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1 Yleistä
Tässä selvityksessä käsitellään viemäriverkostojen hajuongelmien syntyä ja
Suomessa käytössä olevia vaihtoehtoja ongelman poistamiseksi.
Putkeen menee! -hankkeen tavoitteena on kehittää ja kouluttaa vesiosuuskuntien toimihenkilöitä mm. vesihuoltoinvestoinneissa, talousasioissa, ylläpitotoimissa, kriisinhallinnasta erityistilanteissa, sähköisten paikkatietojärjestelmien
hyödyntämisessä ja valokuituverkoston rakentamisen mahdollisuudesta vesija viemäriverkoston yhteydessä.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan alueella sijaitsevat vesiosuuskunnat, joiden osaamista on tarkoitus nostaa järjestelmällisesti neuvonnalla ja koulutuksella. Hankkeen yhtenä tarkoituksena on selvittää vesiosuuskuntien vesi- ja viemäriverkostojen toimivuutta ja niissä mahdollisesti
esiintyneitä ongelmia käyttökokemuskyselyn perusteella. Kyselyn avulla etsittiin hankkeeseen ns. pilottikohdetta, jossa haetaan viemäriverkostossa havaittujen ongelmien ratkaisumalleja ja laaditaan esiselvitys korjaustoimenpiteistä.
Putkeen menee! -hankkeen pilottikohteiksi viemäriverkoston hajuongelmien
selvittämiseksi valittiin kaksi vesiosuuskuntaa: Ylä-Karjalasta sekä toinen Joensuun seudulta. Valituille pilottikohteille selvitetään tarkoituksenmukaiset korjaustoimenpiteet. Pilottikohteiden korjaustoimenpiteet toteutetaan vesiosuuskuntien toimesta syksyn 2012 aikana. Kohteissa järjestetään esittelytilaisuudet
korjaustoimenpiteiden jälkeen käytetyistä ratkaisuista.
Esiselvityksen tarkoituksena on kartoittaa kustannustehokkaat sekä tarkoituksenmukaiset korjaustoimenpiteet erilaisiin hajuongelmakohteisiin. Hankkeen
osakokonaisuuden tavoitteena on myös parantaa asumismukavuutta ja yleistä
viihtyvyyttä ehkäisemällä hajujen leviäminen viemäriverkostoista.

4(15)

