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Tässä diplomityössä toteutettiin Porvoon jalostamolle annetun ympäristölupapäätöksen 

(ESAVI/284/04.08/2013 + ESAVI/1713/2016) lupamääräyksen 24 mukainen selvitys sekä 

lupamääräyksen 76 mukainen häiriötarkkailuohje. Työssä määritettiin jalostamon läpi kul-

kevan luonnonpuron öljy- ja COD-päästölähteet sekä selvitettiin mahdollisuuksia päästöjen 

vähentämiseen teknillis-taloudellisesta näkökulmasta. Selvityksessä tutkittiin mahdollisuuk-

sia päästöjen vähentämiseen päästöjä ehkäisemällä, analyyseja kehittämällä sekä purovettä 

käsittelemällä.  

 

Normaalitilanteen päästölähteitä kartoitettiin kirjallisuuslähteiden ja näytteenoton avulla. 

Häiriöpäästölähteitä kartoitettiin ympäristöriskianalyysin avulla. Merkittävimmäksi piste-

mäiseksi COD-päästölähteeksi tunnistettiin jalostamon vesilaitoksen flotaatiolietteet. Öljy-

päästöille ei tunnistettu selkeää pistemäistä lähdettä. Öljy tulee puroon pilaantuneesta maa-

perästä kulkeutumalla. Merkittävimmiksi häiriöpäästöriskeiksi tunnistettiin putkien ja säili-

öiden vuodot sekä jäteveden keräilyaltaiden ylivuodot.  

 

Päästöjen vähentämismahdollisuuksia arvioitiin vertailemalla kirjallisuuslähteiden ja jalos-

tamohenkilökunnan ehdotusten pohjalta erilaisia keinoja ehkäistä, rajoittaa ja käsitellä öljy- 

ja COD-päästöjä. Vertailussa huomioitiin sekä tekninen toteuttamiskelpoisuus että keinoista 

tehdyt kustannusarviot. Vertailussa löydettiin varteenotettavia ja toteuttamiskelpoisia ratkai-

suja päästöjen ehkäisemiseksi ja veden käsittelemiseksi. Esimerkiksi kosteikko, lammikko-

puhdistus, öljypato ja flotaatiolietteiden ohjaus muualle ovat toteutettavissa olevia ratkai-

suja. Työssä havaittiin kuitenkin, että puron pienten haitta-ainepitoisuuksien vuoksi veden 

käsitteleminen on haastavaa ja kustannukset ehkäistyä tai poistettua haitta-ainekiloa kohti 

nousevat suuriksi.   
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The purpose of this thesis was to carry out regulations 24 and 76 of the environmental permit 

given to Porvoo refinery. Oil and COD emission sources were identified for a stream that 

flows through the refinery and possibilities to reduce these emissions were examined. Tech-

nical and economical perspectives were taken into account in this report. Possibilities to 

reduce the emissions by preventing emissions, by developing analyses and by treating the 

water were examined.  

 

Emission sources were studied by using literature sources and taking water samples from the 

stream. A risk analysis was conducted to find out significant accidental emissions. The most 

significant point source for COD was the flotation sludge from the refinery's water plant. It 

was found out that oil emissions don't come from any point source. Oil migrates to the river 

from contaminated soil in the refinery area. The most significant accidental emission sources 

are leaks from pipes and tanks and overflow from waste water collection tanks.  

 

The possibilities to reduce oil and COD emissions by preventing and limiting emissions to 

the stream and by treating the streams water were compared based on literature and propo-

sitions from the refinery personnel. Technical and economic feasibility was taken into ac-

count. Some feasible possibilities for emission prevention and water treatment were found. 

E.g. constructed wetland, pond, oil dam and controlling of flotation sludge were feasible 

solutions. However, because of the low emission concentrations it is challenging to effec-

tively treat the water and the costs for removed emissions are high.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 
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AD- ja API-altaat jäteveden öljynerotusaltaat 
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BAT  Best Available Technique, paras käytettävissä oleva tekniikka 
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ELY-keskus  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Purku 1  jätevesilaitokselta purettavien vesien purkupaikka 

Purku 2  Kartanonlahden purosta mereen laskevien vesien purkupaikka 

OW-järjestelmä öljyisten vesien järjestelmä 

SYKE  Suomen ympäristökeskus 

TL1, 2, 3, 4, Y tuotantolinja 1, 2, 3, 4 ja tuotantolinja ympäristö 
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1 JOHDANTO 

 

Neste Oyj toimii globaalisti kolmella liiketoiminta-alueella: öljytuotteet, uusiutuvat tuotteet 

ja Marketing & Services. Nesteellä on tuotantolaitoksia Suomessa, Alankomaissa, Singapo-

ressa ja Bahrainissa. Suomessa sijaitsee kaksi tuotantolaitosta: Naantalin ja Porvoon jalosta-

mot. Kilpilahden teollisuusalueella sijaitsevalla Porvoon jalostamolla valmistetaan niin öl-

jytuotteita kuin uusiutuviakin tuotteita, ja sen kokonaistuotantokapasiteetti on noin 13,5 mil-

joonaa tonnia vuodessa. Porvoon jalostamolla toimii neljä tuotantolinjaa ja noin 40 proses-

siyksikköä. (Neste Oyj 2017a.) 

 

Porvoon jalostamon toiminnasta syntyy talousjätevettä ja teollisuusjätevettä. Vesiä puretaan 

Suomenlahteen Emäsalon merialueelle kolmesta purkukohdasta: jätevesilaitoksen purku, 

Kartanonlahteen johtavan puron purku ja jäähdytysvesien purku. Kartanonlahden puro on 

luonnonpuro, joka kulkee jalostamoalueen läpi. Puro on sijainnut alueella jo ennen jalosta-

mon perustamista. Jätevesilaitoksen ja jäähdytysvesien purut taas on rakennettu jalostamon 

toiminnasta syntyvien vesien purkamista varten. Näille kaikille kolmelle purkukohdalle on 

asetettu jalostamon ympäristöluvassa yhteiset päästöraja-arvot. (Etelä-Suomen Aluehallin-

tovirasto ESAVI 2016a, 33.) Jalostamon jätevesilaitoksella käsitellään sekä teollisuus- että 

talousvesiä, ja sieltä purettavat vedet muodostavat suurimman osan jalostamolta mereen pää-

tyvästä päästökuormasta. Kartanonlahden puron kuormitus taas muodostaa esimerkiksi noin 

viidesosan raportoidusta öljyn kokonaiskuormituksesta ja noin 15 % CODCr:n kokonais-

kuormituksesta. (Neste Oyj 2017b, 20.) 

 

Neste Oyj määrättiin uuden ympäristölupapäätöksen (ESAVI/284/04.08/2013 + 

ESAVI/1713/2016, annettu julkipanon jälkeen 16.12.2016) myötä toimittamaan selvitys 

Kartanonlahteen purkavan puron öljy- ja CODCr-kuormituksen lähteistä ja vähentämismah-

dollisuuksista teknilliset ja taloudelliset seikat huomioon ottaen. Lisäksi Nesteen on täyden-

nettävä jalostamon päästötarkkailuohjelmaa edellä mainitun puron osalta poikkeuksellisten 

tilanteiden tarkkailun periaatteen kuvauksella. Tämän diplomityön tarkoituksena on selvit-

tää, mitkä jalostamon toiminnot aiheuttavat Kartanonlahden puroon öljy- ja COD-päästöjä, 

ja mahdollisuuksia kyseisten päästöjen vähentämiseen. Työn tarkoituksena on myös suun-

nitella puron poikkeuksellisten tilanteiden aikainen tarkkailuohjelma. 



9 

 

 

 

1.1 Työn tausta 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ensimmäisen momentin nojalla öljynjalostamot 

ovat direktiivilaitoksia ja sen vuoksi niiden toiminta on luvanvaraista. Porvoon jalostamolle 

on annettu vuosina 2006 (nro 29/2006/2), 2007 (nro 17/2007/2) ja 2008 (nro 77/2008/2) 

ympäristölupapäätökset, joissa määrättiin silloin voimassa olleen ympäristönsuojelulain 

(86/2000) nojalla, että Nesteen oli toimitettava 31.1.2014 mennessä hakemus lupamääräys-

ten tarkistamiseksi.  

 

Sen lisäksi Euroopan komissio antoi 28.10.2014 täytäntöönpanopäätöksen öljyn- ja kaasun-

jalostuksen BAT-päätelmistä. Koska Porvoon jalostamo on direktiivilaitos, sen oli ympäris-

tönsuojelulain (527/2014) nojalla toimitettava valvontaviranomaiselle selvitys ympäristölu-

van tarkistamisen tarpeesta BAT-päätelmiin liittyen. Tämän selvityksen perusteella Uuden-

maan ELY-keskus määräsi Nesteen jättämään hakemuksen Porvoon jalostamon ympäristö-

luvan tarkastamisesta 28.1.2016 mennessä. Porvoon jalostamolle annettiin uusi ympäristö-

lupapäätös (ESAVI/1713/2016) 16.12.2016. Päätös oli ns. kaksoispäätös, eli se sisältää sekä 

lupamääräysten tarkistamishakemuksen että BAT-päätelmien vuoksi tehdyn tarkastamisha-

kemuksen.  

 

Uudessa lupapäätöksessä (ESAVI/284/04.08/2013 + ESAVI/1713/2016) on useita jätevesiin 

liittyviä lupamääräyksiä. Määräyksissä 20 ja 21 annettiin Porvoon jalostamon jätevesille 

päästöraja-arvot öljylle, fenolille, kokonaisfosforille, kokonaistypelle ja CODCr:lle. Päästö-

rajat on annettu summana kaikkien purkukohtien päästöille, eikä niissä ole erikseen eritelty 

päästörajoja häiriö- tai poikkeustilanteille. Määräyksen 20 raja-arvot ovat voimassa vuoden 

2018 loppuun asti ja määräyksen 21 rajat vuoden 2019 alusta eteenpäin. Vuonna 2019 voi-

maan tulevat raja-arvot öljylle ja CODCr:lle ovat selkeästi pienemmät kuin aiemmat raja-

arvot. Myös kokonaistypen ja kokonaisfosforin vuosikeskiarvorajat putoavat hieman. Tau-

lukossa 1 esitetään raja-arvojen muutos.  
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Taulukko 1. Ympäristölupapäätöksessä annetut päästöraja-arvot vuoden 2018 loppuun asti ja vuoden 2019 

alusta alkaen. 

 Kuukausikeski-

arvo 2018 asti 

Vuosikeskiarvo 

2018 asti *) 

Kuukausikeski-

arvo 2019 alkaen 

Vuosikeskiarvo 

2019 alkaen *) 

Öljy 22 kg/d 14 kg/d 10 kg/d 5 kg/d 

Fenoli 1,5 kg/d 1,0 kg/d 1,0 kg/d - 

Kokonaisfosfori 10 kg/d 8 kg/d 10 kg/d 6 kg/d 

Kokonaistyppi 200 kg/d 150 kg/d 200 kg/d 110 kg/d 

CODCr 2400 kg/d 1600 kg/d 1400 kg/d 1000 kg/d 

*) vuosikeskiarvot ovat tavoitteelliset   

 

Vuoden 2018 loppuun asti voimassa olevat päästöraja-arvot ovat samat kuin lupapäätöksen 

antohetkellä (16.12.2016) voimassa olleet raja-arvot. Päästörajojen pienentämistä Aluehal-

lintovirasto perustelee BAT-päätelmien kohdan 12 päästötasoilla, jalostamon toteutuneilla 

jätevesipäästöillä ja vastaanottavan vesistön tilalla. Porvoon jalostamon öljy- ja CODCr-

päästöt ovat viime vuosina pysyneet selvästi nykyisen päästöraja-arvon alapuolella, ja myös 

vuonna 2019 voimaan tulevat raja-arvot on pääsääntöisesti alitettu. Lisäksi vastaanottavan 

vesistön happitilanne on heikko. Näiden seikkojen takia Aluehallintovirasto ei pidä nykyisiä 

päästöraja-arvoja tarkoituksenmukaisina. Vaikka Porvoon jalostamo on pääsääntöisesti alit-

tanut uudet päästöraja-arvot, Aluehallintovirasto arvioi, että uusiin CODCr:n päästöraja-ar-

voihin päästäkseen jalostamon on tehostettava jätevesilaitoksen toimintaa ja aloitettava Kar-

tanonlahden puron jätevesipäästöjen käsittely. (ESAVI 2016a, 263–265.) 

 

Lupamääräyksessä 24 määrätään: ”Luvanhaltijan on tehtävä selvitys Kartanonlahden puroon 

(purkukohta 2) johdettavien jätevesien öljy- ja CODCr-päästöjen vähentämisen mahdolli-

suuksista. Selvitykseen on sisällyttävä mainittujen epäpuhtauksien merkittävimpien päästö-

lähteiden kartoitus sekä vaihtoehdot näiden päästöjen vähentämiseksi. Yhden vaihtoehdon 

on tarkasteltava jätevesien käsittelyä ennen purkua mereen. Selvityksessä on esitettävä tek-

niset ja taloudelliset seikat.” Aluehallintovirasto perustelee määräystä seuraavasti: ”Purku-

kohdasta 2 mereen johdettavien jätevesien COD-kuormitus on vuosina 2011–2015 vaihdel-

lut välillä 14–37 % jalostamon kokonaiskuormituksesta ja öljykuormituksen osuus vastaa-

vasti välillä 24–42 %.” Aluehallintovirasto katsoo, että Kartanonlahden puron osuus koko-
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naiskuormituksesta on merkittävä, minkä vuoksi öljy- ja CODCr-päästöistä on tehtävä selvi-

tys. (ESAVI 2016a, 221, 267.) Tämän työn keskeinen tarkoitus on toteuttaa lupamääräyksen 

24 mukainen selvitys.   

 

Uuden ympäristöluvan lupamääräys 76 kuuluu: ”Jätevesien päästötarkkailuohjelmaa on täy-

dennettävä jätevesilaitoksen ja Kartanonlahteen purkavan puron osalta poikkeuksellisten ti-

lanteiden aikaisten tarkkailuiden periaatteiden kuvauksella. Lähtökohtana tarkkailussa tulee 

olla tihennetty näytteenotto ja tarkkailussa on otettava huomioon vesiympäristölle vaaralliset 

ja haitalliset aineet.” Aluehallintovirasto edellyttää, että päästötarkkailuun sisällytetään 

myös säännöllisesti tapahtuvien ja Porvoon jalostamon toteuttamien poikkeuksellisten tilan-

teiden aikana mahdollisesti syntyvien päästöjen tarkkailun periaatteelliset kuvaukset. 

(ESAVI 2016a, 234.) Tässä työssä laaditaan poikkeuksellisten tilanteiden aikaisten tarkkai-

luiden ohje Kartanonlahden puron osalta.  

 

1.2 Työn tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

 

Tämän työn tarkoituksena on toteuttaa lupamääräyksen 24 mukainen selvitys sekä lupamää-

räyksen 76 mukainen päästötarkkailuohje Kartanonlahden puron häiriötilanteille. Työssä kä-

sitellään kolmea tutkimuskysymystä:  

1) Mistä Kartanonlahden puroon päätyy öljy- ja CODCr-kuormitusta?  

2) Miten Kartanonlahden puron kautta Suomenlahteen päätyvää öljy- ja CODCr-kuor-

mitusta voi vähentää? Tätä kysymystä käsitellään kolmen erillisen kysymyksen 

kautta: 

a. Miten haitta-ainekuormituksen synnyn ja päästöjen leviämisen voi estää? 

b. Miten purovettä voi käsitellä mereen päätyvän kuormituksen vähentä-

miseksi? 

c. Voiko kuormituksen suuruuden laskentaa tarkentaa Porvoon jalostamon 

käyttämiä analyysimenetelmiä kehittämällä? Nesteen hypoteesi on, että öljyn 

analysoinnissa käytettävän menetelmän määritysalaraja on liian korkea puro-

vedelle.  
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3) Miten Kartanonlahden puroon kohdistuvissa poikkeustilanteissa tulee toimia, jotta 

haitta-ainekuormitus Suomenlahteen pidettäisiin mahdollisimman pienenä? 

Työllä on viisi tavoitetta: 

1) Porvoon jalostamolla syntyvän, Kartanonlahden puroon päätyvän haitta-ainekuormi-

tuksen lähteiden mahdollisimman tarkka ja kattava selvitys. Työssä keskitytään ym-

päristölupapäätöksessä mainittuihin öljy- ja CODCr-kuormituksiin, ja mahdolliset 

muut haitta-aineet rajataan ulkopuolelle.  

2) Löytää Porvoon jalostamolla toteutettavissa olevia keinoja ja toimintatapojen muu-

toksia, joilla voidaan vähentää haitta-aineiden pääsyä Kartanonlahden puroon.  

3) Löytää Kartanonlahden purolle teknillis-taloudellisesta näkökulmasta sopivia mene-

telmiä puroveden käsittelyyn ennen mereen purkamista öljyn ja CODCr:n poista-

miseksi. 

4) Kehittää Nesteen öljypäästöjen analysointimenetelmää.  

5) Luoda Kartanonlahden purolle ohjeistus poikkeuksellisten tilanteiden päästötarkkai-

luun sekä toimintaohjeet häiriöpäästöjen vähentämiseksi.  

 

1.3 Työn rakenne, aineistot ja menetelmät 

 

Työn teoriaosuus jakautuu kolmeen lukuun. Luvussa 2 käsitellään öljynjalostustoiminnan 

jätevesipäästöjä yleisesti, vesipäästöjen velvoitetarkkailua, Porvoon jalostamon jätevesi-

päästöjä ja niiden tarkkailua, ympäristöriskianalyysin käyttöä häiriöpäästöjen hallinnassa, 

öljy- ja CODCr-kuormituksen vaikutusta merialueella sekä öljy- ja CODCr-pitoisuuksien ana-

lyysimenetelmiä kirjallisuuslähteisiin perustuen. Luvussa 3 kartoitetaan Kartanonlahden pu-

ron mahdollisia päästölähteitä erilaisten Porvoon jalostamoa varten laadittujen raporttien, 

tutkimusten ja ohjeiden pohjalta. Luvussa 4 käydään läpi öljy- ja CODCr-kuormituksen pois-

tamiseen soveltuvia käsittelymenetelmiä kirjallisuuslähteiden avulla. Työn teoriaosassa käy-

dään läpi yleisten öljynjalostamoiden päästölähteiden sekä käsittely- ja analyysimenetelmien 

lisäksi Porvoon jalostamon erityispiirteitä, koska Kartanonlahden puro on Porvoon jalosta-

molle erityinen eikä sitä voida käsitellä yleisten kirjallisuuslähteiden avulla.  
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Työn soveltava osa jakautuu kolmeen lukuun. Luvussa 5 selvitetään Kartanonlahden puron 

merkittävimmät öljy- ja COD-päästölähteet normaalitilanteessa ottamalla vesistönäytteitä. 

Näytteiden otossa huomioidaan luvussa 3 löytyneet mahdolliset päästölähteet. Puron eri pai-

koista otettujen näytteiden haitta-ainepitoisuuksia verrataan keskenään ja vertailun avulla 

paikallistetaan merkittävimmät päästölähteet. Lisäksi luvussa tutkitaan öljyanalyysin määri-

tysalarajan vaikutusta laskennallisen kuormituksen suuruuteen. Luvussa 6 tunnistetaan ym-

päristöriskianalyysin avulla merkittävimmät puroon kohdistuvat häiriötilanteet ja analysoi-

daan häiriöpäästöjen osuutta puron kokonaispäästöistä. Luvussa 7 käsitellään päästöjen vä-

hentämismahdollisuuksia neljästä näkökulmasta: 

1. Listataan keinoja päästä totuudenmukaisiin tuloksiin öljyanalyysissa 

2. Arvioidaan mahdollisuuksia ehkäistä puron öljy- ja COD-kuormitusta normaaliti-

lanteessa ja häiriötilanteessa teknillis-taloudellisesta näkökulmasta  

3. Käsitellään keinoja hallita puroon kohdistuvia häiriöpäästöjä ja luodaan häiriötilan-

neohje, jossa annetaan ohjeet häiriöpäästöjen hallintaan  

4. Vertaillaan purolle soveltuvia vedenkäsittelymenetelmiä ja valitaan vertailluista 

vaihtoehdoista soveltuvat menetelmät, joita arvioidaan teknisen toimivuuden ja kus-

tannusarvioiden avulla.  

Luvussa 8 esitetään työn johtopäätökset ja luvussa 9 yhteenveto.  

 

2 TAUSTAA PORVOON JALOSTAMON JÄTEVESISTÄ JA NIIDEN 

TARKKAILUSTA 

 

Tässä luvussa käsitellään öljynjalostamoilla syntyviä jätevesipäästöjä sekä niiden vaikutusta 

merialueella. Luvussa 2.1 käydään läpi yleisimmät öljynjalostamoiden jätevesipäästöjen läh-

teet. Luvussa 2.2 tutustutaan vesistöpäästöjen käyttö- ja tarkkailuohjelman vaatimuksiin ja 

ympäristöriskianalyysiin häiriöpäästöjen hallinnan työkaluna. Nämä luvut antavat yleisku-

van öljynjalostamotoiminnan vesipäästöistä ja niiden tarkkailusta. Luvussa 2.3 käsitellään 

Porvoon jalostamon jätevesien lähteitä, purkupaikkoja ja kuormituksia. Luku 2.4 käsittelee 

öljyn ja COD:n ominaisuuksia vesiympäristössä sekä Porvoon jalostamon öljy- ja COD-

kuormituksen vaikutusta Porvoon edustan merialueella. Luvussa 2.5 käydään läpi öljyn ja 

COD:n analysointiin käytettäviä menetelmiä. 
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2.1 Öljynjalostamotoiminnan jätevedet 

 

Öljynjalostamoilla käytetään runsaasti vettä eri tarkoituksiin: jäähdytysvedeksi, prosessive-

deksi, talousvedeksi, palovedeksi, huoltovedeksi ja höyrynä. (European Commission 2015, 

31.) Kun vesi poistetaan käytöstä, osa käytetystä vedestä on kontaminoitunutta jätevettä ja 

osa puhdasta vettä, jota ei tarvitse käsitellä erikseen. Vettä syntyy myös sade- ja sulamisve-

sistä. Tyypillisiä jalostamotoiminnasta syntyviä vesistöpäästöjä ovat öljy, BOD, COD, typpi, 

kiintoaineet, metallit, syanidit, fenolit, fosfaatit, bentseeni, tolueeni ja sulfidit. (European 

Commission 2015, 31–32.) Seuraavissa kappaleissa käydään tarkemmin läpi, minkälaisia 

päästöjä eri jalostamotoiminnan osa-alueista syntyvät jätevedet sisältävät. 

  

Jäähdytysvedet eivät ole suorassa kosketuksessa prosessissa kiertävien aineiden kanssa, ei-

vätkä ne siksi ole normaalisti kontaminoituneita. Huonosta kunnossapidosta johtuvien vuo-

tojen takia jäähdytysvesiin voi kuitenkin päästä haitta-aineita, kuten öljyä. Tätä voidaan eh-

käistä pitämällä jäähdytysvesikierron painetaso korkeana niin, että vuototilanteissa vesi vuo-

taa öljyyn päin. Näin toimitaan esimerkiksi Porvoon jalostamolla. Jäähdytysveteen lisätään 

yleensä kemikaaleja, kuten fosfaatteja ja eliöntorjunta-aineita, estämään lämmönsiirtimien 

ja putkien korroosiota sekä biologista kasvua. Jäähdytysvesiä kierrätetään yleensä useita ker-

toja järjestelmässä, mutta käytön jälkeen ne puretaan vastaanottavaan vesistöön. (Cheremi-

nisoff & Haddadin 2006, 22.) Palovesikierrosta syntyy jätevesiä suunniteltujen huoltotyh-

jennysten, laitteistotestien ja vuotojen yhteydessä. Palovesikierrossa oleva vesi ei ole konta-

minoitunutta. Jos palovettä käytetään prosessialueella tai muulla alueella, jossa se voi päästä 

kosketuksiin öljyn tai muiden haitallisten aineiden kanssa, se voi kontaminoitua. (European 

Commission 2015, 31.)  

 

Joissakin prosesseissa höyry joutuu kosketuksiin hiilivetyjen tai muiden aineiden kanssa ja 

kontaminoituu. Myös prosessivedet joutuvat kosketuksiin öljyn kanssa ja ovat kontaminoi-

tuneita vesiä. Esimerkiksi tislaus, katalyyttikrakkaus ja vesikrakkaus aiheuttavat öljypitoi-

suuksia jätevesiin. Orgaanisia kemikaaleja, jotka aiheuttavat COD-kuormitusta, syntyy esi-
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merkiksi tislauksessa, katalyyttikrakkauksessa ja vesikrakkauksessa. Myös voiteluöljy, jäte-

lipeä, vesitysvedet ja kuljetuslaivojen painolastivedet sisältävät orgaanisia kemikaaleja ja 

öljyä. (European Commission 2015, 32.) Esimerkiksi tislauksesta, leijukatalyyttisesta krak-

kauksesta (FCC), katalyyttisesta reformoinnista, lämpökrakkauksesta, koksauksesta, isome-

risoinnista ja rikinpoistosta syntyy hapanvesiä. Hapanveden koostumus riippuu jonkin ver-

ran prosessista, mutta se voi sisältää esimerkiksi rikkivetyä, ammoniakkia, kiintoaineita, klo-

rideja, merkaptaania, fenolia, öljyä ja syanidia. (US Environmental Protection Agency 2004, 

24.) Jalostamoilla syntyvät jätevedet ohjataan jätevedenkäsittelylaitokselle ennen niiden 

purkamista vesistöön.  

 

Jalostamoalueelle satava vesi sekä sulamisvedet muodostavat yhden jätevesivirran. Esimer-

kiksi prosessiyksiköiden tai säiliöiden päälle tai autojen täyttöalueelle satava vesi voi joutua 

kosketuksiin öljyn, muiden raaka-aineiden, tuotteiden tai kemikaalien kanssa ja kontaminoi-

tua. (European Commission 2015, 31.) Tällaiset kontaminoituneet jätevirrat ohjataan viemä-

reihin ja niitä pitkin jätevedenpuhdistukseen. Myös prosessiyksiköiden ulkopuolelle satava 

vesi sekä sulamisvedet voivat joutua kosketuksiin haitta-aineiden kanssa, jos alueella on ta-

pahtunut vuoto, ja haitta-aineita on jäänyt maaperään tai pinnoitetulle alueelle. (Cheremini-

soff & Haddadin 2006, 21.) Prosessiyksiköiden ulkopuolelle satavaa vettä ei yleensä ohjata 

jäteveden käsittelyyn.  

 

2.2 Haitallisten aineiden tarkkailu 

 

Ympäristönsuojelulaissa määrätään, että toiminnanharjoittajien on suoritettava velvoitetark-

kailua, jonka sisältö täsmennetään ympäristölupapäätöksessä tai sen nojalla hyväksytyssä 

erillisessä tarkkailuohjelmassa. Velvoitetarkkailun tarkoitus on tuottaa tietoa lupamääräys-

ten noudattamisen tarkkailua sekä luvan ja sen määräysten tarkastamistarpeen arviointia var-

ten. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2010, 13.) Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laa-

tinut vuonna 2010 ohjeen nimeltä ”Haitallisten aineiden tarkkailu: Päästöt ja vaikutukset 

vesiin”, jossa annetaan ohjeita velvoitetarkkailun toteuttamiseen. Velvoitetarkkailu koostuu 

käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusta.  
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Käyttötarkkailu kohdistuu prosessin tai puhdistamon toimintaan, ja sillä pyritään varmista-

maan prosessin häiriötön käynti. Käyttötarkkailun avulla voidaan ennakoida häiriötilanteita, 

saada tietoa päästöjen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä ja minimoida häiriöpäästöjä. 

Käyttötarkkailua voidaan hyödyntää päästöjen seurannassa esimerkiksi sellaisissa proses-

seissa, joissa ajotilanne vaikuttaa päästöjen määrään tai häiriötilanteissa muodostuu suurin 

osa päästöistä. Käyttötarkkailua voidaan soveltaa myös vaikeasti määritettävien päästöjen 

arvioinnissa. Esimerkiksi teollisuusjätevedenpuhdistamolla käyttötarkkailussa voidaan tark-

kailla puhdistamon käyttötapaa ja muutoksia, puhdistusprosessien kuormitusarvoja ja niiden 

vaihteluita, puhdistusprosessin tilaa ja toimintaa, mittaus-, säätö-, ilmastus-, ym. laitteiden 

toimintaa, prosessihäiriöitä, virtaamaa ja ohijuoksutuksia. (SYKE 2010, 29.) 

 

Päästötarkkailun avulla seurataan lupamääräysten toteutumista ja tuotetaan dataa vaikutus-

tarkkailua varten. Päästötarkkailussa määritetään vesistöihin päätyvien haitallisten aineiden 

määrä, ja se voidaan tehdä mittaamalla tai laskennallisesti arvioiden. Päästömäärien mittauk-

seen kuuluu virtaaman mittaus, näytteenotto, näytteen esikäsittely ja käsittely, analysointi, 

tulosten laskenta ja raportointi. Päästömäärien määrittämiseen tarvitaan luotettavat virtaa-

man ja pitoisuuksien mittausmenetelmät. Päästötarkkailuun kuuluu myös tarkkailu häiriöti-

lanteissa, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi prosessihäiriöt tai onnettomuudet. Häiriötilan-

teella tarkoitetaan tilannetta, jossa vesistöön voi joutua tai joutuu määrältään tai laadultaan 

tavanomaisesta poikkeavia aineita tai tilannetta, jossa ympäristöluvan mukaiset raja-arvot 

voivat ylittyä tai ylittyvät. (SYKE 2010, 30–31).  

 

Vesistöjen vaikutustarkkailuun sisältyy esimerkiksi veden laadun fysikaalis-kemiallinen 

tarkkailu, biologisin menetelmin tehtävä tarkkailu, sedimentin tilan tarkkailu ja haitallisten 

aineiden pitoisuuksien ja vaikutusten tarkkailu. Vaikutustarkkailu raportoidaan ympäristö-

lupapäätöksen edellyttämällä tavalla. (SYKE 2010, 31.) 

 

Tarkkailusuunnitelman laatimiseen liittyy useita vaiheita. Ennakkoselvityksessä selvitetään 

mm. laitoksessa käytettävät kemikaalit sekä niiden käyttömäärät ja ominaisuudet, aineiden 

muuttuminen ja jätevedenkäsittely, jollei näitä asioita ole jo entuudestaan selvitetty. Tark-
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kailtavien aineiden valinnassa tulee käyttää riskiin perustuvia aineiden tunnistamis- ja prio-

risointimenetelmiä. (SYKE 2010, 39.) Tarkkailuohjelman suunnittelun tulee perustua todet-

tujen tai ennustettavissa olevien ongelmien laatuun, vakavuuteen ja laajuuteen. Tarkkailu-

suunnitelmassa tulee ensisijaisesti ottaa huomioon kansallisen päätöksenteon tarpeet. Tämä 

tarkoittaa esimerkiksi lupaprosesseissa tarpeellisten tietojen tarkkailemista.  Lisäksi vesien-

hoitolaissa on mainittu toiminnallisen seurannan vaatimukset, jotka on otettava huomioon 

tarkkailupaikoilla, jotka on nimetty vesienhoitoalueiden seurantaohjelmiin. (SYKE 2010, 

41.) 

 

Tarkkailun suunnittelemiseen vaikuttavat esimerkiksi se, onko toiminta vasta aluillaan vai 

onko se ollut käynnissä jo pidempään, aikaisempien tarkkailuiden ja ennakkoselvitysten tie-

dot, haitallisten aineiden lähteet ja niiden aiheuttamien vaikutusten vakavuus, vesialueen 

suojeluarvot ja käyttötarkoitus sekä suunnitelman toteutuksen resurssit. Tarkempia ohjeita 

tarkkailusuunnitelman suunnitteluun ja eri haitta-aineiden huomioimiseen löytyy SYKE:n 

ohjeesta. Tarkkailussa voidaan käyttää hyväksi myös tutkinnallisia selvitysjaksoja, jotka aut-

tavat suuntaamaan haitallisten aineiden tarkkailua. (SYKE 2010, 41–49.) 

 

Häiriöpäästöjen tarkkailu tulee kuvata erikseen tarkkailusuunnitelmassa. Häiriötilanne voi 

johtua esimerkiksi laiterikosta tai prosessin tai puhdistuslaitteen tilapäisestä toimintahäiri-

östä. Häiriötilanteissa toiminnanharjoittajan on välittömästi käynnistettävä toimenpiteet 

päästöjen saamiseksi takaisin normaalitasolle, ympäristön pilaantumisen torjumiseksi ja 

päästöjen vaikutusten selvittämiseksi. Häiriöstä tulee myös ilmoittaa ELY-keskukselle ja 

kunnan ympäristöviranomaiselle. (SYKE 2010, 53.) SYKE:n mukaan häiriöpäästöjen tark-

kailun paras käytäntö on seuraava: 

 ”Jatkuvatoimisten päästömittausten käyttö sisältäen mahdollisesti hälytyksen ja va-

rajärjestelmän. Kriittisissä tapauksissa voidaan asentaa kaksi mittausjärjestelmää sa-

maan paikkaan, mutta ohjelmoida ne eri mittausasteikolle ja kalibroida ne normaali-

olosuhteiden pitoisuusasteikolle sekä arvioidulle poikkeusolojen asteikolle.  

 Jaksottaiset/yksittäiset päästömittaukset. 

 Päästöjen arviointi käytönhallintaparametrien kuten lämpötilaerojen, sähkönjohta-

vuuden, pH:n ja paineen avulla.  
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 Toisten laitosten tuottamaa referenssidataa voidaan käyttää, jos mittausjärjestelmiä 

tai tietoja tarkkoja laskelmia varten ei ole käytettävissä. 

 Kansallisista tai kansainvälisistä tietokannoista tai kirjallisuudesta saadut kertoimet.” 

(SYKE 2010, 53.) 

Tarkkailuun otettavien aineiden, tarkkailupaikkojen, -ajankohtien ja -frekvenssin valintaan 

on kiinnitettävä huomiota.  Käytettyjen kemikaalien haitallisuus voidaan tunnistaa esimer-

kiksi aineiden luokitusten ja vaaralausekkeiden avulla, ja prosessissa syntyvien haitallisten 

aineiden selvittäminen voidaan tehdä esimerkiksi kemiallisilla määrityksillä sekä myrkylli-

syys- ja biotesteillä. (SYKE 2010, 57.) Vaikutustarkkailun havaintopaikat tulee valita niin, 

että ne kattavat koko vaikutusalueen (SYKE 2010, 75). Päästötarkkailun näytteenoton taa-

juudessa tulee ottaa huomioon lupamääräysten vaatimukset sekä kuormituksen vaihtelu ja 

päästöjen laatu (SYKE 2010, 79). 

 

Ympäristöriskianalyysin käyttäminen häiriöpäästöjen hallinnassa 

 

Häiriöpäästöjen hallinta on ympäristöriskien hallintaa, ja siinä voidaan käyttää apuna ympä-

ristöriskianalyysia. Ympäristöriskianalyysin tarkoitus on tunnistaa ja arvioida mahdolliset 

ympäristölle aiheutuvat riskit sekä niiden hallintaan tarvittavat toimenpiteet. Ympäristöris-

kianalyysissä ympäristö voidaan määritellä vaihtelevalla laajuudella; siihen voidaan sisäl-

lyttää esimerkiksi ekologiset, terveydelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset tai rajata se kos-

kemaan esimerkiksi vain vesistöihin kohdistuvia riskejä. (SYKE 2006, 7-9.)  

 

Ympäristöministeriön, Turvatekniikan keskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja VTT:n 

YMPÄRI- hankkeessa laadittiin vuosina 2004–2005 suositus hyvästä laitoskohtaisesta häi-

riöpäästöjen ympäristöriskianalyysista. YMPÄRI-hankkeessa ympäristöriskianalyysi rajat-

tiin kuvan 1 mukaisesti niin, että se sisältää kohteen rajaamisen, riskien tunnistamisen, riskin 

suuruuden arvioinnin, riskin merkityksen arvioinnin sekä toimenpide-ehdotukset. Riskin 

suuruuden arvioinnilla tarkoitetaan riskin todennäköisyyden arviointia ja riskin merkityksen 

arvioinnilla riskin suhteuttamista paikallisiin olosuhteisiin. (SYKE 2006, 18.) 

 



19 

 

 

 

Kuva 1. Ympäristöriskianalyysin rajaus (SYKE 2006, 18). 

 

YMPÄRI-hankkeessa luotiin tarkastuslista asioista, jotka tulee huomioida ympäristöriski-

analyysia tehtäessä. Seuraavassa listassa esitetään tiivistetysti SYKE:n listaamat ympäristö-

riskianalyysin vaiheet ja niiden sisältö. 

1. Analyysin tavoitteiden määrittäminen 

 Määritellään, mitä tarkoitusta varten analyysi tehdään ja mitä sillä halutaan 

saavuttaa 

2. Analyysin rajaaminen 

 Rajataan tarkasteltavan alueen fyysiset ja toiminnalliset rajat 

 Rajataan käsiteltävien asioiden suuruus ja ominaisuudet 

 Tarkasteltavat riskityypit 

 Yhteys muihin yrityksessä tehtyihin riskianalyyseihin ja riskien hallintaan 

 Yhteys muuhun yrityksessä toteutettavaan ympäristöasioiden hallintaan 

3. Tietojen kokoaminen 

 Analyysiryhmän kokoonpano 

 Kuvaus toiminnasta ja laitteistosta riskien kannalta 

 Kemikaalikartoitus 

 Kuvaus toiminnan ympäristöstä 

 Kuvaus organisaatiosta häiriöpäästöjen hallinnan näkökulmasta 

 Dokumentit häiriöpäästöistä 
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4. Riskien tunnistaminen 

 Kuvaus häiriöpäästömahdollisuuksien tunnistamisesta 

 Kuvaus häiriöpäästötilanteisiin varautumisesta 

 Riskien tunnistaminen tehdään yleensä riskienhallintamenetelmän, kuten 

HAZOP tai SARA, avulla 

5. Riskin suuruuden arvioiminen 

 Häiriöpäästötilanteiden esiintymisen taajuus/todennäköisyys 

 Häiriöpäästötilanteiden seurausten arviointi 

6. Riskin merkityksen arvioiminen 

 Riskien todennäköisyyksien ja seurausten arvottamismatriisi, jonka avulla 

määritetään riskiluokat 

7. Tulokset ja toimenpide-ehdotukset 

 Kuvaus pahimmista mahdollisista riskeistä ja niihin varautumisesta 

 Muut parannusehdotukset/toimenpide-ehdotukset 

 Kuvaus ympäristöriskeistä, jotka jäävät jäljelle riskienhallintatoimenpiteiden 

jälkeen 

 Kartta vaaralähteistä 

8. Analyysin arviointi ja päivittämissuunnitelma 

 Analyysin päivittäminen ja uusiminen 

9. Raportointi ja analyysista tiedottaminen 

 

2.3 Porvoon jalostamon jätevedet 

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) § 5:n mukaan jätevedellä tarkoitetaan sellaista käytöstä 

poistettua vettä, pilaantuneelta alueelta johdettavaa vettä tai ympäristön pilaantumisen vaa-

raa aiheuttavaan toimintaan käytetyltä alueelta johdettavaa vettä, josta voi aiheutua ympä-

ristön pilaantumista. Tämän määritelmän mukaan Porvoon jalostamolta lasketaan jätevesiä 

mereen kahden eri purkupaikan kautta: jätevesilaitoksen purkuvedet (purku 1) ja Kartanon-

lahden puron purku (purku 2). Merivesitunnelista, eli Kilpilahden teollisuusalueen jäähdy-

tysvesien purkupaikalta (purku 3) laskettavaa vettä ei lasketa jätevedeksi, sillä jäähdytysve-

det eivät ole pilaantuneita. Kartanonlahteen laskevan puron vedet voidaan katsoa jätevesiksi, 
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koska ne johdetaan mereen sellaiselta alueelta, jonka toiminta aiheuttaa ympäristön pilaan-

tumisen vaaraa ja vedet voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Lisäksi puro kulkee pi-

laantuneen alueen läpi. Porvoon jalostamo on toiminut Kilpilahdessa vuodesta 1965 lähtien, 

ja pitkän toimintahistorian vuoksi prosessialueiden, säiliöalueen vallitilojen ja putkisiltojen 

alustojen maaperä voidaan luokitella pilaantuneeksi.  

