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1. YLEISTÄ
Tällä tarkkailuohjelmalla seurataan Airiston Sandvikenin jätevedenpuhdistamon toimintaa
sekä vesistöön johdettavien jätevesien laatua ja määrää. Tarkkailuohjelmassa on huomioitu
ympäristölupapäätöksen ESAVI 15.12.2016 nro 253/2016/2 (dnro ESAVI/7394/2015) ja
Varsinais-Suomen ELY:n 10.1.2018 päivätyn määräaikaistarkastuksen (11.10.2017) tarkastuskertomuksen toimenpidevaatimukset.
Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Stormälön saaressa Paraisten kaupungissa tontilla
445-92-14-1 osoitteessa Airistontie 668 (liite 1). Puhdistetut jätevedet johdetaan purkuputkella Örfjärdeniin Stormälön saaren eteläpuolelle noin 120 m etäisyydelle rannasta.
Sandvikenin jätevedenpuhdistamon toimintaa ja vesistöön johdettavien jätevesien laatua ja
määrää on aiemmin tarkkailtu Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 15.6.2005 hyväksymän tarkkailuohjelman (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 13.5.2005) mukaisesti.

2. TARKKAILUMÄÄRÄYKSET
2.1. Ympäristölupa
Etelä-Suomen aluehallintovirasto muutti ja tarkisti puhdistamolle Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 1.7.2004 myöntämän toistaiseksi voimassa olleen luvan nro 56 YLO
15.12.2016 antamallaan päätöksellään nro 253/2016/2.
Jätevedenpuhdistamon ympäristölupa sai lainvoiman vuonna 2017. Lupa on voimassa toistaiseksi. Puhdistamon toimintaan ja päästötarkkailuun liittyvät lupamääräykset kuuluvat
seuraavasti:
Jätevesien käsittely ja päästöt vesistöön
2. Puhdistamolle johdettavat jätevedet on käsiteltävä biologis-kemiallisesti hakemuksessa esitetyllä
tai puhdistusteholtaan vähintään sitä vastaavalla tavalla. Käsittelytulosten on täytettävä jäteveden
laadun ja käsittelytehon suhteen vuosikeskiarvoina laskettuna seuraavat raja-arvot:
BOD7ATU, O2
CODCr, O2
Fosfori, P
Kiintoaine

