitteistot  ja  rakenteet  on  sijoitettu  väljästi  ja  tilankäyttö  on  tehotonta  sekä

lämmityskustannuksia  lisäävä.  Laitoksen  prosessitiloihin  on  harkittu  hankittavaksi

lämmöntalteenottojärjestelmä.  Myös  puhdistamon  pitkän  huoltotien  talvikunnossapito

todettiin  ongelmalliseksi.  Erityistä  kiitosta  annettiin  lietteen  kuivaimen  (ruuvipuristin)

helppokäyttöisyydestä ja varmatoimisuudesta. Rautuvaaralla ei todettu olevan ongelmia

kuivatun lietteen talviaikaisen kompostoinnin toteuttamisessa.

Pelkosenniemen, Mellanaavan, Sallan ja Kilpisjärven jätevedenpuhdistamot

Bioroottorilaitosten prosessiratkaisut ovat pitkälti hyvin samanlaisia. Kaikkien laitosten

jäteveden  puhdistusprosessina  on  esiselkeytyksellä  ja  kemiallisella  saostuksella

varustettu  bioroottori.  Kilpisjärvi  poikkeaa  muista  laitoksista  siten,  että  hiekanerotus

puuttuu  prosessista  kokonaan  ja  allas  sekä  säiliöratkaisujen  yläosat  on  toteutettu

lujitemuovisena.

Bioroottorilaitosten  käyttöhenkilökunta  on  ollut  tyytyväinen  puhdistamoiden

toimintaan.  Laitokset  ovat  olleet  varmatoimisia  myös  suurten  virtaamien  aikana.

Merkittäviä  laiterikkoja  ei  ole  esiintynyt  ja  laitteistojen  käyttö  on  yksinkertaista  ja

vähätöistä. Normaalit huoltotoimenpiteet on ollut helppo suorittaa. Itse bioroottoreille ei

ole  tarvinnut  tehdä  muuta  kuin  normaalit  moottoreiden,  vaihteistojen  ja  laakereiden

määräaikaishuollot.

Yleisimmin eteen tullut korjaustoimenpide on näiden kokemusten mukaan bioroottorin

lamellien  vaihtaminen.  Mm.  Sallan  laitosvierailun  yhteydessä  yhden  roottorin  levy  ja

kannatin  ja  kiinnityslaitteita  oli  rikkoutunut.  Vaurio  oli  alkanut  levyjen  kiinnitysten

löystymisestä.  Kun  levyt  ovat  päässeet  liikkumaan,  ne  ovat  lopulta  rikkoneet

kiinnityslaitteensa  tai  menneet  muuten  kasaan.  Syynä  on  ollut  liiallinen  biomassan

kasvaminen  ensimmäisiin  bioroottoreihin  tai  niiden  alkupäähän.  Ylimääräisen

biomassan  huuhtoutumiseen  tulisikin  varautua kehittämällä  lamellien  rakennetta  siten,
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että  huuhtoutuminen  tehostuisi.  Tilannetta  helpottaisi  lamellirakenteiden  alkupään

harvennus.  Henkilökunnan  mielestä  bioroottorilaitoksille  tulisi  suunnitella

varmatoiminen siirrettävä ja helposti asennettava vesisuihkulla toimiva pesulaite.

Mellanaavan edustajat  totesivat  ongelmia  olleen  myös  Levin  tapaan  viemäriverkoston

hajuhaittojen  kanssa  pitkin  Saariselän  ja  Ivalon  välistä  siirtolinjaa  ja  Ivalon

keskustaajaman  läheisyydessä.    Hajuhaittojen  vähentämiseksi  linjaston

ongelmallisimpiin  paikkoihin  on  asennettu  otsonaattorit.  Laitteilla  otsonia  (O3)

valmistetaan  ilman  hapesta  (O2)  johtamalla  kuivaa  ja  jäähdytettyä  ilmaa  voimakkaan

sähkökentän  läpi.  Tällöin  happi  ionisoituu  ja  muuttuu  osaksi  otsonimuotoon.

