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Turun seudulla kuuden kunnan jätevesien käsittely keskitetään Kakolanmäen kallion 
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la. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla on varauduttu tulevaisuudessa kiristyviin lu-
paehtoihin sekä mahdollisiin puhdistetun jäteveden hygieenistä laatua koskeviin lisä-
määräyksiin jättämällä tilavaraus puhdistetun jäteveden desinfioimiselle ultraviolettiva-
lolla. Diplomityössä on selvitetty vuoden kestäneessä tutkimusjaksossa 1.9.2006-
31.8.2007 Turun kaupungin keskuspuhdistamolta mereen johdetun puhdistetun jäteve-
den ja esiselkeytetyn ohitusveden hygieenisen laadun vaihtelua. Jäteveden desinfiointi-
tarvetta on arvioitu tarkastelemalla jätevedenpuhdistamon hygieenistä puhdistustulosta 
ja jätevesien vaikutusta purkuvesistön hygieeniseen tilaan. 
 
Tutkimuksen perusteella virtaama ei vaikuttanut merkittävästi jäteveden ulosteperäisten 
bakteerien määriin. Sen sijaan jäteveden bakteeripitoisuudet laskivat alhaisissa lämpöti-
loissa. Lämpötilan vaikutus näkyi selkeämmin esiselkeytetyssä kuin puhdistetussa jäte-
vedessä eli bakteerien poistumiseen aktiivilietevaiheen aikana vaikuttavat muut tekijät. 
Mitä tehokkaammin aktiivilietevaihe toimi, sitä tehokkaammin myös bakteereja poistui. 
Taudinaiheuttajabakteerit selvisivät puhdistusprosessista paremmin viileän kauden ai-
kana. Puhdistetun jäteveden hygieeninen laatu ei täyttänyt uimaveden tai kasteluveden 
laatuvaatimuksia, joten desinfiointitarve olisi perustelua. Jätevesien vaikutus Turun 
edustan merialueen hygieeniseen tilaan näkyi ajoittain korkeina bakteeripitoisuuksina 
purkupaikan lähistöllä. Vielä ei ole suoraa näyttöä siitä aiheuttavatko jätevedet purku-
paikan lähistön uimarannoilla terveydellisiä riskejä. 
 
Jäteveden UV-desinfiointi kannattava toteuttaa vain jos hygieeninen puhdistusvelvoite 
määrätään. UV-desinfioinnin mitoituksessa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla tulee 
ottaa huomioon suurin sallittu hydraulinen painehäviö. Mitoitus voidaan tehdä puhdis-
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Wastewater treatment of six municipalities in the region of Turku will be centralized 
into Turku’s Kakolanmäki Underground Wastewater Treatment Plant. New treatment 
plant will be in operation at the end of the year 2008. In the future criteria for the quality 
of treated effluent may become tightened and hygienic requirements can be set. There-
fore Kakolamäki treatment plant has been prepared to disinfect treated effluent with 
ultraviolet light. In this Master’s thesis the hygienic qualities of secondary treated efflu-
ent and primary treated wastewater were examined during 1.9.2006-31.8.2007 in Turku 
wastewater treatment plant. The need for disinfection was estimated on the basis of 
treatment plant’s bacterial removal and bacterial contamination of surface waters in 
wastewater discharge area. 
 
Faecal bacterial quantities of wastewater were not strongly dependent on water flow rate 
but it was related to temperature. In low wastewater temperatures bacterial quantities 
were lower and effect of temperature was more significant in primary treated wastewa-
ter than in secondary treated effluent. Therefore bacterial reductions during activated 
sludge process are rather affected by other parameters than process temperature. When 
activated sludge process operated efficiently, also bacterial removal was efficient. 
Pathogenic bacteria survived from treatment process better in lower temperatures. Sec-
ondary treated effluent did not reach hygienic qualities which are set for bathing waters 
or waters used in irrigation, so the need for disinfection would be justified. Wastewaters 
increased bacterial contamination in coastal regions in front of Turku near the discharge 
area. Anyway, there are still no direct indications that discharged wastewaters would 
cause health risks in bathing waters near discharge area. 
 
UV-disinfection is reasonable only if hygienic requirements are set. Hydraulic head loss 
is the primary factor that should be considered if UV –disinfection is taken in use in 
Kakolanmäki treatment plant. Design of UV-disinfection can be done after the plant has 
been started and needed process measurement information is received. 
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LYHENNELUETTELO 

 

AVL  asukasvastineluvulla tarkoitetaan sellaista vuorokausikuormitusta, jonka 

 seitsemän vuorokauden biokemiallinen hapenkulutus (BOD7) on 70 g 

 happea 

BOD7  seitsemän päivän biokemiallinen hapenkulutus  

 (Biochemical Oxygen Demand) 

CODCr kemiallinen hapenkulutus dikromaattihapetusmenetelmällä 

DN denitrifikaatio-nitrifikaatio 

DNA deoksiribonukleiinihappo 

E.coli Escherichia coli -bakteerisuku 

EHEC patogeeninen E.coli -bakteerisuku 

ETY  Euroopan talousyhteisö 

EU  Euroopan unioni 

Evira  Elintarviketurvallisuusvirasto 

faasi  olomuotoalue 

fagi bakteerin tartuttava virus 

FC fecal coliform, fekaalinen koliformi 

Fe rauta 

Fe2+ ferroioni 

Fe3+ ferri-ioni 

FeCl3  ferrikloridi  

Fe2(SO4)3 ferrisulfaatti  

FeSO4·7H2O ferrosulfaatti 

fekaalinen suolistoperäinen 

FINAS Suomen kansallinen akkreditointielin (Finnish Accreditation Service) 

FS fekaalinen streptokokki (fecal streptococcus) 

inaktivointi elinkyvyttömäksi tekeminen 

infektio  tartunta, mikrobi tunkeutuu tai passiivisesti joutuu elimistöön. 

indikaattori  osoitin, ilmaisija 

intoksikaatio myrkytys 
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KA  jäteveden kiintoaine, joka sisältää orgaanista ainetta ja ravinteita  

KAaritm. aritmeettinen keskiarvo 

Kok. kokonais 

KP korkeapaine 

koliformi kolimuotoinen 

KTL  Kansanterveyslaitos 

log logaritmi 

LSYLV Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 

mikrobi yhteisnimitys bakteereille, viruksille ja alkueläimille 

MMM  Maa- ja metsätalousministeriö 

MP matalapaine 

N typpi 

NH4-N ammoniumtyppi 

Normaali-  

floora  ihmisen ihon, limakalvon ja suoliston harmittomat mikrobit 

P fosfori 

patogeeni taudinaiheuttaja 

pmy  pesäkettä muodostava yksikkö, pesäkemäärä 

reduktio puhdistusteho, poistoteho 

resistentti vastustuskykyinen 

RNA ribonukleiinihappo 

serotyyppi bakteerilaji 

STM Sosiaali- ja terveysministeriö 

TKUPUR Turun keskuspuhdistamon purkupaikka 

USEPA US. Environmental Protection Agency 

UV ultraviolettivalo 

VHO Vaasan hallinto-oikeus 

VN Valtioneuvosto 

WHO Maailman terveysjärjestö (World’s Health Organisation) 

zoonoosi  taudinaiheuttajia, jotka voi tarttua eläimiltä ihmiseen ja toisinpäin. 
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SYMBOLILUETTELO 

 

A absorptio, absorbanssi  [cm-1, %] 

c konsentraatio   [mol/l] 

D säteilyannos   [J/m2] 

I säteilyintensiteetti  [W/m2] 

k inaktivaation nopeusvakio  [m2/J, cm2/mWs] 

l pituus   [m, cm] 

N mikrobimäärä   [kpl/100 ml] 

q  tuntivirtaama   [m3/h] 

Q vuorokausivirtaama  [m3/d] 

t altistusaika   [s] 

T transmittanssi, läpäisevyys  [cm-1, %] 

 

α absorptiosuhde  [%] 

ε molaarinen absorptiokerroin [(mol/l)-1 cm-1] 

ρ heijastussuhde  [%] 

τ läpäisysuhde   [%] 

 

Alaindeksit 

 

aritm.  aritmeettinen 

ATU allyylitiourealisäys, joka estää ammoniumin hapettumisesta 

johtuvan hapenkulutuksen BOD7-määrityksessä 

inaktivointi  mikrobin inaktivoitumisaste 

kok  kokonais 

max  maksimi 

min  minimi 

mit  mitoitus 

selviytyminen mikrobin selviytymisaste 
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1. JOHDANTO 
 
Turun seudun jätevesien käsittely tullaan keskittämään vuoden 2008 lopulla käyttöön-

otettavaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoon. Käyttöönottovuoden 2009 aikana 

Turun seudun puhdistamo Oy:n omistamaan seudulliseen jätevedenpuhdistamoon tul-

laan johtamaan Turun ja Kaarinan kaupunkien sekä Liedon, Paimion, Piikkiön ja Rus-

kon kuntien viemäröintialueilla muodostuvat jätevedet. Länsi-Suomen ympäristölupavi-

rasto on antanut 22.9.2003 luvan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon rakentamiseksi 

niin, että puhdistamo otettaisiin käyttöön vuosien 2008-2009 aikana. Myös Raision 

kaupungin viemäröintialueen jätevedet johdetaan viimeistään vuoden 2010 loppuun 

mennessä Kakolanmäen puhdistamolle. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi 

5.6.2008 luvan Raision suunnan jätevesien käsittelylle Kakolanmäen jätevedenpuhdis-

tamossa. Puhdistamon ympäristölupa on voimassa 31.12.2012 asti, johon mennessä 

Turun seudun puhdistamo Oy:n on jätettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. 

 

EU:n vesipuitedirektiivi (2000/60/EY) edellyttää, ettei luonnonvesien virkistyskäyttö 

saa vaarantua. Suomessa direktiivin vaatimukset on huomioitu laissa vesienhoidon jär-

jestämisestä (1299/2004), jossa otetaan huomioon muun muassa vesien virkistyskäyttö 

ja vesien välityksellä leviävät taudit. Uudistunut vesienhoidon suunnittelu on muuttanut 

Suomessa vesien tilan arviointia ja seurantaa. Vesistöjen tilaa tarkastellaan yhtenäisin 

mittarein Euroopan eri luonnonmaantieteellisillä alueilla. Jokien, järvien ja rannikko-

vesien tilaa arvioidaan ja luokitellaan sen ekologisen ja kemiallisen tilan perusteella ja 

koko vesiekosysteemin kannalta. Tavoitteena on että erinomaisiksi tai hyviksi luokitel-

tujen vesien tila ei saa heiketä eikä niiden luokka aleta. Lisäksi hyvää alempaan luok-

kaan kuuluvien vesien tilaa on parannettava. Valtioneuvoston periaatepäätöksen ”Ve-

siensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015” mukaan yhdyskuntien jätevesien käsittelyä 

tulee tehostaa erityisesti, kun jätevedet kohdistuvat pintavesiin, jotka ovat alle hyvän 

tilan tai tila uhkaa heiketä ja joissa vesistön tilaa voidaan parantaa yhdyskuntien jäteve-

sien tehostetun puhdistuksen avulla.  
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Tulevaisuudessa puhdistusvaatimusten kiristyessä on mahdollista, että jätevedenpuhdis-

tamoilta vesistöön johdettavalle jätevedelle voi tulla hygieenisiä laatuvaatimuksia tai 

määräyksiä jäteveden hygieenisen laadun seuraamiseen. Nykyään puhdistetun jäteveden 

kierrätys ja käyttö esimerkiksi maatalouden kasteluvetenä yleistyy ympäri maailmaa, 

jolloin jäteveden tulee täyttää tietyt hygieeniset laatuvaatimukset. Kakolanmäen jäteve-

denpuhdistamolla on varauduttu tulevaisuudessa kiristyviin lupaehtoihin ja niiden saa-

vuttamiseen sekä mereen johdettavan jäteveden laatua ja laadun valvontaa koskeviin 

mahdollisiin lisämääräyksiin. Jätevedenpuhdistamolla on tilavaraus puhdistetun jäteve-

den desinfioimiselle ultraviolettivalolla.  

 

Tässä diplomityössä on selvitetty vuoden kestäneen tutkimusjakson 1.9.2006 - 

31.8.2007 avulla Turun kaupungin keskuspuhdistamon vesistöön johdetun puhdistetun 

jäteveden sekä esiselkeytetyn ohitusveden hygieenistä laatua ja laadun vaihtelua. Hygi-

eenisyystutkimuksessa seurattiin puhdistetun jäteveden hygieenistä laatua kerran viikos-

sa. Ohitusveden hygieenistä laatua pyrittiin seuraamaan kerran kuukaudessa, jos ohitus-

tilanteita esiintyi puhdistamolla työpäivän aikana. Jätevesinäytteistä tutkittiin veden 

hygieenistä laatua kuvaavien ulosteperäistä saastutusta osoittavien bakteerien määriä 

sekä muutamien taudinaiheuttajabakteerien esiintymistä ja määrää.  

 

Diplomityön tavoitteena on arvioida vesistöön johdettavan jäteveden Kakolanmäen jä-

tevedenpuhdistamon desinfiointitarvetta Turun keskuspuhdistamon hygieenisyystutki-

muksesta saatujen tulosten perusteella. Tulosten tarkastelussa verrataan vesistöön joh-

dettavien jätevesien bakteeripitoisuuksia uima- ja kasteluvesien hygieenisiin laatuvaa-

timuksiin. Desinfiointitarvetta arvioidessa otetaan huomioon Kakolanmäen jäteveden-

puhdistamossa hiekkasuodatuksella saavutettava keskimääräinen bakteerireduktio, mikä 

alentaa vesistöön johdettavan jäteveden bakteeripitoisuutta. Desinfiointitarvetta arvioi-

daan myös purkuvesistön käytön ja jätevesien aiheuttaman terveydellisen riskin näkö-

kulmasta. Jätevedenpuhdistamon purkuvesistön hygieenisen tilan vaihtelua tarkastellaan 

Turun edustan merialueen tarkkailututkimusten tuloksien avulla. Jätevedenpuhdistamon 

hygieenisyystutkimuksen tuloksia verrataan jäteveden purkupaikan hygieeniseen tilaan 

ja selvitetään miten jätevedenpuhdistamon hygieeninen puhdistustulos ja ohitusvesien 

määrät vaikuttavat purkuvesistön hygieeniseen tilaan. 
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Diplomityön kirjallisuusosiossa on esitelty työssä tarkasteltavat jätevedenpuhdistamot, 

puhdistamoille asetetut puhdistusvaatimukset sekä jätevesien purkuvesistöä ja sen 

kuormitustarkkailua. Kirjallisuusosiossa tarkastellaan yhdyskuntajäteveden sisältämiä 

taudinaiheuttajia, niiden aiheuttamia terveysriskejä ja vesivälitteisiä epidemioita. Lisäk-

si selvitetään vesien ja jätevesien hygieenisen laadun arviointia ja valvontaa. Jäteveden 

desinfiointia käsittelevässä osuudessa tarkastellaan jäteveden desinfioimista ultraviolet-

tivalolla sekä selvitetään taudinaiheuttajamikrobien herkkyyttä UV-desinfioinnille. UV-

desinfioinnin teknillistaloudellisella tarkastelulla arvioidaan UV-desinfioinnin kustan-

nusvaikutuksia puhdistetun jäteveden hintaan. Diplomityössä esitetään UV-

desinfioinnin mitoitusperusteet ja toteutusmahdollisuudet Kakolanmäen jätevedenpuh-

distamolla.  
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2. TURUN KAUPUNGIN KESKUSPUHDISTAMO 

Turun kaupungin keskuspuhdistamo on biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, 

jossa fosforin saostamiseen käytetään ferrosulfaattia. Keskuspuhdistamo otettiin käyt-

töön lokakuussa 1966 ja laajennus valmistui joulukuussa 1979. Puhdistamolla otettiin 

käyttöön ilmastusaltaiden anoksinen ajotapa ilmastuksen saneerauksen ja ilmastimien 

uusimisen yhteydessä vuosien 2001-2002 aikana ja vuonna 2004 ilmastusaltaissa otet-

tiin käyttöön lietteenkierrätys typenpoiston tehostamiseksi. Puhdistamo käsittää veden 

virtaussuunnassa seuraavat prosessivaiheet: välppäys, hiekanerotus, esiselkeytys, ilmas-

tus ja jälkiselkeytys. Puhdistettu jätevesi johdetaan Turun satama-altaan pohjoisosaan. 

Turun keskuspuhdistamon purkupaikka on liitteen I karttakuvissa 1 ja 2.  

Puhdistamon mitoitusarvot ovat: 

 

Jätevesivirtaama (Qmit) 115 000 m3/d 
Jätevesivirtaama (qmit) 5 800 m3/h 
Maksimi jätevesivirtaama (qmax) 18 000 m3/h 
BOD7ATU-kuorma 28 000 kg/d 
Fosforikuorma 
AVL, asukasvastineluku 

1 390
400 000

kg/d 
asukasta 
 

 

Kuvassa 1 on Turun keskuspuhdistamon alue.  

 
Kuva 1. Turun kaupungin keskuspuhdistamo (kuva: Turun Vesilaitos). 
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Puhdistamolla käsitellään vuositasolla noin 25 milj.m3 jätevettä. Hydraulisessa yli-

kuormitustilanteessa puhdistamon biologista osaa ohitetaan esiselkeytyksestä lietteiden 

karkaamisen estämiseksi. Myös viemäriverkostossa tapahtuu ohijuoksutuksia jäteve-

denpumppaamojen ylivuotokaivojen kautta. Vuonna 2007 käsitellyn jäteveden määrä 

oli 25 040 000 m3 eli keskimäärin 68 700 m3/d. Puhdistamoa ohitettiin esiselkeytyksen 

jälkeen 474 000 m3. Viemäriverkostossa tapahtui ohijuoksutuksia vuonna 2007 noin 

86 900 m3. Puhdistamo- ja verkosto-ohitusten osuus oli yhteensä noin 2 % käsitellystä 

jätevesimäärästä. Jätevedenpuhdistamon AVL eli asukasvastineluku on keskimääräisen 

orgaanisen tulokuorman eli BOD7ATU-tulokuorman perusteella noin 200 000 asukasta. 

(Leino N. 2008) 

 

Turun keskuspuhdistamoa ajetaan ympäri vuoden nitrifioivalla ajotavalla, mikä talvisin 

tarkoittaa lieteiän nostoa voimakkaan nitrifikaation ylläpitämiseksi. Tehostettu typen-

poisto on toteutettu denitrifikaatio-nitrifikaatioprosessia eli DN-prosessia hyväksikäyt-

täen. Kiintoaineen karkaamisen estämiseksi jälkiselkeytykseen menevään veteen syöte-

tään polymeeria. Esiselkeytettyyn jäteveteen syötetään myös kalkkia alkaliteetin ja pH:n 

nostamiseksi. Syksystä 2007 lähtien puhdistamolle tulevaan veteen on syötetty myös 

lisähiililähteenä käytettävää teollisuuden jätemetanolia tehokkaan typenpoiston ylläpi-

tämiseksi. Puhdistamon virtaama- ja kuormitustiedot vuosilta 2006-2007 ovat taulukos-

sa 1. (Leino N. 2008, Levomäki M. 2007) 

Taulukko 1. Puhdistamon tunnusluvut vuosilta 2006–2007. 

  2006 2007
Käsitelty vesimäärä m3/a 24 500 000 25 040 000
Käsitelty vesimäärä keskimäärin m3/d 67 100 68 700
Tuleva vesimäärä maksimi m3/d 228 000 237 000
Esiselkeytetyn jäteveden ohitus m3/a 809 000 474 000
Verkosto-ohitus m3/a 91 000 86 900
Ohitusosuus (käsitellystä jätevedestä) % 3,7 2,2
AVL (asukasvastineluku) keskimäärin asukasta 200 000 210 000
AVL (asukasvastineluku) maksimi asukasta 400 000 440 000
Tuleva BOD7ATU-kuorma keskimäärin (max) kg/d 14 000 (28 000) 15 000 (31 000)
Tuleva fosforikuorma keskimäärin (max) kg/d 440 (800) 500 (2 000)
Tuleva typpikuorma keskimäärin (max) kg/d 2 800 (4 500) 2 800 (4 600)
 
 



 12

Turun keskuspuhdistamolle tulee vuosittain sade- ja sulamisvesistä johtuvia vuotovesiä. 

Vuotovedet laimentavat merkittävästi puhdistamolle tulevan jäteveden pitoisuuksia. 

Turun keskustan viemäröintialueella on vielä vanhaa sekaviemäröintiä, mikä kasvattaa 

puhdistamolle tulevien hule- ja vuotovesien määriä. Runsassateisina päivinä vuotovesi-

en osuus voi olla jopa 70 % puhdistamolle tulevasta vesimäärästä. Myös merenpinnan 

ajoittaisen nousun myötä merivettä pääsee tulvimaan muutaman pumppaamojen kautta 

viemäriverkostoon, mikä osaltaan kasvattaa puhdistamolle tulevia vuotovesimääriä. 

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna vuotovesien määrä on kuitenkin vähentynyt 1990-

luvun jälkeen viemäriverkoston saneerauksen ja erillisviemäröinnin lisäämisen myötä ja 

sitä kautta myös jätevedenpuhdistamon ohitukset ovat vähentyneet. (Leino N. 2008, 

Levomäki M. 2007) 
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3. KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO 
 
Vuoden 2008 lopulla käyttöönotettava Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on neljä rin-

nakkaista linjaa käsittävä aktiivilietelaitos. Jätevedet tullaan käsittelemään biologis-

kemiallisesti aktiivilietemenetelmää ja kemiallista saostusta käyttäen. Jäteveden jälkikä-

sittelynä on jälkiselkeytyksen jälkeen hiekkasuodatus. Puhdistamon tehostettu typen-

poisto perustuu denitrifikaatio –nitrifikaatioprosessiin (DN-menetelmä). Tehokkaan 

typenpoiston ylläpitämiseksi prosessiin syötetään kalkkia. Myös lisähiililähteen syöt-

töön varaudutaan. Fosforia poistetaan kemiallisesti rinnakkaissaostusprosessia käyttäen.  

Mahdollisuutena on toteuttaa myös biologisesti toimiva typen- ja fosforinpoistoprosessi, 

jolloin riittävän tuloksen saavuttaminen varmistetaan jälkisuodattimissa toteuttavalla 

kemiallisella saostuksella. Puhdistamon prosessikaavio on esitetty liitteessä II. (Niemelä 

A. 2005, Suunnittelukeskus Oy 2005). Puhdistamon mitoitusarvot ja arvioitu tulokuor-

ma mitoitustilanteessa on esitetty taulukossa 2. (Suunnittelukeskus Oy 2005) 

 

Taulukko 2. Puhdistamon tunnusluvut mitoitusvuonna 2030. 

 Mitoitusvuosi 2030 
Keskimääräinen virtaama Qkesk m3/d 120 000 
Maksimivirtaama Qmax m3/d 275 000 
Mitoitusvirtaama qmit m3/h 6 000 
Maksimivirtaama qmax m3/h 13 750 
Asukasvastineluku asukasta 315 000 
Tuleva BOD7ATU-kuorma keskimäärin  kg/d 22 000 
Tuleva fosforikuorma keskimäärin  kg/d 760 
Tuleva typpikuorma keskimäärin  kg/d 4 200 
 

Käsitellyn jätevedenmäärä tulee olemaan mitoitustilanteessa lähes puolitoista – kaksin-

kertainen Turun keskuspuhdistamoon verrattuna eli noin 120 000 m3/d.. Puhdistamon 

asukasvastineluku on noin 315 000 asukasta mitoituskuorman perusteella laskettuna. 

Mereen johdetun jäteveden purkupaikka pysyy samana kuin Turun keskuspuhdistamon 

purkupaikka. 
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Kakolamäen jätevedenpuhdistamolla jäteveden viimeinen käsittelyvaihe on hiek-

kasuodatus, jonka jälkeen mahdollinen UV-desinfiointi tulisi. Hiekkasuodatusaltaita on 

20 kappaletta ja niiden yhteispinta-alaksi on mitoitettu 1 000 m2, jolloin yhden hiek-

kasuodatusyksikön pinta-ala on 50 m2. Hiekkasuodatusyksiköt ovat 2–kerros hiek-

kasuodattimia. Hiekkapatjan kokonaiskorkeus on noin 1,5 m. Pohjalla on 0,5 m kvartsi-

hiekkakerros, jonka raekoko on 1-2 mm ja sen päällä on 1m antrasiittia, jonka raekoko 

on 2-4 mm. Suodatuksen aikana vesi virtaa ylhäältä alaspäin ja pesuissa alhaalta ylös-

päin. Kuvassa 2 on esitetty 2-kerros hiekkasuodattimen toimintaperiaate. 

 

 
Kuva 2. 2-kerros hiekkasuodattimen rakenne.  

 

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla normaalitilanteessa hiekkasuodattimilta lähtevän 

jäteveden keskimääräinen laatu on arvioitu taulukossa 3 esitettyjen pitoisuusarvojen 

mukaiseksi. (Suunnittelukeskus Oy 2005) Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla hiek-

kasuodatusta on mahdollisuus tehostaa ferrosulfaatilla. 

 
Taulukko 3. Hiekkasuodatetun jäteveden laatu-arvio.  

 

 

 

 

KA BOD7ATU Kok. N NH4-N Kok. P 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 
5 5 8 0,5 0,3 
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4. JÄTEVESIEN PUHDISTUSVAATIMUKSET  
 
Tässä kappaleessa on esitetty diplomityössä tarkasteltavien jätevedenpuhdistamojen 

ympäristölupien puhdistusvelvoitteet sekä Valtioneuvoston asettamat puhdistusvaati-

mukset yhdyskuntajätevesille. 

 
4.1. Turun kaupungin keskuspuhdistamon ympäristölupa 
 

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämän ympäristöluvan mukaan jätevedet on 

käsiteltävä Turun keskuspuhdistamolla biologis-kemiallisesti siten, että mereen johdet-

tavan jäteveden pitoisuuksien tulee olla enintään ja puhdistustehojen tulee olla vähin-

tään taulukossa 4 esitettyjen arvojen mukaiset. Arvot lasketaan neljännesvuosikeskiar-

voina mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja häiriötilanteet mukaan lukien. Vesis-

töön johdettavan jäteveden kokonaistyppipitoisuus yksittäisellä tarkkailukerralla 24 

tunnin kokoomanäytteestä tutkittuna poikkeuksellisia tilanteita lukuun ottamatta saa olla 

enintään 20 mg N/l, kun veden lämpötila laitoksen biologisessa prosessissa on vähin-

tään 12 °C. Puhdistamon tehostamisen ja käytön tavoitteeksi on taulukossa 4 esitettyjen 

raja-arvojen lisäksi määrätty tavoitearvot BOD7ATU:n ja fosforin pitoisuuksille ja puh-

distustehoille sekä typen puhdistusteholle. Tavoitearvot lasketaan BOD7ATU:n ja fosfo-

rin osalta neljännesvuosikeskiarvoina, typen osalta vuosikeskiarvona. Velvoitetarkkai-

lukertoja on vuodessa 52, jolloin näytteet puhdistamolta tulevasta, esiselkeytetystä ja 

puhdistamolta mereen lähtevästä jätevedestä kerätään automaattisilla näytteenottimilla 

koko vuorokauden ajan jätevesivirtaamien suhteessa painotettuna. 

 
Taulukko 4. Turun keskuspuhdistamon ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset. 

LSYLV, VHO = Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 30.11.2000 nro 74/2000/4, Vaasan hallinto-oikeus 19.2.2002 nro 
02/0040/3, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 22.9.2003 nro 48/2003/4 
* Hakasuluissa olevat arvot ovat tavoitearvoja 
** ,Raja-arvo yksittäisille tarkkailukerroille, kun veden lämpötila laitoksen biologisessa prosessissa on vähintään 12°C. 

 Lupaehdot LSYLV, VHO 

 Pitoisuus (mg/l) Puhdistusteho (%) 

 enintään vähintään 

BOD7ATU 15 [10*] 90 [95*] 

CODCr 125 75 

Kokonaisfosfori 0,5 [0,3*] 90 [95*] 

Kokonaistyppi 20** [50*] 

Kiintoaine 35 90 



 16

4.2. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 
 
Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämän ympäristöluvan mukaan jätevedet on 

käsiteltävä biologis-kemiallisesti jälkisuodatuksen käsittävässä puhdistamossa tai vähin-

tään vastaavalla tavalla siten, että mereen johdettava päästö ja muut ympäristöpäästöt 

jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Puhdistusvaatimukset ovat voimassa puhdistamon 

käyttöönoton jälkeen vuoden 2008 lopusta eteenpäin. Käsitellyn jäteveden pitoisuusar-

vojen on oltava mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan 

lukien enintään taulukossa 5 esitettyjen arvojen mukaiset ja jäteveden käsittelytehojen 

vastaavalla tavalla laskettuna vähintään taulukossa 5 esitettyjen arvojen mukaiset. Kes-

kimääräinen typpireduktio yli 70 % tarkoittaa käytännössä alle 10 mg/l kokonaistyppi-

pitoisuutta lähtevässä jätevedessä.  

 

Arvot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohijuoksutukset, ylivuodot ja 

häiriötilanteet mukaan lukien. Velvoitetarkkailukertoja on vuodessa 52, jolloin näytteet 

puhdistamolta tulevasta, esiselkeytetystä, jälkiselkeytyksestä lähtevästä ja hiekkasuodat-

timilta mereen lähtevästä jätevedestä kerätään automaattisilla näytteenottimilla koko 

vuorokauden ajan jätevesivirtaamien suhteessa painotettuna.  

 
Taulukko 5. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset. 

LSYLV, VHO = Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 22.9.2003  nro 47/2003/4, Vaasan hallinto-oikeus 5.7.2004 nro 
04/0217/3, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 5.6.2008 nro 25/2008/1 (vaatimukset täytettävä neljännesvuosikeskiar-
voina) 
*Vaatimus täytettävä vuosikeskiarvona 
 
 

 Lupaehdot LSYLV, VHO 

Parametri Pitoisuus (mg/l) Puhdistusteho (%) 

 enintään vähintään 

BOD7ATU 10 95 

CODCr 125 75 

Kokonaisfosfori 0,3 95 

Kokonaistyppi  70* 

Kiintoaine 15 90 
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4.3. Valtioneuvoston asetus 888/2006  
 
Yhdyskuntajätevesien tulee täyttää oman ympäristöluvan vaatimusten lisäksi myös val-

tioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä n:o 888/2006 mukaiset vaatimukset, jotka 

on esitetty taulukossa 6. Valtioneuvoston asetus 888/2006 tuli voimaan 1.11.2006 ja 

kumosi samalla valtioneuvoston päätökset 365/1994 ja 757/1998.  

 
Turun keskuspuhdistamo ja Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo ovat asukasvastinelu-

vultaan yli 100 000 asukkaan jätevedenpuhdistamoja, joten VN asetuksen 888/2006 

mukaiset tiukimmat ravinteiden poistovaatimukset ovat voimassa. BOD7ATU:n, CODCr:n 

ja kiintoaineen osalta tuloksia tarkastellaan tarkkailukertakohtaisesti. Sallittu määrä yli-

tyksiä on viisi, joten puhdistamojen on täytettävä VN asetuksen mukaiset vaatimukset 

47 kerralla 52 tarkkailukerrasta (47/52). Fosforin ja typen osalta näytteiden vuosikes-

kiarvojen tulee täyttää vaatimukset. Typpeä koskevien vaatimusten mukaisuus saadaan 

kuitenkin varmistaa käyttämällä päivittäisiä keskiarvoja, jos voidaan osoittaa, että vas-

taava suojelun taso saavutetaan. Tällöin jokaisen 24 tunnin kokoomanäytteen kokonais-

typpipitoisuus saa olla enintään 20 mg/l, kun veden lämpötila laitoksen biologisessa 

prosessissa on vähintään 12°C. Lämpötilarajan asettamisen sijaan typpeä koskevien 

vaatimusten voimassaoloaikaa voidaan rajoittaa ottaen huomioon alueelliset ilmasto-

olosuhteet. (VN asetus 888/2006) 
 

Taulukko 6. VN asetuksen 888/2006 mukaiset puhdistusvaatimukset Turun keskuspuhdistamolla ja Ka-
kolanmäen jätevedenpuhdistamolla. 

 

 Valtioneuvoston asetus 888/2006 

Parametri Pitoisuus (mg/l) Puhdistusteho (%) 

 enintään vähintään 
BOD7ATU 30 70 

CODCr 125 75 

Kokonaisfosfori 1 80 
Kokonaistyppi 10 70 

Kiintoaine 35 90 
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5. TURUN EDUSTAN MERIALUEEN KUORMITUSTARKKAILU 

Turun ympäristön merialueella on tutkittu velvoitetarkkailuna kaupunkiseudun yhdys-

kuntien ja teollisuuden jätevesikuormituksen vaikutuksia merialueen tilaan ja käyttökel-

poisuuteen 1960-luvun lopulta lähtien. Turun edustan merialueen yhteistarkkailuun kuu-

luvista laitoksista johdetaan yhdyskuntajätevesiä mereen Turun, Kaarinan, Raision ja 

Paraisten kaupunkien jätevedenpuhdistamoilta sekä teollisuusjätevesiä Neste Oil Oyj:n 

Naantalin yksiköstä ja Finnfeeds Finland Oy:n Naantalin laitoksesta Velvoitetarkkai-

luun osallistuvien yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen käsitellyt jätevedet johdetaan 

mereen Turussa Linnanaukolle, Kaarinassa Pitkäsalmeen Rauvolanlahteen, Raisiossa 

Raisionlahden sisäosaan ja Paraisilla Vapparin eteläosaan Teollisuuslaitoksista jäte- ja 

lauhdevedet johdetaan Viheriäistenaukolle. (Räisänen R. 2007) 

Turun edustan merialue on tyypillistä Saaristomeren sisäsaaristoa, jonka muodostavat 

erikokoiset saaret ja niiden väliin jäävät salmet ja selät sekä lahdet. Veden vaihtuvuu-

dessa on suuria eroja alueen eri osissa. Airistoa lukuun ottamatta alue on varsin matalaa, 

sillä keskisyvyys on noin 16 m. Vesialueen pinta-ala on 204 km2 ja tilavuus 3 200 

milj. m3. (Räisänen R. 2007) Liitteen 1 kuvassa 1 on kuvattu Turun edustan merialueen 

tarkkailututkimuksen tutkimusalue ja vedenlaadun havaintopaikat. Liitteen 1 taulukossa 

1 on lueteltu havaintopaikkojen nimet, syvyystiedot ja sijainti. Turun keskuspuhdista-

mon purkupaikka on merkitty karttaan nimellä TKUPUR. 

5.1 Jätevesikuormitus  

Turun keskuspuhdistamon jätevesien osuus merialueen jätevesikuormituksesta on suuri. 

Turun keskuspuhdistamolta johdettu BOD7ATU-kuormitus on noin puolet, 50 %, fosfori-

kuormitus lähes 40 % ja typpikuormitus hieman yli puolet, 55 %, merialueen jätevesi-

kuormituksesta. Turun keskuspuhdistamon osuus alueen jätevesien kokonaiskuormituk-

sesta on selvästi pienentynyt 2000-luvulla, mikä näkyy myös merialueen jätevesien ai-

heuttaman kokonaiskuormituksen laskuna. Vielä 2000-luvun vaihteessa Turun keskus-

puhdistamon kuormituksen osuus vaihteli 60-70 % välillä kokonaiskuormituksesta. 

(Räisänen R. ja Turkki H. 2008) 
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5.2. Jokien vesistö-alueilta ja niiden välialueilta tuleva hajakuormitus 

Alueen merkittävin hajakuormittaja on Aurajoki, jonka virtaamaa ja ainemääriä seura-

taan. Aurajokeen tuleva kuormitus on lähes kokonaan hajakuormitusta. Aurajoen ylä-

puoliselta valuma-alueelta pääosa kuormituksesta tulee huuhtoumana pelloilta. Muita 

Turun edustan merialueelle laskevia jokia ovat Askaistenlahden perukkaan laskeva Hir-

vijoki–Maskunjoki ja Pohjoissalmeen laskeva Raisionjoki. 

Jokien valuma-alueiden väliin jääviltä alueilta kuormitus tulee mereen ojavesissä tai 

luonnonhuuhtoumana, ja erot erityyppisten alueiden välillä voivat olla suuria. Alueella 

on saariston kallioisia rantoja, joilta tuleva kuormitus on vähäistä. Hirvensalon, Raision-

lahden perukan ja Askaistenlahden valuma-alueilla on runsaasti viljelysmaita. Välialu-

eeseen kuuluvat myös taajama-alueet, joiden aiheuttama kuormitus poikkeaa pelto- ja 

metsäalueiden haja- ja luonnonkuormituksesta. (Räisänen R. ja Turkki H. 2008) 

5.3. Jätevesi- ja hajakuormituksen vertailu 

Merialueelle joki- ja valumavesien tuoma ravinnekuormitus vaihtelee sateisuudesta 

riippuen vuosien välillä paljon. Runsaat sateet nostavat myös jätevedenpuhdistamoiden 

aiheuttamaa kuormitusta, sillä viemäriverkkoon valuvat hule- ja vuotovedet häiritsevät 

puhdistusprosessin toimintaa. Vuonna 2007 merialueelle tuli jäte-, joki- ja valumavesis-

sä arviolta yhteensä noin 122 tonnia fosforia ja 1 774 tonnia typpeä. Tästä Aurajoen 

fosforikuormituksen osuus oli lähes puolet, 48 %, ja typpikuormituksen osuus oli yli 

kolmannes, 38 %. Vuosina 1999–2007 merialueelle johdettujen jätevesien osuus fosfo-

rikuormituksesta on ollut selvästi pienempi kuin hajakuormituksen osuus. Typpikuormi-

tuksesta jätevesien osuus on yleensä noin kolmannes ja hajakuormituksen osuus on noin 

kaksi kolmasosaa, mutta esimerkiksi vähäsateisena vuonna 2002 noin puolet typpi-

kuormituksesta tuli jätevesistä. Vuonna 2007 Turun keskuspuhdistamon osuus merialu-

eelle tulevasta kokonaiskuormituksesta oli fosforin osalta noin 6 % ja kokonaistypen 

osalta noin 17 %. (Räisänen R. ja Turkki H. 2008) 
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6. JÄTEVEDEN PATOGEENIT JA TERVEYSRISKIT 
 

Yhdyskuntajätevesien sisältämät patogeenit eli taudinaiheuttajaorganismit voidaan jakaa 

kolmeen pääkategoriaan: bakteereihin, alkueläimiin ja viruksiin. (Metcalf & Eddy 2003, 

104-107) Yhdyskuntajäteveden sisältämät patogeenit ovat peräisin taudinaiheuttajia 

kantavista ihmisistä, sillä sairastuttuaan ihmiset erittävät taudinaiheuttajia ulosteiden 

mukana jätevesiin. Useat patogeenit voivat erittyä ulosteisiin vielä pitkänkin ajan kulut-

tua sairastamisen jälkeen. Ihmiset voivat myös oireettomina kantaa ja erittää taudinai-

heuttajia, koska kaikki tartunnansaaneet eivät välttämättä sairastu riippuen muun muas-

sa henkilökohtaisesta vastustuskyvystä. Yhdyskuntajätevesien patogeenipitoisuudet 

vaihtelevat suuresti ja noudattelevat väestörakenteesta ja väestön sairastuvuudesta. Esi-

merkiksi virusperäisten vatsatautiepidemioiden aikaan myös jätevesissä on havaittu run-

saammin suolistoperäisiä viruksia. 