Enimmäispitoisuus
15 mg/l
125 mg/l
0,7 mg/l
20 mg/l

Vähimmäispoistoteho, %
90
90
90
93

Tavoitteena on lisäksi oltava ammoniumtypen nitrifikaation osalta vähintään 80 prosentin
nitrifikaatioaste vuosikeskiarvona laskettuna mukaan lukien mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot
ja poikkeustilanteet.
Poikkeustilanteet, ohijuoksutukset ja ylivuodot puhdistamolla sekä viemäriverkostoissa lasketaan
mukaan puhdistustulokseen. Mikäli ohijuoksutetun tai ylivuotona johdetun jäteveden laadusta ei
ole käytettävissä tutkimustuloksia, laskennassa käytetään jakson keskimääräisestä tulokuormasta
ohituspäiväkohtaisesti virtaamien suhteessa määritettyjen ohituskuormien keskiarvoa.
3. Jätevedet on käsiteltävä siten, että toiminnassa täytetään yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiset käsittelyn vähimmäisvaatimukset tarkkailtuna siten kuin asetuksessa
edellytetään.
Vesistöön johdettava jätevesi ei saa sisältää vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista
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annetun valtioneuvoston asetuksen liitteessä 1 A tarkoitettuja aineita eikä liitteissä 1 C ja 1 D tarkoitettuja vesiympäristölle vaarallisia tai haitallisia aineita pitoisuuksina, jotka voivat johtaa ympäristölaatunormin ylittymiseen pintavedessä tai kalassa.
Päästöt ilmaan ja melu
4. Toiminta on liikenne ja ennakoitavissa olevat huolto- ja korjaustyöt mukaan lukien toteutettava
siten, että haitallisia haju-, pöly- ja muita päästöjä ilmaan sekä melua syntyy mahdollisimman vähän.
Laitoksen katetuissa tiloissa muodostuvat hajukaasut ja ilmanvaihdon poiston kaasut on käsiteltävä
aktiivihiilisuodattimella tai vastaavalla tavalla ja johdettava ulkoilmaan siten, että päästöstä ei aiheudu hajuhaittaa ympäristössä.
Toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ylittää päivällä klo 07–22
ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä klo 22– 07 ekvivalenttimelutasoa 50 dB (LAeq).
Viemäriverkosto ja sen kunnostus
5. Sade-, vuoto- ja kuivatusvesien joutuminen jätevesiviemäreihin on rajoitettava mahdollisimman
vähäiseksi.
Kaikissa puhdistamon piirissä olevien viemäriverkostojen ohijuoksutus- ja ylivuotokohdissa on
oltava laitteet, jotka rekisteröivät ohijuoksutuksen ja ylivuodon kestoajan summaavasti tai muu
luotettava menetelmä ohijuoksutusten määrän selvittämiseen. Ohijuoksutuksista on pidettävä kirjaa
ja niistä on ilmoitettava välittömästi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarvittaessa kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle ja pelastuslaitokselle.
Mikäli viemäriverkostossa on toistuvia ohijuoksutuksia tai ylivuotoja, on viemäriverkoston haltijan
ryhdyttävä valvontaviranomaisen edellyttämiin toimenpiteisiin näiden vesien varastoimiseksi tai
käsittelemiseksi ja ohituksien ja ylivuotojen estämiseksi.
Mikäli osa viemäriverkostosta nyt tai myöhemmin ei ole luvan saajan hallussa, niin luvan saajan ja
puhdistamolle jätevettä johtavien vesihuoltolaitosten ja/tai toiminnanharjoittajien välisten sopimusten on oltava sellaiset, että tämän luvan lupamääräyksiä voidaan noudattaa.
Viemäriverkostojen jätevesi-, vuotovesi- ja ohitusvesimääristä sekä viemäriverkostojen kunnostustoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista vesimääriin on vuosittain raportoitava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Puhdistamon käyttö ja hoito
6. Puhdistamolle on pyrittävä johtamaan kaikki sellaiset puhdistamon piirissä olevalla viemäröintialueella muodostuvat jätevedet, joiden käsittely puhdistamossa on ympäristövaikutukset huomioon
ottaen tarkoituksenmukaista.
Puhdistamoa on käytettävä ja hoidettava siten, että toiminnasta ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ja siten, että puhdistustulos on mahdollisimman hyvä ja toimintaan liittyvät ympäristöpäästöt
ja haitat ovat mahdollisimman vähäiset.
7. Puhdistamolla on oltava vastuunalainen hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
8. Jätevesien ja jätevesilietteiden pääsy viemäriverkoston tai puhdistamorakenteiden, kuten altai-
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den, kautta maaperään on estettävä tiiviiden rakenteiden avulla.
Mikäli osa viemäriverkostosta nyt tai myöhemmin ei ole luvan saajan hallussa, niin luvan saajan ja
puhdistamolle jätevettä johtavien vesihuoltolaitosten ja/tai toiminnanharjoittajien välisten sopimusten on oltava sellaiset, että tämän luvan lupamääräyksiä voidaan noudattaa.
Viemäriverkostojen jätevesi-, vuotovesi- ja ohitusvesimääristä sekä viemäriverkostojen kunnostustoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista vesimääriin on vuosittain raportoitava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Talousjätevesistä poikkeavat jätevedet
9. Luvan haltijan on osaltaan huolehdittava siitä, että viemäriverkostoon ja puhdistamolle johdettavien tai muulla tavoin toimitettavien talousjätevedestä olennaisesti poikkeavien jätevesien ja lietteiden haitallisuutta vähennetään riittävästi esikäsittely-, tasaus- tai muiden toimenpiteiden avulla,
ja että sellaiset laitokset, joista saattaa joutua jätevesiin öljyä, rasvaa tai muita puhdistamon tai
viemäriverkoston toiminnalle haitallisia aineita, on varustettava riittävillä varolaitteilla tällaisten
aineiden viemäriverkostoon pääsyn estämiseksi.
Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä talousjätevedestä poikkeavien jätevesien laadusta, määrästä ja esikäsittelytoimenpiteistä. Luvanhaltijan ja puhdistamolle talousvedestä poikkeavia jätevesiä johtavien laitosten välisissä sopimuksissa on otettava huomioon, että poikkeavien jätevesien
johtamisesta viemäriin on oltava vesihuoltolain 21 §:ssä tarkoitettu liittymissopimus ja että luvanhaltija saa käyttöönsä jäteveden käsittelyä ja johtamista sekä niiden tarkkailua koskevat tiedot.
Lietteet ja toiminnassa syntyvät jätteet
10. Jätevedenpuhdistamolta poistettava liete on vietävä jatkokäsiteltäväksi laitokseen, jolla on ympäristölupa puhdistamolietteen käsittelemiseen. Luvan haltijan on osaltaan huolehdittava siitä, että
puhdistamolietteen laatu ei rajoita sen hyötykäyttöä jatkokäsittelyn jälkeen.
11. Toiminnassa muodostuvat jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään ja ne on varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu roskaantumista, hajuhaittaa tai muutakaan ympäristön pilaantumisen vaaraa tai huononneta jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia.
Vaaralliset jätteet on varastoitava niille varatussa paikassa suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuna ja tiiviillä alustalla siten, ettei niistä aiheudu maaperän eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle.
Varastointi
12. Kemikaalit, poltto- ja voiteluaineet on varastoitava ja käsiteltävä laitosalueella siten, että niistä
ei aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa, maaperän, pinta- tai pohjaveden
pilaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle.
Häiriötilanteet
13. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua
määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön, maaperään, pohjaveteen tai jätemateriaalien kertymistä alueelle, on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin päästöjen
ja niiden leviämisen estämiseksi ja päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman
toistumisen estämiseksi. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on
kerättävä välittömästi talteen.
Mikäli jätevedenpuhdistamon tulokuormitus ylittää tilapäisesti puhdistamon ja tasaussäiliön kapasiteetin, tulee varautua kuljettamaan tilapäinen ylikuormitus tasaussäiliöstä käsiteltäväksi laitokseen,
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jolla on ympäristölupa kyseisen jäteveden käsittelyyn.
Poikkeavista päästöistä ja muista ympäristöön vaikuttavista vahinko- ja häiriötilanteista on ilmoitettava viipymättä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Paraisten
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä, mikäli päästöistä voi aiheutua vaaraa terveydelle, myös terveydensuojeluviranomaiselle, ja ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi.
Poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten kemikaalivahinkoihin, on varauduttavaennakolta. Vahingon tai
onnettomuuden varalle on laitoksella oltava ainariittävä määrä tarkoitukseen sopivaa imeyttämismateriaalia ja astioita kerätyille aineille.
Riskinhallinta
14. Luvan haltijan on viimeistään 31.12.2017 toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle sekä Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle päivitetty varautumissuunnitelma, joka koskee toimintaa jätevedenpuhdistamolla ja luvan haltijan hallinnassa
olevassa viemäriverkostossa. Varautumissuunnitelmassa on huomioitava jätevedenpuhdistamon ja
luvan haltijan hallinnassa olevan viemäriverkoston sijainti vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella.
Luvan haltijan on sopimuksissaan huolehdittava siitä, että luvan haltijan puhdistamolle jätevettä
johtavien viemäriverkkojen haltijoilla on ajan tasalla oleva suunnitelma häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta.
Käyttö- ja päästötarkkailu
15. Käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava nykyisen tarkkailuohjelman mukaisesti.
Luvan haltijan on huolehdittava siitä, että sen ja puhdistamolle jätevettä johtavien laitosten välisissä sopimuksissa on otettu huomioon viemäriverkoston pumppaamoylivuotojen tarkkailun järjestäminen.
Käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaa on muutettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tai tarpeelliseksi katsomalla tavalla, mikäli se luotettavan tuloksen
saamiseksi, puhdistamon käytön ohjaamiseksi tai viemärilaitostoiminnan kehittämiseksi on tarpeen
eikä muutos heikennä tarkkailun luotettavuutta, kattavuutta tai lupamääräysten noudattamisen valvottavuutta.
Puhdistamolla syntyvän yhdyskuntajätevesilietteen laatu on määritettävä jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) liitteen 5 kohdan 1 mukaisesti.
Mittaukset, kalibroinnit, analysointi ja näytteenotot on suoritettava standardien mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti käytössä olevilla viranomaisten hyväksymillä menetelmillä sekä
soveltuvin osin yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.
Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät ja niiden mittausepävarmuudet sekä
arvio tulosten edustavuudesta ja tulosten vertailu lupamääräyksiin ja yhdyskuntajätevesistä annettuun valtioneuvoston asetukseen.
Kirjanpito
16. Käyttö- ja päästötarkkailun mittauksista, kalibroinneista, näytteenotosta ja analyyseista sekä
laitteiden ja rakenteiden kunto- ja turvatarkastuksista on pidettävä yksityiskohtaista kirjanpitoa,
johon liitetään kunkin mittauksen tulokset ja muut mittausta tai toimenpidettä koskevat olennaiset
tiedot, selvitys päästöjen laskentatavasta ja arvio tulosten edustavuudesta.
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Laitoksen käyttöä, toimintaa ja päästöjä koskevien tietojen ohella kirjanpidon on katettava mm.
seuraavat asiat:
- ohijuoksutukset puhdistamolla sekä viemäriverkostossa tapahtuma- ja kestoaikoineen
- muut poikkeus- ja häiriötilanteet, niiden tapahtuma- ja kestoaika, niiden aiheuttamat päästöt sekä
toimet, joihin niiden johdosta on ryhdytty
- puhdistamon ja viemäriverkoston huolto- ja korjaustoimet
- puhdistamon tulokuormitukseen, toimintaan ja päästöihin (haju mukaan lukien) vaikuttaneet muut
tekijät
- kemikaalien ja apuaineiden käyttömäärät ja varastointi
- energian kulutus
- puhdistamolietteen ja muiden toiminnassa syntyneiden jätteiden laatu ja määrä, käsittely, varastointi, hyötykäyttö, sijoituskohde, kuljetusajankohta ja kuljettaja
- hajusta, melusta ja muista toimintaan liittyvistä ympäristöhaitoista tehdyt valitukset.
Ympäristövaikutusten tarkkailu
17. Jäteveden vaikutuksia tarkkailua mereen on tarkkailtava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Päivitetty tarkkailusuunnitelma on toimitettava
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa tämän
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.
Raportointi
18. Tarkkailujen tulokset on raportoitava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sen edellyttämällä tavalla sekä Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vesiin, kalakantoihin ja kalastukseen kohdistuvien vaikutusten tarkkailujen tulokset on raportoitava lisäksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle ja Lillmälö bys samfällda vatten -nimiselle osakaskunnalle.
Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Lillmälö bys samfällda vatten -nimiselle
osakaskunnalle vuosittain helmikuun loppuun mennessä ja kunkin osavuosijakson jaksoyhteenveto
kuukauden jaksoa seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedossa on esitettävä selvitys lupamääräysten ja asetuksen yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisten raja-arvojen täyttymisestä. Yhteenvedossa on esitettävä laskelma käsittelytuloksesta jakson
keskiarvona koko viemärilaitoksen (puhdistamo ja viemäriverkosto) osalta sekä puhdistamolta että
viemäriverkostosta tapahtuneet ohijuoksutukset ja ylivuodot mukaan lukien.
Vaikutustarkkailun vuosiyhteenvedot on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle,
Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Lillmälö bys samfällda vatten -nimiselle
osakaskunnalle vuosittain toukokuun loppuun mennessä.
Toiminnan lopettaminen
19. Puhdistamon toiminnan lopettamisesta on esitettävä suunnitelma Varsinais- Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle vähintään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista. Suunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet puhdistamolla olevien lietteiden ja muiden jätteiden sekä kemikaalien poistamisesta laitokselta, puhdistamon ja puhdistamoalueen siivoamisesta, puhdistamon
rakenteiden mahdollisesta purkamisesta tai muuttamisesta toteutusaikatauluineen, puhdistamoalueen maaperän mahdollisen pilaantumisen selvittämisestä ja tarvittaessa puhdistamisesta toteutusaikatauluineen.
Jäteveden puhdistamoa koskeva ympäristölupa ja luvan saajalle määrätyt velvoitteet lakkaavat
vaikutustarkkailua lukuun ottamatta olemasta voimassa, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on todennut jälkihoitotoimet tehdyiksi. Jäteveden vaikutuksia merialueeseen on jatkettava kak-
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si vuotta toiminnan lopettamisen jälkeen.
Mikäli valvontaviranomainen ei pidä suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä riittävinä, toiminnanharjoittajan on esitettävä suunnitelma Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toiminnan lopettamiseen
liittyvien määräysten antamista varten.