 

Jätevesilaitoksella käsitellään saniteettivedet, hapanvesiyksiköiden tuotevedet, OW-järjes-

telmän öljyisiä prosessi- ja sadevesiä, vesitysvesiä, eri prosessien jätevesiä ja Borealis Poly-

mers Oy:n jätevesiä. Nämä vedet puretaan purku 1:n kautta mereen. Kartanonlahden puroon 

(purku 2) lasketaan jalostamon vesilaitokselta ympäristöluvan mukaisesti hiekkasuotimien 

huuhteluvedet ja osa flotaatiolietteistä, tuotantolinjojen lauhdevesiä ja suljetun kaatopaikan 

suotovedet. Lisäksi puroon valuu hulevesiä. Merivesitunneliin (purku 3) johdetaan jalosta-

mon jäähdytysvedet, energialaitoksen suolanpoistolaitoksen elvytys- ja huuhteluvedet, voi-

malaitoksen kattiloiden ja kaasuturbiinilaitos 3:n ulospuhallusvedet, vesilaitoksen flotaa-

tiolietteet ja huoltojen yhteydessä peittaus- ja pesuvedet. (ESAVI 2016, 32–33.) 

 

Kuvassa 2 esitetään purkupaikat 1, 2 ja 3. Lisäksi kuvassa näkyy puron sijainti jalostamo-

alueella sekä puron näytteenottopaikka. Näytteenottopaikalta otetuista näytteistä analysoi-

daan puron kuormitus. Kuvaan on merkitty myös Kartanonlahden puron kaksi päähaaraa. 

Itäinen TL2:n haara kulkee jalostamon säiliöalueen ja tuotantolinjojen 1 ja 2 välissä. Länti-

nen TL4:n haara kulkee tuotantolinjojen 4 ja 2 välistä ja jakeluterminaalin itäpuolelta.  
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Kuva 2. Purkupaikkojen 1, 2 ja 3 sijainti jalostamolla. 

 

Kaikkien kolmen purkukohdan vesille tehdään analyysejä jalostamon kuormitustarkkailuoh-

jeen mukaisesti. Purku 1:n eli jätevesilaitoksen purkuvesistä otetaan tarkkailunäytteitä auto-

maattisen aikaperusteisen näytteenottolaitteen avulla. Näytteet ovat kokoomanäytteitä ja ne 

toimitetaan laboratorioon maanantaisin ja torstaisin. Nesteen oma henkilökunta ottaa näyt-

teet. Näytteistä analysoidaan fenoli, CODCr, typpi, fosfori ja öljy Porvoon jalostamon omassa 

laboratoriossa. Jätevesien lämpötilaa, pH:ta ja virtaamaa mitataan jatkuvatoimisesti. Nesteen 

operaattorit ottavat purku 2:n eli Kartanonlahden puron tarkkailunäytteet kertanäytteinä 

maanantaisin ja torstaisin. Näytteistä analysoidaan öljy, fosfori, typpi ja CODCr Porvoon ja-

lostamon omassa laboratoriossa. Virtaamaa mitataan jatkuvatoimisesti. Sekä purku 1:n että 

purku 2:n näytteistä analysoidaan muitakin pitoisuuksia, mutta edellä mainitut raportoidaan, 

sillä niille on annettu ympäristölupapäätöksessä luparajat, jotka esitettiin aiemmin taulu-

kossa 1. Lisäksi kummastakin purusta otetaan kerran kuukaudessa koukkausnäyte, josta ana-

lysoidaan metallit ja fluoridit ulkopuolisessa laboratoriossa. Purku 3:n vesistä analysoidaan 

fosforipäästöt.  



23 

 

 

 

Tässä työssä keskitytään lupamääräyksen 24 mukaisesti öljy- ja COD-päästöihin. Sekä ja-

lostamon öljy- että COD-kuormituksesta suurin osa muodostuu jätevesilaitoksella puhdiste-

tuista jätevesistä. Purku 2:n osuus kokonaiskuormituksesta vaihtelee kuukausittain. Taulu-

kossa 2 esitetään vuonna 2016 määritetyt purku 1:n ja purku 2:n öljy- ja COD-kuormitukset 

kuukausikuormituksena. Taulukossa esitetään myös purku 2:n osuus kokonaiskuormituk-

sesta. Taulukosta huomataan, että purku 2:n osuus kokonaisöljykuormituksesta on vaihdellut 

17–39 %:n välillä ja osuus COD:n kokonaiskuormituksesta 8-26 %:n välillä.  

 

Taulukko 2. Purku 1:n ja purku 2:n öljy- ja COD-kuormitus vuonna 2016. 

 Öljy [kg/kk] CODCr [kg/kk] 

 Purku 1 Purku 2 Yhteensä 

Purku 2:n 

osuus  Purku 1 Purku 2 Yhteensä 

Purku 2:n 

osuus 

Tammikuu 44 14 58 24 % 23015 2867 25882 11 % 

Helmikuu 52 33 85 39 % 21996 7914 29910 26 % 

Maaliskuu 47 17 64 27 % 21418 4015 25433 16 % 

Huhtikuu 44 19 63 30 % 22101 5018 27119 19 % 

Toukokuu 45 16 61 26 % 21422 4189 25611 16 % 

Kesäkuu 53 14 67 21 % 30720 3575 34295 10 % 

Heinäkuu 54 14 68 21 % 28981 7979 36960 22 % 

Elokuu 48 11 59 19 % 28946 4079 33025 12 % 

Syyskuu 45 11 56 20 % 29907 4457 34364 13 % 

Lokakuu 43 9 52 17 % 25966 2265 28231 8 % 

Marraskuu 47 18 65 28 % 36075 4013 40088 10 % 

Joulukuu 47 20 67 30 % 28043 3237 31280 10 % 

 

Purku 2:n kuormitus vaihtelee enemmän kuin purku 1:n. Osasyynä siihen on Kartanonlahden 

puron vaihteleva virtaama. Kuvassa 3 esitetään Kartanonlahden puron virtaamatiedot vuo-

delta 2016 päiväkeskiarvona mitattuna sekä vuoden 2016 sadantatiedot millimetreinä päi-

vässä.  Lisäksi taulukossa 3 tarkastellaan puron virtaamatietojen keskiarvoa, mediaania ja 

vaihtelua vuosina 2013–2016. Taulukon virtaamat on esitetty tuntikeskiarvona.  
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Kuva 3. Kartanonlahden puron virtaama vuonna 2016 esitettynä päiväkeskiarvona sekä Kilpilahden alueen 

sadanta esitettynä millimetreinä päivässä. 

 

Taulukko 3. Kartanonlahden puron virtaamatietoja vuosina 2013–2016 esitettynä tuntikeskiarvona. 

Puron virtaama 2013–2016 

Maksimi 2271 m3/h 

Minimi 40 m3/h 

Mediaani 179 m3/h 

Keskiarvo 221 m3/h 

 

Taulukosta 3 ja kuvasta 3 voidaan huomata, että virtaama ei pysy tasaisena läpi vuoden, vaan 

virtaaman suuruus vaihtelee rajusti jopa päivästä toiseen. Kuvasta 3 voidaan huomata, että 

piikit sadannassa korreloivat myös piikkeinä puron virtaamassa. Sadevesien lisäksi puron 

virtaamaan vaikuttavat sulamisvedet sekä puroon ajettavat lauhteet ja vesilaitoksen purku-

vedet. Kaikki edellä mainitut vaihtelevat merkittävästi päivä- ja jopa tuntitasolla, mikä joh-

taa virtaaman suuriin vaihteluihin. 
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2.4 Öljyn ja COD:n yleiset ominaisuudet ja päästöjen vaikutukset meri-

alueelle 

 

Öljyllä, COD:lla ja muilla jätevesipäästöillä on haitallisia vaikutuksia vesistöihin, joihin jä-

tevedet puretaan. Porvoon jalostamon tapauksessa jätevedet puretaan Suomenlahteen, tar-

kemmin sanottuna Emäsalon merialueelle. Itämeri on nuori, matala ja puolittain eristynyt 

meri, ja sen vuoksi se on herkkä muutoksille. Itämeren eliöt kestävät rasitusta keskimäärin 

heikommin kuin valtamerten ja makeiden vesien eliöt yleensä. Itämeren mataluuden takia 

haitta-aineet eivät laimene syvien merten tapaan, ja koska vedenvaihto Tanskan salmien 

kautta on vähäistä, haitta-aineet jäävät Itämeren vesialtaaseen. (Furman et al. 1998, 120.)   

 

Hapenkulutus on yksi parametreista, joilla veden laatua mitataan. Hapenkulutusta vesis-

töissä lisää esimerkiksi ravinteiden aiheuttama rehevöityminen. Sen lisäksi vesistöissä on 

happea suoraan kuluttavia aineita, kuten orgaaninen aines, joka koostuu yleensä hiilestä, ve-

dystä, hapesta ja typestä. Vesien luontainen bakteeritoiminta hajottaa orgaanista ainesta ku-

luttaen vedestä happea. Myös vesissä oleva ammoniumtyppi kuluttaa happea hapettuessaan 

nitraatiksi nitrifikaatioprosessissa. (Laitinen et al. 2014, 15; Tchobanoglous et al. 2003, 80.) 

Hapenkulutusta voidaan mitata biologisella hapenkulutuksella (BOD), kemiallisella hapen-

kulutuksella (COD), orgaanisena kokonaishiilenä (TOC) ja liuenneena orgaanisena hiilenä 

(DOC) (Tchobanoglous et al. 2003, 81).  

 

Orgaanisen aineksen hapettumista kuvataan biologisella hapenkulutuksella (BOD). BOD 

kuvaa sitä liuenneen hapen määrää, jonka mikro-organismit käyttävät orgaanisen aineksen 

hapettamiseen. Kemiallisella hapenkulutuksella (COD) kuvataan kemiallisissa reaktioissa 

hapettuvia aineita. Se sisältää BOD:n ja sen lisäksi vaikeammin hapettuvia aineita, kuten 

ligniiniä. Kemiallinen hapenkulutus esitetään yksikössä mg O2/l, joka kuvaa kemiallisissa 

hapetusreaktioissa kuluvan hapen määrää litraa kohti. (Laitinen et al. 2014, 15; Tcho-

banoglous et al. 2003, 94.) Hapenkulutus vähentää vesistössä olevaa happea ja voi yhdessä 

rehevöitymisen kanssa johtaa happikatoon, joka heikentää pohjaeliöiden ja kalojen elinoloja. 

Koska Itämeren vedenvaihto on vähäistä, uuden veden tuoma happi ei juurikaan paranna 

vesialtaan happitilannetta. (Hakala & Lyytimäki 2008, 48.) 
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Itämeri on herkkä myös öljypäästöille. Öljyä pääsee Itämereen esimerkiksi pienten jatkuvien 

päästöjen myötä maalta, joista ja ilmasta sekä alusten öljyonnettomuuksista ja -vuodoista. 

Öljy hajoaa sitä hitaammin, mitä alhaisempi lämpötila on, joten kylmä ja talvisin jääpeittei-

nen Itämeri on herkkä öljylle. Jatkuvat päästöt rasittavat koko Itämeren ekosysteemiä ja sen 

sedimenttien eliöitä. (Furman et al. 1998, 126–127.)   

 

Raakaöljy koostuu jopa tuhansista kemiallisista yhdisteistä. Se sisältää esimerkiksi n-, iso- 

ja sykloalkaaneja, aromaattisia hiilivetyjä, hartseja ja asfaltaaneja. Raakaöljyn kevyimmät 

jakeet haihtuvat, liukenevat ja hajoavat nopeasti, mutta raskaimmat jakeet liukenevat huo-

nosti veteen. Öljynjalostuksessa raakaöljyn koostumus muuttuu ja siitä erotetaan kevyitä ja-

keita. Öljy-yhdisteiden funktionaalisten ryhmien kemiallinen luonne vaikuttaa niiden toksi-

suuteen meriympäristössä. Kun öljy joutuu meriympäristöön, sen kemialliset ja fysikaaliset 

ominaisuudet muuttuvat. Öljy muodostaa veden pinnalle levittyvän kalvon, ja osa sen yh-

disteistä haihtuu, osa liukenee veteen ja osa voi muodostaa emulsioita tai kiinteämpiä muo-

toja, ns. tervapalloja. Raskaammat öljyjakeet laskeutuvat vedessä alaspäin ja sedimentoitu-

vat lopulta pohjalle. Sedimentaatioon vaikuttavat öljyn ominaisuuksien lisäksi ympäristöte-

kijät, kuten veden tiheys, partikkeliaines, tuuli, aallokko ja meriveden virtaukset. (Kankaan-

pää et al. 2012, 18–20.) 

 

Öljy voi vaikuttaa monilla haitallisilla tavoilla eliölajeihin. Rannikon kasvien pintaan tart-

tuva öljy tukkii kasvien ilmaraot häiriten veden imeytymistä juurista, ja öljyn vaikutukset 

voivat vaihdella fotosynteesin häiriöistä kasvillisuuden häviämiseen. Useimmat eliölajit kär-

sivät öljyn aiheuttamista vaikutuksista, ja öljyvahinkojen jälkeen on havaittavissa eliölajien 

kuolleisuutta. Kaloissa ei ole havaittu öljyvahinkojen jälkeistä kuolleisuutta, mutta pienetkin 

öljypitoisuudet voivat aiheuttaa muutoksia kalojen aineenvaihdunnassa. (Kankaanpää et al. 

2012, 30–32.) 

 

Porvoon jalostamon öljy- ja COD-päästöjen merkitys Emäsalon merialueella 

Porvoon jalostamo sijaitsee Svartbäckinselän pohjoisosassa. Purut 1 ja 3 laskevat Svart-

bäckinselälle, ja purku 2 laskee Kulloonlahteen. Kulloonlahteen laskee myös Mustijoki, joka 
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on toinen alueen suurista joista. Toinen suuri joki Porvoonjoki laskee mereen hieman poh-

joisempana, mutta sen vesiä valuu Svartbäckinselän merialueelle Kuggsundin salmen kautta. 

Myös Porvoon kaupungin jätevedet puretaan Svartbäckinselälle. (Pöyry Finland Oy 2016, 

5.) Kuvassa 4 näkyvät Porvoon jalostamon purkupaikat, Porvoon kaupungin jätevesien pur-

kupaikka ja alueen kahden suurimman joen purkupaikat.  

 

 

Kuva 4. Jalostamon purkupaikat, Porvoon kaupungin jätevesien purkupaikka sekä alueen suurimmat joet. 

 

Porvoon edustan merialueella suoritetaan ympäristövaikutusten yhteistarkkailua Porvoon 

veden ja Kilpilahden teollisuuslaitosten toimesta. Merialueen tilaa seurataan vedenlaadun, 

pohjaeläinten ja kalataloudellisen tarkkailun sekä haitta-ainetutkimuksen avulla. (Kymijoen 

vesi ja ympäristö ry 2015, 1.) Yhteistarkkailussa on havaittu, että Kilpilahden edustan alus-

veden hapettomuus on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Suomenlahdella 

alusveden hapettomuus on yleinen ongelma, mutta Svartbäckinselällä happitilanne on pää-

sääntöisesti pysynyt kohtuullisena, eikä täydellistä hapettomuutta ole todettu. (Kymijoen 

vesi ja ympäristö ry 2015, 36–37.) Vesistön happitilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi siihen 

tuleva COD-kuormitus, kuten edellä kerrottiin. Suurimman osan (95,1 %) Porvoon edustan 
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merialueen COD-kuormituksesta aiheuttaa Porvoonjoen ja Mustijoen ravinne- ja kiintoaine-

kuorma. Kilpilahden teollisuusjätevedet aiheuttavat kuormituksesta 3,6 %. Myös teollisuus-

laitosten rehevöittävä vaikutus on pieni verrattuna jokien rehevöittävän vaikutukseen. (Ky-

mijoen vesi ja ympäristö ry 2015, 7.) 

 

Kilpilahden teollisuusalueen edustalla on tehty yhteistarkkailussa sedimentin haitta-ainetut-

kimus, jossa tutkittiin sedimentin öljyhiilivetypitoisuuksia. Tutkimuksessa otettiin näytteet 

seitsemästä paikasta, joista kahdessa havaittiin luonnontilaa korkeampia öljyhiilivetypitoi-

suuksia. Kumpikin paikka oli Porvoon jalostamon merivesitunnelin (purku 3) edustalla. 

Muilla näytteenottopaikoilla, mukaan lukien purku 1:n edustalla, pitoisuus oli luonnontilaa 

vastaava. Hiilivetypitoisuuksien kehityssuunta on ollut laskeva viime vuodet. (Kymijoen 

vesi ja ympäristö ry 2011, 59.) 

 

Itämeren alueen jokien ja purojen COD-pitoisuudet 

Räike et al. (2012) tutkivat 36 vuoden DOC-pitoisuustrendejä Itämereen laskevissa suoma-

laisilla joissa. Mukana tutkimuksessa oli 29 jokea, Porvoonjoki ja Mustijoki mukaan lukien. 

Tutkimuksessa on mitattu myös CODMn-pitoisuuksia samalta ajalta. Taulukkoon 4 on koottu 

tutkimuksessa mukana olleiden jokien mediaanipitoisuudet 36 vuoden ajalta.  

  

Taulukko 4. Itämereen laskevien jokien keskimääräisiä CODMn-pitoisuuksia 1975–2010 (Räike et al. 2012, 

4). 

Joki 

CODMn 

mg/l Joki 

CODMn 

mg/l Joki 

CODMn 

mg/l 

Vuoksi 7,2 Paimionjoki 13 Kalajoki 27 

Virojoki 16,5 Aurajoki 17 Pyhäjoki 21 

Kymijoki 7,6 Eurajoki 9,3 Siikajoki 23 

Koskenkylänjoki 9,8 Kokemäenjoki 11 Oulujoki 10 

Porvoonjoki 12 Lapväärtinjoki 22 Kiiminginjoki 17,6 

Mustijoki 16 Närpiönjoki 26,5 Iijoki 13 

Vantaanjoki 14 Kyrönjoki 25 Simojoki 15 

Karjaanjoki 7,8 Lapuanjoki 24 Kemijoki 9,6 

Kiskonjoki 11 Perhonjoki 26 Tornionjoki 6,5 

Uskelanjoki 12 Lestijoki 26   
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Tutkimuksessa on tarkasteltu suuria jokia, joiden valuma-alueetkin ovat suuria ja niillä si-

jaitsee erilaisia toimintoja. Helsingin kaupungin ympäristökeskus julkaisi vuonna 2005 tut-

kimuksen kaupungin puroista. Tutkimuksessa tarkastellut purot purkavat Helsingin edustan 

merialueelle. Purojen valuma-alueilla on vaihtelevasti peltoja, teollisuusalueita, metsää ja 

teitä. Puroista otettiin näytteitä neljä kertaa vuonna 2005. Kuvassa 5 esitetään näytteenoton 

tulosten keskiarvot BOD:n ja CODMn:n osalta. Vuoden kaikkien näytteiden keskiarvo 

CODMn:n osalta oli 9,71 mg/l, ja tyypilliset arvot Suomen puroissa ovat välillä 2-30 mg/l 

(Tarvainen et al. 2005, 52). Purojen CODMn-pitoisuuksia voidaan verrata Kartanonlahden 

puron CODMn-pitoisuuksiin myöhemmin työn aikana.  

 

 

Kuva 5. Helsingin purojen BOD- ja CODMn-pitoisuuksia (Tarvainen et al. 2005, 53). 

 

2.5 BAT-päätelmien mukaiset määritysmenetelmät öljy- ja COD-pääs-

töille 

 

Suomessa otettiin EU:n teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (Industrial Emissions Di-

rective 2010/75/EU, IED) osaksi ympäristölainsäädäntöä, kun uusi ympäristönsuojelulaki 

(527/2014) tuli voimaan 1.9.2014. Uudistuksen myötä direktiivilaitosten, kuten Porvoon ja-

lostamon, päästöraja-arvojen ja tarkkailun on perustuttava BAT-päätelmiin. Euroopan ko-

missio on antanut öljyn- ja kaasunjalostukselle parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (Best 

Available Techniques, BAT) koskevat päätelmät lokakuussa 2014. BAT-päätelmät julka-

istiin BAT-vertailuasiakirjassa (Best Available Technique Reference Document, BREF). 
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(Ympäristö.fi 2017.) Asiakirjassa on annettu BAT-päätelmät jalostuksen eri prosesseille, 

päästöjen estämiselle ja hallinnalle sekä yleiset päätelmät, joihin kuuluvat päätelmät esimer-

kiksi ympäristöjärjestelmästä, energiatehokkuudesta ja päästöjen monitoroinnista.  

 

Vesipäästöjen monitorointi on sisällytetty yleisiin päätelmiin. Päätelmässä 13 annetaan pääs-

törajat ja monitorointitiheys vesipäästöjen haitta-aineille. Sekä öljy- että COD-pitoisuus tu-

lisi määrittää päivittäin. Öljylle ja fenolille on annettu lisäksi standardi, jonka mukaista ana-

lyysimenetelmää tulee käyttää. Öljypitoisuuden määrityksessä tulee käyttää SFS-EN ISO 

9377-2 -standardin mukaista liuotinuuttoon ja kaasukromatografiaan perustuvaa menetel-

mää. (European Commission 2015, 596.) Porvoon jalostamolla on tämä menetelmä käy-

tössä.  

 

BAT-asiakirjan määrittämän standardin mukainen öljyanalyysimenetelmä soveltuu pintave-

sille, jätevesille ja jätevedenpuhdistamoiden vesille, ja sillä voi määrittää öljypitoisuuden 

vesille, joiden konsentraatio on yli 0,1 mg/l. Menetelmässä vesinäyte uutetaan liuottimella, 

minkä jälkeen polaariset yhdisteet poistetaan florisil-suodatuksella. Puhdistettu näyte analy-

soidaan kromatografisesti. N-dekaanin ja N-tetrakontaanin väliin jäävien piikkien pinta-ala 

lasketaan ja öljypitoisuus kvantitoidaan kahdesta mineraaliöljystä muodostuvaa ulkoista 

standardia vastaan, ja tulos (hiilivetyindeksi) lasketaan. (SFS-EN ISO 9377-2 2001, 1-2.) 

 

COD:n määrittämiseen ei ole annettu määrättyä menetelmää BREF:ssä. COD voidaan mää-

rittää vedestä kahdella tavalla: dikromaattihapetuksella (CODCr) tai permanganaattihapetuk-

sella (CODMn). Kummassakin menetelmässä perusajatuksena on hapettaa vedessä olevia or-

gaanisia aineita kemiallisissa reaktioissa ja laskea reaktion lopussa jäljellä olevan hapettimen 

määrästä, kuinka paljon reaktiot kuluttavat happea. Jätevesille käytetään yleisesti CODCr-

testiä, sillä siinä hapettimena käytettävä kaliumdikromaatti on voimakkaampi hapetin kuin 

CODMn-testissä käytettävä permanganaatti. Jos jätevedessä on runsaasti orgaanista ainesta, 

permanganaatti ei saa kaikkea hapettuvaa ainesta hapetettua. Sen vuoksi CODMn-testiä käy-

tetäänkin puhtaille luonnonvesille ja juomavedelle. CODMn- ja CODCr-testeillä saadut tulok-

set eivät ole vertailtavissa keskenään, koska permanganaatti ei hapeta kaikkea orgaanista 
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ainesta, minkä vuoksi CODCr:llä saatu hapenkulutus on yleensä selvästi suurempi. (Oravai-

nen 1999, 15.) 

 

CODCr-testin suorittamiselle on olemassa esimerkiksi standardi SFS 5504. Standardi 5504 

käsittelee suljettua putkimenetelmää, jossa hapettimena käytetään dikromaattia. Menetelmää 

voidaan soveltaa vesille, joiden CODCr-arvo on suurempi kuin noin 30 mg/l ja pienempi kuin 

700 mg/l. Jos pitoisuus on yli 700 mg/l, näytettä on laimennettava. Suljetun putken menetel-

mässä näytettä keitetään kaksi tuntia suljetussa näyteputkessa väkevän rikkihapon, eloho-

peasulfaatin, hopeakatalysaattorin ja tunnetun kaliumdikromaattimäärän kanssa. Näytteessä 

oleva hapettuva aine pelkistää osan dikromaatista, ja jäljellä oleva dikromaattimäärä määri-

tetään titraamalla rautaliuoksella. CODCr-arvo lasketaan happena näytteen kuluttamasta 

dikromaattimäärästä. (SFS 5504, 1.) 

 

3 KARTANONLAHDEN PURON PÄÄSTÖLÄHTEET 

 

Kartanonlahden puron mahdollisia öljy- ja COD-päästölähteitä tarkastellaan ulkopuolisten 

konsulttien ja Porvoon jalostamon oman henkilökunnan laatimien tutkimusten, raporttien ja 

ohjeiden pohjalta. Huomioon otetaan myös jalostamon henkilökunnan tekemät havainnot. 

Mahdollisiksi päästölähteiksi on tunnistettu hulevesien mukana tulevat haitta-aineet, maa-

perästä puroon kulkeutuvat haitta-aineet, vesilaitoksen puroon ajamat huuhteluvedet ja liet-

teet, jalostamon lauhteet, suljetun kaatopaikan suotovedet sekä poikkeustilanteiden aiheut-

tamat päästöt. 

 

3.1 Hulevedet 

 

Hulevedet ovat maan pinnalta huuhtoutuvia sade- ja sulamisvesiä. Hulevedet ovat tyypilli-

sesti puhtaampia ja kylmempiä kuin jätevedet, minkä vuoksi ne haittaavat jätevedenpuhdis-

tusprosessia. Niiden määrä vaihtelee, ja niiden aiheuttamat virtaamapiikit voivat johtaa ohi-

tuksiin jätevedenpuhdistamolla. Sen vuoksi hulevesien johtamista jätevedenkäsittelylaitok-

selle tulisi yleensä välttää. (Laitinen et al. 2014, 29.) 
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Nesteelle on vuonna 1992 tehty pohjaveden suojasuunnitelma, joka on päivitetty vuosina 

2009–2010. Suunnitelmaa varten selvitettiin Kilpilahden teollisuusalueen maaperä-, kallio-

perä- ja vesiolosuhteet. Suojasuunnitelmassa teollisuusalue on jaettu 20 valuma-alueeseen, 

jotka näkyvät kuvassa 6. Hulevesi kertyy valuma-alueilta maanpäällisenä pintavaluntana, 

pintakerrosvaluntana tai pohjavesivaluntana purkautumiskohtaan. Koska Kilpilahden teolli-

suusalue sijaitsee meren rannalla, alueen vedet purkautuvat lopulta mereen. Suojasuunnitel-

massa selvitettiin, että vedet valuma-alueilta 1, 2, 5a ja 5b purkautuvat mereen Kartanonlah-

den puron kautta. (WSP Environmental Oy 2011a, 4-6; WSP Environmental Oy 2011b, 36–

37.) 

 

Kuva 6. Kilpilahden teollisuusalueen veden valuma-alueet (WSP Environmental 2011a, 4). 

 

Seuraavissa kappaleissa kuvaillaan hulevesien liikkumista valuma-alueilta puroon sekä Kar-

tanonlahden puroon purkavien valuma-alueiden mahdollisia päästölähteitä.  
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3.1.1 Veden kulkeutuminen jalostamon alueella 

 

Valuma-aluekartasta (kuva 6) nähdään, että jalostamoalueella maaperä on pitkälti kalliota, 

moreenia ja pienissä määrin silttiä, savea ja turvetta. Kilpilahden teollisuusalueen itäosassa 

sijaitsee Fågelmossenin suo, ja siellä maaperä on hiekkaa, turvetta, moreenia ja kalliota. 

Myös alueen eteläosien maaperä koostuu kalliosta ja moreenista.  

 

Maanpinnalle sataneesta vedestä osa haihtuu, osa imeytyy maaperään, ja osa valuu pinta-

valuntana vesiuomiin. Kasvit voivat sitoa suuren osan sadevedestä maaperän pintakerrok-

siin. Vesi voi säilyä pitkään maanpintavarastossa, josta se joko haihtuu, valuu pintakerros-

valuntana vesiuomiin tai suotautuu syvemmälle maaperään ja lopulta pohjaveteen. Pohjave-

destä tapahtuu pohjavesivaluntaa vesistöihin. (WSP Environmental 2011b, 35–36.) 

 

Haitta-aineet kulkeutuvat maaperässä kolmessa muodossa: 1) liukoisessa muodossa ioneina 

tai orgaanisina ja epäorgaanisina metallikomplekseina, 2) suspensiossa humuksiin tai maa-

hiukkasiin kiinnittyneenä, 3) kaasuina. Haitta-aineet kulkeutuvat mekaanisten (advektio, 

dispersio, diffuusio, haihdunta) ja kemiallisten (metallikompleksien muodostus, kolloidin-

muodostus) prosessien avulla. Maaperässä haitta-aineiden pääasiallinen kuljettaja on vesi, ja 

siksi liukoisessa muodossa pysyvät aineet kulkeutuvat parhaiten maaperässä. Sitoutuminen 

maaperään, suodattuminen, kertyminen eliöihin, haihtuminen ja hajoaminen hidastavat 

haitta-aineiden kulkeutumista maaperässä. Kulkeutumiseen vaikuttavat maaperän vedenlä-

päisevyys, kerrosrakenne, kemialliset olot ja koostumus, sademäärä ja lämpötila. Haitta-ai-

neet voivat kulkeutua maaperässä vaakasuunnassa, ylöspäin ja alaspäin, mutta viileässä ja 

kosteassa ilmastossa ne kulkeutuvat lähinnä alaspäin. Haitta-aineiden kulkeutuminen maa-

perässä on sitä nopeampaa, mitä suurempi maaperän vedenläpäisevyys on. (Heikkinen 1999, 

12–13, 80.) 

 

Jalostamoalueen maalajeista savi, siltti ja hienoainesmoreeni ovat huonosti vettä läpäiseviä, 

ja niiden vedenjohtavuus on pieni. Haitta-aineet kulkeutuvat kyseisissä maalajeissa hitaasti 

vesistöihin. Soramoreenin ja hiekan vedenläpäisevyys taas on hyvä, ja niissä vesi kulkeutuu 

selvästi nopeammin. (Heikkinen 1999, 79.) Kalliossa veden ja sen mukana kulkeutuvien 
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haitta-aineiden eteneminen on hidasta. Vesi pääsee etenemään vain kallion raoissa. (WSP 

Environmental 2011b, 57.) 

 

3.1.2 Valuma-alue 1 

 

Valuma-alueella 1 sijaitsee Fågelmossenin suoalue, Hackalandetin tekojärvi, teknologiakes-

kus, rautatielähettämö, osa jakeluterminaalista, suljettu kaatopaikka ja osa jalostamosta sekä 

osa Borealis Polymers Oy:n muovitehtaista ja petrokemianlaitoksista. Suurimman osan alu-

eesta muodostaa Fågelmossenin suoalue, joka on lähinnä luonnontilassa olevaa suota ja met-

sää. (WSP Environmental 2011b, 41.) Suoalueen pinta-ala vesistöjen valuma-alueesta vai-

kuttaa merkittävästi vesistöjen orgaanisen hiilen pitoisuuteen (Saukkoriipi 2012). Valuma-

aluekartasta huomataan, että pienet, Hackalandetin tekojärveen laskevat avo-ojat keräävät 

suurimman osan valuma-alueen vesistä. On mahdollista, että suovesiä ja niiden mukana or-

gaanista ainesta päätyy tekoaltaasta suotautumalla Kartanonlahden puroon, mutta on toden-

näköistä, että haitta-aineet erottuvat vedestä sen suodattuessa maaperän läpi.  

 

Teknologiakeskuksen ja jakeluterminaalin alueet on pinnoitettu ja viemäröity lähes koko-

naan, joten mahdolliset vuodot päätyvät pääosin keräilyjärjestelmän kautta jätevedenpuhdis-

tamolle. Teknologiakeskuksen alueelta viemäröimättömät pintavedet purkautuvat pääasi-

assa tekojärveen. (WSP Environmental 2011b, 41.)  

 

Jakeluterminaalin hulevedet, joita ei johdeta öljyisten vesien keräilyjärjestelmään, valuvat 

Kartanonlahden puroon. Esimerkiksi jakeluterminaalin odotuskentän sadevedet lasketaan 

suoraan maastoon. Odotuskentällä seisoo tyhjiä säiliöautoja, joista voi vuotaa öljyä maahan. 

Riskin muodostaa myös autojen täyttöalue. Täyttöalue on altaan muotoinen, ja mahdolliset 

vuodot ja ylitäytöt johdetaan altaan keskellä olevaan öljyisten vesien keräilyjärjestelmään. 

Kovalla rankkasateella on kuitenkin mahdollista, että allas vuotaa yli ja vettä päätyy maas-

toon. Hulevesillä on kaksi reittiä puroon: jakeluterminaalin koillis- ja kaakkoispuolella on 

ojat, joihin jakeluterminaalin hulevedet purkautuvat. Koillispuolen ojassa on tarkastuspato 

ja kaakkoispuolen ojassa viivytysallas ennen Kartanonlahden puroa. (WSP Environmental 

2011b, 69.) 
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WSP Environmentalin (2011b) mukaan jakeluterminaalin polttoaineenjakeluaseman raken-

tamisen yhteydessä tehty kallion louhiminen on siirtänyt luonnollista vedenjakajaa ja aiheut-

tanut yhteyden Fågelmossenin kosteikon ja jakeluterminaalin välille. Lisäksi jakelutermi-

naalin luoteisosan maanpinnan taso on korkeammalla (+28,50) kuin kaakkoisosan (+20,00). 

Näiden seikkojen vuoksi WSP Environmental pitää todennäköisenä, että yhteys Fågelmos-

senin kosteikon ja jakeluterminaalin välillä aiheuttaa lisääntynyttä orsiveden virtaamista ja-

keluterminaalin maaperän läpi runsaiden sateiden aikaan. Jakeluterminaalin maaperä on pa-

hoin pilaantunut, ja sen läpi virtaava vesi aiheuttaa öljyisen veden purkautumista alueen 

kaakkoisosassa, mistä öljyistä vettä päätyy Kartanonlahden puroon. Jakeluterminaalin maa-

perä on kalliota, silttiä ja moreenia. (WSP Environmental 2011b, 69–70.)   

 

Suljetun kaatopaikan suotovedet laskevat Kartanonlahden puroon johtavaan ojaan. Kaato-

paikan suotovesien vaikutuksia puron kuormitukseen käsitellään jäljempänä omassa kappa-

leessaan 3.5.  

 

3.1.3 Valuma-alue 2 

 

Valuma-alueella 2 sijaitsee osa jakeluterminaalista, tuotantolinja 4 (TL4) ja vuonna 2017 

käyttöön otettu SDA-yksikkö, joka on osa TL4:ää. TL4:n ja SDA:n alue on maaperältään 

moreenia ja kalliota. Lisäksi valuma-alueeseen kuuluu luonnontilaista rakentamatonta alu-

etta, jonka maaperä on silttiä ja moreenia. Tuotantolinja 4:n alueesta yli puolet on pinnoitettu 

ja viemäröity jätevesilaitokselle. Loput alueesta on murskepintaista. (WSP Environmental 

2011b, 42.) Myös SDA:n alue on pinnoitettu.  

 

Ennen SDA-yksikön rakentamista TL4:n ja jakeluterminaalin väliselle kentälle sataneet ve-

det valuivat suoraan Kartanonlahden puroon. Kyseinen alue samoin kuin TL4:n maaperä oli 

ennen tuotantolinja rakentamista luonnontilaista kalliota, moreenia, savea ja silttiä, joten sa-

devesien valuminen alueen maaperän läpi ei aiheuta öljypäästöjä Kartanonlahden puroon 

(Neste Oyj 2015, 2). TL4:n prosessiyksiköt ovat laatalla, ja niissä sattuvat vuodot päätyvät 

keräilyjärjestelmän kautta jätevedenpuhdistamolle. TL4:n sadevesiviemäri puretaan avo-
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ojaan, joka laskee Kartanonlahden puroon. (WSP Environmental 2011b, 17). SDA-yksikön 

alue on pinnoitettu ja prosessiyksiköt sijaitsevat laatalla, ja yksikön sadevedet johdetaan öl-

jyisten vesien keräilyjärjestelmään. (ESAVI 2016b, 16.) 

 

3.1.4 Valuma-alueet 5A ja 5B 

 

Valuma-alue 5 on jaettu pohjoiseen 5A-osaan ja eteläiseen 5B-osaan. Molempien alueiden 

vesien purkupaikka on Kartanonlahden puro. 5A-alueen kaakkoisosassa on pieni osa jalos-

tamon säiliöalueesta, ja alueen luoteisosa on pääasiassa kosteikkoa. Myös Kartanonlahden 

puron purku sijaitsee 5B-alueella. Valuma-alueella 5B sijaitsee suurin osa jalostamon tuo-

tantoprosesseista sekä noin kolmasosa säiliöalueesta. 5A-alueen maaperä on moreenia, kal-

liota, savea ja turvetta. 5B-alueen maaperä on kalliota ja moreenia. (WSP Environmental 

2011b, 44.)  

 

Prosessiyksiköt sijaitsevat laatan päällä, ja niille satava sadevesi johdetaan öljyisten vesien 

keräilyjärjestelmään. Osa muusta alueesta on viemäröity, mutta suurin osa alueesta on vie-

märöimätöntä, ja viemäröimättömän alueen sadevedet valuvat Kartanonlahden puroon. Sa-

moin sulamisvesistä suurin osa valuu puroon. Sade- ja sulamisvesien mukana puroon voi 

päästä haitta-aineita maaperästä. Luvussa 3.6 käsitellään tilanteita, joissa maaperään voi 

vuotaa jalostamolla käytettäviä raaka-aineita, tuotteita tai kemikaaleja. Vuotojen seurauk-

sena maaperään voi jäädä haitta-aineita, jotka kulkeutuvat sadevesivalunnan mukana pu-

roon. Valuma-alueiden 5A ja 5B sade- ja sulamisvesistä johtuva öljykuormitus on todennä-

köistä. Maaperästä aiheutuvia päästöjä käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.2.  