 

Tässä diplomityössä keskitytään yhdyskuntajätevesissä yleisimmin esiintyviin tauteja 

aiheuttaviin bakteereihin, viruksiin ja alkueläimiin. Tarkoitus on kuvata jäteveden pato-

geenisten organismien merkitystä taudinaiheuttajina ja taudinaiheuttajien leviämistapoja 

veden välityksellä. 

 

6.1. Bakteerit 
 

Bakteerit ovat yksisoluisia prokaryoottisia organismeja. Bakteerit ovat muodoltaan sau-

vamaisia, pyöreitä tai spiraaleja ja niiden koko vaihtelee 0,2 – 3 μm:n välillä. Jotkin 

bakteerilajit muodostavat itiöitä lepomuodokseen. Bakteeri-itiöt ovat erittäin kestäviä 

ympäristönmuutoksille ja desinfiointia vastaan ja säilyvät vesistöissä pitkään. (Met-

calf&Eddy 2003, 106-108) Jäteveden sisältämät taudinaiheuttajabakteerit aiheuttavat 

pääosin vatsasuolistotulehduksia. Yleisimmät jäteveden patogeenisten bakteerien aihe-

uttamia sairauksia ovat lavantauti, punatauti, ripulitaudit ja kolera. 
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6.1.1 Salmonellat 
 

Salmonella-suvun bakteerit kuuluvat Enterobacteriaceae -heimoon ja ovat tämän hei-

mon tärkein suolistoinfektioita aiheuttava suku. Salmonella-suvun tärkeimpiä alalajeja 

eli niin sanottuja serotyyppejä ovat Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi ja Salmo-

nella Typhimurium (Lääkintöhallitus 1985b, 5-9). Salmonella –bakteerin eri lajit aiheut-

tavat ihmisessä salmonellatartunnan, jonka oireita ovat äkillinen vatsasuolistotulehdus, 

pahimmillaan verenmyrkytys ja kuume. Vatsasuolistotulehdus ilmenee yleensä voimak-

kaina vatsakipuina, ripulina ja kuumeena. Vaikka oireet ovat voimakkaita muutamia 

päiviä, salmonellatartunta on harvoin tappava. Tartunnan aikana yksi ihmisen uloste-

gramma voi sisältää jopa 109 salmonellabakteeria. Salmonella typhi -bakteeri sen sijaan 

aiheuttaa lavantautia, joka on vakavampi sairaus ja voi kestää viikkoja. Noin 3 %:sta 

lavantaudin sairastaneista tulee Salmonella typhi:n kantajia ja levittävät sitä oireettomi-

na jätevesiin (Vesilind A. 2003, 1-12). Salmonella Paratyphi:n aiheuttama sairaus tun-

netaan nimellä pikkulavantauti ja Salmonella Typhimurium aiheuttamaa sairautta kutsu-

taan hiirilavantaudiksi. Suomessa yleisimmät salmonellatartuntoja aiheuttaneet Salmo-

nella-serotyypit ovat Enteritidis, Typhimurium, Stanley, Virchow, Newport ja Agona 

(KTL 2008 ja KTL 2007c). 

 

6.1.2 Shigellat 
 

Shigella- suvun bakteerien alalajit Sh.dysenteriae, Sh.flexneri, Sh.boydil ja Sh.sonnei 

ovat kaikki ihmiselle patogeenisia. Suomessa yleisimmin tavattuja ovat Shigella sonnei 

ja Shigella flexneri.  Shigella –bakteerien aiheuttamaa tautia kutsutaan shigelloosiksi eli 

bakteeripunataudiksi. Shigelloosi -infektiot ovat tavallisia maissa, joissa etenkin käymä-

lähygienian taso on alhainen. (Lääkintöhallitus 1985b, 9-11) Shigelloosin oireena on 

verinen ripuli, jonka yhteydessä on myös kuumeilua, oksentelua, kouristuksia ja pa-

hoinvointia. Näitä bakteereita esiintyy maailmanlaajuisesti ja pääsääntöisesti niiden 

lähteenä on ihmisen ulosteet. Shigella:n aiheuttamat tartunnat leviävät ulosteiden saas-

tuttaman veden välityksellä. (Athar M.A. 2002, Vesilind A. 2003, 1-12 ja KTL 2008b). 
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6.1.3 E. coli-bakteerit 
 

Ihmisten ja monien eläinlajien suolisto ovat Escherichia coli –suvun bakteerien luon-

nollisia elinympäristöjä. Tartunnat leviävät saastuneen ruuan ja veden välityksellä. Es-

cherichia coli eli E. coli bakteereissa on kuusi sukua, jotka aiheuttavat ripulitauteja ih-

misissä. Niiden aiheuttamat sairaudet vaihtelevat lievästä vatsataudista vakavaan, jopa 

hengenvaaralliseen paksusuolitulehdukseen tai munuaisten toimintahäiriöön. Patogee-

ninen Escherichia colin H57 –suku ja etenkin EHEC bakteeri (tyyppi O157:H7) tuottaa 

shigatoksiineja, jotka aiheuttavat 70 %:lla potilaista veristä ripulointia.. EHEC-infektion 

tavallisimmat oireet ovat verinen, kuumeeton ripuli ja vatsakrampit. Infektio voi johtaa 

pysyvään munuaisvaurioon tai jopa kuolemaan. (Athar M.A. 2002, KTL 2008b) 

 
6.1.4 Listeriat 
 
Listeria monocytogenes bakteeria esiintyy luonnollisesti vesissä ja maaperässä, myös 

eläinten ja ihmisten suolistossa. Sen aiheuttamaa sairautta kutsutaan listeriooksiksi ja 

sille ovat alttiita etenkin immuunivajeiset ja tartuntaherkät henkilöt. Esimerkiksi ras-

kaana oleville naisille L. monocytogenes aiheuttaa influenssan kaltaisen sairauden joka 

on hoitamattomana sikiölle vaarallinen ja voi johtaa jopa keskenmenoon. L. monocyto-

genes voi aiheuttaa myös erilaisia infektioita, kuten ihovaurioita, sydänkalvontulehduk-

sen, nivelsairauksia, luuydin-, keuhko- tai vatsansisäisen tulehduksen. Listerioosi-

infektio leviää pääasiassa saastuneiden elintarvikkeiden välityksellä, mutta mahdollises-

ti myös saastuneen veden saastuttaman elintarvikkeen välityksellä. (Athar M.A. 2002) 

 

6.1.5 Kampylobakteerit 
 

Kampylobakteereista Campylobacter jejuni ja Campylobakter coli ovat tasalämpöisten 

eläinten ja lintujen suolistobakteereja. Ne eivät kuulu ihmisen suoliston normaalifloo-

raan, vaan ovat ihmiselle taudinaiheuttajia. Luonnossa kampylobakteerit säilyvät hyvin 

kylmässä virtaavassa pintavedessä ja niitä esiintyy säännöllisesti myös Suomen vesis-

töissä. Tartunta on yleisimmin elintarvikeperäinen, mutta myös saastunut juomavesi on 

levittää tartuntoja. Suomessa esiintyneet epidemiat ovat yleensä liittyneet saastuneeseen 

juomaveteen tai siipikarjan lihaan. Kampylobakteerien aiheuttaman suolistotulehduksen 

oireina ovat kuumeinen ripuli ja kovat vatsakrampit. (Niemi V-M. et al. 1998) 



 23

6.1.6 Klostridit 
 

Clostridium perfringens kuuluu itiöitä muodostaviin bakteereihin ja se kuuluu ihmisen 

suoliston normaaliflooraan. Clostridium perfringens on yleisimpiä ruokamyrkytysten 

aiheuttajia. Clostridium perfringens aiheuttaman ripulitaudin oireet johtuvat enterotok-

siinista, jota syntyy, kun bakteeri alkaa muodostaa itiöitä suolistossa (Niemi V-M. et al. 

1998, 138-139). Klostrideja erittyy jätevesiin ulosteiden myötä. Clostridium perfringen-

sin kestomuotoja eli itiöitä esiintyy yleisesti ympäristössä. Klostridien itiömuodot säily-

vät infektiokykyisinä pitkiä aikoja vesistöissä, joihin niitä päätyy jätevesien välityksellä. 

 

6.1.7 Vibriot 
 

Vibrioista tunnetuimpia taudinaiheuttajia ovat koleravibriot eli Vibrio cholerae, jonka 

yli sadasta serotyypeistä vain O1 ja O139 aiheuttavat koleran. Kolera on Suomessa 

yleisvaarallinen tartuntatauti jaa kansainvälinen karanteenitauti, jonka toteamisesta on 

tehtävä välitön ilmoitus WHO:lle eli Maailman terveysjärjestölle. Koleran oireet johtu-

vat koleratoksiinista, joka muuttaa suolen limakalvon läpäiseväksi, jolloin kudoksesta 

poistuu runsaasti vettä ja aiheutuu voimakas vesiripuli. Ilman hoitoa potilas kuolee no-

peasti nestehukan seurauksiin. Koleravibrion ainoa luonnollinen isäntä on ihminen ja se 

leviää jätevedellä saastuneen veden ja ruuan välityksellä. Kolerabakteereja esiintyy ylei-

sesti jätevesien purkupaikoilla, kuten joissa ja merenlahdissa. Pohjoismaissa Viron ran-

nikon vesinäytteissä on ajoittain esiintynyt koleravibrioita, mutta niiltä on puuttunut 

kyky aiheuttaa koleratoksiinia. Suomessa koleravibrioita on tavattu satunnaisesti turisti-

en ulostenäytteissä. Muita V. cholerae –bakteerin tyyppejä on löytynyt myös Helsingin 

edusta murtovesistä. Nekin voivat aiheuttaa lieväoireisen ja nopeasti ohimenevän ripuli-

taudin. (Niemi V-M. et al. 1998, 148-149) 

 

6.1.8 Yersiniat 
 

Yersinia enterocolitica –bakteeria esiintyy normaalisti tuotanto- ja kotieläinten suolis-

tossa ja myös ihminen voi toimia sen kantajana. Bakteeria on löydetty myös lähde- ja 

järvivesistä. Tietyt Yersinia enterocolitica –bakteerin alatyypit aiheuttavat ripulitautia. 

Suomessa tavallisin taudinaiheuttaja on serotyyppi O:3.(Niemi V-M. et al. 1998, 149) 
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6.2 Virukset 
 

Ihmisen ulosteista on eristetty satoja eri viruslajeja. Virustartunnan saaneen henkilön 

yksi ulostegramma voi sisältää 107 viruspartikkelia. Jätevesissä virusten määrä vaihtelee 

olosuhteista riippuen, mutta jätevedet voivat sisältää jopa 5·105 viruspartikkelia/ljätevesi. 

(Lääkintöhallitus 1985b, 29-30) Suolistoperäiset virukset kulkeutuvat ihmisen suolis-

toon, ne kiinnittyvät suoliston soluihin ja lisääntyvät. Niiden aiheuttamat oireet johtuvat 

viruksen lisääntymisestä kohde-elimen soluissa ja kohdesolujen tuhoutumisesta viruk-

sen vaikutuksesta. (Niemi V-M.et al. 1998, 31, 150) Virukset kykenevät lisääntymään 

vain isäntänsä tietyissä elävissä soluissa, joiden toimintaa ne alkavat ohjailla.  

 

Myös bakteereilla voi olla omia viruksia, jotka saattavat muuttaa harmittoman bakteerin 

taudinaiheuttajaksi. Viruksia, joiden isäntinä toimivat bakteerit, kutsutaan bakteriofa-

geiksi. Bakteriofageja käytetään myös malliorganismeina virusten olemuksen selvittä-

misessä. Parhaiten tunnettuja ja myös eniten jätevesitutkimuksissa käytettyjä bakterio-

fageja ovat E. colin fagit, eli niin sanotut kolifagit sekä F-RNA-fagit. Yhdyskuntajäte-

vesissä esiintyy lähes poikkeuksetta bakteriofageja (Metcalf & Eddy 2003, Al-Morgin 

S.M. 1999)  

 

6.2.1 Enterovirukset 
 

Jätevesissä esiintyviä yleisimpiä virusryhmiä ovat enterovirukset, joita ovat muun mu-

assa Poliovirus, Coxsackievirukset (A- ja B-ryhmä), Echovirus ja Hepatiitti-A. Entero-

viruksia esiintyy runsaimmin syyskesällä ja jätevesitutkimuksissa on silloin miltei poik-

keuksetta löydetty näytteistä joko Coxsackie B –ryhmän viruksia tai echoviruksia. Ente-

rovirukset voivat aiheuttavaa päänsärkyä, kuumetta, vatsavaivoja, sydänlihaksen tuleh-

duksia, hengitystieinfektioita ja aivokalvontulehdusta.  

 



 25

6.2.2 Hepatiitti A 
 

Hepatiitti A on lainsäädännön mukaan yleisvaarallinen tartuntatauti, ja sen itämisaika 

on pitkä, noin kuukausi tartunnan saamisesta. Viruksen tartuttavuuden suhteen tämä on 

ongelmallista, sillä henkilö voi erittää virusta ulosteeseensa jo kaksi viikkoa ennen oi-

reiden ilmaantumista ja näin levittää sitä ympäristöönsä, esimerkiksi jäteveden välityk-

sellä. Hepatiitti A-viruksen lähteitä ovat ihmisen ulosteiden saastuttama vesi ja sen pi-

laamat elintarvikkeet ja viruksen voi saada myös saastuneessa vedessä kasvatetuista, 

raakana syötävistä merenelävistä. Hepatiittiviruksen aiheuttama tarttuva hepatiitti leviää 

herkästi alueilla, joilla puutteellinen vesihuolto. Hepatiitti A -virus on yksi kaikkein 

parhaiten vesissä infektiokykyisenä säilyvä virus. Hepatiitin oireina ovat päänsärky, 

selkäkivut, kuume ja kellertävä ihonväri, sillä virus lisääntyy maksasoluissa. Hepatiitti 

on harvoin tappava tauti, mutta se aiheuttaa heikkokuntoisuutta ja voi johtaa maksavau-

rioihin. (Vesilind A. 2003, 1-12, Niemi V-M. et al. 1998, 150-151)  

 

6.2.3 Kalikivirukset 

Kalikivirukset ovat yleisimpiä ripulitautien aiheuttajia ja tunnetuin kalikiviruksista on 

norovirus. Kalikiviruksia syntyy ja erittyy ulosteen mukana infektion aikana valtavat 

määrät. Viruspitoisuus ripuliulosteessa voi olla 108 –1010 partikkelia/ml. Viruksen erit-

tyminen ulosteeseen on korkeimmillaan oireilun aikana, mutta virus on osoitettavissa 

ulosteesta jopa muutamia viikkoja taudin jälkeen. Ulosteiden mukana poistunut virus 

joutuu viemäriverkon kautta luonnonvesiin, koska jätevesien puhdistus ei eliminoi vi-

ruksia. Joidenkin kalikivirusten infektoiva annos on erittäin pieni, alle 10 viruspartikke-

lia riittää infektion aikaansaamiseen. Kylmässä vedessä niiden säilyvyys on kuukausia. 

Kalikivirusinfektion aikaansaama immuniteetti on ihmisellä erittäin lyhytaikainen. Jo 

kuuden kuukauden kuluttua sama kalikivirus pystyy infektoimaan ihmisen uudelleen. 

(Bonsdorff C. ja Vesikari T. 2004) Kalikiviruksiin kuuluva norovirus kuuluu Suomessa 

laboratorioiden seurattaviin tartuntatauteihin. Tartuntatautirekisteriin kertyvät tapaukset 

150–836 kpl/vuosi edustavat kuitenkin vain murto-osaa todellisesta norovirussairastu-

vuudesta. Suomessa todetaan vuosittain 30–50 mikrobiologisesti varmistettua norovi-

rustapausten ryvästä, joista keskimäärin vajaa kolmannes on ollut vesi- tai elintarvike-

välitteisiä (KTL 2008b). 
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6.2.4 Rotavirukset 

Rotavirukset ovat myös yleisimpiä ripuli-oksennustaudin aiheuttajia ja ne kuuluvat 

heimoon Reoviridae. Rotavirusten aiheuttama ripulitauti on vetistä ja siihen liittyy voi-

makkaat vatsakrampit. Rotavirusta on sairastuneen ulosteessa jopa 100·109 viruspartik-

kelia ulostegrammassa ja siksi rotavirus tarttuu herkästi. Viruksia erittyy ulosteeseen 

jopa viikon ajan vielä oireiden loppumisesta. Rotavirus on hyvin kestävä virus ja se sel-

viää pitkiäkin aikoja elimistön ulkopuolella. (KTL 2008b). 

6.3 Alkueläimet  
 

Alkueläimet ovat yksisoluisia eukaryootteihin kuuluvia eliöitä. Kooltaan alkueläimet 

ovat 2 – 100 μm Ne esiintyvät joko liikkumaan ja ravinnonottoon kykenevinä muotoina 

eli trofosiitteina tai kuoren suojaamina kestomuotoina, kystina ja ookystina. Kuori suo-

jaa kystia ympäristöolosuhteita vastaan, ja ne säilyvät pitkiä aikoja hengissä isäntäeläi-

men ulkopuolella. Loiset lisääntyvät ainoastaan isäntäeläimessä. (Metcalf & Eddy 2003, 

107-113) 

 

Merkittävimpiä tartunnanaiheuttajia ovat yksisoluiset alkueläimet, kuten ameba, Giar-

dia, Cryptosporidium ja Cyclospora. Näiden alkueläimien alkuperä on yleensä ihmisten 

ja eläinten uloste, joten niitä on myös jätevesissä. Loisten elinkierrossa on vaiheita, jot-

ka kestävät hyvin ääriolosuhteita, esimerkiksi viileitä vesiä. Tällöin jopa pienikin käyt-

töveden saastutus voi aiheuttaa sairastumisia. Alkueläinten ja loisten kyky aiheuttaa 

sairauksia riippuu isännän vastustuskyvystä. (Niemi V-M. et al. 1998, 76) 

 

6.3.1 Ameebat 
 

Entamoeba histolytica on alkueläimiin kuuluva ameba ja aiheuttaa niin sanotun ameba-

punataudin, jonka oireina ovat voimakkaat vatsakrampit ja ripuli. Vaikka Entamoeba 

histolytica aiheuttaa tulehduksen ihmisen paksusuoleen, sen kystat voivat levitä toisiin 

ihmisiin saastuneen veden välityksellä ja aiheuttaa tulehduksen myös vatsasuolistoalu-

eelle. Kystat ovat vastustuskykyisiä desinfioinnille ja voivat selvitä useita päiviä hengis-

sä suoliston ulkopuolella. (Vesilind A. 2003, 1-12) 
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6.3.2 Giardiat ja Cryptosporidium 
 

Alkueläimiin kuuluvat loiset Cryptosporidium ja Giardia lamblia esiintyvät vesissä 

ulkopuolella isäntäeläintä kestomuotoina, joita ovat ookystat ja kystat. Päästessään so-

pivaan isäntään ne aiheuttavat tulehduksen vatsa-suoliston alueella ja lisääntyvät. Nyky-

ään ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, kuinka monta kystaa/ookystaa voi aiheuttaa potenti-

aalisen infektion. (Vesilind A. 2003, 11-4, 11-5)  

 

Giardia lamblia on siimaeliöihin kuuluva alkueläin ja aiheuttaa tartuntoja maailmanlaa-

juisesti, etenkin lapsissa. Sen pääisäntinä toimivat ihmiset ja majavat, mahdollisesti 

myös muut villi- ja kotieläimet. Giardiaasi -epidemiat ovat yleensä seurauksena ulostei-

den saastuttaman veden tai ruoan nauttimisesta. (Athar M.A. 2002) Giardia pesiytyy 

yleensä ohutsuoleen, mutta suoliston ulkopuolella sen kystat aiheuttavat myös jopa 

muutamia kuukausia kestäviä vatsavaivoja. (Vesilind A. 2003, 1-12)  

Cryptosporidium parvum on Coccidia -luokkaan kuuluva alkueläin, joka on yleinen 

ripulinaiheuttaja ihmisellä, etenkin immuunivajeisilla henkilöillä ja lapsilla. Tartunta 

tapahtuu yleensä ulostekontaminoituneen veden tai ruuan välityksellä. Tartuttava muoto 

on Cryptosporidiumin ookysta, joita erittyy tartunnan saaneen ihmisen ulosteeseen jopa 

kuukauden ajan tartunnasta. Tartunta aiheuttaa rajun vesiripulin, jonka oireina ovat ma-

hakivut, pahoinvointi ja joskus myös kuumeilu. Kryptosporidioosia esiintyy maailma-

laajuisesti, etenkin epidemioina (Bonsdorff C. ja Vesikari T. 2004). 

6.3.3 Cyclospora 
 

Cyclospora cayentanensis on itiöitä muodostava alkueläin, joka aiheuttaa ripulia ihmi-

sissä. Se leviää kontaminoituneen veden ja ruuan välityksellä. Cyclosporan aiheuttamat 

oireet ovat samankaltaiset kuin kryptosporidioosin, kuten vesinen ripulointi, huonovoin-

tisuus, painon pudotus ja vatsakrampit. (Athar M.A. 2002, 2)  
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6.4. Taudinaiheuttamistavat ja tartuntalähteet 

Ihmisen kehossa on tuhansia miljoonia bakteereja, jotka muodostavat kullekin ihmiselle 

ominaisen mikrobiston, niin sanotun normaaliflooran. Normaalifloora on ihmiselle vält-

tämätön ja se suojaa taudinaiheuttajilta. (Niemi V-M. et al. 1998, 30) Taudinaiheuttaja-

mikrobit voidaan jaotella taudinaiheuttamistavan mukaan intoksikaatioihin eli myrky-

tyksiin ja tarttuviin infektioihin. Intoksikaatiossa mikrobi on lisääntynyt sen saastutta-

massa vedessä ja muodostanut sinne mikrobimyrkkyjä, mikrobitoksiineja, joista ihmi-

nen saa oireita. Infektiossa tartuntalähteestä saadut mikrobit lisääntyvät ihmisen ruoan-

sulatuselimistössä, useimmiten suolistossa, ja aiheuttavat infektion. Taudinaiheuttamis-

tavasta riippumatta taudinaiheuttajat vaikuttavat ihmisen suoliston aineenvaihduntaan 

häiritsemällä suoliston normaaliflooran toimintaa ja ravinteiden imeytymistä, mikä joh-

taa ripuliin tai oksenteluun.  

Suolistoperäiset tartuntataudit leviävät pääosin saastuneen juomaveden ja ruoan välityk-

sellä, mutta ne voivat levitä myös ihmisestä toiseen. Tauteja, joiden aiheuttajat voivat 

siirtyä eläimistä ihmisiin ja päinvastoin kutsutaan zoonooseiksi. Zoonoosit voivat tarttua 

suoraan tai välillisesti eläimen ja ihmisen välillä. Välillinen tartunta voi tapahtua esi-

merkiksi elintarvikkeiden tai veden välityksellä. (Niemi V-M. et al. 1998, 24) Tauluk-

koon 7 on koottu kappaleessa 6 mainittujen taudinaiheuttajien infektoivat annokset, 

taudin oireet ja yleisimmät tartuntalähteet. 
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Taulukko 7. Jäteveden sisältämien taudinaiheuttajabakteerien, virusten ja alkueläinten infektoivat annok-
set, taudinkuvaukset ja yleisimmät tartuntalähteet. (Niemi, V-M. et al. 1998, 163-169) 

Bakteeri Infektoiva 
annos [kpl] Tartuntataudin oireet Tartuntalähde 

Campylobacter jejuni/coli 104-6 Ripuli, vatsakivut, kuume 
Siipikarjan (C.jejuni) ja 
sian (C.coli) liha ja vesi-
välitteinen tartunta 

Clostridium perfringens > 105/g Ripuli, vatsakivut  Pilaantunut elintarvike. 
Escherichia coli (pato-
geeninen EHEC) 10-100 Verinen ripuli, voi johtaa 

myös munuaisvaurioihin  Zoonoosi (nautakarja). 

Listeria monocytogenes > 100 
Kuumeinen yleisinfektio, 
aivokalvontulehdus, kes-
kenmeno 

 Elintarvikkeet 

Salmonella      Pilaantunut elintarvike, 
   (>2400 serotyyppiä) 103-7 Salmonelloosi, ripulitauti  vesi. 

  Salmonella enterica 
(mm. Typhi, Paratyphi) 103-7 Lavantauti, korkea kuume, 

ripuli, päänsärky   

Shigella (4 spp.) 10-100 
Shigelloosi, ns. bakteeri-
punatauti, verinen ripuli, 
vatsakivut, kuume 

Raa'at vihannekset 
(ulostekontaminoitunut 
kasteluvesi) 

Vibrio cholerae       

  tyypit O1, O139 104-11 

Kolera, voimakas vesiripu-
li, vatsakivut, hoitamatto-
mana voi johtaa kuole-
maan 

Vesi, kyseessä usein 
jätevesikontaminaatio 

  non-O1, non-O139 106-9 Oireet vaihtelevat lievästä 
voimakkaaseen ripuliin   

Yersinia enterocolitica 109 Ripuli, vatsakivut, pahoin-
vointi, kuume.   

Virus    
Enterovirukset (mm. Po-
lio-, Coxsackie-, Echovi-
rukset) 

10-100   Ulostekontaminoitunut 
vesi, ruoka 

Hepatiitti A virus 10-100 
A-Hepatiitti, kuume, pa-
hoinvointi, oksentaminen, 
maksavaurio, keltaisuus 

Ulostekontaminoitunut 
vesi, ruoka 

Kalikivirukset (mm. Nor-
walk eli norovirus) ja ast-
rovirukset 

< 10-1010 Oksentaminen, ripuli, jos-
kus kuume  

Ulostekontaminoitunut 
vesi, raakana syötävät 
merenelävät (simpukat, 
osterit) 

Rotavirus 10-100   Ulostekontaminoitunut 
vesi, ruoka 

Alkueläin    

Cryptosporidium parvum < 10 ookys-
taa 

Ripuli, vatsakipu, pahoin-
vointi, kuume 

Saastunut vesi, saatunut 
kasteluvesi 

Cyclospora cayetanensis - Ripuli, pahoinvointi, vatsa-
krampit 

Saastunut vesi, saatunut 
kasteluvesi 

Entamoeba histolytica = 
suoliameeba 

10-100 kys-
taa 

Veriripuli, alavatsakivut, 
kuume, huonovointisuus 

Saastunut vesi, saatunut 
kasteluvesi 

Giardia lamblia 10-100 kys-
taa 

Ylävatsakivut, pahoinvoin-
ti, oksentelu, ripuli 

Saastunut vesi, saatunut 
kasteluvesi 
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7. VESIVÄLITTEISET EPIDEMIAT 
 

Huonolaatuisen juomaveden aiheuttamiin ripuleihin on arvioitu vuosittain kuolevan 

noin 4 miljoonaa lasta ja sairastuvien määräksi on arvioitu noin 1,5 miljardia. Huono-

laatuinen juomavesi näkyy eräiden kehitysmaiden väestön lisääntyneenä sairastuvuute-

na ja kuolleisuuslukuina. Kehittyneissä maissa vesihuolto yleensä toimii ja sairastumiset 

ovat satunnaisia ja ne liittyvät usein juomaveden saastumiseen jätevesillä teknisen jär-

jestelmän pettämisen seurauksena. Hyvälaatuisen talousveden edellytyksenä onkin jär-

jestelmällinen ja toimiva jätevesihuolto. (Salkinoja-Salonen M. 2002, 429-430) 

 

Ihmisten sairastumisherkkyys tartuntataudeille vaihtelee. Vesiepidemioiden riskejä ar-

vioidessa on tärkeää tunnistaa riskiryhmät, eli henkilöt, joiden vastustuskyky on syystä 

tai toisesta alentunut. Herkkien ihmisten osuus väestöstä on lisääntymässä ja eliniän 

piteneminen kasvattaa myös niiden määrää, jotka ovat alttiita tartuntatauteja aiheuttavil-

le mikrobeille. Riskiryhmiksi luetaan nuoret, vanhat, raskaana olevat ja immuunivas-

teeltaan heikentyneet henkilöt. Immuunivasteeltaan heikentyneiden ryhmään kuuluvat 

muun muassa aidsia, syöpää tai muuta pitkäaikaissairautta sairastavat henkilöt ja elin-

siirtopotilaat. Sairastumisherkkiä ihmisiä on huomattava määrä väestöstä, jopa noin 

25 %. (Niemi V-M. et al. 1998, 27-28) 

 

Veden välityksellä leviävät tartuntataudit voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin välitystapo-

jen perusteella, jotka on esitetty taulukossa 8 (Salkinoja-Salonen M. 2002, 431) 

 
Taulukko 8.  Taudinaiheuttajia jaoteltuna välitystavan mukaan. (Salkinoja-Salonen M. 2002, 431) 

Välitystapa Taudinaiheuttaja  
 

Fekaalis-oraalinen tartunta: saastunutta vettä 
juodaan 

Salmonellojen, EHEC:n, kampylobakteerien, 
giardian, askariksen, syklosporan ja kalikivi-
ruksen aiheuttamat infektiot. 
 

Peseytyminen/uiminen saastuneessa vedessä Uimavedestä saatu pseudomonas- tai stafy-
lokokki-infektio, legionella-infektiot  
 

Elintarvikevälitteinen infektio: Saastuneella 
vedellä kastellaan tai pestään vihanneksia, 
marjoja tai muita tuoreeltaan syötäviä tuotteita 

Salmonellojen, EHEC:n, kampylobakteerien, 
giardian, askariksen, syklosporan ja kalikivi-
rusten aiheuttamat infektiot. 
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Veden välityksellä levinneet joukkosairastumiset johtuvat Suomessa yleensä juomave-

den ulosteperäisestä saastumisesta. Tällöin on yleensä kysymys joko raakaveden riittä-

mätön puhdistus tai jäteveden kulkeutuminen vedenjakeluverkostoon tai vedenottamoon 

pinta- ja pohjavesilaitoksilla. (Niemi V-M. et al. 1998, 74) Huomattava osa vesiepide-

mioista on johtunut jätevesien saastuttamasta pohjavedestä ja edelleen juomaveden 

saastumisesta kunnallisilla pohjavedenottamoilla tai yksityisissä pohjavesikaivoissa. 

Jätevedet ovat usein pilanneet pohjavesiä muun muassa rikkoutuneiden viemäriputkien 

kautta ja jätevettä on päässyt kulkeutumaan pohjavesiin. Tällaisissa tilanteissa pohjave-

denottamoilla on ollut usein riittämätön veden puhdistus muun muassa desinfioinnin 

puuttuessa. Vuosina 1998-2005 raportoituja vesiepidemioita oli yhteensä 52 kappaletta. 

Esiintyneistä vesiepidemioista 78 % oli lähtöisin kunnallisilta pohjavesilaitoksilta, 16 % 

kunnallisilta pintavesilaitoksilta ja noin 6 % yksityisistä pohjavedenottamoista ja kai-

voista. (Bonsdorff C. ja Vesikari T. 2004, KTL 2008 b-c) 

Suomessa vesiepidemioidenaiheuttamista bakteereista yleisimmät ovat kampylobaktee-

ri, salmonellat ja Yersinia enterocolitica. (Niemi V-M. et al. 1998, 69–76) Vuosina 

1998-2005 esiintyneistä vesiepidemioista 11 % oli kampylobakteerien aiheuttamia. 

Viime aikoina juomaveden välityksellä levinneet alkueläimet ovat olleet suuren huomi-

on kohteena ulkomailla. Yksi merkittävimmistä raportoiduista alkueläinperäisistä epi-

demioista tapahtui vuonna 1993 USA:n Milwaukeessa. Kryptosporidioosin aiheutta-

massa epidemiassa sairastui yli 30 000 ja epidemian seurauksena kuoli 47 ihmistä. (Ve-

silind A. 2003, 1-12) Suomessa todetaan vuosittain muutamia kymmeniä alkueläinten 

aiheuttamia yksittäisiä sairastumisia, joista suurin osa liittyy matkailuun ja veden naut-

timiseen ulkomailla. Loisia ei ole kuitenkaan rutiininomaisesti tutkittu vesistämme. No-

kian kaupungissa 2007 tapahtuneen epidemian aikana havaittiin myös giardia -tartuntoja 

(Niemi V-M.et al. 1998, KTL 2008 b-c) 

Virukset ovat merkittävin vesivälitteisiä tartuntoja aiheuttava mikrobiryhmä Suomessa. 

Viime vuosikymmeninä pohjavesi- ja tekopohjavesilaitosten käyttö on yleistynyt juo-

maveden valmistuksessa. Tämän tyypin vesilaitoksissa ei usein käytetä desinfiointia, 

sillä pohjavettä pidetään yleensä turvallisempana raakavesilähteenä kuin pintavettä. 

Suomessa on 1980- ja 90-luvuilta useita esimerkkejä laajoista epidemioista, joissa jäte-

vesi on päässyt sotkeutumaan raakapohjaveteen.  
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Vesivälitteisten epidemioiden aiheuttajana on useimmiten ollut ulostesaastutuksen mu-

kana veteen päässeet kalikivirukset ja näistä yleisimpänä norovirus. Norovirusepidemi-

oita tavataan lähes ympäri vuoden, mutta yleisimpiä ne ovat kevättalvella. Suomessa on 

tavattu norovirusepidemioita, joissa sairastuneiden lukumäärä on noussut jopa tuhan-

siin. (Bonsdorff C. ja Vesikari T. 2004, Niemi V-M. et al. 1998) Suomessa norovirukset 

ovat aiheuttaneet lähes 21 % vuosina 1998-2005 esiintyneistä vesiepidemioista. (KTL 

2008 b-c) 

Taulukkoon 9 on koottu muutamia Suomessa esiintyneitä merkittäviä vesivälitteisiä 

epidemioita, jotka ovat johtuneet jäteveden saastuttamasta juomavedestä. Merkittävin ja 

eniten julkisuutta saanut epidemia sattui vuoden 2007 lopulla Nokian kaupungissa, jossa 

puhdistettua jätevettä pääsi kunnalliseen juomavesiverkostoon ja saastutti suuren osan 

kaupungin juomavesiverkostosta. Taulukossa 9 on myös epidemian aiheuttajat ja epi-

demian puhkeamisen syy, jos se on pystytty varmuudella jäljittämään. 

 
Taulukko 9. Suomessa esiintyneitä merkittäviä jätevesivälitteisiä epidemioita viime vuosikymmeniltä. 

Epidemia Taudinaiheuttaja Lähde 
Varuskunta 1980-luvulla 1) Kampylobakteerit - 

Haukipudas elokuu 1998 1) Kampylobakteerit - 
Noormarkku 1994, n. 3000 
sairastunutta 1) 

Rotavirus tai kaliki-
virus (norovirus) 

Jätevedenpuhdistamon ohijuoksutukset 
kevättulvien aikaan saastuttivat purku-
paikkana olleen joen ja joki tulvi lähei-
seen juomavedenottamoon.  

Itäsuomalainen urheiluopis-
to, säännöllisiä vatsatauti-
epidemioita 1980-luvulta 
90-luvun puoliväliin 1) 

Kalikivirukset (mm. 
norovirus) 

Jäteveden saastuttama juomavesi; puh-
distettu jätevesi laskettiin samaan jär-
veen, josta juomavesi valmistettiin, juo-
maveden desinfiointi oli riittämätön. 

Heinävesi, 1998, lähes 
2000 sairastunutta 1)  

Kalikivirus (norovi-
rus) 

Ulosteiden saastuttama juomavesi, joka 
valmistettiin läheisen järven vedestä. 

Pyhätunturi, joulu 2000, 
300 sairastunutta 2) 

Norovirus, kampy-
lobakteerit, salmo-
nella 

Jätevesilinjassa oli painauma/reikä. 
Jätevedet saastuttivat jätevesilinjasta 
15 m päässä olevan pohjavesikaivon.  

Nokia, 2007, arviolta 
lähes 5000 sairastunutta 2) 

mm. norovirus, 
kampylobakteerit, 
salmonella, giardia 

Jätevedenpuhdistamon teknistä vettä 
pääsi noin 450 m3 kaupungin juoma-
vesiverkostoon. 