2 Hajuhaitan muodostuminen
Havainnollistettuna viemäreistä, pumppaamoista tai tuuletusventtiileistä tuleva
haju muodostuu jäteveden viipymästä verkostossa, joka aiheuttaa anaerobisen (hapettoman) mätänemisreaktion. Reaktio alkaa kun jätevesiverkostossa
kulkeva eloperäinen aines kuluttaa kaiken vedessä olevan hapen sekä nitraatit.
Anaerobisessa tilassa eloperäiset organismit alkavat käyttää elintoimintojen ja
kasvun tukena verkoston orgaanista ainesta, joka aiheuttaa sulfidien muodostumista. Lopulta sulfidit muuttuvat rikkivedyksi (H2S).
Ihmisen havaitsema viemärihaju koostuu siis sulfideista eli rikin eri yhdisteistä.
Rikin syntyneistä yhdisteistä rikkivety on merkittävin aistittava hajun muodostaja. Ihmisen havaitsema hajukynnys rikkivetypitoisuudesta on 0,008 ppm
(ppm on pitoisuusmitta, jossa 10 000 ppm = 1 % eli hajuaisti havaitsee erittäin
pienet pitoisuudet). Rikkivedyn aistinvarainen havaitseminen voidaan yhdistää
mädän kananmunan hajuun.
Rikkivety on suurina pitoisuuksina voimakas myrkky, jolle altistuminen voi johtaa kuolemaan. Viemäriolosuhteissa syntyvä rikkivety verkoston ulkopuolisen
ilman kanssa sekoittuessaan on melko laimea yhdiste, joten haju on yleensä
aistinvarainen haitta. Pumppaamoissa pitempään työskennellessä rikkivedyn
esiintyminen on syytä ottaa huomioon eli työturvallisuuden kannalta töitä mainituissa olosuhteissa ei pitäisi tehdä ilman suojaimia tai rikkivetypitoisuuden
mittaamista. Lisäksi huoltotoimenpiteet pitäisi pyrkiä tekemään työparin kanssa.
Rikkivedyn kemialliset ominaisuudet aiheuttavat myös korroosiota, joka voi
syövyttää pumppaamojen kojeita sekä rakenteita.
Tekniseltä kannalta viemäriputken pinta-ala vaikuttaa jäteveden virtausnopeuteen, jolloin verkoston virtaaman ollessa riittävän suuri hajunmuodostuminen
vähenee. Anaerobisen tilan syntyminen on yleisempää paineviemäreissä, ja
hajuongelma syntyykin monissa tapauksissa paineviemärin purkautumispisteessä. Viemäri-ilman kulkeutumiseen ulkoilmaan vaikuttavat olennaisesti verkostoveden pH, lämpötila, paineviemärin purkautumisesta aiheutuva jäteveden pirskottuminen sekä viemärien ja pumppaamojen tuuletuksen toteutus.
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3 Hajuhaitan poistamisen toimenpidevaihtoehdot
Hajuhaittojen ennalta ehkäisevä poistaminen on monin paikoin hankalaa, koska viipymät verkostossa voivat poiketa todellisessa tilanteessa huomattavasti
lasketusta viemäriverkoston toiminnasta. Jäteveden tuotto voi olla laskettua
pienempää, jolloin verkosto voi olla osan aikaa alikuormitteinen ja näin aiheuttaa huomattavia vaikutuksia edellä mainittujen hajujen muodossa.
Pääasiassa hajut ilmenevät pumppaamoilla, tuuletusventtiileiden ympäristössä sekä paineviemärin vaihtuessa viettoviemäriksi. Hajujen neutralointiin on
saatavissa lukuisia kaupallisia ratkaisuja. Sopivan ratkaisun löytäminen kohteeseen edellyttää pumppaamo- / viemäriolosuhteiden tuntemista sekä tietoa
jäteveden laadusta esimerkiksi teollisuusjätevesien osalta. Toisaalta monissa
pienissä kohteissa sopiva menetelmä voidaan valita kokemusperäisen tiedon
pohjalta.
Investointi- ja käyttökustannukset sekä valittavan ratkaisun helppokäyttöisyys
ovat merkittäviä tekijöitä toimenpidevaihtoehtoa valittaessa. Näiden tekijöiden
ei kuitenkaan pitäisi antaa haitata valittavaa ratkaisua edellyttäen, että ongelmasta päästään eroon.
Seuraavissa kappaleissa esitellään yleisimpiä hajujen eliminointiin suunnattuja
ratkaisuja viitteellisin kustannusarvioin.
3.1 Rakennetekniset menetelmät
Rakenneteknisinä menetelminä voidaan esittää viemärin poistoilman keskitetty poisto erilaisista pumppaamoratkaisuista, hajulukkosuodattimien lisääminen
sekä olosuhteiden niin salliessa hajukriittisten viemärikomponenttien sijoittaminen kauemmaksi asutusalueista tai yksittäisistä kiinteistöistä. Pumppaamoiden tiiviys / tiivistäminen mahdollistaa viemärin poistoilman keskitetyn
poiston paremmin toimivaksi. Mitoitettaessa riittävän tehokasta hajunpoistoa
otetaan huomioon edellisen pumppaamon tuotto yksikössä litraa sekunnissa
(l/s).
Viemäriputkiin voidaan asentaa erityinen takaisinvirtauksen estoventtiili, joka
vähentää myös hajujen kulkeutumista
verkostossa eteenpäin supistamalla vajaan viemärin ilmatilan pois (Kuva 1).
Venttiili ei poista jäteveteen liuenneessa
muodossa olevia vielä ilmaan vapautumattomia hajuyhdisteitä.

Kuva 1. Takaisinvirtauksen estoventtiilin
toimintaperiaate. Kuva: WaStop International Ab.