Pumppaamoilla  otsoni  syötetään  pumppaamolta  lähtevään  tuuletusputkeen,  jolloin

otsoni reagoi hajua aiheuttavan rikkivedyn kanssa. Otsonaattorien tehollinen käyttöaika

on noin 700 h. Käyttäjien mielestä laitteista on ollut todellista hyötyä, mutta sen käyttö

ei  ole  täysin  ongelmatonta.  Sen  haittapuolina  on  myrkyllisyys,  epästabiilius  ja

korroosiovaikutukset,  siksi  pumppaamoiden  tuuletukseen  tulee  kiinnittää  erityistä

huomiota.  Tutkimustyön  edistyessä  paineellisten  siirtoviemärilinjojen  hajuhaitoista

päästäneen eroon tulevaisuudessa esim. siirtoviemäreiden jätevesien pHarvon nostolla.

Bioroottorilaitoksilla  ei  todettu  olevan  ongelmia  kuivatun  lietteen  talviaikaisen

kompostoinnin  toteuttamisessa.  Laitoksilla  kuivattu  liete  kompostoidaan  sakeutuksen

jälkeen  puhdistamon  lähellä  olevalle  kompostikentälle.  Lietteen  kuivaus  toteutetaan

Mellanaavalla,  Pelkosenniemellä  ja  Sallassa  koneellisella  ruuvipuristimella  (Hans

Huber  Rotamat).  Kilpisjärvellä  kuivaus  suoritetaan  Levin  tapaan  esierotusrummulla

varustetulla  suotonauhapuristimella.  Kilpisjärvellä  lietteen  tiivistämön  ja  kuivaimen

välinen siirtoputki on ajoittain tukkeutunut.

Mellanaavalla erityisenä lietteen käsittelyn ongelmana on lietteen kuivaimen alimitoitus

(50  %).  Mitoitusvirhe  johtuu  lähtöarvotiedoissa  olleesta  väärästä  lukemasta.

Lähtötiedoissa  ilmoitettu  tarvittava  lietteen  kuivauskapasiteetti  on  350  kgTS/h  (8,8

m3/h, TS 4 %). Todellinen  lietteen kuivauskapasiteetin  ja  tiivistämön  tilavuuden  tarve

on  kaksinkertainen.  Ongelma  poistetaan  hankkimalla  laitokselle  toinen  koneellinen

lietekuivain  entisen  rinnalle  ja  rakentamalla  prosessirakennuksen  viereen  katettu

tiivistämö.  Pelkosenniemellä  ja  Sallassa  vastaavasti  kuivatun  lietteen  siirtopumppaus

mäntäpumpulla on aiheuttanut ajoittain ongelmia männän tiivisteen  ja pumpun akselin
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varmuussokan  kestävyyden  johdosta.  Mellanaavan  puhdistamolla  vastaava  siirto

hoidetaan ruuvipumpulla.

Bioroottorilaitosten  käyttäjien  mielestä  ongelmalliseksi  koettiin  myös  betonisten

etuselkeytysaltaiden  ja  jatkuvatoimisten  lietteen  tiivistämöiden  hoito  ja  puhdistus.

Altaat  on  peitetty  betonikannella,  joka  toimii  samalla  laitetasona  ja  hoitotilana.

Betonikansiin on tehty huoltoaukot ylitekourujen kohdalle kourujen puhdistusta varten.

Käyttäjien  mielestä  altaiden  pintalietteen  poisto  ja  puhdistus  on  hankalaa  ahtaiden

luukkujen  kautta.  Parempi  ratkaisu  heidän  mielestä  olisi  toteuttaa  altaiden  kansisto

ritilärakenteisena ja varustaa altaat pintalietteenpoistokoneistolla. Toisaalta sakeuttamon

hajuhaittojen  vähentämiseksi  riittävän  peittävä  ja  tiivis  kansistorakenne  on  perusteltu

ratkaisu.
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8. LAPIN MATKAILUKESKUSTEN
VESIHUOLTOHANKKEIDEN VAIKUTUKSIA

8.1. Yleistä

Maa  ja  metsätalousministeriö  järjesti  Vesihuollon  suuntaviivat  työseminaarin

Helsingissä  8.2.2006.  Seminaarissa  pohdittiin  eri  mallien  avulla,  miten  voitaisiin

varmistaa  tarkoituksenmukaisten  ja kestävien  vesihuoltopalveluiden  tarjoaminen  myös

tulevaisuudessa.  Tarkastelun  taustalla  oli  tavoitetila,  jossa  vesihuoltopalvelut  ovat

sosiaalisesti  ja  yhteiskunnallisesti  kestäviä,  turvallisia  ja  toimintavarmoja,

ympäristöllisesti  kestäviä  ja  riskittömiä,  taloudellisesti  tehokkaita  ja  kestäviä  sekä

joustavia.    Toimiva  vesihuolto  on  yksi  tärkeimmistä  asutuksen,  palveluiden  ja

tuotannollisen toiminnan perusedellytyksistä.