 

3.2 Maaperästä puroon kulkeutuvat haitta-aineet 

 

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistuksen arvioinnista 

(214/2007) säädetään maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista. Asetuk-

sen liitteessä on annettu eri haitta-aineille alempi ja ylempi ohjearvo. Asetuksen 4 §:n toisen 



37 

 

 

momentin 1) kohdan mukaan maaperää pidetään pilaantuneena ”alueella, jota käytetään te-

ollisuus-, varasto- tai liikennealueena taikka muuna vastaavana alueena, jos yhden tai use-

amman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjearvon”. Porvoon jalostamo on toimi-

nut Kilpilahdessa vuodesta 1965 asti. Toiminnan aikana maaperään on päässyt erisuuruisia 

vuotoja, jotka ovat aiheuttaneet maaperän pilaantumista. Vuodesta 1994 alkaen kaikki yli 

100 kg:n vuodot maaperään on rekisteröity ja merkitty karttaan. Vuotoja maaperään rekiste-

röitiin vuosina 1994–2012 yhteensä 67 kappaletta. Jalostamon pitkän toimintahistorian takia 

prosessialueiden, säiliöalueen vallitilojen sekä suurten putkisiltojen alustojen maaperä voi-

daan luokitella pilaantuneeksi. (Neste Oil Oyj 2013, 9.) 

 

Maaperään vuotaneet, sitä pilaavat aineet ovat pääosin öljyhiilivetyjä, jotka voivat veteen 

liuenneena kulkeutua pinta- ja pohjavesiin. (Neste Oil Oyj 2013, 9.) Esimerkiksi rankka-

sateilla ja lumien sulamisen aikaan Kartanonlahden purossa voidaan havaita öljykalvoa. 

Maaperään jäänyt öljy voi lähteä liikkeelle myös maanrakennustöiden seurauksena ja tihkua 

maaperästä puroon. Haitta-aineiden kulkeutumista jalostamon maaperässä käsiteltiin aiem-

min luvussa 3.1.1. Maaperässä olevat haitta-aineet kulkeutuvat suurimmaksi osaksi pinta-

kerrosvalunnan ja syvemmälle maaperään suotautuvan veden mukana. Maan pinnalla olevat 

haitta-aineet kulkeutuvat pintavalunnan mukana. Porvoon jalostamolla pilaantuneiden mai-

den kohteita kunnostetaan asennus-, kunnossapito- ja perusparannustöiden yhteydessä.  

 

Tuotantolinja 1:n alueella on havaittu öljykalvoa purossa. Alueelle rakennettiin vuonna 2010 

saosvesilinja, jonka kaivanto täytettiin hiekalla. On mahdollista, että hiekkainen kanava toi-

mii savimaan keskellä salaojalinjan tavoin ja kerää helposti alueelta laskevat öljyiset vedet. 

Koska saosvesilinja ylittää Kartanonlahden puron, kanavaan kerääntyneet vedet laskevat pu-

roon.  

 

3.3 Jalostamon vesilaitoksen purkuvedet 

 

Jalostamolla on käytössä kaksi raakavesilaitosta. Vesilaitos 1 (jalostamon vesilaitos) sijait-

see tuotantolinja 1:n alueella, ja se tuottaa vettä voimalaitoksen, tuotantolinjojen ja kattila-
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laitoksen tarpeisiin sekä tarvittaessa myös talousvedeksi. Vesilaitos 2 (muovitehtaan vesilai-

tos) sijaitsee Hackalandetin tekojärven vieressä, ja se tuottaa vettä Borealis Polymers Oy:lle. 

Kumpikin vesilaitos ottaa raakavetensä Mustijoesta tekojärven kautta.  

 

Kuvassa 7 esitetään jalostamon vesilaitoksen prosessi. Vesi pumpataan Mustijoesta Hacka-

landetin tekovesialtaaseen veden laadun tasaamiseksi. Vesi voidaan ottaa myös suoraan 

Mustijoesta vesilaitokselle. Veden puhdistuksessa keskeisimmät prosessit ovat lipeän ja fer-

risulfaatin lisäys, flotaatio ja hiekkasuodatus. Jalostamon talousvesi tulee tavallisesti Por-

voon kaupungin talousvesiverkosta. Se pumpataan vesilaitoksella talousvesialtaaseen, ja sii-

hen voidaan lisätä natriumhypokloriittia veden desinfioimiseksi. Talousvesialtaasta vesi 

pumpataan jalostamon talousvesiverkkoon. Myös Mustijoen raakavedestä voidaan tarvitta-

essa tuottaa talousvettä vesilaitoksella.  

 

 

Kuva 7. Jalostamon vesilaitoksen (vesilaitos 1) prosessikuvaus. 

 

Flotaatioaltaiden lietepesät tyhjennetään kahteen lietealtaaseen, joista liete valuu painovoi-

maisesti merivesitunneliin (purku 3). Liete kuitenkin liikkuu huonosti painovoimaisesti, ja 

merivesitunneliin johtavat putket tukkeutuvat helposti. Tällöin lietettä tulee lietealtaisiin 

enemmän kuin niistä ehtii poistua merivesitunneliin. Lietealtaiden täyttyessä ylimääräinen 
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liete valuu ylivuotoputkeen, joka johtaa Kartanonlahden puroon. Kuvassa 8 näkyy lietteen 

valuminen ylivuotoputkeen.  

 

 

Kuva 8. Flotaatioliete valuu lietealtaasta Kartanonlahden puroon purkavaan ylimenoputkeen. 

 

Mustijoesta otettavan raakaveden kolloidiset epäpuhtaudet, kuten humusaineet ja savi, pois-

tetaan flotaatiossa. Kartanonlahden puroon vuotava liete muodostuu kolloidiaineista ja sa-

ostukseen käytettävästä ferrisulfaatista.  

 

Toinen puroon johdettava virta on vesilaitoksen hiekkasuotimien huuhteluvedet. Hiekka-

suotimet huuhdellaan vastavirtaperiaatteella puhtaalla vedellä paine-eron kasvaessa liian 

isoksi (yli 3 kPa). Suodattimet huuhdellaan yksi kerrallaan, ja jokainen kuudesta suodatti-

mesta huuhdellaan noin kerran viikossa. Huuhteluvedet puretaan Kartanonlahden puroon. 

Huuhteluveden mukana puroon menee hiekkasuotimien hiekkaa, ferrisulfaattia ja natrium-

hydroksidia.  

 

Lisäksi Kartanonlahden puroon johdetaan kahden analysaattorin vedet. Analysaattorit mit-

taavat pH:ta ja sähkönjohtavuutta, ja niiden mittausdataa käytetään vesilaitoksen ohjaamisen 

apuna. Kummankin analysaattorin läpi virtaa jatkuvasti 3-5 l/min raakavettä. Kuvassa 9 esi-

tetään Kartanonlahden puroon purettavat virrat.  
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Kuva 9. Vesilaitoksen purkuvedet Kartanonlahden puroon. 

 

3.4 Lauhteet 

 

Porvoon jalostamolla käytetään höyryä 100, 40, 16, 5 ja 3 baarin paineessa. Höyryä käyte-

tään esimerkiksi eri yksiköiden pohjankiehuttimissa, kolonnien strippaushöyrynä, saatto-

lämmityksissä ja turbiineissa. Lisäksi suuremman paineen höyryverkostoista redusoidaan 

höyryä pienemmän paineen verkkoihin, esimerkiksi 100 baarin verkosta redusoidaan höyryä 

16 baarin verkkoon ja 16 baarin verkosta 5 baarin verkkoon. Höyryn valmistukseen käytet-

tävä vesi tuotetaan kappaleessa 3.3 esitellyllä jalostamon vesilaitoksella Mustijoen vedestä 

ja se jatkopuhdistetaan demivesilaitoksella.  

 

Kun höyry luovuttaa lämpöenergiaa, sen lämpötila ja paine laskee, ja höyryn saavuttaessa 

kylläisen höyryn painetta vastaavan lämpötilan se alkaa lauhtua vedeksi. Lauhdevedet pois-

tetaan höyryverkostosta lauhteenpoistimien kautta. Normaalisti lauhdeverkoston lauhteet 

käytetään uudelleen mm. kattilalaitoksella höyrynkehittimien ja kattilalaitoksen syöttöveden 

valmistuksessa. Kattilalaitoksella valmistetaan höyryä jalostamon tarpeisiin. Höyryä kehite-

tään kattilalaitoksen lisäksi myös muissa kohteissa jalostamolla, ja kattilalaitoksen kuormi-

tus riippuu kulloisestakin höyryntarpeesta ja muiden höyryntuottajien höyryntuottokyvystä.  
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Tietyissä höyryverkon ajotilanteissa höyryverkon lauhteita ajetaan kattilalaitoksen sijaan 

Kartanonlahden puroon. Höyryverkossa kiertävä höyry ei joudu kosketuksiin prosessissa 

olevien aineiden kanssa, joten lähtökohtaisesti Kartanonlahden puroon ajettavat lauhdevedet 

ovat puhtaita. Lauhdeveden lämpötila on korkea, minkä takia puroon ajettavat lauhteet voi-

vat myös nostaa puroveden lämpötilaa. Lauhdevesien laatua tarkkaillaan analysaattoreiden 

ja laboratorioanalyysien avulla, koska kattilalaitokselle johdettavan veden on täytettävä 

syöttövedelle asetetut laatuvaatimukset. Vesistä tutkitaan johtokyky, pH, kovuus, rauta ja 

öljy. Jos lauhteissa havaitaan öljyä tai ne eivät muuten täytä laatuvaatimuksia, ne johdetaan 

jätevesilaitokselle.  

 

3.5 Suljetun kaatopaikan suotovedet 

 

Porvoon jalostamolla oli vuosina 1972–1995 käytössä kaatopaikka, joka suljettiin vuonna 

1995. Kaatopaikkaa käytettiin Nesteen öljynjalostamon sekä Borealis Polymers Oy:n petro-

kemian ja muovitehtaiden jätteille. Suljettu kaatopaikka sijaitsee Kilpilahden alueen luoteis-

osassa Teknologiakeskuksen vieressä. Kaatopaikan pintavedet laskevat Kartanonlahden pu-

ron alkupäähän. Kaatopaikan pohjavedet kulkeutuvat Teknologiakeskuksen suuntaan, kun 

taas Teknologiakeskukselta tulevat pohjavedet virtaavat kaatopaikan suuntaan. Pohjavedet 

yhdistyvät kohdatessaan ja virtaavat Kartanonlahden puroon. (Hynninen 2016, 1-2.) 

 

Sekä kaatopaikan pinta- että pohjavesiä tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti ottamalla 

kahdesti vuodessa vesinäytteitä. Vesien tarkkailussa on havaittu, että suljettu kaatopaikka 

vaikuttaa sen läheisyydessä olevien pinta- ja pohjavesien rauta- ja ammoniumpitoisuuksiin. 

Raskasmetallipitoisuudet ovat olleet matalia. Kauempana olevissa pinta- ja pohjaveden tark-

kailupisteissä ei enää havaita kaatopaikan vaikutusta. Kaatopaikan läheisissä pintavesissä on 

raudan ja ammoniumin lisäksi havaittu korkeampia kloridin ja DOC:n pitoisuuksia kuin kau-

empana olevassa havaintopisteessä. (Hynninen 2016, 7.) 
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3.6 Poikkeukselliset tilanteet 

 

Poikkeuksellisen tilanteen, kuten vuodon tai muun häiriön sattuessa on vaara, että puron 

haitta-ainekuormitus on tavallista suurempi, ja laajoista vuodoista saattaa aiheutua vesipääs-

töjen luparajojen ylityksiä. Poikkeustilanteen sattuessa Neste laatii viranomaisille raportin 

poikkeamasta, ja tyypillisiä poikkeustilanteita tutkittiin näitä raportteja hyödyntäen. Poik-

keukselliset tilanteet johtuvat useimmiten joko rankkasateiden aiheuttamasta ylivuodosta tai 

putkilinjan, venttiilin tai muun laitteen rikkoutumisesta, joka johtaa vuotoon maaperään. 

Tyypillisimpiä vuotaneita aineita ovat hiilivedyt ja öljyinen vesi, mutta myös muita jalosta-

molla käsiteltäviä aineita voi vuotaa puroon. Lisäksi tässä luvussa käsitellään puron ruop-

paamista, jonka vuoksi puron haitta-ainekuormitus useimmiten kasvaa.  

 

3.6.1 Jäteveden avoaltaiden ylivuodot 

 

Porvoon jalostamon jätevesilaitoksella käsitellään sekä jalostamon jätevedet että Borealis 

Polymers Oy:n petrokemian ja fenolilaitoksen jätevedet. Jätevedet käsitellään aktiiviliete-

prosesseilla. Prosessiin kuuluu mekaaninen esikäsittely öljyn- ja hiekanerotusaltaissa eli 

API- ja AD-altaissa. Öljyn- ja hiekanerotusaltaita on yhteensä viisi: API-A, API-B, AD-

7901, AD-7902 ja AD-7903. (ESAVI 2016a, 32–33.) API- ja AD-altaat ovat avoaltaita, joten 

rankkasadetilanteissa on mahdollista, että altaista tapahtuu ylivuoto. Avoaltaiden ylivuodot 

eivät johdu niihin satavasta vedestä, vaan öljyisten vesien OW-keräilyjärjestelmän kautta 

tulevasta suuresta vesimäärästä. Suuri osa jalostamosta on laatoitettu, ja rankkasateella laa-

toitettu alue kerää suuria määriä vettä, joka johdetaan OW-verkoston kautta jäteveden avo-

altaisiin, jotka voivat liian suuren vesimäärän takia vuotaa yli. Rankkasateisiin on varauduttu 

puskurisäiliöillä, mutta pitkään jatkuvan sateen takia niiden tai jonkin OW-järjestelmän koh-

dan kapasiteetti voi täyttyä. API-A:n ylivuotoihin on varauduttu varoaltailla, joihin ylivuo-

tovedet menevät, mutta runsaalla rankkasateella myös varoaltaat voivat vuotaa yli, jolloin 

öljyisiä vesiä voi päästä maastoon ja Kartanonlahden puroon. 
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3.6.2 OW-verkoston vuodot 

 

Öljyisten vesien OW-verkostoon kerätään jalostamoalueen prosessi- ja sadevesiä. OW-ver-

kosto kulkee koko jalostamon alueella, ja esimerkiksi API-A-altaaseen laskeva maanalainen 

verkosto kulkee useassa kohdassa Kartanonlahden puron vierestä. Rankkasateet voivat ai-

heuttaa OW-verkoston kaivojen ylivuotoja, jolloin öljyistä vettä vuotaa maastoon. Esimer-

kiksi kesällä 2013 sama OW-kaivo vuoti maastoon kaksi kertaa rankkasateiden seurauksena. 

Syyksi havaittiin verkoston liian pieni mitoitus ennen API-A:ta, mikä johti pinnan nousuun 

kaivossa, jolloin kaivo tulvi yli. Kyseisten putkilinjojen vetoisuutta on jo suurennettu, mikä 

on vähentänyt kaivojen ylitulvimista. Lisäksi OW-kaivoja korotettiin vuosina 2013 ja 2014. 

On kuitenkin edelleen mahdollista, että rankkasateella OW-kaivo vuotaa maastoon ja sitä 

kautta puroon.  

 

Kaivojen ylivuotojen lisäksi on mahdollista, että maanalaisen OW-verkoston putki alkaa 

vuotaa maaperään. Maaperästä vuoto voi kulkeutua Kartanonlahden puroon.   

 

3.6.3 Säiliöiden tai putkien vuodot 

 

Jalostamon tuotteita ja raaka-aineita varastoidaan säiliöalueen säiliöissä ja kuljetetaan alu-

eella putkia pitkin. Lisäksi prosessin eri vaiheissa tarvittavia syöttöaineita ja syntyviä tuot-

teita kuljetetaan yksiköiden välillä putkia pitkin. Esimerkiksi venttiilin, sekoittimen tai muun 

laitteen rikkoutuminen, virhe operoinnissa, reikä putkessa tai onnettomuus voi aiheuttaa 

vuodon putkesta tai säiliöstä maastoon. Kartanonlahden puro alittaa useita putkisiltoja ja on 

myös useiden putkien ja säiliöiden valuma-alueella. Mikäli puron lähellä tapahtuu vuoto, on 

mahdollista, että vuotava aine valuu puroon. Vuosina 2010–2016 puroon on putkien ja säi-

liöiden vuotojen takia päätynyt esimerkiksi öljyä, metanolia, etanolia, fenolia, petrolia ja 

öljyisiä vesiä.  

 

Tämän diplomityön tekemisen aikana tapahtui putken vuoto maastoon puron läheisyydessä. 

Helmikuun 28. päivänä suoritettiin prosessiyksikön ylös ajoa, jonka yhteydessä yksikön hyl-
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kylinja tukkeutui. Linjaa ei saatu avattua yrityksistä huolimatta. Seuraavana aamuna huo-

mattiin, että hylkylinja vuotaa eristeiden välistä maastoon. Vuodon havaitsemisen jälkeen 

aloitettiin vuotokohteen eristäminen ja hylkylinjan tyhjentäminen, mutta maastoon ehti vuo-

taa noin 1 m3 hylkyöljyä. Hylkyöljy oli raskasta ja jähmettyi nopeasti, minkä vuoksi vuoto 

pysyi pienellä alueella sepelikentällä. Vuoto tapahtui noin 15 metrin päässä Kartanonlahden 

puron maanpäällisestä haarasta, ja vuodon jälkeen purossa havaittiin öljykalvoa, joten on 

todennäköistä, että hylkyöljyn kevyempiä jakeita on päätynyt puroon joko suoraan pintava-

luntana tai maaperän kautta. Tässä vuototilanteessa Kartanonlahden puroon lisättiin ylimää-

räisiä öljynimeytyspuomeja ja näytteenottoa tihennettiin niin, että näyte otettiin kuuden tun-

nin välein. Kun vuoto oli saatu loppumaan, vuotopaikka siivottiin imuautolla ja lapioimalla. 

Vuototilanteesta ilmoitettiin viranomaisille, jotka kävivät paikanpäällä katsomassa tilan-

netta.  

 

3.6.4 Puron ruoppaaminen 

 

Jalostamon vesilaitoksen flotaatiolietteiden ja hiekkasuodinten huuhteluveden purkaminen 

Kartanonlahden puroon sekä luonnollinen sedimentaatio johtavat puron madaltumiseen. Pu-

roa ruopataan tarpeen vaatiessa, yleensä noin 3-4 vuoden välein. Ruoppauksen yhteydessä 

pehmeään pohjaan sitoutuneita aineita vapautuu puroveteen, jonka haitta-ainekuormitus kas-

vaa. Ruoppauksen aikana purovedestä otetaan näytteitä tihennetysti. Ruoppausvuosien ana-

lyysituloksia verrattiin normaalivuosien kesä-heinäkuun analyysituloksiin. Taulukkoon 5 on 

poimittu haitta-aineet, joiden pitoisuudet poikkeavat ruoppausajankohtana normaalitilan-

teesta. Taulukossa käytetään ajankohdan keskiarvoa kullekin haitta-aineelle.  

 

Taulukko 5. Ruoppausvuosina analysoidut haitta-ainepitoisuudet verrattuna normaalivuosiin. 

 Ruoppausvuodet Vertailuvuodet kesä-heinäkuu 

Haitta-aine 2016 2013 2012 2014 2015 

Fosfori [mg/l] 0,154 0,117 0,099 0,038 0,049 

Kiintoaine [mg/l] 40,0 44,7 6,5 4,2 9,4 

Typpi [mg/l] 3,9 9,3 1,5 1,3 2,7 

CODCr [mg/l] 55,9 106,3 21,6 26,8 24,9 
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Puronäytteiden analyysituloksista huomattiin, että etenkin fosforin, typen, kiintoaineen ja 

CODCr:n pitoisuus purovedessä on ruoppauksen aikana selvästi korkeampi kuin normaaliti-

lanteessa. Analyysituloksista huomattiin myös, että ruoppauksen aikana CODCr:n, typen ja 

fosforin pitoisuudet ylittävät usein analyysille Nesteen laboratoriojärjestelmässä asetetun ns. 

hälytysrajan, josta tunnistetaan pitoisuuden olevan normaalitasoa korkeampi. Öljypitoisuus 

purossa ei merkittävästi kasva ruoppauksen aikana.   

 

4 ÖLJY- JA COD-KUORMITUKSEN KÄSITTELYYN KÄYTETTÄ-

VÄT MENETELMÄT 

 

Jätevedenkäsittelyssä on yleensä neljä vaihetta:  

1) esikäsittely  

2) primäärikäsittely  

3) sekundäärikäsittely  

4) tertiäärikäsittely.  

Esikäsittelyn tarkoitus on poistaa sellaiset epäpuhtaudet, jotka voivat aiheuttaa huoltotar-

vetta tai vikoja puhdistusprosessissa. Primäärikäsittelyssä poistetaan kiintoaines ja orgaani-

nen aines osittain. Primäärikäsittelyssä käytetään usein mekaanisia menetelmiä, mutta sitä 

voidaan tehostaa suodatuksella tai lisäämällä veteen kemikaaleja. Sekundäärikäsittelyssä 

poistetaan biologisesti hajoava orgaaninen aines ja kiintoainetta. Sekundäärikäsittelyyn voi-

daan lisätä myös typen ja fosforin poisto. Tertiäärikäsittelyssä poistetaan jäljellä oleva kiin-

toaine, ja lisäksi voidaan tehostaa liuenneen ja suspendoituneen orgaanisen aineksen sekä 

ravinteiden poistoa kehittyneillä menetelmillä. (Soukka 2015, 13.) 

 

Tässä luvussa keskitytään erityisesti niihin menetelmiin, joilla voidaan vähentää jäteveden 

öljy- ja COD-pitoisuutta. Menetelmät on jaettu mekaanisiin, kemiallisiin, biologisiin ja ke-

hittyneisiin menetelmiin. Esitellyt menetelmät on valittu öljyn- ja kaasunjalostuksen 

BREF:iä mukaillen.  
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4.1 Mekaaniset menetelmät 

 

Mekaaniset menetelmät perustuvat fysikaalisiin ilmiöihin, kuten painovoimaan, kokoeroihin 

ja ominaispainoeroihin. Mekaanisilla menetelmillä voidaan poistaa esimerkiksi öljyä, hiek-

kaa, orgaanista ainesta ja kiintoainesta. Tässä luvussa käsitellään tarkemmin selkeytystä ja 

öljynerotusaltaita, joiden katsotaan soveltuvan parhaiten öljyn ja COD:n poistamiseen.   

 

4.1.1 Öljynerotusaltaat 

 

Öljyisen teollisuusjäteveden esikäsittelyyn kuuluu liukenemattoman öljyn erotus vedestä. 

Liukenematon öljy voidaan erottaa vedestä painovoimaisilla menetelmillä, jotka perustuvat 

aineiden ominaispainoihin; tiheämpi aine jää pohjalle ja kevyempi aine kelluu pinnalla. 

Koska öljy on vettä kevyempää, öljy nousee pintaan, mistä se voidaan kaapia pois. Samalla 

kiintoaineet, kuten hiekka, vajoavat altaan pohjaan. Tavanomaisia painovoimaisia erotusme-

netelmiä ovat API-erotusaltaat sekä CPI-, PPI- ja TPI-erotusaltaat. Kolmessa jälkimmäisessä 

käytetään levyjä, jotka vähentävät hiilivetyjen erottamiseen vaadittavaa viipymisaikaa ver-

rattuna API-altaisiin. (European Commission 2015, 547.) Kuvassa 10 näkyy vasemmalla 

puolella API-altaan ja oikealla puolella PPI-altaan toimintaperiaate.  

 

 

Kuva 10. Vasemmalla puolella API-allas ja oikealla puolella PPI-allas (mukailtu: European Commission 2015, 

547–548) 
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Erotusaltailla saadaan yleensä erotettua öljypisarat, jotka ovat halkaisijaltaan suurempia kuin 

150 µm. Altaista poistuvaan veteen jää yleensä liukenemattomia, dispergoituneita öljypi-

saroita, emulsiossa olevia öljypisaroita ja liuenneita orgaanisia aineita. API- tai CPI-altaan 

jälkeen vedessä on vielä noin 50–100 ppm öljyä. Erottimet, joissa käytetään aaltolevyjä, ovat 

herkkiä kiintoaineen aiheuttamalle likaantumiselle. Jollei erottimessa ole mekaanista öljyn-

poistojärjestelmää, veden pintaan voi kertyä hiilivetyjä. (European Commission 2015, 548.) 

 

4.1.2 Selkeytys 

 

Esiselkeytystä käytetään yleensä jäteveden primäärikäsittelyssä ja jälkiselkeytystä osana 

biologista prosessia. Sitä voidaan käyttää myös lietteen tiivistämiseen. Selkeytystä käytetään 

helposti laskeutuvien kiintoaineiden ja kelluvan materiaalin poistamiseen jätevedestä. Sel-

keytys tapahtuu pyöreissä tai nelikulmaisissa altaissa, missä kiintoaine laskeutuu painovoi-

maisesti. Kiintoaine vaipuu altaan pohjalle, mistä se poistetaan ja syntynyt liete johdetaan 

jatkokäsittelyyn. Esiselkeytyksellä voidaan poistaa noin 50–70 % kiintoaineesta ja 25–40 % 

BOD:sta. (Tchobanoglous 2003, 396.) Kuvassa 11 on esitetty periaatekuva pyöreästä sel-

keytysaltaasta.  

 

 

Kuva 11. Pyöreä esiselkeytin  (Monroe Environmental Corp. 2017). 
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Selkeytystä voidaan tehostaa koagulaatiolla, sekoituksella ja flokkauksella. Koagulaatio tar-

koittaa sitä, että veteen lisätään kemikaaleja kiintoaineiden saostamiseksi. Kemikaalin lisää-

minen tekee vedessä olevista hiukkasista epästabiileja, jolloin niiden kasvuedellytykset pa-

rantuvat. Koagulaatiota seuraa yleensä sekoitus, jota seuraa flokkaus. Flokkauksella tarkoi-

tetaan sitä, että jätevedessä olevat epästabiilit hiukkaset alkavat törmäillä toisiinsa sekoitta-

misen seurauksena. Törmätessään ne muodostavat isompia hiukkasia, jotka laskeutuvat hel-

pommin selkeytyksessä. (Tchobanoglous 2003, 346.) 

 

Selkeytyksen erotustehokkuuteen vaikuttaa viipymäaika. Pidemmällä viipymäajalla saavu-

tetaan parempia puhdistustuloksia. Lisäksi lämpötilan muutokset vaikuttavat selkeytyksen 

tehokkuuteen voimakkaasti. (Tchobanoglous 2003, 405–406.) 

 

4.2 Kemialliset menetelmät 

 

Lisäämällä kemikaaleja jäteveteen voidaan tehostaa öljyn ja kiintoaineiden erottamista ve-

destä. Veteen lisätään koagulanttia, kuten alumiinia, rautasuoloja tai aktivoitua piihappoa 

(Tchobanoglous 2003, 422), ja veden pH:ta säädetään. Kemikaalin lisäämisen jälkeen haitta-

aineiden erottamiseen käytetään esimerkiksi flotaatiota tai hiekkasuodatusta. Kemikaalin li-

sääminen tehostaa haitta-aineiden erottamista näitä menetelmiä käytettäessä. Kuten aiemmin 

kappaleessa 4.1.2 todettiin, kemikaaleja voi käyttää tehostamaan myös selkeytystä. Flotaa-

tioita ja hiekkasuodatusta käytetään yleensä jäteveden primäärikäsittelyssä.  

 

Flotaatiota käytetään yleisesti erottamaan nesteitä (kuten öljyä) ja kiintoaineita nestefaasista. 

Flotaatiossa voidaan käyttää liuennutta ilmaa (Dissolved Air Flotation, DAF), liuennutta 

kaasua (Dissolved Gas Flotation, DGF), sekundääri-ilmaa (induced air flotation, IAF) tai 

sekundäärikaasua (induced gas flotation, IGF). Kaasu- tai ilmakuplat saavat kiintoaineet ja 

öljyn nousemaan pintaan, jolloin ne voidaan kaapia pois veden pinnalta. Kaasun käyttämi-

nen ilman sijasta vähentää räjähtävien kaasujen kertymisen riskiä, joten öljyn- ja kaasunja-

lostuksen BREF suosittelee käyttämään DGF- tai IGF-menetelmää. (European Commission 

2015, 549.) IAF- ja IGF-järjestelmiä käytetään erityisesti teollisuudessa emulsiossa olevan 

öljyn ja suspendoituneiden kiintoaineiden erottamiseksi. (Tchobanoglous 2003, 421.)  
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DAF-, DGF-, IAF- ja IGF-menetelmillä voidaan erottaa öljypisaroita, joiden halkaisija on 

150 µm tai vähemmän, sekä emulsiossa olevaa öljyä ja suspendoitunutta kiintoainetta. Flo-

taation jälkeen veden öljypitoisuus on noin 10–20 ppm. Flotaattorissa käsitelty vesi sisältää 

yleensä liuennutta öljyä, liuenneita epäorgaanisia aineita, liuenneita orgaanisia aineita ja jää-

miä vapaista öljypisaroista, dispergoiduista öljypisaroista sekä laskeutuvia ja suspendoitu-

neita kiintoaineita. (European Commission 2015, 550.) 

 

4.3 Biologiset menetelmät 

 

Biologinen käsittely vähentää sekä öljyn että orgaanisen, biologisesti hajoavan aineen mää-

rää käsiteltävässä jätevedessä. Biologisessa prosessissa mikro-organismit hajottavat veteen 

liuenneita aineita ja muodostavat biomassaa. Se voi tapahtua joko kantoaineessa tai suspen-

siossa. Aktiivilieteprosessi on tyypillinen suspensiossa tapahtuva prosessi, ja kantoainejär-

jestelmiä ovat esimerkiksi biologiset suodattimet. Biologiseen käsittelyyn on myös vaihto-

ehtoisia, vähemmän käytettyjä menetelmiä. Biologisella käsittelyllä saadaan normaaliolo-

suhteissa poistettua 80–90 % liuenneesta öljystä ja COD:sta sekä 90–98 % BOD:sta. (Euro-

pean Commission 2015, 551–552.)  

 

4.3.1 Aktiivilieteprosessi 

 

Aktiivilieteprosessissa voidaan poistaa liukoisia, kolloidisia ja partikkelimaisia suspendoi-

tuneita orgaanisia aineita, typpeä ja fosforia (Tchobanoglous 2003, 663). Sen pääasiallinen 

tarkoitus on BOD:n poistaminen, mutta erilaisilla prosessimuunnoksilla voidaan päästä 

myös korkeisiin typpi- ja fosforireduktioihin. Prosessin tyypistä riippuen BOD:sta saadaan 

poistettua 60–90 %. (Vesilind 2003, 6-21). Aktiivilieteprosessia käytetään jäteveden sekun-

däärikäsittelyssä.  
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Aktiivilieteprosessi koostuu kahdesta osasta: ilmastusaltaasta ja jälkiselkeyttimestä. Jätevesi 

johdetaan esikäsittelyn jälkeen ilmastusaltaaseen, jossa suspensiossa olevat mikro-organis-

mit hajottavat orgaanista ainetta jätevedestä ja muodostavat biomassaa. Jäteveden ja mikro-

organismien lisäksi ilmastusaltaassa on reagoimatonta biohajoavaa ja biohajoamatonta mas-

saa. Nimensä mukaisesti ilmastusaltaaseen syötetään myös ilmaa, koska mikro-organismit 

kuluttavat vedestä happea hajottaessaan orgaanista ainesta. (Vesilind 20013, 6-2.) 

 

Ilmastusaltaasta vesi johdetaan jälkiselkeyttimeen, missä jätevedessä oleva partikkelimainen 

massa laskeutuu jälkiselkeyttimen pohjalle lietteeksi. Jälkiselkeytyksestä saadusta lietteestä 

osa poistetaan järjestelmästä ja osa kierrätetään takaisin ilmastusaltaaseen, jotta ilmastusal-

taan mikrobiyhteisö pysyisi tarpeeksi suurena jatkamaan jäteveden käsittelyä. (Vesilind 

2003, 6-2.)  

 

Ilmastusaltaan toimintaan vaikuttaa moni ympäristöä ja jätevettä kuvaava parametri. Sopiva 

lieteikä, eli aika jonka aktiiviliete viipyy ilmastusaltaassa, varmistaa, että mikrobit ehtivät 

hajottaa orgaanisen aineen. Lämpimällä ilmalla viipymäaikana käytetään yleensä 1-5 päivää 

ja kylmällä ilmalla viipymäaika voi olla jopa 15 päivää. (Vesilind 2003, 6-11.) Vedessä ole-

van liuenneen hapen määrän tulee olla riittävä, keskimääräisissä oloissa noin 2 mg/l. (Vesi-

lind 2003, 6-15.) Happi voidaan tuoda ilmastusaltaaseen pohjassa olevien putkien tai suutti-

mien kautta tai pinnassa olevilla sekoittimilla. Joka tapauksessa hapen tuominen prosessiin 

on suurin yksittäinen energiankuluttaja aktiivilietelaitoksella. (Vesilind 2003, 6-27-6-28.) 

 

Jäteveden lämpötila vaikuttaa biologisen hajoamisen reaktionopeuteen, stokiometrisiin va-

kioihin ja hapen siirtymiseen. Käytännössä lämpötila vaikuttaa merkittävästi puhdistuste-

hokkuuteen, ja matalissa lämpötiloissa tehokkuus voi laskea merkittävästi etenkin lieteiän 

ollessa pieni. Myös ravinteiden oikea suhde BOD:iin nähden on tärkeää biomassan muodos-

tuksessa. BOD5:typpi:fosfori-suhteen pitäisi olla 100:5:1. Jos ravinteiden määrä on pie-

nempi, prosessiin pitää lisätä ravinteita. (Vesilind 2003, 6-15-6-17.) Jäteveden BOD/COD-

suhde kertoo sen käsiteltävyydestä biologisilla menetelmillä. Jos BOD/COD-suhde on 0,5 

tai suurempi, sen käsittely biologisesti on helppoa. Jos taas suhde on alle 0,3, vedessä on 

todennäköisesti myrkyllisiä aineita, jotka voivat tuhota mikro-organismeja tai estää niiden 
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toimintaa. Myös veden pH:n tulee olla optimaalinen solukasvua varten, eli noin 6,5–7,5. 

(Tchobanoglous 2003, 96; Vesilind 2003, 6-17.)  

 

4.3.2 Kantoaineessa tapahtuva biologinen käsittely 

 

Kantoaineessa tapahtuvat biologiset vedenkäsittelymenetelmät perustuvat kivien ja muiden 

aineiden pintaan kiinnittyviin vettä puhdistaviin organismeihin. Biologisessa käsittelyssä or-

ganismeille tarjotaan elinpinta, jossa organismikerros voi kasvaa. Pinta altistetaan jäteve-

delle ja ilmakehän hapelle, jolloin organismit adsorboivat orgaanista ainesta jätevedestä. 

Kantoainetta hyödyntäviä prosesseja ovat esimerkiksi biologinen suodatus ja pyörivät bio-

kontaktorit. (Vesilind 2003, 7-1.) Kantoaineessa tapahtuvaa biologista käsittelyä käytetään 

yleensä jäteveden tertiäärikäsittelyssä.  

 

Biologiset suodattimet ovat yleensä pyöreitä altaita, jotka on täytetty kantoaineella. Kanto-

aineena käytetään kiveä tai muovia, ja vesi suihkutetaan sprinklereillä tasaisesti koko suo-

dattimen alueelle yläpuolelta. Suodattimen läpi kulkeutuva vesi puhdistuu, kun kivien tai 

muovin pinnalla olevat organismit syövät orgaanista ainesta ja typpeä. Veden puhdistuminen 

ei siis menetelmän nimestä huolimatta perustu suodattumiseen, vaan organismien kasvuun. 

Muovia käyttävillä suodattimilla on yleensä suurempi käsittelykapasiteetti kuin kiveä käyt-

tävillä. Suodattimen läpi kulkeutunut puhdistettu vesi kerätään kantoaineen alapuolelta. 

(Tchobanoglous 2003, 890.) Kuvassa 12 esitetään biologisen suodattimen toimintaperiaate.  

 

 

Kuva 12. Biologinen suodatin. (Tilley et al. 2008, 109.) 
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Biologisia suodattimia voidaan käyttää erityyppisille jätevesille, ja niihin voidaan yhdistää 

myös nitrifikaatioprosessi, jolloin saavutetaan typpireduktiota. Sisään tulevan virtauksen 

BOD-kuormitus voi pienimmillään olla 0,07 kg/m3d ja suurimmillaan yli 1,5 kg/m3d. Suo-

datintyypin mukaan BOD:n poistotehokkuus vaihtelee välillä 40–90 %. (Tchobanoglous 

2003, 893.) Biologisen suodattimen toimintaan vaikuttaa moni parametri. Jäteveden käsitel-

tävyyteen vaikuttaa suspendoituneiden ja kolloidisten orgaanisten aineiden suhde liukene-

viin orgaanisiin aineisiin. Veden esikäsittely parantaa biologisen suodattimen puhdistusky-

kyä. Myös kantoaineen materiaali vaikuttaa puhdistuskykyyn. (Vesilind 2003, 7-4-7-5.) 

 

Toinen kantoaineessa tapahtuva biologinen puhdistusmenetelmä on pyörivä biokontaktori 

(eng. rotating biological contactor, RBC). Biokontaktori koostuu vaakatasoiselle akselille 

asennetuista pyöreistä levyistä, jotka pyörivät akselilla. Jätevesi virtaa kontaktorin läpi pai-

novoimaisesti. Jätevedessä luonnostaan elävät bakteerit kiinnittyvät pyöreiden levyjen pin-

nalle ja alkavat kasvaa hajottaen orgaanista ainetta. Organismit muodostavat levyjen pinnalle 

biofilmin, joka irtoaa silloin tällöin kasvaessaan liian painavaksi. Irronnut biomassa poiste-

taan biokontaktorin jälkeen jälkiselkeyttimessä. Ilmaa organismit saavat levyjen pyöriessä. 

(Vesilind 2003, 7-14.) Kuvassa 13 on periaatekuva pyörivästä biokontaktorista.  

 

 

Kuva 13. Pyörivä biokontaktori (Vesilind 2003, 7-14). 

 

Biokontaktorin toimintaa rajoittava tekijä on ensimmäiselle akselille tuleva orgaanisen ai-

neksen kuorma, jonka käsittelemiseen täytyy olla riittävästi happea tarjolla. Liian suuri 
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kuorma aiheuttaa hajuja, prosessin heikkenemistä, rakenteellista ylikuormitusta ja mahdol-

lisia laiterikkoja. Kuorma ei saisi olla yli 0,031 kg BOD5/m
2d. (Vesilind 2003, 7-15.) Jäte-

veden korkea rikkivetypitoisuus heikentää prosessin laatua. Jos jäteveden lämpötila on alle 

13 °C, prosessin suorituskyky heikkenee. Myös RBC-prosessissa liuenneen hapen merkitys 

prosessin toimivuudelle on suuri. (Vesilind 2003, 7-16.)  

 

4.3.3 Vaihtoehtoiset biologiset menetelmät 

 

Vaihtoehtoisena biologisena käsittelynä voidaan käyttää luonnollisia menetelmiä, kuten 

lammikot, maalla käsitteleminen ja kosteikot. Luonnollisille menetelmille yhteistä on, että 

maaperä, kasvillisuus, mikro-organismit ja muut eliöt puhdistavat jätevettä. Luonnolliset kä-

sittelymenetelmät ovat usein edullisia rakentaa ja ylläpitää. Ne vaativat oikeanlaista maata, 

ja ovat siksi yleensä sopivimpia pienissä yhteisöissä ja maaseudulla (Vesilind 2003, 9-1), 

mutta esimerkiksi kosteikkoja on sovellettu myös öljynjalostamoilla (Knight et al. 1999, 1).  