1) Niemi, V-M.&al. 1998, 75-78 
2) KTL 2008b-c 
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Pilaantuneen juomaveden lisäksi taudinaiheuttajille voi altistua elintarvikkeiden alku-

tuotannossa käytetyn veden välityksellä. Esimerkiksi ostereiden virusperäinen saastu-

minen tapahtuu lähes aina alkutuotannon yhteydessä. Jos vettä ravinnokseen suodattavat 

osterit ja simpukat kasvavat jätevesien pilaamassa vedessä, ne keräävät elimistöönsä 

suolistoperäisiä viruksia ja toimivat näin taudinvälittäjinä. Yleensä saastutuksen lähtee-

nä ovat olleet yhdyskuntien jätevedet. Taudinaiheuttajamikrobit voivat saastuttaa ravin-

tona käytettäviä kasviksia, jos niiden kastelu- tai lannoitusvetenä on käytetty taudinai-

heuttajia sisältävää vettä. Suomessa ja muissa maissa on raportoitu raakojen itujen levit-

tämiä salmonellaepidemioita 1980 –luvulta lähtien. Salmonellaa saattaa olla idätysvai-

heessa siemenen pinnalla tai kuoren alla, jonne se on kulkeutunut kypsymisvaiheessa 

kasteluvetenä käytetystä jätevedestä. Useissa maissa, joista idättämiseen käytettyjä sie-

meniä tuodaan Suomeen, on puhdistetun jäteveden käyttö kasvien kasteluun ja lannoi-

tukseen yleistä. Epidemioita ovat aiheuttaneet myös EHEC- bakteerin sekä punatauti-

bakteerien eli Shigella –suvun bakteerien saastuttamat kasvikset. Yleensä kyseessä on 

ollut ulkomailta tuodut kasvikset, jotka ovat saastuneet kasteluveden välityksellä. Jäte-

vesikontaminoituneet tuoretuotteet voivat olla myös virus- ja alkueläintartuntojen levit-

täjiä. Viruksista ainakin hepatiitti A- ja kalikivirus ovat aiheuttaneet epidemioita kasvis-

ten välityksellä. (Niemi V-M. et al. 1998, 66-71)  

 

Veden välityksellä tapahtuva tartuntariski on olemassa myös silloin, jos taudinaiheutta-

jia sisältävät jätevedet pääsevät kulkeutumaan virkistyskäytössä oleville vesistöalueille, 

kuten uimarantojen läheisyyteen. Altistumisriski taudinaiheuttajille voivat olla merkit-

tävä, kun jätevedet ovat purkuvesistöä lämpimämpiä ja suolapitoisuus jätevedessä on 

purkuvesistöä alhaisempi. Tällöin jätevesi sekoittuu vesistöön huonosti ja muodostaa 

helposti kelluvan lautan veden pintaan. Tuulet voivat kuljettaa lauttaa pitkiäkin matkoja 

aiheuttaen veden saastumista. (Hokajärvi A-M et al. 2008) 
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7.1. Jäteveden taudinaiheuttajien selviytyminen vesistöissä 
 

Vesivälitteisen infektion aiheuttajille on tyypillistä, että niitä erittyy runsaasti kantaja-

eläimen tai ihmisen ulosteissa ja ne joutuvat jäteveden mukana ympäristöön tai suoraan 

sateiden jälkeen pintavesien mukana vesilähteeseen. (Salkinoja-Salonen M. 2002, 431-

432) Taudinaiheuttajamikrobit eivät pysty yleensä lisääntymään vedessä, mutta ne voi-

vat säilyä infektiokykyisinä jopa viikkojen tai kuukausien ajan esimerkiksi viileissä ve-

sissä. Useissa tutkimuksissa suolistomikrobien on todettu selviävän vedessä elinkykyi-

sinä paremmin alhaisissa kuin korkeissa lämpötiloissa. Vesien lämmetessä muu biolo-

ginen aktiivisuus lisääntyy, jolloin bakteereja kehittyneemmät alkueläimet hyödyntävät 

bakteerimassaa ravintonaan. (Hokajärvi A.-M. et al. 2008, Koivunen J. et al., 2003)  

 

Jotkut taudinaiheuttajabakteerit sietävät hyvin vaihtelevia olosuhteita muodostamiensa 

lepomuotojen eli itiöiden avulla, kuten klostridit. Alkueläimet säilyvät kystina ja ookys-

tina elinkykyisinä vaihtelevissa ääriolosuhteissa. Kryptosporidian ookystat ovat hyvin 

säilyviä myös Suomen olosuhteissa, sillä niiden on todettu säilyvän infektiokykyisinä 

hyvin sekä sisämaan vesissä että merivedessä lämpötilan ollessa 4-22 °C. Ookystien on 

havaittu selviävän murtovesissä jopa yli 12 viikkoa, mutta huonommin murtovettä suo-

laisemmissa merivesissä. (Niemi V-M. et al. 1998, Hokajärvi A.-M. et al. 2008) Suolis-

toperäiset virukset voivat säilyä infektiokykyisinä jopa viikkojen tai kuukausien ajan 

niille suotuisissa olosuhteissa. Esimerkiksi norovirusten on todettu säilyvän viileässä 

vedessä jopa kuukausia (Lääkintöhallitus 1985b, Bonsdorff et al. 2004). Rotavirukset 

voivat selvitä vesiympäristössä olosuhteista riippuen infektiokykyisinä jopa useita viik-

koja. Ne voivat myös liittyä vedessä oleviin kiinteisiin partikkeleihin ja säilyä sedimen-

tissä vieläkin pidempään. (Hokajärvi A.-M. et al. 2008) 

 

Mikrobin herkkyydellä UV-säteilylle on oma vaikutuksensa taudinaiheuttajamikrobien 

elinkykyyn ja siten myös esiintymiseen vedessä etenkin kesäaikana. Kesäisin UV-

säteily on voimakkaampaa verrattuna talviaikaan. Talvella jääpeite suojaa vesiä UV-

säteilyltä. Lisäksi humuspitoisissa vesissä, jotka ovat Suomessa yleisiä, UV-säteilyn 

vaikutukset ovat todennäköisesti vähäisempiä kuin kirkkaissa vesissä. Taulukossa 10 on 

lueteltu eri taudinaiheuttajamikrobien selviytymisaikoja vesissä ja muussa ympäristössä.  
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Jotkin taudinaiheuttajabakteerit selviävät huonommin merivedessä kuin sisävesissä, 

johtuen meriveden suolapitoisuudesta. Poikkeuksena ovat kuitenkin suoloille resistentit 

mikrobit. Yleensä lämpötilalla on kuitenkin suurempi merkitys mikrobien selviämiseen 

ja mikrobit säilyvät viileissä merivesissä pidempään verrattuna lämpimämpiin sisäve-

siin. Maaperässä mikrobit säilyvät pidempiä aikoja, koska olosuhteet muistuttavat suo-

liston hapettomia olosuhteita. Lämpötila maaperässä on hyvin tasaista ja mikrobit ovat 

suojassa auringon UV-säteilyltä. Viljelyskasvien pinnalla mikrobien elinikä on lyhin 

johtuen suuremmasta altistumisesta monille ympäristötekijöille, kuten lämpötilan vaih-

teluille ja auringon UV-säteilylle. (Hokajärvi A.-M. et al. 2008, Koivunen J. et al. 2003) 

 
Taulukko 10. Taudinaiheuttajamikrobien eliniät [d] 20-30oC lämpötilassa eri ympäristöissä. (Metcalf & 
Eddy 2003, 114) 

Taudinaiheuttaja Makea vesi, jätevesi Viljelykasvit Maaperä 
  päivää [d]   päivää [d]   päivää [d] 
 Bakteerit:    
  Fekaaliset koliformita <60 yleensä <30 <30 yleensä <15 <120 yleensä <50 
  Salmonella spp.a <60 yleensä <30 <30 yleensä <15 <120 yleensä <50 
  Shigellaa <30 yleensä <10 <10 yleensä <5 <120 yleensä <50 
  Vibrio choleraeb <30 yleensä <10 <5 yleensä <2 <120 yleensä <50 
Alkueläimet       
  E. Histolytica kystat <30 yleensä <15 <10 yleensä <2 <20 yleensä <10 
Virukset:       
  Enteroviruksetc <120 yleensä <50 <60 yleensä <15 <100 yleensä <20 
a Merivedessä taudinaiheuttamiskyky ja bakteerien elinikä on lyhyempi kuin makeassa vedessä 
b V. Cholerae:n elinikä vesiympäristössä epävarmaa 
c Polio, echo ja coaxackie virukset 
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8. VEDEN HYGIEENISEN LAADUN VALVONTA 
 

Patogeenien eli tautia aiheuttavien mikro-organismien määrittäminen jätevedestä tai 

jätevettä vastaanottavasta vesistöstä on ongelmallista. Jokaiselle patogeenille on yleensä 

erilliset määritysmenetelmät. Taudinaiheuttajien määritysmenetelmät ovat usein myös 

hyvin kalliita ja aikaa vieviä Lisäksi taudinaiheuttajapatogeenin pitoisuus vedessä voi 

olla niin pieni, että määrityksen toteutus on mahdotonta. (Vesilind A. 2003, 1-11) Vesi-

en hygieenistä laatua kuvataankin yleensä tiettyjen ulostesaastutusta osoittavien indi-

kaattoribakteerien avulla. 

 

8.1 Veden hygieniaindikaattorit  
 

Veden hygieenistä laatua tutkitaan epäsuoralla menetelmällä, jossa vedestä tutkitaan 

tasalämpöisten eläinten normaaleina suolistoasukkaina elävien mikrobien määriä. Näi-

den osoitin- eli indikaattorimikrobien esiintyminen vedessä osoittaa veden todennäköi-

sesti saastuneen ulosteilla ja veden voidaan olettaa sisältävän myös muita ulosteperäisiä 

taudinaiheuttajabakteereja, viruksia ja alkueläimiä. (Lääkintöhallitus 1985b, 51-53, 

Metcalf & Eddy 2003, 115)  

 

Ideaalisella indikaattorimikrobilla tulee olla seuraavanlaisia ominaisuuksia, jotta sen 

esiintyminen vedessä kuvastaa ulosteperäistä saastutusta mahdollisimman luotettavasti: 

- Veden laatua kuvaavat indikaattorimikrobien tulee olla samasta lähteestä 

kuin taudinaiheuttajat, joiden läsnäolon mahdollisuutta ne osoittavat. 

- Indikaattorina käytettävää mikrobia täytyy esiintyä vedessä enemmän tai vä-

hintään saman verran kuin taudinaiheuttajia. 

- Indikaattorimikrobin tulee selviytyä paremmin tai vähintään yhtä hyvin ve-

siympäristössä kuin taudinaiheuttajan.  

- Indikaattorimikrobi ei saa lisääntyä kantajansa ulkopuolella. 

- Indikaattorimikrobin eristäminen ja analysointi täytyy olla nopeampi ja sitä 

kautta myös halvempi ja helpompi kuin kohdepatogeenin. 

- Indikaattorimikrobin täytyy kuulua tasalämpöisten eläinten normaaliin suolis-

tomikrobiflooraan. 
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Koska yksittäisen mikrobilajin määritys on paljon aikaa vaativa tehtävä, yleensä analy-

soidaan sellaisia bakteeriryhmiä, joihin mainitut lajit sisältyvät. Ulosteperäistä saastu-

tusta kuvaavat tavallisimmin käytetyt indikaattoriryhmät ovat koliformisten bakteerien 

kokonaismäärä eli niin sanottu kokonaiskoliformit, fekaaliset koliformiset bakteerit, 

koliformisiin bakteereihin kuuluva Escherichia coli ja suolistoperäiset eli fekaaliset 

enterokokit (entiset fekaaliset streptokokit). (Lääkintöhallitus 1985b, 51-53) 

 

Kolimuotoisia eli koliformisia bakteereja käytetään indikaattoreina suolistoperäisten 

taudinaiheuttajien esiintymisestä vedessä. Koliformiset bakteerilajit eivät välttämättä ole 

itsessään patogeeneja, mutta ne toimivat indikaattoreina suolistoperäisistä patogeenisis-

ta mikrobeista. (Salkinoja-Salonen M. 2002) Kokonaiskoliformisten bakteerien ryhmä 

koostuu pääosin Enterobacteriaceae –heimon bakteerisuvuista Escherichia, Enterobac-

ter, Citrobacter ja Klebsiella. Enterobacteriaceae –heimon  bakteereita on runsaasti 

luonnon vesissä ja maaperässä, mutta osa niistä on myös ulosteperäisiä, sillä koliformi-

sia bakteereja on runsaina pitoisuuksina ihmisten ja tasalämpöisten eläinten suolistossa. 

Kokonaiskoliformien määrä ei ole varma merkki ulostesaastutuksesta, mutta sitä pide-

tään likaantumisen yleisindikaattorina. Jätevesien koliformisten bakteerien kokonais-

määrästä on havaittu olevan noin 37 % Escherichia coli –bakteereja, 17 % Klebsiella –

suvun ja 9 % Enterobacter –suvun bakteereja. (KTL 2007a, Lääkintöhallitus 1985b, 51-

53)  

 

Koliformisista bakteereista tasalämpöisten eläinten ja ihmisen suolistossa elävät lämpö-

kestoiset eli fekaaliset koliformit ilmentävät selvemmin ulostesaastutusta kuin koko-

naiskoliformit. Fekaaliset koliformiset bakteerit ovat korkeampaa kasvulämpötilaa sie-

täviä lajeja kuin muut koliformit, ja pystyvät muodostamaan pesäkkeitä vielä 44oC läm-

pötilassa. Jätevesien sisältämistä fekaalisista koliformeista noin 70 % on Escherichia 

coli –bakteereja ja 17% Klebsiella –suvun bakteereja. (Lääkintöhallitus 1985b, 60-61) 

 

Koliformisiin bakteereihin kuuluva Escherichia coli -bakteeri ilmentää tuoretta ulos-

tesaastutusta ja on peräisin lähes yksinomaan ihmisten tai eläinten ulosteesta. E. coli -

bakteerilla on siksi indikaattoreista suorin yhteys mahdollisiin terveysriskeihin ja sitä 

pidetään ulostesaastutusta indikoivista bakteereista parhaana. (KTL 2007a) 
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Ulostesaastutuksen indikaattorina käytetään myös suolistoperäisiä eli fekaalisia entero-

kokkeja. Bakteerien nimitykset ovat muuttuneet bakteeriluokitusten tarkentuessa ja fe-

kaalisista enterokokeista on aiemmin käytetty nimitystä fekaaliset streptokokit. Fekaali-

set streptokokit olivat Streptococcus –suvun ulosteperäisiä bakteereja, mutta ne luetaan 

nykyään enterokokkeihin ja ovat Enterococcus –suvun bakteereja. Enterococcus –suvun 

bakteereja esiintyy usein ihmisten ja tasalämpöisten eläinten ulosteissa, mutta ne voivat 

olla peräisin myös ympäristöstä. Suolistoperäisiä enterokokkilajeja ovat Enterococcus 

faecalis, E. faecium, E. durans ja E. hirae. (KTL 2007a, Lääkintöhallitus 1985b, 51-53) 

Ihmisen ulosteessa suolistoperäisiä enterokokkeja on yleensä vähemmän kuin E.coli-

bakteereja. 

 

Ulosteen sisältämien fekaalisten koliformien (fecal coliform) suhde fekaalisiin entero-

kokkeihin (FS = fecal streptococcus) on hyvä indikaattori, jos halutaan selvittää, onko 

ulosteperäinen saastutus peräisin ihmisistä. Fekaalisten koliformien suhde enterokok-

keihin eli niin sanottu FC/FS –suhde on todettu olevan yli neljä, mikäli mikrobit ovat 

peräisin ihmisen ulosteesta. Muiden tasalämpöisten eläinten ulosteiden FC/FS –suhteet 

ovat selvästi alle yhden tai lähellä yhtä (Geldreich & al., 1969). Samansuuntaisiin tulok-

siin päätyivät Hai L. ja Hongdao C., jotka tutkivat ihmisen ja yleisimpien kotieläinten 

ulosteiden FC/FS –suhteita. Ihmisen ulosteiden FC/FS –suhde oli yli seitsemän ja tasa-

lämpöisten eläinten ulosteiden FC/FS -suhteet olivat alle yhden; lampaan 0,80, nauta-

eläinten 0,70 ja lintujen osalta kanan ulosteen FC/FS –suhde oli 0,46. (Hai L. ja Hong-

dao C., 1982) Enterokokkien on todettu olevan myös hyvin resistenttejä suolalle, minkä 

vuoksi niitä voidaan pitää hyvinä hygieniaindikaattoreina merivedessä. Enterokokit säi-

lyvät myös E.coli- bakteereja paremmin vesiympäristössä. (Edberg et al. 2000, Borrego 

et al. 2002) 

 

Näiden yleisimmin käytettyjen indikaattorimikrobien lisäksi myös Clostridium perfrin-

gens kuvaa hyvin ulosteperäistä saastutusta, koska se kuuluu ihmisen suoliston normaa-

liflooraan. Clostridium perfringens on itiöitä muodostava anaerobinen bakteeri. C. per-

fringens on hyvä indikaattori ulosteperäiselle saastutukselle, jos saastumisesta on kulu-

nut aikaa, sillä sen muodostamat itiöt ovat erittäin kestäviä ja säilyvät vesissä pitkään 

elinkykyisinä. (Metcalf & Eddy 2003, 116, Niemi V-M. et al. 1998, 138-139) 
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Bakteerien viruksia eli bakteriofageja ovat myös hyviä indikaattorimikrobeja. Bakterio-

fageja esiintyy jätevesissä niiden isäntinä toimivien taudinaiheuttajabakteerien yhtey-

dessä, niiden voidaan olettaa osoittavan hyvin tiettyjen taudinaiheuttajien esiintymistä 

jätevesissä. Kolifagit ovat kolibakteereja isäntinään käyttäviä fageja ja niitä käytetään-

kin yleisesti indikaattorimikrobeina. Bakteriofageilla on myös monia muita indikaatto-

rimikrobille ihanteellisia ominaisuuksia. Bakteriofagien osoittamis- ja määritysmene-

telmät jätevesistä ovat yksinkertaisempia, halvempia ja nopeampia verrattuna useimpien 

taudinaiheuttajien eristämiseen vesinäytteestä, minkä vuoksi niitä on helppo käyttää 

suolistoperäisten virusten mallimikrobeina jätevesitutkimuksissa. Lisäksi ne ovat erit-

täin kestäviä eri ympäristöissä sekä erittäin resistenttejä desinfioinnille. (Al-Morgin 

S.M. 1999) 

 

Suomen ympäristökeskuksen vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan vesistöjen 

hygieenisen laadun indikaattoreina käytetään fekaalisten koliformien tai enterokokkien 

määrää (kpl/100 ml). Pintavesistöjen laatuluokituksen mukaan vesistön hygieenistä tilaa 

kuvataan viisiportaisella laatuluokituksella, joka on esitetty taulukossa 11. (Suomen 

ympäristökeskus b)  

 
Taulukko 11. Vesistöjen hygieenistä laatua kuvaavat käyttökelpoisuusluokat raja-arvoineen.  

Veden käyttökelpoisuusluokka 
Indikaattoribakteerit 

(fekaaliset koliformit tai enterokokit) 
 [kpl/100 ml] 

Erinomainen < 10 

Hyvä 10 – 49 

Tyydyttävä 50 – 99 

Välttävä 100 – 999 

Huono > 1000 
 

Suomessa on tutkittu indikaattoribakteerien esiintymistä pintavesissä pitkällä aikavälillä 

1960-luvulta lähtien. Luonnontilaisiksi luokitelluissa vesistöissä havaitut indikaattori-

bakteerit olivat todennäköisimmin peräisin luonnonvaraisista eläimistä, sillä vesistöt 

eivät olleet maatalouden tai jätevesien vaikutuspiirissä. E.coli -bakteereja on havaittu 

suomalaisissa luonnontilaisissa vesissä keskimäärin 12 kpl/100 ml. Fekaalisia strepto-

kokkeja (nykyään enterokokit) on havaittu keskimäärin 26 kpl/100 ml. (Niemi R. ja 

Niemi M. 1991)  
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Luonnontilaisiksi luokitelluilla alueilla esiintyi indikaattoribakteereja hieman useammin 

jokivesissä kuin järvissä. Joet olivat likaantuneempia kuin järvet, koko Suomen medi-

aanien ollessa tyypillisesti fekaalisten koliformien osalta 10-100 kpl/100 ml. (Suomen 

ympäristökeskus a) Vesistöjen < 100 kpl/100 ml bakteeripitoisuuksien voidaan päätellä 

olevan ympäristöstä peräisin olevaa luontaista kuormitusta.  

 

8.2 Vesien hygieeniset laatuvaatimukset 
 

Suomessa puhdistetulle yhdyskuntajätevedelle ei ole asetettu hygieenisiä laatuvaati-

muksia. Sen sijaan juomavedelle, elintarvikkeiden alkutuotannossa käytettävälle vedelle 

sekä uimavesille on asetettu mikrobiologisia laatuvaatimuksia. Jos jätevedet pääsevät 

sekoittumaan käyttövesiin, aiheuttavat ne hygieenisen saastumisriskin ja tekevät vesi-

lähteistä tulee käyttökelvottomia. 

 

8.2.1 Pienten yksiköiden talousvesi  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 401/2001 on annettu laatuvaatimukset pien-

ten yksiköiden talousvesille. Pienten yksiköiden talousvedellä tarkoitetaan laitosta, joka 

toimittaa talousvettä käytettäväksi vähemmän kuin 10 m3 päivässä tai alle 50 henkilön 

tarpeisiin; tai yksittäisen talouden käyttämää omaa vedenhankintaa (talousvesikaivo). 

STM:n päätöksen 401/2001 mukaiset mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -suositukset 

ovat taulukossa 12. 

Taulukko 12. Talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja –suositukset. 

STM:n päätös n:o 401/2001  
Mikrobiologiset muuttujat 

[kpl/100 ml] 

Escherichia coli 0 

Suolistoperäiset enterokokit (a) 0 

Kokonaiskoliformiset bakteerit   0* 
< 100 ** 

a) Tutkittava, jos koliformisten bakteerien määrä on yli 100 kpl/100 ml,  
mutta E.colia ei esiinny 
*Laatusuositus 
** Laatusuositus yksityiselle talousvesikaivolle 
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STM:n päätöksessä 401/2001 on asetettu talousveden raakavetenä käytettävälle pinta-

vedelle hygieeniset laatuvaatimukset. Raakaveden hygieeniset laatuvaatimukset ovat 

voimassa kuitenkin vain siinä tapauksessa, jos talousveden valmistuksessa on vain fysi-

kaalinen käsittely. Vaatimukset ovat taulukossa 13. 

Taulukko 13. Raakavetenä käytettävälle pintaveden hygieeniset laatuvaatimukset, 
jos veden valmistuksessa on pelkkä fysikaalinen käsittely. 

STM:n päätös n:o 401/2001 
Mikrobiologiset muuttujat 

[kpl/100 ml] 

Kokonaiskoliformit 50 

Fekaaliset koliformit 20 

Suolistoperäiset enterokokit  
 20 

Salmonellat 0 kpl/ 5 litraa 
 

8.2.2 Kasteluvedet 
 

Elintarvikkeiden pienimuotoinen jatkojalostaminen sekä myynti suoraan maatiloilta on 

yleistynyt viime vuosina Suomessa. Elintarvikkeiden valmistuksessa ja kasvisten huuh-

telussa käytetään yleensä pintavesiä, jonka välityksellä voi levitä taudinaiheuttajia. 

(Niemi V-M. et al. 1998) Elintarviketuotteiden pesuveden tai jatkojalostukseen käytet-

tävälle vedelle on laatumääräykset ja sen tulee täyttää talousvedelle asetetut laatuvaati-

mukset. (Lybeck et al. 2004) 

Maa- ja metsätalousministeriön on antanut 16.2.2006 asetuksen n:o 134/2006 alkutuo-

tannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista. MMM:n 

asetuksen 134/2006 mukaan veden, jota alkutuotantopaikalla käytetään elintarviketuo-

tantoon käytettävien eläinten juomavetenä, vesiviljelyssä, alkutuotannon tuotteiden kas-

telussa, puhdistamisessa ja jäähdyttämisessä sekä alkutuotantopaikan pintojen, laitteiden 

ja välineiden puhdistamiseen ja huuhteluun, on oltava puhdasta. Vedessä ei saa olla sii-

nä määrin vierasta hajua tai makua eikä myöskään pieneliöitä, loisia tai vieraita aineita, 

että vesi voisi vaarantaa alkutuotannon tuotteiden ja niistä saatavien elintarvikkeiden 

turvallisuuden. 
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MMM asetuksen 134/2006 mukaan muun muassa alkutuotannossa käytettyjen kastelu-

vesien mikrobiologista laatua on tutkittava vähintään kolmen vuoden välein. Kasvien ja 

sienten elintarvikkeeksi tarkoitettujen, sellaisenaan syötävien osien suoraan kasteluun 

saa käyttää vain sellaista vettä, josta on tutkittu mikrobiologisten Escherichia coli ja 

suolistoperäiset enterokokit. Jos vedessä todetaan Escherichia coli -bakteereita yli 

300 kpl/100 ml tai suolistoperäisiä enterokokkeja yli 200 kpl/100 ml, on alkutuotannon 

toimijan ryhdyttävä toimenpiteisiin veden laadun parantamiseksi.  

MMM asetuksen 134/2006 16 § pykälän 2 momentin mukainen vesi tulee tutkia ennen 

käyttöönottoa. Asetuksen 16 § pykälän 2 ja 4 momenttien mukaisten vesien mikrobio-

logisen laadun on täytettävä Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 401/2001 tarkoi-

tetun talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset. Käyttöönoton jälkeen veden laatu on 

tutkittava uudelleen säännöllisesti, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Jos vesi 

ei täytä laatuvaatimuksia, alkutuotannon toimijan on ryhdyttävä toimenpiteisiin veden 

laadun parantamiseksi.  

 

8.2.3 Uimavedet 
 
Suomessa yleisten uimarantojen vesien hygieenistä laatua ja sen valvontaa koskevat 

määräykset on sisällytetty Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksiin 292/1996 ja 

41/1999. Päätökset pohjautuvat EU:n uimavesiä koskevan direktiivin 76/160/ETY laa-

tuvaatimuksiin. (Zacheus O. 2003) Taulukossa 14 on kansalliset laatuvaatimukset ui-

mavesille sekä direktiivin mukaiset laatuvaatimukset ja ohjeelliset tavoitearvot.  

 
Taulukko 14. Sosiaali- ja terveysministeriön päätösten 292/1996 ja 41/1999 määrittelemät uimaveden 
laatuarvot ja EU:n uimavesiä koskevan direktiivin 76/160/ETY mukaiset laatuarvot. 

STMp 292/1996 ja 
41/1999 Direktiivi 76/160/ETY 

Vaatimus Vaatimus Ohjearvo Mikrobiologiset muuttujat 

[pmy/100 ml] [pmy/100 ml] [pmy/100 ml]

Koliformiset bakteerit < 10 000 10 000 500 

Fekaaliset koliformiset bakteerit < 500 2 000 100 

Suolistoperäiset enterokokit  
(Fekaaliset streptokokit) 

< 200 - 100 

Suolistoperäiset virukset 0/10 litraa 0/10 litraa  
Salmonellat 0/ litra 0/ litra  
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Nykyään uimavesidirektiivi 76/160/ETY on korvattu uudella direktiivillä. Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY uimaveden laadun hallinnasta astui voi-

maan maaliskuussa 2006. Maaliskuussa 2006 voimaan tullut uusi uimavesidirektiivi 

2006/7/EY muutti uimavesien laatuvaatimuksia ja valvontaa myös Suomessa (KTL 

2007b).  

 
Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 28.3.2008 päätöksellään yleisiä uimarantojen uima-

veden laatuvaatimuksia ja valvontaa koskevan asetuksen n:o 177/2008, joka pohjautuu 

EU:n uimavesidirektiiviin 2006/7/EY. Yleisillä isoilla uimarannoilla tarkoitetaan ranto-

ja, joilla odotetaan käyvän vähintään 100 uimaria päivässä. (EU, 2006) STM:n asetuk-

sen 177/2008 myötä uimavesien laatua kuvataan kolmiportaisella laatuluokituksella 

(erinomainen, hyvä ja tyydyttävä) ja indikaattoribakteereina ovat suolistoperäiset ente-

rokokit ja E.coli –bakteeri. Uimarannan veden laatuluokka määräytyy neljän perättäisen 

uimavesikauden aikana tehtyjen valvontatutkimusten perusteella. Uimaveden laatuluo-

kan määräytymisen laskentatapaa ei tässä yhteydessä käydä tarkemmin läpi. Sisämaan 

vesille eli makeille vesille ja suolaisille rannikkovesille sekä murtovesille laatuluokat 

määräytyvät eri tavalla. Taulukoissa 15 ja 16 on esitetty laatuluokat ja luokkien raja-

arvot sisävesien ja rannikkovesien uimarannoille.  

 
Taulukko 15. Uuden uimavesiasetuksen STM 177/2008 mukaiset raja-arvot erinomaisen,  
hyvän ja tyydyttävän laadun saavuttamiseksi sisämaan uimavesissä. 

Sisämaan vedet 
Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Mikrobiologiset muuttujat 
(kpl/100 ml) (kpl/100 ml) (kpl/100 ml) 

Suolistoperäiset enterokokit 200* 400* 330** 
Escherichia coli 500* 1 000* 900** 
* Perustuu 95. prosenttipisteeseen, ** Perustuu 90. prosenttipisteeseen 
 

Taulukko 16. Uuden uimavesiasetuksen STM 177/2008 mukaiset raja-arvot erinomaisen,  
hyvän ja tyydyttävän laadun saavuttamiseksi rannikkojen rannikkoalueen uimavesille. 

Rannikkovedet ja jokisuiden vaihettumisalueet 
Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Mikrobiologiset muuttujat 
(kpl/100 ml) (kpl/100 ml) (kpl/100 ml) 

Suolistoperäiset enterokokit 100* 200* 185** 
Escherichia coli 250* 500* 500** 
* Perustuu 95. prosenttipisteeseen, ** Perustuu 90. prosenttipisteeseen 
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Uimaveden laatu katsotaan huonoksi, jos bakteeripitoisuudet ovat tyydyttävän laadun 

raja-arvoja suurempia. Yksittäisen tarkkailukerran raja-arvojen ylitysten toimenpiderajat 

on esitetty taulukossa 17.  

 
Taulukko 17. Yksittäisten valvontatutkimustulosten toimenpiderajat.  

Toimenpideraja 
Sisämaan uimavedet Rannikon uimavedet Mikrobiologiset muuttujat 

(kpl/100 ml) (kpl/100 ml) 
Suolistoperäiset enterokokit 400 200 
Escherichia coli 1 000 500 
 

8.2.4 Puhdistettu yhdyskuntajätevesi 
 

Suomessa ei ole vielä toistaiseksi yleisiä raja-arvoja tai määräyksiä puhdistetun yhdys-

kuntajäteveden bakteeripitoisuuksille. Jätevedenpuhdistamojen ympäristöluvissa kui-

tenkin usein mainitaan, että jätevedet tulee käsitellä siten, ettei niistä aiheudu terveydel-

listä haittaa. Puhdistamokohtaisesti ympäristöluvissa voi olla velvoitteita puhdistetun 

jäteveden hygieenisen laadun tai purkuvesistön hygieenisen tilan seurannalle. Luvissa 

voi olla myös määräyksiä, että jäteveden desinfiointiin on varauduttava tarvittaessa.  

 

Muualla maailmassa puhdistetun jäteveden kierrätys ja uusiokäyttö on yleistä ja tulee 

tulevaisuudessa lisääntymään. Tämä johtuu vesivarojen ehtymisestä, sillä väestönkas-

vun myötä myös makeanveden kulutus kasvaa. Myös tiettyjen alueiden lisääntynyt kui-

vuus on ehdyttänyt vesivaroja. Euroopassa vesistöön laskettavan jäteveden yleisenä 

hygieenisenä ohjearvona pidetään uimavesidirektiiviä, vaikkakaan EU:n yhtenäistä lain-

säädäntöä ei vielä ole. EU –mailla on omia kansallisia vedenlaatumääräyksiä myös puh-

distetun jäteveden uusiokäyttöä varten. Esimerkiksi Saksassa kasteluvesi saa sisältää 

fekaalisia koliformeja enimmillään 100 kpl/100 ml. (Wedeco 2006, Rajala et al. 2001) 

Italiassa puhdistetussa jätevedessä saa olla kokonaiskoliformeja vain 2 kpl/100 ml, jos 

jätevettä käytetään maatalouden kasteluvetenä (Caretti & Lubello 2003).  
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Yhdysvalloissa monilla osavaltioilla on fekaalisille koliformeille raja-arvona < 2,2 – 

5000 kpl/ml ja kokonaiskoliformeille < 2,2 – 10 000 kpl/ml. Raja-arvot vaihtelevat eri 

osavaltioiden määräysten, vesistön käyttötarkoituksen ja purkuvesistön hydrologisten 

ominaisuuksien mukaan. Raja-arvoille voi olla myös vuodenaikaisvaihteluja. Vesistöön 

laskettavan jäteveden yleisin raja-arvo fekaalisten koliformien määrälle on 200 kpl/ml 

(Vesilind A. 2003, Metcalf & Eddy 2003, 1219). Raja-arvot ovat tiukempia kierrätettä-

välle jätevedelle verrattuna vesistöön laskettavalle jätevedelle ja raja-arvot vaihtelevat 

kierrätetyn jäteveden käyttökohteen mukaan.  
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9. JÄTEVEDEN UV -DESINFIOINTI  
 

Desinfioinnilla tarkoitetaan operaatiota, jossa patogeeniset organismit joko tapetaan, 

saadaan lisääntymiskyvyttömiksi tai kyvyttömiksi aiheuttamaan infektiota. Desinfioin-

nin määritelmää ei tule sekoittaa sterilisointiin, joka tarkoittaa kaiken elävän tappamista 

tietystä ympäristöstä. (Vesilind A. 2003) Ultraviolettisäteilyyn perustuva desinfiointi 

luokitellaan fysikaaliseksi desinfiointimenetelmäksi. UV -desinfioinnissa ultraviolet-

tisäteilyä synnyttävän lampun tuottama sähkömagneettinen energia eli tietyn aallonpi-

tuuden omaava säteily absorboituu mikrobisolun geneettiseen materiaaliin, jolloin solun 

jakaantuminen estyy ja mikrobista tulee elinkyvytön. UV-desinfioinnissa mikrobi ei siis 

varsinaisesti kuole, vaan inaktivoituu. 

 

Mikrobeja tuhoavan UV –säteilyn hyödyntäminen desinfiointitarkoituksessa keksittiin 

ja otettiin käyttöön juomaveden valmistuksessa jo 1900 –luvun alkuvaiheessa. Tämän 

jälkeen UV –säteilyä on hyödynnetty monissa eri sovelluksissa ja sille on useita käyttö-

kohteita. Vaikka UV –desinfiointia on käytetty alunperin juomaveden valmistuksessa, 

sen käyttö jätevesien desinfioinnissa on lisääntynyt 1990 –luvulta lähtien lamppujen ja 

muiden oheislaitteiden kehittymisen ansiosta. (Metcalf & Eddy 2003, 1298) Aiemmin 

UV –desinfioinnin yleistymistä on jarruttanut sen kalleus, laitteistojen alhainen luotet-

tavuus ja hankala huoltaminen. Perinteisen desinfiointimenetelmän kloorauksen edut 

kuten halpuus, käyttövarmuus ja tekniikan tuntemus on ollut myös esteenä UV -

desinfioinnin yleistymiselle. UV –tekniikan viimeaikaiseen kehitykseen onkin vaikutta-

nut kloorauksen yhteydessä havaitut haitat, kuten klooriyhdisteiden vaarallisuus ja hai-

tallisten sivutuotteiden, trihalometaanien ja muiden orgaanisten klooriyhdisteiden, syn-

tyminen. (Hijnen W.A.M. et al. 2006, 5) 

 

UV- desinfiointia on yksi uusista ja parhainta mahdollista tekniikkaa hyödyntävä desin-

fiointimenetelmä. UV desinfiointitekniikan kehitys on tehnyt siitä myös taloudellisesti 

kannattavan desinfiointimenetelmän, kun lamppujen säteilyteho on kasvanut, energian-

kulutus on alentunut ja käyttöikä pidentynyt. UV –desinfiointi on tulevaisuudessa var-

teenotettava jätevesien desinfiointimenetelmä, sillä muut uudet tekniikat, kuten ult-

ra/kalvosuodatus ja otsonointi ovat tekniikaltaan kalliita UV –desinfiointiin verrattuna.  
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Suomessa UV-desinfiointia käytetään suuressa mittakaavassa lähinnä talousveden val-

mistuksessa, ja suurin UV-desinfiointilaitteisto on Helsingin Vedellä. Monilla jäteve-

denpuhdistamoilla on kuitenkin tehty saneerausprojektien yhteydessä tilavarauksia ja 

suunnitelmia lähtevän jäteveden UV-käsittelyä varten, sillä tulevaisuudessa jäteveden-

puhdistamon hygieeniselle puhdistustulokselle voi tulla velvoitteita ja niihin on täytynyt 

varautua. Suomessa on jätevesisovelluksiin saatavilla muutamien laitevalmistajien UV-

desinfiointilaitteita. Esimerkiksi Hyxo Oy myy Wedeco:n UV-laitteita ja Sarlin Oy Ab 

myy Trojan Technologies:n TrojanUV-laitteistoja ja HOH separtec Oy myy Bersonin 

UV-laitteita. 

 

9.1 UV –säteily 
 

UV –säteily eli UV -valo on tietyn aallonpituuden omaavaa sähkömagneettista säteilyä. 

Sähkömagneettisen säteilyn spektrissä UV-säteily sijoittuu röntgensäteilyn ja näkyvän 

valon välille. UV –säteilyksi luokitellaan säteily joka on aallonpituudeltaan 100 – 400 

nanometriä (nm). UV –säteily jaetaan eri osa-alueisiin ja niiden rajat vaihtelevat hieman 

eri lähteissä. Kuvasta 2 näkyy UV-säteilyn sijoittuminen sähkömagneettisen säteilyn 

spektriin ja UV-säteilyn eri osa-alueet: tyhjiö –UV 100-200 nm, UV-C 200-280 nm, 

UV-B 280-315 nm, UV-A 315-400 nm. (USEPA 1999, 256, USEPA 2006, 40) 

 

 
Kuva 2. UV-säteilyn aallonpituusalue ja jaottelu eri säteilylajeihin. 

 

UV-desinfioinnissa käytetään hyväksi pääosin UV-C ja osin UV-B säteilyyn kuuluvaa 

aluetta, sillä aallonpituudeltaan 200-300 nm säteily on mikrobeille ja muille eläville 

soluille haitallisinta. (USEPA 2006, 40, Metcalf & Eddy 2003, 1298) 
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9.1.1 UV-säteilyn eteneminen väliaineessa 
 

UV –säteilyn kulkeutuminen lampusta desinfioitavaan veteen ja sen leviäminen vesiti-

lassa perustuu valon heijastumiseen, absorptioon, läpäisyyn ja taittumiseen väliaineessa. 

Valon törmätessä eri väliaineiden rajapintaan osa siitä heijastuu takaisin ja osa absorboi-

tuu eli imeytyy aineeseen. Jos väliaine on valoa läpäisevää, osa valosta jatkaa matkaan-

sa eli läpäisee väliaineen. Siirtyessään väliaineesta toiseen valo taittuu eli sen etenemis-

suunta muuttuu. (Halonen L. ja Lehtovaara J. 1992, 69) Absorptiolla tarkoitetaan sätei-

lyenergian muuttumista muihin energiamuotoihin sen edetessä väliaineessa. UV –

säteilyn voimakkuus pienenee sen edetessä vedessä absorboivien yhdisteiden vaikutuk-

sesta. Myös UV –reaktorin eri osien pinnat absorboivat niihin osuvaa UV –säteilyä jos-

sain määrin materiaalista riippuen. UV –säteilyn absorptio siis vaimentaa desinfiointite-

hoa eli mikrobien saamaa UV -annosta. (USEPA 2006, 42-43) 

 

Heijastumis-, taittumis- ja sirontailmiöt muuttavat lampusta tulevan UV –säteilyn suun-

taa reaktorissa. Valon osuessa kahden väliaineen rajapinnalle tapahtuu ideaalisessa ta-

pauksessa valon suuntaheijastumista ja suuntaläpäisyä, joissa yhdensuuntainen valo 

heijastuu optisen peiliheijastuslain mukaan ja läpäisee väliaineen optisen taittumislain 

eli Snellin lain mukaan. Heijastustyyppi ja pinnalta heijastuneen valon voimakkuus 

vaihtelevat pinnan ominaisuuksien mukaan. Reaktorissa UV-säteily heijastuu pinnoilta 

jotka eivät läpäise UV –säteilyä, kuten reaktorin seinämät, mutta myös pinnoilta, jotka 

läpäisevät säteilyä, kuten UV-lampun suojalasi. Valo taittuu eli muuttaa kulkusuuntaan-

sa siirtyessään väliaineesta toiseen ja taittumiskulma määräytyy väliaineen taitta-

misominaisuuksista, joita kuvaa taitekerroin. (Halonen L. ja Lehtovaara J. 1992, 70, 

USEPA 2006, 42-43) 

 
Vedessä olevat partikkelit, kuten kiintoainehiukkaset, vaikuttavat myös UV-säteilyn 

etenemiseen vedessä ja sitä kautta myös mikrobien saamaan säteilyannokseen. Siron-

tailmiössä valonsäde osuu partikkeliin ja hajaantuu eri suuntiin. Sirontaa voi tapahtua 

myös valon tulosuuntaan päin. Partikkelikoko vaikuttaa siroavan valon suuntaan. Jos 

sirontaa aiheuttava partikkeli on halkaisijaltaan pienempi kuin valon aaltopituus kyse on 

Rayleigh –sironnasta, joka on kääntäen verrannollinen aallonpituuteen ja täten merkittä-

vämpi lyhyillä aallonpituuksilla. (USEPA 2006, 43) 



 49

Kuvassa 3 on havainnollistettu UV-säteiden heijastumista, läpäisyä ja taittumista eri 

väliaineissa ja niiden rajapinnoilla. UV –säteily taittuu kun se siirtyy väliaineesta toi-

seen, eli lampun ilmatilasta lampun suojalasiin ja suojalasista veteen. Taittuminen 

muuttaa kulmaa jolla UV –säteily osuu mikrobiin, mutta tämän vaikutusta itse desinfi-

ointiin ei tiedetä. Ideaalitilanteessa valo heijastuu pinnalta samassa kulmassa tulokul-

maansa nähden. Diffuusi- eli hajaheijastumisessa karkealle pinnalle osuva valo heijas-

tuu useaan suuntaan. (USEPA 2006, 42-43) 

 

 
 

Kuva 3. UV –valon säteiden heijastuminen ja taittuminen eri väliaineiden rajapinnalla. (USEPA 2006) 

 

Väliaineiden rajapinnalle tuleva kokonaisvalovirta muodostuu siis heijastuneesta, ab-

sorboituneesta ja läpäisseestä valosta. Energian säilymislain, eli energian häviämättö-

myyden mukaan säteilytasapainoa kuvaa yhtälö 1 (Halonen L. ja Lehtovaara J. 1992, 

69) 

1ρτα =++  ,   (1) 

 

jossa α on absorptiosuhde [%]  

τ on läpäisysuhde [%]  

ρ on heijastussuhde [%]. 