Takaisinvirtauksen estoventtiilillä voidaan
esimerkiksi estää / vähentää hajun siirtyminen runkolinjasta kiinteistölinjaan tai runkolinjasta pumppaamoon/kaivoon.
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Rakenneteknisenä menetelmänä voidaan käyttää ns. hajulukkokaivoa (Kuva
2). Menetelmä perustuu paineviemäristä vapautuvien hajukaasujen pääsyn
estoon viettoviemäriin vedenpinnan alapuolella olevalla lähtöyhteellä. Paineviemäristä vapautuvat hajukaasut johdetaan kaivon kanteen asennettavan hajunpoistoyksikön läpi. Takaisinvirtauksen estoventtiiliä edustaa Oy Lining Ab.

Kuva 2. Hajulukkokaivon toimintaperiaate. Kuva: Maveplan Oy.

3.2 Kemialliset menetelmät
Aktiivihiilisuodatus
Aktiivihiilisuodattimen (Kuva 3) teho perustuu sen
kykyyn sitoa (absorboida) epäpuhtauksia aktiivihiilen huokosiin. Suodattimen toimintaa voidaan tehostaa tuuli- tai sähkövoimaisella tuulettimella, joka tehostaa ilmanvirtausta aktiivihiilen läpi. Aktiivihiilisuodatin vaati ainoastaan hiilipatruunan säännöllisen vaihtamisen.
Sähkövoimaisen tuulettimen käyttäminen tarvitsee
lisäksi sähköliitynnän, josta voi muodostua alueesta riippuen isohko kustannustekijä. Mikäli päädytään sähköisellä tuulettimella toimivaan hajunpois- Kuva 3. Pumppaamon
ton tehostamiseen, kannattaa tutkia mahdollisuus yhteyteen asennettu aktiivihiilipatruuna. Kuva: Maveplan Oy.
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ottaa sähkö läheisestä kiinteistöstä ja hyvittää sähkönkulutus kiinteistön omistajalle esimerkiksi vähennyksenä vesilaskusta.
Painovoimaisen ilmanpoiston teho ei monissa
tapauksissa riitä haluttuun lopputulokseen. Tuulivoimaisen ns. hormituulettimen (Kuva 4) teho on
myös riippuvainen asennuspaikasta sekä tuulen
riittävyydestä eri ajankohtina. Aktiivihiilisuodatin
on käyttökelpoinen myös kiinteistöjen katoilla sijaitseviin viemärintuuletus putkiin.
Aktiivihiilisuodattimia Suomessa edustavat mm.
OdorOff Oy, KW-Filter Oy sekä PA-VE Oy.

Kuva 4. Hormituuletin.
Kuva: Oy Candi Ab.

Ferrinitraattisulfaatti Kemwater FIN-12
Nestemäinen hapetus- ja saostusaine Kemwater FIN-12 sopii jätevedenpuhdistuksessa mm. hajun-, rikkivedyn- ja liukoisen BOD:n (biologisen hapenkulutuksen) poistoon sekä hapetukseen ja lietteenkäsittelyyn.
Menetelmä tarvitsee kemikaalin syöttösysteemin, sähköliitynnän sekä kemikaalin lisäyksen säännöllisin väliajoin. Kemikaali toimitetaan 45 kg:n astioissa
tai 1200 kg:n kontissa.
Hajuhaitan torjunnan lisäksi ferrinitraattisulfaattilla saadaan vähennettyä putkistojen betoni- ja metalliosien korroosiota, jonka aiheuttaa veden ja rikkivedyn
rajapinnalla muodostuva rikkihappo. Ferrinitraattisulfaatin käsittelyssä on otettava huomioon sopivan suojavaatetuksen käyttö työturvallisuuden kannalta.
FIN-12 -kemikaaliannostelulaitteistoa Suomessa edustaa mm. Mäkelä-Plast
Oy.

Lipeän annostelu
Lipeän annostelulla nostetaan jäteveden pH:ta. Menetelmä perustuu pH:n pitämiseen emäksisenä pH 12 vähintään puoli tuntia. Näin biologinen toiminta
lamaantuu noin viikon ajaksi. Annostelu on suoritettava uudelleen säännöllisesti, koska biologinen toiminta alkaa aktivoitua uudestaan.
Laitteisto vaatii sähköliitynnän ja logiikkaohjatun kemikaalin syöttölaitteiston.