Vaihtoehtoisia menetelmiä käytetään yleensä sekundääri- tai tertiäärikäsittelynä (Crites et 

al. 2006, 3-4). 

 

Laguunit tai lammikot 

Laguunit luokitellaan neljään eri ryhmään: aerobiset, fakultatiiviset, ilmastetut ja anaerobi-

set. Laguunityyppien välillä on eroa esimerkiksi laguunin syvyydessä, viipymäajassa, vaa-

ditussa maapinta-alassa, hapen syötössä ja mahdollisessa BOD-kuormassa. Ilmastetut ja an-

aerobiset laguunit voivat käsitellä suurempaa BOD-kuormaa kuin muut. Fakultatiivisissa la-

guuneissa veden viipymäaika on pitkä, jopa 180 päivää. Aerobiset laguunit taas ovat muita 

selkeästi matalampia. Aerobiset laguunit sopivat vain lämpimään ilmastoon, muilla ei ole 

lämpötilan suhteen rajoituksia. (Vesilind 2003, 9-2.)  

 

Maalla käsitteleminen 

Maalla käsitteleminen tarkoittaa jäteveden kontrolloitua levittämistä maan pinnalle. Tarkoi-

tukseen on kolme menetelmää: hidas (slow rate, SR), pintavalutus (overland flow, OF) ja 

nopea imeytys (rapid infiltration, RI). Menetelmät hyödyntävät luonnollisia maa-kasvi-vesi-



54 

 

 

matriisin fyysisiä, biologisia ja kemiallisia ominaisuuksia. SR- ja IR-menetelmissä hyödyn-

netään veden suodattumista maan läpi. OF-menetelmässä käytetään maan pintaa ja kasvilli-

suutta veden käsittelyyn, ja puhdistettu vesi kerätään pintavaluntana. (Crites et al. 2006, 

379.)  

 

Biopidätysrakenne 

Biopidätys tai biosuodatus on hulevesien hallintamenetelmä, jota käytetään yleisesti maail-

malla hulevesien määrän ja laadun hallinnassa. Ne tasaavat hulevesivirtaamia ja poistavat 

haitta-aineita hulevesistä. (SYKE 2016, 11.) Biopidätyksen tarkoituksena on myös saada 

hulevedet osaksi kaupunkiympäristöä ja kasvillisuuden käyttöön. (Kokkila 2014, 2.) Biopi-

dätysalueella hulevedet ohjataan maarakenteeseen, joka viivyttää, vähentää ja puhdistaa hu-

levettä biologisten ja fysikaalisten prosessien avulla. Biopidätysrakenteeseen kuuluu yleensä 

kasvillisuus, katekerros, kasvu- ja suodatuskerros, siirtymäkerros ja salaojakerros (Kokkila 

2014, 6). Kuvassa 14 esitetään poikkileikkaus biopidätysrakenteesta. 

 

 

Kuva 14. Biopidätysrakenne (SYKE 2016, 19).  

 

Biopidätysalueen tärkeimmät pidättymismekanismit ovat: sedimentaantio ja imeytyminen, 

adsorptio maapartikkeleihin, kasvillisuuden ravinteiden otto, mikrobiologiset prosessit ja au-
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ringonvalolle altistuminen (SYKE 2016, 20). Biopidätysalueiden on todettu vähentävän hu-

levesien öljy- ja PAH-pitoisuuksia haitta-aineiden pidättämisen, biohajoamisen, fytoreme-

diaation ja haihtumisen avulla. (Kokkila 2014, 41.) Biosuodatuksen avulla saadaan poistet-

tua jopa 95-99 % öljyistä ja rasvoista. Öljytuotteet pidättyvät yleensä hyvin jo suodatusalu-

een päällä olevaan katekerrokseen, jossa elävä mikrobikanta hajottaa hiilivetyjä. (SYKE 

2016, 21-22.)  

 

Biopidätysalueen puhdistusteho vaihtelee vuodenajan mukaan, koska kylmä ilma vaikuttaa 

moniin sen puhdistusprosesseista. Talvisin onkin tärkeää, että biopidätysrakenteen vedenlä-

päisevyys pysyy hyvänä. (SYKE 2016, 23.) Biopidätysrakenteiden toimivuuden kannalta on 

tärkeää, että niitä tarkkaillaan ja hoidetaan säännöllisesti. Kasvillisuus täytyy niittää vuosit-

tain, ja suodatusrakenteen tukkeutuessa sen pintakerros tulee vaihtaa. (SYKE 2016, 24.) 

 

Kosteikot 

Kosteikot (eng. constructed wetland, CW) ovat ekosysteemejä, joissa veden pinta on maan 

pinnan tasalla tai lähellä sitä vuosittain niin kauan, että ekosysteemissä säilyy kyllästynyt 

maaperä ja sellaiseen kuuluva kasvillisuus (Crites et al. 2006, 259). On olemassa kahden-

tyyppisiä kosteikkoja: pintavirtaus ja maanalainen virtaus. Pintavirtauskosteikoissa veden 

pinta on noin 0,05-0,8 metriä maan pinnan yläpuolella. Maanalaisen virtauksen kosteikoissa 

veden pinta on maan pinnan tasalla, ja vesi virtaa huokoisen täyttöaineen läpi. Kummassakin 

tapauksessa maaperään on istutettu kasveja. (Crites et al. 2006, 260, 335.) Kuvassa 15 näkyy 

kummankin tyyppisen kosteikon toimintaperiaate.  
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Kuva 15. Surface Flow eli pintavirtauskosteikko ja subsurface flow eli maanalaisen virtauksen kosteikko 

(Knight et al. 1999, 2). 

 

Kosteikkojen puhdistava vaikutus perustuu kasveihin, täyttöaineeseen ja mikrobien toimin-

taan. Mikrobit suorittavat suurimman osan biologisesta käsittelystä. Mikrobit tarvitsevat 

kasvualustan. Pintavirtauskosteikossa vedenalaiset kasvit ja kuolleiden kasvien osat tarjoa-

vat sen, ja maanalaisen virtauksen kosteikoissa täyttöaine tarjoaa mikrobeille kasvualustan. 

Maanalaisen virtauksen kosteikot ovat yleensä tehokkaampia puhdistamaan jätevettä, koska 

täyttöaine tarjoaa suuremman kasvualustan mikrobeille. (Crites et al. 2006, 260.) 

 

Kosteikkoja voidaan soveltaa hyvinkin erisuuruisille mitoitusvirtaamille; mitoitusvirtaama 

voi olla alle 4 m3/d tai jopa yli 75 000 m3/d. (Crites et al. 2006, 260.) Kosteikkoja on kokeiltu 

myös öljynjalostamoiden jätevesien käsittelyssä. Knightin et al. (1999) tarkastelussa on ha-

vaittu, että kasvien ansioista kiintoaineet asettuvat hyvin kosteikkojen pohjaan. Kiintoaineet 

sisältävät BODia, CODia, typpeä ja fosforia. Lisäksi kosteikot poistavat myös osan liuen-

neesta orgaanisesta aineksesta, metalleista, typestä ja fosforista. Eri öljynjalostamoilla on 

päästy kosteikkojen avulla 55-97 % BOD-reduktioon, 38-86 % COD-reduktioon, 54-94 % 

öljy- ja rasvareduktioon ja 10-94 % fenolireduktioon. (Knigth et al. 1999, 3-4.)  
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4.4 Kehittyneet menetelmät 

 

Jos vettä halutaan käyttää uudelleen tai vesistöön laskettavan veden laadulle on tiukat vaati-

mukset, voidaan puhdistuksessa käyttää lisämenetelmiä, kuten hiekkasuodatusta tai ultra-

suodatusta, joita seuraa aktiivihiilisuodatus tai käänteisosmoosi suolan poistamiseksi. Myös 

ioninvaihtoa tai tehostettua hapetusta voidaan käyttää. (European Commission 2015, 556.) 

Tässä luvussa käsitellään edellä mainituista membraanitekniikoita, aktiivihiilisuodatusta 

sekä tehostettua hapetusta.  

 

4.4.1 Membraanit 

 

Membraanit ovat puoliläpäiseviä kalvoja, joita käytetään partikkelimaisten ja kolloidisten 

aineiden sekä suolojen erottamiseen nesteestä. Perusperiaate on, että nestemäinen syöte vir-

taa membraanin läpi. Membraanin ominaisuuksista riippuen määrätyn kokoiset partikkelit 

tai määrätyt ionit läpäisevät membraanin muodostaen permeaatin, ja isommat partikkelit tai 

muut ionit jäävät membraanin toiselle puolen muodostaen konsentraatin. (Tchobanoglous 

2003, 1104.) Membraanit voivat olla materiaaliltaan esimerkiksi polymeerisiä tai keraami-

sia, ja eri käyttötarkoituksissa voidaan käyttää erilaisia rakenteita ja moduuleita. Membraa-

niprosesseissa vesi virtaa membraanin läpi paine-eron, konsentraatioeron, sähköpotentiaa-

lieron tai lämpötilaeron ansiosta. (Tchobanoglous 2003, 1106–1107.)  

 

Membraaniprosesseja käytetään yleensä jätevedenkäsittelyssä yhdessä muiden prosessien 

kanssa. Mikro- tai ultrasuodatuksen voi yhdistää biologiseen käsittelyyn, jolloin membraa-

neita käytetään erottamaan biologisessa käsittelyssä syntyvä biomassa vedestä tai erotta-

maan hajoavat orgaaniset molekyylit epäorgaanisista aineista, kuten hapoista, emäksestä ja 

suoloista. Membraaneita voidaan käyttää myös jälkiselkeytyksen jälkeen kiintoaineiden 

poistoon. Vedestä voidaan vähentää kovuutta nanosuodatuksella. Sekä nanosuodatusta että 

käänteisosmoosia voidaan käyttää veden desinfiointiin. (Tchobanoglous 2003, 1122.) Ultra-

suodatuksella, nanosuodatuksella ja käänteisosmoosilla voidaan vähentää vedestä biohajoa-

vien orgaanisten aineiden kuormitusta (Tchobanoglous 2003, 1123). Membraaniprosesseista 
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ultrasuodatus sopii parhaiten öljyn erottamiseen vedestä. Ultrasuodatuksella on päästy jopa 

96 % hiilivetyjen erotustehokkuuteen pilottihankkeessa. (Padaki et al. 2015, 3.)  

 

Membraanien ongelma on likaantuminen. Kiintoaineet kerääntyvät membraanien pinnalle, 

mikä aiheuttaa huokoskoon pienenemistä, huokosten tukkiutumista ja kakun muodostusta. 

(Tchobanoglous 2003, 1117.) Likaantumista voidaan estää esimerkiksi syötteen esikäsitte-

lyllä, vastahuuhtelulla tai kemiallisella puhdistuksella. (Tchobanoglous 2003, 1118.) 

 

4.4.2 Aktiivihiilisuodatus 

 

Aktiivihiilisuodatuksessa hyödynnetään adsorptiota. Adsorptiossa nestemäisestä aineesta 

poistetaan jokin osa siirtämällä se toisen aineen pinnalle. Adsorboituvaksi aineeksi kutsutaan 

sitä ainetta, joka poistetaan nestemäisestä aineesta (esim. öljy, orgaaninen aines). Adsor-

boivaksi aineeksi taas kutsutaan ainetta, johon adsorboituva aine kerääntyy. Aktiivihiili-

suodattimessa aktiivihiiltä käytetään adsorboivana aineena. (Tchobanoglous 2003, 1138.)  

 

Aktiivihiilellä on suuri ominaispinta-ala, minkä vuoksi se on hyvä adsorboiva aine. Aktiivi-

hiiltä voidaan käyttää kahdessa muodossa: pulverimaisena tai rakeisena. Vedenpuhdistuk-

sessa käytetään useimmiten rakeista hiiltä. Aktiivihiilellä voidaan poistaa vedestä mm. mi-

neraaliöljyä, polyaromaattisia hiilivetyjä, fenolia, halogeenisiä aineita, hajuja, makuja, hii-

voja, käymistuotteita ja poolittomia aineita. (Lenntech 2017.) Aktiivihiilisuodatuksella voi-

daan päästä yli 90 % COD-reduktioon (Alyor & Badmus 2008, 2). 

 

Aktiivihiilisuodattimessa vesi pumpataan kolumniin, jossa vesi virtaa aktiivihiilipedin läpi 

jatkuvana virtana, jolloin haitta-aineet adsorboituvat aktiivihiilen pinnalle. Haitta-aineet ke-

rääntyvät ajan kuluessa etenkin siihen osaan pedistä, jonka läpi vesi virtaa ensimmäisenä. 

Ilmiö aiheuttaa prosessin tehon laskemisen, minkä vuoksi aktiivihiili täytyy regeneroida tai 

vaihtaa määräajoin. (Lenntech 2017.) 
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4.4.3 Tehostettu hapetus 

 

Tehostettu hapetus (eng. advanced oxidation process, AOP) tarkoittaa vaikeasti hajoavien 

orgaanisten aineiden hapettamista vahvalla hapettimella. Hapettimena käytetään hydroksyy-

liradikaalia. Se tuhoaa sellaiset yhdisteet, joita perinteisillä hapettimilla, kuten happi, otsoni 

ja kloori, ei saada tuhottua. Hydroksyyliradikaali reagoi veteen liuenneiden orgaanisten ai-

neiden kanssa aiheuttaen hapetusreaktioita, jotka jatkuvat, kunnes jäljellä on enää mineraa-

leja. Menetelmässä haitta-aineet hajotetaan sen sijaan että ne konsentroitaisiin tai muutettai-

siin toisiksi aineiksi, minkä ansiosta sen käytöstä ei jää hävitettäviä toisarvoisia jätemateri-

aaleja, kuten lietettä. Hydroksyyliradikaalia voidaan valmistaa UV-valon avulla otsonista, 

vetyperoksidin avulla otsonista tai UV-valon avulla vetyperoksidia sisältävästä vedestä. Te-

hostettua hapetusta käytetään yleensä vain matalille COD-pitoisuuksille, koska kemikaalin 

tuottaminen on hyvin kallista. (Tchobanoglous 2003, 1196-1199.) 

 

4.5 Porvoon jalostamon jätevesien käsittely 

 

Jätevesilaitokselle tulevat jätevedet käsitellään aktiivilietelaitoksella. Ensimmäinen jäteve-

den käsittelyvaihe on mekaaniset öljyn- ja hiekanerotusaltaat, API- ja AD-altaat, joiden toi-

mintaperiaate esiteltiin luvussa 4.1.1. Mekaanisen vaiheen jälkeen aktiivilietelaitoksella on 

kemiallinen puhdistus luvussa 4.2 esitellyllä flotaattorilla ja biologinen puhdistus aktiivi-

lieteprosessilla ilmastus- ja selkeytysaltaissa, jotka esiteltiin luvuissa 4.3.1 ja 4.1.2. Aktiivi-

lietelaitoksella syntyvä liete johdetaan lietteenkäsittelyyn. Biologisen vaiheen jälkeen vesi 

johdetaan hapetuslammikkoon, mistä se puretaan mereen.  

 

Kartanonlahden puron vettä ei käsitellä jäteveden käsittelymenetelmillä. Puroon on asetettu 

patoja, kiinteitä öljypuomeja sekä öljynimeytyspuomeja, jotka estävät veden pinnalla olevan 

öljykalvon etenemisen. Puomien ja patojen eteen kerääntyvä öljy voidaan poistaa imuautolla 

purosta. Puomit eivät kuitenkaan estä mahdollisen liuenneen öljyn tai muiden liuenneiden 

aineiden pääsyä mereen. Kuvassa 16 esitetään Porvoon jalostamon jätevesikaavio. Kuvassa 

näkyvä aktiivihiililaitos on poistettu käytöstä.  
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Kuva 16. Porvoon jalostamon jätevesikaavio. 

 

5 MERKITTÄVIMPIEN NORMAALITILANTEEN PÄÄSTÖLÄH-

TEIDEN TUNNISTAMINEN  

 

Kartanonlahden puron mereen normaalitilanteessa aiheuttaman öljy- ja COD-kuormituksen 

syitä tutkitaan kahdesta näkökulmasta. Luvussa 5.1 etsitään näytteenoton avulla merkittä-

vimpiä päästölähteitä normaalitilanteessa. Luvussa 5.2 arvioidaan ylimääräistä laskennal-

lista kuormitusta, joka johtuu puroveden öljypitoisuudelle liian korkean määritysalarajan 

käytöstä öljyanalyysissä.  

 

5.1 Näytteenotto normaalitilanteessa 

 

Puron normaalitilanteen merkittävimpien päästölähteiden selvittämiseksi purosta otettiin 

kahtena eri kertana näytteitä, jotka analysoitiin sekä Porvoon jalostamon omassa laboratori-

ossa että ulkopuolisen palveluntarjoajan laboratoriossa. Näytteitä otettiin paikoista, joiden 

luvussa 3 tehdyn selvityksen perusteella oletettiin antavan lisätietoa päästölähteistä. Näyt-

teistä analysoitiin kemiallista hapenkulutusta, biologista hapenkulutusta, öljyä ja haihtuvia 
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orgaanisia yhdisteitä. Kaikista näytteistä ei analysoitu kaikkia parametreja. Biologisen ha-

penkulutuksen avulla pyrittiin selvittämään, mikä on puroveden BOD/COD-suhde. Käyttä-

mällä myös CODMn-testiä pyrittiin vertailemaan eri menetelmillä saatavia tuloksia ja selvit-

tämään CODCr-testin soveltuvuutta Kartanonlahden purolle. Lisäksi otettiin näytteitä jalos-

tamon lähellä olevista puroista, jotta voitiin verrata Kartanonlahden puron COD-kuormitusta 

muihin alueen puroihin.  

 

5.1.1 Ensimmäinen näytteenotto 

 

Näytteenoton kuvaus 

Ensimmäiset näytteet otettiin 5.4. eli hieman kevään virtaamahuipun jälkeen. Keväällä 2017 

Kartanonlahden puron virtaamassa oli kaksi selkeää huippua, joista ensimmäinen oli 2.3. ja 

toinen 17.3. Kuvassa 17 esitetään Kartanonlahden puron alkuvuoden virtaama päiväkeskiar-

vona sekä päivittäinen sademäärä. Kevään virtaamahuippu johtuu sade- ja sulamisvesistä, 

jotka kuljettavat haitta-aineita maan pinnalta ja pintakerroksista vesistöihin, kuten kappa-

leessa 3.1.1 todettiin. Virtaamahuipun aikaan haitta-ainepitoisuuksien voidaan olettaa ole-

van hieman muuta vuotta korkeampia. Myös näytteenottoa edeltävät sateet voivat lisätä 

haitta-aineiden kulkeutumista maaperästä puroon.  

  

 

Kuva 17. Kartanonlahden puron virtaama ja Kilpilahden alueen sadanta vuonna 2017. 
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Näytteenottopäivänä Kilpilahden alueella satoi 0,2 mm, ja ulkoilman lämpötila oli 5 °C. 

Näytteenottopäivä edusti puron normaalitilannetta, koska purossa ei ollut poikkeuksellisia 

päästöjä vuotojen, rankkasateen tai muiden häiriötilanteiden takia, eikä purossa ollut esimer-

kiksi rankkasateen aiheuttamaa poikkeuksellista virtaamaa. Kevään sade- ja sulamisvesien 

vuoksi on mahdollista, että purossa oli normaalia korkeampia pitoisuuksia. Puroon ajettiin 

näytteenottopäivänä lauhteita, ja tuotantolinja 2:lta tulevan haaran vesi oli lauhteiden ajopai-

kan jälkeen lämmintä. Vesilaitokselta purettiin puroon huuhteluvesiä ja lietteitä. Lauhteet ja 

vesilaitoksen purkuvedet kuuluvat normaalitilanteeseen.  

 

Ensimmäisessä näytteenotossa näytteitä otettiin 10 pisteestä. Taulukossa 6 esitetään näyt-

teenottopaikkojen kuvaukset ja kunkin kohteen näytteistä analysoidut haitta-aineet. Näyt-

teenottopisteiksi valikoituivat paikat, joissa oletettiin vahvistavan luvussa 3 selvitettyjen 

mahdollisten päästölähteiden vaikutus puroveden haitta-ainepitoisuuksiin.  

 

Taulukko 6. Ensimmäisen näytteenoton näytteenottopaikat. 

Näytteenot-

topaikka 

Näytteenottopaikan kuvaus Analysoitavat aineet 

1 Fågelmossenin suolta tekojärveen purkava puro CODCr, CODMn 

2 Suljetulta kaatopaikalta tuleva puron haara CODCr, CODMn, öljy 

3 Jakeluterminaalin sadevesien purkupaikan jäl-

keinen puron haara 

CODCr, öljy, TVOC 

4 Ennen vesilaitoksen purkuputkea CODCr, CODMn, öljy 

5 Vesilaitoksen purkuputken jälkeen CODCr, CODMn, öljy 

6 TL 2:n haara ennen haarojen yhdistymistä CODCr, öljy, TVOC 

7 TL4:n haara ennen haarojen yhdistymistä CODCr, öljy, TVOC 

8 Purku 2:n näytteenottopaikka CODCr, CODMn, öljy, TVOC 

9 Kulloonlahteen purkava vertailupuro CODCr, CODMn 

10 F Vesilaitoksen flotaatiolieteallas CODCr, öljy 

10 H Vesilaitoksen hiekkasuodinten huuhteluvedet CODCr, öljy 

10 P Vesilaitoksen huuhteluvesien ja flotaatioliettei-

den purkuputki 

CODCr, öljy 
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Näytteet otettiin suoraan näytepulloon yleisten pintavesien näytteenottokäytäntöjen mukai-

sesti. Näytteet otettiin keskeltä puroa noin 15 cm veden pinnan alapuolelta pullon suu kohti 

virtausta. Flotaatiolietteiden näytteet otettiin noin 15 cm syvyydeltä flotaatiolietealtaasta. 

Vesilaitoksen kaksi flotaattoria ovat rinnakkaiset, joten näytteenotossa oletettiin, että lietteen 

laatu on kummassakin samanlainen. Öljynäytteet otettiin litran lasipulloihin ja kestävöitiin 

näytteenoton jälkeen 2 ml:lla vahvaa suolahappoa. TVOC-näytteet otettiin 100 ml:n lasipul-

loihin. COD-näytteet otettiin Nesteen omaa laboratoriota varten puolen litran muovipulloi-

hin ja kestävöitiin 5 ml:lla rikkihappoa. Ulkopuolista laboratoriota varten COD-näytteet 

otettiin litran lasipulloihin ja kestävöitiin 10 ml:lla rikkihappoa. Kestävöinnissä näytteeseen 

lisätään happoa, ja sen tarkoituksena on parantaa näytteen säilyvyyttä. Puronäytteet kestä-

vöitiin ennen laboratorioihin lähettämistä, koska niitä ei pystytty analysoimaan saman päi-

vän aikana.  

 

Perustelut näytteenottopaikoille  

Valittujen näytepaikkojen tuloksilla haluttiin saada vahvistus luvussa 3 tunnistetuille mah-

dollisille päästölähteille. Luvun 3 perusteella valituilta näytepisteiltä oletettiin ensimmäi-

sellä näytteenottokierroksella saatavan seuraavanlaisia tuloksia:  

- Näytepaikalla 1 (Fågelmossenin suo) oletettiin olevan korkea COD-pitoisuus, 

koska Fågelmossenin suolta purkautuu vettä näytepisteen kautta tekojärveen. Suolta 

tulevan orgaanisen aineksen oletettiin vaikuttavan kohottavasti COD-pitoisuuteen. 

Oletuksena oli, että pisteen vedessä ei ole öljyä, koska sen lähistöllä ei ole merkittä-

viä öljypäästölähteitä.  

- Näytepaikalla 2 (suljettu kaatopaikka) ei ole suljetun kaatopaikan tarkkailussa ha-

vaittu kohonneita COD- tai öljy pitoisuuksia, joten oletuksena oli, että näytteen 

COD- ja öljy-pitoisuudet ovat lähellä purku 2:n pitoisuuksia. Näytteellä pyrittiin var-

mistamaan, että suljettu kaatopaikka ei ole merkittävä päästölähde.  

- Näytepaikan 3 (jakeluterminaali) vesien öljy- ja TVOC-pitoisuuksien oletettiin 

olevan purku 2:n öljy- ja TVOC-pitoisuuksia korkeammat jakeluterminaalin sadeve-

sien ja jakeluterminaalin maaperästä vuotavan öljyn takia. COD-pitoisuuden ei ole-

tettu olevan koholla. Suovesien aiheuttaman COD-pitoisuuden oletetaan laskevan 

veden suotautuessa maan läpi jakeluterminaalille.  
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- Näytepisteillä 4 ja 5 (ennen ja jälkeen vesilaitoksen) arvioitiin vesilaitoksen pur-

kuvesien vaikutusta puroveden COD-pitoisuuteen. Oletettiin, että vesilaitoksen jäl-

keen COD-pitoisuus on selkeästi suurempi kuin COD-pitoisuus ennen vesilaitosta, 

jonka oletettiin olevan lähellä purku 2:n COD-pitoisuutta.  

- Näytepaikoilla 6 ja 7 (TL2:n ja TL4:n haarat) vertailtiin puron kahden päähaaran 

kuormituksia. Näytepiste 6 sijaitsi puron päähaarassa, joka kulkee prosessialueen 

läpi ja johon myös vesilaitoksen vedet puretaan. Näytepiste 7 taas sijaitsi TL4:n vie-

restä kulkevassa puron haarassa. Näytepisteen 6 COD-pitoisuuden oletettiin olevan 

suurempi kuin näytepisteen 7 COD-pitoisuuden vesilaitoksen purkuvesien aiheutta-

man vaikutuksen vuoksi. Näytepisteiden öljypitoisuuksien oletettiin olevan samaa 

luokkaa, koska molemmissa haaroissa on mahdollista, että öljyä vuotaa puroon maa-

perästä. TVOC-pitoisuuden oletettiin olevan suurempi pisteessä 7, koska pisteessä 6 

lauhdevesi oli lämmittänyt puron vettä ja todennäköisesti mahdolliset haihtuvat or-

gaaniset yhdisteet olivat jo haihtuneet.  

- Näytteenottopaikan 8 (purku 2 näytteenottopaikka) veden oletettiin edustavan 

normaalia purku 2:n tilannetta.  

- Näytteenottopaikan 9 (vertailupuro) vedessä ei oletettu olevan öljypitoisuuksia. 

COD-pitoisuuden oletettiin olevan samaa luokkaa purku 2:n COD-pitoisuuden 

kanssa.  

- Näytteenottopaikka 10:n flotaatiolietteiden, huuhteluvesien ja purkuputken COD-

pitoisuuksien oletettiin olevan korkeita. Flotaatiolietteiden COD-pitoisuuden oletet-

tiin olevan kolmesta näytteestä korkein ja huuhteluvesien matalin. Öljypitoisuuksien 

oletettiin olevan matalia. 

 

Tulokset 

CODMn-analyysit tehtiin vain ulkopuolisessa laboratoriossa, koska siihen tarvittavaa laitteis-

toa ei ole Porvoon jalostamon laboratoriossa. Muut analyysit tehtiin molemmissa laborato-

rioissa. Taulukoissa 7 ja 8 esitetään näytteenoton tulokset. Taulukkoihin on merkitty orans-

silla värillä suurimmat öljy- ja COD-pitoisuudet, jotka viittaavat näytteenottopaikan lähellä 

olevaan päästölähteeseen. Kuvaan 18 on koottu Porvoon jalostamon laboratorion CODCr-

tulokset ja ulkopuolisen laboratorion CODMn-, öljy ja TVOC-tulokset, koska näissä testeissä 

määritysalaraja on matalin. Kuvan avulla voidaan tarkastella päästöjä kartalla.  
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Taulukko 7. Ensimmäisen näytteenoton tulokset, COD. 

 CODCr [mg/l] CODMn [mg/l] 

Näyte-
paikka Neste Ulkopuolinen Ulkopuolinen 

1 37,3 27 19 

2 21,8 <25 7,9 

3 21,7 <25 - 

4 24,7 <25 7,2 

5 66,6 57 29 

6 17,6 <25 - 

7 23,5 <25 - 

8 16,9 <25 5,7 

9 24,8 <25 9,1 

10 F 127 130 - 

10 H 40,9 <25 - 

10 P 227 270 - 

 

Taulukko 8. Ensimmäisen näytteenoton tulokset, öljy ja TVOC. 

 Öljy [mg/l] TVOC 

Näyte-

paikka Neste 

Ulkopuo-

linen Neste Ulkopuolinen 

1 - - - - 

2 <0,10 <0,05 - - 

3 <0,10 <0,05 
alle määritys-

rajan (* <0,05 

4 <0,10 0,1 - - 

5 <0,10 0,09 - - 

6 <0,10 <0,05 

alle määritys-

rajan (* <0,05 

7 <0,10 0,07 

alle määritys-

rajan (* <0,05 

8 <0,10 <0,05 

alle määritys-

rajan (* <0,05 

9 - - - - 

10 F <0,10 <0,05 - - 

10 H <0,10 <0,05 - - 

10 P <0,10 <0,05 - - 

(* Porvoon jalostamon VOC-yhdisteiden tulokset esitettiin 

erikseen, mutta kaikki olivat alle määritysrajan. 

  



66 

 

 

 

Kuva 18. Ensimmäisen näytteenoton tulokset. 

 

5.1.2 Toinen näytteenotto 

 

Näytteenoton kuvaus 

Toiset näytteet otettiin 29.5.2017. Näytteenottopäivänä satoi 0,1 mm vettä, ja ulkoilman läm-

pötila oli 17 °C. Puron keskimääräinen virtaama oli näytteenottopäivänä noin 160 m3/h. Lu-

vussa 5.1.1 esitetystä kuvasta 17 nähdään, että virtaama oli selvästi pienempi kuin ensim-

mäisellä näytteenottokerralla. Puroon ei ajettu näytteenottopäivänä lauhteita, mutta puron 
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kummassakin haarassa oli havaittavissa öljykalvoa näytepisteiden 5 ja 12 kohdalla. Vesilai-

toksella tehtiin lieteputkien puhdistuksia toukokuun alussa, eikä lietettä valunut enää ylivuo-

toputkeen. Vesilaitoksen purkuputkesta tuli kuitenkin vettä puroon.  

 

Toisena näytteenottopäivänä näytteitä otettiin taulukon 8 mukaisesti 10 paikasta. Paikat ja 

analysoitavat haitta-aineet valittiin ensimmäisen näytteenottopäivän tulosten mukaan niin, 

että kiinnostavimmista paikoista otettiin näytteet. Toisen näytteenoton paikat numeroitiin 

samoilla numeroilla kuin ensimmäisen näytteenoton, ei juoksevasti. Öljynäytteet otettiin lit-

ran lasipulloihin. Nesteen laboratorioon vietävät COD-näytteet otettiin puolen litran muovi-

pulloihin ja ulkopuoliseen laboratorioon vietävät COD- ja BOD-näytteet otettiin litran lasi-

pulloihin. Näytteitä ei kestävöity.  

 

Taulukko 9. Toisen näytteenoton näytteenottopaikat. 

Näytteenot-

topaikka 

Näytteenottopaikan kuvaus Analysoitavat aineet 

3 Jakeluterminaalin vieressä olevasta kaivannosta 

pumpattava vesi 

Öljy 

4 Ennen vesilaitoksen purkuputkea CODCr, BOD, öljy 

5 Vesilaitoksen purkuputken jälkeen CODCr, BOD, öljy 

6 TL2:n haara ennen haarojen yhdistymistä CODCr, öljy 

7 TL4:n haara ennen haarojen yhdistymistä CODCr, öljy 

8 Purku 2:n näytteenottopaikka CODCr, CODMn, BOD, öljy 

9 Kulloonlahteen purkava vertailupuro CODMn, CODCr, BOD 

10 P Vesilaitoksen purkuputki CODCr, BOD 

11 Nikubyn vertailupuro CODCr, BOD 

12 TL4:n haara maaliskuun vuotopaikan jälkeen CODCr, öljy 

 

Perustelut näytteenottopaikoille 

Toisella näytteenotolla haluttiin varmentaa ensimmäisessä näytteenotossa saatuja tuloksia ja 

tuoda lisäinformaatiota ensimmäiseen näytteenottoon. Lisäksi näytteenotossa haluttiin sel-

vittää puroveden BOD/COD-suhde sen biologisen käsiteltävyyden arvioimiseksi ja verrata 

Kartanonlahden puron COD-pitoisuutta ympäristön puroihin. 
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- Näytteenottopaikka 3 (jakeluterminaalin vieressä): Edellisessä näytteenotossa ja-

keluterminaalin jälkeisessä puron haarassa ei havaittu öljyä. Tällä kertaa näyte otet-

tiin kaivannosta, johon kerääntyi jakeluterminaalin läpi suodattunutta vettä. Näyt-

teellä haluttiin selvittää, kuinka öljypitoista maaperän läpi suodattunut vesi on. Ole-

tus oli, että veden öljypitoisuus on korkeampi kuin purossa.  

- Näytteenottopaikat 4 ja 5 (ennen vesilaitosta ja vesilaitoksen jälkeen): Haluttiin 

selvittää puroveden öljy- ja COD-pitoisuus ennen vesilaitosta ja sen jälkeen. Oletuk-

sena oli, että COD-pitoisuus on selvästi korkeampi vesilaitoksen jälkeen. Öljyana-

lyysilla haluttiin selvittää, onko veden öljypitoisuus keskellä prosessialuetta korke-

ampi kuin muualla, kuten se oli ensimmäisessä näytteenotossa.  

- Näytteenottopaikat 6 ja 7 (puron eri haarat ennen haarojen yhdistymistä): Näyt-

teillä haluttiin verrata puron eri haarojen öljy- ja COD-pitoisuuksia. Edellisessä näyt-

teenotossa ei havaittu merkittävää eroa, mutta esimerkiksi puron vähentynyt vir-

taama voi vaikuttaa pitoisuuksiin. Oletuksena oli, että COD-pitoisuudessa näkyy ero. 

- Näytteenottopaikka 8 (purku 2): Näyte kuvaa mereen päätyvän veden tilaa. Näyt-

teen avulla haluttiin myös verrata Porvoon jalostamon laboratorion ja ulkopuolisen 

laboratorion öljyanalyysia sekä Kartanonlahden puron tilaa ympäristön vertailupu-

roihin.  

- Näytteenottopaikat 9 ja 11 (vertailupurot): Haluttiin verrata muiden alueen puro-

jen COD-pitoisuuksia Kartanonlahden puroon. Oletuksena oli, että ne ovat samalla 

tasolla, tai edellisen näytteenottokerran perusteella jopa korkeampia.  

- Näytteenottopaikka 10P (vesilaitoksen purkuvedet): Selvitettiin vesilaitoksen 

purkuvesien COD-pitoisuus. Oletus oli, että COD-pitoisuus on korkea.  

- Näytteenottopaikka 12 (TL4:n haara): Edellisessä näytteenotossa puron TL4:n 

puoleisen haaran öljypitoisuus oli aavistuksen TL2:n haaraa korkeampi. Näytteellä 

pyrittiin selvittämään, onko öljypitoisuus koholla maaliskuisen hylkylinjan vuodon 

jäljiltä. Oletus oli, että pisteen öljypitoisuus on koholla.  

 

Tulokset 

Kaikki öljynäytteet lähetettiin ulkopuoliseen laboratorioon. Vain purku 2:n näyte (näytepiste 

8) analysoitiin myös jalostamon vesilaboratoriossa, jotta voidaan vertailla öljyanalyysin tu-

loksia. Kaikki CODCr-näytteet analysoitiin jalostamon omassa laboratoriossa. Lisäksi niiltä 
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näytepisteiltä, joilta analysoitiin BOD, lähetettiin myös CODCr-näytteet ulkopuoliseen labo-

ratorioon. Lisäksi kaikki CODMn-näytteet lähetettiin ulkopuoliseen laboratorioon.  

 

Taulukossa 10 esitetään näytteenoton tulokset. Taulukkoihin on merkitty oranssilla värillä 

suurimmat öljy- ja COD-pitoisuudet, jotka viittaavat näytteenottopaikan lähellä olevaan 

päästölähteeseen. Tulokset esitetään myös kuvassa 19.  

 

Taulukko 10. Toisen näytteenoton tulokset. 

 CODCr [mg/l] 

CODMn 

[mg/l] BOD [mg/l]   Öljy [mg/l] 

Näyte-

paikka Neste 

Ulkopuoli-

nen Ulkopuolinen 

Ulkopuoli-

nen  

Näyte-

paikka Neste 

Ulkopuoli-

nen 

3 -       3 - 0,42 

4 31,8 26   3,1  4 - <0,05 

5 83,1 83   5,3  5 - 0,15 

6 26        6 - <0,05 

7 <15       7 - <0,05 

8 19,8 22 7 <3,0  8 <0,10 <0,05 

9 - 24 8,6 <3,0  9 - - 

10P 326 350   5,8  10P - - 

11 34,1   16    11 - - 

12 27,6        12 - 0,13 
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Kuva 19. Toisen näytteenoton tulokset. Kuvasta puuttuu näytepaikka 11, joka oli jalostamon eteläpuolella. 

 

5.1.3 Johtopäätökset 

 

Öljy 

Tulosten perusteella puroveden öljypitoisuus on normaalitilanteessa pieni. Pisteissä 4 ja 5, 

jotka ovat prosessialueella vesilaitoksen molemmin puolin, havaittiin pieniä öljypitoisuuk-

sia. Toisella näytteenottokerralla purossa oli vesilaitoksen kohdalla öljykalvoa, joka näkyi 

myös analyysituloksissa. Alueella ei kummallakaan näytteenottokerralla ollut vuotoa. On 

todennäköistä, että vedessä näkyvä öljypitoisuus johtuu maaperään jääneistä vanhoista vuo-

doista, jotka kulkeutuvat sadeveden mukana puroon. Lisäksi vesilaitoksen kohdalla on ha-

vaittu usein maaperästä peräisin olevaa öljykalvoa. Öljykalvon todennäköinen aiheuttaja on 
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saosvesilinjaa varten tehdyt rakennustyöt ja hiekkatäytteisen kanavan vapauttama öljy, jo-

hon viitattiin luvussa 3.2. Toisen näytteenoton aikaan havaittu öljykalvo johtuu todennäköi-

sesti edellä mainitusta syystä.  

 

Myös TL:4n haarassa havaittiin pieniä öljypitoisuuksia. Ensimmäisellä näytteenottokerralla 

öljyä oli purovedessä hieman ennen haarojen yhdistymistä näytepisteessä 7. Toisella näyt-

teenottokerralla pisteessä 7 ei havaittu öljyä, mutta aiemmin samassa haarassa havaittiin pie-

niä pitoisuuksia. Kumpikin havainto johtuu todennäköisesti maaliskuun alussa tapahtuneesta 

hylkylinjan vuodosta, joka kuvattiin luvussa 3.6.3. Maaperään vuotanut öljy kulkeutuu to-

dennäköisesti hitaasti puroon ja ilmenee öljykalvona sekä pieninä öljypitoisuuksina.  

 

Toisella näytteenottokerralla havaittiin öljyä myös jakeluterminaalin viereisessä kaivan-

nossa (näytepiste 3). Pisteen öljypitoisuus oli korkea verrattuna puron öljypitoisuuksiin. To-

dennäköisesti kaivannon pilaantunut maa on aiheuttanut veden öljypitoisuuden. Jakeluter-

minaalin vieressä kulkevassa puron haarassa ei kuitenkaan havaittu öljyä ensimmäisellä 

näytteenottokerralla, eikä vedessä ole havaittu esimerkiksi öljykalvoa. Näytteenotoissa teh-

tyjen havaintojen perusteella öljyä ei kulkeudu merkittäviä määriä puroon asti normaaliti-

lanteessa.  