Raportin  johtopäätöksissä korostui  myös  voimakkaasti  se, että  laajempien seudullisten

vesihuoltoratkaisujen edistäminen on tarkoituksenmukaista aina, kun siihen on järkevät

tekniset  ja  taloudelliset edellytykset. Malli on  tarkoituksenmukainen erityisesti  silloin,

kun  asutuksen  rakenne  ja  olemassa  oleva  vesihuollon  infrastruktuuri  mahdollistavat

laajat, pääosin toisiinsa kytketyt järjestelmät.

Lapin  matkailukeskusten  laajat  vesihuoltoprojektit  pohjautuvat  pitkälti  tämän  mallin

periaatteille. Hankkeet ovat olleet teknisesti, taloudellisesti ja myös vesiensuojelullisesti

perusteltuja. Viime vuosina on toteutettu myös muualla Suomessa runsaasti seudullisia

hankkeita,  joilla  on  aikaansaatu  ylikunnallista  yhteistyötä  niin  vedenhankinnassa  kuin

jätevesien  käsittelyssäkin.  Seudullisen  yhteistyön  kehittymisen  arvioidaankin  johtavan

lähivuosina  uusien  seudullisten  vesihuoltolaitosten  perustamiseen  ja  myös  muunlaiset

rakenteelliset muutokset alalla ovat yleistymässä.
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8.2. Yhteenveto Lapin matkailukeskusten vesihuoltohankkeiden
vaikuttavuudesta

Projektien  keskeisenä  tavoitteena  on  ollut  rakentaa  vesihuoltojärjestelmät  siten,  että

puhdistettujen  jätevesien  purkuvesistöt  kestävät  jätevesikuormituksen.  Matkailualueen

välittömässä  läheisyydessä  olevien  pienten  vesistöjen  pilaantuminen  estyy  ja  alueet

säilyvät virkistys ja matkailukäyttöä palvelevina vesistöinä.

Hankkeiden  valmisteluvaiheissa  tuli  myös  hyvin  esille  se,  että  vanhoilla  olemassa

olevilla  kemiallisella  esisaostuksella  varustetuilla  lammikkopuhdistamoilla  ei  päästä

tuleviin puhdistustavoitteisiin varsinkaan kuormitushuippujen aikana kevättalvella, vaan

jätevesien  kuormitusta  tulee vähentää nykyaikaisella  biologisella puhdistusprosessilla.

Jätevesien  puhdistamisen  keskittäminen  yhteen  hyvin  hoidettuun  yksikköön  luo

edellytykset parempaan puhdistustulokseen ja pienempiin vesistökuormituksiin.

Tulevaisuuden tavoitteeksi asetettiin myös päällekkäisten organisaatioiden korvaaminen

yhdellä  vesihuoltolaitoksella,  joka  voisi  tuottaa  vesihuoltopalveluja  edullisesti  ja

ammattitaitoisesti. Hankkeita valmistelevat työryhmät arvioivat myös, että puhdistamon

jatkokehittäminen  ja  henkilöstön  ammattitaidon  kehittäminen  ovat  paremmin

toteutettavissa  puhdistusvaatimusten  edelleen  kiristyessä.    Rakennettaessa  uusia

puhdistuslaitoksia  henkilöstön  ammattitaito  ja  sen  jatkuva  kehittäminen  ovat

avainasemassa hyvään puhdistustulokseen pääsemisessä. Jätevesilietteen  jatkokäsittely,

kuivaus,  sekoittaminen  tukiaineeseen  ja  kompostointi  on  taloudellisinta  ja  teknisesti

paremmin  hoidettavissa  suuremmassa  yksikössä  ympäristönäkökohdat  huomioiden.

Puhdistamolietteen käsittelyssä ja loppusijoittamisessa saavutetaan merkittäviä säästöjä

ja ympäristöetua matkailualueilla.

Taulukkoon  20  on  koottu  luettelon  omaisesti  projektien  toteutuksessa  arvioituja

positiivisia ja negatiivisia ekologisia,  aluetaloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Arvioinnin painopiste on ollut erityisesti kohteiden vesiensuojelullisissa vaikutuksissa.
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Taulukko 20. Hankkeiden vaikutukset.