PACS-hajunpoistoyksikkö
Menetelmä poistaa rikkivety- ja ammoniakkikaasut jäteveden siirtoputkissa
pysyvästi. Soveltuu parhaiten isoihin kunnallisiin hajunpoistoratkaisuihin. Yksikkö saadaan käyttöön leasingina ja kuukausilaskutus perustuu jäteveden virtaamamääriin.
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Menetelmä perustuu hapen tuottamiseen kemiallisesti anaerobiseen tilaan ja
näin poistaa hapettomassa tilassa elävät ja hajua aiheuttavat bakteerit. Sopii
virtaamille < 10 000 m3 (valmistajan tiedonanto). Tuote on kehitetty Suomessa, valmistaja PAC-Solution Oy.
3.3 Biologiset menetelmät
Ilmastus
Menetelmä perustuu ilman liukenemiseen jäteveteen. Sopivan ilmastimen mitoitus riippuu hapentarpeesta eli viimekädessä ilmastettavan jäteveden laadusta. Yksinkertaisimmillaan ilmastuslaitteisto koostuu puhaltimesta, lautasilmastimesta (Kuva 5) riittävällä kapasiteetilla sekä putkistosta. Ilmastuslaitteisto on tilan niin salliessa paras sijoittaa pumppaamon yhteyteen, jolloin voidaan
hyödyntää olemassa olevaa sähköliityntää.

Kuva 5. Lautasilmastin. Kuva: Environmental Dynamics Inc.

Ilmastusratkaisuja toteuttaa mm. Hyxo Oy.

Otsonointi
Otsonointi perustuu hajukaasun hapettamiseen. Otsonointilaitteella syötetään sykleittäin pumppaamoon sopivaksi säädetty
annos (2-5mg) otsonia ja pyritään pitämään otsonin kontaktiaika hajukaasujen
kanssa riittävänä.
Tämän jälkeen otsonoitu ilma voidaan
poistaa tuuletusventtiilin kautta ulkoilmaan
(Kuva 6). Jätevesien hajunpoistoon suunniteltuja otsonointilaitteita valmistavat mm.
Interzon AB, jolla on Suomen edustus sekä
Kapasity Oy.
Kuva 6. Otsonointijärjestelmän
periaate. Kuva: Interzon Ab.
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BioAmp FreeFlow
BioAmp-järjestelmän toiminta perustuu jäteveteen syötettävään bakteeripopulaatioon, joka alkaa kasvaa välittömästi viemäriin syötön jälkeen. Free-Flowbakteerit poistavat ja vähentävät jätevedestä tulevia pahoja hajuja. Bakteerit
käyttävät syntyneitä pahanhajuisia yhdisteitä ravinnonlähteenään kasvaessaan ja samalla hajut katoavat ennen ilmaan vapautumistaan.
Free-Flow:n bakteerit ovat eläviä jäteveteen mennessään ja ne kasvavat sekä
lisääntyvät nopeammin kuin anaerobiset bakteerit, jotka tuottavat suurimman
osan pahoista hajuista. Free-Flow:n suuret bakteerimäärät voittavat ravinnosta kilpaillessa rikkiä tuottavat bakteerit.
Menetelmä tarvitsee sähköliitynnän sekä puhtaan veden syöttöyhteyden laitteeseen.
Järjestelmän toimittaa, säätää sekä käytön valvonnasta vastaa laitteen myyjä
NCH Suomi kuukausimaksuperusteisena.

10(15)

