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Yhdyskuntien
jätevesien

käsittely 2002

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimialueella oli vuon-
na 2002 käytössä 83 yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoa,
joissa käsiteltiin kuntien viemärilaitosten jätevedet. Näiden
puhdistamojen  lisäksi oli joukko laitosten (asuntolat, leiri-
keskukset, vanhainkodit, teollisuuslaitosten saniteettijäteve-
det ym.) jätevedenpuhdistamoja, joita ei tarkastella tässä kat-
sauksessa.

Kahta lukuun ottamatta
kaikki biologiskemiallisia puh-

distamoja

Kaikki kuntien viemärilaitosten jäteve-
det käsitellään jätevedenpuhdistamois-
sa.

Lounais-Suomen ympäristökeskuk-
sen toimialueen yhdyskuntien 83 jäte-
vedenpuhdistamosta 60 eli 72 % on pro-
sessiltaan biologiskemiallisia rinnak-
kaissaostuslaitoksia.

Muut puhdistamot (23) voidaan ryh-
mittää puhdistusmenetelmän perusteel-
la:
� 17 biologiskemiallista bioroottorilai-
tosta (jälkisaostus)
� 3 biologiskemiallista jälkisaostuslai-
tosta (Huittinen, Lavia ja Velkua)
� 1 kemiallinen puhdistamo (Uusikau-
punki)

� 1 suopuhdistamo (Yläne; käyttö lopetettiin
30.12.2002)
� 1 muu puhdistamo (Parainen; kemiallinen esisaos-
tus, biologiset suodattimet, typenpoisto).

Uusia siirtoviemäreitä ja tehokkaampia puhdis-
tamoja

Kiikoisten jätevedenpuhdistamon laajennus (ilmastus-
allas ja toinen jälkiselkeytin) otettiin käyttöön loka-
kuussa 2001.

Köyliön kunnan Kepolan jätevedenpuhdistamon
kuormitus keveni oleellisesti kanateurastuksen päätyt-
tyä Kepolassa vuonna 2001.

Ulvilan kaupungin Antinkartanon jätevedenpuh-
distamon käyttö lopetettiin vuoden 2002 huhtikuussa,
mistä alkaen jätevedet on johdettu kaupungin keskus-
puhdistamolle.

Rauman kaupungin viemärilaitoksen jätevedet (Eu-
rajoen ja Lapin kuntien jätevedet mukaan lukien) on
12.4.2002 alkaen johdettu Rauman metsäteollisuuden
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jätevedenpuhdistamolle. Rauman kaupungin Maan-
päänniemen jätevedenpuhdistamossa voidaan yhdys-
kuntajätevesiä käsitellä tilapäisesti, mikäli niitä ei voi-
da johtaa metsäteollisuuden puhdistamolle.

Someron kaupungin jätevedenpuhdistamon sanee-
raus aloitettiin vuoden 2002 alussa ja uudistetut pro-
sessiyksiköt otettiin vaiheittain käyttöön huhtikuusta
2002 alkaen. Kokonaisuudessaan saneeraus valmistui
syksyllä 2002.

Särkisalon kunnan Förbyn uusi jätevedenpuhdis-
tamo otettiin käyttöön kesäkuun alussa 2002, jolloin
lopetettiin Finbyn vanhan jätevedenpuhdistamon
käyttö.

Yläne-Säkylä siirtoviemäri otettiin käyttöön
30.12.2002, jolloin lopetettiin Yläneen jätevesien johta-
minen vanhalle suopuhdistamolle.

Kiukainen Eurakoski–Harjavalta siirtoviemäri otet-
tiin käyttöön 13.5.2003, jolloin Eurakosken jäteveden-
puhdistamon käyttö lopetettiin.

Kiukainen Panelia-Eurakoski siirtoviemäri otetaan
käyttöön lokakuussa 2003, jolloin Panelian taajaman
jätevedet tullaan johtamaan Harjavallan puhdistamol-
le.

Mynämäki-Nousiainen siirtoviemäri on rakenteilla
ja otetaan käyttöön vuoden 2004 alkupuolella, mistä
alkaen Mynämäen jätevedet tullaan johtamaan Raisi-
on puhdistamolle.

Uudenkaupungin Häpönniemen jätevedenpuh-
distamon biologinen yksikkö (biologiset suodattimet,
typenpoisto) on rakenteilla ja otetaan käyttöön vuo-
den 2004 alkupuolella.