2.2. Valtioneuvoston asetus 888/2006
Jätevedenpuhdistamoiden joiden AVL on yli 100, tulee hakea toimintaan ympäristölupa.
Näiden puhdistamoiden tulee täyttää oman ympäristöluvan vaatimusten lisäksi myös valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä (888/2006) mukaiset vaatimukset. Valtioneuvoston asetuksessa 888/2006 edellytetään vuositasolla taulukon 1 mukaisia tuloksia.
TAULUKKO 1. Valtioneuvoston asetuksessa 888/2006 vuositasolla edellytetyt tulokset.
BOD7ATU
CODCr
Kiintoaine
Kokonaisfosfori
Kokonaistyppi
Huom 1.
Huom 2.
Huom 3.
Huom 4.
Huom 5

Huom 6.
Huom 7.

Pitoisuus
mg/l
30
125
35
3/2/1
15/10

Poistoteho
%
70
75
90
80
70

Huom.
1, 6, 7
1, 6, 7
1, 6, 7
1, 2, 4
1, 3, 4, 5

Pitoisuus ja poistoteho voivat olla vaihtoehtoisia.
3 mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on alle 2 000. 2 mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on
2 000-100 000. 1 mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on yli 100 000.
15 mg/l on puhdistamoille, joiden AVL on 10 000-100 000. 10 mg/l on puhdistamoille, joiden
AVL on yli 100 000.
Ravinteiden (fosfori ja typpi) osalta arvot on saavutettava vuosikeskiarvoina.
Typpeä koskevien vaatimusten mukaisuus saadaan kuitenkin varmistaa käyttämällä päivittäisiä keskiarvoja, jos voidaan osoittaa, että vastaava suojelun taso saavutetaan. Tällöin jokaisen 24 tunnin kokoomanäytteen kokonaistyppipitoisuus voi olla enintään 20 mg/l, kun veden
lämpötila laitoksen biologisessa prosessissa on vähintään 12 C. Lämpötilarajan asettamisen
sijasta voidaan rajoittaa typpeä koskevien vaatimusten voimassaoloaikaa alueellisten ilmastoolosuhteiden huomioon ottamiseksi.
Puhdistamoita, joiden AVL ≥ 2 000, tarkastellaan tarkkailukertakohtaisesti. Puhdistamoita,
joiden AVL < 2 000, näytteiden vuosikeskiarvojen tulee täyttää pitoisuuden tai poistotehon
vaatimukset.
Enimmäispitoisuus voidaan ylittää tavanomaisissa käyttöolosuhteissa enintään 100 %:lla.
Kiintoainepitoisuuden osalta voidaan kuitenkin hyväksyä ylitykset 150 %:iin asti.

Asetuksen 888/2006 mukaan vesistöön laskettavaa jätevettä koskevien vaatimusten tarkkailemiseksi on samoista kohdista kerättävä jätevesimäärään verrannolliset 24 tunnin kokoomanäytteet puhdistamolta lähtevästä ja tarvittaessa puhdistamolle tulevasta jätevedestä.
Näytteiden vähimmäismäärä määräytyy puhdistamon koon mukaan seuraavasti: AVL 500–
1999 laitoksilta kerätään 4 näytettä/vuosi. Asetuksen 888/2006 mukaan veden laadun ääriarvoja ei oteta huomioon, jos ne johtuvat poikkeuksellisista tilanteista, kuten rankkasateista.
Kolmen vuoden (2017–2019) tarkkailukertojen BOD7ATU-tulokuormien perusteella
puhdistamon AVL90 on 130 asukasta. Airiston matkailukeskuksen alue liittyi puhdistamoon vuonna 2017 ja tulokuorma on siitä lähtien muuttunut sekä kasvanut aiempaan nähden. AVL90 on laskettu luvulla, joka on viiden viimeisen vuoden näytteenottoajankohtien
BOD7ATU-tulokuormien jakauman arvo (2017–2019: 9,0 kg/d), jonka alle jää 90 %
tulokuormista. Huomioiden kolmen vuoden AVL90 VN asetuksen mukaista puhdistustulosta tarkastellaan BOD7ATU:n, CODCr:n, kiintoaineen ja fosforin osalta vuosikeskiarvoina
laskettuna. Pitoisuusvaatimus on fosforin osalta 3 mg/l.
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3. SELVITYS JÄTEVEDESTÄ, SEN KÄSITTELYSTÄ JA MÄÄRÄSTÄ
3.1. Puhdistusprosessi ja käsitelty jätevesimäärä
Sandvikenin jätevedenpuhdistamo on bioroottoripuhdistamo, jossa fosfori poistetaan jälkisaostuksena polyalumiinikloridilla (PAX-XL100). Puhdistamossa on myös esiselkeytys
ja nitrifikaation edesauttamiseksi prosessiin voidaan syöttää lipeää. Bioroottorien mitoitus
mahdollistaa kesäaikana ammoniumtypen hapettamisen. Puhdistamo on otettu käyttöön
huhtikuussa 2005. Liete poistetaan esi- ja jälkiselkeytysaltaiden pohjalta pumpulla sakeuttamoon. Sakeuttamon liete kuljetetaan Paraisten jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.
Sakeuttamon kirkaste kerätään ylivuotokourulla ja johdetaan rejektipumppaamoon, josta
kirkaste pumpataan esiselkeytykseen. Sisäinen kierto ei näy tulevan veden näytteenotossa.
Puhdistamolla ei oteta vastaan sako- ja umpikaivolietteitä.
Puhdistamoa laajennettiin vuonna 2016 rakentamalla 30 m3 tasaussäiliö, jotta Airiston vesiosuuskunnan jätevedet voitiin johtaa puhdistamolle käsiteltäväksi.
Puhdistetut jätevedet johdetaan purkuputkella Örfjärdeniin Stormälön saaren eteläpuolelle
noin 120 m etäisyydelle rannasta.
Puhdistamon prosessikaavio on esitetty liitteessä 2. Puhdistamon mitoitusarvot ovat:
Mitoitusvirtaama Qmit
Maksimivirtaama qmit
BOD7-kuorma
Fosforikuorma
Typpikuorma
Asukasvastineluku (AVL)

51
5,5
23
1,0
5,0
330

3

m /d
3
m /h
kg/d
kg/d
kg/d
asukasta

Puhdistamolla käsitellyt jätevesimäärät, tuodut sakokaivolietteet, AVL sekä kuivatun lietteen määrä vuosina 2014–2018 on esitetty taulukossa 2.
TAULUKKO 2. Puhdistamolla käsitellyt jätevesimäärät, ohitukset, syntyvä ylijäämälietemäärä, tulevan veden keskimääräiset kuormitukset sekä tulokuorman asukasvastineluku
(AVL).
Käsitelty vesimäärä Q
Käsitelty vesimäärä Qkesk

2015*

2016*

2017

2018

2019

3

2 178

2 165

7 154

7 775

8 109

3

5,97

5,92

19,6

21,9

22,2

m /a
m /d
3

0

0

0

0

0

3

36

36

130

124

96

Ohitus (yhteensä)

m /a

Ylijäämäliete

m /a

3 vuoden AVL90

asukasta

130

* Airiston Matkailukeskus Oy:n jätevesiä ei vielä johdettu puhdistamolle.