4 Pilottikohteet
Pilottikohteista kerättiin tarvittavat lähtötiedot, suoritettiin katselmukset kohdealueilla ja niiden pohjalta voitiin arvioida tarvittavia toimenpidevaihtoehtoja.
Jäljempänä esitetyt toimenpidevaihtoehdot ovat sovellettavissa muihin hajuongelmakohteisiin.
Kohteiden esittelyssä termillä talousjätevesi tarkoitetaan asumajätevesiä kun
teollisuusjätevesistä käytetään yleensä termiä poikkeava jätevesi.
4.1 Kohde 1
Veden laatu
Vedenlaatu kohteen verkostossa on normaalia talousjätevettä. Merkittävän
suuren jätevesimäärän tuottajia verkostoon liittyneissä ei ole.
Viemärin kuormitus
Taulukossa 1. esitetään kohteen numeeriset tiedot sekä keskimääräisesti lasketut vedenkulutus- ja jätevedentuottomäärät. Laskelmassa ei ole huomioitu
esimerkiksi kesäkäytössä olevien kiinteistöjen tai mahdollisten suurkäyttäjien
vesimääriä erikseen.
Rakenteet
Viemäröinti kohteessa on paineviemäreiden osalta toteutettu 110 - 250 mm
muoviputkella. Vietto-osuuksilla on käytetty 160 - 325 mm muoviputkea.
Taulukko 1. Esimerkkikohde Joensuun seudulta.

Kiinteistöt
Asukasmäärä
Vesimäärä
Vesimäärä / asukas
Verkoston pituus

VESI VIEMÄRI
330
236 kpl
920
707 kpl
31200
10160 m3/vuosi
33,9
14,4 m3/vuosi/asukas
92,9
39,4 l/päivä/asukas
48,43
22,78 km

Kohteessa on ilmoittajan mukaan ollut ongelmia paineviemäristä tulleiden hajujen kanssa joidenkin kiinteistöjen pihapiireissä. Runkoviemäreiden hajunpoistoon toivotaan parannusta.
Muita esiin tulleita huomioita ilmoittaja listasi mm. pumppaamojen paremman
lämpöeristyksen tarpeelle sekä asukkaiden opastamisen tarpeen mitä viemäriin saa laittaa ja mitä ei. Molemmat ongelmat korjaamalla pumppaamoiden
toimintahäiriöitä voitaisiin ennaltaehkäistä ja näin alentaa huoltokustannuksia.
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Toimenpiteet
Kohteeseen suositellaan asennettavaksi aktiivihiilisuodattimia ilmanvirtauksen
säädön mahdollistavalla puhaltimella. Muutamaan hajuongelmakohteeseen
suositellaan asennettavaksi myös aktiivihiilisuodatin hormituulettimella. Muiden menetelmien käyttöön ei tässä vaiheessa ryhdytä, koska hajuongelman
arvioidaan poistuvan mainituilla ratkaisulla.
Suositellut ratkaisut esitetään karttapohjalla liitteessä 1.
4.2 Kohde 2
Vedenlaatu
Vedenlaatu on pääsääntöisesti normaalia talousjätevettä, lukuun ottamatta
kahden elintarvikelaitoksen (kalanjalostus, lihanjalostus) tuottamaa teollisuusveden kaltaista kuormitusarvoiltaan normaalista poikkeavaa. Pitkässä paineviemärilinjassa arvioidaan syntyvän korkeahko rikkivetypitoisuus, koska jäteveden viipymän oletetaan ko. linjassa olevan pitkä ja jätevedet sisältävät arvioituna suurehkon määrän eloperäistä ainesta elintarvikelaitosten toimesta.
Viemärin kuormitus
Taulukossa 2. esitetään kohteen numeeriset tiedot sekä keskimääräisesti lasketut vedenkulutus- ja jätevedentuottomäärät. Laskelmassa esitetty vedenkulutusmäärä koostuu 2 maitotilan ja 8 omakotitalon vuotuisesta puhtaan veden
määrästä. Vesiosuuskunta toimittaa puhdasta vettä vuosittain noin 2600–3000
m3 toiselle vesiosuuskunnalle. Toisen vesiosuuskunnan alueella sijaitsevan
kalanjalostuslaitoksen vuotuinen vedentarve on noin 2900 m3.
Rakenteet
Viemäröinti kohteessa on toteutettu paineviemäreiden osalta 50–90 mm muoviputkella. Vietto-osuuksilla on käytetty 110–160 mm muoviputkea.
Suunnitelmasta poiketen verkostoa rakennettaessa on jätetty yksi pumppaamo rakentamatta. Pumppaamon puuttumisen arvioidaan aiheuttaneen hajuongelmia, sekä paineviemärin tukkeutumista. Verkoston eräässä kohdassa
viettoviemäriosuudella on 10 metrin korkeusero (Liite 2), jonka johdosta viemärihaju kulkeutuu osittain tällä alueella korkeimpaan pisteeseen (Kuva 7).
Kohteessa on ilmoittajan mukaan ollut hajuongelmia kiinteistöjen pihapiireissä.
Kiinteistöpumppaamoissa ilmoitetaan olleen ongelmia pintakytkimien likaisuuden takia.
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Taulukko 2. Esimerkkikohde Ylä-Karjalasta.