Raision jätevedenpuhdistamon kapasiteetin nosto
ja tehostaminen typenpoisto mukaan lukien on raken-
teilla ja valmistuu vuoden 2004 alkupuolella.

Yhdyskuntien jätevesien määrä ja niiden aiheut-
tama vesistökuormitus väheni vuonna 2002

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimialueen yh-
dyskuntien 83 jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin
vuonna 2002 jätevesiä yhteensä keskimäärin 166 000 m3

vuorokaudessa, mikä oli 21 % vähemmän kuin vuosina
2001 ja 2000 (molempina vuosina 210 000 m3/vrk). Mer-
kittävin syy jätevesimäärän vähenemiseen oli poikkeuk-
sellinen kuivuus vuoden 2002 loppupuolella, jolloin
viemäriverkostoihin ja jätevedenpuhdistamoille ei tul-
lut juuri lainkaan vuoto- eikä kuivatusvesiä.

Puhdistamojen ohi joudutaan ajoittain johtamaan
käsittelemätöntä tai puutteellisesti käsiteltyä jätevettä
mm. laitevikojen ja korjaustoimenpiteiden vuoksi sekä
myös runsaista sateista ja lumen sulamisesta aiheutu-
vien vuotovesien takia. Vuonna 2002 ohijuoksutettiin
jätevesiä yhteensä keskimäärin 2700 m3 vuorokaudes-
sa, mikä oli 1,6 % puhdistamoilla käsitellyn jäteveden
määrästä. Ohijuoksutetun jäteveden määrä oli pienem-
pi kuin vuonna 2001 (3000 m3/vrk) ja alle puolet ohitus-
vesimäärästä vuonna 2000 (6400 m3/vrk). Eniten ohi-
tuksia tapahtui edelleen Turun kaupungin sekaviemä-
röidyn verkon alueelta ja osittain puhdistettujen jäte-
vesien ohijuoksutuksia Turun keskuspuhdistamolta
(yhteensä keskimäärin 2190 m3/vrk), mikä oli 81 % kaik-
kien ohijuoksutettujen jätevesien määrästä vuonna
2002.

Orgaaninen kuormitus

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille tulevan or-
gaanisen kuormituksen (biologinen hapenkulutus,
BHK7) määrä on pysynyt vuodesta 1992 lähtien samalla
tasolla. Vuonna 2002 yhteenlaskettu tulokuorma oli
keskimäärin 43,8 tonnia O2/d (d = vuorokaudessa)
(2001: 44,1 t O2/d ja 2000: 43,9 t O2/d).

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta vesistöihin
johdettu BHK7 –kuormitus oli vuonna 2002 yhteensä
2,3 t O2/d (2001: 2,2 t O2/d  ja 2000: 2,6 t O2/d). Vesistö-
kuormitus on vähentynyt vuoden 1994 tasosta 71 %
(1994: 7,8 t O2/d).

Keskimääräinen puhdistusteho vuonna 2002 oli 94,7
%, kun se vuonna 2001 oli 95,0 % ja vuonna 2000 94,1 %.
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Fosforikuormitus

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille tuleva fosfo-
rikuormitus väheni 1990-luvun alkupuolella pesuai-
neiden fosforipitoisuuden vähenemisen seurauksena.
1990-luvun loppupuolella ja vuosina 2000-02 jäteve-
denpuhdistamojen fosforikuormitus on pysynyt mel-
ko vakaana. Vuonna 2002 yhteenlaskettu tulokuorma
oli keskimäärin 1,35 tonnia P/d (2001: 1,41 t P/d ja 2000:
1,44 t P/d).

Typpikuormitus

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen typpikuormi-
tusta on tutkittu ja tilastoitu säännöllisesti vasta 1990-
luvulla. Typen poisto jätevesistä perustuu pääasiassa
typen sitoutumiseen poistettavaan ylijäämälietteeseen
ilman, että puhdistusprosessi olisi suunniteltu ja ra-
kennettu typenpoistoa silmälläpitäen.

Salon jätevedenpuhdistamo on Lounais-Suomen
ympäristökeskuksen alueella ensimmäinen, joka on
tehostettu erityisesti typpeä poistavaksi. Denitrifikaa-
tioprosessia ei kuitenkaan ole saatu toimimaan suun-
nitellulla tavalla ja kokonaistypen poisto on jäänyt Sa-
lossa vaatimattomaksi (2002: 25 %). Ammoniumtypen
nitrifikaatio on toiminut hyvin, mutta denitrifikaatio
ei ole toiminut, joten typpi on jänyt käsiteltyyn jäteve-
teen nitraattimuodossa.