3.2. Viemäröintialue
Puhdistamolle johdetaan jätevesiä Sandvikenin asemakaava-alueelta sekä Airiston vesiosuuskunnan toiminta-alueelta. Viemäröinnin piirissä on pääosin vapaa-ajan asuntoja ja
turistipalveluja, mm. vierasvenesatama, minkä takia veden kulutus ja jätevesimäärä on kesälomakaudella selvästi suurempi kuin muina aikoina. Vierasvenesatamassa on veneiden
septitankkivesille erillinen säiliö, joka tyhjennetään säiliöautolla ja viedään Paraisten keskuspuhdistamolle käsiteltäväksi.
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Viemäriverkostoon ei ole liittynyt asumajätevedestä poikkeavaa jätevettä tuottavaa teollisuutta.
Rakennettua viemäriverkostoa on noin 6 km (1 km Airiston vesiosuuskunnalla ja 5 km
Forapar Oy:llä). Puhdistamon viemäröintialueella on yhteensä 4 jätevedenpumppaamoa (2
kpl Airiston vesiosuuskunnan alueella ja 2 kpl Forapar Oy:n alueella). Lisäksi Sandvikenin
alueella osalla asunnoista on kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo, jonka toiminnasta
ja huollosta vastaa kiinteistön omistaja. Verkosto on muoviputkea. Jätevedenpumppaamot
4 kpl ovat kaukovalvonnassa ja niistä on hälytykset puhelimeen. Tasaussäiliöstä sekä
pumppaamoista (4 kpl) on ylivuotomahdollisuus suoraan mereen.
Viemäröintialueen kartta voidaan tarvittaessa toimittaa erikseen ELY-keskukseen. Viemäröintialueen kartta on muodossa, joka ei ole liitettävissä tähän tarkkailuohjelmaan.

4. SELVITYS PURKUVESISTÖSTÄ
Puhdistamon vesistövaikutuksia on seurattu toiminnan aloituksesta lähtien LounaisSuomen ympäristökeskuksen 22.9.2005 hyväksymän Airiston matkailukeskus Oy:n ja
Airiston Sandvikenin jätevesien vesistövaikutusten yhteistarkkailu-ohjelman (LounaisSuomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 25.7.2005) mukaisesti.
Päivitetty tarkkailuohjelmaehdotus laadittiin marraskuussa 2020 (Lounais-Suomen vesi- ja
ympäristötutkimus Oy, Räisänen R.). Tarkkailuohjelma on hyväksyttävänä VarsinaisSuomen ELY-keskuksessa.

5. TARKKAILUTUTKIMUKSET
5.1. Käyttötarkkailu
Käyttötarkkailulla tarkoitetaan puhdistamonhoitajan tekemää puhdistusprosessin seurantaa.
Käyttötarkkailuun liittyvää seurantaa tehdään aistinvaraisesti ja tarvittavien manuaalimittausten avulla arkipäivisin. Puhdistamolla on kaukovalvontajärjestelmä ja prosessia voidaan ohjata tabletilla tai tietokoneella etänä. Laitoskäyntejä tehdään vähintään kaksi kertaa
viikossa.
Puhdistamon käyttötarkkailu perustuu puhdistamonhoitajan laitoksella tekemiin havaintoihin ja mittauksiin, jotka kirjataan käyttöpäiväkirjaan. Puhdistamon käyttötarkkailussa tehdään seuraavia mittauksia: pH (tuleva ja lähtevä jv), fosfaattifosfori (lähtevä jv) ja jälkiselkeytyksen näkösyvyys.
Kirjattavat tiedot ovat päivittäin: käsitelty jätevesimäärä, kemikaalien kulutus, ohitukset
verkostossa ja puhdistamolla, poistettu ylijäämälietemäärä, sähkön kulutus, poikkeukselliset säätiedot (lämpötila, sademäärä).
Vähintään kerran viikossa kirjataan lisäksi tulevan ja lähtevän veden lämpötila ja pH, jälkiselkeytyksen näkösyvyys sekä lähtevän veden liukoinen fosfori (fosfaattifosfori). Mitattujen suureiden lisäksi kirjataan puhdistamon hoitoon liittyvät työt ja toimintaa häirinneet
asiat.
Käyttötarkkailun yhteenvetotiedot toimitetaan vuosittain päästötarkkailua suorittavalle
taholle. Tarvittaessa käyttöpäiväkirja voidaan esittää myös valvontaviranomaisille.
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5.2. Päästötarkkailu
Päästötarkkailua tehdään puhdistamon käsittelytehon ja vesistöön johdetun jätevesikuormituksen selvittämiseksi. Päästötarkkailutulosten perusteella arvioidaan puhdistamon toiminta verrattuna ympäristöluvan vaatimuksiin. Tarkkailussa, näytteiden otossa, säilytyksessä,
analysoinnissa ja raportoinnissa noudatetaan valvovan viranomaisten ohjeita.
Jätevedenpuhdistamon päästötarkkailunäytteenotto suoritetaan vähintään neljä (4) kertaa
vuodessa. Ympäristöluvan puhdistusvaatimukset on saavutettava vuosikeskiarvoina laskettuna. Tarkkailu tapahtuu automaattiottimin aikaohjatusti vuorokauden (24 h) kokoomanäytteinä. Osanäytteiden keräysväliä muutetaan tarpeen mukaan.
Päästötarkkailun näytepaikat on merkitty prosessikaavioon liitteellä 2. Tulevan veden näyte otetaan ennen välppää ja lähtevän veden näyte jälkiselkeytyksestä lähtevän jäteveden
kanavasta. Päästötarkkailun yhteydessä kerättävistä jätevesinäytteistä tehdään taulukon 3
mukaiset määritykset.
TAULUKKO 3. Päästötarkkailun kokoomanäytteistä tehtävät määritykset.
Määritys
Alkaliteetti
pH
CODCr
BOD7ATU
Kokonaisfosfori
Liukoinen fosfori
Kokonaistyppi
Ammoniumtyppi
Nitraatti- ja nitriittitypen summa
Kiintoaine
Saostuskemikaalin jäännösmetalli, liukoinen

Tuleva
jätevesi
x
x
x
x
x
x

x

Lähtevä
jätevesi
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Päästötarkkailusta vastaavan tahon näytteenottaja noutaa puhdistamolta kokoomanäytteet.
Näytteenottajan on oltava valvontaviranomaisen hyväksymä sertifioitu ympäristönäytteenottaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
Puhdistamokäynnin yhteydessä päästötarkkailusta vastaavan tahon näytteenottaja täyttää
päästötarkkailusta yhdessä puhdistamonhoitajan kanssa näytepäiväkirjan, joka liitetään
päästötarkkailun kertaraporttiin. Näytepäiväkirjaan merkitään virtaamatiedot (käsitelty
jätevesimäärä ja mahdolliset ohitusvesimäärät), kuivattu lietemäärä, arvioitu vuotovesimäärä, prosessiin syötettyjen kemikaalien määrät sekä kaikki tavanomaisesta poikkeava, joka voi vaikuttaa tarkkailutuloksiin.
Näytepäiväkirjaan kirjataan seuraavien mittausten tuloksia: tulevan jäteveden lämpötila ja
pH, bioroottorialtaan happipitoisuus, lämpötila ja pH, jälkiselkeytysaltaan näkösyvyys,
lähtevän jäteveden liukoinen fosfori, pH ja lämpötila. Tarvittaessa tehdään vertailumittauksia näytteenottajan kenttämittauslaitteilla ja verrataan tuloksia puhdistamon omien mittausten arvoihin.
Puhdistamolta kerätyt näytteet toimitetaan päästötarkkailua tekevälle FINASakkreditoidulle testauslaboratoriolle näytteiden hakupäivänä. Näytteet kuljetetaan ja säilytetään viileässä ennen analysointia.
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Mikäli vaadittuja puhdistustuloksia ei saavuteta, pyritään syy huonoon tulokseen selvittämään tarkkailutulosten ja -käyntien perusteella. Tarvittaessa voidaan myös tehdä ylimääräisiä tarkkailututkimuksia.

5.2.1. Näytteenkeräyksen edustavuuden varmistaminen
Päästötarkkailusta vastaavan tahon näytteenottaja toteaa puhdistamokäynnillä näytteenkeräyksen edustavuuden. Jos vuorokauden kokoomanäytteitä ei ole saatu kerättyä esimerkiksi
näytteenottimien toimintahäiriön vuoksi, uusitaan päästötarkkailukerta.
Automaattisten näytteenottimien toiminta ja keräysasetukset tarkastetaan puhdistamonhoitajan toimesta ennen näytteenkeräyksen aloittamista. Näyteastiat sekä näytteenottovälineet
pestään puhdistamonhoitajan toimesta jokaisen tarkkailukerran jälkeen ja tarpeen vaatiessa
uusitaan. Myös näytteenottimien eri osien kunto ja puhtaus tarkistetaan säännöllisesti. Imuletku uusitaan tarpeen vaatiessa.