 

Vaikka toisella näytteenottokerralla puron molemmissa haaroissa havaittiin öljykalvoa ja 

pieniä öljypitoisuuksia, purku 2:lla öljypitoisuus oli alle 0,05 mg/l. Ulkopuolisen laborato-

rion märitysalaraja on 0,05 mg/l, joten tarkkaa pitoisuutta ei voida määrittää. Pitoisuus on 

välillä 0,00-0,05 mg/l, eli on mahdollista, ettei vedessä ole lainkaan öljyä. Siitä voidaan pää-

tellä, että öljy saadaan normaalitilanteessa hyvin otettua talteen ennen purkupaikkaa. Öljy 

saadaan otettua talteen patojen, öljypuomien ja öljynimeytyspuomien avulla.  

 

COD 

Ensimmäisessä näytteenotossa havaittiin, että Fågelmossenin suolta Hackalandetin tekojär-

veen valuva vesi on COD-pitoista. Jakeluterminaalin luona näytepisteessä 3 ei kuitenkaan 
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enää havaittu korkeampaa COD-pitoisuutta, joten voidaan olettaa, että COD-kuormitusta ai-

heuttavat aineet eivät kulkeudu mukana veden suodattuessa tekojärvestä kohti jakelutermi-

naalia. Suljetun kaatopaikan öljy- tai COD-pitoisuudet eivät olleet korkeat, joten voidaan 

olettaa, että kaatopaikan suotovedet eivät aiheuta merkittäviä päästöjä. Tätä olettamusta tu-

kevat myös kaatopaikan tarkkailussa otetut näytteet.  

 

Vesilaitoksen flotaatiolietteiden COD-pitoisuus on korkea, kuten myös purkuputkesta pu-

roon laskevan veden COD-pitoisuus. Purkuputken suulta otetun näytteen COD-pitoisuus oli 

korkea vielä toisellakin näytekerralla, vaikkei flotaatiolietteitä enää vuotanut ylivuotoput-

keen. On mahdollista, että flotaatiolietteen ylivuodon loppuessa kiintoainetta on jäänyt put-

ken pohjalle, mistä se on näytteenoton aikaan huuhtoutunut huuhteluvesien tai analysaatto-

rivesien mukana.  

 

Vesilaitokselta otetuista näytteistä huomattiin, että sen purkuvedet aiheuttavat COD-kuor-

mituksen puroon. Flotaatiolietteiden COD-pitoisuus on selkeästi suurempi kuin hiekka-

suodinten huuhteluvesien. Kummankaan määrää ei mitata, joten ei voida tehdä suoraa ole-

tusta siitä, kumpi aiheuttaa puroon suuremman kuormituksen. Flotaatiolietteiden ylivuoto 

on kuitenkin toistuvaa merivesitunneliin johtavan linjan ollessa tukossa, kun taas huuhtelu-

vesiä puretaan noin kerran vuorokaudessa. Maaliskuussa purkuputkesta tulevaa vesimäärää 

arvioitiin mittaamalla 10 litran ämpärin täyttymisnopeutta. Tuolloin vettä tuli arvion mukaan 

noin 18 m3/h. Määrä voi vaihdella, mutta esimerkiksi ensimmäisen näytteenoton COD-pi-

toisuudella vesilaitos aiheuttaisi 98 kg/d suuruisen pistemäisen COD-kuormituksen puroon. 

 

Ennen vesilaitosta ja sen jälkeen otetuista näytteistä huomataan myös, että vesilaitoksen jäl-

keen puron COD-pitoisuus on selvästi korkeampi kuin ennen vesilaitosta. Ero johtunee suu-

relta osin flotaatiolietteistä. Myös öljy nostaa COD-pitoisuutta, koska se hajoaa kemiallisissa 

reaktioissa. Vesilaitoksen jälkeen otetuissa näytteissä öljypitoisuus oli molemmissa näyt-

teenotoissa yksi korkeimmista havaituista. Näytteenottopisteellä 12 havaittiin kuitenkin toi-

sella näytteenottokerralla lähes yhtä suuri öljypitoisuus kuin näytteenottopisteellä 5, mutta 

COD-pitoisuus ei ollut läheskään yhtä korkea kuin pisteellä 5. Voidaan siis olettaa, että flo-

taatiolietteet ovat merkittävin COD-kuormituksen aiheuttaja aidatulla jalostamoalueella.  
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Puron haarojen vertailussa saatiin näytteenottokerroilla erilaisia tuloksia. Ensimmäisellä 

näytteenottokerralla TL4:n haaran COD-pitoisuus oli hieman korkeampi kuin TL2:n haaran, 

jonka varrella vesilaitos on. Tällöin myös TL4:n haaran öljypitoisuus oli hieman koholla. 

Toisella näytteenottokerralla taas TL2:n haaran COD-pitoisuus oli selkeästi suurempi. 

TL2:n haaran COD-pitoisuus ei kuitenkaan ollut lähelläkään pitoisuutta, joka havaittiin heti 

vesilaitoksen jälkeen. Näytteenoton perusteella voidaan todeta, että suurin osa vesilaitoksen 

purkuvesien aiheuttamasta COD-kuormituksesta sedimentoituu kiintoaineen mukana puron 

pohjaan eikä päädy purku 2:lle asti. On kuitenkin mahdollista, että vesilaitoslietteiden vai-

kutus näkyy TL2:n haarassa, jos kiintoaine ei laskeudu kunnolla tai COD:ta liukenee poh-

jasta. Lisäksi kuten luvussa 3.6.4 esitettiin, puron ruoppauksen yhteydessä COD:ta vapautuu 

puron pohjasta ja päätyy mereen.  

 

Sekä Nybyssä että Nikubyssä sijaitsevien vertailupurojen CODMn-pitoisuus oli korkeampi 

kuin Kartanonlahden puron COD-pitoisuus purku 2:n kohdalla. Nybyssä sijaitseva puro kul-

kee metsäisen peltoalueen halki. Peltoalueelta liukeneva orgaaninen aines voi nostaa Nybyn 

puron COD-pitoisuutta. Nikubyn puron valuma-alueella on suo, joka nostaa sen COD-pitoi-

suutta, minkä vuoksi pitoisuus on korkeampi kuin Kartanonlahden purolla. Analyysitulok-

sen perusteella voisi olla tarpeen pohtia, onko Kartanonlahden puron COD-kuormituksen 

vähentäminen vettä puhdistamalla tarpeen, kun sen aiheuttama kuormitus ei poikkea muista 

alueen puroista. Lisäksi voi olla tarpeen pohtia, onko jätevesille tarkoitettu CODCr-testi so-

veltuva puron COD-pitoisuuden testaamiseen normaalioloissa.  

 

Kartanonlahden puron BOD-pitoisuudet olivat analyysitulosten perusteella matalia. Purku 

2:lla veden BOD/COD-suhde on pienempi kuin 0,14. Jos jäteveden BOD/COD-suhde on yli 

0,5, sen biologinen käsitteleminen on helppoa. Näin matala BOD/COD-suhde voi viitata 

siihen, että vesi on hankalasti biohajoavaa ja sen käsitteleminen biologisilla menetelmillä 

voi olla haastavaa. Vedessä on myös runsaasti hitaasti hajoavia aineita tai myrkyllisiä ai-

neita.  
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5.2 Öljyanalyysin määritysalarajan vaikutus laskennalliseen öljykuormi-

tukseen 

 

Kuten luvussa 2.5 kuvattiin, Porvoon jalostamolla on käytössä SFS-EN ISO 9377-2 -stan-

dardin mukainen öljyanalyysimenetelmä. Standardissa todetaan, että menetelmän määri-

tysalaraja on 0,10 mg/l. Tämä tarkoittaa, että menetelmällä voidaan määrittää vedestä 0,10 

mg/l suuruisia tai sitä suurempia öljypitoisuuksia. Porvoon jalostamolla on havaittu, että 

purku 2:n öljypitoisuus jää useimmiten alle tuon määritysrajan. Esimerkiksi vuonna 2016 

öljypitoisuus oli 93 prosenttina päivistä alle määritysrajan. Kun viranomaisille tehdään kuu-

kausiraportointia, öljykuormituksen laskemiseen käytetään arvoa 0,10 mg/l silloin, kun pi-

toisuus jää kyseisen alarajan alapuolelle. Öljypitoisuudet saattavat todellisuudessa olla jopa 

alle 0,05 mg/l, kuten edellisessä luvussa otetuissa näytteissä oli.  

 

Määritysalarajan laskennassa käyttämisen vaikutusta kokonaisöljykuormitukseen arvioitiin 

tutkimalla laboratoriotuloksia ja kuukausiraportointia kahden ja puolen vuoden ajalta. Ku-

vassa 20 esitetään kuukausittainen öljykuormitus. Sinisellä palkilla kuvataan kuormitusta, 

joka syntyy niistä päivistä, joina öljypitoisuus on ollut alle 0,10 mg/l. Oranssilla palkilla 

kuvataan kuormitusta, joka syntyy niistä päivistä, joina öljypitoisuus on ollut 0,10 mg/l tai 

suurempi.  

 

 

Kuva 20. Laskennallinen öljykuormitus, kun laskennassa on käytetty arvoa 0,10 mg/l niinä päivinä, joina öl-

jypitoisuus on ollut alle määritysrajan. 
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Kuvasta huomataan, että selvästi suurin osa laskennallisesta kuormituksesta syntyy niistä 

päivistä, joina puron öljypitoisuus on ollut alle 0,10 mg/l. Vain 11 %:na päivistä öljykuor-

mitus oli suurempi kuin 0,10 mg/l. Tätä työtä varten purku 2:lta otetuissa näytteissä öljypi-

toisuus oli ulkopuolisen laboratorion tulosten mukaan alle 0,05 mg/l. Kuvassa 21 tarkastel-

laan tilannetta, jossa Nesteen laboratoriossa päästäisiin 0,05 mg/l määritysalarajaan. Tarkas-

telua varten oletettiin veden öljypitoisuuden olleen alle 0,05 mg/l kaikkina niinä päivinä, 

joina Nesteen laboratoriossa öljypitoisuudeksi analysoitiin alle 0,10 mg/l. Pitoisuudet, jotka 

ylittivät todellisuudessa 0,10 mg/l -määritysrajan, on pidetty myös tässä tarkastelussa sa-

moina.  

 

 

Kuva 21. Laskennallinen öljykuormitus, jos laskennassa olisi käytetty öljypitoisuuden arvona 0,05 mg/l niinä 

päivinä, kun öljypitoisuus on ollut alle määritysrajan. 

 

Mikäli kuukausiraportoinnissa laskettaisiin öljykuormitus pitoisuudella 0,05 mg/l, tippuisi 

kuormitus selvästi kuukausitasolla. Esimerkiksi vuonna 2016 raportoitu öljyn kokonaiskuor-

mitus oli 219 kg/a, kun käytettiin laskennassa määritysalarajaa 0,10 mg/l. Jos laskennassa 

olisi käytetty öljypitoisuuden arvona 0,05 mg/l, kuormitus olisi ollut vain 117 kg/a. Vaikka 

öljypitoisuus ei todellisuudessa olisikaan alle 0,05 mg/l kaikkina niinä päivinä, joina se nyt 

on ollut alle 0,10 mg/l, voi öljyanalyysin tarkentaminen silti pudottaa kuormitustasoa sel-

västi. Öljyanalyysin määritysalarajan kehittämistä tutkitaan luvussa 7.1.  
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6 MERKITTÄVIMPIEN HÄIRIÖPÄÄSTÖLÄHTEIDEN TUNNISTA-

MINEN YMPÄRISTÖRISKIANALYYSILLA 

 

Normaalin kuormituksen lisäksi myös häiriötilanteet aiheuttavat haitta-ainekuormitusta Kar-

tanonlahden puroon. Luvussa 6.1 selvitetään merkittävimmät puroon kohdistuvat häiriöti-

lanteet ympäristöriskianalyysin avulla. Kyseisille häiriötilanteille etsitään ehkäisykeinoja ja 

niiden aiheuttamien päästöjen hallintakeinoja arvioidaan luvussa 7. Tärkeimmiksi määritetyt 

häiriötilanteet huomioidaan myös Kartanonlahden puron häiriötilanneohjeessa. Luvussa 6.2 

arvioidaan häiriötilanteiden aiheuttaman kuormituksen osuutta kokonaiskuormituksesta. 

Häiriöpäästöjen suuruutta arvioidaan, jotta voidaan arvioida häiriöpäästöjen käsittelyn tar-

peellisuutta.  

 

6.1 Poikkeustilanteiden riskianalyysi 

 

Poikkeustilanteiden riskianalyysin tavoitteena on kartoittaa merkittävimmät poikkeustilan-

teiden aiheuttamat päästöriskit ja selvittää keinot, joilla poikkeustilanteisiin voidaan varau-

tua. Yksityiskohtaisen riskianalyysin tekeminen olisi liian laaja projekti tämän työn puit-

teissa tehtäväksi, joten riskianalyysi pidetään mahdollisimman yksinkertaisena. Ympäristö-

riskianalyysi tehdään Wessbergin et al. (2000) luoman satunnaispäästöriskien arviointi 

(SARA) -ohjeen mukaisesti. Luvussa 6.1.1 rajataan analyysi, luvussa 6.1.2 tehdään tietojen 

kokoaminen ja luvussa 6.1.3 tehdään riskien tunnistaminen ja riskien merkityksen arvioimi-

nen.  

 

6.1.1 Ympäristöriskianalyysin rajaaminen 

 

Tehtävässä ympäristöriskianalyysissä käytetään seuraavia rajauksia: 

 Analyysissä käsitellään vain Kartanonlahden puron valuma-alueella mahdollisia ja-

lostamotoiminnasta aiheutuvia riskejä, joista voi aiheutua ympäristövaikutuksia me-

rialueelle, johon puro purkaa. Jalostamotoiminnasta aiheutuu myös muita ympäris-

töriskejä, mutta riskit, jotka eivät suoraan koske puroa, jätetään pois tarkastelusta. 
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 Mahdollisia riskejä ei käsitellä alue- tai yksikkökohtaisesti, vaan poikkeukselliset ta-

pahtumat ryhmitellään yleiselle tasolle toiminnan monimutkaisuuden vuoksi 

 Analyysissä käsitellään öljy- ja COD-kuormitusta aiheuttavia aineita ja sellaisia 

määriä, jotka aiheuttavat puroon poikkeuksellisen öljy- tai COD-pitoisuuden. Ana-

lyysi rajataan koskemaan vain öljyä ja COD:ta, koska ne oli mainittu lupamääräyk-

sessä 24.  

 Analyysissä käsitellään jalostamolla käytettävistä kemikaaleista vain ne, joiden on 

mahdollista päätyä puroon ja joita on käsitelty myös jalostamon perustilaselvityk-

sessä. Jalostamolla käytetään satoja kemikaaleja, joiden yksityiskohtainen arvioimi-

nen olisi mahdotonta.  

Riskianalyysin kanssa samaan aikaan tehdään Porvoon jalostamon vuotojentorjuntasuunni-

telmaa, jossa hyödynnetään riskianalyysia varten kerättyä tietoa. Vastaisuudessa ei päivitetä 

tässä työssä laadittavaa ympäristöriskianalyysia, vaan häiriöpäästöjen hallinnassa sovelle-

taan vuotojentorjuntasuunnitelmaa, jota myös päivitetään ja täydennetään tarvittaessa.  

 

6.1.2 Tietojen kokoaminen 

 

Työryhmän kokoonpano 

Analyysin tekemiseen osallistuvat Porvoon jalostamolta ympäristöpäällikkö, ympäristöinsi-

nööri, HSE-insinööri, palomestari, ympäristöasiantuntijat ja laitetarkastaja sekä jätevesilai-

toksen käyttöinsinööri, tuotantomestari ja huoltomestari. 

 

Toiminnan ja ympäristön kuvaus 

Jalostamolla käytetään suuria määriä raaka- ja lisäaineita, ja jalostamolta lähtee erilaisia öl-

jytuotteita. Raaka-aineita ja tuotteita säilytetään säiliöissä ja kuljetetaan alueella putkilinoja 

pitkin. Prosessin ohjaamista ja aineiden siirtämistä varten käytössä on lukuisia erilaisia lait-

teita. Purolle riskin muodostavat jalostamolla käytettävät aineet, jotka voivat vuotaa suoraan 

puroon tai valua vuodon seurauksena maaston kautta puroon. Prosessiyksiköt sijaitsevat laa-

talla ja niissä tapahtuvat vuodot menevät keräilyjärjestelmään, joten riskin muodostavat käy-
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tännössä putkilinjat ja säiliöalueen varastosäiliöt sekä öljyisen veden OW-kaivot ja jätevesi-

laitoksen öljynerotusaltaat. Kuvassa 22 esitetään yksinkertainen prosessikuvaus SARA-ris-

kianalyysin mallista purolle sovellettuna.  

 

Kuva 22. SARA-riskianalyysimallin mukainen kuvaus Kartanonlahden puroon vaikuttavasta toiminnasta. 

 

Ympäristöriskin kohteena olevan vastaanottavan vesialueen tila kuvattiin aiemmin luvussa 

2.5.1. Merialueen ekologisen tilan lisäksi huomioidaan, että Kartanonlahden puron purku-

paikassa Kulloonlahdella on venelaitureita ja naapureita, joihin häiriöpäästöt voivat vaikut-

taa.  

 

Kemikaaliluettelo 

Porvoon jalostamolla käytetään yhteensä lähes tuhatta erilaista kemikaalia. Tähän riskiana-

lyysiin on valittu käsiteltäväksi Porvoon jalostamon perustilaselvityksessä käsitellyt aineet, 

koska niiden katsotaan aiheuttavan merkittävimmän riskin Kartanonlahden purolle. Käsitel-

tävät kemikaalit listataan alla. Kemikaalit tuoteryhmittäin: 

 Raakaöljy 

 Nestekaasu 

 Bensiinit 
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 Etanoli 

 Metanoli 

 TAME 

 TAEE 

 ETBE 

 MTBE 

 Petroli 

 Diesel 

 Perusöljyt 

 Raskas kaasuöljy 

 Raskas polttoöljy 

 Erikoisraskaat polttoöljyt ja bitumit 

 Bioöljyt 

 Rikki 

 Lisäaineet 

 Hylkyöljyt 

Riskianalyysissä kemikaalit käsitellään ryhmissä: öljyinen vesi, öljyjakeet, etanoli, metanoli, 

eetterit. Öljyjakeiden seurauksia arvioidaan kevyiden öljyjakeiden perusteella, sillä raskaat 

öljyvedyt jähmettyvät nopeasti eivätkä useimmissa tapauksissa päädy puroon asti.  

 

Kuvaus organisaatiosta häiriöpäästöjen hallinnan näkökulmasta 

Porvoon jalostamolla on käytössä ISO 9001 -laatujärjestelmä ja ISO 14001 -ympäristöjär-

jestelmä ja niihin liittyvä sisäinen ohjejärjestelmä. Vastuut ja toiminta häiriöpäästöjen hal-

linnassa on määritetty näissä ohjeissa eri organisaatiotasoille.  

 

6.1.3 Riskien tunnistaminen ja merkityksen arvioiminen  

 

Riskien tunnistaminen tehtiin palavereissa jätevesilaitoksen ja ympäristöosaston asiantunti-

joiden kanssa ja tutkimalla vanhoja poikkeamaraportteja. Palavereissa ja poikkeamarapor-

teissa esille tulleiden tapahtumien katsottiin kattavan Kartanonlahden puroon kohdistuvat 

poikkeamamahdollisuudet riittävän laajasti tätä riskianalyysia varten.  

 

Riskin suuruutta arvioitiin taulukoiden 11 ja 12 mukaisen pisteytyksen avulla. Pisteytys luo-

tiin yhdessä Porvoon jalostamon ympäristöpäällikön ja Nesteen vanhemman ympäristöasi-



80 

 

 

antuntijan kanssa. Riskin todennäköisyyttä arviotiin sen perusteella, kuinka usein vastaavan-

laisia tapahtumia on aiemmin sattunut jalostamolla. Vuotomäärät kuhunkin pisteluokkaan 

määritettiin kyseisen aineen ympäristöhaitallisuuden perusteella. Riskin seurauksia taas ar-

viotiin vuotavan aineen määrän avulla. Riskien tunnistamisessa ja niiden merkityksen arvi-

oimisessa käytettiin vuodesta 1996 eteenpäin kerättyä dataa vuotojen laadusta, määrästä ja 

tapahtumistaajuudesta. Data on vain Nesteen sisäisessä käytössä.  

 

Taulukko 11. Riskianalyysissa riskein arvioinnissa käytetty todennäköisyystaulukko. 

Todennäköisyys 

5 Useammin kuin kerran kuukaudessa ja/tai riskien hallinta koetaan heikoksi 

4 Useammin kuin kerran vuodessa ja/tai riskien hallinta koetaan tyydyttäväksi 

3 Useammin kuin kerran kymmenessä vuodessa ja/tai riskien hallinta koetaan tyy-

dyttäväksi 

2 Kerran laitoksen elinaikana ja/tai riskien hallinta koetaan hyväksi 

1 Tilanne tunnettu alalla (joskus sattunut jossain) ja/tai riskien hallinta koetaan 

hyväksi 

 

Taulukko 12. Riskianalyysissa riskien seurausten arvioinnissa käytetty asteikko. 

Seuraukset 

  Öljyjakeet, kevyet Öljyjakeet, raskaat Kemikaalit 

5 Vakava päästö 25 000 kg 50 000 kg 25 000 kg 

4 Huomattava päästö 5000 kg 10 000 kg 5000 kg 

3 Kohtalainen päästö 100 kg 1000 kg  100 kg 

2 Pienehkö päästö 10 kg 100 kg 10 kg 

1 Mitätön päästö 1 kg 10 kg 1 kg 

 

Jokainen mahdollinen päästölähde pisteytettiin edeltävien taulukoiden avulla. Pisteytyksen 

avulla määritettiin päästön riskitaso taulukossa 13 olevan matriisin mukaisesti.  
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Taulukko 13. Riskien riskiluokan määräytyminen. 

Todennäköisyys Riskiluokka 
Useammin kuin kerran kuukaudessa 

ja/tai riskien hallinta koetaan heikoksi 5 III II II I I 
Useammin kuin kerran vuodessa ja/tai 

riskien hallinta koetaan tyydyttäväksi 4 III III II II I 
Useammin kuin kerran kymmenessä 
vuodessa ja/tai riskien hallinta koetaan 

tyydyttäväksi 3 III III II II II 
Kerran laitoksen elinaikana ja/tai ris-

kien hallinta koetaan hyväksi 2 III III III III II 
Tilanne tunnettu alalla (joskus sattunut 

jossain) ja/tai riskien hallinta koetaan 

hyväksi 1 III III III III III 

  

  

Seuraus 

  

1 2 3 4 5 

Mitätön 

päästö 

Pienehkö 

päästö 

Kohtalainen 

päästö 

Huomattava 

päästö 

Vakava 

päästö 

       

Riskiluokka I 

Riskit tulee poistaa välittömästi ja ne tulee huomioida 

häiriötilanneohjeessa 

Riskiluokka II 

Riskeille tulee ehdottaa toimenpiteitä niiden hallitse-

miseksi ja ne tulee huomioida häiriötilanneohjeessa 

Riskiluokka III 

Riskit tulee saada hallintaan, kun sopiva tilaisuus tu-

lee 

 

Riskien tunnistamisen lisäksi selvitettiin jalostamon nykyinen varautuminen riskeihin. Va-

rautumiseen sisältyy sekä häiriöpäästöjen ennaltaehkäiseminen että toiminta häiriöpäästöti-

lanteessa. Riskianalyysin tulos on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1. Riskiluokan I ris-

kejä ei ollut lainkaan. Riskinluokan II riskejä löydettiin viisi, ja loput riskit kuuluivat luok-

kaan III. Riskit, jotka vaativat toimenpiteitä, olivat: 

 API- tai AD-altaan ylivuoto rankkasateella 

 Putkilinjasta vuotaa öljyä maaperän kautta puroon reiän takia 

 Putkilinjasta vuotaa öljyä maaperän kautta puroon laitteen tai laipan vikaantumisen 

takia 

 Säiliö vuotaa laitteen vikaantumisen takia ja vuoto pääsee pois vallitilasta (öljyja-

keet) 

 Säiliö vuotaa laitteen vikaantumisen takia ja vuoto pääsee pois vallitilasta (etanoli) 

 



82 

 

 

 

6.2 Häiriötilanteiden aiheuttama osuus kokonaiskuormituksesta 

 

Normaalitilanteessa Kartanonlahden puron kuukausikuormitus lasketaan keskiarvoisen vuo-

rokausikuormituksen avulla. Maanantaisin ja torstaisin otetuista näytteistä analysoidut öljy- 

ja COD-pitoisuudet kerrotaan edeltävien päivien keskiarvovirtaamalla. Maanantain näyt-

teelle virtaama lasketaan vuorokausikeskiarvolla välille edellisen viikon torstai-sunnuntai ja 

torstain virtaama lasketaan vuorokausikeskiarvolla välille maanantai-keskiviikko. Tulona 

saadaan vuorokausikuormitus. Näytepäiville lasketuista vuorokausikuormituksista lasketaan 

keskiarvo, joka kerrotaan kyseisen kuukauden vuorokausin määrällä. Purku 1:lle lasketaan 

kuukausikuoritus samalla tavalla, ja laskemalla purku 1:n ja purku 2:n kuormitukset yhteen 

saadaan kuukausikuormitus, jota verrataan ympäristöluvan päästöraja-arvoon.  

 

Häiriötilanteissa Kartanonlahden purosta otetaan ylimääräisiä näytteitä sovitun tiheyden mu-

kaisesti niille päästökomponenteille, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle tai joita pu-

rossa tiedetään olevan. Ylimääräisten näytteiden analyysituloksia käytetään kuukausikuor-

mituksen laskennassa siten, että ylimääräisten näytteiden päiviltä lasketaan vuorokausikuor-

mitus, ja jokaisen ylimääräisen näytteenottopäivän vuorokausikuormitus lisätään kuukauden 

keskiarvoiseen kuormitukseen. Tällöin tuplalaskennan välttämiseksi normaaliin keskiarvoi-

seen kuukausikuormitukseen lasketaan vain ne päivät, jolloin ei ole ollut poikkeustilannetta. 

Alla taulukossa 14 on kuvitteellinen esimerkki öljypäästöjen kuormituksen laskennasta kuu-

kautena, jolloin on sattunut öljyvuoto puroon ja purosta on otettu ylimääräisiä näytteitä vii-

tenä päivänä. Tällöin keskiarvoinen kuukausikuormitus lasketaan vain 25 päivälle, ja siihen 

lisätään häiriöpäästöstä aiheutuva kuormitus.  
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Taulukko 14. Esimerkki poikkeuspäästöjen laskennasta. 

Päivä-

määrä 

Virtaama 

[m3/h] 

Öljypitoi-

suus [mg/l] 

Kuormi-

tus [kg/d]  

Ylimääräi-

set näytteet 

Virtaama 

[m3/h] 

Öljypitoi-

suus [mg/l] 

Kuormi-

tus [kg/d] 

3.4. 169 0,1 0,41  15.4. 190 0,23 1,05 

6.4. 203 0,1 0,49  16.4. 199 0,19 0,91 

10.4. 195 0,1 0,47  17.4. 217 0,12 0,63 

13.4. 174 0,1 0,42  18.4. 213 0,11 0,56 

17.4. 217    19.4. 207 0,11 0,55 

20.4. 220 0,1 0,53  Häiriöpäästö [kg]   3,69 

24.4. 204 0,1 0,49      
27.4. 190 0,1 0,46      
Keskiarvo [kg/d]   0,46      
Kuukausikuormitus (30-5=25 d) 

[kg/kk] 11,61      

         

Kuukausikuormitus poikkeustilan-
teet huomioiden [kg/kk] 

      
15,3      

 

Poikkeustilanteiden vaikutusta kokonaiskuormitukseen arvioidaan CODCr:n osalta kuvassa 

23 ja öljyn osalta kuvassa 24. Kaikkia häiriötilanteita ei tässä tarkastelussa ole määritetty 

poikkeustilanteiksi. Poikkeustilanteita ovat sellaiset tilanteet, joissa vesistöpäästöjen kuu-

kausiraportointiin on laskettu erikseen poikkeuspäästömäärä taulukossa 16 olevan esimerkin 

mukaisesti. Lisäksi ruoppaustilanteet lasketaan poikkeustilanteiksi siten, että ylimääräisten 

näytteenottopäivien kuormitus lasketaan poikkeuskuormitukseksi ja maanantain ja torstain 

näytteistä laskettu kuormitus normaalikuormitukseksi.   

 

 

Kuva 23. Normaalitilanteen ja poikkeustilanteiden aiheuttama COD-kuormitus 2012-2016. 
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Vuonna 2013 suurin osa COD-kuormituksesta on aiheutunut poikkeustilanteista. Tammi-

kuussa 2013 sattui etanolivuoto, jonka vaikutus näkyi pitkään purku 2:lla. Vuoden 2013 ke-

sällä puroa ruopattiin, mikä aiheutti lisää poikkeuksellisia päästöjä. Puroa ruopattiin myös 

kesällä 2016. Vuonna 2015 COD-päästöjä aiheuttivat huoltoseisokki ja maastosta tulleet ve-

det.  

 

 

Kuva 24. Normaalitilanteen ja poikkeustilanteiden aiheuttama öljykuormitus 2012–2016. 

 

Vuosina 2012–2016 oli vain kolme sellaista häiriötilannetta, jotka aiheuttivat poikkeuksel-

lisen öljykuormituksen. Vuonna 2012 tapahtui pesuvesien vuoto maastoon ja vuonna 2015 

kuormitukseen vaikuttivat huoltoseisokki ja öljyvuodot.  

 

Kuvien 24 ja 25 perusteella jalostamolla sattuu harvoin häiriötilanteita. Todellisuudessa häi-

riötilanteita on ollut muulloinkin kuin kuvaajissa näkyvillä hetkillä, mutta ne ovat olleet pie-

niä. Isot, mereen päätyvään kuormitukseen vaikuttavat häiriötilanteet ovat harvinaisia. 

Useimmiten vuodot saadaan hallintaan ja kerättyä talteen ennen vuotojen päätymistä me-

reen, eikä niillä silloin ole suurta vaikutusta kokonaiskuormitukseen. Kuvista 24 ja 25 voi-

daan kuitenkin huomata, että häiriötilanteen vaikutus kokonaiskuormitukseen voi olla hy-

vinkin merkittävä, jos vuoto on suuri. Esimerkiksi tammikuun 2013 etanolivuoto nosti COD-

kuormituksen yli kymmenkertaiseksi normaalin tammikuun COD-kuormitukseen verrat-

tuna.  
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Häiriötilanteiden vakavuuteen vaikuttaa paljon se, kuinka nopeasti vuoto huomataan ja sii-

hen reagoidaan. Häiriöpäästöjen hallinnassa täytyy siis keskittyä paitsi häiriöpäästöjen syi-

den poistamiseen myös häiriötilanteissa toimimiseen ja vuodon leviämisen estämiseen.  

 

7 KARTANONLAHDEN PURON ÖLJY- JA COD-KUORMITUKSEN 

VÄHENTÄMINEN 

 

Tässä luvussa arvioidaan mahdollisuuksia vähentää Kartanonlahden öljy- ja COD-päästöjä. 

Arvioinnissa huomioidaan tekniset ja taloudelliset seikat. Luvussa 7.1 listataan keinoja ke-

hittää Porvoon jalostamon laboratorion öljyanalyysia ja arvioidaan kustannukset kehitys-

työlle. Luvussa arvioidaan myös kustannuksia ulkopuolisen laboratorion tekemille näyt-

teille. Luvussa 7.2 kartoitetaan mahdollisuuksia ehkäistä päästöjen syntymistä normaaliti-

lanteessa ja mahdollisuuksia ehkäistä häiriöpäästöjä. Luvussa 7.3 arvioidaan tämänhetkistä 

varautumista häiriöpäästöjen hallintaan ja luodaan Kartanonlahden purolle häiriötilanneohje 

häiriöpäästöjen hallinnan avuksi. Luvussa 7.4 vertaillaan mahdollisuuksia vähentää puron 

öljy- ja COD-kuormitusta purovettä käsittelemällä.  

 

7.1 Öljyanalyysin kehittäminen 

 

Kuten edellä luvussa 5.2 esitettiin, tarkentamalla Porvoon jalostamon laboratorion käyttä-

mää öljyanalyysia voitaisiin saada todenmukaisempi kuva Kartanonlahden puron öljykuor-

mituksesta silloin, kun veden öljypitoisuus on alle 0,10 mg/l. Analyysin kehittäminen vaatisi 

tutkimustyötä vesilaboratoriossa ja analyysin tarkkuuden todentamista. Mahdollisista toi-

menpiteistä keskusteltiin diplomityön aikana vesilaboratorion henkilökunnan kanssa. Ana-

lyysin tarkkuutta voitaisiin parantaa esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä: 

 Tällä hetkellä näytteet väkevöidään ennen analysointia 1 millilitraan. Jos näytteet 

väkevöitäisiin 0,5 millilitraan, kaasukromatografissa voitaisiin saada isommat piikit, 

koska piikkien koko on verrannollinen analysoitavan aineen määrään näytteessä. 

Isommista piikeistä tulos voitaisiin lukea luotettavammin.   
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 Kaasukromatografiin voitaisiin tehdä erikseen pienempi kalibrointisuora pienem-

mille öljypitoisuuksille. 

 Jos näytteet öljypitoisuuden tiedetään olevan pieni, sen analysoimisessa käytettävät 

astiat voitaisiin pestä liuottimilla puhtauden lisäämiseksi. Tällä hetkellä astiat pes-

tään vain vedellä. 

Analyysin kehittämiseen menevän ajan on arvioitu olevan yhteensä arviolta 1300 jalostamon 

laboratoriohenkilökunnan työtuntia. Kehitystyöhön käytettävien työtuntien kustannuksen 

arvioidaan olevan noin 39 000 €.  

 

Analyysin tarkkuutta voitaisiin testata tunnetuilla näytteillä, vertailemalla tuloksia ulkopuo-

lisen laboratorion kanssa tai SYKE:n pätevyyskokeilla. Tarkempaa öljyanalyysia voitaisiin 

Kartanonlahden puron lisäksi käyttää mereen purettavan puhdistetun jäteveden näytteille, 

joiden öljypitoisuus on myös usein alle määritysrajan. Tällöin laskennallinen öljykuormitus 

saataisiin todenmukaisemmaksi myös jätevesilaitoksella käsiteltyjen vesien purkupaikalla.  

 

Vaihtoehtona Porvoon jalostamon öljyanalyysin kehittämiselle päästöraportoinnissa käytet-

tävät öljynäytteet voitaisiin lähettää kaksi kertaa viikossa ulkopuolisen konsulttiyrityksen 

laboratorioon, jonka analyysissa on matalampi määritysalaraja. Analyysien teettäminen ul-

kopuolisessa laboratoriossa maksaisi vuodessa noin 4700 euroa. Jos myös purku 1:n näytteet 

lähetettäisiin ulkopuoliseen laboratorioon kahdesti viikossa, olisivat kustannukset vuodessa 

noin 9400 euroa. Lisäkustannuksia aiheutuu näytteiden kuljettamisesta. Ulkopuolisen labo-

ratorion heikkous on se, että tulosten saaminen ulkopuolisesta laboratoriosta kestää usein 

selvästi kauemmin kuin jalostamon omasta laboratoriosta. Poikkeustilanteissa näytteet tulisi 

siis lähettää omaan laboratorioon, josta tulokset saadaan nopeasti, ettei syntyisi vaaraa lupa-

rajojen ylityksestä. Alussa näytteet voitaisiin myös lähettää kumpaankin laboratorioon ana-

lysoitavaksi. 
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7.2 Päästöjen ehkäiseminen 

 

Näytteenoton avulla normaalitilanteen päästölähteiksi tunnistettiin jalostamon vesilaitoksen 

purkuvedet ja vanhojen, maaperään jääneiden vuotojen kulkeutuminen puroon prosessialu-

eella. Luvussa 7.2.1 käsitellään keinoja estää näiden päästöjen pääsy puroon. Ympäristöris-

kianalyysin avulla löydettiin viisi merkittävää riskiä, joiden pienentämiskeinoja pohditaan 

luvussa 7.2.2. 

 

7.2.1 Päästöjen ehkäiseminen normaalitilanteessa 

 

Vesilaitoksen flotaatiolietteet 

Vesilaitoksen flotaatiolietteiden suunniteltu poistotapa lietealtaista on painovoimaisesti me-

rivesitunneliin. Merivesitunneliin johtava linja tukkeutuu helposti lietteestä, ja tukosten 

vuoksi lietteitä on valunut Kartanonlahden puroon ylivuotona. Vesilaitoksen henkilökunta 

tutki tukkeutunutta linjaa toukokuun alussa. Merivesitunneliin johtava linja puhdistettiin, 

minkä jälkeen se alkoi vetää paremmin. Puhdistuksen jälkeen lietteiden ylivuoto ei ole ollut 

ongelma, ja kesäkuun alussa otetussa näytteessä purkuputkesta tulevan veden CODCr-pitoi-

suus oli alle 15 mg/l. Purkuvesi oli kirkasta ja se oli lähinnä raakavettä, joka virtaa analysaat-

toreiden läpi. Tehtyjen toimenpiteiden perusteella merivesitunneliin johtavan linjan puhdis-

taminen poisti suuren osan puroon menevästä pistemäisestä COD-kuormituksesta. Linjan 

puhdistaminen voidaan lisätä säännölliseksi toimenpiteeksi huoltojärjestelmään, mikäli lin-

jan tukkeutuminen jatkuu. Puhdistaminen maksaa kerralla arviolta 100 euroa painovoimai-

sesti veden ja ilman avulla. Jos työhön tarvitaan paine-auto, hinnaksi tulee arviolta 750 euroa 

kerralta. (Makkonen 2017.) 

 

Toinen vaihtoehto lietteiden poiston luotettavuuden lisäämiseksi olisi pumppu, joka pump-

paisi lietettä merivesitunneliin painovoimaisen johtamisen sijasta. Kohteeseen tarvittaisiin 

pumppu, jonka investointikustannus rakennustöineen olisi noin 80 000 euroa. Lisäksi pum-

pun käyttämä sähkö maksaisi noin 315 €/a pumpun koosta ja käyttöasteesta riippuen. Sekä 

pumppauksen että linjan säännöllisen puhdistuksen kustannukset on eritelty taulukossa 15. 
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Taulukko 15. Flotaatiolietteiden merivesitunneliin johtamisen kustannukset eri vaihtoehdoille. 