Paraisten jätevedenpuhdistamon tehostus biologis-
kemialliseksi laitokseksi on toteutettu siten, että puh-
distamolla saavutetaan myös tehokas kokonaistypen
poisto. Paraisten puhdistamon biologiset suodattimet
otettiin käyttöön kesällä 1999. Vuonna 2002 typenpois-
ton teho oli vuosikeskiarvona laskettuna 76 %.

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta vesistöihin
johdettu fosforikuormitus on pysynyt vakaana koko
1990-luvun. Keskimääräisen puhdistustehon parantu-
misen takia vesistökuormitus on vähentynyt 2000-lu-
vun alkuvuosina ja oli vuonna 2002 keskimäärin 0,083
tonnia P/d (2001: 0,091 t P/d ja 2000: 0,106 t P/d).

Keskimääräinen puhdistusteho oli vuonna 2002 fos-
forin osalta 93,9 % (2001: 93,5 % ja 2000: 92,7 %).

Puhdistamolle tulevan jäteveden orgaanisen kuor-
mituksen ja typpikuormituksen suhteesta riippuen
Auran (64 %) ja Huittisten (72 %) jätevedenpuhdista-
moilla on vuonna 2002 saavutettu tehokas kokonaisty-
pen poisto typen ylijäämälietteeseen sitoutumisen
myötä. Kiikoisten, Kodisjoen, Laitilan, Paimion, Per-
niön Kirkonkylän, Pomarkun, Pöytyän, Raision, Sau-
von, Someron, Someron Oinasjärven, Särkisalon, Vah-
don, Velkuan ja Yläneen jätevedenpuhdistamoilla saa-
vutettiin vuonna 2002 yli 50 prosentin keskimääräinen
kokonaistypen poisto.

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille tuleva typ-
pikuormitus on pysynyt 1990-luvulla ja 2000-luvun al-
kuvuosina vakaana. Vuonna 2002 yhteenlaskettu tulo-
kuorma oli keskimäärin 7,2 tonnia N/d (2001: 7,8 t N/d
ja 2000: 7,9 t N/d).

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta vesistöihin
johdettu typpikuormitus oli vuonna 2002 yhteensä
keskimäärin 4,4 tonnia N/d (2001: 5,1 t N/d ja 2000: 4,9 t
N/d).

Typen puhdistusteho oli vuonna 2002 keskimäärin
38,8 % (2001: 34,8 % ja 2000 38,5 %).
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Jätevedenpuhdistamojen TOP 35Jätevedenpuhdistamojen TOP 35Jätevedenpuhdistamojen TOP 35Jätevedenpuhdistamojen TOP 35Jätevedenpuhdistamojen TOP 35
Puhdistusteho (%)
BHK7 Fosfori Typpi

Jämijärvi 99 99 (28)
Lavia 99 99 (37)
Pyhäranta Reila 99 98 (32)
Huittinen 99 97 (72)
Paimio 99 97 (52)
Kankaanpää 98 97 (47)
Kankaanpää Venesjärvi 99 96 (35)
Lemu 97 98 (09)
Marttila 98 97 (33)
Pori Pihlava 97 98 (30)
Säkylä 99 96 (46)
Kaarina 98 96 (43)
Taivassalo 98 96 (39)
Punkalaidun 97 96 (20)
Halikko Vaskio 96 96 (20)
Harjavalta 95 97 (25)
Kemiö 97 95 (37)
Loimaa 96 96 (33)
Perniö Kirkonkylä 96 96 (50)
Somero Oinasjärvi 94 98 (66)
Ulvila 96 96 (36)
Velkua 98 94 (65)
Aura 98 93 (64)
Raisio 96 95 (52)
Rymättylä 97 94 (35)
Karinainen 97 93 (24)
Kiukainen Panelia 95 95 (23)
Köyliö Kankaanpää 96 94 (31)
Laitila 96 94 (51)
Merikarvia 94 96 (25)
Merimasku 98 92 (46)
Pyhäranta Ihode 97 93 (24)
Uusikaupunki Lokalahti 96 94 (11)
Vahto 96 94 (62)
Yläne 96 94 (93)
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Huonosti toimivat puhdistamot

Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa, jäteveden
johtamista koskevassa lupapäätöksessä tai ennakkoil-
moituslausunnossa määrättyjä puhdistusvaatimuksia
(vesistöön johdetun jäteveden keskimääräisiä pitoi-
suusarvoja ja/tai puhdistustehoja vuosi-, puolivuosi-
tai neljännesvuosikeskiarvioina laskettuna ohitusve-
det mukaan lukien) ei vuonna 2002 saavutettu Alasta-
ron, Dragsfjärdin Taalintehtaan, Euran, Euran Hin-
nerjoen, Honkajoen, Kiikoisten, Kiskon Toijan, Kiu-
kaisten Eurakosken, Korppoon, Kuusjoen, Köyliön
Kepolan, Laitilan, Muurlan, Nauvon, Oripään, Pa-
raisten, Perttelin, Piikkiön, Porin Luotsinmäen, Pyhä-
rannan Ihoden, Pöytyän, Sauvon, Someron eikä Sä-
kylän kuntien jätevedenpuhdistamoilla (yht. 24).

Pahin tilanne on ollut Honkajoen kunnan jäteve-
denpuhdistamolla, missä teollisuusjätevedet aiheut-
tavat erittäin suuren ja puhdistamon mitoituksen
ajoittain moninkertaisesti ylittävän kuormituksen,
minkä seurauksena puhdistamon toiminta on ollut
jatkuvasti pahoin häiriintyneenä. Teollisuusjätevesi-
en esikäsittelyä on tehostettu ottamalla vuoden 2003
helmikuussa käyttöön flotaatiolaitos. Siitä huolimatta
ylikuormitus ja ongelmat Honkajoen jätevedenpuh-
distamolla ovat jatkuneet edelleen.

Suurimmat jätevedenpuhdistamot

Suurimpien jätevedenpuhdistamojen kuormitukset ja puhdistustehot olivat vuonna 2002 vuosikeskiarvoina
laskettuna ja mahdolliset ohijuoksutukset mukaan lukien seuraavat:

Tulo- Vesistö- Teho Tulo- Vesistö- Teho Tulo- Vesistö- Teho
kuorma kuorma kuorma kuorma kuorma kuorma
kg O2/d kg O2/d % kg P/d kg P/d % kg N/d kg N/d %

Turku 13000 680 95 440 25 94 2100 1300 40
Pori Luotsinm. 8300 470 94 130 9,1 93 870 540 38
Kaarina 3000 49 98 95 3,9 96 540 310 43
Huittinen 2500 25 99 23 0,71 97 110 30 72
Raisio 2400 85 96 110 5,5 95 480 230 52
Salo 1600 89 95 79 6,4 92 410 310 25
Pori Pihlava 1100 34 97 43 0,99 98 140 95 30
Ulvila 1000 45 96 35 1,4 96 180 120 36
Kankaanpää 890 18 98 43 1,5 97 180 94 47
Loimaa 850 30 96 28 1,2 96 180 120 33
Uusikaupunki 850 250 70 29 1,4 95 190 170 11
Honkajoki 810 65 92 13 1,0 92 88 50 41
Rauma 640 45 93 22 2,2 90 130 110 12
Eura 620 35 94 24 2,1 91 140 82 41
Aura 570 11 98 6,4 0,45 93 43 16 64
Paimio 560 6,7 99 17 0,53 97 130 63 52
Parainen 550 36 93 23 1,5 93 150 36 76
Säkylä 510 7,5 99 20 0,86 96 110 59 46

BHKBHKBHKBHKBHK77777 KokonaisfosforiKokonaisfosforiKokonaisfosforiKokonaisfosforiKokonaisfosfori KokonaistyppiKokonaistyppiKokonaistyppiKokonaistyppiKokonaistyppi

Jätevesien käsittely Kiukaisten kunnan Eurakosken
puhdistamolla lopetettiin 13.5.2003, mistä alkaen Eura-
kosken taajaman jätevedet on johdettu Harjavallan kau-
pungin puhdistamolle.

Köyliön kunnan Kepolan jätevedenpuhdistamon
toimintaedellytykset ovat edelleen parantunet vuoden
2003 alussa, kun jo aiemmin päättyneeseen kanateuras-
tukseen liittynyt jatkojalostus (keitto) lopetettiin Kepo-
lassa.