Vaikutukset
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POSITIIVISET
Nykyaikainen
keskuspuhdistamo

x x x x x x

Poistuva vanha
puhdistamo (kpl)

4 3 1 1 0 2

Vedenjakelu varmistuu x x x x x
Välialueet verkoston
piiriin

x x x x

Mahdollistaa
matkailualueiden
hallitun kasvun

x x x x x x

Pintavedenottamo pois
käytöstä

x x

Lietteen käsittely
tehostuu

x x x x x x

Matkailukeskusten
välinen yhteistyö
paranee

x x

Vesihuoltoyhtiöiden
yhteistyö paranee

x x x x

Purkuvesistön koko
kasvaa

x x

Keskustaajaman
jätevedenpuhdistus
tehostuu

x x x x x x

Valumaalueen
latvavesistö vapautuu
jvkuormitukselta

x x x

Asumajätevedet
tasaavat
matkailukeskusten
jätevesien laatua

x x x x x

HAITALLISET
Jäteveden
pumppausmatkat

x x x x

Hajuhaittoja x x x x
Suuremmat
investointikustannukset

x x x x

Jäteveden lämpötilan
lasku viemäreissä

x x x x
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Projektien  kuluessa    rakennettiin  tai  uudistettiin  kuusi  jätevedenpuhdistamoa.

Toimenpiteillä  voitiin  lopettaa    11  teknisesti  vanhentunutta  jätevedenpuhdistamoa  ja

siirtää  jätevesien  käsittely  toimintavarmempaan  nykyaikaiseen  puhdistamoon,  jolloin

myös  yhdyskuntajätevesistä  aiheutuva  vesistöjen  kokonaiskuormitus  pienenee.

Aikaisemmin  matkailualueiden  jätevesien käsittelyn  vaikeutena oli pienten  yksiköiden

puhdistustuloksen pitäminen hyvänä vaihtelevissa kuormitustilanteissa.

Useiden  alueiden  matkailurakentamisen  suurimpana  kynnyksenä  on  ollut  ympäristön

sietokyky.  Erityisesti  Saariselän,  Ylläksen  ja  PyhäLuoston  alueiden  jätevesien

purkupaikat olivat pieniä vesistöjä,  joissa jäteveden haitat oli selvästi havaittavissa. Nyt

Saariselän  alueen  jätevesien  purkuvesistöt  Kaunispäänoja,  Laanioja  ja  Tolosjoki    sekä

PyhäLuoston  alueella  Pyhäjoen  ja  Kitisen  latvaosat  vapautuvat  kuormituksesta.

Toisaalta  Akujokeen  ja  Ivalojoen  alajuoksulle  tulee  aiempaa  enemmän

jätevesikuormitusta. Ivalojoessa laimenemisolosuhteet ovat kuitenkin suhteellisen hyvät,

eikä  jätevesistä  tule  ennalta  arvioiden  aiheutumaan  Ivalojoessa  merkittävää  haittaa.

Vastaavasti  Ylläksellä  Äkäs  ja  Lainiojoen  sekä  Ylläsjoen  yläosat  vapautuvat

vesistökuormitukselta.  Tällöin  pienet  loma  ja  virkistysalueiden  vesistöt  välttyvät

jätevesikuormitukselta ja säilyvät mahdollisimman luonnonmukaisina.

Hankkeet  ovat  edistäneet  merkittävästi  alueen  toimijoiden  yhteistyötä.  Alueella  oli

aikaisemmin  useita  vesihuollon  toimijoita  ja  nyt  yhtiöiden  fuusioilla  on  voitu  tehostaa

vesihuollon  organisointia  alueilla.  Vesilaitosorganisaatioiden  kehittämisellä  on  havaittu

saavutettavan selkeitä taloudellisia ja toiminnallisia etuja.

Lähes kaikissa tapauksissa keskustaajamasta tai kirkonkylältä tuleva asumajätevesi tasaa

matkailukeskusten  jätevesien  kuormitusvaihteluja  ja  parantaa  puhdistamoiden

toimintaedellytyksiä.  Siirtoviemärien  yhteydessä  rakennetuilla  yhdysvesijohdoilla  on

parannettu  tunturikeskusten  alueiden  vedenhankintaa  ja  erityisesti  sen  varmuutta,  sillä

runkolinjojen läheisyydessä olevat pohjavesivarannot on voitu hyödyntää järkevästi.