*VESI VIEMÄRI
Kiinteistöt
10
168 kpl
Asukasmäärä
25
377 kpl
Vesimäärä
9000
14077 m3/vuosi
Vesimäärä / asukas 360,00
37,3 m3/vuosi/asukas
986,3
102,3 l/päivä/asukas
Verkoston pituus
20,44
48,54 km
*
Sisältää 2 maitotilan ja 8 omakotitalon vedenkulutuksen.
Yhden ison maitotilan ilmoitettu vedenkulutus on noin 5000
m3 / vuosi.

Toimenpiteet
Hajun esiintymisalueille suositellaan asennettavaksi aktiivihiilisuodatinpatruunat ilmanvirtauksen säädön mahdollistavalla puhaltimella hajun poistamiseksi.
Alueen viettoviemärit yhdistävään linjapumppaamoon (Kuva 3) asennetaan
olemassa olevaan aktiivihiilisuodatinpatruunaan ilmanvirtauksen säädön mahdollistava puhallin. Jätevedet lähtevät tästä kaivosta paineviemäröitynä puhdistamolle. Viettoviemärilinjan yläpäähän taloviemäreiden keräyskaivoon (Kuva 7). asennetaan aktiivihiilisuodatinpatruuna ilmanvirtauksen säädön mahdollistavalla puhaltimella. Puhaltimen sähköistys voidaan toteuttaa läheisestä
kiinteistöstä energian kulutus mitaten. Energian kulutus voidaan kompensoida
esimerkiksi vesilaskussa.
Kalanjalostuslaitokselle asennetaan ferrinitraattisulfaatin syöttölaitteisto. Laitoksen vedenkulutusmäärällä, ferrinitraattisulfaatin annostuksella 150 g/m 3 ja
kemikaalin kilohinnalla 0,9 € käyttökustannuksia laitokselle arvioidaan tulevan
noin 400–500 €/vuosi.
Pumppaamoiden pesu suositellaan säännöllisesti toteutettavaksi, jolloin vältytään liasta johtuvista pumppujen toimintaongelmista.

Kuva 7. Taloviemäreiden keräyskaivo.

Suositellut ratkaisut esitetään karttapohjalla liitteessä 2.
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5 Hajunpoistomenetelmien vertailu
Menetelmien vertailussa otetaan huomioon paikalliset viemäriolosuhteet, viemäriveden laatutekijät (erityisesti suuren jätevesimäärän tuottajat, teollisuus)
sekä jo olemassa olevat viemärirakenteet. Vertailun perustana käytetään pääasiallisesti kustannustekijöitä ja erityyppisten viemäriin liittyjien vaikutusta kokonaisuuteen. Esimerkiksi voidaanko teollisuus/tuotantolaitokset velvoittaa
hoitamaan tuottamiensa jätevesien hajunpoistokäsittelyn omalla kustannuksellaan. Vertailussa esitetään kustannusarviot vesiosuuskunnille käyttökelpoisiin
yleisimpiin menetelmiin.
Taulukossa 3 esitetään aktiivihiilen käyttöön perustuvien menetelmien kustannusarvioita. Taulukkoon 4 on kerätty muiden yleisimpien hajunpoistomenetelmien kustannustietoja. Taulukossa 5 ja 6 on esitetty WaStop venttiileiden hinnat sekä mittatiedot.
Taulukko 3. Aktiivihiilen käyttöön perustuvien hajunpoistolaitteiden kustannusvertailua.