Piikkiön kunnan yksilinjainen jätevedenpuhdista-
mo tyhjennettiin ja puhdistettiin altaiden pohjalle vuo-
sien mittaan laskeutuneista lietteistä elokuussa 2002.
Poistetut lietteet ja tyhjennysvaiheen aikana puhdista-
molle tulleet jätevedet kuljetettiin loka-autoilla Kaari-
nan kaupungin jätevedenpuhdistamolle ja Lakarin
kompostointialueelle. Piikkiön puhdistamon ilmasti-
met korvattiin Kaarinan puhdistamolta poistetuilla hie-
nokuplailmastimilla.

Someron kaupungin jätevedenpuhdistamon sanee-
raus aloitettiin vuoden 2002 alussa ja uudistetut proses-
siyksiköt otettiin vaiheittain käyttöön huhtikuusta 2002
alkaen. Kokonaisuudessaan saneeraus valmistui syksyl-
lä 2002. Saneeraustyön aikana talvella 2002 jäteveden-
puhdistamo jouduttiin ohittamaan välppäystä lukuun
ottamatta kokonaan ja jätevedet käsiteltiin tuolloin tila-
päisessä maahan kaivetussa selkeytysaltaassa.
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Porin kaupungin Luotsinmäen keskuspuhdista-
molla teollisuusjätevesien kuormitus lisääntyi vuoden
2002 loppupuolella, jolloin puhdistamon ilmastuska-
pasiteetti ei enää riittänyt. Porin Vesi käynnisti syksyllä
2002 puhdistamon ilmastusjärjestelmän ja ilmastus-
kompressorien kapasiteetin lisäämisen suunnittelun ja
neuvottelut puhdistamon teollisuuskuormittajien
kanssa ilmastuksen uusimisesta ja puhdistamolle tule-
van BHK-kuormituksen pienentämistoimenpiteistä.
Puhdistamon ilmastusjärjestelmän uusiminen aloitet-
tiin elokuussa 2003 ja työ saatiin valmiiksi syys-loka-
kuun vaihteessa.

Valtioneuvoston 19.3.1998  tekemä periaatepää-
tös vesien suojelun tavoitteista vuoteen 2005
yhdyskuntien osalta

Sisävesiin ja Itämereen joutuvaa jätevesien biologisesti
happea kuluttavaa kuormitusta vähennetään vähin-
tään 25 prosenttia ja fosforikuormitusta vähintään 35
prosenttia vuosien 1991-1995 keskimääräisestä tasosta.

Yli 10 000 asukkaan jätevedenpuhdistamoissa toteu-
tetaan vähintään 50 prosentin keskimääräinen typen-
poisto siellä, missä typpi minimiravinteen todennäköi-
sesti säätelee purkuvesistön rehevyyttä.

Ympäristöministeriön 30.3.2000 hyväksymä
vesiensuojelun toimenpideohjelma vuoteen
2005

Yhdyskuntajätevesien biologisen hapenkulutuksen
osalta toimenpideohjelmassa esitetään, että

Biologis-kemiallisilla jätevedenpuhdistamoilla biolo-
gisen hapenkulutuksen keskimääräinen vähenemä oli
1990-luvun alkuvuosina noin 95 %. Näitä puhdistamo-
ja käytetään ja tarvittaessa kehitetään muuttuvien olo-
suhteiden edellyttämällä tavalla siten, että ainakin jo
saavutettu puhdistusteho voidaan ylläpitää myös tule-
vaisuudessa.

Viemärilaitokset tehostavat kemiallisten jäteveden-
puhdistamoiden orgaanisen aineen poistoa yhdys-
kuntajätevesien käsittelyä koskevan valtioneuvoston
päätöksen (365/1994) mukaisesti.

Fosforikuormituksen vähentämisen osalta toimenpi-
deohjelmassa esitetään, että

Fosforin erityisen tehokasta poistoa on toteutettava sil-
loin, kun purkuvesistön rehevöitymisen minimiteki-
jänä on fosfori, kuormitus on suurta ja päästöillä on
selvä veden laatua heikentävä vaikutus.

Tällöin yli 10 000 asukkaan laitoksilla tulisi keski-
määrin saavuttaa yli 96 %:n fosforinpoisto ja alle 0,3
mg/l fosforipitoisuus puhdistetussa jätevedessä.

Pienten alle 10 000 asukkaan puhdistamoiden tulisi
toimia siten, että laitosten keskimääräinen fosforinpois-
to olisi yli 92 % ja käsitellyn jäteveden fosforipitoisuus
olisi alle 0,5 mg/l.