Siirtoviemärilinjojen  ansiosta on saatu  myös  runsaasti  hajaasutusta  jätevesiverkostojen

piiriin  vuonna  2004  voimaantulleen  hajaasutuksen  jätevesiasetuksen  tavoitteiden

mukaisesti. Esimerkiksi Ylläksen alueen Jauhojärven ja Luosun kylät, Ivalon Törmäsen
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kylä,  Ivalon  lentoaseman  ja  Alajärven  alueet  sekä  Kittilän  Uudensalmen  kylä  ja

lentoaseman alueet on  liitetty keskitetyn vesihuollon piiriin.

Lapissa  on  seitsemän  keskusta  (kuva  1),  johon  matkailu  on  pääasiassa  keskittynyt:

Tunturikeskukset,  Rovaniemen  kaupunki  ja MeriLapin  alue.  Lapin  matkailun  kehitys

on  jatkunut  edelleen  vahvana,  vaikka  matkailukeskuskohtaisia  eroja  onkin.  Sekä

kotimaisten että ulkomaisten yöpyjien määrä on lisääntynyt, mutta ulkomainen kysyntä

on  kasvanut  suhteellisesti  enemmän.  Lapin  matkailuun  investoidaan  parhaillaan

voimakkaasti,  mutta  vuotuisten  investointien  kokonaisarvoa  on  erittäin  vaikea

määritellä.  Vuoteen  2010  mennessä  Lapin  matkailukeskusten  suunniteltujen

investointien  arvoksi  on  arvioitu  noin  miljardi  euroa.  Vuoteen  2020  mennessä  Lapin

matkailutulon  odotetaan  kolminkertaistuvan  nykyisestä  noin  540  M€:sta.  (Lapin  liitto

2007)

Kuvassa 12 on esitetty Lapin suurten matkailukeskusten liikevaihdon kehitys viimeisen

10 vuoden aikana.  Kehitys on ollut voimakasta 2000 –  luvun  alusta  lähtien. Erityisen

hyvä  oli  vuosi  2006,  jonka  aikana  liikevaihto  kasvoi  lähes  kaikissa  tarkastelluissa

matkailukeskuksissa. Voimakkainta kasvu oli Ylläksellä  ja hitainta Saariselällä. (Lapin

liitto)

Kuva 12.  Liikevaihdon trendien vertailu Lapin matkailukeskuksissa (Lapin liitto

2007).
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Lapin  matkailualueiden  kehittymisen  eräinä  kynnyksinä  aikaisemmin  ovat  olleet

vanhanaikaiset ja toimimattomat vesihuoltoratkaisut. Suunnitelmien lähtökohtana onkin

ollut  turvata  matkailualueiden  ja  niihin  liittyvien  elinkeinojen  kehittämiselle  ja

yhteistyölle  riittävät  yhdyskuntatekniset  palvelut  pitkälle  tulevaisuuteen  siten,  että

puhdas  luonto  ja  sen  tarjoamat  virkistyskäyttöarvot  säilyvät.  Vuosina  1996  –  2006

julkisella  tuella  toteutetut  laajat  vesihuoltoinvestoinnit  turvaavat  osaltaan

matkailualueiden  hallitun  kehittymisen  ja  luovat  sitä  kautta  edellytyksiä  uusien

matkailuyrityksien ja työpaikkojen syntymiselle.
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9. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lapin  suurten  matkailukeskusten  vesihuollon  laajat  investoinnit  on  saatu  lähes

päätökseen.  Projektien  aikana  rakennettiin  yhteensä  kuusi  keskuspuhdistamoa  ja  yli

240 km  vesihuollon  runkolinjoja.  Lisäksi periaateratkaisut  on  myös  tehty Oloksen  ja

Suomutunturin alueiden vesihuollon toteuttamiseksi. Keskeinen johtopäätös on se, että

strateginen valinta kanavoida julkista rahoitusta nimenomaan Lapin matkailukeskusten

perusinvestointeihin ja toimintaympäristön kehittämiseen, on ollut oikea.

Julkisen  rahoituksen osuus  kaikista  Lapin  matkailukeskusten  investoinneista  on  ollut

pieni,  mutta  sen  merkitys  erityisesti  vesihuoltoinvestointien  toteutumisille  on  ollut

ratkaiseva ja osaltaan myös laukaiseva tekijä matkailukeskusten kasvusykäyksille.