5.3. Puhdistamon ylijäämälietteen laadun tarkkailu
Esiselkeytyksestä ja jälkiselkeytyksestä poistettavan lietteen seos johdetaan sakeuttamoon.
Sakeuttamon kirkaste johdetaan prosessin alkuun, kun taas sakeutettu liete viedään käsiteltäväksi Paraisten keskuspuhdistamolle.
Puhdistamolla ylijäämälietteen laatua tutkitaan Valtioneuvoston asetuksen 179/2012 liitteen 5 kohdan 1 mukaisesti kerran vuodessa. Lietteestä tehdään taulukon 4 mukaiset määritykset. Ylijäämäliete kerätään suoraan säiliöstä tarkkailua suorittavan tutkimuslaboratorion
ohjeistuksen mukaan.
TAULUKKO 4. Kuivatusta yhdyskuntajätevesilietteestä tehtävät määritykset.
Määritys
Kuiva-aine
Hehkutusjäännös
pH
Kokonaisfosfori
Kokonaistyppi
Elohopea
Kadmium
Kromi
Kupari
Nikkeli
Lyijy
Sinkki
Arseeni

Kuivattu liete
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5.4. Vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden tarkkailu
5.4.1. Hava-aineiden esiintymisen selvitys
Puhdistamon päästötarkkailun yhteydessä tehdään vuonna 2021 kertaluonteinen tutkimus
lähtevän jäteveden vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista (hava-aineet). Lähtevästä jätevedestä tutkitaan taulukon 5 mukaiset hava-ainemääritykset. Esitetyt tutkittavat
parametrit ovat alustavia päästötarkkailusuosituksia yhdyskuntapuhdistamoille, joiden
viemäriverkostossa ei ole poikkeavaa jätevettä tuottavaa teollisuutta tai muita toimintoja
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(viite: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen OHKE –hankkeen VPD päästölähdeselvitys, alustavat suositukset jätevedenpuhdistamoiden päästötarkkailuun, YM:n haitallisten aineiden
päivät 12.3.2019 luento, Ahkola H., SYKE).
TAULUKKO 5. Kertaluonteisesti tutkittavat hava-aineet lähtevästä jätevedestä.
Analyysi/aineryhmä
Ftalaatit
Alkyylifenolit (nonyyli- ja oktyylifenolit) ja niiden etoksylaatit
Palonestoaineet (bromatut PBDE yhdisteet)
Torjunta-aineet
Kadmium, Cd
Elohopea, Hg
Nikkeli, Ni
Lyijy, Pb

Lähtevä jätevesi
x
x
x
x
x
x
x
x

Hava-aineiden tarkkailutulokset raportoidaan puhdistamon vuosiyhteenvedossa ja tulosten
oheen lasketaan kuormitus vesistöön. Lähtevän jäteveden hava-ainepitoisuuksia verrataan
meriveden AA-EQS arvoihin. Lähtevän jäteveden pitoisuuksien vertailuarvoina olevat
meriveden ympäristönlaatunormit (AA-EQS arvot) eivät ole käsitellyn jäteveden normeja,
vaan ne ovat vesistön hyvän kemiallisen tilan mittareita.
Hava-aine selvityksen tulosten perusteella tehdään asiantuntija-arvio, jatketaanko havaaineiden tarkkalua jatkossa. Jatkotarkkailutarpeesta tehdään esitys valvontaviranomaiselle.

5.4.2. Hava-ainetutkimuksen näytteenoton vaatimukset
Näytteenoton suorittaa valvovan viranomaisen hyväksymä sertifioitu ympäristönäytteenottaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö. Näytteenotto voidaan suorittaa myös laitoshenkilökunnan toimesta tutkimuslaboratorion ohjauksessa.
Hava-aineiden tutkimus tulee suorittaa ajankohtana, jolloin puhdistamolle tuleva jätevesi ei
sisällä merkittäviä määriä sade- ja sulamisvesistä aiheutuneita hule- ja vuotovesiä (vuotovesien osuus <30 % tulevasta jätevesimäärästä). Lisäksi puhdistamo toiminta tulee olla
normaalia eikä puhdistamolla tule olla käynnissä merkittäviä saneeraus/huoltotöitä, jotka
voivat vaikuttaa puhdistustulokseen.
Orgaanisten haitta-aineiden näytteenotossa on otettava huomioon, että jotkin analysoidut
aineet (erityisesti ftalaatit) voivat esiintyä muovimateriaaleissa. Tästä syystä näytteenotossa on tärkeää välttää näytteen pitkäaikaista kosketusta muovisten näytteenottovälineiden
kanssa. Jos näytteenkeräysastiana käytetään muoviastiaa, on se oltava elintarvikelaatuista
HDPE (high-density polyethylene) muovia.
Näytteenoton edustavuuden kannalta suositellaan ensisijaisesti kokoomanäytteen keräämistä. Vuorokauden (24 h) kokoomanäyte ottaa huomioon jäteveden laadun ajallisen vaihtelun
ja kuvaa kertanäytettä paremmin jäteveden keskimääräistä laatua. Näytteenkeräyksessä
hyödynnetään puhdistamon päästötarkkailun automaattisia kokoomanäytteenottimia. Havaainetutkimus voidaan tehdä päästötarkkailun yhteydessä kerättävästä kokoomanäytteestä.
Tällöin tulee huolehtia, että lähtevän jäteveden kokoomanäytettä saadaan kerättyä vähintään noin 15 litraa, jotta näytevesi riittää sekä päästötarkkailun että hava-ainetarkkailun
analyyseihin.
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5.5. Puhdistamon ja viemäriverkoston ohitusten tarkkailu
Puhdistamolla häiriötilanteita voi aiheutua laitteiden rikkoutumisesta. Tällöin voidaan
useimmiten käyttää osaa puhdistamon prosesseista eikä kokonaan käsittelemätöntä jätevettä jouduta johtamaan mereen.
Viemäriverkosto-ohituksia voi sattua pumppaamoilla sähkökatkoksen tai muun toimintahäiriön takia tai viemärin rikkoutumisen johdosta. Jätevedenpumppaamoilta tapahtuvaan
ohituksiin/ylivuotoihin ei ole teknisesti määrämittausta vaan ylivuotomäärät (m3) arvioidaan ylivuotokynnyksen ylityksen kestoajan sekä ylivuotoputken tilavuuden perusteella. 4
pumppaamon toiminnan valvonta on toteutettu kaukovalvonnalla (hälytykset). Puhdistamolla tai viemäriverkostossa tapahtuvat ohitukset, niiden määrät, tapahtumisajankohta ja
kesto merkitään käyttöpäiväkirjaan.
Merkittävistä ja pitkäkestoisista ohituksista/ylivuodoista tehdään häiriöilmoitus viipymättä
valvovalle viranomaiselle sähköiseen järjestelmään. Lisäksi häiriöilmoitus tehdään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja mikäli päästöstä voi aiheutua vaaraa ihmisten
terveydelle, ilmoitetaan myös terveydensuojeluviranomaiselle. Ohituksista tehtävä häiriöilmoitus laaditaan kappaleessa 5.7. esitetyn mukaisesti. Häiriöilmoitus tehdään, mikäli ohitustilanne kestää >8 h tai kyse on merkittävästä jätevesimäärästä, kuten >5–10 m3.
Tarpeen vaatiessa viemäriverkostossa tapahtuvan merkittävän ohituksen seurauksena valvontaviranomainen voi määrätä ylimääräistä tarkkailua joko ylivuotavasta jätevedestä tai
ylivuodon vaikutusalueella tehtävästä ylimääräisestä vesistötarkkailusta.

5.6. Asumajätevedestä poikkeavien jätevesien tarkkailu
Vuonna 2020 jätevedenpuhdistamon viemäröintialueella ei ole asumajätevedestä poikkeavaa jätevettä tuottavaa teollisuutta tai toimijaa.
Mikäli puhdistamon viemäriverkostoon liittyy teollisuutta tai vastaavaa toimintaa, tehdään
aluksi viemäriverkostoon johdettavien jätevesien laadun ja kuormituksen esiselvitys, joka
on pohjana teollisuusjätevesisopimuksen tarkkailuohjelman laatimiselle. Tarkkailtavat parametrit valitaan toimialakohtaisesti. Tämän jälkeen vesihuoltolaitos solmii erillisen teollisuusjätevesien johtamissopimuksen liittyjän kanssa ja laatii jätevesien laadun ja määrän
tarkkailuohjelman.
Mikäli puhdistamolle tulee poikkeavaa kuormitusta, voidaan viemäriverkoston alueella
tehdä ylimääräisiä tarkkailututkimuksia päästölähteen selvittämiseksi.