 

Väliaineen kykyä absorboida ja läpäistä UV-säteilyä mitataan absorbanssilla ja trans-

mittanssilla, joita käsitellään enemmän UV –annoksen määrittämisen yhteydessä kappa-

leessa 9.5.2. UV-desinfioinnissa veden UV -absorbanssi ja UV –transmittanssi määrää-

vät kuinka suuri osuus lampun lähettämästä UV –säteilystä tavoittaa kohdemikrobin. 
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9.2 UV desinfioinnin vaikutusmekanismi 
 

UV-desinfioinnissa mikrobeja inaktivoidaan UV-säteilyllä, joka vaurioittaa solun nukle-

iinihappoja ja proteiineja. UV –säteilyn absorboituminen mikrobisoluun aiheuttaa valo-

biologisia, -fysikaalisia ja –kemiallisia reaktioita perimätiedon sisältämässä nukle-

iinihapossa, eikä mikrobi kykene enää jakautumaan. UV -säteilytys ei välttämättä tuhoa 

täysin mikrobin elintoimintoja tai aineenvaihduntaa. Inaktivoitunut eli jakautumaan 

kykenemätön mikrobi on yleensä myös infektiokyvytön. Mikrobin täydelliseen tu-

hoamiseen ja elinkyvyttömäksi tekemiseen vaaditaan moninkertainen UV-annos inakti-

vointiin verrattuna. (USEPA 2006, 44-45) Mikrobeille haitallisin UV-säteilyn aallonpi-

tuusalue on 250-265 nm, sillä lähellä aallonpituutta 260 nm nukleiinihappo absorboi 

voimakkaimmin UV-säteilyä. (Hijnen W.A.M. et al. 2006, 5, USEPA 2006, 44-45)  

 

Nukleiinihappo ohjailee kaikkien elävien solujen aineenvaihduntaa ja lisääntymistä. 

Nukleiinihapon kaksi yleisintä muotoa ovat deoksiribonukleiinihappo (DNA) ja ribo-

nukleiinihappo (RNA). DNA ja RNA -molekyylit ovat yksi- tai kaksikierteisiä poly-

meereja, jotka koostuvat nukleotideista. DNA:n nukleotidien emäkset jaotellaan purii-

neihin (adeniini ja guaniini) ja pyrimidiineihin (tymiini ja sytosiini). RNA:n pu-

riiniemäkset ovat samoja kuin DNA:n, mutta pyrimidiiniemäkset ovat urasiili ja sytosii-

ni. (USEPA 2006, 44) DNA-molekyylin rakenne on kuvassa 4, jossa on kuvattu myös 

ketjussa olevat emäsparit. 

 

Säteilyn absorption seurauksena DNA-ketjun vierekkäisten emäksien välille muodostuu 

kaksoissidoksia eli dimeerejä. UV-säteily aiheuttaa herkimmin vaurioita DNA:n ja 

RNA:n pyrimidiiniemäksiin (tymiini, sytosiini, urasiili). Näistä tymiinidimeerejä syntyy 

nopeimmin ja niiden muodostuminen on tärkein UV- säteilyn aiheuttama inaktivoimis-

mekanismi. DNA-molekyylin kahdentuminen estyy eikä mikrobisolu pysty jakaantu-

maan. Viruksilla, joilla nukleiinihappona on RNA, urasiiliemäkset muodostavat her-

kimmin dimeerejä. Kuvassa 4 on havainnollistettu UV-säteilyn vaikutusmekanismi mik-

robin DNA:han. (USEPA 2006, 44-45, Metcalf & Eddy 2003, 1304-1306)  
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Kuva 4. DNA-molekyylin kaksoiskierrerakenne. DNA-molekyylin emäkset:  

A = adeniini, C = sytosiini, G = guaniini, T= tymiini. 
 

Muita UV-säteilyn aiheuttamia vaurioita ovat nukleiinihappojen ja proteiinien sitoutu-

minen toisiinsa, muiden valotuotteiden muodostuminen ja DNA/RNA-ketjun katkeami-

nen. Nämä ovat kuitenkin harvinaisempia tai niiden syntymiseen vaadittava UV-

säteilyn annos on moninkertainen dimeerien syntymiseen verrattuna. (USEPA 2006, 45) 

 

9.2.1 Mikrobien reaktivaatio  
 

Mikrobeilla on mekanismeja, joiden avulla UV-säteilyn aiheuttamat DNA:n ja RNA:n 

vauriot voivat osin korjaantua. Useilla bakteereilla on entsyymejä, jotka pystyvät kor-

jaamaan UV-säteilyn aiheuttamat vauriot ja näillä entsyymimekanismeilla on tärkeä 

merkitys reaktivaatiossa. Viruksilla ei ole korjausentsyymejä, mutta ne voivat hyväksi-

käyttää isäntäsolun entsyymejä.  

 

Valossa tapahtuvaa reaktivaatiota kutsutaan valoreaktivaatioksi. Valoreaktivaatio tapah-

tuu, kun mikrobi altistuu näkyvälle valolle pian UV-säteilytyksen jälkeen. Valoreakti-

vaatiossa pyrimidiinikaksoissidos jakautuu entsymaattisesti, kun vaurioitunut mikrobi 

altistuu näkyvälle valolle. Reaktivaation alkaminen vaatii minuuteista tunteihin kestä-

vän altistumisen näkyvälle valolle. Nukleiinihapon vauriot muuttuvat kuitenkin yleensä 

korjauskelvottomiksi muutaman tunnin kuluttua säteilytyksestä, jos mikrobi ei altistu 

näkyvälle valolle tänä aikana. (USEPA, 2006, 46-47, Orava M. 2003, 32-34) 
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Korjaustoimintaa voi tapahtua myös pimeässä, jolloin entsyymit poistavat ja rakentavat 

uudelleen vaurioituneen DNA:n osia. Tämä on niin sanottu poistokorjausmekanismi. 

Toinen pimeäkorjaustapa on jättää vaurio huomiotta, jolloin puuttuva geneettinen tieto 

siirtyy solun sisältämästä muusta tiedosta. Tämä ei onnistu, jos vaurioita on useissa 

kohdissa. Pimeäreaktivaatio voi tapahtua useita päiviä säteilytyksen jälkeen. Kaikki 

mikrobit eivät pysty valo- tai pimeäreaktivaatioon, sillä korjaustoimintaan tarvitaan tiet-

tyjen entsyymien läsnäoloa. Mikrobien korjaantumiskyky riippuu myös saatavasta UV-

annoksesta. Annoksen kasvaessa korjauskyky vähenee, joten UV-annoksen olisi hyvä 

olla niin suuri, että reaktivaatiota ei pääse tapahtumaan. (Orava M. 2003, 32-34) 

 

Ainakin seuraavilla taudinaiheuttajabakteereilla on entsyymikorjausmekanismi: Esche-

richia Coli, Salmonella typhi, Shigella, Salmonella typhimurium, Vibrio cholerae ja 

Yersinia enterocolitica. (USEPA 1999, 264, Orava M. 2003, 34) Mikrobien reaktivaa-

tiokyvystä on saatu monenlaisia tutkimustuloksia. Muun muassa Tosa ja Hirata (1999) 

ovat havainneet erään patogeenisen EHEC –bakteerikannan valoreaktivaation huomi-

oonottamisen vaativan 2,2-kertaisen UV-annoksen, jotta saavutetaan 90 % (1-log) inak-

tivaatio. Sommer et al (2001) vertasivat eri patogeenisiä E.colin –kantojen reativaatiota 

ja totesivat pimeäkorjauksen merkityksen olevan mitätön kahdeksalla E.coli –kannalla 

verrattuna valoreaktivaatioon. 

 

Oguma et al. (2001) osoittivat E. coli:n kykenevän valoreaktivaatioon 99,9 % (3log) UV 

-inaktivoinnin jälkeen. Tutkimuksessa E. coli pystyi myös lisääntymään reaktivaation 

seurauksena. Sen sijaan pimeäreaktivaatiota ei tapahtunut. Toisessa tutkimuksessa Ogu-

ma et al. (2002) havaitsivat polykromaattisen keskipaine UV-lampun estävän tehok-

kaammin E. colin valoreaktivaatiota kuin monokromaattinen matalapaineinen UV-

lamppu. Todennäköisesti laajemmalla aallonpituusalueella tuleva UV-säteily aiheuttaa 

mikrobisolussa enemmän vahinkoa ja vaurioiden korjaamiskyky heikkenee. Alkueläi-

met, kuten Cryptosporidium parvumi:n ookystat ja Giardia lamblia:n kystat eivät pysty 

reaktivaatioon. C. parvum:n ookystilla on havaittu jonkinasteista valo- tai pimeäkorjaus-

ta, mutta ne eivät pysty palauttamaan tartuntakykyään. UV-säteilytyksen jälkeen. 

(Oguma K. et al. 2001) Viruksilla ei ole korjausmekanismeja, mutta ne voivat hyödyn-

täää isäntäsolun entsyymejä korjausten tekemisessä. (USEPA 2006, 46-47) 
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Yleisesti ottaen mikrobien valoreaktivaatio merkittävämpi reaktivaatiomekanismi kuin 

pimeäreaktivaatio. Siksi jätevesien UV-desinfioinnissa tulee huomioida reaktivaation 

mahdollisuus, sillä UV-desinfioinnin jälkeen jätevedet altistuvat valolle purkuvesistöis-

sä. Esimerkiksi juomaveden desinfioinnissa reaktivaation merkitys on vähäisempi, sillä 

valoreaktivaatiota ei yleensä pääse tapahtumaan, sillä juomavesi kuljetetaan ja säilötään 

pimeissä olosuhteissa verkostoissa ja säiliöissä.  

 

9.3 UV –säteilyn tuottaminen 
 

UV –säteilyä tuotetaan luomalla jännite-ero lampun elektrodien välille, jolloin lampussa 

oleva kaasuseoksen reagoiva kaasu ionisoituu ja syntyneiden fotonien energia purkau-

tuu tietyn aallonpituuden omaavana säteilynä. Desinfioinnissa käytettävä UV –säteily 

tuotetaan yleisimmin elohopeahöyryä sisältävillä loisteputkityylisillä lampuilla, sillä 

elohopeahöyryn emittoima säteily on mikrobeja tuhoavalla aallonpituusalueella. Eloho-

peahöyry tuottaa hyvin tehokkaasti aallonpituudeltaan 253,7 nm säteilyä, joka on lähellä 

mikrobin DNA:n UV-absorptiomaksimia. Lampun lähettämä UV-säteilyn määrä riip-

puu elohopea-atomien konsentraatiosta kaasuseoksessa, joka taas on suoraan verrannol-

linen elohopean kaasunpaineeseen. Tuotetun UV –säteilyn aallonpituuteen ja voimak-

kuuteen vaikuttavat elohopeapitoisuuden lisäksi lampun käyttämä sähköteho, lamppuun 

luodun jännitteen määrä ja lampun lämpötila. (USEPA 2006, 52-56, Metcalf & Eddy 

2003, 1298) 

 

9.3.1 UV -lampputyypit 
 

UV –lampussa oleva elohopea voi olla kiinteässä tai nestemäisessä olomuodossa tai 

höyrynä. Elohopealla toimivat UV –lamput jakautuvat lampussa syntyvän höyrynpai-

neen perusteella kolmeen päätyyppiin; matalapaineiset matalaintensiteettiset lamput, 

matalapaineiset korkeaintensiteettiset lamput ja keskipaineiset korkeaintensiteettiset 

lamput. (USEPA 2006, 52-56, Metcalf & Eddy 2003, 1298) UV –lamppua suojaa kvart-

siputki, joka on täytetty reagoimattoman kantokaasun ja elohopeahöyryn seoksella. Suo-

japutkena käytetään kvartsilasia, koska se läpäisee UV –säteilyä.  
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Matalapaineisissa korkeaintensiteetin lampuissa käytetään kiinteässä olomuodossa ole-

via amalgaameja, jotka ovat elohopean ja jonkun muun metallin, kuten indiumin tai 

galliumin seoksia. Tavallisissa matalapainelampuissa ja keskipainelampuissa käytetään 

nesteenä olevaa elementaarielohopeaa. Elohopean lisäksi lampuissa on inerttinä täyte-

kaasuna yleensä argonia. Täytekaasu nopeuttaa kaasupurkauksen alkamista ja suojaa 

lampun elektrodeja. (USEPA 2006, 56) 

 

Matalapainelamput (MP-lamput) lähettävät pääosin monokromaattista, aallonpituudel-

taan 254 nm säteilyä. Monokromaattisessa säteilyssä säteilyspektri on kapea, eli lamppu 

lähettää yksinomaan tiettyä aallonpituutta vastaavaa säteilyä. MP –lamppuja on kahden-

laisia, UV-säteilyltään matalaintensiteettisiä ja korkeaintensiteettisiä riippuen käytetystä 

elohopean höyrynpaineesta. Matalan intensiteetin MP-lamput ovat 0,75 – 1,5 m pitkiä ja 

halkaisijaltaan 15 - 20 mm. Lampun optimikäyttölämpötila on 40oC ja elohopean höy-

rynpaine on 0,007 mmHg eli 0,93 Pa (1 mmHg = 133,322 N/m2). Lamppu lähettämä 

254 nm UV-säteilyteho on 25 – 27 W ja lampun ottama teho on 70 - 80 W, eli sen UV-

C –hyötysuhde noin 33 – 36 %. UV-C hyötysuhteella tarkoitetaan kuinka suuri osuus 

lampun käyttämästä energiasta muuntuu aallonpituudeltaan UV-C alueella (200-

280 nm) olevaksi säteilyenergiaksi. Lampun lähettämästä UV-säteilystä 85-88 % on 

monokromaattista 254 nm säteilyä. Lampun käyttöikä vaihtelee 9 000 – 13 000 h.  

 

Korkean intensiteetin MP-lamput ovat muuten samanlaisia kuin matalaintensiteettiset, 

mutta niissä on elohopea-indiumamalgaamia. Lampuilla on suurempi säteilyteho ja elo-

hopeahöyrynpaine vaihtelevat välillä 0,001 – 0,01 mmHg eli 0,18 – 1,6 Pa välillä. Elo-

hopea-amalgaamin käytön ansiosta tuotettu 254 nm UV-säteily on 2 – 4 -kertainen ta-

valliseen MP -lamppuun verrattuna, 60 – 400 W. Ne kuluttavat kuitenkin enemmän 

energiaa ja tehontarve on 200 – 500 W, minkä seurauksena UV-C -hyötysuhde on 25-

35 %. Lampulla on korkeampi käyttölämpötila, 90 – 150 oC, minkä avulla elohopea-

atomien määrä pysyy tietyllä tasolla ja näin ollen käyttöikä on jopa 25 % suurempi kuin 

tavallisella MP-lampulla. (USEPA 2006, Metcalf & Eddy 2003, 1298-1300) 
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Korkeammalla paineella toimivat korkeaintensiteettiset keskipainelamput (KP -lamput) 

synnyttävät polykromaattista säteilyä laajalla, 200-600 nm aallonpituusalueella. KP -

lamput tuottavat UV-säteilyä koko UV-säteilyn aallonpituusalueella (200 -400 nm) ja 

osittain myös näkyvän valon alueella olevaa säteilyä. Säteilystä noin 27 – 44 % on mik-

robeja tuhoavalla UV-C -säteilyn alueella ja 7 – 15 % kokonaissäteilystä on lähellä 254 

nm aallonpituutta. KP -lamput tuottavat kuitenkin 50 – 100 -kertaisen määrän UV -

säteilyä verrattuna MP-lamppuun. Lampun energiankulutus on suuri, 2-5 kW. KP -

lamppuja käytetään suurille jätevesivirtaamille, ohitusvesille tai tila-rajoitteisissa pai-

koissa, koska saman UV-intensiteetin saamiseksi tarvitaan vähemmän lamppuja ja siten 

UV-järjestelmä vie myös pienemmän tilan kuin MP-lamppuja käytettäessä. (Metcalf & 

Eddy, 2003) 

 

Taulukkoon 18 on koottu eri lähteistä UV-lamppumallien keskimääräisiä arvoja ja kah-

den laitevalmistajan, TrojanUV:n ja Wedecon lamppujen arvoja. Koska UV –lamppujen 

tekniikka kehittyy jatkuvasti, ovat taulukon arvot suuntaa-antavia. (USEPA 2006, Met-

calf & Eddy 2003, Trojan 2001, Wedeco 2006, VVY 2003) 

 
Taulukko 18. Eri UV-lamppumallien ominaisuuksia. 

Parametrit MP-lamppu MP-lamppu KP -lamppu 
  matalaintensiteetti korkeaintensiteetti korkeaintensiteetti
Elohopeahöyrynpaine [Pa] 0,93 0,18 - 1,6 104 - 106 
Lampun lämpötila [oC] 40 60 - 150 600 - 900 
Käyttölämpötila [oC] 4- 60  4- 60 ei rajoitusta 
Energiankulutus [W/cm] 0,5 1,5 - 10 50 - 250 
Tuotettu aallonpituus [nm] 254 254 200 - 600 
UV-C -teho [W/cm]* 0,2 0,5 - 3,5 5 - 30 
UV-C -hyötysuhde [%]* 33 - 38 30 - 35 10 - 20 
Lampun pituus [cm] 10 - 150 10 - 150 5 - 120 
Lampun halkaisija [mm] 15 - 20  15 – 20 vaihtelee 
Lamppujen määrä / UV-
annos paljon keskimääräinen vähän 

Lampun elinikä [h] 8 000 - 10 000 8 000 - 15 000 4 000 - 8 000 
* UV-C säteilyn 200 – 280 nm aallonpituusalueella olevaa säteilyä. 
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9.4 Mikrobin saama UV –annos 
 

UV –annoksen määritelmä on ongelmallinen, sillä joidenkin lähteiden mukaan ”annos” 

-termillä tarkoitetaan absorboitunutta energiaa. Todellisuudessa osa mikrobin vastaanot-

tamasta säteilystä absorboituu, mutta osan saadusta säteilyannoksesta mikrobi saa myös 

valon heijastumisen, taittumisen ja läpäisyn kautta.  

 

Säteilytehon voimakkuutta eli säteilytysvoimakkuutta kuvataan UV -sovelluksissa in-

tensiteetillä. Intensiteetillä tarkoitetaan normaalisti tietylle pinta-alalle kohtisuoraan 

kohdistuvaa säteilytehoa. UV -desinfioinnin yhteydessä kokonaisintensiteetti on tiettyyn 

pisteeseen kaikista suunnista tulevan UV-säteilyn intensiteettien summa.(USEPA 2006) 

 

UV- annos on mikrobin vastaanottama säteilytehontiheys (fluence) tietyllä altistusajalla. 

Tehontiheys kuvaa kaikista suunnista tulevaa säteilyenergiaa eli mikrobi vastaanottaa 

UV-säteilyä joka suunnasta. (WEDECO 2004) Mikrobin absorboima säteilytehontiheys 

eli saatu UV-annos on valon UV –intensiteetin ja säteilytyksen altistusajan tulo. 

(USEPA 2006, 47) UV-annos saadaan yhtälöllä 2 

 

tID ⋅= ,    (2) 

 

jossa D on UV-annos [J/m2] 

I on mikrobin saama UV-intensiteetti [W/m2] 

t on altistusaika [s]. 

 

UV- annoksen yksikkö ilmoitetaan eri tavoilla riippuen lähteestä [mJ/cm2 = mWs/cm2 = 

10 J/m2]. Tietty määrä mikrobeja inaktivoituu tietyssä ajassa altistuessaan UV-säteilylle. 

Lyhytaikaisella ja voimakkaalla UV –säteilyllä saavutetaan yhtä suuri mikrobien inakti-

voituminen kuin intensiteetiltään heikommalla ja pidempiaikaisella UV –säteilyllä. 

Mikrobien saamaa annosta voidaan pitää tietyllä tasolla säätämällä UV-säteilyn voi-

makkuutta tai altistusaikaa. (USEPA 1999, 257) 
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9.4.1 Inaktivoimiseen vaadittavan UV –annos 
 

Desinfiointiyksiköt suunnitellaan yleensä keskimääräiselle UV-annokselle jolloin sätei-

lykammion keskimääräinen intensiteetti kerrotaan keskimääräisellä veden viipymällä. 

Mitoituksessa käytettävä keskimääräinen annos tulisi määrittää annosjakauman avulla, 

jolloin virtaama jaetaan useaan osaan. Jokainen virtaamaosuus saa eri UV-annoksen, 

minkä perusteella voidaan laskea, paljon mikrobeja kyseisellä annosalueella selviytyy. 

Toinen tapa UV-annoksen määrittämiseen on minimiannoksen laskeminen säteilykam-

mion minimi-intensiteettireitin ja keskimääräisen viipymän tulona. Minimiannoksella 

tarkoitetaan tilannetta, jossa käsiteltävä vesimäärä ja siinä olevat mikrobit saavat vähin-

tään kyseisen annoksen. Tällöin UV-yksikön desinfiointitehon on vastattava vähintään 

minimiannoksen tuottamaa mikrobien tuhoutumisastetta. (VVY 2003, 14-17) 

 

Mikrobien inaktivoimiseen vaadittava UV –annos määritetään tapauskohtaisesti jäteve-

den laatuparametrien ja vaadittavan inaktivoitumisasteen perusteella. UV –

desinfioinnista selvinneiden mikrobien määrä riippuu logaritmisesti UV –annoksesta. 

Bakteerien inaktivoituminen ja tuhoutuminen noudattaa tietyissä olosuhteissa Chick –

Watsonin lakia, jonka perusteella saadaan seuraava yhtälö 3 mikrobien inaktivoitumisen 

ja UV –annoksen välille 

 

tIk n

N
N ⋅⋅−= e

0

t ,    (3) 

 

jossa Nt on mikrobien määrä (kpl/100 ml) ajanhetkellä t 

N0 on mikrobien määrä (kpl/100 ml) ajanhetkellä t = 0  

k on inaktivaation nopeusvakio [m2/J, cm2/mWs] 

n on inaktivaatioannoksen vakio/kerroin. 

 

Yhtälön 3 kertoimen n arvon ollessa < 1, mikrobin inaktivoimiseen vaadittava UV-

annos on riippuvainen kontaktiajasta ja jos n > 1, mikrobin saama UV-säteilyn intensi-

teetti on määräävä tekijä. Yleensä n:n arvo on lähellä yhtä, eli sekä kontaktiaika että 

säteilyintensiteetti ovat yhtä merkitseviä tekijöitä. 
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Mikrobien herkkyys UV –valolle on mikrobikohtainen, ja sitä mitataan kollimaattorilla. 

Kollimaattoritestissä mikrobin UV –säteilyn annosherkkyys määritetään säteilyttämällä 

mikrobeja sisältävää vesinäytteitä eri UV –annoksilla ja määrittämällä mikrobien määrät 

ennen ja jälkeen säteilytyksen. Inaktivoitumisaste on näiden suhdeluku, joka ilmoitetaan 

kymmenkantaisena logaritmina eli niin sanottuna log -arvona. Mikrobien herkkyyttä 

UV –säteilytykselle, eli toteutunut inaktivaatio tai selvinneiden mikrobien määrää kuva-

taan seuraavilla yhtälöillä esitystavasta riippuen (USEPA 2006, 49, WEDECO 2006) 

0
10nenselviytymi

0
10tiinaktivoin

loglog

loglog

N
N

N
N

=

=

,    (4) 

 
jossa  loginaktivointi on mikrobien inaktivoitumisaste  

logselviytyminen on mikrobien selviytymisaste  

N0 on mikrobien määrä ennen UV -säteilytystä [kpl/100 ml] 

N on mikrobien määrä UV -säteilytyksen jälkeen [kpl/100 ml].  

 

UV –annos, jonka inaktivaatioteho on 90 % arvotetaan 1 log –vähennykseksi. 3log –

vähennys vastaa 99,9 % inaktivaatiotehoa. Esimerkiksi jos mikrobeja on vedessä 

106 kpl/100 ml ja tavoitepitoisuus on 1 000 kpl/100 ml, tarvitaan log(106/103) = 3 log –

askelman eli 99,9 % vähennys. (WEDECO 2006) 

 

Mikrobien vastetta UV –annokselle kuvaa annos-vastekäyrä eli selviytymis- tai inakti-

vaatiokäyrä riippuen esitystavasta. Mikrobin vaatima annos arvioidaan yleensä olevan 

suoraan verrannollinen inaktivoitumisasteeseen, mutta kaikkien mikrobien inaktivaa-

tiokäyrä ei noudata tätä riippuvuutta. Matalilla UV –annoksilla mikrobien inaktivaatiota 

ei tapahdu juuri lainkaan, minkä on arvioitu johtuvan pimeä ja valoreaktivaatiosta. Inak-

tivaatiokäyrässä tätä aluetta kutsutaan olakkeeksi (shoulder). Kun UV-annos ylittää tie-

tyn kynnysarvon, inaktivaatio on suoraan verrannollinen säteilyannokseen ja inaktivaa-

tioaste kasvaa annoksen lisääntyessä. Kun UV –annos suurenee, inaktivaatio laskee. 

Tätä aluetta käyrässä kutsutaan lieveeksi (tailing). Tämän jälkeen inaktivaatiota ei enää 

tapahdu vaikka UV –annos kasvaa.  
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Ilmiön oletetaan johtuvan kiintoaineeseen sitoutuneista tai tosiinsa sitoutuneista mikro-

beista, joihin UV-säteily ei pääse vaikuttamaan. (USEPA 2006, 49, Trojan 2001) Ku-

vassa 5 on esimerkki selviytymis- ja inaktivaatiokäyristä, joissa on olake- ja lievealueet. 

Kaavioissa Y-akseli kuvaa selviytymis- ja inaktivaatioastetta, jotka on ilmoitettu loga-

ritmisina vähennysaskeleina. Y-akselin arvot voidaan esittää myös bakteeripitoisuudella 

(kpl/100 ml). X –akselilla on UV –annos [J/m2]. 

 

 
 

Kuva 5. Mikrobin annos-vastekäyrän eri esitystapoja.  
 
 
UV –desinfiointi tulisi suunnitella tuottamaan annoksen, jonka jälkeen inaktivoimista ei 

enää tapahdu, eli inaktivaatiokäyrän lieve-aluetta vastaavalle annokselle. Mikrobien 

annos-vastekäyrät vaihtelevat lajin mukaan. UV-säteilytykselle erittäin vastustuskykyi-

sen Bacillus subtilis -bakteerin itiöt vaativat tietyn UV-annoksen, ennen inaktivaation 

käynnistymistä ja sen inaktivaatiokäyrässä on selkeä olake matalilla UV-annoksilla. 

Joillakin bakteereilla, kuten E.colilla, ei ole tiettyä UV-annoksen kynnysarvoa, jolloin 

inaktivaatio käynnistyy eli inaktivaatiokäyrässä ei ole olake-aluetta. Bakteereista koko-

naiskoliformeilla ja viruksista rotaviruksella on selkeä lieve inaktivaatiokäyrässä. 

(USEPA 2006, 49) 

 

Nykyään biodosimetrista testausta pidetään luotettavimpana keinona UV-reaktorin tuot-

taman UV –annoksen mittaamiseen. Biodosimetrisessa testauksessa mitataan tietyn 

mikrobin UV –reaktorissa tapahtuvaa inaktivaatiota. UV –reaktorilla saavutettua inakti-

vaatiota verrataan kollimaattori-testeistä saatuun mikrobin inaktivaatiokäyrään, josta 

saadaan saavutettua log -vähennystä vastaava UV-annos. 
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Taulukossa 19 on esitetty eri taudinaiheuttajien herkkyyttä UV –valolle. Taulukon arvot 

ovat tiettyä vähennystä vastaavia UV –annoksia [mJ/cm2 = 10 J/m2]. Arvot vaihtelevat 

eri lähteiden mukaan riippuen käytetyistä tutkimusmenetelmistä, käytetyistä mikrobi-

kannoista ja testauslaitteistoista. (Hjinen et al. 2006, 18, USEPA 2006, 35, Trojan 2001) 

Luonnolliset bakteeri- ja bakteeri-itiökannat ovat monia kertoja, jopa 3 – 7 kertaa kestä-

vämpiä UV –säteilytykselle, kuin laboratoriossa viljellyt kannat, joita käytetään usein 

tutkimuksissa. (Hjinen et al. 2006, 1) 
 
Taulukko 19. Eri taudinaiheuttajien herkkyyksiä UV-valolle. (Hjinen et al. 2006, 18, USEPA 2006, 35, 
Trojan 2001) 

Taudinaiheuttaja Inaktivoimiseen vaadittava UV -annos [J/m2] 

    1-log  
(90%) 

2-log  
(99%) 

3-log  
(99,9%) 

4-log  
(99,99%) 

Bakteerit         
 Bacillus subtilis –itiöt 560 1110 1670 2220 
  Campylobacter jejuni 16 - 30 34 - 70 40 - 100 46 - 140 
  Clostridium perfringens -itiöt 450  950 1450  - 
  E. coli (myös patogeeninen) 15 - 50 28 - 90 41 - 140 56 - 190 
  Salmonella eneritidis 50 70 90 100 
  Salmonella typhi 18 - 27 41 - 48 55 - 64 71 - 82 
  Shigella (4 spp.) 32 49 65 82 - 110 
  Vibrio cholerae 8 -20 14 - 40 22 - 70 29 - 90 
  Yersinia enterocolitica 30  70 100 130 
Alkueläimet          
  Cryptosporidium parvum 30 49 - 60 64 - 120 - 
  Giardia lamblia 20 50 < 100 - 110 - 
Virukset         
  Adenovirus  560 1110 1670 -  
  Enterovirukset  40 - 69 87 - 140 140 - 230 210 - 300 
  Hepatiitti A virus 41 - 55  84  - 140 120 - 220  160 - 300 
  Kalikivirukset (mm.Norwalk )  90 – 100 190 – 210 280 -310  380 - 410 
  Rotavirus 70 - 90 150 - 190 230 - 260 310 - 360 
 
 
Taulukkoon 19 kootuista arvoista voi päätellä, että bakteerit inaktivoituvat matalammil-

la UV –annoksilla ja virukset ovat kestävämpiä UV –säteilytykselle. Mikrobien UV-

säteilyherkkyys noudattaa seuraavaa järjestystä herkimmästä kestävimpään: bakteerit < 

alkueläimet < virukset < bakteerien itiömuodot. Tulokset ovat olleet samansuuntaisia 

sekä matalapaine- että keskipainelampuilla tuotetulla UV-säteilytyksellä. Sommer et al. 

havaitsivat 1998 tutkimuksissaan Bacillus subtilis –bakteerin itiöiden olevan kestävim-

piä tutkituista mikrobeista. UV-laitevalmistajat käyttävät biodosimetrisissä testeissään 

B. subtilis –itiöitä mitatessaan reaktorin tuottamaa UV-annosta.  
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Veden hygieniaindikaattoreina käytetyt koliformiset bakteerit, fekaaliset koliformit, 

E.coli ja fekaaliset streptokokit ovat UV herkkyydeltään samaa tasoa tai hieman kestä-

vämpiä kuin yleisimmät taudinaiheuttajabakteerit. (Metcalf & Eddy 2003, 1308-1309, 

Trojan 2001, Hjinen et al. 2006) UV-reaktoreiden annosmäärän mitoitusarvona on 

yleensä käytetty jätevesien ollessa kyseessä 250-350 J/m2 riippuen inaktivoitavasta mik-

robista ja vaaditusta puhdistustehosta. (Trojan 2001, Heinonen-Tanski et al. 2003, 

WEDECO 2006) 

 

Tiettyjen patogeenien inaktivoimiseen suositeltavat UV-annoksien suuruudet ovat 

muuttuneet vuosien varrella, kun mikrobimääritysten analyysit ovat kehittyneet jatku-

vasti. Siksi mikrobien inaktivoimiseen vaadittavat annokset ovat tarkoitettu vain suun-

taa antaviksi ohjearvoiksi, joita käytetään arvioidessa tarvittavaa UV-annosta. Toteutu-

nutta inaktivaatiota tutkitaan mikrobien kasvatuskokeilla tai infektiivisyyskokeilla. 

Kasvatuskokeissa määritetään elinkykyiset mikrobit eli selvitetään jakautumiseen kyke-

nevien mikrobien määrä. Infektiivisyyskokeissa selvitetään tartuntakykynsä säilyttänei-

den mikrobien määrä eläinkokeiden ja kudosnäytteiden avulla. (Trojan 2001)  

 

9.5 UV –annokseen vaikuttavat tekijät 
 
UV –desinfioinnin suunnittelussa mitoitetaan avokanavassa tai reaktorissa tarvittava 

keskimääräinen UV –annos, koska UV –lampun lähettämä säteily vaimenee edetessään 

vedessä olevien säteilyä sitovien yhdisteiden vaikutuksesta. Keskimääräinen UV –

intensiteetti desinfiointikanavassa määritetään laskennallisesti. Tarkka UV –

intensiteetin ja mikrobien altistumisajan arvioiminen on ongelmallista monien niihin 

vaikuttavien tekijöiden takia. Mikrobien saama UV-annos jakautuu epätasaisesti desin-

fiointikanavassa tai reaktorissa keskimääräisen UV –intensiteetin ja altistumisajan vaih-

telun takia. UV –intensiteetin vaihteluun vaikuttavat UV-lamppujen sijoittelu, vesipat-

jan epäideaalinen sekoittuminen, veden kiintoainepitoisuus ja veden UV –absorptio. 

Altistusaika vaihtelee epätasaisesta virtaamasta johtuen. (Metcalf & Eddy 2003, 1305-

1306) UV-annosta laskettaessa tulee ottaa huomioon myös UV –lampun ominaisuudet, 

kuten ominaissäteily UV-C –alueella, lampun ikääntyminen, likaantuminen ja lampun 

suojaputken vaikutus. Myös UV-lampun jännite ja lämpötila vaikuttavat valon intensi-

teettiin ja säteilyyn. (VVY 2003, 16) 
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9.5.1 Virtaamaolosuhteet 
 

Varsinkin avokanavassa toteutetun UV-desinfioinnin suurimmat ongelmat on tasaisen 

virtaaman ylläpitäminen kanavan kaikissa osissa. Kanavassa voi esiintyä oikovirtauksia, 

jolloin vesi kulkee kanavan läpi lyhintä mahdollista reittiä ja voi ohjautua UV –

yksiköiden ala- tai yläosaan. Sisääntuloon ja ulosmenoon voi muodostua pyörrevirtauk-

sia ja kanavan osiin voi muodostua myös katvealueita, joissa veden sekoittuminen ja 

kontakti UV-säteilyn kanssa estyy. Katvealueet, oikovirtaukset ja pyörrevirtaukset vä-

hentävät keskimääräistä altistusaikaa UV-säteilylle ja alentavat UV-desinfioinnin tehoa. 

(Metalf & Eddy 2003, 1307, 1326) Ideaalisin virtausolosuhde olisi tulppavirtaus, jolloin 

virtausprofiili on mahdollisimman tasainen. Lamppujen ympärillä tulisi olla myös tur-

bulenttista virtausta, joka aikaansaa veden säteittäisen sekoittumisen lamppujen ympä-

rillä. Koska UV-säteilyn voimakkuus vaihtelee kanavan eri alueilla, olisi virtaus saatava 

jakaantumaan mahdollisimman tasaisesti koko alalle, jotta kontakti tuotetun UV-

säteilyn kanssa olisi mahdollisimman suuri. Tasaisen ja tarpeeksi voimakkaan UV –

säteilyn aikaansaaminen on tärkeää ja UV-desinfioinnin mitoituksen tavoitteena onkin 

kanavan tai reaktorin katvealueiden minimoiminen. (USEPA 1999, 267) Jos 1 % bak-

teereista läpäisee UV-käsittelyn saamatta inaktivointiin tarvittavaa UV-annosta, desinfi-

oinnilla saavutetaan vain 99 % eli 2log inaktivointiaste riippumatta siitä kuinka suureksi 

keskimääräinen UV-annos on suunniteltu. (Trojan 2001) 

 

9.5.2 Veden absorptio- ja läpäisevyysominaisuudet 
 

Veden absorbanssi ja trasmittanssi kuvaavat veden absorptio-ominaisuuksia eli kykyä 

absorboida ja läpäistä säteilyä. Nämä veden laatua kuvaavat mitattavissa olevat para-

metrit ovat perustana mikrobin saaman UV-annoksen määrittämisessä. Absorbanssi 

riippuu Lambert Beerin lain mukaan säteilyenergian eli valon aallonpituudesta ja sätei-

lyn läpäisevän kerroksen paksuudesta ja absorboivan yhdisteen konsentraatiosta. Lam-

bert Beerin lain mukaan absorbanssi saadaan yhtälöllä 5 
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lcεA ⋅⋅= ,    (5) 

 

 

missä ε  on molaarinen absorptiokerroin [(mol/l)-1cm-1] 

 c  on yhdisteen konsentraatio liuoksessa [mol/l] 

 l  on väliaineessa kuljetun matkan pituus [cm]. 

 

Veden UV -absorbanssi (A254) kuvaa tietyllä matkalla veteen sitoutuvaa aaltopituudel-

taan 254 nm UV –säteilyn osuutta. UV –absorbanssin avulla voidaan määrittää mikro-

bin saama UV-säteilyn määrä, kun tiedetään tietyllä matkalla veden absorboima sätei-

lymäärä. Veden UV -absorptio mitataan spektrofotometrilla 254 nm aallonpituudella 

1 cm vesipatjan läpi. Mittaustulos on veden absorbanssi vesipatjan paksuuden suhteen 

[cm-1]. (USEPA 1999, 258) Jäteveden UV-absorbanssi vaihtelee jätevedenlaadun mu-

kaan. Esiselkeytetyn jäteveden UV-absorptio vaihtelee 0,55-0,30 cm-1 välillä ja tertiää-

risesti käsitellyn jäteveden absorbanssi on 0,25-0,10 cm-1. (Metcalf & Eddy 2003, 1311-

1312).  

 

Absorbanssi voidaan määrittää myös seuraavasti yhtälöllä 6 lampusta lähtevän säteily-

tysvoimakkuuden ja veden läpäisseen eli mikrobin saaman säteilytysvoimakkuuden 

suhteena 

I
I

A 0log= ,    (6) 

 

jossa I0 on lampun tuottama säteilyintensiteetti [W/m2] 

 I on mikrobin vastaanottama säteilyintensiteetti [W/m2]. 

 

Toisaalta Lambert- Beerin lain mukaan väliaineen läpäisseen säteilyn voimakkuus on 

suoraan verrannollinen liuokseen tulevaan säteilyyn. Transmittanssi eli läpäisevyys ku-

vaa väliaineen läpäissyttä säteilyenergian osuutta. Väliaineen läpäisseen säteilyn suhde 

tulevaan säteilyyn saadaan yhtälöllä 7 (Metcalf & Eddy 2003, 1311-1312).  
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0I
IT = ,    (7) 

jossa T on transmittanssi eli tietyn säteilyn läpäisevyys väliaineessa [%]. 