Tutkimuksessa  tarkasteltiin  kuuden  suuren  Lapin  matkailukeskuksen  vesihuollon

nykyistä  tilaa,  teknisiä  ratkaisuja  ja  puhdistamoiden  toimintaa.  Lapin

matkailukeskusten  jätevedenpuhdistamoille  on  hyvin  tyypillistä  erittäin  suuret

hydrologiset  kuormitusvaihtelut.  Yhdyskuntavesien  käsittelyyn  kehitetty

konventionaalinen  rinnakkaissaostusprosessi  toimii  tehokkaasti  tasaisella

kuormituksella.  Puhdistamoiden  toiminnallisen  tarkastelun  perusteella  Lapin

matkailukeskusten  ensisijainen  laitosratkaisu  on  bioroottoriprosessi,  jonka

parhaimpana etuna on kuormitusvaihteluiden hyvä sietokyky.

Vuoden 2006  tarkkailuraporttien perusteella matkailukeskusten  jätevedenpuhdistamot

ovat toimineet yleisesti ottaen hyvin ja ne ovat täyttäneet pääsääntöisesti niille asetetut

puhdistusvaatimukset  vuonna 2006.  Kuitenkin  jaksokohtaisia  ylityksiä  on  tapahtunut

jonkin verran erityisesti keväällä huippusesongin aikaan.

Hyvin  ongelmalliseksi  on  havaittu  Levin  puhdistamon  tulokuormituksen  voimakas

kasvu  viime  vuosina.  Puhdistamon  kapasiteetti  ei  ole  enää  huippusesongin  aikana

riittävä  ja puhdistustulokset ovat ajoittain  jääneet  lupaehtoja  huonommaksi. Tämä on

johtunut Levin matkailualueen ennakoitua nopeammasta kasvusta. Erityistä huomiota

kiinnittää se, että puhdistamon saneeraustarve tulee jo seitsemän käyttövuoden jälkeen.

Herääkin  kysymys,  miten  matkailualueiden  vesihuoltoyhtiöiden  tulisi  vesihuollon
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prosessimitoituksissaan  varautua  alueiden  kehittymiseen  ja  kasvuun,  joka  on

riippuvainen  suhdanteista,  vetovoimaisuudesta  ja  markkinatilanteesta?  Millä

varmuudella  ennustetaan  tuleva  kehitys  ja  kuinka  suureen  ylikapasiteettiin

varaudutaan?  Kysymys  on  vaikea  ja  ainoa  mahdollisuus  on  tukeutua  alue

kehitysviranomaisten  virallisiin  arvioihin  kehityssuunnista  ja  trendeistä.  Tässä

suhteessa  tulevaisuudessa  matkailun  kehittämisessä  riittävän,  ajanmukaisen  ja

monipuolisen tutkimustiedon tarve on merkittävä.

Lapin  matkailukeskusten  nykyisiä  lupaehtoja  tullaan  tarkastamaan  määrävälein.

Lupaehdoille  on  tyypillistä  BATtekniikan  periaatteiden  mukainen  kiristyvä  trendi.

Siksi  päästöjen  rajaarvot  tulevat  kiristymään  tulevaisuudessa  jossain  määrin.  Pääosin

nykyisillä  investoinneilla  voidaan  kuitenkin  saavuttaa  myös  kiristyvät  lupaehdot.

Puhdistamot  ovat  pääosin  myös  myöhemmin  laajennettavissa,  jos  matkailukeskusten

nousujohteiset kasvuennusteet toteutuvat ja jätevesikuormitus edelleen kasvaa.

Tutkimuksen  eräänä  pääkysymyksenä  oli  arvioida,  miten  pitkät  siirtoviemärit

vaikuttavat  puhdistamoiden  toimintaan  ja  tuloksiin.  Työn  kokeellisessa  osassa

tarkasteltiin  Ylläsjärven  alueen  pitkien  siirtoviemärilinjojen  vaikutusta  jäteveden

laatuun  ja  puhdistustulokseen.  Tulosten  mukaan  Ylläksen  alueen  kaltaisissa

olosuhteissa siirtoviemärit vähentävät jossain määrin puhdistamolle tulevaa orgaanista

kuormitusta ja niiden vaikutuksesta jäteveden liuennut orgaaninen aines muuttuu hyvin

voimakkaasti  kiintoainemuotoon.  Tällöin  jäteveden  orgaanista  kuormitusta  voidaan

alentaa  hyvin  myös  kemiallisella  menetelmällä.  Tulosten  keskeinen  päätelmä  oli  se,

että tulevaisuudessa jätevedenpuhdistamoiden prosessisuunnittelun  optimoinnissa olisi

hyödyllistä  huomioida  myös  siirtoviemäreissä  tapahtuvat  jäteveden  biologiset

muutokset.