5.7. Häiriötilanteiden aikainen tarkkailu
Puhdistusprosessissa havaitut häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet sekä tehdyt
toimenpiteet häiriöiden aiheuttamien päästöjen ehkäisemiseksi merkitään puhdistamon
käyttöpäiväkirjaan.
Poikkeavista päästöistä ja muista ympäristöön vaikuttavista vahinko- ja häiriötilanteista
ilmoitetaan viipymättä Varsinais-Suomen ELY–keskukselle. Häiriöilmoitus tehdään
ELY:n sähköisen järjestelmään ja suoraan valvojalle. Häiriöilmoitus tehdään myös Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille. Mikäli päästöstä voi aiheutua vaaraa terveydelle, siitä ilmoitetaan myös terveydensuojeluviranomaisille.
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Mahdolliset häiriötilanteet dokumentoidaan seuraavasti:






ajankohta (pvm, kellonaika)
kestoaika (h, d)
aiheutunut päästö (esim. ohitettu jätevesimäärä, vesistöön johdetun poikkeavan
päästö ja sen aiheuttama kuormitus)
toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi
toimenpiteet tapahtuman toistumisen estämiseksi

Häiriöilmoitus tehdään, mikäli:






Puhdistamon toiminta häiriintyy eikä puhdistustulos täysin täytä kaikkia puhdistusvaatimuksia eli puhdistustuloksen heikentymisellä voi olla vaikutuksia ympäristöön ja häiriö on pitkäkestoinen (kestoaika >5 d)
Lyhytkestoinen häiriö (kestoaika <5 d), jonka seurauksena on merkittävä puhdistustuloksen heikkeneminen tai puhdistamolle tulee poikkeava päästö kuten öljypäästö, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa tai vaaraa ihmisten terveydelle
Viemäriverkostossa tai puhdistamolla tapahtunut ohitus (määrä >5–10 m3/d tai
kestoaika > 8 h)
Merkittävä haju- tai meluhaitta

Puhdistustuloksen heikkeneminen todetaan käyttötarkkailuhavainnoiden ja -mittausten
perusteella sekä tarvittaessa ylimääräisin näyttein ja laboratoriotutkimuksin.
Mikäli puhdistamolla on pitkäkestoinen merkittävästi puhdistustulosta heikentävä häiriötilanne, tarpeen vaatiessa valvontaviranomainen voi määrätä ylimääräisen päästötarkkailun
tai vaikutusalueella tehtävää ylimääräistä vesistötarkkailua. Tällöin lähtevästä jätevedestä
voidaan kerätä kokoomanäyte joko automaattisella näytteenottimella tai manuaalisesti keräten. Purkuvesistöstä voidaan ottaa tarpeen vaatiessa ylimääräiset näytteet.
Jos puhdistamolle tulee poikkeava päästö, voidaan tulevasta jätevedestä ottaa kertanäyte ja
tutkia siitä tarvittavat analyysit tapauskohtaisesti päästölähteen selvittämiseksi. Tällöin
myös lähtevästä jätevedestä voidaan tehdä ylimääräisiä tutkimuksia, jos puhdistamon toiminta heikkenee haitallisen päästön seurauksena. Ylimääräisiä tarkkailunäytteitä varten
puhdistamolla on näytepulloja varalla.

5.8. Määritysmenetelmät
Puhdistamolta kerättävät näytteet analysoidaan FINAS-akkreditoidussa testauslaboratoriossa, joka täyttää standardin ISO/IEC 17025 vaatimukset. Mittaukset, kalibroinnit, näytteenotot ja analysoinnit suoritetaan standardimenetelmin. Tutkimuksissa käytetään SFSEN-standardien mukaisia määritysmenetelmiä tai niiden puuttuessa ISO-standardien mukaisia määritysmenetelmiä, taikka sellaisia menetelmiä, jotka määritystarkkuudeltaan ja
luotettavuudeltaan vastaavat vähintään näitä menetelmiä.

5.9. Päästötarkkailun virtaamamittaus
Päästötarkkailun virtaamatieto ilmoitetaan puhdistamolta tulevan veden virtausmittauksen
perusteella. Tulevan jäteveden virtausmittaus sijaitsee ennen porrasvälppää. Mittauksen
tyyppi on magneettinen putkimittaus.
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Virtausmittauksen tarkistus ja kalibrointi tehdään tarvittaessa. Virtausmittauksen kalibrointiajankohta ja havaitut mittausvirheet raportoidaan vuosiyhteenvedossa. Mikäli virtausmittauksessa on havaittu merkittävä virhe >10 %, virtaamatiedot korjataan tarvittaessa takautuvasti vuoden kuormituslaskentaa varten. Virtausmittauksen kalibrointitiedot raportoidaan
vuosiyhteenvedossa.

6. PÄÄSTÖTARKKAILUN KUORMITUSLASKENTA
Kuormitustiedot lasketaan Turun vesi- ja ympäristöpiirin kirjeen 9.1.1990 (Nro 14/500
1990) mukaisesti, johon perustuvat myös Ympäristöhallinnon 30.12.2011 laatima ohjeistus
päästöjen kuormituslaskennasta (Yhdyskuntajätevesien puhdistus-laitosten päästöjen seuranta ja raportointi – hyvien menettelytapojen kuvaus). Määritysrajan alittavien tulosten
osalta kuormituslaskenta tehdään Ympäristöhallinnon 30.12.2011 laatiman ohjeistuksen
mukaisesti: määritysrajan alittavat tulokset on huomioitu kuormituslaskennassa käyttämällä mittaustuloksena määritysrajan puolikasta.
Päästötarkkailun kokoomanäytteistä tehdään tarkkailukertakohtaiset kuormituslaskelmat ja
tulokset raportoidaan päästötarkkailun kertaraporttina. Kertaraporttiin lasketaan näytepäivävirtaamatietojen (m3/d) ja kokoomanäytteiden pitoisuuksien (mg/l) perusteella puhdistamolle tuleva kuorma, käsitellyn jäteveden ja vesistöön johdetun jäteveden kuormitukset
sekä käsittely- ja kokonaispuhdistustehot.
Vesistökuormaan huomioidaan näytepäivän aikaiset tapahtuneet mahdolliset viemäriverkosto-ohitukset tai puhdistamolla tapahtuneet ohitukset. Mikäli viemäriverkostossa on tapahtunut ohitusta tai puhdistamon tulevaa jätevettä, ohituskuorma lasketaan puhdistamolle
tulevan jäteveden pitoisuuksista ja ohitetun jäteveden määrästä. Liitteellä 3 on kuvattu
puhdistamon kertaraportin kuormituslaskennan periaatteet.
Puhdistustulosta tarkastellaan vuosikeskiarvona. Jakson kuormituslaskennan periaatteet
ovat liitteellä 4.

6.1. Ohituskuormien laskenta
Jakson aikana tapahtuneet ohitukset huomioidaan päivittäin. Viemäriverkoston tai puhdistamolle tulevan jäteveden ohituksista aiheutuneet kuormitukset lasketaan käyttämällä lähinnä ohitusajankohtaa mitattua tulevan jäteveden pitoisuuksia ja ohitusvirtaamaa.
Mikäli mahdollista, ohitetusta jätevedestä voidaan ottaa myös kertanäyte ohituksen aikana
paikasta, josta ohitus tapahtuu. Tällöin ohituskuorman laskennassa käytetään ensisijaisesti
tutkittua ohitetun jäteveden pitoisuuksia. Ohitetusta jätevedestä tutkitaan tulevan jäteveden
parametrit ja lisäksi ammoniumtyppi. Mikäli ohitettu jätevesimäärä on merkittävä tai ohituksesta voi olla vaaraa ympäristölle tai ihmisten terveydelle, myös ohitetun jäteveden hygieeninen laatu voidaan tutkia (E.Coli ja suolistoperäiset enterokokit). Mahdolliset muut
lisäanalyysit sovitaan tapauskohtaisesti.
Ohituskuormat lasketaan vesistöön johdettuun kuormaan ja huomioidaan siten myös puhdistustuloksessa seuraavasti:
Käsitelty kuorma + Ohituskuormat = Vesistöön johdettu kuorma
Käsitelty jv pitoisuus + Ohitus jv = Vesistöön johdettu pitoisuus
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Käsittelyteho (%) + Ohitukset = Kokonaisteho (%, sis. ohitukset)
Mikäli ohitus tapahtuu vuotovesien aikaan ja ohitetun jäteveden laatu poikkeaa merkittävästi jakson aikana tarkkailukerroilla tutkitusta jäteveden laadusta eikä ohituksesta ole saatu kerättyä näytettä, voidaan jakson tulevan jäteveden keskimääräiset pitoisuudet kertoa
jäteveden osuudella (%) ohitetussa vesimäärässä, jotta ohituskuorma kuvaa paremmin ohitushetkellä vallinnutta tilannetta ja ohitetun jäteveden laatua.

