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OSAKASKUNNAT JA OMISTUSOSUUDET

• 14 kunnan omistama
jäteveden-
puhdistuspalvelua
tarjoava tukkuyhtiö

• Turun seudun
puhdistamo Oy tuottaa
omistajilleen
hyvänlaatuista
jätevedenpuhdistus-
palvelua
kustannustehokkaasti

• Tsp on osa Turun
kaupunki-konsernia



TOIMINTA-ALUEEN VIEMÄRIVERKOSTO

• Yli 2000 km
viemäriverkostoa
ja noin 500
jäteveden-
pumppaamoa

• Jäteveden
viemäröinti on
kuntien vastuulla



• Jätevedenpuhdistamon prosessit sijaitsevat maan alle louhitussa kallioluolassa, jonka tilavuus on yhteensä noin
500 000 m3 ja josta allastilaa on noin 125 000 m3

• Laitoksessa käsitellään lähes 300 000 Turun seudun asukkaan sekä alueen teollisuuden jätevedet. Laitoksen
keskivirtaama on noin 90 000 m3/d

PURKU



PROSESSITILAT JA PROSESSIKAAVIO



PUHDISTUSTULOS

* Sisältää viemäriverkoston ohitukset
**Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.10.2014, Vaasan hallinto-oikeus 11.3.2016

VESIMÄÄRÄ 2013* 2014* 2015* 2016* 2017*

m3/d 83 100 81 700 88 600 77 100 84 400

m3/a 30 300 000 29 800 000 32 300 000 28 200 000 30 800 000

PITOISUUS
[mg/l]

2013* 2014* 2015* 2016* 2017* YMP.LUVAN**
VAATIMUKSET*

CODCr 42 38 36 38 38 ≤ 60

BOD7ATU 4,9 3,8 3,6 3,9 3,8 ≤ 10

Fosfori 0,14 0,18 0,17 0,16 0,17 ≤ 0,3

Typpi 13 13 11 11 10 -

Kiintoaine 4,0 3,1 2,7 2,8 3,6 ≤ 15

PUHDISTUS-
TEHO
[%]

2013* 2014* 2015* 2016* 2017* YMP.LUVAN**
VAATIMUKSET*

CODCr 93 94 94 95 95 ≥ 90

BOD7ATU 98 99 99 99 99 ≥ 95

Fosfori 98 98 98 98 98 ≥ 95

Typpi 77 79 80 84 84 ≥ 75

Kiintoaine 99 99 99 100 99 ≥ 95



KUORMITUKSEN KEHITYS

Fosforikuormitus on vähentynyt keskimäärin 73 % eli 14 tn/a (2017 vs. 2006-2008)
BOD7ATU-kuormitus on vähentynyt keskimäärin 67 % eli 240 tn/a (2017 vs. 2006-2008)
Typpikuormitus on vähentynyt keskimäärin 45 % eli 260 tn/a (2017 vs. 2006-2008)
Kiintoainekuormitus on vähentynyt keskimäärin 84 % eli 560 tn/a (2017 vs. 2006-2008)
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tn/a Vuoden 2017 viemäröintialueen fosforikuorma Turun merialueelle
vanha Tarvasjoen jvp

vanha Marttilan jvp

vanha Oripään jvp

vanha Pöytyä Riihikoski jvp

vanhat Auran ja Käyrän jvp

vanha Lemun jvp

vanha Vahdon jvp

vanha Rymättylän jvp

vanha Piikkiön jvp

vanha Merimaskun jvp

vanha Paimion jvp

vanha Kaarinan jvp

vanha Raision jvp

vanha Turun kp

Kakolanmäen jvp



TULEVAT VUOROKAUSIVIRTAAMAT
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m3/d
Vesimäärät 2011-2017 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Qmit 144 000 m3/d

Qmax 275 000 m3/d



HULEVESIEN VAIKUTUKSET JA LASKENTA

• Hulevedet aiheuttavat kustannuksia sekä viemäriverkostossa että puhdistamolla.
Lisäksi hulevedet vaikeuttavat jätevedenpuhdistusprosessia