 

Edellisten yhtälöiden 6 ja 7 perustella havaitaan, että absorbanssi ja tranmittanssi 

liittyvät toisiinsa seuraavasti ATTA −=⇔−= 10log  eli absorbanssin kasvaessa 

läpäisevyys vähenee. (Trojan 2001) 

 
Esiselkeytetyn jäteveden UV-transmittanssi eli UV-läpäisevyys on alhainen ja vaihtelee 

yleensä välillä 5-40 % jäteveden laadusta riippuen. Sekundäärisesti puhdistetun, tässä 

tapauksessa aktiivilietekäsitellyn ja jälkiselkeytetyn yhdyskuntajäteveden transmittanssi 

vaihtelee yleisesti 45-65 % välillä. Tertiäärisesti puhdistetun hiekkasuodatetun 

jäteveden transmittanssi vaihtelee eri lähteiden mukaan 65-85 % välillä. Vedessä UV-

valoa absorboivat liuenneet aineet, kuten rautayhdisteet, orgaaniset aineet ja kiinto-

ainehiukkaset, jotka heikentävät veden UV-läpäisevyyttä. (Trojan 2001, VVY 2003) 

 

9.5.3 Veden kiintoainepitoisuus 
 

Veden kiintoainepartikkelit vaimentavat UV –säteilyä absorboitumisen, heijastumisen 

ja siroamisen kautta. Osa desinfioitavista mikrobeista esiintyy vapaana vesitilassa, mut-

ta osa voi olla kiintoaineeseen tai muihin mikrobeihin sitoutuneena. Kuvassa 6 havain-

nollistetaan veden sisältämien kiintoainepartikkelien vaikutus mikrobin saamaan sätei-

lyannokseen. Mikrobi voi olla kiintoainepartikkelin sisällä suojassa, jolloin partikkelin 

läpäissyt UV-säteily ei enää riitä inaktivoimaan mikrobia. UV-säteily vaimenee läpäis-

tessään kiintoainepartikkelin tai absorboituu siihen. Säteily voi heijastua ja sirota par-

tikkelista ja muuttaa suuntaansa eikä siten osu mikrobiin. Kuvassa 6 mustat partikkelit 

ovat mikrobeja ja valkoiset ovat kiintoainepartikkeleja. (Trojan 2001, USEPA 1999, 

267) 
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Kuva 6. Kiintoainepartikkelien vaikutus mikrobin saamaan UV –säteilyyn. 

 

Eri lähteiden suositusten mukaan jäteveden kiintoainepitoisuus saisi olla enimmillään 

10 mg/l - 30 mg/l, jotta kiintoainemäärä ei vaikuttaisi merkittävästi tarvittavaan UV-

desinfiointitehoon. (Trojan 2001) Tutkimuksissa on myös havaittu, että pienten kiinto-

ainepitoisuuksien 0-5 mg/l vaikutus on erittäin voimakas tarvittavaan UV-

desinfiointitehoon, eli kasvava kiintoainepitoisuus lisää tarvittavaa UV-säteilyn määrää. 

Pitoisuuksilla 10-30 mg/l kiintoainemäärän vaikutus pysyy lähes vakiona. Yli 30 mg/l 

kiintoainepitoisuudet taas lisäävät jo selvästi tarvittavaa UV-säteilyn määrää. Tutkimus-

ten mukaan halkaisijaltaan yli 10 μm partikkelit pystyvät suojaamaan koliformisia bak-

teereja. (Emerick et al. 2000, Metcalf & Eddy, 2003, 1307). UV-laitevalmistajien suosi-

tuksen mukaan desinfioitavan veden kiintoainepartikkelien halkaisija tulisi olla alle 50 

μm, jotta partikkelikoon vaikutus UV -desinfiointitehokkuuteen ei olisi suuri (Trojan 

2001). 

 

9.5.4 Veden rautapitoisuus 
 

Jätevesiprosesseissa fosforin tai kiintoaineen saostamiseen käytettävät rautasuolot, 

kuten ferrosulfaatti (FeSO4·7H2O), ferrikloridi (FeCl3) ja ferrisulfaatti (Fe2(SO4)3), 

alentavat UV-desinfioinnin tehokkuutta veteen jäävien rautayhdisteiden takia. 

Saostukseen käytettävävien rautasuolojen myötä jätevesi sisältää pelkistyneitä, veteen 

liuenneita ferroioneja Fe2+ ja hapettuneita veteen liukenemattomia ferri-ioneja Fe3+ ja 

muita rautayhdisteitä. (Metcalf & Eddy, 2003) Veden sisältämät rautayhdisteet 

vaikuttavat kolmella tavalla UV-annoksen suuruuteen ja siten desinfiointitehokkuuteen. 

Rautayhdisteet absorboivat UV-säteilyä ja alentavat siten veden UV-transmittanssia. 
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Liuenneet tai veteen liukenettomat rautayhdisteet voivat myös kiinnittyä 

kiintoaineeseen tai mikrobiin ja siten suojata mikrobeja UV-säteilyltä. Rautayhdisteet 

myös saostuvat UV-lamppujen suojavalasin pintaan ja edistävät lamppujen 

likaantumista ja siten alentavat UV-säteilytehoa. Veden liukoisen raudan määrä alentaa 

veden UV-läpäisyvyyttä 30 % liukoisen raudan pitoisuuden kasvaessa 0 → 3 mgFe/l. 

Prosesseissa, joissa saostukseen käytetään alumiinisuoloja, veden UV-läpäisevyys on 

korkeampi, sillä kiintoaineeseen sitoutuneet alumiiniyhdisteet eivät estä UV-säteilyn 

läpäisyä kiintoainepartikkelin läpi, kuten rautayhdisteiden on huomattu tekevän. Veteen 

liuenneet alumiini-ionit eivät myöskään absorboi UV-säteilyä kuten rautainonit. (Trojan 

2001) 

 

9.5.6 UV –lamppujen likaantuminen 
 

Jäteveteen liuenneet epäorgaaniset yhdisteet saostuvat herkästi UV-lamppujen pinnalle. 

Jäteveteen liuenneet epäorgaaniset yhdisteet ovat ioneina vedessä ja ovat yleisimmin 

peräisin puhdistusprosessissa käytetyistä saostuskemikaaleista. Kalsium-, magnesium- 

ja alumiini-ionit aiheuttavat vaaleaa saostumaa lamppujen pinnalle ja rautayhdisteiden 

ionit punertavaa, ruostemaista saostumaa. Epäorgaanisten yhdisteiden saostumiseen 

vaikuttavat jäteveden kovuus ja pH ja liuenneiden yhdisteiden määrä vedessä. 

 

UV-lamppujen likaantumista aiheuttavia orgaanisia yhdisteitä ovat jäteveden sisältämät 

kolloidit, proteiinit, nukeliinihapot, lipidit ja rasvat, jotka kerääntyvät lamppujen pinnal-

le. Lamppujen pinnalle muodostuu myös mikrokasvustoa ja bakteeritoiminnan seurauk-

sena bakteerisolujen tuottamat polymeeriyhdisteet kerääntyvät lamppujen pinnalle. Jä-

teveden lämpötila vaikuttaa muun muassa mikrobikasvuston syntyyn. Mikrobitoiminta 

lisääntyy lämpötilan kasvaessa ja siten myös lamppujen pinnoille muodostuu nopeam-

min mikrobikasvustoa.  

 

UV-lampun pinnalle muodostuva saostuma- ja likakerros laskee suojalasin UV-

läpäisevyyttä ja siten heikentää lamppujen UV-säteilytehoa. UV-lampun suojalasin UV 

–läpäisevyys laskee jo lähes 60 % kymmenen ensimmäisen päivän aikana, kun lamput 

ovat jäteveden kanssa kosketuksissa. Likaantumisen ehkäisemiseksi lamppuja on puh-

distettava joko manuaalisesti tai automaattisilla puhdistusjärjestelmillä. Puhdistus voi 
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olla mekaaninen pesu tai mekaanisen ja kemiallisen pesun yhdistelmä. (Trojan 2001, 

WEDECO 2006) Puhdistustiheys riippuu käytetystä lampputyypistä ja vedenlaadusta. 

Lamppujen kemiallisissa pesuissa käytetään yleisimmin sitruunahappoa, laimeaa etik-

kahappoliuosta tai natriumvetysulfidia. Sopivin pesukemikaali vaihtelee jäteveden laa-

dusta riippuen ja on usein laitoskohtainen. (EPA 1999) 

 

9.6 UV -desinfioinnin tekniset toteutusvaihtoehdot 
 

UV-desinfiointi voidaan toteuttaa suljetussa reaktorissa, jolloin UV -lamput sijoitetaan 

putken sisään yleensä vaakatasossa samansuuntaisesti jätevedenvirtaamaan nähden (a). 

Lamput voidaan sijoittaa suljetussa reaktorissa myös kohtisuoraan virtaaman nähden 

(b). Kuvassa 7 on havainnollistettu sivu- ja yläleikkauskuvien avuin suljetun UV-

reaktorin toteutusperiaatteet. Musta nuoli kuvaa puhdistettavan jäteveden virtaussuun-

taa. UV-lamput on merkitty sinisellä. (WEDECO 2006)  

 
Kuva 7. Suljetun UV-reaktorin toteutusvaihtoehdot. 

 

UV-järjestelmät voidaan toteuttaa myös avokanavamallina, jolloin avonaiseen virtaus-

kanavaan asennetaan UV-lamppuyksikköjä. Kuvassa 8 on havainnollistettu avokana-

vaan toteutettava UV-desinfiointi. Avokanavamalleissa lamput voidaan asentaa vaaka-

tasoon (a) samansuuntaisesti jäteveden virtaussuuntaan nähden tai pystyasentoon (b), 

jolloin lamput ovat kohtisuorassa jäteveden virtaussuuntaan nähden. Lamput sijoitetaan 

esimerkiksi 10x10 lampun matriiseihin vaakasuunnassa (a) tai pystysuunnassa (b) vir-

taamaan nähden. Lamppuyksiköiden koko ja määrä riippuu avokanavan ja UV-

lamppujen mitoista ja tarvittavasta desinfiointitehosta ja UV-annoksesta. 
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(a)

 
(b) 

 
Kuva 8. Avokanavamallinen UV –desinfiointi. (Vesilind A. 2003, 11-14) 

 

UV-lamppuyksiköiden lisäksi desinfiointijärjestelmään kuuluvat sähkö- ja ohjausyksi-

köt sekä UV-säteilyn mittausanturit, joiden avulla UV-lamppujen toimintaa säädetään. 

Avokanavamalleissa on lisäksi vedenpinnan korkeutta säätävät laitteet. Pinnankorkeu-

den säädöllä varmistetaan että UV-lamput pysyvät veden peitossa virtaamavaihteluista 

huolimatta.  

 

Tilavarauksessa tulee huomioida UV-lamppujen vaihtoon ja manuaaliseen pesuun tar-

vittava tila. Avokanavamallisen UV-järjestelmän lamppujen manuaalinen puhdistus ja 

vaihto vaativat laitteiston yhteyteen nostojärjestelmän, jonka avulla UV-lamppuyksiköt 

nostetaan pois kanavasta. Suljetun UV-reaktorin lamppujen uusinnassa on huomioitava 

UV-reaktorin ohitusmahdollisuus lamppujen vaihdon aikana. 

 

Likaantumisen ehkäisemiseksi lamppuja on puhdistettava joko manuaalisesti tai auto-

maattisilla puhdistusjärjestelmillä. Puhdistustapoja ovat mekaaninen pesu, kuten lamp-

pujen pyyhkiminen tai mekaanisen ja kemiallisen pesun yhdistelmä. Avokanavamalleis-

sa UV-lamput pestään joko manuaalisesti tai automaattisella puhdistusjärjestelmällä. 



 69

Suljetuissa reaktoreissa puhdistus tehdään yleensä automaattisella puhdistuksella ja 

lamput irrotetaan reaktorista vain lamppujen vaihdon yhteydessä. UV-lamppujen manu-

aalinen puhdistus tapahtuu UV-reaktorin tai kanavan ulkopuolella, mikä vaatii UV-

lamppujen poistamisen kanavasta puhdistuksen ajaksi. Automaattinen puhdistus tapah-

tuu irrottamatta lamppuja järjestelmästä. Tällöin automaattiset pyyhkimet puhdistavat 

lamppujen pinnat halutuin väliajoin. Automaattisiin pyyhkimiin on mahdollisuus saada 

myös pesukemikaalin lisäys. (Trojan 2001, WEDECO 2006) 

 

UV-desinfiointiin varatussa reaktorissa ja kanavassa on myös UV-säteilyä, lamppujen 

UV-säteilyn intensiteettiä ja yleensä myös veden tranmittanssia eli UV-läpäisevyyttä 

mittaavia laitteita, joiden avulla säädetään lamppujen tehoja. Automatiikka laskee teo-

reettisen keskimääräisen UV-annoksen ja järjestelmän tehoja säädetään sen mukaan, 

että haluttu minimiannos saavutetaan. (Trojan 2001, WEDECO 2004-2006) 

 

9.7 UV -desinfioinnin kustannukset 
 

UV-desinfioinnin investointikustannukset muodostuvat UV-laitteiston hankinnasta ja 

laitteiston asennuskustannuksista. UV-käsittelylaitteiston asennuskustannusten suuruus 

määräytyy jo olemassa olevalle jätevedenpuhdistamolle sen mukaisesti, kuinka paljon 

asennusvaiheessa joudutaan tekemään rakenteellisia muutoksia jo valmiina olevaan pro-

sessiin ja rakenteisiin. Investointikustannukset ovat siten hyvin tapauskohtaisia, ja kus-

tannukset riippuvat valitusta laitevalmistajasta, laitoksen koosta ja tarvitusta puhdistus-

kapasiteetista. Tarvitun puhdistuskapasiteetin eli desinfiointitehon taas määrää puhdis-

tettavan jäteveden laatu eli jäteveden hygieeninen laatu ja muut edellä mainitut veden-

laadun ominaisuudet, jotka vaikuttavat tarvittavaan desinfiointitehoon. Myös hygieeni-

nen puhdistusvaatimus määrää tarvittavaa desinfiointitehoa eli mitä mikrobeja jäteve-

destä on poistettava ja mikä hygieeninen puhdistustulos on saavutettava. (EPA, 1999) 

 

Keskipainelamppujen hinta on yleensä 4-5 –kertainen verrattuna matalapainelamppui-

hin, mutta niitä tarvitaan paljon pienempi määrä. Lisäksi vähäisen tarvittavan lamppu-

määrän ansiosta keskipainelampuilla toteutettu järjestelmä on mahdollista toteuttaa pie-

neenkin tilaan ja se on varteenotettava vaihtoehto, jos järjestelmä tulee toteuttaa pieneen 

tilaan. 



 70

UV-desinfioinnin vuotuiset käyttökustannukset koostuvat lamppujen käyttämästä ener-

giasta, huoltotöihin käytetystä työajasta, vaihdettavista lampuista, lamppujen pesukemi-

kaaleista ja pesulaitteiston vaihto- ja korjausosista (jos automaattinen pyyhinlaitteisto) 

sekä jätehuoltokustannuksista, sillä elohopeaa sisältävät UV-lamput ovat ongelmajätet-

tä. Lisäksi muut satunnaisemmat laitteistojen vaihto-osat ja korjauskulut ovat erikseen 

lisäkuluina. Muita vaihdettavia osia ovat muun muassa UV-lamppujen erilliset suojala-

sit sekä kuristimet, jotka säätävät lampuille johdettavaa virtaa. Lamput on vaihdettava 

noin kerran vuoden-kahden välein, keskimäärin lampunvaihdot tehdään 12 000 käyttö-

tunnin välein. Lamput kuitenkin kuluvat ja rikkoutuvat eriaikaisesti, joten lamppuja 

vaihdetaan vuosittain. Lamppujen puhdistusväli riippuu puhdistettavan veden laadusta 

ja vaihtelee viikosta kertaan vuodessa. Jos puhdistusjärjestelmänä on automaattinen 

pyyhinlaitteisto, tulee pyyhinosia huoltaa ja vaihtaa keskimäärin kerran vuodessa. 

Lamppujen virran kuristimien kesto on yleensä 10-15 vuotta, käytännössä ne vaihdetaan 

noin 10 vuoden välein. UV-lamppujen erilliset lasisuojat kestävät noin 5-8 vuotta, ylei-

simmin ne vaihdetaan joka viides vuosi. (EPA 1999, Heinonen-Tanski H. et al. 2003) 

 

Heinonen-Tanski et al. laskivat 2001-2002 tehdyn tutkimuksen aikana hiekkasuodatuk-

sen jälkeisen UV-desinfioinnin kustannuksia jätevedenpuhdistamolle, jonka vuotuinen 

virtaama on keskimäärin 22 milj. m3/a. UV-yksikön investointikuluiksi saatiin 

0,0039 €/m3 ja käyttökuluiksi 0,0063 €/m3 eli yhteensä UV-käsittelyn vuotuiset kustan-

nukset olisivat 0,0102 €/m3. (Heinonen-Tanski et al. 2003) Gomez M. et al. saivat yh-

distetyn fysikaalis-kemiallisen käsittelyn ja UV-käsittelyn yhteishinnaksi 0,07559 €/m3. 

Pilot -mittakaavan laitteistossa oli jäteveden saostus, hiekkasuodatus ja UV-desinfiointi. 

Tästä kustannuksesta kuitenkin jopa 29 % tuli käytetyistä saostuskemikaaleista ja koko-

naiskustannus sisälsi myös hiekkasuodatuksen investointi- ja käyttökulut (Gomez M. et 

al. 2005) Heinonen-Tanski et al. saivat hiekkasuodatuksen ja UV-desinfioinnin vuotui-

siksi yhteiskuluiksi 0,036 €/m3. Jätevesikuutiota kohden lasketut vuotuiset kulut ovat 

laskevat käsiteltävän jätevesimäärän kasvaessa. 
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10. HIEKKASUODATUS JÄTEVEDEN JÄLKIKÄSITTELYNÄ 
 
Hiekkasuodatus parantaa huomattavasti puhdistustulosta ja alentaa varsinkin jäteveden 

kiintoaineen ja kokonaisfosforin jäännöspitoisuuksia. Jatkuvatoimisella hiekkasuoda-

tuksella päästään fosforin osalta alle 0,1 mg/l pitoisuuteen, 0,2 mg/l pitoisuutta voidaan 

käyttää suunnitteluarvona ja 0,3 mg/l pitoisuus voidaan asettaa takuuarvovaatimukseksi 

suodatusprosesseille. Hiekkasuodatukseen yhteydessä käytetty kemiallinen saostus te-

hostaa edelleen hiekkasuodattimella saavutettavaa puhdistustulosta. (Saarinen R. 2003) 

 

Hiekkasuodatus tulee parantamaan myös Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla jäteve-

den mikrobiologista laatua verrattuna Turun keskuspuhdistamolta mitattuihin arvoihin. 

Hiekkasuodatuksen mikrobien pidätyskyky perustuu bakteerien, virusten ja alkueläinten 

adsorboitumiseen hiekkarakeiden pintaan. Hiekkarakeiden pinnalle muodostuva biolo-

ginen kasvusto adsorboi myös taudinaiheuttajamikrobeja. Nopealla hiekkasuodatuksella 

on saavutettu useissa tutkimuksissa 80 - 98 % bakteerireduktioita, kun hiekkasuodatusta 

on käytetty puhdistetun jäteveden jälkikäsittelyvaiheena. Tutkimuksissa saavutetut bak-

teerireduktiot vaihtelevat tutkittujen indikaattoribakteerien ja käytetyn suodatusteknii-

kan/laitteiston mukaan sekä käytetäänkö suodatuksen yhteydessä kemiallista saostusta 

(Koivunen J. et al. 2003, Al-Morgin. S.M. 1999)  

 

Kuopion yliopiston tekemissä puhdistetun jäteveden hiekkasuodatuskokeissa on saavu-

tettu 90-99 % bakteerireduktioita. Suodatuskokeita tehtiin seitsemällä jätevedenpuhdis-

tamolla. Tutkitut indikaattoribakteerit olivat fekaaliset koliformit, suolistoperäiset klost-

ridit (Clostridium perfringens) ja enterokokit. Mallimikrobina viruksille käytettiin jäte-

veden bakteriofageja (F-RNA -bakteriofagit, kolifagit). Koeajoissa havaittiin, että mik-

robireduktiot pelkällä mekaanisella hiekkasuodatuksella olivat alhaisia, vain 11-35 % 

riippuen tutkitusta bakteerista. Saostuskemikaalia käyttämällä saavutettiin 88-98 % bak-

teerireduktioita. Hiekkasuodatuksen aikana myös jäteveden kiintoainepitoisuus laski 

enimmillään 90 %, sameus laski keskimäärin 70-80 % ja jätevedessä oli väriä 20-50 % 

vähemmän verrattuna hiekkasuodatukseen tulevaan veteen. Parhaat tulokset saatiin, kun 

hiekkasuodatuksen yhteydessä käytettiin kemiallista saostusta polyalumiinikloridilla. 

(Rajala R.L. et al. 2003, TEKES, 2001)  
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Nopea hiekkasuodatus on ollut testauksessa jäteveden tertiäärikäsittelynä myös Savon-

linnan jätevedenpuhdistamolla. Viidellä tutkimuskerralla keskimääräiset bakteerireduk-

tiot olivat fekaalisten koliformien osalta 46 %, enterokokkien osalta 36 %, klostridien 

osalta (Clostridium perfringens) 25 % ja bakteriofagien (F-RNA -bakteriofagit, kolifa-

git) osalta noin 35 %. (Al-Morgin. S.M. 1999) 

 
Hiekkasuodatuksen ansiosta jätevedestä poistuu kiintoainetta, sameutta ja liuennutta 

orgaanista ainetta, jotka huonontavat veden UV –läpäisevyyttä. Hiekkasuodatetun jäte-

vedellä mikrobien inaktivointiin tarvittava UV-säteilyn teho on pienempi kuin jäteve-

dellä, jolla ei ole tehostettua jälkikäsittelyä, joten laitteiston toteuttaminen tulee hal-

vemmaksi. (Tekes 2001, 55)  

 

Hiekkasuodatus alentaa siten myös UV -desifioinnin investointi- ja käyttökuluja sekä 

varmistaa UV-desinfioinnin riittävyyden inaktivoimaan bakteerit tietylle tasolle. Tutki-

muksissa on havaittu, että jäteveden UV-desinfiointi tulee kannattavaksi vain jos ennen 

desinfiointia on jäteveden laatua parantava jälkikäsittelyvaihe, kuten hiekkasuodatus. 

Pelkällä UV-desinfioinnilla ei välttämättä päästä vaadittuihin hygieenisiin puhdistusvaa-

timuksiin. (Rajala R.L. et al. 2003, Al-Morgin S.M. 1999) 

 



 73

11. JÄTEVEDEN HYGIEENISYYSTUTKIMUS TURUN 
KESKUSPUHDISTAMOLLA 
 

Turun kaupungin keskuspuhdistamolla seurattiin 1.9.2006-31.8.2007 puhdistamolta 

mereen lähtevän jäteveden eli puhdistetun jäteveden hygieenistä laatua. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli seurata puhdistetun jäteveden hygieenistä laatua pitkällä aikavälillä 

siten että saadaan selville puhdistetun jäteveden hygieenisen laadun vaihtelua eri vuo-

denaikoina sekä erilaisissa virtaamatilanteissa. Koska esiselkeytettyä ohitusvettä ei ole 

puhdistetun jäteveden näytteessä, tutkittiin myös ohitukseen johdettavan esiselkeytetyn 

jäteveden hygieenistä laatua. Esiselkeytetyn ohitusveden hygieenistä laatua seurattiin, 

jotta voitaisiin arvioida ohitusten aiheuttamaa kuormaa vesistöön sekä selvittää kuinka 

paljon bakteereja poistuu keskimäärin esiselkeytyksen jälkeisessä puhdistusprosessissa. 

Kuvassa 9 on Turun keskuspuhdistamon jäteveden virtaamakaavio, jossa on kuvattu 

vesistöön johdettu puhdistettu jätevesi ja ohitusvesi, joista bakteerinäytteet otettiin. 

 
Kuva 9. Jätevesivirtaamat ja bakteerinäytteet. 

 

Hygieenisyystutkimuksessa seurattiin puhdistetun jäteveden sekä esiselkeytetyn ohitus-

vesien ulosteperäistä saastutusta indikoivien suolistoperäisten bakteerien, kokonaiskoli-

formisten bakteerien, fekaalisten koliformisten bakteerien, E.coli –bakteerien ja fekaa-

listen enterokokkien määriä (kpl/100 ml). Myös taudinaiheuttajabakteerien, Clostridium 

perfringens, Campylobakter jejuni/coli, Salmonella spp. ja Listeria monocytogenes 

esiintymistä seurattiin puhdistetusta jätevedestä. Esiselkeytetyn ohitusveden sisältämiä 

taudinaiheuttajabakteereja tutkittiin yhdellä tarkkailukerralla. 
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11.1. Bakteerinäytteenotto 
 

Bakteerinäytteenotossa käytettiin bakteerinäytteenottoon tarkoitettuja ruskeita steriilejä 

500 ml:n lasipulloja. Näytteet otettiin suoraan näytepulloihin ja vältettiin koskettamasta 

näytepullon korkin sisäpintaan tai pullon kaulaan, jotta vältetään näytteen ja näytepullon 

kontaminoituminen. Näytepullo upotettiin hyvin sekoittuneeseen jätevesivirtaan näyt-

teenottoa varten tehdyn näytteenottokepin avulla. Näytteenoton suoritti pääosin Turun 

kaupungin keskuspuhdistamon näytteenottaja Seppo Salminen sekä diplomityöntekijä 

Nina Leino. Näytteenottoaika ja näytteenottohetken virtaamatiedot kirjattiin ylös. Näyt-

teenottoajat ja virtaamatiedot ovat liitteessä IV. Kuvassa 10 on esimerkki bakteerinäyt-

teenotossa käytetystä näytepullosta. 

 

 
Kuva 10. Bakteerinäytteenotoissa käytetty bakteerinäytepullo.  

(kuva: Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy). 
 

Puhdistetun jäteveden bakteerinäytteet otettiin kertanäytteinä kerran viikossa kertanäyt-

teinä. Näytepaikkana oli puhdistamolta lähtevän jäteveden kanava, josta otetaan myös 

puhdistamon velvoitetarkkailun vuorokauden kokoomanäytteet. Puhdistamolta lähtevän 

puhdistetun jäteveden näytteenottopaikasta otetussa jätevesinäytteessä ei ole mukana 

esiselkeytettyä ohitusvettä. Näytteenottopaikka on kuvassa 11. Näytteenottoajankoh-

daksi valittiin puhdistamon velvoitetarkkailupäivän jälkeinen aamu, jolloin velvoite-

tarkkailun kokoomanäytteet kerätään. Bakteerinäytteet toimitettiin tutkittaviksi yhdessä 

velvoitetarkkailunäytteiden kanssa heti näytteenoton jälkeen. Puhdistetun jäteveden 

näytteitä kerättiin yhteensä 52 kappaletta tutkimusjakson aikana. 
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Kuva 11. Puhdistetun jäteveden näytteenottopaikka. (kuva: Nina Leino) 

 

Esiselkeytetystä ohitusvedestä otettiin kertanäyte kerran kuukaudessa, jos ohitus tapah-

tui työpäivän aikana. Ohitusveden näytteenottopaikka on ohitusveden kanavassa, joka 

on esitetty kuvassa 12. Ohitusveden bakteerinäytteet pyrittiin ottamaan puoleen päivään 

mennessä, jolloin ne saatiin tutkittaviksi saman työpäivän aikana. Esiselkeytetystä ohi-

tusvedestä saatiin näyte seitsemän kertaa tutkimusjakson aikana. 

 

 
Kuva 12. Esiselkeytetyn ohitusveden näytteenottopaikka. (kuva: Nina Leino) 
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11.2. Mikrobiologiset tutkimusmenetelmät  
 

Bakteerinäytteet tutkittiin pääosin Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ssa. 

Bakteeritutkimukset tehtiin soveltuvin, vesi- ja ympäristöviranomaisen hyväksymin 

SFS-standardimenetelmin. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on FINAS-

akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T101. Bakteeritutkimuksissa käy-

tetyt määritysmenetelmät on kuvattu liitteen III taulukossa 1. 

Taudinaiheuttajabakteerit tutkittiin alihankintana TurkuLab ssa, Turun kaupungin elin-

tarvikelaboratoriossa, joka on FINAS -akkreditointipalvelun akkreditoima testauslabo-

ratorio T051. TurkuLab:ssa tehtyjen bakteeritutkimusten määritystiedot ovat liitteen III 

taulukossa 2. Salmonellanäytteiden serotyypitys eli lajitunnistus tehtiin Elintarviketur-

vallisuusvirasto Eviran tutkimus- ja analytiikkaosaston Eläintautibakteriologian tutki-

musyksikössä Kuopiossa. Eviran tutkimus- ja analytiikkaosasto on FINAS akkreditoin-

tipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T014. Lajitunnistuksen määritystieto on liit-

teen III taulukossa 3. 

Tutkimuksissa käytettyjen laboratorioiden voimassaolevat pätevyysalueet löytyvät 

FINAS -akkreditointipalvelun internet-sivuilta kohdasta Akkreditoidut toimielimet, Tes-

tauslaboratoriot. Laboratoriot täyttävät EN ISO/IEC 17025 standardin akkreditointivaa-

timukset. Bakteeritutkimuksissa käytetyt määritysmenetelmät olivat akkreditoituja.  

 

Mikrobiologisten määritysten epävarmuus arvioidaan yhdistettynä epävarmuutena 

Mikes julkaisun J04/2003 mukaisesti. Kokonaisepävarmuus saadaan yhdistämällä eri 

osatekijöiden mittausepävarmuudet. Yhdistetyssä mittausepävarmuudessa otetaan huo-

mioon mikrobien hiukkastilastollinen hajonta, tulosten menetelmäkohtainen lukema-

epävarmuus, laimennuskertoimen epävarmuus ja siirrostilavuuden epävarmuus. Arvioi-

tu mittausepävarmuus voidaan ilmoittaa joko prosenttilukuna tai pesäkemääräksi muu-

tettuna. Käytännössä pienillä pesäkeluvuilla merkittävin epävarmuuskomponentti on 

hiukkastilastollinen hajonta, joka riippuvainen lasketuista pesäkkeistä eikä ilmoitetusta 

tuloksesta. Tämän takia epävarmuuksia ei voida laskea analyysikohtaisesti kuten kemi-

allisissa analyyseissä. Epävarmuutta ei voida myöskään arvioida jälkikäteen pelkän ana-

lyysituloksen perusteella. (Niemelä S. 2003) 
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11.3. Tulosten käsittely 
 

Bakteerimääritysten tulokset ovat liitteellä IV. Havaintoaineistosta laskettiin bakteeripi-

toisuuksien aritmeettiset keskiarvot, mediaaniarvot ja hajonta, joka kuvaa aineiston 

vaihtelun eli hajonnan mittaa. Lisäksi eri indikaattoribakteerien pitoisuuksia ja suhteita 

vertailtiin keskenään, jotta saatiin selville, vastaavatko jäteveden bakteeripitoisuudet 

keskimääräistä yhdyskuntajätevettä. Puhdistetun jäteveden ja esiselkeytetyn ohitusve-

den bakteeripitoisuuksien (kpl/100 ml) riippuvuutta prosessinparametreista tutkittiin 

lineaarisen regressioanalyysin avulla. Tarkasteltavia prosessiparametreja olivat näyt-

teenottoajan tuntivirtaamatiedot (m3/h) sekä näytepäivän prosessilämpötila (oC). Lineaa-

risella regressioanalyysillä selvitettiin, onko prosessiparametreilla (lämpötila ja virtaa-

ma) vaikutusta bakteeripitoisuuksiin.  

 

Lisäksi pyrittiin selvittämään vaikuttaako jätevedenpuhdistamon toimivuus ja puhdis-

tustulos jäteveden hygieeniseen puhdistustulokseen. Bakteeripitoisuuksia verrattiin or-

gaanisen aineen (BOD7ATU), kiintoaineen sekä ravinteiden, fosforin ja typen, puhdistus-

tuloksiin (mg/l). Tähän liittyy kuitenkin epävarmuutta ja tuloksia voidaan pitää vain 

suuntaa-antavina, sillä puhdistetun jäteveden pitoisuudet ovat vuorokauden kokooma-

näytteiden mittaustuloksia. Bakteerinäytteet otettiin kertanäytteinä vuorokauden ko-

koomanäytteiden keräysajan lopulla, eli ne eivät vastaa täysin samaa kuormitustilannet-

ta ja vedenlaatua.  

 

Virtaamatiedot ja prosessilämpötilat saatiin Turun keskuspuhdistamon vuosien 2006 ja 

2007 käyttötarkkailutiedoista. Mittaustulokset tallentuvat jätevedenpuhdistamon VeRa –

raportointitietokantaan, josta saadut käyttötarkkailutiedot ovat liitteellä IV. Puhdistamon 

velvoitetarkkailutulokset ovat Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n tutki-

mustuloksia vuosilta 2006 ja 2007.  
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11.3.1 Tilastolliset analyysimenetelmät 
 

Lineaarinen regressioanalyysi on tilastollinen analyysimenetelmä, jossa aineiston perus-

teella estimoidaan tarkasteltavan vastemuuttujan lineaarista riippuvuutta selittävistä 

muuttujista. Kahden muuttujan välisen riippuvuuden astetta sanotaan korrelaatioksi. Jos 

korrelaatio on voimakasta, voidaan toisen muuttujan arvoista päätellä toisen muuttujan 

arvot melko täsmällisesti. Jos korrelaatio on heikko, ei muuttujien välillä ole yhteisvaih-

telua.  

 

Kahden muuttujan välistä korrelaatiota kuvattiin Pearsonin korrelaatiokertoimella, joka 

on arvovälillä [-1,1]. Mitä enemmän korrelaatiokerroin R poikkeaa nollasta, sitä voi-

makkaampaa muuttujien välinen riippuvuus on. Korrelaatiokertoimen arvo 1 tarkoittaa, 

että muuttujien välillä on täydellinen lineaarinen riippuvuus ja kertoimen arvo -1 tar-

koittaa täydellistä negatiivista riippuvuutta. Muuttujien välillä ei katsota olevan riippu-

vuutta, jos korrelaatiokeroin on nolla, ja lähellä nollaa riippuvuus katsottiin heikoksi. 

Korrelaatiokertoimen merkitsevyystason avulla arvioidaan kertoimen tilastollista mer-

kitsevyyttä. Pearsonin korrelaatiokertoimen neliö R2 eli niin sanottu selityskerroin ker-

too, millä todennäköisyydellä toisen muuttujan arvo on pääteltävissä toisesta. 

 

Muuttujien välistä korrelaatiota kuvattiin MS Excel -ohjelmalla tehdyillä kaavioilla, 

joissa x-akselilla on bakteeripitoisuutta selittävä muuttuja ja y-akselilla on tarkasteltava 

bakteeripitoisuus. Kaavioissa on esitetty havaintopistejoukkoon sovitettu lineaarista 

riippuvuutta kuvaava suora ja korrelaatiokertoimen selityskerroin R2. Tilastollisen tar-

kastelun tulokset ja korrelaatiokertoimet on esitetty liitteellä V. 
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11.4. Puhdistetun jäteveden ja esiselkeytetyn ohitusveden hygieeninen 
laatu 
 

Puhdistetun jäteveden hygieenistä laatua tutkittiin viikoittain 52 kertaa tutkimusjakson 

aikana. Puhdistetun jäteveden bakteeripitoisuudet (kpl/100 ml) vaihtelivat suuresti ja 

hajonta oli suuri. Koliformisten bakteerien kokonaismäärä vaihteli eniten välillä 

1 100 000 - 20 000, E.coli–bakteerien määrä vaihteli välillä 840 000-0 ja fekaalisten 

koliformien määrä vaihteli välillä 710 000-8 000. Suolistoperäisten enterokokkien vaih-

telu oli pienintä välillä 100 000-3 000. Puhdistetun jäteveden bakteeritulokset ovat liit-

teessä IV (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy). ja taulukkoon 20 on lasket-

tu keskimääräiset pitoisuudet, mediaanit, maksimi- ja minimiarvot sekä pitoisuustulos-

ten hajonta-arvot. 

 
Taulukko 20. Puhdistetun jäteveden bakteeripitoisuudet 1.9.2006-31.8.2007. 

Bakteerimäärät Kokonais- Fekaaliset E.coli Enterokokit 
kpl/100 ml koliformit  koliformit     
max. 1 100 000 710 000 840 000 100 000 
min. 20 000 8 000 0 3 000 
keskiarvo (aritmeettinen) 300 615 131 423 127 673 25 038 
mediaani 215 000 80 000 90 000 20 000 
keskihajonta 266 463 142 775 145 677 19 432 

 

Keskimäärin puhdistetun jäteveden bakteeripitoisuudet noudattivat suurimmasta pie-

nimpään seuraavaa järjestystä: koliformisten bakteerien kokonaismäärä > fekaalisten 

koliformit> E.coli > suolistoperäiset enterokokit. Kirjallisuudessa suolistoperäisten koli-

formien (FC = fecal coliform) suhde enterokokkeihin (FS = fecal streptococcus) on to-

dettu olevan yli neljä, mikäli bakteerit ovat peräisin ihmisen ulosteesta (Geldreich, E.E. 

& Kenner, B.A. 1969). Tarkkailukerroilla fekaalisten koliformien suhde enterokokkei-

hin eli FC/FS –suhde vaihteli laajasti välillä 36 – 0,20. Keskimäärin fekaalisten koli-

formien määrä oli 6,6 -kertainen enterokokkeihin verrattuna. Keskimääräinen FC/FS -

suhde on laskettu tutkimuskertojen FC/FS -suhteiden keskiarvona. FC/FS -suhteiden 

mediaani oli 4,1. Puhdistetun jäteveden bakteeripitoisuudet edustivat hyvin ihmisten 

ulosteista peräisin olevaa bakteerikoostumusta.  
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Esiselkeytetyn ohitusveden hygieenistä laatua pyrittiin tutkimaan kerran kuukaudessa. 

Ohitusvedestä otettiin näytteet, jos ohitustilanne tapahtui arkena työpäivän aikana. Ohi-

tusvedestä saatiin näytteet seitsemän kertaa tutkimusjakson aikana. Ohitusveden baktee-

ritulokset on esitetty liitteessä IV (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy). 

Bakteeripitoisuudet vaihtelivat suuresti ja tutkimustulosten hajonta oli suuri. Esisel-

keytetyn jäteveden bakteeripitoisuudet olivat keskimäärin 13-20 -kertaisia verrattuna 

puhdistetun jäteveden keskimääräisiin arvoihin. Taulukkoon 21 on laskettu esiselkeyte-

tyn jäteveden keskimääräiset pitoisuudet, mediaanit, maksimi- ja minimiarvot sekä pi-

toisuuksien hajonta-arvot. 

 
Taulukko 21. Esiselkeytetyn ohitusveden bakteeripitoisuudet 1.9.2006-31.8.2007. 