7. TULOSTEN RAPORTOINTI
7.1. Tarkkailukertakohtainen raportointi
Päästötarkkailusta laaditaan tarkkailukertakohtaiset kuormituslaskelmat ja tulokset raportoidaan päästötarkkailun kertaraporttina. Näytepäivänä tapahtuneet ohitukset ja niiden
kuormitukset huomioidaan vesistökuormassa ja puhdistustuloksessa. Kuormituslaskennan
lisäksi kertaraporttiin liitetään näytepäiväkirja, prosessinparametrit ja tutkimuksissa käytetyt määritysmenetelmät sekä niiden mittausepävarmuudet.
Puhdistustuloksia vertaillaan ympäristöluvan lupamääräyksiin. Raporteissa tarkastellaan
saavutettua tulosta huomioon ottaen seikat, jotka ovat voineet vaikuttaa puhdistustulokseen
ja pyritään antamaan ohjeita mahdollisesti tilanteen korjaamiseksi.
Kertaraporttiin kirjataan myös mahdollisten vuotovesien osuus (%). Tulevasta jätevesimäärästä arvioidaan vertaamalla tulevaa virtaamaa kuivan ajan virtaamaan.
Puhdistamon päästötarkkailun tarkkailukertakohtaiset tulokset toimitetaan niiden valmistuttua sovitun mukaisesti tilaajalle, puhdistamonhoitajalle, Varsinais-Suomen ELYkeskukseen ja Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkkailujen tulokset
on pyydettäessä esitettävä myös sellaisille asianosaisille, joiden oikeus tai etu sitä vaatii.

7.2. Vuosiraportointi
Viranomaisen sähköiseen tietojärjestelmään toimitetaan vuositasolla puhdistamolla syntyvän lietteen määrätiedot, kemikaalitiedot sekä syntyvien jätteiden määrät.
Puhdistamon toiminnasta laaditaan viranomaisten ohjeiden mukainen vuosiraportti, jossa
puhdistustulosta verrataan ympäristöluvan puhdistusvaatimuksiin sekä asetuksen 888/2006
vaatimuksiin. Raportissa huomioidaan myös mahdollisten viemäriverkostossa ja/tai puhdistamolla tapahtuvien ohitusten vaikutus puhdistustulokseen. Ohitukset raportoidaan päästöpaikkakohtaisesti ja huomioidaan puhdistustuloksessa.
Vuosiraportissa raportoidaan hava-ainetarkkailun tulokset ja hava-aineiden kuormitus vesistöön, mikäli hava-aineita on tutkittu raportointivuoden aikana.
Vuosiraportissa selvitetään puhdistusprosessissa käytettyjen kemikaalien määrät ja energian kulutustiedot. Lisäksi selvitetään vuoden aikana puhdistamolla tehdyt huolto- ja korjaustoimenpiteet sekä poikkeamat ja häiriötilanteet, jotka ovat voineet vaikuttaa puhdistustulokseen.
Vuosiraportissa raportoidaan toiminnassa hyödynnettyjen jätteiden määrät sekä puhdistamotoiminnassa syntyvien jätteiden määrät valtioneuvoston asetuksen 179/2012 mukaisesti.
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Vuosiraporttiin liitetään selvitys vuoden aikana tehdyistä puhdistamolla tehdyistä kunnostustoimenpiteistä sekä viemäriverkoston kunnostustoimenpiteistä ja niiden vaikutuksesta
verkostoon päätyviin vuotovesien määriin. Vuotovesien osuus arvioidaan laskutettujen
jätevesimäärien ja puhdistamolle johdettujen jätevesimäärien mukaan.
Raportissa esitetään tarkkailututkimuksissa käytetyt määritysmenetelmät ja niiden mittausepävarmuudet sekä selvitys kuormituslaskennasta.
Vuosiraportti toimitetaan sovitun jakelun mukaisesti puhdistamolle, Varsinais-Suomen
ELY-keskukseen ja Paraisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

8. TARKKAILUOHJELMAN MUUTOKSET
Käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa valvovan viranomaisen
hyväksymällä tai tarpeelliseksi katsomalla tavalla, mikäli se luotettavan tuloksen saamiseksi, puhdistamon käytön ohjaamiseksi tai viemärilaitostoiminnan kehittämiseksi on tarpeen
eikä muutos heikennä tarkkailun luotettavuutta, kattavuutta tai lupamääräysten noudattamisen valvottavuutta.
Hava-aineiden tarkkailua muutetaan tarkkailutulosten perusteella ja viranomaisen suostumuksella.

Turussa 10. joulukuuta 2020

Nina Leino
prosessi-insinööri, DI

Heidi Ilmanen
ympäristösuunnittelija
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Sandvikenin jätevedenpuhdistamon sijainti ja purkupaikka.
purkupaikka
jätevedenpuhdistamo

LIITE 2

LIITE 3
PÄÄSTÖTARKKAILUN KERTARAPORTIN LASKENTAPERIAATTEET
Tulevan veden pitoisuudet
Jos puhdistamolle tulevia näytteitä (luokka on KT tai KV) on enemmän kuin yksi, sovellus laskee
niistä erilliseen sarakkeeseen virtaamalla painotetun pitoisuuden keskiarvon (= Puhd.tuleva).
Jos tarkkailukerralle on merkitty ohitusta verkostosta (luokka OL) ennen puhdistamoa, sovellus
laskee erilliseen sarakkeeseen viemärilaitokseen tulevan (Tuleva vl) veden painotetun
pitoisuuden (näytteiden luokka on KT, KV, OL).
Jos verkosto-ohitusta ei ole ja puhdistamolle tulevia näytteitä on vain yksi, viemärilaitokseen
tuleva on sama kuin puhdistamolle tuleva ja tiedot esitetään samassa sarakkeessa (Tuleva
vl/puhd).
Painotettu tulos ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla.
Käsitellyn veden pitoisuudet
Jos puhdistamolta lähteviä näytteitä (luokka on KL) on enemmän kuin yksi, sovellus laskee niistä
erilliseen sarakkeeseen virtaamalla painotetun pitoisuuden keskiarvon.
Painotettu tulos ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla.
Ohitetun veden pitoisuudet
Jos ohitusnäytteitä (luokka on OL tai OP) on enemmän kuin yksi, sovellus laskee niistä erilliseen
sarakkeeseen virtaamalla painotetun pitoisuuden keskiarvon.
Painotettu tulos ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla.
Vesistöön johdetun veden pitoisuudet
Jos laskelmassa on mukana ohitusnäytteitä (luokka on OL, OP), sovellus laskee niistä ja lähtevistä
näytteistä (KL) erilliseen sarakkeeseen virtaamalla painotetun pitoisuuden keskiarvon.
Painotettu tulos ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla.
Käsittelyteho
Käsittelyteho lasketaan seuraavasti: (P1-P2) / P1 * 100, missä P1 on puhdistamolle tulevien
pitoisuuksien (KT) virtaamalla painotettu keskiarvo ja P2 puhdistamolta lähtevien näytteiden (KL)
pitoisuuksien virtaamalla painotettu keskiarvo. P1 ei voi olla pienempi tai yhtäsuuri kuin nolla. Tulos
ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla.
Kokonaisteho
Kokonaisteho lasketaan erikseen, jos laskelmassa on mukana ohitusnäytteitä: (P1-P2) / P1 *
100, missä P1 on viemärilaitokseen tulevien pitoisuuksien (KT, KV, OL) virtaamalla painotettu
keskiarvo ja P2 puhdistamolta lähtevien ja ohitettavasta vedestä otettujen näytteiden (KL, OP, OL)
pitoisuuksien virtaamalla painotettu keskiarvo. P1 ei voi olla pienempi tai yhtäsuuri kuin nolla. Tulos
ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla.
Nitrifikaatioaste
Nitrifikaatioaste lasketaan käsitellylle ja vesistöön johdettavalle (käsitelty ja ohitukset) erikseen, jos
laskelmassa on mukana ohitusnäytteitä.
Käsitellyn veden osalta se lasketaan seuraavasti: (P1-P2) / P1 * 100, missä P1 on puhdistamolle
tulevien kokonaistyppipitoisuuksien (määritysluokka on KOKN, näyteluokka KT, KV) virtaamalla
painotettu keskiarvo ja P2 puhdistamolta lähtevien näytteiden ammoniumtyppipitoisuuksien
(määritysluokka on NH4N, näyteluokka KL) virtaamalla painotettu keskiarvo. P1 ei voi olla
pienempi tai yhtäsuuri kuin nolla. Tulos ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla.
Vesistöön johdettavan veden osalta se lasketaan seuraavasti: (P1-P2) / P1 * 100, missä P1 on
viemärilaitokseen tulevien (näyteluokka KT, KV, OL) kokonaistyppipitoisuuksien (määritysluokka
on KOKN) virtaamalla painotettu keskiarvo ja P2 puhdistamolta lähtevien ja ohitettavien näytteiden
(näyteluokka KL, OP, OL) ammoniumtyppipitoisuuksien (määritysluokka on NH4N) virtaamalla
painotettu keskiarvo. P1 ei voi olla pienempi tai yhtäsuuri kuin nolla. Tulos ilmoitetaan kahdella
merkitsevällä numerolla.