• Hulevedet aiheuttavat myös suoria ympäristöhaittoja, kun hulevesillä täyttyneen
jätevesiviemärin kapasiteetti ei riitä ja jätevesi tulvii ylivuotona ympäristöön

• Tsp:n ja omistajakuntien välisessä osakassopimuksessa on määritelty kuntien
vuotovesiosuuksien laskemisesta sekä vähentämisvelvoitteista
– Kunkin kunnan hulevesien määrä saadaan vähentämällä puhdistamolle ja

ylivuotojen kautta vesistöön johdetusta jäteveden määrästä verkostoon johdettu
puhtaan veden määrä

– Tavoitteena on päästä alle 25 % hulevesiosuuksiin

• Verkostoon päätyneiden hulevesien määrä vaihtelee vuosittain sääolojen (mm.
sateisuus, sulamisvedet) sekä verkostossa tehtyjen saneeraustöiden mukaan



HULEVESIEN MÄÄRÄ

© Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy / Nina Leino



HULEVESIEN KUSTANNUKSET,
ARVIOINNIN PERUSTEET

• Tsp on arvioinut hulevesien aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia
jätevedenpuhdistamolla ja verkostossa

• Tarkastelussa on huomioitu huleveden pumppauksen aiheuttamat energiakulut,
ylimääräinen kunnossapito ja huleveden aiheuttamat kustannukset puhdistusprosessissa

• Huleveden osuutena on käytetty viime vuosina toteutunutta keskimääräistä 40 %:n
osuutta

• Tarkastelussa ei ole huomioitu hulevesien vaikutusta verkoston ja puhdistuskapasiteetin
mitoitukseen



HULEVESIEN KUSTANNUKSET
PUHDISTAMOLLA
• Saostus- ja muiden kemikaalien annostelu perustuu kuormituksen aiheuttamaan tarpeeseen,

johon tulovirtamaan muutokset eivät juuri vaikuta. Näin ollen prosessikemikaalien kulutus
pysyy lähes vakiona. Ilmastusilman tarve perustuu myös kuormitukseen, eikä juurikaan muutu
virtaamien mukaan.

• Kohonneista virtaamista puhdistamolle aiheutuvat kustannukset voidaan jakaa
pumppaukseen sekä ohitusvesienkäsittely-yksikön käyttökuluihin.

• Lisäksi kustannuksiin voidaan laskea ohitusvesienkäsittely-yksikön investoinnin hankintameno



HULEVESIEN KUSTANNUKSET
VERKOSTOSSA
• Pumppaamoiden käyttökuluista suurin osa muodostuu pumppaamiseen käytetystä

sähköenergiasta, jonka tarpeeseen vaikuttavat tarvittava pumppausmäärä, nostokorkeus,
putkistovastus, pumpun hyötysuhde ja ajotavan optimointi

• Pumppaamoilla energiantarve on suoraan suhteessa pumpattavaan vesimäärään
– tarvittava energiamäärä on noin 0,1 – 0,5 kWh / pumpattu m3



YHTEENVETO

• Hulevedet aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia TSP Oy:n viemäröintialueella
keskimäärin noin miljoona euroa vuodessa

• Lisäksi Tsp:n osakaskunnat maksavat verkostoylivuotomaksua viemäröintialueen
ohituksista vuosittain 50 000 € – 100 000 €. Verkostoylivuotojen syy on lähes aina
hulevesistä johtuva kapasiteetin riittämättömyys.

• Vesihuollon tulevaisuuden haasteena ovat heikkokuntoiset viemäriverkostot sekä
kasvava saneerausvelka

• Viemäriin päätyvien hulevesien määrää voidaan vähentää viemäriverkoston
kehittämisellä sekä käsittelemällä hulevesiä niin etteivät ne päädy viemäriin
– Viemärin käyttö ja kunnossapito
– Viemärien saneeraus
– Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus
– Yhteistoiminnan kehittäminen viemäröinnin seudullisen toimintavarmuuden

parantamiseksi



KIITOS!

www.turunseudunpuhdistamo.fi