Bakteerimäärät Kokonais- Fekaaliset E.coli Enterokokit 
kpl/100 ml koliformit  koliformit     
max. 15 000 000 5 500 000 4 500 000 620 000 
min. 780 000 270 000 180 000 120 000 
keskiarvo (aritmeettinen) 6 311 429 1 941 429 2 155 714 327 143 
mediaani 4 400 000 1 100 000 1 800 000 310 000 
keskihajonta 5 844 506 1 873 245 1 880 726 172 599 

 

Esiselkeytetyn jäteveden keskimääräinen kokonaiskoliformien määrä oli selkeästi suu-

rin muihin indikaattoribakteereihin verrattuna. Fekaalisten koliformien ja E.coli:n mää-

rät olivat samalla tasolla, joskin E.coli -bakteereja oli keskimäärin hieman enemmän 

kuin fekaalisia koliformeja. Enterokokkeja oli selkeästi pienin määrä havaituista baktee-

reista. Tutkimuskerroilla esiselkeytetyn jäteveden FC/FS –suhde vaihteli laajasti välillä 

21 – 0,87. Keskimäärin fekaalisten koliformien määrä oli 7,2 -kertainen enterokokkei-

hin verrattuna. Keskimääräinen FC/FS –suhde on tutkimuskertojen FC/FS -suhteiden 

keskiarvo. FC/FS –suhteiden mediaaniarvo oli 6,3.  

 

FC/FS-suhteita tarkastelemalla esiselkeytetyssä jätevedessä oli fekaalisia koliformeja 

suhteessa enemmän kuin puhdistetussa jätevedessä. Fekaalisia koliformeja näyttäisi 

poistuvan aktiivilieteprosessissa enemmän kuin enterokokkeja. Kappaleessa 11.5. on 

tarkasteltu tarkemmin bakteerien poistumista esiselkeytyksen jälkeisessä aktiivilietepro-

sessissa.  
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Esiselkeytetyn jäteveden bakteeripitoisuudet olivat melko korkeita ja voidaan olettaa, 

että jäteveden esikäsittelyvaiheen (välppäys, hiekanerotus ja esiselkeytys) bakteerire-

duktio on melko alhainen. Esikäsittelyvaiheen aikana jätevedestä erottuvat pääosin vain 

esikäsittelyssä erottuneeseen kiintoaineeseen sitoutuneet bakteerit ja muut mikrobit. 

Toisaalta tulee huomioida, että Turun keskuspuhdistamolla on myös lietteen sisäinen 

kierto voi vaikuttaa esiselkeytetyn jäteveden laatuun. Prosessista poistettu ylijäämäliete 

johdetaan prosessin alkupäähän ja laskeutetaan yhdessä primäärilietteen kanssa esisel-

keytyksessä. Siten osa esiselkeytetyn jäteveden bakteerikannasta voi olla peräisin sisäi-

sestä kierrosta. 

 

11.4.1 Virtaaman vaikutus  
 
Tutkimuspäivien virtamaat vaihtelivat suuresti. Runsaat sateet aiheuttivat suuria virtaa-

mia loppuvuonna 2006 ja 2007 alkuvuodesta. Sulamisvesien kausi osui maaliskuulle 

2007. Kesällä 2007 rankkasadekuurot aiheuttivat hetkellisiä virtaamapiikkejä. Suurien 

virtaamapiikkien aikana puhdistamoa jouduttiin ohittaman esiselkeytyksen jälkeen. Tu-

russa jätevesimäärät vaihtelevat kuitenkin myös teollisuuden sesonkikausien ja asukkai-

den lomakausien mukaan eli pelkästään vuotovesien määrä ei selitä virtaamavaihteluja.  

 

Kuvassa 13 on tutkimuksen aikana Turun keskuspuhdistamon tulovirtaama sekä ohitus-

veden virtaamat (m3/d). Puhdistettu jätevesimäärä saadaan kuvan 13 tulovirtaaman ja 

ohitetun jätevesivirtaaman erotuksesta. Kuvassa 13 on esitetty myös päivittäiset sade-

määrät (mm/d), jotka on mitattu Turun Artukaisissa sijaitsevan Ilmatieteen laitoksen 

säänhavaintoasemalla. Puhdistetun jäteveden näytepäivät on merkitty vihreällä ja ohite-

tun jäteveden näytepäivät ovat oranssilla. Tutkimuskerrat osuivat hyvin vaihteleviin 

virtaamatilanteisiin. 
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Kuva 13. Puhdistamolle tulevan jäteveden ja ohitetun jäteveden määrä (m3/d) sekä päivittäinen  
sademäärä (mm/d) Turun keskuspuhdistamolla tutkimusjaksolla 1.9.2006-31.8.2007.  

 

Vuoto- ja hulevedet laimentavat tulevaa jätevettä ja siksi myös jäteveden bakteeripitoi-

suuksien voisi päätellä laskevan virtaamahuippujen aikana, kun puhdistamolle tuleva 

jätevesi sisältää paljon vuotovesiä. Kuvassa 14 on esitetty lähtevän jäteveden bakteeripi-

toisuudet (kpl/100 ml) ja näytteenottohetken tuntivirtaamat (m3/h) tutkimusjakson 

1.9.2006-31.8.2007 aikana. Bakteeripitoisuuden akselin leikkauskohtaa on muutettu 

kuvaajan selkeyttämiseksi. Puhdistetun jäteveden bakteeritulokset ovat liitteessä IV 

(Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy) ja virtaamatiedot ovat liitteessä V 

(Turun keskuspuhdistamon käyttötarkkailutiedot). Virtaaman vaikutus bakteeripitoi-

suuksiin tilastollisen tarkastelun tulokset ovat liitteellä VI kuvassa 1.  

 

Kuvaan 14 on arvioitu myös vuotovesien osuus käsitellystä jätevedestä. Puhdistamon 

keskimääräinen tuntivirtaamaoletus on 2 000 m3/h, kun puhdistamolle ei tule vuotove-

siä. Vuotovesien osuus on kuitenkin vain suuntaa-antava, sillä jäteveden määrä vaihte-

lee vuotovesimäärien lisäksi myös teollisuuden vedenkäytön sekä asukkaiden lomakau-

sien mukaan. Näytteenotto tapahtui arkiaamuisin kello 8-10, joten virtaamavaihtelussa 

ei näy vuorokauden tai viikonlopun aikaista jäteveden virtaamavaihtelua. 
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Kuva 14. Puhdistetun jäteveden bakteeripitoisuudet (kpl/ 100 ml) ja virtaama (m3/h)  

tutkimusjaksolla 1.9.2006-31.8.2007. 
 

Kokonaiskoliformien, fekaalisten koliformien ja E.colin eli kolimuotoisten bakteerien 

määrät olivat suurimmillaan syyskuussa 2006 sekä kesällä 2007, jolloin puhdistamolle 

ei tullut näytteenottohetkellä vuotovesiä ja virtaamat olivat normaalilla tasolla. Koli-

muotoisten bakteerimäärien vaihtelu oli kuitenkin suurta pienillä virtaamilla. Suurilla 

virtaamilla kolimuotoisten bakteerien määrät näyttäisivät laskevan eikä vaihtelu ole yhtä 

merkittävää kuin pienillä virtaamilla. Suuresta vaihtelusta johtuen bakteeripitoisuuksien 

korrelaatiot virtaaman kanssa olivat heikkoja, eikä virtaamalla ole siten merkittävää 

vaikutusta bakteeripitoisuuksiin tilastollisen tarkastelun perusteella. Enterokokkimääri-

en vaihtelu koko tutkimusjakson aikana oli vähäisintä verrattuna kolimuotoisten baktee-

rimäärien vaihteluun. Enterokokkimäärät eivät korreloineet virtaaman kanssa.  

 

Se etteivät puhdistetun jäteveden bakteeripitoisuudet korreloineet suoraan virtaaman 

kanssa, voi selittyä jonkin muun vaikuttavan tekijän avulla, johon virtaama vaikuttaa. 

Muun muassa jäteveden hydraulinen viipymäaika prosessissa ja aktiivilieteprosessin 

lieteikä voivat vaikuttaa hygieeniseen puhdistustulokseen eli bakteerien selviämiseen 

puhdistusprosessista. Toisaalta on havaittu, että indikaattoribakteerimäärät laskevat bak-

teerien luonnollisen kuoleman seurauksena < 10 % viemäriverkostossa, joten voidaan 

olettaa, ettei hydraulisen viipymän vaikutus hygieeniseen puhdistustulokseen ole mer-

kittävä. (Feachem R.G. et al. 1983) 
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Esiselkeytetyn jäteveden bakteeripitoisuuksien voisi olettaa laskevan suuremmalla vir-

taamalla kun tulevassa jätevedessä on laimentavia vuotovesiä. Kuvassa 15 on esitetty 

esiselkeytetyn ohitusveden bakteeripitoisuudet (kpl/100 ml) ja näytteenottohetken tunti-

virtaamat (m3/h) tutkimusjakson 1.9.2006-31.8.2007 aikana. Esiselkeytetyn jäteveden 

bakteeritulokset ovat liitteessä IV (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy) ja 

virtaamatiedot ovat liitteessä V (Turun keskuspuhdistamon käyttötarkkailutiedot). Ohi-

tusveden virtaaman ja bakteeripitoisuuksien tilastollisen tarkastelun tulokset ovat liit-

teessä VI kuvassa 2.  
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Kuva 15. Esiselkeytetyn ohitusveden bakteeripitoisuudet (kpl/ 100 ml) ja ohitusvirtaama (m3/h)  

tutkimusjaksolla 1.9.2006-31.8.2007.  
 

Kokonaiskoliformien, fekaalisten koliformien ja E.colin määrät olivat suuria pienillä 

ohitusvirtaamilla loka- ja marraskuun tarkkailukerroilla vuonna 2006 ja elokuussa 2007. 

Maaliskuussa 20.3.2007 sulamisvesien aikaan bakteeripitoisuudet olivat taas alhaisia, 

vaikka ohitusvirtaama oli pieni. Toisaalta jäteveden kolimuotoisten bakteerien pitoisuu-

det olivat 28.6.2007 melko suuria ja lähellä toisiaan, vaikka ohitusvirtaama oli tarkkai-

lukertojen suurin. Suuren vaihtelun vuoksi esiselkeytetyn ohitusveden bakteeripitoi-

suuksien ja virtaaman välillä ei löytynyt merkittävää korrelaatiota tilastollisen tarkaste-

lun perusteella, joten bakteeripitoisuuksien vaihtelua ei voida selittää pelkästään virtaa-

man vaihtelulla.  
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Turun keskuspuhdistamolla on havaittu, että vaikka suurilla virtaamilla jätevedet ovat 

laimeita, esiselkeytetyn jäteveden laatu voi ajoittain huonontua. Suuret virtaamat sekoit-

tavat vesimassoja huonontavat kiintoaineen laskeutumisominaisuuksia. Lyhyen viipy-

män vuoksi kiintoaine ei myöskään ehdi laskeutua selkeytyksessä. Suuret virtaamat 

rikkovat esiselkeytykseen palautettavan ylijäämälietteen kiintoaineflokkeja, mikä voi 

vapauttaa aktiivilietekäsittelyn aikana lieteflokkeihin absorboituneita mikrobeja takaisin 

jäteveteen. Virtaama voi siten epäsuorasti vaikuttaa esiselkeytetyn jäteveden bakteeripi-

toisuuksiin. Virtaaman vaikutusta tarkasteltiin myös vertaamalla fekaalisten koliformien 

ja enterokokkien välistä suhdetta ja virtaaman vaihtelua keskenään. Kuvassa 16 on esi-

tetty puhdistetun ja esiselkeytetyn jäteveden FC/FS –suhteet sekä käsitellyn jäteveden ja 

esiselkeytetyn ohitusveden virtaamat näytteenottohetkellä. Tilastollisen tarkastelun tu-

lokset ovat liitteessä VI kuvissa 1 ja 2. 
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Kuva 16. Puhdistetun ja esiselkeytetyn jäteveden FC/FS –suhteet sekä käsitellyn jäteveden ja 

 esiselkeytetyn ohitusveden virtaamat näytteenottohetkellä. 
 

Puhdistetun jäteveden FC/Fs –suhteen havaittiin olevan korkea alhaisilla virtaamilla, 

etenkin syyskuun 2006 aikana. Loppuvuodesta 2006 ja alkuvuodesta 2007 FC/FS –

suhde oli alhainen ja jopa alle 4, joka kuvaa ihmisen ulosteiden bakteerikoostumusta. 

Toisaalta FC/FS –suhde laski ajoittain alhaiseksi myös kesäkaudella 2007 vaikka vir-

taamat olivat alhaisella tasolla. Korrelaatio FC/FS –suhteen ja virtaaman välillä jäi siksi 

heikoksi, joten puhdistetun jäteveden FC/FS –suhteen vaihteluun vaikuttavat myös 

muut tekijät. 
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Ohitusvirtaamilla < 2 000 m3/h FC/FS –suhde vaihteli välillä 1,05 – 11,7, joten esisel-

keytetyn jäteveden FC/FS –suhteen ja virtaaman ei myöskään havaittu selvästi korreloi-

van keskenään. Poikkeuksellinen tarkkailukerta 28.6.2007 antaa käsityksen, että FC/FS 

–suhde kasvaa kun virtaama kasvaa. Koska virtaama ei korreloinut esiselkeytetyn jäte-

veden bakteeripitoisuuksien kanssa, myös esiselkeytetyn jäteveden FC/FS -suhteeseen 

vaikuttavat muut tekijät. Edellä olevien tarkastelujen perusteella puhdistetun tai esisel-

keytetyn jäteveden bakteeripitoisuuksien ja virtaaman ei voida katsoa korreloivan kes-

kenään, sillä bakteeripitoisuudet vaihtelivat suuresti sekä pienillä että suuremmilla vir-

taamilla. 

 
11.4.2 Lämpötilan vaikutus  
 
Yhdyskuntajäteveden lämpötila on hieman korkeampi kuin vedenjakeluverkostossa 

olevan veden lämpötila, sillä osa kotitalouksien ja teollisuuden käyttämästä vedestä on 

lämmitetyttä. Suomen oloissa jäteveden lämpötilat vaihtelevat 5 -25 C asteen välillä. 

Kylminä talvikuukausina jätevedet viilenevät pitkissä siirtoviemäreissä. Myös seka-

viemäröinti ja viemäriverkostoon pääsevät vuotovedet laskevat jäteveden lämpötilaa. 

Kylmät sade- ja vuotovedet viilentävät puhdistamolle tulevaa jätevettä ja laskevat ilmas-

tuksen prosessilämpötilaa, jolloin bakteeritoiminta hidastuu ja jäteveden biologinen 

puhdistuminen ja typenpoisto vaikeutuvat. Typenpoisto vaikeutuu lämpötilan ollessa 

alhainen ja esimerkiksi valtioneuvoston asetuksessa 888/2006 lämpötilaraja 12 oC on 

huomioitu typenpoistovaatimuksissa. 

 

Kuvassa 17 on näytteenottoaikojen käsitellyn jäteveden tuntivirtaamat (m3/h) ja näyte-

päivänä mitatut prosessilämpötilat (oC) Prosessilämpötila on ilmastusaltaista mitattujen 

kahden mittauspisteen lämpötilan keskiarvo ja lämpötilat ovat liitteessä V (Turun kes-

kuspuhdistamon käyttötarkkailutiedot). Jälkiselkeytetyn jäteveden lämpötilan ja ilmas-

tusaltaasta mitatun prosessilämpötilan väliset lämpötilaerot ovat erittäin pieniä, joten 

prosessilämpötila kuvaa hyvin puhdistamolta lähtevän jäteveden lämpötilaa. 
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Kuva 17. Näyteajan virtaama (m3/h) ja näytepäivän prosessilämpötila (oC)  

tutkimusjaksolla 1.9.2006-31.8.2007. 
 

Näytepäivien prosessilämpötila oli alle 12 oC marraskuun 2006 alusta huhtikuun 2007 

lopulle. Sateista aiheutuneet vuotovedet ja sulamisvedet nostattivat virtaamia, jolloin 

myös lämpötilat olivat alhaisempia. Myös lämpimien vesien aikaan kesäkaudella 2007 

hetkelliset virtaamapiikit laskivat prosessilämpötilaa. Vuotovesistä johtuneet virtaama-

vaihtelut ja jäteveden lämpötilamuutokset korreloivat melko hyvin keskenään eli osa 

lämpötilan muutoksista selittynee virtaaman vaihtelulla. Talvikausina sade- ja sulamis-

vedet ovat kylmempiä kuin kesäkausien rankkasateista johtuvat vuotovedet eli kylminä 

kausina vuotovedet jäähdyttävät prosessia enemmän kuin lämpiminä ajanjaksoina. Li-

säksi mitä suurempi vuotovesien osuus tulevasta jätevedestä on, sitä suurempi on myös 

prosessia jäähdyttävä vaikutus.  

 

Kuvassa 18 on esitetty puhdistetun jäteveden bakteeripitoisuudet (kpl/100 ml) ja näyt-

teenottopäivän prosessilämpötila (oC) tutkimusjakson 1.9.2006-31.8.2007 aikana. Bak-

teeripitoisuutta kuvaavan y-akselin ja x-akselin leikkauskohtaa on muutettu kuvaajan 

selkeyden vuoksi. Lämpötilan ja bakteeripitoisuuksien tilastollisen tarkastelun tulokset 

ovat liitteessä VI kuvassa 3. 
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Kuva 18. Lähtevän jäteveden bakteeripitoisuudet (kpl/ 100 ml) ja prosessilämpötila (oC)  

tutkimusjaksolla 1.9.2006-31.8.2007. 
 

Lämpötilalla havaittiin olevan enemmän vaikutusta kokonaiskoliformien, fekaalisten 

koliformien ja E.colin –määriin kuin virtaamalla. Kolimuotoisten bakteerien määrät 

olivat suurimmillaan syyskuussa 2006 sekä kesällä 2007, jolloin prosessilämpötila oli 

korkealla. Lämpimänä kautena varsinkin kokonaiskoliformien määrät vaihtelivat paljon. 

Kylmänä kautena kolimuotoisten bakteerien määrät näyttäisivät laskevan ja vaihtelu on 

vähäisempää kuin korkeissa lämpötiloissa. Tosin lämpötilakaan ei täysin yksiselitteises-

ti korreloinut bakteeripitoisuuksien kanssa johtuen suurista vaihteluista. Ilmeisesti muut 

tekijät vaikuttavat kolimuotoisten bakteerien selviytymiseen puhdistusprosessista. Ente-

rokokkien määrällä ja lämpötilan välillä ei havaittu korrelaatiota. 

 

Turun keskuspuhdistamolla ei ole esiselkeytetyn jäteveden lämpötilamittausta erikseen. 

Esiselkeytetyn jäteveden lämpötila voidaan olettaa lähes samaksi kuin ilmastusaltaasta 

mitattu lämpötila, sillä puhdistusprosessin aikana lämpötilanmuutos on erittäin pieni. 

Kuvassa 19 on esitetty esiselkeytetyn ohitusveden bakteeripitoisuudet (kpl/100 ml) ja 

näytteenottopäivän prosessilämpötila (oC) tutkimusjakson 1.9.2006-31.8.2007 aikana. 

Lämpötilan ja bakteeripitoisuuksien tilastollisen tarkastelun tulokset ovat liitteessä VI 

kuvassa 4. 

 



 89

0

4 000 000

8 000 000

12 000 000

16 000 000

24.10.06 6.11.06 12.12.06 16.1.07 20.3.07 28.6.07 1.8.07

kp
l/1

00
 m

l

0

5

10

15

20

Lä
m

pö
til

a 
o C

Fek.koliformit Kok.koliformit E.coli Enterokokit Lämpötila

 
Kuva 19. Esiselkeytetyn ohitusveden bakteeripitoisuudet (kpl/ 100 ml) ja prosessilämpötila (oC) 

 tutkimusjaksolla 1.9.2006-31.8.2007. 
 

Kuvassa 19 esitettyjen tulosten perusteella alhaisilla lämpötiloilla esiselkeytetyn jäteve-

den kokonaiskoliformien, fekaalisten koliformien ja E.colin –määrät laskevat selvästi. 

Esiselkeytetyn jäteveden bakteeripitoisuudet korreloivat paremmin lämpötilamuutoksen 

kuin virtaamavaihtelujen kanssa. Tulosten perusteella kokonaiskoliformit ja E.coli näyt-

täisivät olevan eniten riippuvia lämpötilasta. Enterokokkien määrä ei juurikaan muuttu-

nut eri lämpötiloilla. Enterokokkien ja lämpötilan välillä ei havaittu korrelaatiota. 

 

Lämpötilalla näyttäisi olevan vaikutusta myös puhdistetun jäteveden bakteerimäärien 

suhteisiin. Kuvasta 20 voidaan havaita, että alhaisilla lämpötiloilla FC/FS –suhde laskee 

lähelle neljää tai alle neljän. Syksyllä 2006 ja kesällä 2007, jolloin jäteveden lämpötila 

oli yli 12 oC astetta, fekaalisten koliformien määrä oli moninkertainen verrattuna ente-

rokokkeihin. Pienimmillään FC/FS –suhde oli loppuvuodesta 2006 kevättalveen 2007, 

jolloin jäteveden lämpötila oli alle 12 oC asteen. Tällöin FC/FS-suhde laski alle kuuden 

ja oli usein jopa alle neljä. Tilastollisesti tarkasteltuna lämpötila ei kuitenkaan yksin 

selitä bakteerimäärien muutoksia sillä vaihtelu on melko suurta korkeilla lämpötiloilla. 

Esiselkeytetyn jäteveden FC/FS –suhde korreloi lämpötilan kanssa yhtä voimakkaasti 

kuin puhdistetun jäteveden FC/FS –suhde. 
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Kuva 20. Puhdistetun ja esiselkeytetyn jäteveden FC/FS –suhteet ja näytteenottopäivän  

prosessilämpötila (oC). 
 

Yhteenvetona voisi päätellä, että enterokokit kestävät hyvin lämpötilanvaihteluja ja nii-

den poistumiseen jätevedenpuhdistusprosessissa vaikuttavat muut tekijät. FC/FS –

suhteita tarkistelemalla huomattiin, että fekaalisten koliformien määrä väheni alhaisissa 

lämpötiloissa enterokokkeja enemmän, eli fekaaliset koliformit ovat lämpötilariippuvai-

sempia verrattuna enterokokkeihin. Jäteveden esikäsittelyvaiheessa lämpötilalla on suu-

rempi merkitys bakteeripitoisuuksiin kuin virtaamalla. Puhdistetun jäteveden bakteeripi-

toisuudet eivät riipu virtaamamääristä ja lämpötilankin merkitys on vähäisempi kuin 

esiselkeytetyn jäteveden kohdalla.  

 
11.4.3 Puhdistustuloksen vaikutus  
 

Tutkimuksessa selvitettiin myös, korreloiko jätevedenpuhdistamon puhdistustulos hygi-

eenisen puhdistustuloksen kanssa. Tutkimuksessa oletettiin että hygieeninen puhdistus-

tulos olisi parempi, kun puhdistustulos myös orgaanisen, ravinne- ja kiintoainekuormien 

osalta on hyvä. Lähdeaineistona käytettiin Turun keskuspuhdistamon velvoitetarkkailu-

tuloksia. Tarkasteluun liittyy epävarmuutta ja tuloksia voidaankin pitää vain suuntaa-

antavina, sillä puhdistetun jäteveden puhdistustulokset ovat vuorokauden kokoomanäyt-

teiden mittaustuloksia. Bakteerinäytteet otettiin kertanäytteinä vuorokauden kokooma-

näytteiden keräysajan lopulla, eli bakteerinäytteenotto ei vastaa täysin samaa kuormitus-

tilannetta ja vedenlaatua, kuin muut mitatut jäännöspitoisuudet.  
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Turun keskuspuhdistamo toimi lupaehdot täyttävästi lähes kaikkina velvoitetarkkailu-

päivinä, jolloin myös bakteerinäytteenotto tapahtui. Hydraulisessa ylikuormitustilan-

teessa puhdistamolta karkasi hieman kiintoainetta, mikä nosti puhdistetun jäteveden 

pitoisuuksia ja huononsi puhdistustehoja marras-joulukuun 2006 tarkkailukerroilla 2006 

ja maaliskuun 2007 lopun tarkkailukerralla. Kylmät vuotovedet ja suuret virtamaat 

myös jäähdyttivät prosessia ja häiritsivät nitrifikaatiota ja kokonaistypenpoistoa. (Le-

vomäki M. 2007, Leino N. 2008) 

 

Turun keskuspuhdistamolla orgaanisen aineen ja fosforin puhdistustulokset korreloivat 

kiintoaineen puhdistustuloksen kanssa tutkimusjakson aikana. Siksi puhdistetun jäteve-

den bakteeripitoisuuksia päätettiin verrata kiintoaineen pitoisuuksiin. Kuvassa 21 on 

esitetty puhdistetun jäteveden bakteeripitoisuudet (kpl/100 ml) ja puhdistetun jäteveden 

kiintoainepitoisuus (mg/l) tutkimusjakson 1.9.2006-31.8.2007 aikana. Bakteeripitoisuu-

den akselin leikkauskohtaa on muutettu kuvaajan selkeyden vuoksi. Kiintoaine- ja bak-

teeripitoisuuksien tilastollisen tarkastelun tulokset ovat liitteessä VI kuvassa 5. 
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Kuva 21. Puhdistetun jäteveden bakteerit (kpl/100 ml) ja kiintoainepitoisuus (mg/l). 
 
 
Bakteeripitoisuudet vaihtelivat suuresti riippumatta puhdistetun jäteveden kiintoainepi-

toisuudesta eikä tilastollisen tarkastelun perusteella havaittu korrelaatiota bakteeripitoi-

suuksien ja kiintoainepitoisuuden välillä. Tosin kiintoainemäärityksiä ei tehty samoista 

näytteistä kun bakteeritutkimukset, mikä voi aiheuttaa virhettä tulosten tulkittavuudessa. 
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Myöskään puhdistetun jäteveden kokonaistypen ja ammoniumtyppipitoisuuksien ja bak-

teeripitoisuuksien välillä ei havaittu riippuvuutta, eikä typenpoiston voida katsoa vaikut-

tavan hygieeniseen puhdistustulokseen. 

 

Suurin osa mikrobeista ja suolistoperäisistä bakteereista poistuu aktiivilietekäsittelyvai-

heen aikana. Merkittävä osa bakteereista sitoutuu aktiivilietteen lieteflokkeihin. Lisäksi 

aktiivilietteen muu mikrobifloora ja etenkin lietteen alkueläimet käyttävät suolistope-

räistä bakteerimassaa ravintonaan. Lietteeseen sitoutuneet mikrobit poistuvat laskeutu-

neen lietteen mukana jälkiselkeytyksessä ja siksi hyvin toimivan jälkikäsittelyvaiheen 

katsotaan parantavan myös aktiivilieteprosessin mikrobireduktiota. (Koivunen J. et al 

2003) Puhdistetun jäteveden bakteeripitoisuudet vaihtelivat Turun keskuspuhdistamolla 

riippumatta puhdistetun jäteveden kiintoainepitoisuudesta. Tutkimustuloksista voisi 

päätellä, että suuri osa bakteereista oli vapaana vesitilassa eivätkä siten poistuneet sel-

keyttämällä. Mahdollista on myös, että selkeytysprosessin aikana osa lietteeseen sitou-

tuneista mikrobeista vapautuisi takaisin vesifaasiin. 

 
11.5 Aktiivilieteprosessin hygieeninen puhdistustulos 
 
Tyypillinen biologis-kemiallinen jätevedenpuhdistusprosessi poistaa indikaattoribaktee-

reista 90-99 %. Turun keskuspuhdistamolla esiselkeytetyn ohitusveden bakteeripitoi-

suudet olivat suurimmillaan jopa 20-kertaisia verrattuna puhdistetun jäteveden bakteeri-

pitoisuuksiin tutkimusjakson aikana. Esiselkeytetyssä jäteveden FC/FS –suhde oli kes-

kimäärin hieman suurempi kuin puhdistetussa jätevedessä. Fekaalisia koliformeja pois-

tui aktiivilieteprosessin aikana suhteessa enemmän kuin enterokokkeja koko tutkimus-

jaksolla tarkasteltuna.  

 

Taulukossa 22 on esitetty tutkimusjakson aikana kahden tarkkailukerran tulokset, jol-

loin sekä esiselkeytetystä jätevedestä että puhdistetusta jätevedestä otettiin näytteet sa-

mana näytepäivänä. Esiselkeytetyn jäteveden ja puhdistetun jäteveden bakteeripitoi-

suuksista saatiin laskettua bakteerireduktio eli esiselkeytyksen jälkeisen aktiivilietekä-

sittelyn hygieeninen puhdistusteho tutkittujen indikaattoribakteerien osalta. Taulukkoon 

22 on laskettu myös jätevesinäytteiden FC/FS –suhteet. 
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Taulukko 22. Turun keskuspuhdistamon bakteerireduktiot ja FC/FS -suhteet. 

  Kok. koli Fek.koli E.coli Enterokokit FC/FS Lämpötila
  kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml suhde 

oC 

20.3.2007      
 

Esiselkeytetty jv 780 000 270 000 260 000 310 000 0,87  

Puhdistettu jv 80 000 30 000 20 000 22 000 1,4 9,0 

Reduktio  89,7 % 88,9 % 92,3 % 92,9 %  
 

1.8.2007      
 

Esiselkeytetty jv 13 000 000 2 000 000 3 200 000 320 000 6,3  
Puhdistettu jv 70 000 27 000 20 000 7 000 3,9 15,9 

Reduktio  99,5 % 98,7 % 99,4 % 97,8 %   

Reduktio  
keskimäärin 94,6 % 93,8 % 95,8 % 95,4 %   

 

 

Esiselkeytyksen jälkeinen aktiivilieteprosessi poisti tutkituista indikaattoribakteereista 

keskimäärin 94-96 %. Bakteerireduktiot vaihtelivat välillä 89,7-99,5 % riippuen tutki-

tusta bakteerista. Tulokset olivat samaa luokkaa kun Koivusen et al. vuonna 2003 teke-

mässä tutkimuksessa, jossa aktiivilieteprosessin kokonaiskoliformien ja fekaalisten koli-

formien reduktioiksi saatiin 94,3-99,8 %. (Koivunen J. et al. 2003) 

 

Virtaamat olivat tarkkailukerroilla lähes samat, joten virtaama ei vaikuttanut bakteeri-

määriin tai puhdistustehoihin. Maaliskuun tarkkailukerralla 20.3.2007 jäteveden FC/FS 

–suhteet olivat alhaiset, mikä johtui todennäköisesti alhaisesta prosessilämpötilasta. 

Aiemmin havaittiin, että etenkin kolimuotoiset bakteerit ovat lämpötilasta riippuvaisia, 

ja niiden määrät laskevat alhaisilla lämpötiloilla. Alhaisessa lämpötilassa kokonaiskoli-

formien ja fekaalisten koliformien poistuminen aktiivilieteprosessin aikana oli selkeästi 

heikompaa. Esiselkeytetyssä jätevedessä oli enterokokkeja lähes sama määrä molem-

milla tarkkailukerroilla, joten lämpötila ei vaikuttanut esiselkeytetyn jäteveden entero-

kokkimääriin. Entorokokkeja kuitenkin poistui prosessissa selvästi enemmän elokuussa 

lämpimämpien vesien aikaan.  

 

Puhdistetun jäteveden bakteeripitoisuudet eivät korreloineet puhdistetun jäteveden or-

gaanisen aineksen, ravinteiden tai kiintoaineen jäännöspitoisuuksien kanssa tarkastele-

malla pitoisuuksia koko tutkimusjakson ajalta. Tarkastelemalla 20.3.2007 ja 1.8.2007 

tarkkailukertojen aktiivilieteprosessin puhdistustehokkuutta huomataan, että aktiivi-

lieteprosessin aikana poistui bakteereja enemmän samalla kun puhdistusprosessi toimi 
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tehokkaasti ja poisti myös muuta kuormaa paremmin. (Leino N. 2008) Taulukossa 23 

on esitetty bakteerinäytteenottoa edeltäneiden velvoitetarkkailunäytepäivien esiselkeyte-

tyn ja puhdistetun jäteveden laatu. Puhdistustehot eli reduktiot on laskettu esiselkeyte-

tyn jäteveden ja puhdistetun jäteveden pitoisuuksista ja puhdistustulos kuvaa siten aktii-

vilietevaiheen puhdistustulosta. Reduktiot ovat siksi alhaisempia kuin näytepäivän ko-

konaisreduktiot, jotka lasketaan puhdistamolle tulevan ja puhdistamolta lähtevän jäte-

veden mukaan. 

Taulukko 23. Esiselkeytetyn ja puhdistetun jäteveden laatu ja aktiivilietevaiheen puhdistustehot. 

  CODCr BOD7 ATU Kok.P Kok.N KA 
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

19.3.-20.3.2007      
Esiselkeytetty jv 170 78 2,1 21 120 
Puhdistettu jv 76 23 1,1 15 51 

Reduktio  55,3 % 70,5 % 47,6 % 28,6 % 57,5 % 
      
31.7.-1.8.2007      
Esiselkeytetty jv 96 44 1,4 8,5 97 
Puhdistettu jv 30 3,2 0,15 4,8 5,8 

Reduktio  68,8 % 92,7 % 89,3 % 43,5 % 94,0 % 
 

Maaliskuun tarkkailukerralla puhdistamolta karkasi kiintoainetta, mikä kohotti myös 

jäteveden muita jäännöspitoisuuksia ja huononsi puhdistustehoja. Aktiivilietevaiheen 

bakteerireduktiotkin olivat tällöin heikompia kuin elokuussa. Enterokokkien osalta puh-

distustulos oli selkeästi parempi elokuussa 2007 kun puhdistusprosessi toimi hyvin. 

Myös kolimuotoisten bakteerien osalta puhdistustulos oli elokuussa parempi. Tosin esi-

selkeytetyn jäteveden kolimuotoisten bakteerien pitoisuudet olivat alhaisella tasolla 

maaliskuussa 2007, mikä huononsi puhdistustehoja. Bakteeripitoisuudet olivat ennen 

aktiivilietteenkäsittelyä alhaisella tasolla todennäköisesti alhaisen lämpötilan vuoksi. 

Aktiivilieteprosessi näyttäisi kuitenkin poistavan bakteereja paremmin silloin kun muu-

kin puhdistustulos on parempi. Tulokset tukevat hyvin muissa tutkimuksissa saatuja 

tuloksia. Koivunen J. et al. 2003 mallinsivat puhdistetun jäteveden fekaalisten kolifor-

mien ja salmonellojen määrän BOD:n COD:n fosforin ja kiintoaineen jäännöspitoisuu-

den funktion ja havaitsivat bakteeripitoisuuksien riippuvan jätevedenpuhdistamon or-

gaanisen kuorman, kiintoaine- ja fosforikuorman poistotehokkuuksista, eli puhdistus-

prosessi poisti mikrobeja enemmän samalla kun muukin puhdistustulos oli parempi. 
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11.6. Jätevesinäytteistä tutkitut taudinaiheuttajat 

 

Puhdistetun jäteveden taudinaiheuttajabakteerien esiintymistä tutkittiin yhteensä 11 ker-

taa tutkimuksen aikana. Yhteenveto tutkimustuloksista on liitteessä IV (Lounais-

Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy). Esiselkeytetyn ohitusveden taudinaiheuttajien 

esiintymistä tutkittiin kerran, 24.10.2006 tutkimuskerralla. 

 
Klostrideja havaittiin 91 % puhdistetun jäteveden näytteistä eli yhteensä kymmenellä 

tarkkailukerralla. Klostridien määrä (kpl/ 100 ml) pystyttiin määrittämään yhdeksällä 

tutkimuskerralla. Tutkimuskerralla 26.9.2006 jätevedessä havaittiin klostrideja, mutta 

määrää ei pystytty luotettavasti määrittämään bakteerimaljassa tapahtuneen ylikasvun 

vuoksi. Jätevesinäytteissä havaitut klostridien määrä oli kuitenkin alhainen verrattuna 

klostridi -bakteerien infektoivaan annokseen, eikä niiden määrä todennäköisesti olisi 

voinut aiheuttaa sairastumista. Tavallisesti sairastumiseen tarvitaan > 106 Clostridium 

perfringens –bakteerin joutuminen mahalaukkuun esimerkiksi saastuneen elintarvik-

keen välityksellä (Niemi V-M. et al. 1998) 

 

Kuvassa 22 on verrattu puhdistetun jäteveden klostridien (kpl/100 ml) määrää näyt-

teenottoajan virtaaman, prosessilämpötilan (oC) ja kiintoainepitoisuudesta (mg/l). Tilas-

tollisen tarkastelun tulokset ovat liitteessä VI kuvassa 6. 

Klostiridien esiintyminen jätevedessä oli erittäin lämpötilariippuvainen. Kylmien jäte-

vesien aikaan klostrideja oli selkeästi enemmän kuin lämpötilan kohotessa yli 15 oC 

asteen. Tämä tukee muissakin tutkimuksissa havaittua ilmiötä, että monet taudinaiheut-

tajat kestävät hyvin viileitä vesiä. Monia taudinaiheuttajabakteereja ja viruksia on ha-

vaittu enemmän vesissä juuri alhaisissa lämpötiloissa. Klostridien määrä ei korreloinut 

merkittävästi kiintoainepitoisuuden kanssa. Myöskään virtaama ei selkeästi korreloinut 

klostridimäärien kanssa. 
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Kuva 22. Puhdistetun jäteveden klostridien (kpl/100 ml) riippuvuus virtaamasta (m3/h), lämpötilasta (oC) 

ja kiintoainepitoisuudesta (mg/l). 
 
 
Tutkituista näytteistä ei havaittu kampylobakteereja (Campylobakter jejuni, Campylo-

bakter coli) millään tarkkailukerralla. Tämä johtui tutkimukset tehneen laboratorion 

käyttämästä määritysmenetelmästä, joka ei todennäköisesti ollut täysin soveltuva kam-

pylobakteerien osoittamiseen jätevesinäytteestä. Normaalisti jätevedet sisältävät lähes 

poikkeuksetta kampolybakteereja.  

 
Puhdistetussa jätevedessä listeria-bakteereja (Listeria monocytocenes) todettiin kuudes-

sa näytteessä eli 55 % tutkimuskerralla. Lähes kaikki listeria löydökset tehtiin tutkimus-

jakson talvikautena, mikä viittaisi taudinaiheuttajien selviytyvän paremmin vesissä vii-

leinä kausina. Kesän 2007 tarkkailukerroilla ei havaittu listerioita. 

 
Salmonelloja havaittiin 82 % tutkituista näytteistä eli yhteensä yhdeksällä tutkimusker-

ralla. Salmonellanäytteistä kahdeksan lähetettiin myös lajitunnistusta varten Kuopioon 

Eviran tutkimus- ja analytiikkaosaston Eläintautibakteriologian tutkimusyksikköön.  
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Taulukossa 24 on lähtevän jäteveden näytteet sekä yksi ohitusveden näyte, joissa ha-

vaittiin salmonelloja. Viimeistä 20.8.2007 positiivista salmonellanäytettä ei lähetetty 

Kuopioon lajitunnistusta varten. Puhdistetun jäteveden näytteistä tunnistetut salmonella-

lajit Salmonella Agona, Salmonella Stanley ja Salmonella Typhimurium ovat yleisimpiä 

salmonellainfektioita aiheuttaneita salmonellalajeja Suomessa.(KTL 2008, KTL 2007c) 

Taulukko 24. Jätevesinäytteistä tunnistetut salmonellalajit.  