Lietelinjan avaaminen painovoimaisesti 

Työtunnit ja käyttöhyödykkeet 100 €/krt 

Vuosikustannus (4 kertaa vuodessa) 400 €/a 

Lietelinjan avaaminen paineautolla 

Työtunnit ja käyttöhyödykkeet 750 €/krt 

Vuosikustannus (4 kertaa vuodessa) 3000 €/a 

    

Lietteen pumppaaminen pumpulla 

Pumpun hinta 20 000 € 

Putkiston rakentaminen 15 000 € 

Rakennustekniset työt 20 000 € 

Sähkö- ja automaatiotyöt 20 000 € 

Dokumentaation ja PI-kuvien päivitys 5 000 € 

Investointikustannus yhteensä 80 000 € 

Pumpun käyttökustannukset 

Sähkön hinta 0,032 €/kWh 

Sähkön käyttö (n. 15 min/h) 2190 h/a 

Vuosikustannus 315 €/a 

 

Lietteiden käsittelyvaihtoehtoja on tutkittu vuonna 2008. Silloin tehtiin selvitys, jossa käsi-

teltiin kolmea vaihtoehtoa lietteiden käsittelylle:  

1. Vesilaitoslietteiden ja hiekkasuodattimien huuhteluvesien käsittely erikseen jalosta-

mon vesilaitoksella 

2. Vesilaitoslietteiden erilliskäsittely vesilaitos 2:n yhteydessä 

3. Vesilaitoslietteiden käsittely aktiivilietelaitoksella/jätevesilaitoksen flotaattorilla 

Selvityksessä tarkasteltiin lietteiden määrää ja laatua sekä eri vaihtoehtojen mitoitusta ja 

kustannuksia. Arvioidut kustannukset vaihtoehdoille esitetään taulukossa 16. 

  

Taulukko 16. Lietteiden käsittelyn kustannukset.  

 Investointikustannus [€] Käyttökustannus [€/a] 

Vaihtoehto 1 10 300 000 440 000 

Vaihtoehto 2 6 600 000 456 000 

Vaihtoehto 3 6 900 000 406 000 
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Vuonna 2008 Neste katsoi, ettei selvityksestä löytynyt perusteita lietteen kustannustehok-

kaaksi käsittelemiseksi nykyisestä poikkeavalla tavalla.  

 

Maaperästä tihkuva öljy 

TL1:n hiekkatäytteisen kanavan ja puron yhtymiskohtaan on rakennettu neljä keräilykaivoa, 

joihin kerääntyvä pieni määrä öljyistä vettä on pumpattu paloletkuja pitkin uppopumpuilla 

OW-kaivoon. Tämänhetkinen järjestelmä on ongelmallinen, koska kaivojen ollessa tyhjiä 

pumput pyörivät tyhjää ja talvella letkut jäätyvät, jolloin pumput eivät toimi ja öljyistä vettä 

valuu pois kaivoista. Lisäksi tehtyjen havaintojen perusteella vaikuttaa, että kaivot eivät ke-

rää kaikkea purkautuvaa öljyä, vaan osa pääsee niiden ohi. Kaivojen toiminnan testaamiseksi 

kaivoissa olevat uppopumput otettiin pois käytöstä kesäkuussa 2017, jotta niiden vaikutusta 

öljyn purkautumiseen voidaan seurata.  

 

Järjestelmää voitaisiin kehittää pysyvillä pumppu- ja putkiratkaisuilla sekä parannetulla ke-

räilyllä. Nykyiset kaivot voidaan pitää toiminnassa tai rakentaa uudet, syvemmän kaivot. 

Nykyiset uppopumput pitäisi vaihtaa EX-suojattuihin, pintakytkimellä varustettuihin uppo-

pumppuihin ja kaivoilta tulisi rakentaa pysyvä, eristetty linja lähimmälle OW-kaivolle. Pin-

takytkimen avulla estettäisiin pumppujen tyhjäkäynti ja eristetyllä putkilinjalla jäätyminen 

estettäisiin ja pumppujen toiminta varmistettaisiin myös talvella. Taulukkoon 17 on koottu 

kustannusarvio uusituista pumpuista ja eristetystä putkilinjasta. Tarvittavan putkilinjan pi-

tuus on epätarkka arvio. Tarkkaan arvioon tarvittaisiin tarkat suunnitelmat putkilinjan sijain-

nista.  

  

Taulukko 17. Keräilyjärjestelmän kehityksen kustannusarvio. Hinta-arviot perustuvat asiantuntijoiden esittä-

miin kustannusarvioihin. 

Rakenne 

Hinta/kpl tai 

hinta/metri Määrä Kustannus 

EX-suojattu pumppu 10000 4 kpl 40000 € 

Eristetty putkilinja 1000 60 m 60000 € 

Yhteensä     100000 € 

Käyttökustannukset Hinta Määrä Kustannus/a 

Huolto 1500 € Kerran 5 vuodessa 300 € 

Käyttö (24 h/vko) 0,032 €/kWh 10000 kWh/a 320 € 

Yhteensä   620 € 
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Koska nykyiset kaivot eivät kerää kaikkea öljyä, pitäisi kaivoja syventää tai lisätä tai kehittää 

kattavampi keräilyjärjestelmä. Aiheeseen liittyvä kehitystyö annetaan tuotannon jatkokehi-

tykseen.  

 

Maaperään jääneiden vuotojen kulkeutuminen 

Porvoon jalostamon prosessialueen maaperään toimintavuosien saatossa päätyneet vuodot 

kulkeutuvat hitaasti hulevesien mukana Kartanonlahden puroa kohti. Pilaantuneen maaperän 

aiheuttama kuormitus puroon voidaan estää kahdella tavalla: 1. poistamalla pilaantunut maa 

tai 2. estämällä haitta-aineiden kulkeutuminen puroon asti. Nykyään vuodot siivotaan maas-

tosta heti leviämisen estämiseksi.  

 

1. Pilaantuneen maaperän käsitteleminen 

Ensimmäinen vaihtoehto on käytännössä mahdoton toteuttaa Porvoon jalostamolla. Pitkän 

toimintahistorian vuoksi maaperä on niin monin paikoin pilaantunut, että kaikkia pilaantu-

neita kohteita ei tunneta ja niiden sijainnin ja laajuuden määrittäminen olisi hankalaa. Tek-

nistä haastetta lisää se, että pilaantuneet kohteet ovat usein hankalasti käsiteltävissä pai-

koissa, kuten putkisiltojen ja rakenteiden alla. Tällaisissa paikoissa voi myös olla mahdo-

tonta tehdä maanrakennustöitä rakenteita vaarantamatta. Sen lisäksi koko Kartanonlahden 

puron 56 hehtaarin valuma-alueen pilaantuneiden maiden kunnostaminen aiheuttaisi suuria 

kustannuksia. Kohteiden kartoittamiseen ja niiden pilaantuneisuuden asteen selvittämiseen 

sekä PIMA-töiden valvomiseen tarvittaisiin konsulttia, jonka työtunnit maksavat noin 100 

€/h. Pahoin pilaantuneen maan käsitteleminen maksaa noin 300 €/t, minkä lisäksi maan kai-

vuukustannukset ovat noin 200 €/h ja maan kuljettaminen noin 30 €/t.  

 

Vaihtoehtoisesti voitaisiin käsitellä vain puroa reunustavat alueet. Näytteenotossa havaittiin, 

että etenkin puron reunoilla sijaitsevien vanhojen vuotojen haitta-aineet kulkeutuvat helposti 

puroon. Näiden maiden käsittelyn kustannukset olisivat edellisellä kappaleessa esitetyn kal-

taiset. Puron varren maaperän käsittely ei kuitenkaan olisi pysyvä ratkaisu, sillä kunnostet-

tuun maaperään kulkeutuisi todennäköisesti lisää haitta-aineita ylempää valuma-alueelta hu-

levesien mukana. Kaikkialta puron reunamilta ei myöskään ole mahdollista käsitellä maata 

olemassa olevien rakenteiden vuoksi.  
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2. Haitta-aineiden kulkeutumisen estäminen 

Kestävämpi ratkaisu olisi yrittää estää haitta-aineiden kulkeutuminen puroon asti. Kappa-

leessa 4.3.3 esiteltiin biopidätysrakenne hulevesien hallintakeinona. Vaikka biopidätystä 

käytetään yleensä kaupunkiympäristössä ja pienille alueille, voisi sitä olla mahdollista hyö-

dyntää myös Kartanonlahden puron varsilla puhdistamaan prosessialueen pintavaluntavesiä 

ennen puroa. Menetelmää on käytetty öljy-yhdisteiden poistamiseen lähinnä teiden ja park-

kipaikkojen varsilla, eikä toimivuutta jalostamoympäristössä voi taata. Pinnoitetuilta alueilta 

hulevedet valuvat pintavaluntana suoraan biopidätysrakenteeseen sen päältä. Prosessialu-

eella osa vedestä imeytyy pintakerroksiin ja valuu kohti puroa pintakerrosvaluntana. Pinta-

kerrosvalunta tulisi biopidätysrakenteeseen sen sivusta, ja esimerkiksi päällimmäisenä ra-

kenteessa oleva hake jäisi hyödyntämättä puhdistusprosessissa. Biopidätysalueiden toimi-

vuutta Suomen ilmastossa on tutkittu esimerkiksi HULE-hankkeessa ja Elina Lehikoisen 

diplomityössä, mutta kummassakaan ei tutkittu öljy-yhdisteiden tai COD:n pidättymistä.  

 

Biopidätysalue edellyttäisi maan poistamista puron varsilta ja uuden maarakenteen ja sala-

ojien rakentamista. Näytteenoton ja näköhavaintojen perusteella maaperän haitta-aineilla on 

suurin vaikutus puron TL2:n puoleiseen haaraan ja etenkin osaan, joka kulkee säiliöalueen 

ja tuotantolinjojen 1 ja 2 välisellä alueella. Kyseinen alue näkyy kuvassa 25. Kuvassa näky-

vät myös maanalaiset ja maanpäälliset OW-linjat, jotka kulkevat puron läheisyydessä.  
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Kuva 25. Säiliöalueen ja tuotantolinjojen 1 ja 2 välinen osa purosta sekä alueen OW-linjat. 

   

Vaikka biopidätysalueet eivät vaadi suurta pinta-alaa, kuvaan numerolla 2 merkityllä alu-

eella biopidätysalueen rakentaminen voi olla haastavaa lähellä olevien rakenteiden ja tilan 

ahtauden takia. Alueella 1 on enemmän tilaa biopidätysrakenteelle. Esimerkiksi puron län-

sipuolelle voisi rakentaa miltei koko matkalle biopidätysalueen ja itäpuolellekin osalle mat-

kasta.  

 

Biopidätyspainanteet ovat yleensä noin 60–200 cm leveitä ja 1-1,5 metriä syviä. Valuma-

alueen pinta-ala on yleensä pieni, noin 2 ha. (Water by Design 2014, 24, 28.) Kuvan 25 

alueella 1 olevan puron osan pituus on noin 130 metriä ennen öljynerotuspatoa. Puron län-

sipuolelle voisi rakentaa biopidätysrakenteen noin 130 metrin matkalle ja itäpuolelle noin 

70 metrin matkalle. Biopidätysalueen kohdalta täytyy poistaa maata noin kahden metrin sy-

vyydeltä ja kahden metrin leveydeltä. Yhteensä maata pitää poistaa noin 800 m3. Puron vie-

rustan maaperä on savea ja silttiä, joiden kummankin tiheys on keskimäärin 2,65 t/m3. (WSP 
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Engineering 2011a, 5; Ronkainen 2012, 34). Poistettavaa maata olisi siis 2120 tonnia. Pahoin 

pilaantuneen maan käsittelyn hinnaksi tulisi 636 000 €. Lisäksi kustannuksia aiheuttavat 

maaperän kuntotutkimukset, PIMA-valvojan työtunnit, kaivuutyö ja kuljetus käsittelyyn. 

Täytyy myös huomioida, että puron läheisyydessä tapahtuva pilaantuneen maan kaivuu voi 

aiheuttaa öljyn vapautumista puroon. 

 

Biopidätysrakenteen rakentamisen kustannuksiin kuuluu suunnittelu, kasvillisuuden poisto 

ja kaivuutyöt, salaoja-, siirtymä-, suodatus ja kasvukerroksien rakentamistyöt ja kasvien is-

tuttaminen. Komulainen (2012) on laskenut diplomityössään kustannuksia Vehkalan bio-

suodatusalueen rakentamiselle. Komulaisen kustannuslaskelmaa käytetään tässä työssä 

biopidätysalueen kustannusten arvioimiseen.  Komulaisen työssä yksikkökustannukset on 

laskettu yksikössä €/m3 imeytettyä vettä. Tässä työssä suunnitellun biopidätysrakenteen va-

luma-alueelta ei ole olemassa mitoitussadetietoa, joten kustannuksia arvioidaan pinta-alan 

avulla. Komulaisen työssä kalliimman suunnitelman rakennuskustannus on noin 240 €/m2 

(Komulainen 2012, liite 2). 400 neliömetrin kokoisen biopidätysalueen rakentaminen mak-

saisi siis noin 96 000 €. Yhdysvalloissa seuratuissa biopidätyshankkeissa vuosittaiset kun-

nossapitokustannukset ovat olleet 0,7-10,9 % rakennuskustannuksista (Weiss et al. 2005, 

29). Biopidätysalueen kokonaiskustannukset on listattu taulukossa 18.  

 

Taulukko 18. Biopidätysalueen kokonaiskustannukset. 

Pilaantuneen maan poistaminen Hinta Määrä Kustannus 

Maan käsittely 300 €/t 2120 t 636 000 € 

Kuljetus 30 €/t 2120 t  63 600 € 

PIMA-valvonta 100 €/h 40 h  4000 € 

PIMA-projektin hallinta 600 €/projekti 1 600 € 

Kaivuutyö 200 €/h 40 h 8000 € 

Biopidätysalueen rakentaminen Hinta €/m2 Määrä Kustannus 

Salaojat, biopidätysrakenne, 
kasvillisuus, suunnittelutyö 240 €/m2 400 m2 96 000 € 

Investointi yhteensä   808 200 € 

Kunnossapitokustannus 

Prosenttia rakennus-

kustannuksista 

Rakennuskus-

tannus 

Kunnossapi-

tokustannus 

Vuotuinen kunnossapito 5 % 96 000 € 4800 €/a 
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7.2.2 Häiriöpäästöjen ehkäiseminen 

 

Kun ympäristöriskianalyysissa kartoitettiin nykyistä varautumista häiriötilanteisiin, todet-

tiin, että ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat jo hyvällä tasolla. Putkia, säiliöitä ja laitteita 

tarkastetaan säännöllisesti tarkastussuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi API- ja AD-altaiden 

ylimenoja pyritään estämään rankkasadeohjeen mukaisella operoinnilla. Jätevesijärjestel-

mään on tehty vuotojen jälkeen muutostöitä, joilla estetään tulevat vuodot. Jalostamon hen-

kilökunnan haastatteluissa tuli kuitenkin esille huomioita, joilla voitaisiin helposti parantaa 

häiriövuotojen ennaltaehkäisyä. Taulukkoon 19 on koottu viisi merkittävintä häiriöpäästö-

lähdettä, nykyinen varautuminen niihin sekä toimenpide-ehdotukset ennaltaehkäisemisen 

parantamiseksi.  

  

Taulukko 19. Nykyinen varautuminen ja toimenpide-ehdotukset merkittävimpiin häiriöpäästöriskeihin. 

Häiriötilanne Nykyinen varautuminen Toimenpide-ehdotukset 

API- tai AD-altaan yli-

vuoto rankkasateella 

Jalostamolla on käytössä ilmatieteenlai-

toksen palvelu, joka ilmoittaa rankka-

sateista. Rankkasadetilanteisiin varau-

dutaan etukäteen operointia muutta-

malla ja varmistamalla pumppujen toi-

mintakunto. Normaalitilanteessa huo-

lehditaan puskurikapasiteetin riittävyy-

destä ja jäteveden avoaltaiden öljynkuo-

rinnasta siten, että altaiden vesi pysyy 

mahdollisimman puhtaana. AD-7903-

altaan täyttyessä sen vesiä voidaan oh-

jata API-A:lle. Edellisen AD-7903:n 

ylivuodon jälkeen tehtiin selvitys pen-

gertää ympäristöä siten, että mahdolli-

nen ylivuoto ei pääse leviämään laajalle 

alueelle. API-A:lla on varoallas, johon 

ylivuoto vuotaa.  

 AD-7903-altaalle on korjaussuun-

nitelma, johon lisätään maaston 

ja/tai välpän pengerrys siten, että va-

luma puroon estyy. AD-7903-altaan 

viemärien kapasiteetti selvitetään.  



95 

 

 

Putkilinjasta vuotaa öljyä 

maaperän kautta puroon 

reiän takia 

Prosessialueen ulkopuolisia putkilinjoja 

tarkastetaan seisokkivälein tarkastus-

suunnitelmien mukaisesti. Tarkas-

tuskset hoitaa urakoitsija isotoopilla tai 

paksuusmittauksella. Putkitarkastusten 

aikaan myös eristeet tarkastetaan. Putki-

tarkastuksiin on sisäinen OQD-ohje.  

Tehdään vuotojentorjuntasuunnitel-

maan ohjeistus eristeiden tarkkai-

lusta havainnointikierroksia varten. 

Huonokuntoiset eristeet voivat pääs-

tää sadeveden läpi aiheuttamaan 

korroosiota putken pintaan. Eristei-

den kuntoa on helppo tarkkailla ha-

vainnointikierroksilla.  

Putkilinjasta vuotaa öljyä 

maaperän kautta puroon 

laitteen tai laipan vikaan-

tumisen takia 

Venttiileitä, sekoittimia, pumppuja ja 

muita laitteita huolletaan huoltosuunni-

telmien mukaisesti. Säätöventtiileille 

määritetään tarkastusväli ennakkohuol-

tosuunnitelman avulla. Laippaliitokset 

tarkastetaan seisokin jälkeen.  

Vuotavat laipat ovat aiheuttaneet 

vuotoja viime vuosina. Laippaliitok-

sia voidaan käyttää hitsauksen si-

jasta, joten se täytyy osata tehdä 

huolella. Laippaliitosten tekemiseen 

on koulutus.   

Säiliö vuotaa laitteen vi-

kaantumisen takia ja 

vuoto pääsee pois valliti-

lasta (öljyjakeet) 

Säiliöitä tarkastetaan säännöllisesti tar-

kastussuunnitelmien mukaisesti. Tar-

kastuksista on olemassa sisäinen OQD-

ohje. Lisäksi säiliöt sijaitsevat valliti-

loissa, jotka on mitoitettu siten, että säi-

liön koko sisältö mahtuu niihin. Jos säi-

liössä tapahtuu vuoto, se päätyy valliti-

laan. Vuoto voi päästä pois säiliön val-

litilasta OW-viemäriin, jos vallitila on 

viemäröity, tai vesitysventtiilistä, jos 

venttiili on auki. Vesityksiin on ohjeet, 

joiden mukaan venttiilit tulee sulkea 

vesityksen loputtua.  

Vesitysventtiilit jäävät auki unoh-

duksen takia. Käynnissä olevassa 

vallitilojen perusparannusprojek-

tissa kunnostettaviin vallitiloihin ra-

kennetaan patolevykaivot, joista sa-

devedet pumpataan pois. Tämä pois-

taa vesitysventtiilien käytön tarpeen 

uusissa vallitiloissa.   

Säiliö vuotaa laitteen vi-

kaantumisen takia ja 

vuoto pääsee pois valliti-

lasta (etanoli) 

 

 

7.3 Häiriöpäästöjen hallinta 

 

Luvussa 6.2 todettiin, että häiriöpäästöjen vakavuuteen vaikuttaa häiriön havaitsemisnopeus 

ja reagointinopeus, minkä vuoksi häiriöpäästöjen syiden poistamisen lisäksi tulee keskittyä 

myös häiriötilanteissa toimimiseen ja päästön leviämisen rajoittamiseen. Luvussa 7.3.1 tar-

kastellaan menetelmiä, joilla häiriöpäästöjä pyritään jo nykyisin hallitsemaan ja arvioidaan 

keinoja parantaa häiriötilanteissa toimimista. Luvussa 7.3.2 luodaan Kartanonlahden purolle 

häiriötilanneohje, joka lisätään ympäristöluvan (ESAVI/284/04.08/2013 + 
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ESAVI/1713/2016) lupamääräyksen 76 mukaisesti jalostamon käyttö- ja päästötarkkailuoh-

jeisiin. Ohjeessa huomioidaan ympäristöriskianalyysin tulokset ja luvussa 7.3.1 läpi käytävät 

hallintakeinot. Ohjeella pyritään parantamaan häiriöpäästöjen rajoittamista ja siten vähentä-

mään niistä aiheutuvaa kuormitusta.   

 

7.3.1 Päästöjen leviämisen rajoittaminen 

 

Häiriötilanteessa vuodon nopea havaitseminen on edellytys nopealle reagoimiselle. Operaat-

torit tekevät havainnointikierroksia päivittäin ja myös alueella olevat urakoitsijat havaitsevat 

vuotoja. Myös valvomossa havaitut epätavalliset virtaamat voivat johtaa vuodon löytämi-

seen. Vuodot huomataankin yleensä nopeasti. Häiriötilanteissa on erittäin tärkeää saada 

päästö eristettyä, jotta sen vaikutus ympäristöön jää mahdollisimman pieneksi. Heti vuodon 

havaitsemisen jälkeen operointi pyrkii eristämään vuotavat kohteen prosessista ja näin lo-

pettamaan vuodon. Samaan aikaan paikalle kutsutaan palokunta, jolla on erilaisia keinoja 

vuotojen leviämisen rajoittamiseksi. Vuotoja rajoitetaan esimerkiksi seuraavilla keinoilla:  

 Vuodon tukkiminen erilaisten tyynyjen, kiilojen, muhvien, tahnojen tai tulppien 

avulla  

 Vuodon kerääminen altaaseen suoraan vuotokohdasta 

 Padon rakentaminen vuodon kulkureitille 

Leviämisen rajoittamista voisi tehostaa tuomalla tuotantolinjojen tietoisuuteen palokunnan 

vuodontorjuntavälineistön sisältöä. Tällöin vuodon havaitsija voisi jo vuodosta palokuntaan 

ilmoittaessaan antaa tarkemman kuvauksen vuotopaikasta, ja palokunta osaisi ottaa oikean-

laisen välineistön heti mukaan. Myös palokunnan oikeanlaiseen hälyttämiseen voi antaa 

koulutusta. Palokunta on havainnut, että pienten vuotojen tapauksessa tuotantolinjat saatta-

vat jättää ilmoittamatta palokuntaan ja hoitavat asian itse. Tuotantolinjoille pitäisikin painot-

taa, että palokunnan välineillä vuotojen rajoittaminen onnistuu parhaiten. Nämä huomiot lii-

tetään osaksi vuotojentorjuntasuunnitelman koulutusta, joka pidetään kaikille tuotantolin-

joille.  
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Sen lisäksi, että rajoitetaan vuodon pääsyä puroon, täytyy rajoittaa myös sen etenemistä pu-

rossa. Öljyvuotojen keräämiseen purossa olevat padot ja öljynimeytysmakkarat sopivat hy-

vin, ja ne keräävätkin öljyä tehokkaasti. Kuvassa 26 näkyy öljynimeytyspuomi. Vesiliukoi-

sille kemikaalipäästöille ei ole vastaavanlaista menetelmää, koska ne eivät erotu yhtä selke-

ästi vedestä.  

 

 

Kuva 26. Öljynimeytyspuomi vedessä. 

 

Purossa on jatkuvasti öljynimeytyspuomeja, joita vaihdetaan tarpeen mukaan. Vuototilan-

teessa niitä lisätään soveltuviin kohtiin. Imeytyspuomien asentamisesta kannattaa tehdä sel-

keä työnjako ja ohjeistus tuotantolinjoille asentamisen nopeuttamiseksi ja vuotojen hallinnan 

parantamiseksi. Häiriötilanneohjeesta saadaan tällainen ohjeistus.  

 

Puron ruoppaaminen 

Puron ruoppaaminen ei ole häiriötilanne, koska se toteutetaan suunnitellusti. Se on kuitenkin 

poikkeuksellinen tilanne poikkeuksellisine päästöineen, joita pitää yrittää hallita. Ruoppauk-

sessa otetuista tarkkailunäytteistä on havaittu, että ruoppauksen aikana karkaa kiintoainetta 

ja sen mukana haitta-aineita, mikä aiheuttaa erityisesti COD-pitoisuuden nousua. Kiintoai-

neen karkaamista purosta voidaan estää esimerkiksi silttiverholla, joka laitetaan joko ruopat-

tavan kohteen ympärille tai alavirtaan (Riipi 1997, 45).  
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7.3.2 Häiriötilanneohjeen luominen 

 

Aiemmin mainitun lupamääräyksen 76 täyttämiseksi jalostamon käyttö- ja päästötarkkai-

luun luotiin uusi ohje, "Toiminta ja päästötarkkailu Kartanonlahden puroon kohdistuvissa 

häiriötilanteissa", joka toimitettiin hyväksyttäväksi Uudenmaan ELY-keskukseen 

31.5.2017. Ohjeen luomisessa käytettiin apuna edellä luvussa 6.1 tehdyn riskianalyysin tu-

loksia. Häiriötilanteet, jotka riskianalyysissä määritettiin riskiluokan II riskeiksi, on otettu 

mukaan häiriötilanneohjeeseen. Ohjeeseen otettiin mukaan öljyn tihkuminen maaperästä sen 

yleisyyden vuoksi. Lisäksi ohjeessa on mukana puron ruoppaaminen, sillä se on suunniteltu 

poikkeustilanne ja aiheuttaa normaalista poikkeavia päästöjä. Häiriötilanteet luokiteltiin sen 

mukaan, millaisia toimia niissä on tehtävä. Tilanteet jaettiin seuraaviin luokkiin: 

1. Vuodot maastoon ja puroon 

a. OW-kaivojen ylivuoto 

b. Jäteveden keruualtaiden ylivuoto 

c. Säiliön tai putken vuoto Kartanonlahden puron läheisyydessä 

2. Päästö maaperästä 

3. Puron ruoppaaminen 

Ohjeessa ohjeistetaan sekä päästötarkkailu että toiminta häiriötilanteissa. Ohje päästötark-

kailuun on laadittu SYKE:n ohjeistuksen mukaisesti. Päästötarkkailussa tarkkaillaan sellai-

sia aineita, joiden kuormituksen on havaittu kasvavan kyseisessä häiriötilanteessa. Tarvitta-

essa tarkkaillaan myös muita vesiympäristölle haitallisia aineita, joiden kuormitus mereen 

voi kasvaa. Toiminta ja vastuut häiriötilanteissa määritetään tässä ohjeessa yleisellä tasolla. 

Porvoon jalostamon eri yksiköt toimivat häiriötilanteissa oman vastuunsa mukaisesti, ja hen-

kilökunnalla on omiin tehtäviinsä tarkempi ohjeistus ja koulutus.  

 

Häiriötarkkailuohje valmisteltiin yhdessä jätevesilaitoksen henkilökunnan ja ympäristöosas-

ton kanssa. Häiriötilanteisiin laadittiin seuraavan laiset ohjeet: 

1. Vuodot maastoon ja puroon 

a. OW-kaivojen ylivuoto 



99 

 

 

Ylivuototilanteissa vuodon havaitsijan tulee ilmoittaa vuodosta jätevesilai-

toksen ohjaamoon. Muutoin häiriötilanteessa tehdään samat toimenpiteet 

kuin jäteveden keruualtaiden ylivuototilanteissa (b-kohta).  

b. Jäteveden keruualtaiden ylivuoto 

Jäteveden keruualtaiden ylivuototilanteisiin varaudutaan tuotantolinja ympä-

ristön (TLY) rankkasadeohjeen mukaan. Ylivuototilanteissa ylivuodosta il-

moitetaan TLY:n käytönvalvojalle. Imuauto laitetaan päivystämään ylivuo-

topadolle ja imemään mahdollisesti erottuva irtoöljy. Kartanonlahden puroa 

tarkkaillaan öljyn varalta havainnointikierroksin. Puroa puomitetaan öl-

jynimeytyspuomeilla puomitusta varten tehdyn kartan mukaisesti. Puomituk-

sen hoitaa palokunta ja mahdollisuuksien mukaan TLY:n henkilökunta. TLY 

huolehtii pilaantuneen maan käsittelystä vuodon jälkeen.  

c. Säiliön tai putken vuoto Kartanonlahden puron läheisyydessä 

Säiliön tai putken vuodon havaitsija ilmoittaa vuodosta palokunnalle ja 

TLY:n ohjaamoon. Ilmoittajan tulee kertoa, missä vuoto sijaitsee, mitä vuo-

taa ja arvio vuotavan aineen määrästä. Vuotopaikalle laitetaan imuauto, vuo-

tokaukalo tai muu keräilymenetelmä vuodon leviämisen estämiseksi. Tuotan-

tolinja, jonka alueella vuoto on, hoitaa Kartanonlahden puron puomituksen. 

TLY ottaa lisänäytteitä purosta. Tuotantolinja, jonka alueella vuoto on, huo-

lehtii pilaantuneen maan käsittelystä vuodon jälkeen. 

 

Kaikissa vuototilanteissa varmistetaan Kulloonlahdella sijaitsevan öljy-

puomin kunto sekä vuodon vaikutukset Kulloonlahdella. Varmistuksen hoi-

taa satama tai palokunta. Kaikissa vuototilanteissa tehdään tihennettyä näyt-

teenottoa TLY:n käyttöpäällikön määrittämän tiheyden mukaan niin kauan 

kuin jonkin analyysiparametreista on koholla. Näytteistä analysoidaan öljy, 

haihtuvat hiilivedyt, fosfori, typpi, CODCr ja fenoli, tai jos vuotava aine tie-

detään täsmälleen, analysoidaan sen mukaan.  

2. Päästö maaperästä 

Tällaisessa tapauksessa ei ole tapahtunut vuotoa tai muuta selkeää häiriötilannetta, 

mutta havaitaan, että maaperästä tihkuu öljyä puroon tai puron pinnalla havaitaan 

öljykalvoa. Puroon laitetaan öljynimeytyspuomeja. TLY huolehtii puomituksesta. 

Jos purossa havaitaan öljyä vielä virtausmittauspadon jälkeen lähellä purkua mereen, 
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otetaan ylimääräinen kertanäyte. Ympäristöpäällikkö päättää kertanäytteen perus-

teella ylimääräisten lisänäytteiden otosta. Ylimääräisistä näytteistä analysoidaan öljy 

ja haihtuvat hiilivedyt.  

 

3. Puron ruoppaaminen 

Puron pohjaan sedimentoituu hiekkaa ja lietettä, jotka madaltavat puroa. Kun puroa 

ruopataan, on mahdollista, että pohjaan sitoutuneet haitta-aineet lähtevät liikkeelle, 

ja puroveden haitta-ainepitoisuus nousee tavallista suuremmaksi.  

 

Ruoppauksen työsuunnitelma tehdään päästöriskit huomioiden. Ruoppauksen aikana 

on käytössä tihennetty näytteenotto. TLY ottaa näytteitä kerran päivässä ruoppaus-

päivinä. Ylimääräisistä näytteistä analysoidaan typpi, fosfori, öljy, kiintoaine ja 

CODCr. 

 

7.4 Puroveden käsittelymahdollisuudet 

 

Puroveden käsittelymahdollisuuksia tarkastellaan kahdessa vaiheessa. Ensin eri menetelmiä 

verrataan niiden käytettävyyden ja sopivuuden kannalta, ja teknisesti purolle sopimattomat 

menetelmät suljetaan pois. Sen jälkeen soveltuvista menetelmistä tehdään tarkempi käytet-

tävyys- ja kustannusarvio. Menetelmiä vertailtaessa otetaan huomioon seuraavat näkökul-

mat:  

1. Menetelmän soveltuvuus hyvin vaihtelevalle virtaamalle ja äkillisille kuormituksille 

2. Menetelmän soveltuvuus pienille pitoisuuksille ja puhdistustehokkuus 

3. Menetelmän vaatimat käyttöhyödykkeet (energia, vesi, höyry, kemikaalit, kaasu) 

4. Menetelmän ja sen tarvitsemien käyttöhyödykkeiden infran vaatima rakennustyö 

purku 2:lla 

5. Menetelmän vaatima monitorointi ja ohjaaminen 

6. Menetelmän sopivuus Suomen ilmastoon 

7. Saatava hyöty verrattuna kustannuksiin 

Alaluvussa 7.4.1 selvitetään soveltuvat menetelmät ja luvussa 7.4.2 tehdään tarkemmat ar-

viot soveltuvien menetelmien kustannuksista ja toteutuksesta.  
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7.4.1 Käsittelymenetelmien vertailu 

 

Vertailtaviksi otettiin perinteisiä ja kehittyneitä jätevedenkäsittelymenetelmiä sekä luonnol-

lisia menetelmiä. Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota ympäristöön: Kartanonlahden puro 

on luonnonpuro, jonka ympäristöön sopii parhaiten luonnollinen käsittelymenetelmä, joka 

ei vaadi puroveden ohjaamista erillisen käsittelylaitoksen läpi. Lisäksi purku 2:n lähistöllä 

ei ole saatavilla tarvittavia määriä käyttöhyödykkeitä, vaan tarvittavat käyttöhyödykkeet tu-

lisi vetää purku 2:lle asti, mikä lisäisi ylimääräisiä kustannuksia huomattavasti. Myös puh-

distuksessa erotetut lietteet tai öljy pitäisi johtaa pois purku 2:lta. Luvussa 2.3 olleessa ku-

vassa 2 näkyy, että purku 2 on kaukana prosessialueesta ja käyttöhyödykkeistä.  

 

Myös puroveden laatu ja määrä ovat tärkeitä kriteerejä. Puron virtaama vaihtelee rajusti, ja 

sen haitta-ainepitoisuudet ovat normaalitilanteessa hyvin matalia. Öljypitoisuus on normaa-

listi alle 0,1 mg/l ja CODCr-pitoisuus vaihtelee normaalitilanteessa välillä 15–30 mg/l. Näyt-

teenoton perusteella puron BOD-pitoisuus on matala. Kuvassa 27 esitetään purku 2:lta ana-

lysoidut CODCr-, öljy- ja kiintoainepitoisuudet aikaväliltä 13.7.2015–6.7.2017. Kuvasta 

huomataan, että piikit COD-pitoisuudessa ovat tapahtuneet yleensä samaan aikaan kiintoai-

nepitoisuuden kohoamisen kanssa. Tämä voi viitata kiintoaineen COD-pitoisuuteen ja sii-

hen, että kiintoainetta poistamalla olisi mahdollista laskea myös COD:n määrää.  
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Kuva 27. Kartanonlahden puron CODCr-, kiintoaine- ja öljypitoisuus. 

 

Taulukkoon 20 on koottu merkittävimmät seikat kunkin menetelmän eduista ja ongelmista 

ja arvioitu menetelmien soveltuvuutta purku 2:lle. Liitteen 2 taulukossa on kattavampi arvi-

ointi eri menetelmistä.  

 

Taulukko 20. Käsittelyvaihtoehtojen vertailu. 

 
 Edut Ongelmat  Soveltuvuus  

Mekaaniset menetelmät 

 Öljynerotusallas 
(luku 4.1.1) 

 - Kerää irtoöljyn häiriötilanteissa  
- Laskeuttaa kiintoainetta 

- Ei tarvetta kemikaaleille  

- Yksinkertainen menetelmä 

 - Poistaa vain irtoöljyn, ei liuen-
nutta öljyä tai COD:ia  

- Ei sovellu normaalitilanteen 

pienten öljypitoisuuksien poista-

miseen  

- Poistettava öljy ja liete on kul-

jetettava käsiteltäväksi jäteve-

denpuhdistuslaitokselle  

- Vaihteleva virtaama heikentää 

puhdistustulosta 

 Yksinkertais-
tettuna 

 Selkeytin (luku 

4.1.2) 

 - Poistaa sekä öljyä että COD:ia  - Toimii parhaiten korkeam-

missa lämpötiloissa  

- Poistoteho perustuu lähinnä las-
keutukseen, jota tapahtuu koko 

puron pituudelta  

- Poistettu öljy ja liete pitää joh-

taa jätevesilaitokselle  

- Virtaaman vaihtelu vaikuttaa 

viipymäaikaan ja sitä kautta puh-

distustehoon 

 Ei 
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Kemialliset menetelmät 

 Flotaattori (luku 

4.2) 

 - Poistaa öljyä tehokkaasti  

- Soveltuu liuenneelle öljylle ja 

COD:lle 

 - Vaatii energiaa, kemikaaleja ja 

lietteenpoiston, hankala toteuttaa 

purku 2:lla  

- COD-reduktio on matala  

- Vaatii lietteen käsittelyä  

- Purku 2:lta mereen virtaavan 

veden kemikaalipitoisuus nousee  

- Ei ympäristöön sopiva ratkaisu 

 Ei 

Biologiset menetelmät 

 Aktiivilietepro-

sessi (luku 4.3.1) 

 - Poistaa sekä öljyä että COD:ta 

tehokkaasti ja soveltuu liuenneiden 

aineiden poistoon  

 - Prosessi on herkkä kuorman 

vaihtelulle  

- Kuormituksen tulisi olla korke-

ampi bakteeritoiminnan kannalta  

- Matala lämpötila heikentää 

puhdistusprosessia  
- Prosessia täytyy monitoroida ja 

se voi vaatia pH:n ja ravinnesuh-

teen säätämistä 

- Työläs hoitaa  

- Kuluttaa runsaasti energiaa  

- Käyttöhyödykkeiden saaminen 

purku 2:lle hankalaa 

 Ei 

 Biologinen suo-

datin (luku 4.3.2) 

 - Poistaa liuennutta öljyä ja 

COD:ta tehokkaasti  

- Pieni pinta-ala riittää  

- Kestää shokkikuormia 

 - Kallis investointi  

- Voi tukkeutua kiintoaineesta  

- Tarvitsee jatkuvaa monitoroin-

tia  

- Matala lämpötila vaikuttaa te-
hokkuuteen  

- Kuormituksen tulisi olla korke-

ampi bakteeritoiminnan kannalta  

- Vaatii energiaa ja lietteenpois-

ton 

 Ei 

 Kosteikko (luku 

4.3.3) 

 - Poistaa liuennutta öljyä ja 

COD:ta  

- Luonnollinen menetelmä ja toteu-

tettavissa purku 2:n ympäristöön 

sopivaksi  

- Virtaama voi vaihdella jonkin 

verran  

- Ei vaadi kemikaaleja tai energiaa 
eikä jatkuvaa lietteenpoistoa  

- Ylläpito on helppoa 

 - Öljyn ja CODin erotustehok-

kuus voi heiketä merkittävästi 

talvella  

- Kosteikolla on pitkä käyttöön-

ottoaika ennen kuin sen puhdis-

tustehosta voidaan sanoa mitään 

varmaa  

- Vaatii paljon pinta-alaa eikä 
virtaaman vaatimaa pinta-alaa 

löydy purku 2:lta  

- Vaatii tasausaltaan jotta puhdis-

tusteho säilyy virtaaman vaihdel-

lessa 

 Soveltuu 

 Lammikkopuh-

distamo (luku 

4.3.3) 

 - Kestää jonkin verran virtaaman 

ja kuorman vaihtelua  

- Soveltuu liuenneelle öljylle ja 

COD:lle  

- Toteutettavissa puron ympäris-

töön, nykyinen ympäristö ei vaatisi 

suuria maanrakennustöitä  
- Ei kemikaalikuormitusta mereen 

 - Vaatii suuren pinta-alan  

- Hapettamiseen käytettävä hap-

pisäiliö olisi porttien ulkopuo-

lella  

- Voi aiheuttaa hajuhaittaa 

- Sekoituksen seurauksena me-

reen voi karata kiintoainetta  
- Tarvitaan energiaa hapetukseen 

 Soveltuu 

Kehittyneet menetelmät 

 Hiekka-/kivisuo-
datus (luku 4.4) 

- Poistaa kiintoainetta ja sen mu-
kana COD:ta  

- Voi tukkeutua 
- Vaatii huuhtelua, mikä vaatii 

veden ja energian käyttöä ja 

huuhtelulietteen käsittelyä 

 Ei 
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- Virtaaman vaihtelu vaikuttaa 

puhdistustehoon  

 Membraani-bio-

reaktori (luku 

4.4.1) 

 - Poistaa öljyä ja COD:ta 

- Membraanit korvaavat selkeyty-

saltaan  

 - Biologisella osalla samat on-

gelmat kuin aktiivilieteproses-

silla/biologisella suodattimella 

- Membraanit vaativat paljon ti-

laa 

- Membraanien huuhteluun vaa-

ditaan energiaa 

 Ei 

 Aktiivihiili-

suodatus (luku 

4.4.2) 

 - Poistaa COD:ta tehokkaasti, 

poistaa myös öljyä 

 - Hiilipeti täytyy regeneroida 

aika-ajoin  

- Kiintoaine voi nopeuttaa tuk-

keutumista 
- Vaatii monitorointia 

 Ei 

 Tehostettu hape-

tus (luku 4.4.3) 

 - Korkea COD- ja öljyreduktio 

- Ei muodosta toisarvoista tuotetta 

kuten lietettä 

- Pinta-alan tarve on pienehkö 

 - Kuluttaa runsaasti energiaa  

- Purovesi pitäisi johtaa erisilli-

sen prosessin läpi, ei luonnolli-

nen ratkaisu 

- Vaatii jatkuvaa operointia 

 Poikkeusti-

lanteisiin 

Puhdistaminen 

jätevesilaitok-

sella 

- Puhdistukseen tarkoitettu lait-

teisto jo olemassa 

- Jätevesilaitos käy kapasiteet-

tinsa ylärajoilla ja ylimääräinen 

hydraulinen kuormitus aiheuttaisi 

ongelmia 

- Puroveden laadun ja määrän 

vaihtelu vaikeuttaisi prosessin 

ohjaamista 
- Purovesi pitäisi johtaa jätevesi-

laitokselle - kuivuisiko purku 2 

kokonaan? 

