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Jätevesien hygienian parantaminen 

Jyväskylän Nenäinniemen 

jätevedenpuhdistamolla



Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy

- Yhtiö perustettu 1971

- Omistajina Jyväskylä, Laukaa, Muurame

- Puhdistamot: Jyväskylän Nenäinniemen 

puhdistamo ja Korpilahden puhdistamo



NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

• Henkilökunta 12

• Liikevaihto, budjetti 2010 n. 4,3 milj. euroa

• Tulovirtaama v. 2008, 44.726 m3/d

• Puhdistaa Jyväskylän, Muuramen, Laukaan (ei Lieves-

re) ja Uuraisten jätevesiä

• Asukasvastineluku n. 280.000

• Nykyiset lupaehdot:

• BOD 12 mg/l, teho 92%,       Fosfori 0,5 mg/l, teho 92%

• SS 30 mg/l COD 125 mg/l, teho 75%



Puhdistamo puristuksissa

Nenäinniemen alue: kaavoitetut ja rakennetut tontit
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Vesistön virtausmalli: virtausvektorit metrin syvyydellä tyynen tilanteen

Malliajossa ilman purkuvesiä (Keljonlahti). Skaala 0 – 0,05 m/s)
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Vesistön virtausmalli: virtausvektorit itätuulella 1,5 metrin syvyydellä 

Ilman purkuvesiä (Keljonlahti) mallinnetussa tilanteessa



JÄTEVEDEN HYGIENISOINNIN TAUSTAA

• Nykyinen ympäristölupa (2003) ja Kho:n päätös (2005) 

edellyttävät, ettei jätevesistä aiheudu terveyshaittaa

• Jätevesien purku Nenäinniemen itärannan läheisyyteen 

voi aiheuttaa terveydellisen riskin (Ristola 2002). 

Suolistoinfektioriski rannalla uivien keskuudessa on 1-

5%. Rantavedestä todettu mm. salmonellaa 

• Nykyisen purkuputken suun läheisyydessä (n. 150 m) on 

n. 40 laituripaikkaa ja 30 soutuvenepaikkaa. Lapset ja 

nuoret käyvät laiturilta uimassa (ei uimarantaa)

• Uimarannan vaatimukset (STM):koliformiset bakteerit < 

10.000 pmy/100ml, fekaaliset koliformiset bakteerit < 

500 pmy/100 ml, enterokokit <200 pmy/100ml, 

salmonella 0



PUHDISTAMON UUSI YMPÄRISTÖLUPA

• Uusi ympäristölupa annettu 17.8.2009, kolme valitusta

hallinto-oikeuteen, vahvistuu 2 – 3 vuoden päästä…

• Uudet lupaehdot:

• BOD 10 mg/l, teho 96%,   Fosfori 0,3 mg/l, teho 96%

• SS 10 mg/l, teho 80%,      COD 80 mg/l, teho 90%

• Ammoniumtyppi 4 mg/l, teho 80%

• Vesistöön johdettava jätevesi on hygienisoitava siten, 

että 1.4 – 30.11. välisenä aikana fekaalisten koliformien

ja enterokokkien osalta saavutetaan vähintään 90%:n 

poistuma verrattuna puhdistamolle tulevaan jäteveteen



JÄTEVEDEN HYGIENISOINTI / DESINFIONTI

• Uuden ympäristöluvan vaatimukset taidetaan täyttää jo 

nyt (6.9.2009 otettu bakteerinäyte)

• Enterokokit: puhdistamolle tuleva jätevesi 4.000.000 

pmy/100ml lähtevä jätevesi 700 pmy/100 ml, teho 

99,9998%

• Fekaaliset koliformiset: tuleva jätevesi 31.000.000 

pmy/100 ml , lähtevä jätevesi 1700 pmy/100 ml, teho 

99,9999%

• Ympäristöluvassa annetaan ymmärtää, että 

hygienisointiin tulee käyttää erillistä menetelmää

• Hygienisointivaatimuksella vältyttiin 2,4 km pitkän uuden

purkuputken rakentamiselta. Kustannusarvio n. 3,4 

miljoonaa euroa (alv.0%)



PUHDISTAMOLLA TESTATUT MENETELMÄT:

PERETIKKAHAPPO

• Täyden mittakaavan kokeilu (1 kk) kesällä 2006 

• Kemirox Eco: etikkahappo 21-26%, peretikkahappo 

17%, vetyperoksidi 13-16 % 

• Tavoite saavuttaa uimaveden laatuluokituksen 

tavoitearvot lähtevässä jätevedessä

• Annostusvaihtoehdot 3,3 g/m3, 5,5 g/m3 ja 7,7 g/m3

• Kontaktiaika 23 min (purkutunneli + purkuputki)

• Annostuksella 5,5 g/m3 sekä koliformisten kuin myös 

enterokokkien laatuluokituksen tavoitearvot alitettiin 

selvästi (alitus tasoa 90%)



PERETIKKAHAPPO

• Annostuksella 5 g/m3 kulutus 200 kg/d (virtaama 40.000 

m3/d) 

• Ongelmana riittämätön kontaktiaika (keskimäärin 23 min) 

peretikkahapon hajoamiseen. Koeajon aikana haitallisia 

määriä peretikkahappoa joutui hajoamattomana järveen. 

Jäännösperetikkahappo ja jäännösvetyperoksidi tulee 

hajottaa desinfiointireaktion jälkeen kemiallisesti ennen 

vesistöön purkua (esim. ferrosulfaatilla)



PUHDISTAMOLLA TESTATUT MENETELMÄT:

UV-DESINFIOINTI

• Testaus koeajolaitteistolla Wedeco LBX90EWL kesällä  

2007. Koeajon kesto 3 kk. Spektrotherm-lamput, 

aallonpituus 254 nm. Jäteveden kiintoainespitoisuus 5,0 

– 10,8 mg/l

• Tulokset

– UV-läpäisevyys T(1 cm): 41,4 – 59.0

– UV-annos vaihteli välillä: 644 -930 J/m2

– Fekaalisten koliformien ja enterokokkien poistuma 95 – 99% 

koeajon aikana

– Käsitellyn jäteveden fekaaliset koliformit vaihdelleet 7 – 400 

pmy/100 ml ja enterokokit 3 – 260 pmy/100 ml



JÄTEVEDEN HYGIENISOINTI: KUSTANNUKSET

• UV-laitteiston investointikustannus laitteineen, 

kanavineen, apulaitteineen ja rakennuksineen karkeasti 

arvioiden n. 0,6 milj. euroa (alv. 0%)

• Arvioidut käyttökustannukset n. 65 - 75 tuhatta euroa 

(alv. 0%) vuodessa 

• Peretikkahapon investointi / käyttökustannuksia ei ole 

arvioitu



JÄTEVEDEN HYGIENISOINTI:    

JATKOTOIMENPITEET

• Selvitetään viranomaisten kanssa yhteistyössä 

(ympäristökeskus, ympäristöterveysviranomainen) 

hygienisoinnin tavoitteet (bakteerit, salmonella)

• Tarkennetaan tämän hetkisen jätevesikuormituksen 

vaikutuksia Nenäinniemen asuinalueen rannoilla 

(näytteenotto)  

• Hankitaan lisää tietoa hygienisointimenetelmistä ja 

niiden puhdistamomittakaavan sovelluksista. Selvitetään 

tertiäärikäsittelyn vaikutus?

• Hyödynnetään tarvittaessa rakennettua virtausmallia

• Entäpä virukset?