Näytepäivä Näytetyyppi Salmonella spp. serotyypit

26.9.2006 Lähtevä jätevesi Salmonella ssp. I (6,8:-:5)
23.10.2006 Lähtevä jätevesi Salmonella Mbandaka
24.10.2006 Esiselkeytetty ohitus Salmonella Montevideo
27.11.2006 Lähtevä jätevesi ei todettu.
4.12.2006 Lähtevä jätevesi Salmonella Muenchen
23.1.2007 Lähtevä jätevesi Salmonella Panama
13.2.2007 Lähtevä jätevesi Salmonella ssp. I (4:i:-)
12.3.2007 Lähtevä jätevesi ei todettu.
16.4.2007 Lähtevä jätevesi Salmonella Stanley
18.6.2007 Lähtevä jätevesi Salmonella Typhimurium
24.7.2007 Lähtevä jätevesi Salmonella Agona
20.8.2007 Lähtevä jätevesi todettu *  
* näytettä ei lähetetty lajitunnistukseen 
 
Esiselkeytetty jätevesi sisälsi indikaattoribakteereja moninkertaiset määrät verrattuna 

puhdistettuun jäteveteen, joten esiselkeytetyn jäteveden voidaan olettaa sisältävän myös 

taudinaiheuttajia määrällisesti enemmän verrattuna jo puhdistettuun jäteveteen. Esisel-

keytetyn ohitusveden taudinaiheuttajia tutkittiin yhdellä tarkkailukerralla 24.10.2006., 

jolloin näytteessä havaittiin klostrideja, listerioita ja salmonella-bakteereja. Klostridien 

määrää ei kuitenkaan pystytty luotettavasti määrittämään bakteerimaljan ylikasvun 

vuoksi. Kampylobakteereja ei myöskään havaittu. Esiselkeytetyn ohitusveden salmonel-

lanäytteestä tunnistettiin salmonellalaji Salmonella Montevideo.  

 

Tässä tutkimuksessa ei saatu tuloksia aktiivilieteprosessin taudinaiheuttajabakteerien 

reduktioista. Koivunen et al. tutkivat vuonna 2003 salmonelloja Turun keskuspuhdista-

mon tulevasta ja lähtevästä jätevedestä. Tulevassa jätevedessä salmonelloja oli > 1 100-

93 kpl/100 ml neljällä tarkkailukerralla. Salmonelloja havaittiin lähtevässä jätevedessä 

enää alle määritysrajan ja hieman määritysrajaa enemmän < 3-3,6 kpl/100 ml ja puhdis-

tusprosessi poisti siten salmonelloista yli > 96,8 – 99,7 %. (Koivunen J. et al. 2003)
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12. DESINFIOINTITARPEEN ARVIOINTI 

Puhdistetun jäteveden desinfiointitarvetta arvioidaan hygieenisyystutkimuksessa selvite-

tyn jäteveden hygieenisen laadun pohjalta. Desinfiointitarvetta tarkastellaan siten, että 

jätevesien ei tulisi aiheuttaa terveydellistä haittaa purkuvesistön virkistyskäytön yhtey-

dessä. Jätevedet eivät saisi vaarantaa uimarantojen hygieenistä vedenlaatua, joten raja-

arvoina jäteveden hygieeniselle laadulle on uusi uimavesille asetettu laatuluokitus (STM 

asetus n:o 177/2008). Raja-arvoina käytetään myös maatalouden alkutuotannossa käy-

tettävän kasteluveden hygieenisiä laatuvaatimuksia (MMM asetus n:o 134/2006). 

Desinfiointitarvetta tarkastellaan myös purkuvesistön hygieenisen tilan kannalta. Turun 

edustan merialueen tarkkailututkimuksissa selvitettyä purkuvesistön hygieenistä tilaa 

verrataan jäteveden hygieenisyystutkimuksen tuloksiin. Vertailulla pyritään selvittä-

mään, onko Turun keskuspuhdistamon jätevesillä vaikutusta purkuvesistön hygieeni-

seen tilaan ja kuinka kauas jätevesien vaikutus merialueella mahdollisesti näkyy. 

12.1. Jäteveden hygieeninen laatu 

Hygieenisyystutkimuksen tulosten perusteella voidaan arvioida mahdollista desinfiointi-

tarvetta Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla vertaamalla indikaattoribakteerien mää-

riä uima- ja kasteluvesille asetettuihin hygieenisiin laatuvaatimuksiin. Laatuvaatimukset 

koskevat E.coli –bakteerien ja suolistoperäisten enterokokkien määrää vedessä. Jäteve-

den hygieenisen laadun tulisi täyttää rannikkoalueilla ja jokisuiden vaihettumisalueilla 

sijaitsevien uimarantojen erinomaisen laatuluokan vaatimukset. Jäteveden tulisi täyttää 

myös maatalouden alkutuotannossa käytetyn kasteluveden mikrobiologiset laatuvaati-

mukset.  

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamossa jäteveden jälkikäsittelyvaiheena on hiekkasuoda-

tus, joten desinfiointitarvetta tarkastellaan ottaen huomioon keskimääräinen hiek-

kasuodatuksella saavutettava bakteerireduktio. Tarkastelussa käytetään oletusta, että 

hiekkasuodatus poistaisi 95 % suodatukseen tulevasta bakteerikuormasta. Oletusarvona 

käytetään hieman alempaa puhdistustehoa, jota hiekkasuodatuksella on parhaimmillaan 

saavutettu. Todellisuudessa hiekkasuodattimille tulevan jäteveden laatu voi vaihdella 

paljon, jolloin hiekkasuodatuksen bakteerireduktiotkin vaihtelevat.  
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Taulukossa 25 on esitetty puhdistetun jäteveden maksimi-, minimi-, mediaani- ja kes-

kiarvot tutkimusjakson aikana. Taulukkoon 25 on laskettu hiekkasuodatetun jäteveden 

E.coli- ja enterokokkimäärät, kun hiekkasuodatuksen bakteerireduktio 95 % on otettu 

huomioon. Taulukkoon on laskettu myös tarvittavat puhdistustehot vertaamalla hiek-

kasuodatetun jäteveden bakteeripitoisuuksien maksimi- ja minimimääriä sekä mediaani- 

ja keskiarvoja raja-arvoihin. Rannikkovesien uimavesien erinomaiselle laadulle asetetut 

raja-arvot ovat hiukan kasteluveden raja-arvoja tiukemmat. 

Taulukko 25. Puhdistetun jäteveden ja hiekkasuodatetun jäteveden E.coli- ja enterokokkimäärät sekä 
tarvittavat puhdistustehot. 

max min mediaani KA (aritm.)

E.coli 840 000 0 90 000 127 673
Enterokokit 100 000 3 000 20 000 25 038

STM* MMM**
max min mediaani KA (aritm.) 177/2008 134/2006

E.coli 42 000 0 4 500 6 384 250 300
Enterokokit 5 000 150 1 000 1 252 100 200

Vaatimus        * Raja-arvo rannikkoalueen 
max min mediaani KA (aritm.)          uimavesien 

STM 177/2008          erinomaiselle laadulle

E.coli 99,4 % - 94,4 % 96,1 %      ** Raja-arvo kasteluvedelle
Enterokokit 98 % 33 % 90 % 92 %

MMM 134/2006
E.coli 99,3 % - 93,3 % 95,3 %
Enterokokit 96 % - 80 % 84 %

Puhdistettu jv (kpl/100 ml)

Raja-arvot

Vaadittu reduktio 

Hiekkasuodatettu jv (kpl/100 ml)

Hiekkasuodatus
bakteerireduktio

95 %
95 %

 
 

Hiekkasuodatuksella saavutettavan bakteerireduktionkin jälkeen desinfiointitarve olisi 

perusteltua, jos jäteveden tulisi täyttää uimaveden erinomaisen laatuluokan raja-arvot tai 

kasteluveden raja-arvot. Hiekkasuodatetun jäteveden E.coli- ja enterokokkimäärät ovat 

keskimäärin raja-arvoja suuremmat. Ainoastaan tutkimuksen aikana havaitut minimipi-

toisuudet olisivat osittain täyttäneet hygieeniset laatuvaatimukset. Jotta päästäisiin ui-

maveden erinomaisen hygieenisen laadun tasolle, olisi hiekkasuodatuksen jälkeen puh-

distettava E.coli -bakteereja keskimäärin noin 96 % ja enterokokkeja keskimäärin noin 

92 %. 
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Tulee huomioida, että laskelman bakteerimäärissä ei ole huomioitu mahdollisten ohi-

tusvesien vaikutusta. Laskelmassa on oletettu, että koko jätevesimäärä on käynyt läpi 

aktiivilietekäsittelyn ja koko jätevesimäärä käsitellään edelleen hiekkasuotimissa. Kako-

lanmäen jätevedenpuhdistamolla aktiivilietevaihe on mahdollista ohittaa esiselkeytyk-

sestä suoraan hiekkasuotimille. Hiekkasuotimille voidaan johtaa myös erillisestä ohitus-

vesien käsittelystä lähtevät vedet. Myös hiekkasuotimet on mahdollista ohittaa suoraan 

puhdistamolta lähtevän veden kanavaan. (Suunnittelukeskus Oy 2005) Ohitukset huo-

nontavat mereen johdettavan jäteveden hygieenistä laatua ja siten lisätä desinfiointitar-

vetta.  

12.2. Jäteveden purkuvesistön hygieeninen tila 
 

Turun edustan merialueen tarkkailututkimuksissa seurataan yhtenä vedenlaadun muuttu-

jana hygienian indikaattoribakteereja, jotka kuvaavat havaintopaikan hygieenistä tilaa. 

Hygienian indikaattorina on käytetty fekaalisia koliformisia bakteereja. Merialueen hy-

gieenistä tilaa on arvioitu Suomen ympäristökeskuksen vesien yleisen käyttökelpoisuu-

den luokituksen viiden luokan (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono) mu-

kaan. (Suomen ympäristökeskus b) Turun edustan merialueen tarkkailututkimuksista on 

vastannut vuosina 2006 - 2007 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy ja Lou-

nais-Suomen ympäristökeskus. Vuodesta 2005 alkaen on tutkittu Turun keskuspuhdis-

tamon purkupaikan hygieenistä laatua. Havaintopaikan kokonaissyvyys on 10 m ja ve-

den hygieenistä laatua on tarkkailtu pinnasta 1 m:n näytteenottosyvyydestä. (Räisänen 

R. 2007, Räisänen R. ja Turkki H. 2008) Liitteen 1 karttakuvaan 2 on merkittynä jäte-

veden purkupaikan havaintopiste TKUPUR sekä purkupaikkaa lähinnä olevat havainto-

pisteet. Turun keskuspuhdistamon jätevesien vaikutus Turun edustan merialueen hygi-

eeniseen tilaan näkyy selvimmin jäteveden purkupaikan havaintopisteessä sekä Pukin-

salmen alueella havaintopisteestä 205 Kalkkiniemi.  

 

Turun keskuspuhdistamon purkupaikan läheisyyteen laskee myös Aurajoki, joka on 

merialueen suurin hajakuormituksen lähde. Aurajoelta tullut kuormitus näkyy havainto-

paikassa nro 190 Aurajoen suu. Vuosina 2006-2007 Aurajoen ja sen sivuhaaran Vähä-

joen alajuoksulla hygieenistä tilaa on seurattu kolme kertaa vuosittain. Aurajoen jokive-

den hygieeninen laatu vaihteli hyvästä välttävään.  



 101

Vähäjoessa jokiveden hygieeninen tila vaihteli tyydyttävästä välttävään ja oli ajoittain 

myös huono. (Räisänen R. 2007, Räisänen R. ja Turkki H. 2008) Mitatut arvot samaa 

luokkaa kuin Lounais-Suomen alueen jokien keskimääräiset fekaalisten koliformien 

pitoisuudet, jotka ovat vaihdelleet välillä 200-700 kpl/100 ml (Suomen ympäristökeskus 

a). Lisäksi Ruissalon koillisalueelle laskee Raisionjoki, jonka tuoma hajakuormitus vai-

kuttaa Pohjois-Salmen vedenlaatuun Pansion edustalla havaintopaikassa nro 235 Marja-

niemi. Kaarinan suunnassa Pitkäsalmen vedenlaatuun vaikuttavat Turun jätevesien li-

säksi Aurajoen tuoma kuormitus sekä Kaarinan jätevedenpuhdistamo sekä muu alueen 

hajakuormitus. (liite 1, kuva 1) 
 

Liitteen 1 karttakuvaan 2 on merkitty myös lähimmät uimarannat, jotka sijaitsevat noin 

2 km päässä purkupaikasta. Ruissalon Kansanpuiston uimaranta sijaitsee Pukinsalmessa 

alueella ja on Turun jätevedenpuhdistamon jätevesien vaikutusalueella. Ruissalon uima-

rantaa lähin vedenlaadun havaintopaikka on nro 205 Kalkkiniemi. Pitkäsalmessa Uitta-

mon uimarannan ja Hirvensalon puolella olevan uimarannan laatuun vaikuttavat myös 

Aurajoelta tullut kuormitus. Pitkänsalmen uimarantoja lähin vedenlaadun havaintopaik-

ka on nro 180 Uittamo.  

 

Kuvassa 23 näkyy mustalla palkilla merkittynä Turun keskuspuhdistamon purkupaikan 

(TKUPUR) hygieeninen tila fekaalisten koliformien osalta aikavälillä 1.8.2006-

31.10.2007, jolloin tehdyt merialueen tarkkailukerrat osuvat hygieenisyystutkimuksen 

tarkkailukertojen kanssa samalle aikavälille. Vertailun vuoksi kuvassa on esitetty myös 

purkupaikkaa lähimpien havaintopaikkojen hygieeninen tila. Kuvaa 23 tarkastellessa on 

huomioitava, että fekaalisten koliformien määrää kuvaava y-akselin asteikko on loga-

ritminen.  

 
Fekaalisten koliformien määrä vaihteli 20-3 400 kpl/100 ml välillä kaikissa havainto-

paikoissa. Havaintopaikkojen hygieenisen tilan tutkimustulokset on saatu Turun edustan 

merialueen tarkkailututkimuksen vuosien 2006-2007 vuosiyhteenvedoista. (Räisänen R. 

2007, Räisänen R. ja Turkki H. 2008) Kuvaan on merkitty myös vesistön hygieenistä 

tilaa kuvaavat luokat sekä uimavesille vuosina 2006-2007 voimassa ollut raja-arvo fe-

kaalisten koliformien osalta. 
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Kuva 23. Turun keskuspuhdistamon purkupaikan TKUPUR ja purkupaikkaa lähimpien  

havaintopaikkojen hygieeninen tila 1.8.2006-1.10.2007.  
 
 

Jäteveden purkupaikan hygieeninen tila oli huono (fekaalisten koliformien määrä > 

1 000 kpl/100 ml) noin 70 %:lla tarkkailukerroista. Purkupaikan hygieeninen tila oli 

parhaimmillaan tyydyttävä elokuun 2006 alussa. Elokuun 2007 alkupuolella purkupai-

kan tila oli välttävä. Purkupaikan veden hygieeninen laatu oli heikoimmillaan lokakuus-

sa 2006 ja heinäkuun 2007 alussa. Molempia tarkkailukertoja ennen puhdistamolla oli 

rankkasateista johtuneita suurehkoja ohitusmääriä: 7.-9.10.2006 puhdistamoa ohitettiin 

yhteensä 16 600 m3 ja 28.6.2007 puhdistamoa ohitettiin 17 200 m3/d. Lisäksi 28.6.2007 

puhdistetussa jätevedessä havaittiin erittäin suuria bakteeripitoisuuksia, mikä on osal-

taan saattanut huonontaa purkupaikan hygieenistä vedenlaatua heinäkuun 2007 alussa. 

Suurten ohitusmäärien voidaan todeta huonontavan hygieenistä tilaa purkupaikalla, sillä 

mitatut bakteeripitoisuudet olivat erittäin korkeita verrattuna puhdistettuun jäteveteen.  

 

Luontaisena kuormituksena Suomen pintavesissä on havaittu fekaalisia koliformisia 

bakteereja suurimpana mediaaniarvona 100 kpl/100 ml (Suomen ympäristökeskus a) 

Vertaamalla Turun merialueen edustan hygieenistä tilaa luonnontilaisten vesien baktee-

ripitoisuuksiin, voi Turun keskuspuhdistamon jätevesien todeta selvästi heikentävän 

purkupaikalla veden hygieenistä laatua.  
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Myös purkupaikkaa lähimpien tarkkailupisteissä hygieeninen tila oli ajoittain heikko, 

vaikkakin vedenlaatu oli purkupaikkaa parempi. Havaintopaikassa nro 205 Kalkkiniemi 

on havaittu myös melko korkeita bakteeripitoisuuksia ja hygieeninen tila oli huono syk-

syllä 2006 ja heinäkuussa 2007. Nämä ajoittuvat tilanteeseen, jolloin myös purkupaikan 

hygieeninen tila oli huonoimmillaan. Kohonneet bakteeripitoisuudet voivat olla peräisin 

jätevedenpuhdistamon vaikutuksesta ja alueella sijaitseva Ruissalon Kansanpuiston ui-

maranta on siten myös vaikutusalueella.  

 

Toisaalta tuloksista voi havaita, että Kalkkiniemessä oli alhaisimmat bakteeripitoisuudet 

kesäkuussa 5.6.2007 ja elokuussa 6.8.2007, jolloin hygieeninen tila oli hyvä havainto-

paikassa. Puhdistamolla oli rankkasateiden aiheuttamia suuria ohitusmääriä 29.5.-

30.5.2007, jolloin esiselkeytyksestä ohitettiin yhteensä 39 100 m3 ja 31.7.-1.8.2007 ohi-

tusmäärät olivat yhteensä jopa 74 000 m3. Suuret ohitusmäärät eivät näkyneet viiden 

päivän jälkeen Kalkkiniemen hygieenisessä tilassa. Purkupaikan vedenlaatu oli sen si-

jaan melko huono, mutta eivät suurimpia verrattuna tarkkailujakson muihin arvoihin. 

Merialueella havaittujen fekaalisten koliformien määrää voidaan verrata myös uimave-

den hygieenisiin määräyksiin ja laatuluokkiin. Nykyisessä STM 177/2008 uimaveden 

laatuluokituksessa ei ole raja-arvoja fekaalisille koliformeille, mutta vuonna 2006-2007 

voimassa olleet Sosiaali- ja terveysministeriön päätösten 292/1996 ja 41/1999 mukaan 

raja-arvo oli 500 kpl/100 ml, joka on merkittynä kuvaan 23. Kalkkiniemen ja Uittamon 

havaintopaikoissa, jotka ovat lähimpänä Ruissalon ja Uittamon uimarantoja, uimavesille 

sallittu bakteerimäärä ylittyi elokuussa ja lokakuussa 2006. Myös heinäkuussa 2007 

Kalkkiniemessä uimaveden laatuarvo ylittyi. 

Jätevesien ohella pintavesien tuomat bakteerit saattavat heikentää merialueen tilaa, mut-

ta eri lähteistä tulevien bakteerien osuuksia ei voida Turun edustan merialueentarkkailu-

tutkimusten perusteella erottaa. Pitkänsalmen alueella Uittamossa, Aurajoen purkupai-

kan ja Marjaniemen havaintopaikoissa on jätevesien lisäksi myös joista tullutta kuormi-

tusta. Turun lähisalmissa jokivedet heikentävät ajoittain merialueen hygieenistä tilaa 

etenkin kevät- ja syystulvien aikaan. Tällöin kuitenkin myös jätevedenpuhdistamon ohi-

juoksutukset ovat yleisempiä. (Räisänen R. 2007, Räisänen R. ja Turkki H. 2008) 
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Turun edustan merialueen tarkkailututkimusten perusteella nykyisen Turun keskuspuh-

distamon jätevesien vaikutukset merialueen hygieeniseen laatuun ovat vain hyvin pai-

kallisia. Muu hajakuormitus ja Aurajoesta tuleva kuormitus ovat jätevedenpuhdistamon 

lisäksi merkittäviä kuormittajia purkuvesistön alueella. Tällä hetkellä ei ole vielä suoraa 

näyttöä, aiheuttavatko Turun jätevedet vesistön virkistyskäytön kannalta terveydellisiä 

riskiä, vaikka viitteitä jätevesien vaikutuksesta merialueen hygieeniseen tilaan on ajoit-

tain koholla olevista bakteeripitoisuuksista päätellen. Merialueelta tulisi myös tutkia 

purkupaikan läheisyydestä fekaalisten koliformien lisäksi enterokokkien määrä, jotta 

voitaisiin selvemmin osoittaa onko lähteenä yhdyskuntajätevesi tarkastelemalla FC/FS -

bakteerisuhteita. Desinfiointitarve olisi purkuvesistön kannalta katsottuna vasta sitten 

perusteltua, jos jätevesien osoitettaisiin selvästi aiheuttavan terveydellistä haittaa ja sai-

rastumisriskiä läheisillä uimarannoilla tai merialueen muussa virkistyskäytössä. 
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13. KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON UV -
DESINFIOINTI 
 
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon desinfiointitarvetta arvioitiin Turun keskuspuhdis-

tamolla tehdyn hygieenisyystutkimuksen pohjalta. Desinfiointitarvetta tarkasteltiin me-

reen johdettavan puhdistetun jäteveden ja esiselkeytetyn ohitusveden hygieenisen laa-

dun tutkimustulosten perusteella ottaen huomioon hiekkasuodatuksella saavutettava 

bakteerireduktio. Saatua hygieenistä puhdistustulosta verrattiin uima- ja kasteluvesien 

raja-arvoihin. Tuloksena saatiin, että desinfiointitarve olisi perustelua, jos mereen joh-

dettavan jäteveden tulisi täyttää uimavedelle tai kasteluvedelle asetetut laatuvaatimuk-

set. Jotta päästäisiin uimaveden erinomaisen hygieenisen laadun tasolle, olisi hiek-

kasuodatuksen jälkeen puhdistettava E.coleja keskimäärin noin 96 % ja enterokokkeja 

keskimäärin noin 92 %. Hygieenisessä puhdistustehossa ei huomioitu mahdollisten ohi-

tusvesien vaikutusta. Ohitukset huonontavat mereen johdettavan jäteveden hygieenistä 

laatua ja siten lisäävät desinfiointitarvetta.  

 
Desinfiointitarvetta tarkasteltiin myös jäteveden purkuvesistön hygieenisen tilan kannal-

ta. Mereen laskettavan jäteveden bakteeripitoisuuksia verrattiin tutkimusjakson aikana 

tehtyihin Turun edustan merialueen tarkkailututkimusiin ja niiden yhteydessä saatuihin 

havaintopaikkojen hygieenisen tilaan. Desinfiointitarve olisi purkuvesistön kannalta 

katsottuna vasta sitten perusteltua, jos jätevesien osoitettaisiin selvästi aiheuttavan ter-

veydellistä haittaa ja sairastumisriskiä läheisillä uimarannoilla ja merialueen muussa 

virkistyskäytössä. Kappaleessa tarkastellaan UV-desinfioinnin mitoitusta, kustannusar-

viota ja kannattavuutta. 

 

13.1. UV –desinfioinnin mitoitus 
 
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla on tilavaraus UV-desinfioinnin toteuttamiseen 

hiekkasuodattimilta lähtevän jäteveden jälkeiseen avokanavaan. Hiekkasuodattimilta 

tuleva avokanava on kaksilinjainen, sillä suodatinyksiköt ovat kahdessa linjassa. Tärkeä 

tekijä UV-käsittelyn toteuttamisessa ovat sen vaatimat hydrauliset häviöt. Hydraulisella 

häviöllä tarkoitetaan painehäviötä, joka aiheutuu kanavaan asennettavista laitteista, joita 

tarvitaan UV-käsittelyn toteuttamiseksi.  
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Jätevesien tulee virrata painovoimaisesti mereen, sillä ylimääräisiä pumppauksia ei 

puhdistusprosessin loppuvaiheessa ole enää järkevää toteuttaa. Kakolanmäen jäteveden-

puhdistamolle on jätetty mitoitusvarana UV-käsittelyn alussa olevalle virtaamanoh-

jaimelle hydraulista painehäviötä 30 cm. Virtaamaohjain tarvitaan avokanavaan toteu-

tettavaan UV-desinfiointiin, jotta virtaama jakaantuisi tasaisesti lamppujen ympärille, ja 

saavutettaisiin mahdollisimman ideaaliset virtaamaolosuhteet kanavaan. Virtaamaoh-

jaimena voidaan käyttää säleikköä tai rei’itettyä levyä. UV-käsittelyn jälkeen on asen-

nettava luukku tai muu vedenpinnan korkeutta säätävä laite, joka pitää vedenpinnan 

vakiona UV-käsittelyn kohdalla. Pinnankorkeuden säätimelle on jätetty hydraulista pai-

nehäviövaraa vain 5-10 cm. Periaatteena on, että huippuvirtaamalla (qmax = 

13 750 m3/h) luukku tai muu virtaamansäädin olisi kokonaan auki eikä padottaisi lain-

kaan. Tätä pienemmillä virtaamilla luukkua suljetaan tilanteen mukaan sen verran, että 

vedenpinta säilyy kanavassa aina samalla tasolla. Ottamalla huomioon suurimmat hyd-

rauliset häviöt, vedenpinta kanavassa saa olla enintään 1,2 m kanavan pohjalta. (Kiisto 

Kalle, Suunnittelukeskus Oy, tiedonanto sähköpostitse 10.9.2006) 

 

Kun UV-käsittelyn mitoitusta tehdään, on selvitettävä tarvittava UV-säteilyn intensiteet-

ti eli säteilyteho. Tarvitun UV-säteilyn intensiteetin määrää, mikä hygieeninen puhdis-

tustulos on saavutettava. Intensiteettiin vaikuttavat lamppujen ikääntyminen, likaantu-

minen, lamppujen määrä ja asettelu kanavaan. Kun desinfiointia aletaan suunnitella, on 

tutkittava myös jäteveden laatua, mikä vaikuttaa tarvittavaan säteilyintensiteettiin sekä 

sitä kautta mikrobin saamaan UV-annokseen. Koska tarvittavaan UV-annokseen vaikut-

taa UV-säteilyn intensiteetin lisäksi kontaktiaika, tulee huomioida UV-käsittelyn vaati-

ma tila, eli millä kanavan pituudella desinfiointi tarvitaan riittävän kontaktiajan saavut-

tamiseksi. Tämä riippuu taas jätevesivirtaamasta, eli millä nopeudella vesi liikkuu ka-

navassa. UV-desinfioinnille on varattu alustavien suunnitelmien mukaan kanavaan noin 

8 m pituinen osuus.  
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Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla hygieenistä puhdistusvelvoitetta ei vielä ole. 

Desinfioinnin toteutus ja sen mitoitus määräytyvät tulevaisuudessa mahdollisesti asetet-

tavan puhdistusvelvoitteen mukaan. Siksi tässä vaiheessa UV-desinfioinnin mitoitusta ei 

ole kannattavaa tehdä, kun puhdistusvelvoitetta ei tiedetä eikä laitoksen todellista toi-

minnallista mittausdataa ole saatavilla. UV-käsittely voidaan käytännössä mitoittaa vas-

ta puhdistamon käynnistämisen jälkeen, kun mitoitusta varten tarvittavaa prosessimit-

taustietoja on saatavilla. UV-desinfioinnin mitoitusta varten tarvittavia tietoja ovat vir-

taaman ja vedenlaadun vaihtelut. Mitoitussuunnitelmien yhteydessä suositeltavaa olisi 

toteuttaa koeajoja laitosmittakaavan koelaitteistolla ja jos mahdollista, tulisi testata 

myös eri UV-desinfioinnin toteutusvaihtoehtoja. Koeajojen yhteydessä tulisi seurata 

desinfioitavan jäteveden hygieenistä laatua sekä tarvittavaan UV-säteilytehoon vaikut-

tavia muita vedenlaatuparametreja. 

 

13.2. UV –desinfioinnin kustannukset ja kannattavuus 
 

Hiekkasuodatus alentaa jäteveden desinfiointikustannuksia. Hygieeninen puhdistustulos 

on saavutettavissa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla varmemmin ja pienemmällä 

vaaditulla desinfiointiteholla verrattuna tilanteeseen, jos jäteveden jälkikäsittelyä ei oli-

si. Jäteveden UV-desinfioinnin toteuttamisessa on otettava huomioon saavutetun hyö-

dyn ja desinfioinnin aiheuttamat kustannukset.  

 
Koska UV-desinfiointia ei voitu vielä tässä vaiheessa mitoittaa, myös lopullisten kus-

tannukset voivat olla vain arvioita. Suomessa tehdyssä tutkimuksessa jäteveden UV-

desinfioinnille on saatu hinnaksi 0,0102 €/m3. Samaa suuruusluokkaa tai hieman korke-

ampia yksikkökustannuksia on esitetty myös toiminnassa olevilla laitoksilla muualla 

maailmassa. Kustannukset eivät silti ole vertailukelpoisia, sillä jo valittu UV-

järjestelmän laitevalmistajakin vaikuttaa hintaan. Siksi kannattaakin tarkastella UV-

desinfioinnin kustannusten jakautumista. Käyttökuluihin vaikuttavat lamppujen vaihto, 

energian hinta sekä jätehuoltokulut ja huoltoihin käytetyn henkilöstön palkkakulut. 

Esimerkiksi lamppujen vaatima energiankulutus on havaittu olevan noin 29 % käyttöku-

luista. Vuotuinen lamppujen vaihtokustannus on jopa 56 % käyttökustannuksista. Jos 

tähän lasketaan lamppujen vaihdosta aiheutuva jätehuoltokustannuslisä 7 %, vaihdettu-

jen lamppujen aiheuttama kokonaiskustannus on noin 63 % vuotuisista käyttökuluista. 
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Nämä laskelmat perustuvat mitoitukseen, jossa on käytetty korkeaintesiteettisiä matala-

painelamppuja. (Heinonen-Tanski et al. 2003) Keskipainelamppujen hinta on yleensä 4-

5 –kertainen verrattuna matalapainelamppuihin, mutta niitä tarvitaan määrällisesti pal-

jon vähemmän.  

 

Turun seudun puhdistamo Oy tarjoaa kuudelle osakaskunnalle sekä myöhemmin liitty-

ville asiakaskunnille palveluna jätevesien käsittelyn Kakolanmäen jätevedenpuhdista-

mossa. Palvelumaksun on arvioitu olevan keskimäärin 0,38 € jätevesikuutiolta, mutta 

maksu voi vaihdella kunnittain jäteveden määrän ja laadun perusteella. Palvelumaksu 

muodostuu käyttö- ja investointikustannuksista sekä leasing-maksusta. Laitoksen käyt-

tökustannusten ja leasing-maksujen osuus palvelumaksusta on 70% ja investointikus-

tannusten 30% (poistot ja rahoituskulut). (Turun seudun puhdistamo Oy 2008). Jos UV-

desinfioinnin vuotuisiksi kokonaiskustannuksiksi (investointi- ja käyttökulut) tulisi 

0,015 €/m3, nostaisi se jätevedenkäsittelyn hintaa noin 4 %. Jäteveden UV-desinfiointi 

kannattava toteuttaa vain jos hygieeninen puhdistusvelvoite määrätään. 
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14. TULOSTEN POHDINTA 
 

Puhdistetun jäteveden bakteeripitoisuudet edustivat hyvin ihmisten ulosteista peräisin 

olevaa bakteerikoostumusta. FC/FS-suhteita tarkastelemalla esiselkeytetyssä jätevedes-

sä oli fekaalisia koliformeja suhteessa enemmän kuin puhdistetussa jätevedessä. Fekaa-

lisia koliformeja näyttäisi siis poistuvan aktiivilieteprosessissa enemmän kuin entero-

kokkeja. Tarkastelujen perusteella puhdistetun tai esiselkeytetyn jäteveden bakteeripi-

toisuudet eivät korreloineet virtaaman kanssa, sillä bakteeripitoisuudet vaihtelivat suu-

resti sekä pienillä että suuremmilla virtaamilla. Merkittävämpää riippuvuutta havaittiin 

jäteveden lämpötilalla ja jäteveden bakteeripitoisuudet laskivat alhaisissa lämpötiloissa. 

Puhdistetun jäteveden bakteeripitoisuuksissa lämpötilan merkitys oli vähäisempi kuin 

esiselkeytetyn jäteveden kohdalla. Lämpötilan vaikutus näkyi selkeämmin esiselkeyte-

tyssä kuin puhdistetussa jätevedessä, josta voidaan päätellä, että bakteerien poistumi-

seen aktiivilietevaiheen aikana vaikuttavat muut tekijät. FC/FS –suhteita tarkistelemalla 

huomattiin, että fekaalisten koliformien määrä väheni alhaisissa lämpötiloissa entero-

kokkeja enemmän, eli fekaaliset koliformit ovat lämpötilariippuvaisempia verrattuna 

enterokokkeihin. Yhteenvetona voitiin päätellä, että enterokokit olivat tutkituista bak-

teereista kestävimpiä lämpötilanvaihteluille ja niiden poistumiseen jätevedenpuhdistus-

prosessissa vaikuttavat muut tekijät. 

 

Puhdistetun jäteveden bakteeripitoisuudet eivät korreloineet suoraan puhdistetun jäteve-

den orgaanisen aineksen, ravinteiden tai kiintoaineen jäännöspitoisuuksien kanssa tar-

kastelemalla pitoisuuksia koko tutkimusjakson ajalta. Tutkimustuloksista voisi päätellä, 

että suuri osa bakteereista oli vapaana vesitilassa eivätkä siten poistuneet selkeyttämällä. 

Mahdollista on myös, että selkeytysprosessin aikana osa lietteeseen sitoutuneista mik-

robeista vapautuisi takaisin vesifaasiin. Tarkasteluun liittyy kuitenkin epävarmuutta ja 

tuloksia voidaankin pitää vain suuntaa-antavina, sillä puhdistetun jäteveden puhdistustu-

lokset ovat vuorokauden kokoomanäytteiden mittaustuloksia. Bakteerinäytteet otettiin 

kertanäytteinä vuorokauden kokoomanäytteiden keräysajan lopulla, eli bakteerinäyt-

teenotto ei vastaa täysin samaa kuormitustilannetta ja vedenlaatua, kuin muut mitatut 

jäännöspitoisuudet.  
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Aktiivilieteprosessin hygieenistä puhdistustulosta tarkasteltiin kahden tutkimuskerran 

tuloksia vertaamalla, jolloin sekä esiselkeytetystä että puhdistetusta jätevedestä tutkittiin 

bakteerimäärät. Esiselkeytyksen jälkeinen aktiivilieteprosessi poisti tutkituista indikaat-

toribakteereista keskimäärin 94-96 %, mikä on samaa tasoa kuin aiemmin tehdyissä 

tutkimuksissa. Puhdistustehoja tarkastellessa huomattiin että aktiivilieteprosessi poisti 

bakteereja tehokkaammin samalla kun puhdistusprosessi poisti myös muuta kuormaa 

paremmin. Hygieenisessä puhdistustehossa ei huomioitu mahdollisten ohitusvesien vai-

kutusta. Ohitukset huonontavat mereen johdettavan jäteveden hygieenistä laatua ja siten 

lisäävät desinfiointitarvetta. Taudinaiheuttajista klostiridien esiintyminen puhdistetussa 

jätevedessä havaittiin olevan lämpötilasta riippuvainen ja klostrideja esiintyi enemmän 

viileissä jätevesissä. Myös jäteveden suurin osa listeria -havainnoista tehtiin viileiden 

vesien aikaan. Tämä tukisi muissakin tutkimuksissa havaittua ilmiötä, että monet tau-

dinaiheuttajat kestävät hyvin viileitä vesiä. 

Hygieenisyystutkimuksen tuloksena saatiin, että desinfiointitarve Kakolanmäen jäteve-

denpuhdistamolla olisi perustelua, jos mereen johdettavan jäteveden tulisi täyttää uima-

vedelle tai kasteluvedelle asetetut laatuvaatimukset. Jotta päästäisiin uimaveden erin-

omaisen hygieenisen laadun tasolle, olisi hiekkasuodatuksen jälkeenkin puhdistettava 

E.coli -bakteereja keskimäärin noin 96 % ja enterokokkeja keskimäärin noin 92 %. Hy-

gieenisyystutkimuksen ja Turun edustan merialueen tarkkailututkimuksen vertailemalla 

ei saatu suoraa näyttöä siitä, aiheuttavatko jätevedet vesistön virkistyskäytön kannalta 

terveydellisiä riskiä. Viitteitä jätevesien vaikutuksesta merialueen hygieeniseen tilan 

huonontumiseen on ajoittain koholla olevista bakteeripitoisuuksista päätellen. 

Taudinaiheuttajat ovat indikaattoribakteereja kestävämpiä vesistöissä ja ne voivat kul-

keutua infektiokykyisinä kauaskin purkualueelta. Veden välityksellä tapahtuva tartunta-

riski on olemassa silloin, jos taudinaiheuttajia sisältävät jätevedet pääsevät kulkeutu-

maan virkistyskäytössä oleville vesistöalueille, kuten uimarantojen läheisyyteen. Altis-

tumisriski taudinaiheuttajille voivat olla merkittävä, kun jätevedet ovat purkuvesistöä 

lämpimämpiä ja suolapitoisuus jätevedessä on purkuvesistöä alhaisempi. Tällöin jäteve-

si sekoittuu vesistöön huonosti ja muodostaa helposti kelluvan lautan veden pintaan, 

jolloin tuulet voivat kuljettaa lauttaa pitkiäkin matkoja aiheuttaen veden saastumista.  
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Ajan mittaan kalliopuhdistamossa jäteveden prosessilämpötila tasaantuu, eikä vaihtele 

niin paljon kuin avopuhdistamossa. Jätevesien lämmittämä kallio puskuroi jäteveden 

lämpötilanmuutoksia. Kakolanmäen puhdistetusta jätevedestä otetaan talteen lämpöä 

Turku Energian lämpöpumppulaitoksella hiekkasuodattimien jälkeen. Mereen johdetta-

va jätevesi on talvikautena noin 3-4 oC asteista. Taudinaiheuttajat säilyvät pidempään 

infektiokykyisinä juuri viileissä vesissä, ja voivat kulkeutua siten kauemmas puhdista-

molta. Kesäkautena, jolloin jätevettä käytetään kaukokylmän tuottoon, mereen johdetta-

van jäteveden lämpötila taas kohoaa muutamalla asteella normaalista tasosta. Tämä voi 

aiheuttaa tilanteita, jolloin jätevesi on purkuvesistöä selvästi lämpimämpää ja nousevat 

herkemmin meren pintakerroksiin. 

 
Tulevaisuudessa tulisikin tutkia taudinaiheuttajien, esimerkiksi suolistoperäisten virus-

ten, esiintymistä purkupaikalla ja purkupaikan läheisyydestä. Virustutkimukset tulisi 

tehdä aikana, jolloin alueen sairaanhoitopiirissä raportoidaan paljon virusperäisiä vatsa-

tautiepidemioita ja myös jätevedet sisältävät runsaammin viruksia kuin normaalisti. Tut-

kimuksessa tulisi eristää potilaiden ulosteista taudin aiheuttanut virus ja sen perimäkan-

ta ja samat määritykset tulisi tehdä puhdistamolle tulevasta ja puhdistamolta lähtevästä 

jätevedestä. Virustutkimukset tulisi tehdä myös jäteveden vesistöstä purkupaikan alueel-

ta ja läheisiltä uimarannoilta. Jos jätevesi- ja vesistönäytteistä löytyisi yhteneväisiä tu-

loksia, pystyttäisiin osoittamaan onko jätevesillä terveydellistä riskiä purkuvesistössä, 

tai selvittämään mille alueelle hygieeniset vaikutukset merialueella ulottuvat. 