Poikkeusti-

lanteisiin 

 

Vertailussa todettiin, että suurin osa perinteisistä jätevedenkäsittelymenetelmistä ei sovellu 

teknisistä syistä Kartanonlahden purolle. Ne on usein tarkoitettu suuremmalle kuormituk-

selle, ja biologisten prosessien toiminta voi hankaloitua liian pienen orgaanisen kuorman ja 

matalien lämpötilojen takia. Myös matala BOD/COD-suhde vaikuttaa biologisten prosessien 

toimintaan. Lisäksi useimmat menetelmät vaativat prosessin ohjaamista ja seurantaa sekä 

käyttöhyödykeinfran rakentamista purku 2:lle. Suurin osa menetelmistä vaatisi myös mer-

kittävää maiseman muokkaamista ja suuria investointikustannuksia saatavaan hyötyyn näh-

den.  

 

Vertailussa todettiin, että parhaiten puron ympäristöön sopisivat luonnollisina menetelminä 

kosteikko ja lammikkopuhdistamo. Öljynerotusallas erottaa hyvin irtoöljyä, mutta se on tek-

nisesti huono ratkaisu puroon. Sen sijaan puroon voidaan toteuttaa uusi öljynerotuspato.  
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Vertailussa löydettiin myös kaksi poikkeustilanteiden kuormituksen käsittelyyn soveltuvaa 

vaihtoehtoa. Tehostettu hapetus voidaan toteuttaa siirrettävänä konttiratkaisuna. Kontin 

voisi ottaa käyttöön, jos häiriötilanteen vuoksi purossa on poikkeuksellinen kuormitus, sillä 

tällainen kontti saadaan käyttöön nopeasti. Häiriötilanteessa purosta voitaisiin myös pum-

pata vettä jätevesilaitokselle. Tällä hetkellä jätevesilaitos toimii kapasiteettinsa ylärajoilla, 

joten ylimääräisen kuormituksen vastaanottaminen on mahdotonta jatkuvatoimisesti, ja 

poikkeustilanteissakin se voi olla hankalaa.  

 

7.4.2 Soveltuvat menetelmät 

 

Kosteikko 

Kartanonlahden puro muistuttaa jo nykyisellään kosteikkoa. Prosessialueen ulkopuolella 

kaksi prosessialueelta tulevaa haaraa yhdistyvät, ja virtausmittauspadon jälkeen alkaa noin 

4300 m2:n kokoinen lammikko-osuus. Lammikko tasaa puron virtaamia ja jäljellä oleva kiin-

toaine laskeutuu. Lammikon jälkeen on noin 215 metrin pituinen kapea mereen laskeva puro, 

jota reunustaa tiheä kasvillisuus. Myös prosessialueen puolella purossa kasvaa kosteikko-

kasvillisuutta. Merta edeltävälle alueelle olisi mahdollista muokata laajempi kosteikko, joka 

parantaisi purovedessä olevan kiintoaineen laskeutumista, ravinteiden pidättymistä, COD:n 

poistoa ja öljyhiilivetyjen hajoamista ennen merta. Sijainti on merkitty kuvaan 28. Sijain-

nissa tulee huomioida, että puron näytteenottopaikka sekä nykyisin että mahdollisen kos-

teikon rakentamisen jälkeen sijaitsee paikassa ennen kosteikkoa, joten kosteikon vaikutusta 

veden laatuun ei havaittaisi näytteenotossa. 

 

Vesienkäsittelykosteikot ovat yleensä hyvin laajoja alueita, jotta saadaan aikaan tarpeeksi 

pitkä viipymäaika ja taataan mikrobiprosessien tehokkuus. Kosteikon pinta-alan tulee olla 

vähintään 1 % valuma-alueen pinta-alasta. (SYKE 2016, 18.) Suomessa on käytössä muuta-

mia laajoja kosteikkoja, joita käytetään yhdyskuntien jätevesien tertiäärikäsittelyyn. Näiden 

kosteikkojen pinta-alat ovat useita hehtaareita ja viipymäajat pitkiä. (Savikuja 2012, 20.) 

Kartanonlahden puron purkupaikalla ei ole tilaa kosteikolle, joka olisi mitoitettu usean päi-

vän viipymäajalla maksimivirtaamalle, kuten jätevesien käsittelykostekoiden mitoituksessa 
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yleensä tehdään. Kosteikko voidaan mitoittaa edellä esitetyn ohjeen mukaisesti 1 %:n ko-

koiseksi valuma-alueen pinta-alasta, eli 0,56 hehtaarin suuruiseksi. 

 

Öljy- ja COD-pitoisuuden vähentämisen lisäksi kosteikko viivyttäisi kiintoainetta ja ravin-

teita. On kuitenkin mahdollista, että kuumalla ilmalla kosteikon pohjasta liukenee COD:ta, 

jolloin puron COD-kuormitus voi jopa kasvaa kesällä. Myös hajoavat kasvit voivat hajotes-

saan päästää fosforia puroveteen. Fosforin vapautumista voidaan ehkäistä kosteikon hoita-

misella ja kasvillisuuden niittämisellä. Kosteikon puhdistusteho yleensä laskee kylmällä il-

malla, joten välttämättä suuria poistotehokkuuksia ei saavuteta etenkään lyhyellä viipymä-

ajalla. (SYKE 2016, 17-18.) 

 

Kosteikon kustannukset muodostuvat suunnittelu-, maanrakennus-, istutus-, rakennus- ja 

hoitokustannuksista. Investointikustannuksia on arvioitu taulukossa 21 Nesteen toteutunei-

den projektikustannusten pohjalta. Lisäksi käyttökustannuksia aiheuttaa kosteikon hoitami-

nen, kuten kasvillisuuden niitto ja ruoppaaminen.   

 

Taulukko 21.  Kosteikkohankkeen investointikustannusarvio perustuen Nesteen toteutuneisiin projektikustan-

nuksiin.  

Toimenpide Hinta 

Suunnittelu 20 000 € 

Kaivuu- ja maansiirto 50 000 € 

Patolaitteet ja materiaalit 1000 € 

Yhteensä 71 000 € 

 
 

Lisäksi puroa täytyy ruopata muutenkin kuin kosteikon alueelta. Puron ruoppauskustannuk-

set ovat yleensä olleet noin puoli miljoonaa euroa kerralta, mihin on sisältynyt ruoppaus ja 

lietteen käsittely. Ruoppaus on toteutettu 3-4 vuoden välein. Ruoppausta tulee jatkaa myös 

kosteikon kanssa. 
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Lammikkopuhdistamo 

Erilaiset lammikot tai laguunit toimivat eri periaatteilla. Ne kaikki kuitenkin mitoitetaan 

yleensä pitkille viipymäajoille, alkaen osittain ilmastetun altaan 7 päivästä fakultatiivisen 

lammen jopa yli 100 päivään (Crites et al. 2006, 3). Purossa on tällä hetkellä pinta-alaltaan 

noin 4300 neliömetrin suuruinen lammikko-osuus valmiina. Se ei kuitenkaan riitä keskimää-

räisellä virtaamalla paria päivää pitempään viipymäaikaan. Lammikon laajentaminen sivu-

suunnassa on haasteellista rakenteiden, kuten teiden ja sähköpylväiden takia. Alueella ei 

myöskään ole tilaa rakentaa lammikkoa, jossa saavutettaisiin tarvittava viipymäaika.  

 

Lyhimmän viipymäajan tarvitsee ilmastettu lammikko, koska ilmastus tehostaa lammikon 

mikrobitoimintaa tarjoamalla jatkuvasti riittävästi happea mikrobeille. Ilmastukseen voidaan 

käyttää esimerkiksi kelluvaa jätevesien käsittelyyn tarkoitettua ilmastinta tai lammikoihin 

tarkoitettuvia ilmastavaa suihkulähdettä. Ilmastimeen saataisiin sähköä muuntamo 101:ltä, 

joka sijaitsee noin 180 metrin päässä virtausmittaukselta. Välimatka on epäkäytännöllinen, 

mutta toteutettavissa.  

 

Lammikon teho voi heikentyä kylmällä ilmalla. Lisäksi COD-pitoisuuden ollessa näin ma-

tala ei ilmastuksella välttämällä saavuteta suurta hyötyä. Se voi kuitenkin tehostaa biologista 

toimintaa. Lammikon ilmastaminen voi aiheuttaa ongelmia pohjaan laskeutuneen kiintoai-

neen sekoittumisen kannalta. Kiintoaine voi nousta pohjasta ja sekoittua veteen, jolloin 

purku 2:n kiintoainepitoisuus ja todennäköisesti COD-pitoisuus nousee. Kiintoaine pitäisi 

saada laskeutumaan ennen merta. Jos ilmastuksen sijoittaisi lammikon alkuosaan, mahdolli-

sesti sekoittuva kiintoaine voisi laskeutua lammikon loppupäädyssä. Lisäksi kiintoaineella 

olisi aikaa laskeutua näytteenottopaikan jälkeisellä puro-osuudella. Mahdollinen ilmastimen 

sijainti on merkitty kuvaan 28 kosteikon mahdollisen sijainnin kanssa.  
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Kuva 28. Kosteikon ja ilmastavan suihkulähteen mahdolliset sijainnit purku 2:n läheisyydessä. 

 

Taulukossa 22 on kustannusarvio isolle lammelle tarkoitetun 4 kW:n ilmastavan suihkuläh-

teen investoinnille sekä käytölle. Kustannukset on arvioitu laitetoimittajan antamien kustan-

nustietojen mukaan. Käyttökustannusten lisäksi täytyy jatkaa puron ruoppaamista kuten kos-

teikkovaihtoehdossakin.  

 

Taulukko 22. Ilmastavan suihkulähteen kustannusarvio (Waterix 2017). 

Investointi Hinta [€/kpl] Määrä [kpl] Kustannus [€] 

Ilmastava suihkulähde 6450 1 6450 

Lisävarusteet (kiinnitys, imuputki, 
sähkökaapeli, taajuusmuuttaja) 1700 1 2670 

Yhteensä      9120 

Käyttö Hinta [€/kWh] Määrä [kWh/a] Kustannus [€/a] 

Sähkönkulutus 0,032 35040 1120 
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Öljynerotuspato 

Öljynerotusaltaan katsottiin olevan sopiva vain irtoöljyn poistamiseen purosta. Öljynerotus-

allas vaatii myös suuren pinta-alan ja tarpeeksi pitkän viipymäajan öljyn ja kiintoaineen erot-

tumiseksi. Vaihtelevan virtaaman takia öljynerotusaltaan viipymäaika vaihtelisi, minkä on 

todettu jalostamon öljynerotusaltaillakin heikentävän öljyn erottumista. Siksi ei ole kannat-

tavaa investoida erotusaltaaseen öljyn- ja lietteenpoistomekanismeineen. Öljynerotusaltaan 

sijaan puroon kannattaa rakentaa uusi pato keräämään irtoöljyä poikkeustilanteissa. Purossa 

tällä hetkellä olevien patojen on todettu keräävän irtoöljyä hyvin. Patoon voidaan rakentaa 

imuyhde, josta imuauto voi käydä imemässä erottuvan öljyn. Pato kannattaa rakentaa puron 

haarojen yhtymäkohdan jälkeen, jotta kummastakin haarasta tuleva öljy saadaan talteen.  

 

Öljynerotuspadon investointikustannukset muodostuvat suunnittelu- ja rakennustyöstä. 

Käyttökustannukset muodostuvat imuauton työtunneista, noin 100 €/h. Taulukossa 23 esite-

tään öljynerotuspadon kustannukset.  

 

Taulukko 23. Öljynerotuspadon kustannukset perustuen urakoitsijan tarjoukseen. 

Työvaihe Kustannusarvio 

Suunnittelu 15 000 € 

Rakennustekniset työt 35 000 € 

Mekaaniset työt 10 000 € 

Yhteensä 55 000 € 

 

Jätevesilaitokselle johtaminen 

Poikkeustilanteissa osa purovedestä voitaisiin pumpata purosta pato 6:n kohdalta käsiteltä-

väksi jätevesilaitokselle. Puron TL2:n haarassa on jo olemassa linja API-A-keräysaltaalle. 

Kuvassa 29 näkyy, että linja lähtee purosta hieman ennen patoa 6 ja laskee maanalaisesta 

linjasta API-A:lle. Purossa on pumppu, jolla vettä voidaan pumpata. Pumppu on tarkoitettu 

kuoritun öljyn pumppaamiseen, joten sillä saadaan poistettua veden pintakerrosta. Pumppua 

ei ole käytetty viime vuosina, joten ennen käyttöönottoa sen ja API-A:lle johtavan linjan 

kunto on tarkastettava. Haasteena veden pumppaamisessa API-A:lle on kapasiteetti; sekä 
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pumpun että OW-linjan kapasiteetti että jätevesilaitoksen kapasiteetti rajoittavat pumpatta-

van jäteveden määrää. Pumpun tuotto on 36 m3/h. Suuren tai normaalinkin virtaaman aikaan 

on väistämätöntä, että suuri osa virtaamasta menee käsittelyn ohi. Lisäksi menetelmällä voi-

daan hallita häiriöpäästöjä vain puron TL2:n haarassa.  

 

 

Kuva 29. Linja purosta API-A:lle. 

 

Koska pumppaamiseen tarvittava kalusto on valmiina, tämän vaihtoehdon kustannukset 

muodostuvat pitkälti pumpun käyttökustannuksista ja pumpun tarvitsemasta huollosta ja tar-

kastuksista ennen käyttöönottoa. Pumpun teho on 1 kW, joten tunnissa sen käyttö maksaa 

noin 0,032 €, kun sähkön hinta on 0,032 €/kWh. Lisäksi kustannuksia aiheuttaa puroveden 

käsittely jätevedenkäsittelylaitoksella.  

 

Jätevesilaitokselle pumppaamista voitaisiin käyttää esimerkiksi tilanteissa, joissa puroon 

päätyy runsaita määriä vettä kevyempiä aineita. Tällä hetkellä esimerkiksi öljykalvon pois-
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tamiseen käytetään imuautoa, joka maksaa noin 100 €/h. Pumpun etu olisi imuautoa suu-

rempi kapasiteetti ja hieman nopeampi käyttöönotto. Lisäksi imuautot käydään tyhjentä-

mässä jätevesilaitokselle, joten pumpulla saataisiin yksi välivaihe poistettua.  

 

Tehostettu hapetus 

Jotta tehostettua hapetusta voitaisiin käyttää häiriöpäästöjen hallinnassa, pitäisi järjestelmän 

olla nopeasti käyttöönotettava konttityylinen ratkaisu. Koska järjestelmää käytettäisiin pro-

sessialueen aitojen ulkopuolella, järjestelmä olisi hyvä olla liikutettava. Liikutettavaa järjes-

telmää voisi säilyttää aidatun alueen sisäpuolella niin, että ulkopuoliset eivät pääsisi siihen 

käsiksi.  

 

Siirrettävät tehostettua hapetusta käyttävät yksiköt ovat vielä pitkälti pilottiasteella ja niitä 

on vähän markkinoilla. Esimerkiksi Ecosphere Technologies, Inc. on patentoinut siirrettävän 

järjestelmän, jolla voi käsitellä jopa 750 m3/h vettä (Ecosphere Technologies Inc. 2017). 

Yhtiöltä ei saatu hinta-arviota tai tarkempia teknisiä tietoja laitteistosta, joten kustannusar-

viota laitteiston käytölle ei voida tehdä.   

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa tehdään aiempien lukujen tulosten ja arvioiden perusteella johtopäätökset tä-

män diplomityön tutkimuskysymyksiä koskien. Luvussa 8.1 vastataan siihen, mistä Karta-

nonlahden puroon päätyy öljy- ja COD-kuormitusta normaalitilanteessa ja häiriötilanteissa. 

Luvussa 8.2 tehdään johtopäätökset päästöjen vähentämisestä. Luvussa käsitellään haitta-

ainekuormituksen ehkäiseminen ja päästöjen leviäminen, häiriöpäästöjen hallinta, veden kä-

sitteleminen sekä öljyanalyysin kehittäminen. Luvussa tehdään aiemmissa luvuissa esitetty-

jen seikkojen perusteella johtopäätökset siitä, mitkä vaihtoehdot ovat teknisesti mahdollisia 

ja taloudellisesti järkeviä. Luvussa 8.3 pohditaan jatkotutkimusta vaativia kysymyksiä.  
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8.1 Päästölähteet 

 

COD 

Työtä varten tutustuttiin jalostamon vesilaitoksen toimintaan ja havaittiin, että vesilaitoksen 

flotaatiolietteet valuvat ylivuotona Kartanonlahden puroon. Lietteiden ylivuodon syynä oli-

vat lietteen aiheuttamat tukkeumat putkilinjassa, jota pitkin flotaatiolietteet johdetaan meri-

vesitunneliin.  

 

Koska ylivuoto oli toistuvaa, ja liete näkyi silmämääräisesti arvioiden purossa pitkän matkan 

päässä, otettiin purosta näyte ennen vesilaitosta ja vesilaitoksen jälkeen. Näytteistä havait-

tiin, että veden COD-pitoisuus on selvästi korkeampi vesilaitoksen jälkeen. Myös vesilai-

toksen purkuvesistä otettiin näyte ja todettiin, että purkuvesien COD- ja kiintoainepitoisuu-

det olivat korkeat. Purkuvedet muodostuivat flotaatiolietteen lisäksi analysaattorivesistä ja 

hiekkasuodinten huuhteluvesistä. Flotaatiolietteistä ja huuhteluvesistä otettiin näytteet, 

joista havaittiin, että lietteiden COD-pitoisuus oli selvästi korkeampi kuin huuhteluvesien. 

Lietteiden ylivuotoa tai huuhteluvesien määrää ei mitata, joten ei voida suoraan sanoa, 

kuinka suuren kuorman kumpikin aiheuttaa. Huuhteluvedet puretaan kuitenkin noin kerran 

vuorokaudessa, kun taas flotaatiolietteiden ylivuoto oli jatkuvaa. Lietteen ylivuodon ja kor-

kean COD-pitoisuuden vuoksi voidaan todeta, että flotaatiolietteet ovat tunnistettu pistemäi-

nen COD-päästölähde.  

 

Puroveden COD-pitoisuus laski selvästi kohti puron purkupaikkaa mentäessä, eli vaikka 

COD-pitoisuus oli heti vesilaitoksen jälkeen korkea, purkupaikalla ei havaittu korkeaa 

COD-pitoisuutta. Siitä voidaan päätellä, että vesilaitokselta tuleva COD on suureksi osaksi 

suspendoituneessa muodossa ja laskeutuu puron pohjaan ennen purkupaikkaa. Hiukkasiin 

kiinnittynyt COD jää puron sedimenttiin ja voi sieltä liueta lämpimällä säällä puroveteen 

nostaen COD-pitoisuutta purkupaikalla. Se myös aiheuttaa COD-päästöjä ruoppauksen yh-

teydessä.  
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Fågelmossenin suon valumavesien arveltiin vaikuttavat nostavasti puron COD-pitoisuuteen. 

Suon valumavesien COD-pitoisuus olikin otettujen näytteiden perusteella hieman korke-

ampi kuin purossa muuten. Fågelmossenin suon valumavedet laskevat Hackalandetin teko-

järveen, josta suotautuu vettä Kartanonlahden puron TL4:n puoleiseen haaraan. Kyseisessä 

haarassa ei kuitenkaan havaittu samalla tavalla koholla olevaa COD-pitoisuutta enää jakelu-

terminaalin kohdalla, missä puro nousee jälleen pintaan. Voidaan todeta, että veden suodat-

tuminen maakerrosten läpi puhdistaa sitä, eikä Fågelmossenin suon vaikutus puron päästöi-

hin ole merkittävä. 

 

Luvussa 2 esitettiin Itämereen laskevien jokien sekä Helsingin purojen CODMn-pitoisuuksia 

kyseisistä vesistöistä tehtyjen tutkimusten avulla. Purku 2:lta eli Kartanonlahden puron pur-

kupaikalta otettujen näytteiden perusteella normaalitilanteessa Kartanonlahden puron 

CODMn-pitoisuus on samalla tasolla kuin Helsingin puroissa ja matalampi kuin useimmissa 

suurissa joissa. Helsingin purojen keskimääräinen pitoisuus oli 9,71 mg/l, kun taas Karta-

nonlahden purosta otettujen näytteiden pitoisuudet olivat 5,7 mg/l ja 7 mg/l. Myös esimer-

kiksi Porvoonjoen ja Mustijoen CODMn-pitoisuudet olivat korkeammat kuin Kartanonlahden 

puron: 12 mg/l ja 16 mg/l. Niiden virtaamat ovat huomattavasti suuremmat, ja ne aiheutta-

vatkin 95 % alueen COD-kuormituksesta (Kymijoen vesi ja ympäristö 2015, 7). Vertailun 

perusteella Kartanonlahden puron COD-päästöt eivät ole poikkeuksellisia verrattuna luon-

nonvesistöihin, ja merialueen tilan parantamiseksi suurin vaikutus olisi Porvoonjoen ja Mus-

tijoen päästöjen vähentämisellä.  Analyysituloksen perusteella voisi olla tarpeen pohtia, 

onko Kartanonlahden puron COD-kuormituksen vähentäminen vettä puhdistamalla tarpeen, 

kun sen aiheuttama kuormitus ei poikkea muista alueen puroista. Lisäksi voi olla tarpeen 

pohtia, onko jätevesille tarkoitettu CODCr-testi soveltuva puron COD-pitoisuuden testaami-

seen normaalioloissa. 

 

Vesilaitoksen flotaatiolietteiden lisäksi ei havaittu muita pistemäisiä COD-lähteitä. Luvussa 

8.2 annetaan suosituksia pistemäisen kuormituksen vähentämiseksi. Purosta analysoitujen 

COD-pitoisuuksien perusteella puroveden käsittelemisellä ei saavutettaisi suuria päästövä-

hennyksiä.  
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Öljy 

Jalostamon laboratorion öljyanalyysin määritysalarajan vaikutusta raportoituun öljykuormi-

tukseen tutkittiin. Analyysin määritysalaraja on 0,10 mg/l, joten puron öljypitoisuudeksi on 

raportoitava ja kuormituksen laskennassa käytettävä 0,10 mg/l, vaikka päästö todellisuu-

dessa on merkittävästi matalampi; kummassakin näytteenotossa puron öljypitoisuus oli ul-

kopuolisessa laboratoriossa analysoituna alle 0,05 mg/l, mikä tarkoittaa, että kuormitus olisi 

todellisuudessa vain puolet raportoidusta. Laboratorioanalyysien tuloksia tarkastelemalla 

havaittiin, että puron öljypitoisuus on suurimman osan ajasta alle määritysrajan, joten vuo-

sitasolla vaikutus laskennallisiin päästöihin on merkittävä. On todennäköistä, että purolle 

liian korkea määritysalarajan takia viranomaisille raportoidaan liian suuria öljypäästöjä. 

Päästöjä tulisi seurata tarkemmalla menetelmällä ennen kuin mietitään päästöjen vähentä-

mistä. 

 

Öljypäästöjä tutkittiin myös näytteenoton avulla. Öljypäästöille ei tunnistettu samanlaista 

selkeää pistelähdettä kuin COD-päästöille havaittiin vesilaitokselta. Työn aikana tehdyissä 

näytteenotoissa havaittiin öljypitoisuuksia puron TL4:n puoleisessa haarassa, jonka välittö-

mässä läheisyydessä tapahtui keväällä 2017 öljyvuoto ennen näytteenottoa. Sen perusteella 

on todennäköistä, että vuototilanteista maaperään jäänyt öljy kulkeutuu hitaasti puroon. Pro-

sessialueen moreeni- ja savipitoisessa maaperässä vuodot liikkuvat hitaasti, ja hulevedet voi-

vat kuljettaa myös vuosia vanhoja vuotoja. Pitkän toimintahistorian vuoksi prosessialueen 

maaperä on monin paikoin pilaantunut. Voidaan todeta, että normaalitilanteen öljypäästöjen 

syy on maaperän pilaantuneisuus. Myös maanalaiset OW-linjat voivat aiheuttaa öljyä maa-

perään, jos ne vuotavat. OW-linjoja kuvataan vuotojen havaitsemiseksi. 

 

On tunnistettu, että TL1:n alueella vesilaitoksen kohdalla puroon ilmestyy öljykalvoa suu-

remmissa määrin kuin muulla alueella, ja myös näytteenotossa kyseisellä alueella havaittiin 

korkeampia öljypitoisuuksia kuin muualla purossa. Mahdollisena syynä kyseisen kohdan 

korkeampiin öljypitoisuuksiin on hiekkatäytteinen kanava, joka on rakennettu saosvesilinjaa 

varten. Hiekan vedenläpäisevyys on parempi kuin savella, jota muu ympäröivä maa pitkälti 

on, ja siksi hulevesien mukana kulkeutuvat haitta-aineet voivat purkautua puroon kyseisestä 

kohdasta enemmän kuin muualta. Asiaa tulee selvittää jatkotutkimuksissa. 



115 

 

 

 

Näytteenotossa ja analyysituloksia tarkastelemalla havaittiin, että normaalitilanteessa puron 

öljypäästöt ovat todella matalat, ja veden käsittelemisellä saavutettavat öljykuormituksen 

vähennykset olisivat normaalitilanteessa erittäin pieniä.  

 

Häiriöpäästöt 

Ympäristöriskianalyysissa merkittävimmiksi päästöriskeiksi purolle tunnistettiin seuraavat 

tilanteet: 

 Jäteveden avoaltaiden ylivuoto rankkasateella 

 Putkilinjasta vuotaa öljyä maaperän kautta puroon reiän takia 

 Putkilinjasta vuotaa öljyä maaperän kautta puroon laitteen tai laipan vikaantumisen 

takia 

 Säiliö vuotaa laitteen vikaantumisen takia ja vuoto pääsee pois vallitilasta (öljyja-

keet ja etanoli) 

Häiriöpäästöjen osuutta Kartanonlahden puron kokonaiskuormituksesta tarkasteltiin päästö-

raportoinnin avulla. Tarkastelussa havaittiin, että häiriötilannepäästöt eivät yleensä aiheuta 

kovin suurta osuutta kokonaiskuormituksesta, sillä ne jäävät usein pieniksi ja saadaan hyvin 

hallintaan. Jos häiriötilanne kuitenkin ehtii kehittyä vakavaksi, voi se aiheuttaa hyvin suuria 

kertapäästöjä. Tällaisia tilanteita on harvoin, mutta häiriöpäästöjen ehkäisemiseen ja leviä-

misen rajoittamiseen on tärkeää keskittyä, jotta voidaan välttää isot kertapäästöt. Koska häi-

riöpäästöjen osuus kokonaiskuormituksesta jää yleensä pieneksi, ei ole järkevää suunnitella 

puroon vedenkäsittelyä häiriötilanteiden mukaan.   

 

8.2 Suositukset päästöjen vähentämiseksi 

 

Normaalitilanteen päästöjen ehkäiseminen 

Puron COD-kuormitusta voidaan vähentää ohjaamalla ylivuotolietteet pois purosta. Ylivuo-

tolietteiden ohjaamiseksi pois purosta suoritettiin merivesitunneliin johtavan linjan puhdis-

taminen, jolla oli nopea vaikutus vesilaitoksen purkuvesien laatuun. Linjan puhdistaminen 
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on tehokas ja edullinen keino vähentää pistemäistä COD-kuormitusta puroon, joten sitä suo-

sitellaan laitettavaksi säännölliseksi toimenpiteeksi jalostamon huoltojärjestelmään, jolloin 

ehkäistään tukkeutumista. Jos tukkeutumisen havaitaan olevan nopeaa, on syytä harkita pai-

novoimaisen ohjaamisen korvaamista kiinteällä lietepumpulla. Mikäli jalostamon vesilai-

toksen käyttöaste pysyy yhtä korkeana vielä uuden vesilaitoksen käyttöönoton jälkeen, voi 

lietepumppu olla järkevä sijoitus.  

 

Pilaantuneen maan aiheuttamia päästöjä puroon on vaikea estää. Pilaantuneen maan käsittely 

on kallista ja monissa paikoissa mahdotonta rakenteita vaarantamatta. Pelkästään puron var-

ren maaperän käsittelemisellä ei saavuteta pysyviä tuloksia. Yhtenä ratkaisuna voitaisiin tar-

kastella biopidätysaluetta, mutta rakennustöiden kannalta optimaaliselle TL2:n ja säiliöalu-

een väliselle alueelle biopidätysalueen rakentaminen on haastavaa. Pitää myös huomioida, 

että biopidätysrakenteen toimivuutta Suomen oloissa on tutkittu vain vähän, ja sen käyttäy-

tymistä on hankala ennustaa ja sen poistaman öljyn määrää on hankala arvioida, joten myös 

biopidätysrakenteen hyödyn arvioiminen on vaikeaa. Kun lisäksi otetaan huomioon se, että 

maaperästä kulkeutuva öljy saadaan yleensä hyvin talteen kiinteillä padoilla ja öljynimey-

tyspuomeilla, eikä se näy kohonneina pitoisuuksina purkupaikalla, ei maaperän käsittelemi-

nen tai biopidätysrakenteen rakentaminen ole taloudellisesti järkevää. 

 

TL1:n alueella öljykalvon lähteeksi tunnistetussa kohdassa olevien keräilykaivojen vaiku-

tusta öljykalvoon testattiin ottamalla uppopumput pois käytöstä kesällä 2017. Toimenpiteen 

seurauksia täytyy seurata, ja mikäli puron pinnassa huomataan useammin öljykalvoa, on ke-

räilyä syytä jatkaa ja kehittää. Hiekkatäytteinen kanava on selkeä kohta, josta öljyä saadaan 

kerättyä talteen, joten sen olemassa olevaa keräilyjärjestelmää kannattaa kehittää. Eristetyt 

putkilinjat ovat kallis investointi, joten jos näyttää siltä, että kohteesta tihkuva öljy saadaan 

talteen padoilla ja öljynimeytyspuomeilla, ei ole järkevää investoida kalliiseen järjestel-

mään.  

 

Öljyanalyysin kehittäminen tai lähettäminen ulkopuoliseen laboratorioon on kannattavaa. 

Kustannukset eivät nouse kohtuuttoman suuriksi, mutta analyysin matalammalla määri-

tysalarajalla on mahdollista saavuttaa selvästi pienemmät laskennalliset päästöt. Jalostamon 
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laboratorion henkilöstön mielestä kehitystyö omassa laboratoriossa kannattaa aloittaa, mutta 

mikäli resursseja ei ole heti saatavissa, on myös ulkopuoliseen laboratorioon lähettäminen 

hyvä vaihtoehto. 

 

Häiriöpäästöjen ehkäiseminen ja rajoittaminen 

Häiriöpäästöjen ehkäisemisen eteen tehdään jo paljon. Putkia, säiliötä ja laitteita tarkastetaan 

ja jätevesialtaille on operointiohjeet, joilla pyritään viimeiseen asti välttämään ylivuotoja. 

Lisäksi API-A:lla on varoallas, joka kerää ylivuodot. AD-7903-altaalle aloitettiin selvitys 

maan patoamisesta vuotojen leviämisen estämiseksi, ja selvityksen tulokset toteutetaan AD-

7903:n parannushankkeessa.   

 

Laippavuodot ovat olleet usein syynä häiriöpäästöille, joten laippaliitoskoulutukseen tulisi 

jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Vuotojentorjuntasuunnitelman yhteydessä tehdään 

tuotantolinjoille koulutus vuotojen torjunnasta. Tähän koulutukseen kannattaa laittaa ennal-

taehkäisevistä toimista putkieristeiden kunnon havainnointi havainnointikierroksilla sekä le-

viämistä rajoittavien toimien osalta palokunnan tietoa palokunnan välineistä ja hälyttämi-

sestä.  

 

Puron ruoppauksessa ongelmana on tavanomainen ruoppauksessa esiintyvä ongelma, eli 

pohjalietteen sekoittuminen veteen ja karkaaminen mereen. Ongelman ehkäisemiseen voi-

daan käyttää silttiverhoa, joka estää kiintoaineen karkaamisen purkupaikalle. 

 

Puroveden käsitteleminen 

Erilaisia jätevedenkäsittelymenetelmiä vertailtiin, jotta löydettäisiin purolle sopivia mene-

telmiä. Vertailussa todettiin käsittelyn olevan haasteellista. Puroveden öljy- ja COD-pitoi-

suudet ovat normaalisti hyvin matalia, mikä vaikeuttaa esimerkiksi biologisten prosessien 

toimintaa, samoin kuin matala BOD/COD-suhde. Häiriötilanteessa taas veden pitoisuus voi 

olla korkeampi, eivätkä kaikki käsittelymenetelmät kestä veden laadun vaihtelua. Myös ve-

den hydraulisen kuorman vaihteleminen aiheuttaa ongelmia, sillä käsittelymenetelmät mi-

toitetaan yleensä virtaaman mukaan. Haasteita tuo myös purku 2:n sijainti; veden käsittelystä 
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syntyvät sekundäärituotteet, kuten liete tai öljy, täytyisi johtaa pitkän matka päähän jäteve-

silaitokselle. Myös energian saatavuus on rajoitettua ja saosvettä varten täytyisi rakentaa 

linjat.  

 

Suurin osa jätevedenkäsittelymenetelmistä hylättiin teknisten seikkojen takia. Useimmilla 

järjestelmillä myös investointi- ja käyttökustannukset nousisivat todella korkeiksi verrattuna 

öljyn ja COD:n määrään, joka saataisiin poistettua. Normaalitilanteessa etenkin öljypäästöt 

ovat niin pienet, että millään tässä työssä tutkitulla menetelmällä ei saavuteta merkittäviä 

hyötyjä, etenkään kun öljyanalyysilla ei tällä hetkellä saada tarkempia tuloksia. Myös COD-

päästöt ovat matalalla tasolla, mutta veden käsittely vaikuttaisi COD-pitoisuuteen enemmän 

kuin öljypitoisuuteen. Käsittelymenetelmien hyödyntämisen päästöjen pienentämisessä ei 

kuitenkaan arvioida tuovan merkittäviä päästövähennyksiä.   

 

Puroveden käsittelyyn voisivat soveltua parhaiten luonnolliset menetelmät. Purossa oleva 

lammikko-osuus kannattaa hyödyntää käsittelyssä. Tehokkaimmin pientä pinta-alaa hyö-

dynnetään ilmastetussa lammikossa, mutta ilmastuksella ei välttämättä saavuteta merkittäviä 

poistotehokkuuksia pienillä pitoisuuksilla, matalalla BOD/COD-suhteella ja lyhyellä viipy-

mäajalla.  Lammikko myös laskeuttaa kiintoainetta hyvin tällä hetkellä, joten sen pitäminen 

nykyisessä muodossaan on järkevää.  

 

Luonnollisista menetelmistä voidaan tarkastella myös näytteenottopaikan jälkeiselle pellolle 

rakennettavaa kosteikkoa, joka voi edistää kiintoaineen, COD:n, ravinteiden ja öljyn poistoa 

erilaisilla prosesseilla, eivätkä sen investointi- tai käyttökustannukset ole korkeat. Lammi-

kon ja kosteikon käyttö vaatii puron ruoppaamisen jatkamista, sillä muuten pohjan kiintoai-

nesta voi liueta ravinteita ja COD:ta. Tietyissä sääolosuhteissa kosteikolla voi olla myös 

päästöjä kohottava vaikutus. Myös kosteikon kunnossapidosta täytyy huolehtia, että ravin-

teita pidättävät kasvit eivät vapauta ravinteita kuollessaan. Kosteikon käyttökelpoisuutta voi 

rajoittaa purkupaikalla käytettävissä oleva tilan rajallisuus. Kosteikon käyttöönoton jälkeen 

pitäisi huomioida, että kosteikko olisi näytteenottopaikan jälkeen, eikä näytteissä havaittaisi 

kosteikon vaikutusta päästöihin. Kosteikkoa voitaisiin hyödyntää päästöjen vähentämisessä, 

mutta sen käytöllä on olosuhteisiin liittyviä rajoituksia. 
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Uusi öljynerotuspato irtoöljyn keräämiseen kannattaa rakentaa niin häiriöpäästöjä kuin nor-

maalia, hulevesistä aiheutuvaa öljykalvoakin ajatellen. Patojen on todettu keräävän irtoöljyä 

hyvin, ja kustannukset pysyvät maltillisina. Patoa suositellaan sijoitettavaksi aitojen ulko-

puolelle kohtaan, jossa puron haarat ovat jo yhdistyneet, jotta se kerää mahdollisen öljypääs-

tön molemmista haaroista.  

 

Aiemmin todettiin, että koska poikkeuspäästöt muodostavat yleensä vain pienen osan koko-

naispäästöistä, ei niitä varten ole järkevää suunnitella käsittelylaitteistoa. Häiriötilanteissa 

kannattaa kuitenkin hyödyntää olemassa olevaa laitteistoa, kuten pato 6:n kohdalla olevaa 

API-A:lle pumppaavaa pumppua. Jos osa purovedestä saadaan pumpattua jätevedenkäsitte-

lyyn, puron aiheuttama kuormitus poikkeustilanteessa pienenee. Pumppauskaluston kunto 

on kuitenkin tarkastettava. Tehostettu hapetus olisi tehokas tapa käsitellä purovettä häiriöti-

lanteissa. Tehostetun hapetuksen tekniikkaa käyttävää siirrettävää laitteistoa on kuitenkin 

varsin vähän markkinoilla tällä hetkellä. Investointi laitteistoon ei tällä hetkellä ole järkevää, 

mutta tilannetta markkinoilla kannattaa seurata.   