Projekteilla  todettiin  olleen  suuria  elinkeinollisia  ja  vesiensuojelullisia  vaikutuksia  ja

hankkeet ovat myös teknisesti ja taloudellisesti perusteltuja. Keskeinen johtopäätös on

myös  se, että  ilman  toteutettuja  vesihuoltoinvestointeja  ympäristönsuojelunäkökohdat

olisivat  pysäyttäneet  matkailukeskusten  myönteisen  kehityksen.  Lapin  suurten

matkailukeskusten  vesihuollon  tilanne  on  tällä  hetkellä  varsin  hyvä.  Suurilla

investoinneilla  on  saatu  aikaan  nykyaikaiset  vesihuoltojärjestelmät  ja  alueiden  tuleva

kokonaisvaltainen kehittäminen on hyvin vahvalla pohjalla.
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LIITTEET

LIITE 1.  YLLÄKSEN VESIHUOLTO, LISÄNÄYTTEET

Liite 1/1

Ylläksen jätevedenpuhdistamo Jakso 1
Lisänäytteet ja laskelmat 2007 Heinäkuu 2007

Vk. 27
Näytepvm 4.7.2007
Hav.paikka Rautuvaara jvp
Jakso 1

Määritys Kuvaus Yksikkö  Tuleva  Käsitelty Red. %  Huom.

BOD338M Biologinen hapen kulutus   mg/l 57 38 33,33
BOD389M Biologinen hapen kulutus, suod. mg/l 12 32 166,67  Liuennut
CODCR286M Kemiallinen hapenkulutus   mg/l 170 73 57,06
COND318M Sähkönjohtokyky mS/l 57 67  
NH4N333M Ammoniumtyppi, spektrofo µg/l 36000 36000 0,00
NTOT323M Kokonaistyppi, FIA µg/l 41000 39000 4,88
PFE307M Fek.enteroc.kalvos.0.45 kpl/100 ml w40000  w10000 Enteroc.
PH307M pH 7,18 6,46
PO4P391M Fosfaattifosfori, FIA µg/l 5200 100 98,08  Liuennut
PO4P632M Fosfaattifosfori suodatus   µg/l 4800 30 99,38  Liuennut
PTOT315M Kokonaisfosfori, K2S208   µg/l 6000 250 95,83
PTOT541M Konaisfosfori, suodatus µg/l 4700 53 98,87
SS362M Kiintoaine, GF/A, gravim   mg/l 85 14 83,53
THCF309M Kolibak.lämpök.Kalv.0,45 kpl/100 ml 180 Kolit
TEMP383M Lämpötila º C 4,7 7,0

Virtaama m3/vrk 280
Kemik.syöttö (ALF) g/m3 450

Näytteen lisätiedot:
Lämpökestoiset koliformiset bakteerit, tulos ääretön

Analyys.paikka: Lapin ympäristökeskus, laboratorio

Näytenrot: 130701122 Käsitelty
130701123 Tuleva

Analyysipäivä: 17.7.2007 Käsitelty
25.7.2007 Tuleva

Biologinen hapen kulutus, suhde %
BOD suod./tot. Tuleva 21,05  %

Käsitelty 84,21  %
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Liite 2/1

Ylläksen jätevedenpuhdistamo Jakso 5B
Lisänäytteet ja laskelmat 2007 Heinäkuu 2007

Vk. 37
Näytepvm 12.9.2007
Hav.paikka Ylläsjärvi pumppaamo, Äkäslompolo pumppaamo, JVP tuleva
Jakso 5B