 

Toistaiseksi Kakolanmäen jätevedenpuhdistmaolta mereen johdettavan jäteveden hygi-

eeniselle laadulle ei ole vielä velvoitteita. Purkuvesistön hydrologiset ominaisuudet, 

kuten vesistön koko, veden vaihtuvuus- ja virtausominaisuudet, jotka määräävät miten 

jätevedet leviävät ja laimentuvat vesistössä, tulisi ottaa tapauskohtaisesti huomioon hy-

gieenisyysvaatimuksia määrätessä. Myös purkuvesistön käyttö tulisi ottaa huomioon 

tarvittavaa desinfiointitasoa arvioidessa. Jäteveden hygieenisen laatu voisi olla STM 

asetuksen 401/2001 talousveden raakavetenä käytettävän pintaveden laatuvaatimusten 

tasolla siinä tapauksessa, jos vesilaitoksen pintavedenottamo on jäteveden purkupaikan 

lähellä. Jos purkuvesistöä käytetään maatalouden alkutuotannossa kasteluvetenä, voisi 

jäteveden hygienian raja-arvot määräytyä MMM asetuksen 134/2006 mukaan.  
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Jäteveden hygieenisen laadun tulisi täyttää STM:n uimavesiasetuksen 177/2008 erin-

omaiseksi luokitellun uimaveden laatuvaatimukset, jos jäteveden purkupaikan lähistöllä 

on uimarantoja. Tämä varmistaisi, etteivät jätevedet heikennä uimarannan vedenlaatua. 

Jos puhdistettua jätevettä hyödynnettäisiin sellaisenaan viheralueiden kasteluvetenä, 

olisi jäteveden hyvä täyttää minimissään uimavesien erinomaisen laatuluokan vaati-

mukset. 

 

Tulevaisuudessa jää nähtäväksi, miten uuden jätevedenpuhdistamon käyttöönotto tulee 

vaikuttamaan purkuvesistön hygieeniseen tilaan. Käsitellyn jäteveden määrä tulee li-

sääntymään1,5-2-kertaiseksi nykyisestä, jolloin purkupaikkaan kohdistuva kuormitus 

kasvaa. Toisaalta jäteveden jälkikäsittely tehostuu hiekkasuodatuksen myötä nykyiseen 

jäteveden käsittelyyn verrattuna, mikä tulee vähentämään puhdistetun jäteveden baktee-

ripitoisuuksia. Myös tarvittavaa desinfiointiteho pienenee vedenlaadun parantuessa, 

mikä alentaa desinfiointikustannuksia. Jäteveden desinfiointi ei ole kuitenkaan kannat-

tavaa niin kauan, kun velvoitteita jäteveden hygieeniselle laadulle ei ole tai kun jäteve-

sien ei ole voitu osoittaa aiheuttavan selvää terveydellistä riskiä purkuvesistössä. Tule-

vaisuudessa on kuitenkin selvitettävä kustannustehokkain toteutustapa Kakolanmäen 

puhdistamolla, sillä puhdistusvelvoitteeseen on varauduttava pitkällä aikatähtäimellä.  

 

Jäteveden desinfiointitarvetta arvioidessa tulisi ottaa huomioon toisaalta puhdistamon 

käyttöhenkilökuntaan kohdistuvat terveydelliset riskit. Altistumisriski jäteveden taudin-

aiheuttajille on ilmeinen teknisen veden eli puhdistetun jäteveden käytössä pesujen ja 

huoltojen yhteydessä. Näin ollen puhdistamon sisäisen käyttöveden desinfiointia tulee 

harkita. Toimiva ja riittävä ilmanvaihto nousee tärkeäksi työturvallisuutta parantavaksi 

tekijäksi kalliopuhdistamotiloissa. Etenkin jätevesien esikäsittelyvaiheessa jätevedestä 

haihtuvat ja lietteenkäsittelystä haihtuvat bakteeripitoiset aerosolit voivat aiheuttaa in-

fektioriskin hengitysteitse. Henkilökohtaisten suojaimien käyttö vähentää puhdistamo-

henkilökuntaan kohdistuvia terveydellisiä riskejä. 
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15. YHTEENVETO 
 

Turun seudun jätevesien käsittely tullaan keskittämään vuoden 2008 lopulla käyttöön-

otettavaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoon. Käyttöönottovuoden 2009 aikana 

Turun seudun puhdistamo Oy:n omistamaan seudulliseen jätevedenpuhdistamoon tul-

laan johtamaan Turun ja Kaarinan kaupunkien sekä Liedon, Paimion, Piikkiön ja Rus-

kon kuntien viemäröintialueilla muodostuvat jätevedet sekä myöhemmin myös Raision 

kaupungin viemäröintialueen jätevedet. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla on va-

rauduttu tulevaisuudessa kiristyviin lupaehtoihin ja jätevedenpuhdistamolla on tilavara-

us puhdistetun jäteveden desinfioimiselle ultraviolettivalolla. 

 

Yhdyskuntajätevesien sisältämät patogeenit eli taudinaiheuttajaorganismit voidaan jakaa 

kolmeen pääkategoriaan: bakteereihin, alkueläimiin ja viruksiin. Yhdyskuntajäteveden 

sisältämät patogeenit eli taudinaiheuttajaorganismit ovat peräisin taudinaiheuttajia kan-

tavista ihmisistä, sillä sairastuttuaan ihmiset erittävät taudinaiheuttajia ulosteiden muka-

na jätevesiin. Veden välityksellä levinneet joukkosairastumiset johtuvat Suomessa 

yleensä juomaveden ulosteperäisestä saastumisesta. Tällöin on yleensä kysymys joko 

raakaveden riittämätön puhdistus tai jäteveden kulkeutuminen vedenjakeluverkostoon 

tai vedenottamoon pinta- ja pohjavesilaitoksilla. Yleisimmin vesivälitteisiä vatsatau-

tiepidemioita ovat aiheuttaneet norovirukset ja kampylobakteerit. 

 

Patogeenien eli tautia aiheuttavien mikro-organismien määrittäminen jätevedestä tai 

jätevettä vastaanottavasta vesistöstä on ongelmallista. Vesien hygieenistä laatua kuva-

taankin yleensä tiettyjen ulostesaastutusta osoittavien indikaattoribakteerien avulla. 

Suomessa puhdistetulle yhdyskuntajätevedelle ei ole asetettu hygieenisiä laatuvaati-

muksia. Sen sijaan juomavedelle, elintarvikkeiden alkutuotannossa käytettävälle vedelle 

sekä uimavesille on asetettu mikrobiologisia laatuvaatimuksia. Vesistöön laskettavan 

puhdistetun jäteveden mahdolliset hygieniavaatimukset tulisi määrätä jätevedenpuhdis-

tamon purkuvesistön käyttötarkoituksen mukaan. Purkualueella voi olla esimerkiksi 

merkittävää virkistyskäyttöä, kuten yleisiä uimarantoja tai purkuvesistöä voidaan käyt-

tää talousveden valmistuksessa tai maatalouden kasteluvetenä.  
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UV –desinfiointi luokitellaan fysikaaliseksi desinfiointimenetelmäksi, jossa ultraviolet-

tisäteilyä synnyttävän lampun tuottama sähkömagneettinen energia absorboituu mikro-

bisolun geneettiseen materiaaliin, mikä estää mikrobisolun jakaantuminen ja tekee mik-

robista elinkyvyttömän. Säteilytehon voimakkuutta kuvataan UV -sovelluksissa intensi-

teetillä. UV- annos on mikrobin vastaanottama säteilytehontiheys tietyllä altistusajalla. 

Mikrobin absorboima säteilytehontiheys eli saatu UV-annos on valon UV –intensiteetin 

ja säteilytyksen altistusajan tulo. 

 

UV-järjestelmät toteutetaan joko suljettuun reaktoriin tai avokanavamallina, jolloin 

avonaiseen virtauskanavaan asennetaan UV-lamppuyksikköjä. Desinfiointiyksiköt 

suunnitellaan yleensä keskimääräiselle UV-annokselle jolloin säteilykammion keski-

määräinen intensiteetti kerrotaan keskimääräisellä veden viipymällä. Toinen tapa UV-

annoksen määrittämiseen on minimiannoksen laskeminen säteilykammion minimi-

intensiteettireitin ja keskimääräisen viipymän tulona. Tällöin käsiteltävä vesimäärä ja 

siinä olevat mikrobit saavat vähintään minimiannoksen ja UV-yksikön desinfiointitehon 

on vastattava vähintään minimiannoksen tuottamaa mikrobien tuhoutumisastetta. UV –

yksikön tuottamaan desinfiointitehoon vaikuttavat UV-lamppujen sijoittelu ja määrä 

jätevesivirrassa, virtaamaolosuhteet, kuten vesipatjan sekoittuminen lamppujen ympäril-

le sekä veden kiintoainepitoisuus ja muut veden UV –absorptio-ominaisuuksiin vaikut-

tavat tekijät.  

 

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon desinfiointitarpeen selvittämiseksi Turun kaupun-

gin keskuspuhdistamolla seurattiin 1.9.2006-31.8.2007 puhdistamolta mereen lähtevän 

jäteveden eli puhdistetun jäteveden hygieenistä laatua. Tutkimuksen tarkoituksena oli 

seurata puhdistetun jäteveden hygieenistä laatua pitkällä aikavälillä siten että saadaan 

selville puhdistetun jäteveden hygieenisen laadun vaihtelua eri vuodenaikoina sekä eri-

laisissa virtaamatilanteissa. Koska esiselkeytettyä ohitusvettä ei ole puhdistetun jäteve-

den näytteessä, tutkittiin myös ohitukseen johdettavan esiselkeytetyn jäteveden hygiee-

nistä laatua. Esiselkeytetyn ohitusveden hygieenistä laatua seurattiin, jotta voitaisiin 

arvioida ohitusten aiheuttamaa kuormaa vesistöön sekä selvittää kuinka paljon bakteere-

ja poistuu keskimäärin esiselkeytyksen jälkeisessä puhdistusprosessissa.  
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Jätevesinäytteistä tutkittiin ulosteperäistä saastutusta kuvaavat tavallisimmin käytetyt 

indikaattoribakteerit: kokonaiskoliformit, fekaaliset koliformiset bakteerit, koliformisiin 

bakteereihin kuuluva Escherichia coli ja suolistoperäiset enterokokit. Myös taudinai-

heuttajabakteerien, Clostridium perfringens, Campylobakter jejuni/coli, Salmonella spp. 

ja Listeria monocytogenes esiintymistä seurattiin puhdistetusta jätevedestä. 

 

Puhdistetun jäteveden sekä esiselkeytetyn ohitusveden bakteeripitoisuudet edustivat 

hyvin ihmisten ulosteista peräisin olevaa bakteerikoostumusta. Keskimäärin puhdistetun 

jäteveden bakteeripitoisuudet noudattivat suurimmasta pienimpään seuraavaa järjestys-

tä: koliformisten bakteerien kokonaismäärä > fekaalisten koliformit> E.coli > suolisto-

peräiset enterokokit. Fekaalisten koliformien suhde enterokokkeihin eli FC/FS –suhde 

oli keskimäärin 6,6 –kertainen ja esiselkeytetyn ohitusveden FC/FS-suhde oli 7,2 -

kertainen. 

 

Tulosten tarkastelujen perusteella puhdistetun ja esiselkeytetyn jäteveden bakteeripitoi-

suudet eivät korreloineet virtaaman kanssa, sillä bakteeripitoisuudet vaihtelivat suuresti 

sekä pienillä että suurilla virtaamilla. Jäteveden lämpötilalla oli enemmän riippuvuutta 

bakteeripitoisuuksiin kuin virtaamalla ja bakteeripitoisuudet laskivat alhaisissa lämpöti-

loissa. Bakteerisuhteita tarkistelemalla huomattiin, että fekaalisten koliformien määrä 

väheni alhaisissa lämpötiloissa enterokokkeja enemmän, eli fekaaliset koliformit ovat 

lämpötilariippuvaisempia verrattuna enterokokkeihin. Yhteenvetona voitiin päätellä, 

että enterokokit kestävät parhaiten lämpötilanvaihteluja. Lämpötilan vaikutus bakteeri-

pitoisuuksiin näkyi selkeämmin esiselkeytetyssä jätevedessä kuin puhdistetussa jäteve-

dessä. Tämä tuki havaintoa, että lämpötila ei ole merkittävin bakteerien poistumiseen 

vaikuttava tekijä aktiivilieteprosessissa, vaan hygieeniseen puhdistustulokseen vaikutta-

vat myös muut tekijät. 
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Puhdistetun jäteveden bakteeripitoisuudet eivät korreloineet suoraan puhdistetun jäteve-

den orgaanisen aineksen, ravinteiden tai kiintoaineen jäännöspitoisuuksien kanssa tar-

kastelemalla pitoisuuksia koko tutkimusjakson ajalta. Esiselkeytyksen jälkeinen aktiivi-

lieteprosessi poisti tutkituista indikaattoribakteereista keskimäärin 94-96 %. Bakteerire-

duktiot vaihtelivat välillä 89,7-99,5 % riippuen tutkitusta bakteerista. Aktiivilieteproses-

si poisti bakteereja tehokkaammin samalla kun puhdistusprosessi poisti myös muuta 

kuormaa paremmin. Hygieenisessä puhdistustehossa ei huomioitu kuitenkaan mahdol-

listen ohitusvesien vaikutusta. 

 

Klostiridien esiintyminen jätevedessä oli erittäin lämpötilariippuvainen ja klostridimää-

rät olivat suurempia viileissä jätevesissä. Myös suurin osa jäteveden listeria -

havainnoista tehtiin viileiden vesien aikaan. Taudinaiheuttajista klostiridien esiintymi-

nen puhdistetussa jätevedessä havaittiin olevan lämpötilasta riippuvainen. Klostridien 

määrät kasvoivat viileän kauden aikana eli klostridit selvisivät puhdistusprosessista pa-

remmin, kun jätevedet olivat viileitä. Salmonellahavaintoja tehtiin 82 % tutkitusta puh-

distetun jäteveden näytteestä ja tunnistetut salmonellalajit kuuluivat Suomessa yleisim-

piin salmonellatartuntoja aiheuttaneisiin lajeihin. Aktiivilietevaiheen puhdistustehoa 

taudinaiheuttajabakteerien osalta ei selvitetty tässä työssä. 

 

Hygieenisyystutkimuksen tuloksena saatiin, että desinfiointitarve Kakolanmäen jäteve-

denpuhdistamolla olisi perustelua, jos mereen johdettavan jäteveden tulisi täyttää uima-

vedelle tai kasteluvedelle asetetut laatuvaatimukset. Jotta päästäisiin uimaveden erin-

omaisen hygieenisen laadun tasolle, olisi vielä hiekkasuodatuksen jälkeen puhdistettava 

E.coli -bakteereja keskimäärin noin 96 % ja enterokokkeja keskimäärin noin 92 %. Hy-

gieenisessä puhdistustehossa ei huomioitu mahdollisten ohitusvesien vaikutusta. Ohi-

tukset huonontavat mereen johdettavan jäteveden hygieenistä laatua ja siten lisäävät 

desinfiointitarvetta.  
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Hygieenisyystutkimuksen ja Turun edustan merialueen tarkkailututkimuksen tuloksia 

vertailemalla ei saatu suoraa näyttöä, aiheuttavatko jätevedet Turun edustalla vesistön 

virkistyskäytön kannalta terveydellisiä riskiä. Viitteitä jätevesien vaikutuksesta huonon-

tavasti merialueen hygieeniseen tilaan kuitenkin on, esimerkiksi jätevesien purkupaikal-

la bakteeripitoisuudet ovat ajoittain korkeita. Lisätutkimuksia jätevesien aiheuttaman 

terveydellisen haitan ja riskin osoittamiseksi tarvittaisiin yhä. 

 

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla hydraulinen painehäviö on UV-käsittelyn toteu-

tusratkaisun rajoittava tekijä, joka tulee huomioida desinfiointijärjestelmän mitoitukses-

sa. UV-käsittely voidaan käytännössä mitoittaa sen jälkeen kun puhdistamo on käynnis-

tetty, ja mitoitusta varten tarvittavia prosessin käyttötietoja, kuten virtaama-, kuormitus- 

ja jäteveden laatutietoja on saatavilla. Toistaiseksi hygieenistä puhdistusvelvoitetta ei 

vielä ole. Desinfioinnin toteutus ja mitoitus määräytyvät tulevaisuudessa mahdollisesti 

asetettavan puhdistusvelvoitteen mukaan. Siksi tässä vaiheessa UV-desinfioinnin mitoi-

tusta ei ole kannattavaa tehdä, kun puhdistusvelvoitetta ei tiedetä eikä laitoksen todelli-

sia prosessimittaustietoja ole saatavilla. 
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Kuva 1. Turun merialueen tarkkailututkimuksen vedenlaadun havaintopaikat. (lähde Räisänen R., 2007) 
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Taulukko 1. Turun merialueen tarkkailututkimuksen havaintopaikkojen numerot, tunnukset, nimet, syvyydet 
ja sijaintikunnat vuodesta 2005 alkaen. Havaintopaikkojen intensiiviasemat on alleviivattu.   *)  Talvitutkimus 
kuuluu Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ohjelmaan. (lähde Räisänen R., 2007) 

Nro/ 
tunnus 

Havaintopaikan nimi Tarkkailun 
alkamisvuosi

Syvyys 
(m) 

Sijainti- 
kunta 

135 Vapparin pohj.osa 1970 21 Parainen 
136 Loskarnäs pohj. 1975 22 Parainen 
137 Lessor 1986 20 Parainen 
140 Bläsnäsinlahti 1975 30 Parainen 
143 Kruunukari 1985 29 Turku 
148 Kirkkoselkä 1987 7 Parainen 
165 Kirkkoherransaari 1976 33 Turku 
175 Papinsaari it. 1970 7,5  Turku 
179 Katariinanlaakson ed. 1970 3 Turku 
180 Uittamo 1970 3 Turku 
190 Aurajoensuu (Linnanaukko) 1970 8 Turku 
201 Haarlan salmi 1991 11  Turku 
205 Kalkkiniemi 1970 11 Turku 
210 Kuuvannokka 1970 23  Turku 
215 Saaronniemi 1976 53 Turku 

220 * Rajakari 1970 52 Turku 
225 * Airismaa it. 1978 80 Rymättylä 
235 Marjaniemi NW 1976 3 Turku 
240 Pansion öljysatama 1970 11 Turku 
245 Kallanpää 1970 16 Turku 
250 Raisionlahden perukka 1970 2 Raisio 
256 Raision jäteveden purkupaikka 1991 2,5 Raisio 
260 Hahdenniemi 1970 4 Raisio 
265 Kukonpää 1970 12 Raisio 
275 Viheriäistenaukko 1970 10 Turku 
280 Ajonpää 1970 33 Naantali 
285 Naantalinsalmi 1970 26 Naantali 
290 Kuparivuori 1970 25 Naantali 
297 Kotkanaukko 1982 30 Rymättylä 
300 Väskinsaari 1976 19 Naantali 
304 Papinluoto 1981 20 Lemu 
308 Lapila 1985 44 Rymättylä 

KAAPUR Kaarinan jäteveden purkupaikka 2005 3 Kaarina 
PARPUR Paraisten jäteveden purkupaikka 2005 16 Parainen 
TKUPUR Turun jäteveden purkupaikka 2005 10 Turku 

AU54 Aurajoen ravinnevirtaama 1970  Turku 
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Kuva 2. Turun merialueen tarkkailututkimuksen havaintopaikkoja Turun kaupungin keskuspuhdistamon 
jätevesien purkupaikan läheisyydessä (lähde Räisänen R., 2007). Karttaan on merkitty myös purkupaikan 

lähimmät yleiset uimarannat (Turun seudun karttapalvelu). 
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Bakteeritutkimuksissa käytetyt määritysmenetelmät 
 
Taulukko 1. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (Saatavilla: http://www.finas.fi) 

Luonnonvesi, talousvesi, 
prosessivesi, pohjavesi ja 
uima-allasvesi 
Ytvatten, hushållsvatten, 
prosessvatten, grundvatten och 
simbassängvatten 
Natural water, household 
water, process water, ground 
water and swimming pool water 

Kolimuotoiset bakteerit ja 
Escherichia coli  
Coliforma bakterier och 
Escherichia coli 
Coliform bacteria and 
Escherichia coli 

SFS 3016:2001 
(A32) 

Luonnonvesi, talousvesi, 
prosessivesi, pohjavesi, uima-
allasvesi ja jätevesi 
Ytvatten, hushållsvatten, 
prosessvatten, grundvatten, 
simbassängvatten och 
avloppsvatten 
Natural water, household 
water, process water, ground 
water, swimming pool water 
and waste water 

Lämpökestoiset 
kolimuotoiset bakteerit ja 
alustava Escherichia coli 
Termotoleranta coliforma 
bakterier och presumptiva 
Escherichia coli 
Thermotolerant coliform 
bacteria and presumptive 
Escherichia coli 

SFS 4088:2001 
(A32) 

Luonnonvesi, talousvesi, 
prosessivesi, pohjavesi, uima-
allasvesi ja jätevesi 
Ytvatten, hushållsvatten, 
prosessvatten, grundvatten, 
simbassängvatten och 
avloppsvatten 
Natural water, household 
water, process water, ground 
water, swimming pool water 
and waste water 

Suolistoperäiset enterokokit 
Intestinala enterokocker 
Intestinal enterococci 

SFS-EN 
ISO 7899-
2:2000 (A33) 
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Taulukko 2. TurkuLab (Saatavilla: http://www.finas.fi) 

Elintarvikkeet, rehut ja 
ympäristönäytteet 
Food, feed and 
environmental samples 

Listeria monocytogenes, 
kvalitatiivinen 
Listeria monocytogenes, 
qualitative 

ISO 11290-1/A1:2004 

Elintarvikkeet ja 
ympäristönäytteet 
Food and environmental 
samples 

Listeria monocytogenes, 
kvalitatiivinen 
Listeria monocytogenes, 
qualitative 

Sisäinen menetelmä 
03:2006, perustuu VIDAS 
LM02 laitevalmistajan 
ohjeeseen ja standardiin 
ISO 11290-1/A1:2004 
In-house method 03:2006 
based on VIDAS LM02 
manufacturer’s instruction 
and standard ISO 11290-
1/A1:2004 

Eläinperäiset ja 
ympäristönäytteet 
Animal origin and 
environmental samples 

Salmonella ISO 6579:2002/A1:2007 

Elintarvikkeet ja rehut  
Food and feed  

Salmonella ISO 6579:2002 

Elintarvikkeet 
Food 

Campylobakter 
jejuni/coli 

NMKL 119:1990 

Elintarvikkeet 
Food 

Clostridium perfringens NMKL 95:2006 

Talousvesi 
Household water 

Clostridium perfringens ISO/CD 6461-2:2002, 
muunneltu 
ISO/CD 6461-2:2002, 
modified 

 
Taulukko 3. EVIRA (Saatavilla: http://www.finas.fi) 

Bakteerikanta 
Bakteriestam Bacterial 
strain 

Salmonella, 
serotyypitys 
Salmonella, serotypning 
Salmonella, serotyping 

ISO 6579:2002, 
muunneltu (Evira 6004) 
ISO 6579:2002, modifierad 
(Evira 6004) 
ISO 6579:2002, modified 
(Evira 6004) 

 



Vesinäytteiden tutkimustuloksia

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T101
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Turun kaupungin keskuspuhdistamo (TURKU8)

1/4

Pvm. Hav.paikka Koli 36°C Fek.k.44jv E.coli Enterokok.
Näyte kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml

7.9.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 08:05; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

/lähtevä/LÄHTEVÄ 650000 430000 520000 44000

15.9.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:15; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

/lähtevä/LÄHTEVÄ 510000 290000 170000 9500

18.9.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:40; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

/lähtevä/LÄHTEVÄ 150000 120000 100000 9000

26.9.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:40; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

/lähtevä/LÄHTEVÄ 960000 710000 320000 20000

4.10.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:30; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

/lähtevä/LÄHTEVÄ 1100000 440000 840000 19000

12.10.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:20; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 910000 420000 180000 60000

20.10.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:20; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 700000 330000 280000 16000

23.10.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:40; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 550000 240000 320000 50000

31.10.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:30; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 260000 70000 150000 27000

8.11.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:30; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 110000 80000 44000 12000

15.11.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:40; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 70000 40000 20000 13000

24.11.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:00; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 120000 50000 26000 10000

27.11.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:40; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 99000 20000 44000 100000

Marjo
Tekstiruutu
Liite IV



Vesinäytteiden tutkimustuloksia

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T101
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Turun kaupungin keskuspuhdistamo (TURKU8)

2/4

Pvm. Hav.paikka Koli 36°C Fek.k.44jv E.coli Enterokok.
Näyte kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml

4.12.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:30; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 60000 20000 20000 20000

13.12.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:30; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 90000 56000 40000 36000

20.12.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:40; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 100000 40000 52000 29000

27.12.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:50; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 210000 46000 150000 26000

4.1.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:00; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 98000 110000 28000 30000

9.1.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:30; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 130000 30000 96000 13000

17.1.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:30; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 360000 150000 200000 35000

23.1.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:40; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 140000 35000 45000 22000

2.2.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:00; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 50000 30000 10000 4000

5.2.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:30; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 20000 18000 10000 6300

13.2.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:20; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 84000 47000 28000 14000

21.2.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 08:10; Näytt.ottaja Nina Leino;

Lähtevä jätevesi 730000 160000 160000 67000

1.3.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:00; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 220000 150000 120000 39000

Marjo
Tekstiruutu
Liite IV



Vesinäytteiden tutkimustuloksia

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T101
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Turun kaupungin keskuspuhdistamo (TURKU8)

3/4

Pvm. Hav.paikka Koli 36°C Fek.k.44jv E.coli Enterokok.
Näyte kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml

9.3.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:15; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 340000 130000 98000 42000

12.3.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 140000 51000 60000 25000

20.3.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:20; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 80000 30000 20000 22000

28.3.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 200000 8000 66000 17000

3.4.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:15; Näytt.ottaja Leino Nina;

Lähtevä jätevesi 130000 20000 64000 20000

13.4.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Näytt.ottaja Nina Leino;

Lähtevä jätevesi 220000 10000 84000 20000

16.4.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:30; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 91000 30000 26000 20000

25.4.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:00; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 260000 110000 150000 35000

3.5.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:30; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 420000 240000 190000 33000

11.5.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 120000 120000 30000 16000

14.5.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:40; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 60000 10000 20000 3000

22.5.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 390000 70000 130000 12000

30.5.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:30; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 670000 220000 67000 15000

Marjo
Tekstiruutu
Liite IV



Vesinäytteiden tutkimustuloksia

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T101
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Turun kaupungin keskuspuhdistamo (TURKU8)

4/4

Pvm. Hav.paikka Koli 36°C Fek.k.44jv E.coli Enterokok.
Näyte kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml

7.6.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 08:00; Näytt.ottaja SS;

Lähtevä jätevesi 290000 100000 96000 8200

13.6.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 8:30; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 580000 220000 230000 34000

18.6.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 8:20; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 20000 10000 10000 11000

26.6.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 08:00; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 560000 370000 220000 23000

4.7.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 8:15; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 490000 120000 290000 13000

12.7.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 07:50; Näytt.ottaja Teemu Kustila;

Lähtevä jätevesi 500000 110000 250000 13000

20.7.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 08:00; Näytt.ottaja Teemu Kustila;

Lähtevä jätevesi 220000 200000 140000 43000

24.7.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 8:00; Näytt.ottaja Teemu Kustila;

Lähtevä jätevesi 350000 80000 160000 78000

1.8.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 8:25; Näytt.ottaja Teemu Kustila;

Lähtevä jätevesi 70000 27000 20000 7000

9.8.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 8:10; Näytt.ottaja Teemu Kustila;

Lähtevä jätevesi 260000 70000 16000 13000

17.8.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:00; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 100000 80000 39000 6000

20.8.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:45; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 20000 16000 0 3000

28.8.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:40; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi 570000 250000 190000 39000
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Vesinäytteiden tutkimustuloksia

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T101
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Turun kaupungin keskuspuhdistamo (TURKU8)

sivu 1/1

Pvm. Hav.paikka Koli 36°C Fek.k.44jv E.coli Enterokok. Campylobak Cl perfrin Listeria Salmonel
Näyte kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml

24.10.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:45; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Esiselkeytetty ohitus 15000000 >1100000 4500000 290000 ei tod. E tod. tod.

6.11.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:45; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Esiselkeytetty ohitus 8100000 5500000 1800000 470000

12.12.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 8:30; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Esiselkeytetty ohitus 1400000 650000 180000 620000

16.1.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 08:30; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Esiselkeytetty ohitus 1500000 770000 750000 ~120000

20.3.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:20; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Esiselkeytetty ohitus 780000 270000 260000 310000

28.6.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:00; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Esiselkeytetty ohitus 4400000 3300000 4400000 160000

1.8.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 8:25; Näytt.ottaja Teemu Kustila;

Esiselkeytetty ohitus 13000000 2000000 3200000 320000
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Vesinäytteiden tutkimustuloksia

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T101
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Turun kaupungin keskuspuhdistamo (TURKU8)

sivu 1/1

Pvm. Hav.paikka Campylobak Cl perfrin Listeria Salmonel
Näyte kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml kpl/100 ml

26.9.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:40; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

/lähtevä/LÄHTEVÄ E tod. tod.

23.10.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi ei tod. <1 ei tod. tod.

24.10.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:45; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Esiselkeytetty ohitus ei tod. E tod. tod.

27.11.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:40; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi ei tod. 3300 ei tod. ei tod.

4.12.2006 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:30; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi ei tod. 2700 tod. tod.

23.1.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:40; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi ei tod. ~1800 tod. tod.

13.2.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:20; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi ei tod. 2100 tod. tod.

12.3.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi ei tod. 4700 tod. ei tod.

16.4.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:30; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi ei tod. 3600 tod. tod.

14.5.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 09:40; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi E E E E

18.6.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 8:20; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi ei tod. <10 ei tod. tod.

24.7.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 8:00; Näytt.ottaja Teemu Kustila;

Lähtevä jätevesi ei tod. 100 ei tod. tod.

20.8.2007 TURKU8 / Bakt bakteerimääritykset 1.9.2006-31.8.2007
Klo 9:45; Näytt.ottaja Seppo Salminen;

Lähtevä jätevesi ei tod. 1000 ei tod. tod.
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Liite V

Lähde: Turun keskuspuhdistamon käyttötakkailutiedot 2006-2007.

Lämpötila
Päivämäärä Klo Käsitelty Ohitus Prosessi

l/s m3/h l/s m3/h m3/d m3/d oC
7.9.2006 8:05 579 2 084 0 0 71 660 3 400 20,3
15.9.2006 9:15 664 2 390 0 0 49 120 0 20,5
18.9.2006 9:40 668 2 405 0 0 47 500 0 19,4
26.9.2006 9:40 765 2 754 0 0 49 360 0 20,0
4.10.2006 9:30 911 3 280 0 0 76 650 9 300 18,3
12.10.2006 9:20 764 2 750 0 0 60 560 0 17,7
20.10.2006 9:20 620 2 232 0 0 54 840 0 17,9
23.10.2006 9:40 796 2 866 0 0 97 410 32 600 16,0
24.10.2006 9:45 1 228 4 421 25 90 116 090 9 700
31.10.2006 9:30 1 151 4 144 0 0 105 870 6 700 13,4
6.11.2006 9:45 1 343 4 835 178 641 106 040 15 300
8.11.2006 9:30 1 407 5 065 0 0 115 260 4 000 11,8
15.11.2006 9:40 1 652 5 947 239 860 137 120 14 600 11,7
24.11.2006 9:00 1 965 7 074 990 3 564 164 710 52 200 10,3
27.11.2006 9:40 1 808 6 509 208 749 140 600 10 500 10,4
4.12.2006 9:30 1 474 5 306 127 457 134 960 25 100 11,4
12.12.2006 8:30 1 814 6 530 462 1 663 167 440 38 000
13.12.2006 9:30 1 692 6 091 85 306 145 130 8 700 9,1
20.12.2006 9:40 1 016 3 658 0 0 86 280 0 11,9
27.12.2006 9:50 748 2 693 0 0 71 630 0 10,7
4.1.2007 9:00 1 277 4 597 22 79 98 590 1 300 10,4
9.1.2007 9:30 1 127 4 057 0 0 116 250 24 500 10,7
16.1.2007 8:30 1 920 6 912 368 1 325 150 580 21 700
17.1.2007 9:30 1 381 4 972 83 299 121 690 5 200 7,8
23.1.2007 9:40 1 149 4 136 0 0 101 120 0 9,1
2.2.2007 9:00 903 3 251 0 0 75 330 0 10,2
5.2.2007 9:30 842 3 031 0 0 67 850 0 10,3
13.2.2007 9:20 693 2 495 0 0 55 060 0 10,3
21.2.2007 8:10 468 1 685 0 0 52 720 0 10,4
1.3.2007 9:00 639 2 300 0 0 51 030 0 10,9
9.3.2007 9:15 943 3 395 0 0 82 140 0 9,6
12.3.2007 9:00 993 3 575 0 0 81 370 0 9,4
20.3.2007 9:20 1 417 5 101 25 90 117 270 2 100 9,0
28.3.2007 9:00 1 037 3 733 0 0 79 740 0 9,9
3.4.2007 9:15 881 3 172 0 0 70 670 0 10,2
13.4.2007 9:15 734 2 642 0 0 60 090 0 11,5
16.4.2007 9:30 743 2 675 0 0 58 450 0 12,2
25.4.2007 9:00 837 3 013 0 0 67 610 0 11,8
3.5.2007 9:30 401 1 444 0 0 56 310 0 12,6
11.5.2007 9:30 699 2 516 0 0 55 220 0 14
14.5.2007 9:40 776 2 794 0 0 59 290 0 14,8
22.5.2007 9:30 687 2 473 0 0 55 320 0 15,1
30.5.2007 9:30 545 1 962 0 0 70 260 20 900 16,8
7.6.2007 8:00 500 1 800 0 0 51 840 0 17,0
13.6.2007 8:30 587 2 113 0 0 52 720 0 17,6
18.6.2007 8:20 503 1 811 0 0 48 110 0 17,7
26.6.2007 8:00 532 1 915 0 0 45 610 0 17,7
28.6.2007 9:00 1 896 6 826 1 109 3 992 121 270 17 200
4.7.2007 8:15 491 1 768 0 0 49 730 0 18,5
12.7.2007 7:50 604 2 174 0 0 69 900 200 18,2
20.7.2007 8:00 492 1 771 0 0 49 810 0 19,1
24.7.2007 8:00 937 3 373 0 0 67 790 300 18,7
1.8.2007 8:25 1 447 5 209 82 295 125 370 5 100 15,9
9.8.2007 8:10 541 1 948 0 0 56 460 0 19,2
17.8.2007 9:00 684 2 462 0 0 52 380 0 20,7
20.8.2007 9:45 665 2 394 0 0 50 410 0 19,8
28.8.2007 9:40 696 2 506 0 0 63 000 0 20,0

* lihavoidulla esiselkeytetyn ohitusveden näytteenotto

Näytteenottoaika Näytteenottoajan virtaama Näytepäivän virtaama
Esiselkeytetty ohitusKäsitelty jätevesi
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Kuva 1. Virtaaman vaikutus puhdistetun jäteveden bakteeripitoisuuksiin. 
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Kuva 2. Virtaaman vaikutus esiselkeytetyn ohitusveden bakteeripitoisuuksiin. 
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Kuva 3. Lämpötilan vaikutus puhdistetun jäteveden bakteeripitoisuuksiin. 

 
 



Liite VI 4(7) 

R2 = 0,3406

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20

Lämpötila oC

FC
/F

S

FC/FS -suhde, ohitus

R2 = 0,5082

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

0 5 10 15 20

Lämpötila oC

kp
l/ 

10
0 

m
l

Kok.koliformit, ohitus

R2 = 0,1509

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

0 5 10 15 20

Lämpötila oC

kp
l/ 

10
0 

m
l

fek.koliformit, ohitus

R2 = 0,9226

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

0 5 10 15 20

Lämpötila oC

kp
l/ 

10
0 

m
l

E.coli, ohitus

R2 = 0,0678

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

0 5 10 15 20

Lämpötila oC

kp
l/ 

10
0 

m
l

Enterokokit, ohitus

R2 = 0,0827

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Virtaama m3/h

Lä
m

pö
til

a o
C

Lämpötila, ohitus

 
Kuva 4. Lämpötilan vaikutus esiselkeytetyn ohitusveden bakteeripitoisuuksiin. 

 
 



Liite VI 5(7) 

R2 = 0,0242

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

0 10 20 30 40 50 60

KA mg/l

kp
l/ 

10
0 

m
l

kok.koliformit

R2 = 0,0181

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

0 10 20 30 40 50 60

KA mg/l

kp
l/ 

10
0 

m
l

fek.koliformit

R2 = 0,0221

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

0 10 20 30 40 50 60
KA mg/l

kp
l/ 

10
0 

m
l

E.coli

R2 = 0,0466

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

0 10 20 30 40 50 60

KA mg/l

kp
l/ 

10
0 

m
l

Enterokokit

R2 = 0,2464

0

10

20

30

40

50

60

0 2000 4000 6000 8000

Virtaama m3/h

K
A

 m
g/

l

Kiintoaine

R2 = 0,041

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 10 20 30 40 50 60

KA mg/l

FC
/F

S

FC/FS suhde

 
Kuva 5. Puhdistetun jäteveden kiintoainepitoisuuden vaikutus puhdistetun jäteveden 

bakteeripitoisuuksiin. 
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Kuva 6. Puhdistetun jäteveden lämpötilan, virtaaman ja kiintoainepitoisuuden vaikutus  
puhdistetun jäteveden klostridimääriin. 
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KORRELAATIOKERTOIMET 
 
 
PUHDISTETTU JÄTEVESI

R2 , selityskerroin Virtaama Lämpötila Kiintoaine
kok.koliformit 0,1639 0,2411 0,0242
fek.koliformit 0,1202 0,2848 0,0181
E.coli 0,0805 0,1795 0,0221
Enterokokit 0,0144 0,0105 0,0466
FC/FS -suhde 0,1063 0,3693 0,041
Klostridit 0,2071 0,6037 0,2228
Virtaama 1 0,3181 0,2464
Lämpötila 0,3181 1 -
Kiintoaine 0,2464 - 1

R, korrelaatiokerroin Virtaama Lämpötila Kiintoaine
kok. koliformit 0,405 0,491 0,156
fek.koliformit 0,347 0,534 0,135
E.coli 0,284 0,424 0,149
Enterokokit 0,120 0,102 0,216
FC/FS -suhde 0,326 0,608 0,202
Klostridit 0,455 0,777 0,472
Virtaama 1 0,564 0,496
Lämpötila 0,564 1 -
Kiintoaine 0,496 - 1

ESISELKEYTETTY OHITUSVESI

R2 , selityskerroin Virtaama Lämpötila
kok.koliformit 0,1481 0,5082
fek.koliformit 0,059 0,1509
E.coli 0,0627 0,9226
Enterokokit 0,066 0,0678
FC/FS -suhde 0,5644 0,3406
Virtaama 1 0,0827
Lämpötila 0,0827 1

R, korrelaatiokerroin Virtaama Lämpötila
kok. koliformit 0,385 0,713
fek.koliformit 0,243 0,388
E.coli 0,250 0,961
Enterokokit 0,257 0,260
FC/FS -suhde 0,751 0,584
Virtaama 1 0,288
Lämpötila 0,288 1
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