Kuormitukset
Kuormitusarvoja lasketaan vain, jos sekä virtaama- että pitoisuustieto löytyvät.
Sovellus olettaa aina, että pitoisuus (P) on mg/l ja virtaama (Q) m3/d. Kuorma on tällöin Q * P /
1000. Tulos ilmoitetaan kahdella tai kolmella merkitsevällä numerolla (jos tulos < 1000 niin
kahdella, muuten kolmella).
Jos laskelmassa on ns. välikuormia, niin niiden järjestys on näyteluokan mukainen: KT-K1-K2-K3K4-KL.
Jos laskelmassa on mukana muita, varsinaisen kuormituslaskelman ulkopuolisia näytteitä
(näyteluokka on KM), näistä lasketaan kustakin omaan sarakkeeseen kuormitustieto.
Jos puhdistamolle tulevia näytteitä (KT, KV) on useampia kuin yksi, näistä lasketaan kustakin
omaan sarakkeeseen kuormitustieto.
Viemärilaitokseen tuleva kuorma (KT, KV, OL) lasketaan aina omaan sarakkeeseen, jos
mainittuihin luokkiin kuuluvia näytteitä on mukana laskelmassa.

LIITE 4
Jaksoraportin laskentaperiaatteet
Ohitusvirtaama
Jakson ohitusvirtaama (m3/d) lasketaan seuraavasti: O / N, missä O on
jakson aikavälille sopivien ohitusvirtaamien (m3/d) summa (m3) ja N on
jaksonpituus (d eli vuorokausina). Tulos ilmoitetaan kolmella merkitsevällä
numerolla.
Käsiteltyvirtaama
Jakson aikana käsitellyn jäteveden määrä (m3/d) lasketaan
käyttöpäiväkirjatietojen kuukausivirtaamista siten, että jakson alku- ja
loppupäivämäärä otetaan huomioon, vaikkei jakso alkaisi tai päättyisi
tasan kuukausijaon mukaisesti.
Sovellus laskee kultakin kuukaudelta montako vuorokautta jakson
aikaväliin osuu (= NJ, d) ja se laskee kyseistä kuukautta vastaavan
virtaama-arvon vuorokautta kohti (= QJ, m3/d) kuukauden
virtaamatiedosta (= QK, m3) kaavalla QJ = QK / NJ. Jakson käsitelty
virtaama saadaan laskemalla jakson aikavälille sopivien
kuukausivirtaamien (QJ, m3/d) summa (m3) ja jakamalla kyseinen
summa jaksonpituudella (d eli vuorokausina). Tulos ilmoitetaan kolmella
merkitsevällä numerolla.
Puhdistamolle tuleva virtaama
Jos käyttötarkkailutietoihin ei ole erikseen tallennettu puhdistamolle
tulevia vesimääriä, sovellus olettaa, että jakson puhdistamolle tuleva
virtaama on sama kuin jakson käsitelty virtaama.
Jos käyttötarkkailutietoihin on erikseen tallennettu puhdistamolle tulevia
vesimääriä, sovellus laskee puhdistamolle tulevan virtaaman samalla
periaatteella kuin käsitellyn virtaaman (kts. edellä).
Tuleva pitoisuus
Jakson tuleva pitoisuus (mg/l) lasketaan seuraavasti: (TK * 1000) / Q,
missä TK on jakson tuleva kuorma (kg/d) ja Q on jakson käsitellyn
virtaaman ja ohitusvirtaaman summa (m3/d). Tulos ilmoitetaan kahdella
merkitsevällä numerolla.
Tuleva kuorma
Jakson tuleva kuorma lasketaan jakson aikavälille sopivien laskentaan
valittujen tutkimuskertojen viemärilaitokseen tulevien kuormien
aritmeettisena keskiarvona. Tulos ilmoitetaan kahdella merkitsevällä
numerolla.
Käsitelty pitoisuus

Jakson käsitelty pitoisuus (mg/l) lasketaan jakson aikavälille sopivien
laskentaan valittujen tutkimuskertojen käsiteltyjen pitoisuuksien
virtaamapainotteisena keskiarvona. Painotuksessa käytetään
tutkimuskertojen käsitellyn veden määriä. Tulos ilmoitetaan kahdella
merkitsevällä numerolla.
Käsitelty kuorma
Jakson käsitelty kuorma lasketaan seuraavasti: (KP * QJ) / 1000, missä
KP on jakson käsitelty pitoisuus (mg/l) ja QJ on jakson käsiteltyvirtaama
(m3/d). Tulos ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla.
Ohituspitoisuus
Jakson ohituspitoisuus (mg/l) lasketaan seuraavasti: (OK * 1000) / Q,
missä OK on jakson ohituskuorma (kg/d) ja Q on jakson ohitusvirtaama
(m3/d). Tulos ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla.
Ohituskuorma
Ohituskuorman laskenta tapahtuu Jaksoraportti-ikkunan
Ohituslaskenta-välilehdeltä valitun laskentatavan mukaisesti. Tällöin
laskenta perustuu joko ohituspäivien ohitusvirtaaman ja
kokonaisvirtaaman suhteeseen ja tulokuormaan tai ohitusveden
pitoisuuksiin ja ohitusvirtaamaan. Jälkimmäisessä tapauksessa
ohituspitoisuuden voidaan olettaa olevan sama kuin tulevan veden
pitoisuus tai ohituspitoisuudeksi voidaan antaa muu (todellinen tai arvioitu)
arvo.
Vesistöön menevä pitoisuus
Jakson vesistöön menevän veden (käsitelty ja ohitukset) pitoisuus (mg/l)
lasketaan seuraavasti: ((KK+OK) * 1000) / Q, missä (KK+OK) on jakson
vesistöön johdettu kokonaiskuorma (kg/d) ja Q on jakson
kokonaisvirtaama (m3/d, käsitelty ja ohitukset). Tulos ilmoitetaan kahdella
merkitsevällä numerolla.
Vesistöön menevä kuorma
Jakson vesistöön johdettu kuorma lasketaan seuraavasti: KK + OK,
missä KK on käsitelty kuorma ja OK on ohituskuorma.
Käsittelyteho
Jakson käsittelyteho lasketaan vain niissä tapauksissa, että kaikilla
tarkkailukerroilla puhdistamolle tuleva kuorma on ollut sama kuin
viemärilaitokseen tuleva kuorma. Tällöin teho lasketaan seuraavasti: (TK KK) / TK * 100, missä TK on tuleva kuorma ja KK on käsitelty kuorma.
Tulos ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla.

Kokonaisteho
Jakson kokonaisteho lasketaan seuraavasti: (TK - (KK + OK)) / TK * 100,
missä TK on tuleva kuorma (viemärilaitokseen) ja (KK+OK) on vesistöön
johdettu kokonaiskuorma (käsiteltykuorma + ohituskuorma). Tulos
ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla.