 

8.3 Jatkotutkimus 

 

Tämän diplomityön puitteissa tehtiin esiselvitystä erilaisista päästöjenvähennysmenetel-

mistä, ja joidenkin vähentämiskeinojen tarkka vaikutus puron päästöihin jäi vaikeasti arvi-

oitavaksi. Esimerkiksi biopidätysrakennetta voisi testata pienellä pilottikohteella, jossa ana-

lysoitaisiin hulevesien laatua ja biopidätysrakenteen puhdistustehoa eri vuodenaikoina. Mi-

käli kokeesta saataisiin hyviä tuloksia, voisi Kartanonlahden puron varsille tehdä tarkemman 

suunnitelman biopidätysalueesta. Lisäksi maasta tihkuvan öljyn keräilyjärjestelmän toteut-

tamismahdollisuuksia ja kustannuksia pitää tutkia tarkemmin tuotannon toimesta. Myös te-

hostetun hapetuksen käyttömahdollisuuksia häiriöpäästöjen hallinnassa tulee tutkia enem-

män markkinoiden kehittyessä.  
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9 YHTEENVETO 

 

Nesteen Porvoon jalostamo sai 16.12.2016 uuden ympäristölupapäätöksen 

ESAVI/284/04.08/2013 + ESAVI/1713/2016. Tässä lupapäätöksessä määrättiin lupamää-

räyksessä 24, että Nesteen on tehtävä selvitys jalostamon läpi kulkevan Kartanonlahden pu-

ron öljy- ja COD-kuormituksen lähteistä sekä mahdollisuuksista päästöjen vähentämiseen. 

Lisäksi lupamääräyksessä 76 määrättiin, että jalostamon on täydennettävä käyttö- ja päästö-

tarkkailuohjelmaansa Kartanonlahden puroon kohdistuvien poikkeustilanteiden tarkkailun 

osalta. Tämän työn tarkoituksena oli tehdä lupamääräyksen 24 mukainen selvitys Kartanon-

lahden puron öljy- ja COD-päästölähteistä sekä päästöjen vähentämismahdollisuuksista. Li-

säksi tarkoituksena oli luoda Kartanonlahden purolle häiriöpäästöjen tarkkailuohje osaksi 

jalostamon käyttö- ja päästötarkkailua.  

 

Työ aloitettiin teoriaosuudella, jossa aluksi luvussa 2 taustoitettiin Kartanonlahden puron 

päästöjä ja niiden tarkkailua sekä tarkkailuun käytettäviä analyyseja. Taustoittaminen tehtiin 

kirjallisuusmateriaalin ja Porvoon jalostamoa koskevan datan avulla. Taustatietojen avulla 

pohjustettiin puron päästölähteiden kartoittamista ja päästöjen vähentämismahdollisuuksien 

arvioimista.  

 

Tämän jälkeen kartoitettiin puron päästölähteitä jalostamolla tehtyjen raporttien ja selvitys-

ten avulla ja jalostamon henkilökuntaa haastattelemalla. Puron mahdollisiksi päästölähteiksi 

tunnistettiin hulevesien mukana kulkeutuvat haitta-aineet, pilaantuneesta maaperästä kul-

keutuvat haitta-aineet, jalostamon vesilaitoksen purkuvedet, jalostamon höyryverkon lauh-

teet, suljetun kaatopaikan suotovedet sekä poikkeustilanteista aiheutuvat häiriöpäästöt. Teo-

riaosuudessa tunnistettujen mahdollisten päästölähteiden pohjalta lähdettiin selvittämään 

normaalitilanteen päästölähteitä näytteenoton avulla ja häiriöpäästölähteitä ympäristöriski-

analyysin avulla.  
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Mahdollisten päästölähteiden selvittämisen jälkeen käytiin läpi tavanomaisia tapoja käsitellä 

jätevettä erityisesti öljy- ja COD-pitoisuuksien poistamisen kannalta. Jäteveden käsittelyme-

netelmät valittiin BAT-viitedokumentin pohjalta. Kaikki menetelmät esiteltiin pintapuoli-

sesti, jotta saatiin kuva niiden toimintaperiaatteesta ja tärkeimmistä ominaisuuksista.  

 

Näytteitä otettiin kahtena eri päivänä. Näytteitä otettiin Kartanonlahden purosta, kahdesta 

vertailupurosta ja vesilaitokselta. Näytteenotolla pyrittiin vahvistamaan luvussa 3 kartoitet-

tuja mahdollisia päästölähteitä. Näytteenotossa havaittiin, että jalostamon vesilaitoksen yli-

vuotolietteet aiheuttavat selvän pistemäisen COD-kuormituksen Kartanonlahden puroon. 

Öljypitoisuuksien todettiin olevan peräisin maaperästä puroon kulkeutuvista vuodoista. Li-

säksi havaittiin, että erityisesti tuotantolinja 1:n alueella vesilaitoksen kohdalla maaperästä 

kulkeutuu öljyä puroon. Mahdollinen syy tälle on hiekkatäytteinen putkikanava, joka voi 

kerätä öljyistä vettä prosessialueelta ja purkaa sitä Kartanonlahden puroon. Näytteenoton 

perusteella suljettiin pois läheinen Fågelmossenin suo COD-kuormituksen aiheuttajana ja 

jalostamon jakeluterminaalin maaperä merkittävänä öljykuormituksen aiheuttajana.  

 

Normaalitilanteen öljykuormituksen todettiin johtuvan myös öljyn määrittämiseen käytettä-

vän analyysin korkeasta määritysalarajasta. Puroveden öljypitoisuus on useimmiten niin ma-

tala, että se alittaa laboratorioanalyysin määritysalarajan. Öljypitoisuus raportoidaan kuiten-

kin määritysalarajana, mikä vääristää laskennallisia öljypäästöjä todellisuutta suuremmiksi. 

Ilmiön vaikutusta arvioitiin tarkastelemalla viime vuosina raportoituja öljykuormituksia ja 

todettiin, että laskentatapa voi aiheuttaa vuodessa jopa kymmeniä kiloja ylimääräisiä pääs-

töjä.  

 

Häiriöpäästöriskejä arvioitiin SARA-mallin mukaisella ympäristöriskianalyysilla. Riskiana-

lyysin avulla löydettiin viisi merkittävintä häiriöpäästöriskiä purolle. Merkittävimmiksi ris-

keiksi tunnistettiin putkien vuodot reiän tai laiterikkojen takia, säiliöiden vuodot ja jäteveden 

avoaltaiden ylivuodot rankkasateella. Riskien tunnistamisen lisäksi arvioitiin häiriöpäästö-

jen osuutta puron kokonaiskuormituksesta. Arvioinnin perusteella todettiin, että häiriöpääs-

töt eivät yleensä muodosta kovinkaan suurta osuutta päästöistä, mutta jos ne kehittyvät va-

kaviksi ennen kuin ne saadaan hallintaan, ne voivat muodostaa suuria kertakuormituksia. 
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Työn lopuksi selvitettiin keinoja vähentää Kartanonlahden puron öljy- ja COD-päästöjä. Öl-

jyanalyysin kehittämisen tai öljynäytteiden lähettämisen ulkopuoliseen laboratorioon todet-

tiin olevan tehokas keino vähentää laskennallista öljykuormitusta. Maaperästä kulkeutuvien 

päästöjen hallitsemiseksi ei löydetty varmasti toimivaa keinoa, ja kaikki keinot olivat kalliita 

siihen nähden, että maaperästä kulkeutuva öljy saadaan hyvin otettua talteen ennen Karta-

nonlahden puron purkupaikkaa. Häiriöpäästöjen hallintaan löydettiin henkilöstön koulutuk-

seen liittyviä asioita, joilla voidaan parantaa häiriöpäästöjen ehkäisyä. Myös häiriöpäästöjen 

leviämisen rajoittamista voidaan parantaa henkilöstön kouluttamisella.  

 

Puroveden käsittelyyn oli hankala löytää teknisesti sopivaa menetelmää puron kuormituksen 

ja virtaaman vuoksi. Menetelmien vertailussa todettiin, että normaalitilanteeseen sopii par-

haiten luonnollinen menetelmä, kuten kosteikko tai lammikkopuhdistamo. Näille menetel-

mille löydettiin myös kustannuksiltaan sopivat toteutusvaihtoehdot. Lisäksi todettiin, että 

irtoöljyn keräämistä voidaan tehostaa uudella padolla ja häiriötilanteessa purovettä on mah-

dollista ohjata rajallinen määrä jätevedenpuhdistuslaitokselle. Ei kuitenkaan katsottu järke-

väksi investoida käsittelymenetelmään häiriötilanteiden varalle.   
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Liite I. Ympäristöriskianalyysi.  

P = todennäköisyys, C = seuraukset 

Mahdollinen päästö ja 
sen syy Seuraukset Nykyinen varautuminen 

Pisteytys 

P C Riski 

Öljyinen vesi 
1. API- ja AD-altaan ylivuoto 
rankkasateella 

Öljyistä vettä voi päästä maa-
perän kautta puroon, mistä öl-

jyä päätyy puron kautta me-
reen. Öljy voi haitata merialu-
een virkistyskäyttöä. Öljyja-

keiden ympäristövaikutukset 
riippuvat jakeesta ja sen kom-
ponenteista. Yleisesti ottaen 

ne ovat myrkyllisiä vesieliöille 
ja voivat aiheuttaa pitkäaikai-
sia vaikutuksia vesiympäris-

tössä. Osa öljyjakeista liuke-
nee veteen. Suurin osa sedi-
mentoituu ja kiinnittyy orgaa-

niseen ainekseen. Osa ja-
keista on eliöihin kertyviä. 
Raskaat jakeet voivat tahrata 

eläimiä ja kasveja. Öljyjakeet 
voivat sitoutua maaperään. 
Öljyjakeet hajoavat biologi-

sesti, mutta hajoaminen ei ole 
nopeaa. 

Ohjeita rankkasadetilanteeseen varautu-
miseen on sisäisessä ohjeessa OQD-

1314 sekä jätevesilaitoksen sisäisessä 
rankkasadeohjeessa. OW-järjestelmään 
ja jätevesilaitokselle on tehty rakenteelli-

sia muutoksia, joilla on parannettu veden 
virtaamista. API-A:n ylivuotokouruja on 
suurennettu ja OW-kaivoja korotettu. Öl-

jyisten vesien keruualtaiden kapasiteettia 
on lisätty. Palokunnalla on tarvittavat väli-
neet ja koulutus vuodon eristämiseen ja 

siivoamiseen. Puron näytteenottoa tihen-
netään häiriötilanteen sattuessa.  

3 3 9 
2. OW-kaivon ylivuoto rank-
kasateella 

3 2 6 
3. OW-linjan vuoto OW-linjoja on kuvattu niiden kunnon tar-

kastamiseksi.  4 2 8 
4. Sammutusvedet huuhtele-
vat maasta öljyä 

  

1 2 2 
Öljyjakeet, kevyet (bensiinit, raakaöljyt, kaasuöljyt) 

1. Putkilinja vuotaa suoraan 

puroon reiän takia 

Öljyjaetta päätyy puron kautta 

mereen. Öljy voi haitata meri-
alueen virkistyskäyttöä. Öljy-
jakeiden ympäristövaikutuk-

set riippuvat jakeesta ja sen 
komponenteista. Yleisesti ot-
taen ne ovat myrkyllisiä ve-

sieliöille ja voivat aiheuttaa 
pitkäaikaisia vaikutuksia ve-
siympäristössä. Osa öljyja-

keista liukenee veteen. Suu-
rin osa sedimentoituu ja kiin-
nittyy orgaaniseen ainekseen. 

Osa jakeista on eliöihin kerty-
viä. Raskaat jakeet voivat 
tahrata eläimiä ja kasveja. Öl-

jyjakeet hajoavat biologisesti, 
mutta hajoaminen ei ole no-
peaa 

 Putkilinjojen tarkastukset. Massatarkas-

tuksia tehdään seisokkivälein. Tarkastuk-

siin käytetään isotooppikuvauksia tai ult-
raäänellä tehtäviä paksuusmittauksia. Ja-
lostamon henkilökunta laatii tarkastus-

suunnitelman ja urakoitsija suorittaa tar-
kastukset. Suurseisokin aikaan tehdään 
isompien ja kuumien linjojen tarkastuksia. 

Lisäksi putkilinjojen ilmastuksia ja tyhjen-
nyksiä monitoroidaan sekä virtausmit-
tausten perusteella arvioidaan putkien 

kuntoa. Eristevalvojat valvovat eristeiden 
kuntoa. Palokunnalla on tarvittavat väli-
neet ja koulutus vuodon eristämiseen ja 

siivoamiseen. Puron näytteenottoa tihen-
netään häiriötilanteen sattuessa 2 4 8 

2. Putkilinja vuotaa suoraan 

puroon laitteen tai laipan vi-
kaantumisen takia 

Venttiileitä huolletaan seisokeissa ja niille 

tehdään ennakkohuoltosuunnitelmia.  
2 4 8 

3. Putkilinja vuotaa suoraan 

puroon inhimillisen virheen 
(esim. unohdus) takia 

Koulutus, poikkeamien käsittely ja niistä 

oppiminen. 
1 3 3 

4. Putkilinjasta vuotaa öljyä 

maaperän kautta puroon 
reiän takia 

Öljyjaetta päätyy maaperästä 

puroon ja puron kautta me-
reen. Öljy voi jäädä maape-
rään, mistä se kulkeutuu hi-

taasti puroon. Öljy voi haitata 
merialueen virkistyskäyttöä. 
Öljyjakeiden ympäristövaiku-

tukset riippuvat jakeesta ja 
sen komponenteista. Yleisesti 
ottaen ne ovat myrkyllisiä ve-

sieliöille ja voivat aiheuttaa 
pitkäaikaisia vaikutuksia ve-
siympäristössä. Osa öljyja-

keista liukenee veteen. Suu-
rin osa sedimentoituu ja kiin-
nittyy orgaaniseen ainekseen. 

Osa jakeista on eliöihin kerty-
viä. Raskaat jakeet voivat 

 Kts. Öljyjakeet, kohta 1, nykyinen varau-

tuminen.  
4 3 12 

5. Putkilinjasta vuotaa öljyä 

maaperän kautta puroon lait-
teen tai laipan vikaantumisen 
takia 

  

4 3 12 
6. Putkilinjasta vuotaa öljyä 
maaperän kautta puroon inhi-

millisen virheen takia (esim. 
unohdus) 

Koulutus, poikkeamien käsittely ja niistä 
oppiminen. 

2 3 6 
7. Säiliö vuotaa laitteen vi-

kaantumisen takia ja vuoto 
pääsee pois vallitilasta 

 Säiliöille tehdään tarkastuksia, joissa tar-

kastetaan säiliön ulkopuolelta eristeet, 

putkiston kannakointi, jalusta, tikkaat ja 
hoitotasot, varusteet ja maadoitus. Säiliöi-
den vaipasta tarkastetaan korroosiotar-

kastus väh. 8 vuoden välein, maalipinnan 
kunto, laippaliitokset, sisäpuolen vaippa 3 4 12 
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tahrata eläimiä ja kasveja. Öl-

jyjakeet voivat sitoutua maa-
perään. Öljyjakeet hajoavat 
biologisesti, mutta hajoami-

nen ei ole nopeaa. 

hitsaussaumoineen. Sisäosien kiinnityk-

set tarkastetaan. Yhteet tarkastetaan sil-
mämääräisesti ja paksuusmittauksilla. Pa-
lokunnalla on tarvittavat välineet ja koulu-

tus vuodon eristämiseen ja siivoamiseen. 
Puron näytteenottoa tihennetään häiriöti-
lanteen sattuessa 

8. Säiliö vuotaa inhimillisen 
virheen (esim. unohdus tai 
väärä ajaminen) takia ja 

vuoto pääsee pois vallitilasta 

Koulutus, poikkeamien käsittely ja niistä 
oppiminen. 

2 4 8 
9. Säiliö vuotaa reiän takia ja 

vuoto pääsee pois vallitilasta 
 Säiliöille tehdään tarkastuksia, joissa tar-

kastetaan säiliön ulkopuolelta eristeet, 
putkiston kannakointi, jalusta, tikkaat ja 

hoitotasot, varusteet ja maadoitus. Säiliöi-
den vaipasta tarkastetaan korroosiotar-
kastus väh. 8 vuoden välein, maalipinnan 

kunto, laippaliitokset, sisäpuolen vaippa 
hitsaussaumoineen. Sisäosien kiinnityk-
set tarkastetaan. Yhteet tarkastetaan sil-

mämääräisesti ja paksuusmittauksilla. Pa-
lokunnalla on tarvittavat välineet ja koulu-
tus vuodon eristämiseen ja siivoamiseen. 

Puron näytteenottoa tihennetään häiriöti-
lanteen sattuessa. 1 4 4 

10. Maaperästä tihkuu öljyä 
maanrakennustöiden aiheut-
taman vanhan vuodon vapau-
tumisen vuoksi 

Öljyjaetta päätyy puron kautta 
mereen. Öljy voi haitata meri-
alueen virkistyskäyttöä. Öljy-
jakeiden ympäristövaikutuk-

set riippuvat jakeesta ja sen 
komponenteista. Yleisesti ot-
taen ne ovat myrkyllisiä ve-

sieliöille ja voivat aiheuttaa 
pitkäaikaisia vaikutuksia ve-
siympäristössä. Osa öljyja-

keista liukenee veteen. Suu-
rin osa sedimentoituu ja kiin-
nittyy orgaaniseen ainekseen. 

Osa jakeista on eliöihin kerty-
viä. Raskaat jakeet voivat 
tahrata eläimiä ja kasveja. Öl-

jyjakeet voivat sitoutua maa-
perään. Öljyjakeet hajoavat 
biologisesti, mutta hajoami-

nen ei ole nopeaa. 

Prosessialueella on tunnistettu alue, 
jossa maaperästä vapautuu usein öljyä. 
Alueelle on asennettu uppopumput pump-
paamaan öljyä ennen puroon päätymistä. 

Puron näytteenottoa tihennetään häiriöti-
lanteen sattuessa. 

3 1 3 
Etanoli 

1. Putkilinjasta vuotaa kemi-

kaalia maaperän kautta pu-
roon reiän takia 

Etanoli päätyy maaperän 

kautta puroon, mistä se pää-
tyy mereen. Etanoli on hyvin 
vesiliukoista, mutta se haih-

tuu nopeasti pintavedestä. Se 
hajoaa nopeasti biologisesti 
ja lisää vesistön hapenkulu-

tusta, mikä vähentää meren 
happipitoisuutta. Etanoli on 
lievästi myrkyllistä eliöille. 

Etanolia ei luokitella ympäris-
tölle vaaralliseksi. 

 Kts. Öljyjakeet, kohta 1, nykyinen varau-

tuminen. 
2 4 8 

2. Putkilinjasta vuotaa kemi-

kaalia maaperän kautta pu-
roon laitteen tai laipan vikaan-
tumisen takia 

 Venttiileitä huolletaan seisokeissa ja 

niille tehdään ennakkohuoltosuunnitelmia. 

2 3 6 
3. Säiliö vuotaa laitteen vi-
kaantumisen takia ja vuoto 
pääsee pois vallitilasta 

Kts. öljyjakeet, kohta 7, nykyinen varautu-
minen 

3 4 12 
4. Säiliö vuotaa linhimillisen 
virheen (esim. unohdus tai 
väärä ajaminen) takia ja 

vuoto pääsee pois vallitilasta 

Koulutus, poikkeamien käsittely ja niistä 
oppiminen. 

2 4 8 
5. Säiliö vuotaa reiän takia ja 

vuoto pääsee pois vallitilasta 
 Kts. öljyjakeet, kohta 7, nykyinen varau-

tuminen 1 4 4 
6. OW-linja vuotaa  OW-linjojen kuvaukset. 1 3 3 
Metanoli  

1. Putkilinja vuotaa suoraan 
puroon reiän takia 

Metanoli päätyy puron kautta 
mereen. Metanoli liukenee 
hyvin veteen. Se haihtuu hel-

posti veden pinnalta. Metanoli 
hajoaa helposti vedessä vä-
hentäen meren happipitoi-

suutta. Metanoli on lievästi 
myrkyllistä vesieliöille.  

 Kts. Öljyjakeet, kohta 1, nykyinen varau-

tuminen. 1 4 4 
2. Putkilinja vuotaa suoraan 
puroon laitteen tai laipan vi-

kaantumisen takia 

 Venttiileitä huolletaan seisokeissa ja 

niille tehdään ennakkohuoltosuunnitelmia. 
1 4 4 

3. Putkilinjasta vuotaa kemi-
kaalia maaperän kautta pu-

roon reiän takia 

 Kts. Öljyjakeet, kohta 1, nykyinen varau-

tuminen. 
2 4 8 
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4. Putkilinjasta vuotaa kemi-

kaalia maaperän kautta pu-
roon laitteen tai laipan vikaan-
tumisen takia 

Metanoli päätyy maaperän 

kautta puroon, mistä se pää-
tyy mereen. Metanoli ei si-
toudu maa-ainekseen, joten 

se kulkeutuu helposti maasta 
puroon ja pohjaveteen. Meta-
noli liukenee hyvin veteen. Se 

haihtuu helposti veden pin-
nalta. Metanoli hajoaa hel-
posti vedessä vähentäen me-

ren happipitoisuutta. Metanoli 
on lievästi myrkyllistä vesieli-
öille. 

  

2 3 6 
5. Säiliö vuotaa laitteen vi-
kaantumisen takia ja vuoto 
pääsee pois vallitilasta 

 Kts. öljyjakeet, kohta 7, nykyinen varau-

tuminen 
1 4 4 

6. Säiliö vuotaa linhimillisen 
virheen (esim. unohdus tai 

väärä ajaminen) takia ja 
vuoto pääsee pois vallitilasta 

 Koulutus, poikkeamien käsittely ja niistä 

oppiminen. 

1 4 4 
7. Säiliö vuotaa reiän takia ja 

vuoto pääsee pois vallitilasta 
 Kts. öljyjakeet, kohta 7, nykyinen varau-

tuminen 1 4 4 
8. OW-linja vuotaa  OW-linjojen kuvaukset. 1 2 2 
Eetterit (ETBE, MTBE, TAEE, TAME) 

1. Putkilinja vuotaa suoraan 
puroon reiän takia 

Eetteriä päätyy puron kautta 
mereen. Eetterit haihtuvat no-
peasti pintavedestä. Eetterit 

hajoavat hitaasti biologisesti. 
Lievästi myrkyllistä vesieli-
öille.  

 Kts. Öljyjakeet, kohta 1, nykyinen varau-

tuminen. 1 4 4 
2. Putkilinja vuotaa suoraan 
puroon laitteen tai laipan vi-

kaantumisen takia 

 Venttiileitä huolletaan seisokeissa ja 

niille tehdään ennakkohuoltosuunnitelmia. 
1 4 4 

3. Putkilinjasta vuotaa kemi-

kaalia maaperän kautta pu-
roon reiän takia 

 Kts. Öljyjakeet, kohta 1, nykyinen varau-

tuminen. 
2 4 8 

4. Putkilinjasta vuotaa kemi-

kaalia maaperän kautta pu-
roon laitteen tai laipan vikaan-
tumisen takia 

Eetteriä päätyy maaperän 

kautta puroon, mistä se pää-
tyy mereen. Eetterit kulkeutu-
vat helposti maaperästä pu-

roon ja pohjaveteen. Eetterit 
haihtuvat nopeasti pintave-
destä. Eetterit hajoavat hi-

taasti biologisesti. Lievästi 
myrkyllistä vesieliöille. 

  

2 3 6 
5. Säiliö vuotaa laitteen vi-
kaantumisen takia ja vuoto 
pääsee pois vallitilasta 

 Kts. öljyjakeet, kohta 7, nykyinen varau-

tuminen 
1 4 4 

6. Säiliö vuotaa linhimillisen 
virheen (esim. unohdus tai 
väärä ajaminen) takia ja 

vuoto pääsee pois vallitilasta 

 Koulutus, poikkeamien käsittely ja niistä 

oppiminen. 

1 4 4 
7. Säiliö vuotaa reiän takia ja 
vuoto pääsee pois vallitilasta 

 Kts. öljyjakeet, kohta 7, nykyinen varau-

tuminen 1 4 4 
8. OW-linja vuotaa  OW-linjojen kuvaukset. 1 2 2 
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Liite II. Vedenkäsittelymenetelmien vertailu. 

 

Öljynerotusallas Selkeytin Aktiivilieteprosessi Biologinen suodatin Kosteikko Lammikkopuhdistamo Flotaattori Hiekkasuodatus Membraani-bioreaktori Tehostettu hapetus

Reduktio öljy [%]

Yleensä jäljelle jää 50-200 mg/l 

öljyä riippumatta sisääntulevan 

virtauksen pitoisuudesta 65 % 80-90 % 80-90 % 54-94 % 75-95 % 

Samankaltaiset kuin 

aktiivilieteprosessissa. 

Jopa 86 % isolla 

kemilkaalimäärillä 

Reduktio COD [%]
COD:ta poistuu kiintoaineen 

mukana. 80-90 % 38-86 % 

Pitkillä viipymäajoilla voidaan 

päästä jopa 50-75 % 20-60 % 

Samankaltaiset kuin 

aktiivilieteprosessissa. 

Jopa 98 % tarpeeksi isolla 

kemikaalimäärällä.

Reduktio BOD [%] - 25-40 % 90-98 % 60-80 % 55-97 % 70-90 % 30-70 %

Samankaltaiset kuin 

aktiivilieteprosessissa. 

Soveltuva pitoisuus öljy [mg/l]
300-10000 ppm (noin 250-8000 

mg/l)

Soveltuu suurillekin pitoisuuksille. 

Pitoisuuden vaihtelut ja suuret 

yllättävät kuormat vaikuttavat 

heikentävästi 

puhdistusprosessiin.

Kokeiltu eri pitoisuuksilla, 

esimerkiksi 0,84-24 mg/l

Samankaltaiset kuin 

aktiivilieteprosessissa. 

Soveltuva pitoisuus COD [mg/l]-

Soveltuva pitoisuus 0,3-3 kg 

COD/m3d. Puron pitoisuudet ovat 

yleensä pienemmät.  

Mitoitetaan yleensä BOD:n 

perusteella. Kapasiteetti BOD:lle 

vaihtelee suodatintyypin mukaan, 

mutta puron BOD-pitoisuus on 

alarajoilla.

Käytetty niin korkeille kuin 

matalillekin pitoisuuksille. 

Yleensä orgaaninen kuormitus on 

korkeampi kuin purovedessä.

Samankaltaiset kuin 

aktiivilieteprosessissa. 

Käytetään yleensä matalille COD-

pitoisuuksille kustannusten 

vuoksi. Toimii kuitenkin 

monenlaisille pitoisuuksille. 

Soveltuva virtaama

Soveltuu erikokoisille virtaamille, 

pitää kuitenkin aina mitoittaa 

virtaaman mukaan ja virtaaman 

vaihtelut aiheuttavat ongelmia 

puhdistustehokkuudessa. Max. 

Virtaama sopii max. Tilavuuteen

Soveltuu erilaisille virtaamille, 

mutta virtaamapiikit vaikeuttavat 

suunnittelua ja vaikuttavat 

viipymäaikaan.

Soveltuu eri kokoisille virtaamille, 

mutta virtaaman vaihtelu vaikuttaa 

merkittävästi 

puhdistustehokkuuteen. 

Soveltuu eri kokoisille virtaamille, 

mutta virtaaman vaihtelu muuttaa 

viipymäaikaa.

Virtaama voi vaihdella, mutta 

täytyy mitoittaa kevään 

keskiylivirtaaman mukaan.

Soveltuu erilaisille virtaamille, 

mutta viipymäaika pienenee 

suurten virtaamien takia. Kestää 

kuitenkin virtaaman vaihtelua. 

Soveltuu erikokoisille virtaamille. 

Isot virtaaman vaihtelut kuitenkin 

vaikuttavat viipymäaikaan ja 

puhdistustehoon. Tarvitaan 

tasausallas. Herkkä virtaaman vaihtelulle. 

Virtaaman vaihtelu aiheuttaa 

ongelmia tai ohijuoksutusta.

Pinta-alan tarve Max. 180 m2

Noin 190 m2 keskimääräisen 

virtaamalla ja 4 h viipymäajalla.

7 d viipymäajalla, keskiarvoisella 

virtaamalla ja 3 m syvällä altaalla 

noin 260 m2

Melko pieni pinta-ala riittää, 

kompakti laitos.

Suosituksena vähintään 1 % 

valuma-alueesta, eli 0,56 ha. Useita hehtaareita. Suuri pinta-alan tarve Pienehkö.

Lämpötilavaatimukset Yli 5 °C

Toimii parhaiten noin 20 °C 

lämpötilassa. Kylmässä ilmassa 

vaatii pidemmän viipymäajan. 

Toimii heikosti matalissa 

lämpötiloissa, viipymäajan pituus 

kasvaa ja prosessi heikkenee.

Kylmä ilma vaikuttaa 

puhdistustehoon voimakkaasti.

Jää ja lumi vaikuttaa tehoon. 

Orgaanisen aineen poisto voi 

heikentyä talvella Suomen 

oloissa.

Kylmällä ilmalla ja jäätymisellä 

voi olla merkittäviä vaikutuksia 

puhdistustehokkuuteen -

Lämpötila vaikuttaa bioreaktorin 

toimintaan. 

Kemikaalien tarve Ei yleensä käytetä

Usein käytetään kemikaalia 

kiintoaineen saostamiseen.

Voi tarvita pH:n säätöä tai 

hiililähteen lisäämistä. 

Voidaan käyttää tehostamaan 

prosessia, mutta ei pakollista. - -

Tarvitaan happoa tai emästä pH:n 

säätämiseen ja flokkulanttia 

(FeSO4, FeCl3) saostamiseen.

Tarvitaan mahdollisesti 

saostamiseen ennen suodatinta Kemikaaleja tarvitaan jatkuvasti.

Vaadittava infra
Tarvitsee energiaa ja linjan öljyn 

ja lietteen poistamiselle. 

Tarvitaan energiaa, poistettavat 

aineet pitää säilöä tai johtaa pois, 

tarvitaan automaatiota.

Kemikaalien ja ravinteiden syöttö, 

energia, ilma, automaatio.

Energia, lietteenpoisto, 

automaatio. -

Sekoittamiseen/ilmastukseen 

tarvitaan energiaa

Tarvitsee energiaa ja 

ilmaa/kaasua. 

Tarvitsee vettä ja energiaa 

hiekkasuodattimen 

huuhtelemiseen. Lisäksi 

huuhteluvesi täytyy poistaa. 

Tarvitaan energiaa, rakenteita ja 

putkisto konsentroituneen veden 

poistamiseen. Kemikaalit, energia.

Esi- ja jälkikäsittelyn tarve
Tarvetta jälkikäsittelyyn, ei poista 

liuennutta öljyä.

Yleensä jälkikäsittelylle on 

tarvetta.

Pitää yhdistää jälkiselkeyttimeen. 

Yleensä aktiivilietelaitoksen 

kanssa on käytössä esikäsittely 

ja tertiäärikäsittely, mutta näin 

pienillä pitoisuuksilla tuskin olisi 

tarpeen.

Isommille kuormille tarvitaan 

esikäsittelyä, näin pienille ei 

välttämättä. Jälkiselkeytys voisi 

olla tarpeen biomassan 

poistamiseksi. 

Suuremmille pitoisuuksille pitäisi 

olla esikäsittelyä. Kiintoaineen 

takia voi olla tarpeen laskeutusoja 

kiintoaineen/lietteen keräämiseen

Näin pienille pitoisuuksille tuskin 

tarpeen. 

Jälkikäsittely tarvitaan yleensä, 

mutta ei ehkä näin pienillä 

pitoisuuksilla

Mahdollisesti tarvetta 

esikäsittelylle.

Esi- tai jälkikäsittelyä voidaan 

kaivata kustannusten kurissa 

pitämiseksi. 

Soveltuvuus liuenneelle öljylle/COD:lleEi Ei Soveltuu Soveltuu Soveltuu Soveltuu Soveltuu soveltuu Soveltuu

Lietteen syntyminen
Pohjalle syntyy lietettä joka pitää 

poistaa ja käsitellä.

Pohjalle syntyy lietettä, joka 

pitää poistaa ja käsitellä

Syntyy lietettä, jota pitää 

kierrättää ja poistaa.

Syntyy lietettä, kun bakteerit 

syövät orgaanista ainetta ja kun 

biomassa irtoaa kantoaineesta. 

Liete täytyy käsitellä.

 Kiintoaine jää kosteikon pohjalle 

ja pitää poistaa sieltä.

Jää pohjalle, täytyy ruopata 2-5 

vuoden välein

Syntyy lietettä joka kerätään 

flotaatioaltaan reunoilta Syntyy huuhtelusta. Syntyy lietettä. -

Poistetun öljyn käsittely
Erotettu öljy kaavitaan pinnasta ja 

johdetaan käsiteltäväksi. 

Erotettu öljy kaavitaan pinnasta ja 

johdetaan käsiteltäväksi. Öljy poistuu lietteen mukana. Öljy poistuu lietteen mukana. - Öljy poistuu lietteen mukana.

Öljy kerätään flotaattorin pinnalta 

lietteen mukana ja johdetaan 

käsittelyyn. Huuhtelulietteen mukana. Lietteen mukana. -

Energian käyttö
Öljyn- ja lietteenpoisto vaatii 

energiaa. 

Energiaa tarvitaan kemikaalien 

annosteluun, sekoittamiseen, 

pumppaamiseen, lietteen ja öljyn 

poistoon.

Tarvitaan energiaa ilmastukseen, 

pumppaamiseen, sekoittamiseen, 

lietteen kierrätykseen, 

kemikaalien lisäämiseen, lietteen 

poistoon ja jälkiselkeyttimen 

sekoitukseen.

Pienempää kuin 

aktiivilieteprosessilla, on 

kuitenkin tarpeen. -

Sekoittamiseen/ilmastukseen 

tarvitaan energiaa

Energiaa tarvitaan veden 

pumppaamiseen, ilman syötöön 

ja kemikaalien syötöön.

Yleensä vettä pumpataan 

hiekkasuodattimen läpi 

aktiivisesti.

Bioreaktori vaatii energiaa, 

samoin membraanien 

puhdistaminen. 

Energiaintensiivinen. Vaatii paljon energiaa.

Veden johtaminen purosta puhdistukseen

Erotusaltaan toisen pään 

yläosasta, poistaminen samoin 

yläosasta

Vesi johdetaan pyöreään 

altaaseen keskeltä ja 

suorakulmaiseen altaaseen 

altaan päädystä. Tarvitaan 

pumppaamista. 

Vesi johdetaan altaaseen 

erikseen altaan päädystä. 

Vesi täytyy pumpata 

suodattimeen sen yläpuolelta. 

Voidaan johtaa suoraan purosta, 

mahdollisesti kavennetun kohdan 

kautta

Vesi täytyy erikseen pumpata 

flotaattoriin paineistuksen ja 

kaasun lisäämisen kautta Tarvitaan pumppauskalusto.

Vesi pitää pumpata erilliseen 

membraanilaitokseen.

Putkea pitkin, vesi virtaa laitteen 

läpi putkea pitkin

Edut

Poistaa tehokkaasti irtoöljyn 

myös häiriötilanteissa. 

Laskeuttaa lietettä. 

Saa poistettua sekä öljyä että 

COD:ta.

Poistaa tehokkaasti liuennutta 

öljyä ja orgaanista ainesta. 

Soveltuu erilaisille virtaamille ja 

kuormituksille, kestää myös 

shokkikuormia. Hyvä vedenlaatu 

lopputuloksena. Pieni pinta-alan 

tarve. 

Luonnollinen menetelmä, ei 

tarvetta kemikaaleille tai 

energialle. Poistaa myös 

ravinteita. Suhteellisen halvat 

investointikustannukset ja 

ylläpitokustannukset. 

Luonnollinen. Sekoituksen 

vaatima ilmastus mahdollisesti 

toteutettavissa. Ei kemikaalien 

tarvetta. Kestää shokkikuormia, 

niin virtaaman kuin 

kuormituksenkin suhteen. 

Tarvittavaa pinta-alaa voidaan 

pienentää syventämällä 

lammikkoa. 

Poistaa sekä öljyä että CODia 

tehokkaasti

Poistaa kiintoainetta, jossa on 

COD:ta. Hyvin tehokas. 

Ei aiheuta lietteen tai muun 

sekundäärimateriaalin syntymistä 

tai jätettä, tehokas.

Ongelmat

Ei sovellu niin pienille öljymäärille 

kuin purossa on. Erottaa vain yli 

150 µm pisarat.

Virtaaman vaihtelu vaikuttaa 

huomattavasti puhdistustehoon. 

Ei sovellu näin pienille 

pitoisuuksille. Tarvitaan infraa, ei 

kovin luonnollinen ratkaisu. 

Tarvitaan runsaasti monitorointia 

ja prosessin säätämistä. Herkkä 

veden laadun ja määrän 

vaihtelulle. Tarvitsisi lisäksi 

selkeytysaltaan.

Kallis investointi, tarvitsee 

jatkuvaa operointia, voi tukkeutua 

kiintoaineesta.

Puhdistustehokkuus riippuu 

vuodenajasta ja se voi vaihdella 

suuresti. Pitkä käyttöönottoaika 

ennen kuin toimii normaalisti. 

Pohjasta voi liueta COD:ta.

Vaatii suuren pinta-alan pitkän 

viipymäajan vuoksi, eikä 

vaadittavaa pinta-alaa ole 

mahdollista toteuttaa. Lietettä voi 

karata ilmastuksen vuoksi.

Kuluttaa energiaa, syntyy lietettä 

joka täytyy poistaa, vaatii veden 

ohjaamisen luonnottomalle 

reitille.

Öljy ja kiintoaine voi tukkia 

suodattimen.

Membraanien tukeutuminen 

puron kiintoaineesta. 

Konsentroituneen veden 

poistaminen. 

Käyttö on hyvin kallista. Poistaa 

orgaanisen saasteet muttei 

välttämättä kaikkia kemikaaleja. 

HSE-riskit
Avoaltaat voivat aiheuttaa VOC-

päästöjä. 

Voi peittämättömänä aiheuttaa 

VOC-päästöjä. Hajut ja ötökät

Kiintoainepitoinen vesi voi 

aiheuttaa lietteen kertymistä ja 

hajuja. Voi päästää ravinteita jos 

kasvit hajoavat. 

Lietteen karkaaminen mereen, 

hajuhaitat, happisäiliö porttien 

ulkopuolella

Saattavat aiheuttaa VOC- ja HC-

päästöja. 

Huomiotavaa

SSF toimii paremmin vaihtelevalle 

vesimäärälle kuin FWS. SSF 

maksaa paljon enemmän, joten 

sopii siksi parhaiten alle 190 

m3/d virtaamille. 

Vaatii ruoppaamista ja 

laskeutuksen. 

Toteutustapa vaikuttaa 

operointikustannuksiin

Soveltuvuus ei ei ei ehkä soveltuu soveltuu ei ei ei poikkeustilanteisiin

Lähteet: Pescod 1992, Tchobnoglous 2003, Sustainable Sanitation and Water Management Toolbox, Huhn et al. 2015, European Commission 2015, Crites et al. 2006, SYKE 2016, Knight et al. 2016