Typpikuormituksen vähentämisen osalta toimenpi-
deohjelmassa esitetään, että

Typpeä poistetaan tehostetusti taajamien jätevesistä
yhdyskuntajätevesiä koskevan valtioneuvoston pää-
töksen (365/1994) ja sen muutoksen (757/1998) edellyt-
tämällä tavalla, kun typpi on purkuvesistön rehevöity-
mistä säätelevä ravinne.

Typen poiston tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti
jäteveden johtamislupapäätöksessä kuormituksen ja
purkuvesistön ominaisuuksien perusteella.

Typpikuormitusta vähennetään tehostetusti niillä
puhdistamoilla, joiden purkupaikka on Merenkurkun
ja Suomenlahden itäosan välinen rannikkoalue tai si-
sävesi, jossa typpi minimiravinteena aiheuttaa rehevöi-
tymistä. Alueelliset ympäristökeskukset esittävät jäte-
vesien johtamislupia koskevissa lausunnoissaan tehos-
tettua typenpoistoa niihin puhdistamoihin, jotka
kuormittavat suoraan mainittuja meri- ja sisävesialuei-
ta. Jos puhdistamokohtaisin selvityksin tai uuden tut-
kimustiedon perusteella voidaan osoittaa, että tehos-
tettuun typenpoistoon ei ole tarvetta, sitä ei edellytetä.

Yli 10 000 asukkaan laitoksilla, joilla tehostettu ty-
penpoisto on tarpeen, tulee savuttaa vuositasolla vä-
hintään 50 %:n keskimääräinen typenpoisto. Vastaavas-
ti alle 10 000 asukkaan puhdistamoilla typenpoistoa
tehostetaan siten, että saavutetaan vähintään 50 %:n
keskimääräinen typenpoisto sinä aikana vuodesta, jol-
loin jäteveden käsittelylämpötila on yli 12 C-astetta.

Perämeren eteläpuolisten merialueiden typpikuor-
mituksen vähentämiseksi jätevesien typen poistoa py-
ritään parantamaan näiden vesien koko valuma-alu-
eella. Tämän toteuttamiseksi sekä typenpoistoprosessi-
en kehittämiseksi ja tutkimusten soveltamisen nopeut-
tamiseksi alueelliset ympäristökeskukset esittävät tar-
vittaessa jätevesien johtamislupia koskevissa lausun-
noissaan typen poiston tehostamista koskevia tavoite-
arvoja.

Tavoitearvon tulee vastata typenpoistolle yhdys-
kuntien jätevedenkäsittelyä koskevassa valtioneuvos-
ton päätöksessä ja sen muutoksessa asetettuja vaati-
muksia, kun fosforirajoitteiseen purkupaikkaan jou-
tuva typpikuorma kulkeutuu lähes vähentymättömä-
nä typestä todennäköisesti rehevöityviin merialueisiin
ja sisävesiin. Jos pääosa typpiravinteista poistuu fosfo-
rirajoitteisissa vesissä ennen joutumistaan typestä to-
dennäköisesti rehevöityviin vesiin, vaadittava tavoite-
arvo voi lähestyä normaalisti toimivan biologisen puh-
distamon noin 30 %:n typenpoistoa.
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Suuret puhdistamohankkeet

Kuluvan vuosikymmenen merkittävin puhdistamo-
hanke on Turun seudun Kakolanmäen jätevedenpuh-
distamon rakentaminen. Kakolanmäen jätevedenpuh-
distamossa tullaan käsittelemään Turun ja sen itäisten
sekä pohjoisten naapurikuntien (Kaarina, Lieto, Piik-
kiö, Paimio ja Rusko sekä mahdollisesti myös Vahto,
Aura, Tarvasjoki, Marttila, Karinainen, Pöytyä ja Ori-
pää) viemärilaitosten jätevedet.

Lisätietoja
Vanhempi insinööri Risto Lehtoranta (02) 525 3542

Kokemäenjoen alaosan yhdyskuntien (Pori, Ulvila,
Nakkila, Harjavalta ja Kokemäki) jätevedenpuhdista-
mojen ympäristölupahakemukset ovat parhaillaan kä-
siteltävinä. Jätevesien käsittely tullaan kuluvan vuosi-
kymmenen aikana todennäköisesti keskittämään Porin
kaupungin Luotsinmäen keskuspuhdistamolle aina-
kin Nakkilasta mutta mahdollisesti myös Harjavallasta
(Kiukaisista) saakka. Luotsinmäen keskuspuhdistamoa
joudutaan sekä laajentamaan että tehostamaan tulevi-
en puhdistusvaatimusten täyttämiseksi.
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