Ylläsjärvi  Äkäsl. JVP
Määritys Kuvaus Yksikkö  pumpp.  pumpp.  Tuleva

BOD338M Biologinen hapen kulutus   mg/l 230 440 210
BOD389M Biologinen hapen kulutus, suod. mg/l 120 220 35
CODCR286M Kemiallinen hapenkulutus   mg/l 520 820 460
COND318M Sähkönjohtokyky mS/l 75 96 72
NH4N333M Ammoniumtyppi, spektrofo   µg/l 56000 71000 54000
NTOT323M Kokonaistyppi, FIA µg/l 67000 86000 65000
PFE307M Fek.enteroc.kalvos.0.45 kpl/100 ml 40000 1000000 500000
PH307M pH 7,22 7,16 7,19
PO4P391M Fosfaattifosfori, FIA µg/l 8000 9700 7000
PO4P632M Fosfaattifosfori suodatus µg/l 7400 8500 6300
PTOT315M Kokonaisfosfori, K2S208 µg/l 11000 14000 10000
PTOT541M Konaisfosfori, suodatus µg/l 9300 10000 7100
SS362M Kiintoaine, GF/A, gravim mg/l 180 310 270
THCF309M Kolibak.lämpök.Kalv.0,45 kpl/100 ml 9000000 16000000 3000000
TEMP383M Lämpötila º C    

Virtaama m3/vrk 650
Kemik.syöttö (ALF) g/m3 500

Näytteen lisätiedot:
Lämpökestoisten koliformisten (THCF309M) tulos epävarma (W)
Fekaalisten enterokokkien ( PFE311M) tulos epävarma (W)

Analyys.paikka: Lapin ympäristökeskus, laboratorio

Näytenro: 130701627 Ylläsjärvi (pumppaamo)
130701628 Äkäslompolo (pumppaamo)
130701626 JVP, tuleva

Analyysipäivä: 21.9.2007

Biologinen hapen kulutus, suhde %
BOD suod./tot. Ylläsjärvi (pumppaamo) 52,17 %
BOD suod./tot. Äkäslompolo (pumppaamo) 50,00 %
BOD suod./tot. JVP, tuleva 16,67 %
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Liite 3/1

Ylläksen jätevedenpuhdistamo Jakso 6B
Lisänäytteet ja laskelmat 2007 Heinäkuu 2007

Vk. 38
Näytepvm 18.9.2007
Hav.paikka Ylläsjärvi pumppaamo, Äkäslompolo pumppaamo, JVP tuleva
Jakso 6B

Ylläsjärvi  Äkäsl. JVP
Määritys Kuvaus Yksikkö  pumpp.  pumpp.  Tuleva

BOD338M Biologinen hapen kulutus   mg/l 110 360 150
BOD389M Biologinen hapen kulutus, suod. mg/l 64 160 33
CODCR286M Kemiallinen hapenkulutus   mg/l 290 780 400
COND318M Sähkönjohtokyky mS/l 74 88 86
NH4N333M Ammoniumtyppi, spektrofo   µg/l 50000 59000 62000
NTOT323M Kokonaistyppi, FIA µg/l 63000 86000 77000
PFE307M Fek.enteroc.kalvos.0.45 kpl/100 ml 340000 1700000 820000
PH307M pH 7,32 7,28 7,24
PO4P391M Fosfaattifosfori, FIA µg/l 8100 11000 8200
PO4P632M Fosfaattifosfori suodatus µg/l 7300 9000 7300
PTOT315M Kokonaisfosfori, K2S208 µg/l 10000 16000 12000
PTOT541M Konaisfosfori, suodatus µg/l 8500 11000 8400
SS362M Kiintoaine, GF/A, gravim mg/l 76 300 170
THCF309M Kolibak.lämpök.Kalv.0,45 kpl/100 ml 3300000 17000000 9500000
TEMP383M Lämpötila º C    

Virtaama m3/vrk  
Kemik.syöttö (ALF) g/m3  

Näytteen lisätiedot:
Lämpökestoisten koliformisten (THCF309M) tulos epävarma (W)
Fekaalisten enterokokkien ( PFE311M) tulos epävarma (W)

Analyys.paikka: Lapin ympäristökeskus, laboratorio

Näytenro: 130701627 Ylläsjärvi (pumppaamo)
130701628 Äkäslompolo (pumppaamo)
130701626 JVP, tuleva

Analyysipäivä: 21.9.2007

Biologinen hapen kulutus, suhde %
BOD suod./tot. Ylläsjärvi (pumppaamo) 58,18 %
BOD suod./tot. Äkäslompolo (pumppaamo) 44,44 %
BOD suod./tot. JVP, tuleva 22,00 %