MENETELMÄ
Edustaja
Menetelmä
Asennuspaikka
Aktiivihiilen vaihtoväli
Sähkön kulutus

OdorOff Oy
ACT-20, puhaltimella
Purkukaivo
1-2
900

OdorOff Oy
ACT-20, painovoimainen 1
Purkukaivo
1-2
vuotta
0
kWh/vuosi

KUSTANNUKSET
Sähköliittymä 2
Laitteet
Asennus

3 000,00
800,00
200,00

0,00
430,00
200,00

€
€
€

HANKINTAKUSTANNUKSET

4 000,00

630,00

€

135,00
180,00
63,00
0,00

0,00
0,00
63,00
0,00

€/vuosi
€
€/kpl
€

42,00

€/vuosi

KÄYTTÖKUSTANNUKSET
Sähkön kulutus
Sähkön perusmaksut
Aktiivihiili 3
Henkilökulu 4

KÄYTTÖKUSTANNUKSET
357,00
1
Hormituulettimella hankintakustannuksiin lisätään 120€
2
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, vyöhyke 1
3
Arvioidaan hiilen vaihtoväliksi 1,5 vuotta
4

Hiilen vaihdon suorittaa verkoston haltija
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Taulukko 4. Hajunpoistomenetelmien kustannuksia.

MENETELMÄT
Edustaja
Menetelmä
Asennuspaikka
Kemikaalin kulutus (arvio)
Sähkön kulutus

Mäkelä-Plast Oy
Ferrinitraattisulfaatti
Pumppaamo
150
650

Hyxo Oy
Interzon Ab
Ilmastus
Otsonointi
Pumppaamo Pumppaamo
0
0
8000
876

g/m3
kWh/vuosi

KUSTANNUKSET
Sähköliittymä
Laitteet
Asennus

0,00
1 200,00
200,00

0,00
1 200,00
400,00

0,00
3200,00
400,00

€
€
€

HANKINTAKUSTANNUKSET

1 400,00

1 600,00

3600,00

€

100,00
0,00
301,13
0,00 2

1 300,00
0,00
0,00
0,00

540,00
0,00
0,00
0,00

€/vuosi
€
€/vuosi
€

KÄYTTÖKUSTANNUKSET
Sähkön kulutus
Sähkön perusmaksut
Kemikaalikustannus 1
Henkilökulu

KÄYTTÖKUSTANNUKSET
401,13
1 300,00
540,00
€/vuosi
1
3
Arvioidaan jätevesimääräksi 10 m /päivä, FIN-12 kemikaalin hinta 0,55 €/kg ALV 0 % (kontti
1200 kg), kemikaali 45 kg astiassa 0,9 €/kg ALV 0 %, hintoihin eivät sisälly rahtikulut (FCA). Kemikaalin toimittaja Algol Chemicals Oy. Hinnat 14.9.2012.
2
Kemikaalin lisäyksen suorittaa verkoston haltija

Taulukko 5. WaStop venttiilien asennusmitat.

Taulukko 6. WaStop venttiilien ohjehinnat.

PUTKIKOKO
DN75
DN110
DN125
DN160
DN200

HINTA
166
190
200
268
422

€ ALV 0 %
€ ALV 0 %
€ ALV 0 %
€ ALV 0 %
€ ALV 0 %
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6 Toimenpidesuosituksia
Pilottikohteen toimenpidesuositukset on annettu selvityksen liitteenä olevissa
toimenpidekartoissa.
Sopivan hajunpoistoratkaisun valinnassa keskimääräisillä vesiosuuskuntien
viemäriolosuhteilla kannattaa aluksi keskittyä edullisimpiin ratkaisuvaihtoehtoihin, jotka pääsääntöisesti ovat riittäviä. Suositeltavaa on pyytää mielipidettä
asiantuntevilta suunnittelutoimistoilta tai hajunpoistomenetelmiä toimittavilta
yrityksiltä, joilta löytyy kokemusta hajuongelmien ratkaisusta.
Hajunpoistomenetelmää sekä ratkaisun toimittajaa valittaessa suositellaan
huomioitavan muun muassa seuraavia asioita:
o
o
o
o
o
o

toimittajan asiantuntemus esimerkiksi referenssien avulla
huoltohinnat
laitteen/laitteiston seurannan tarve
kemikaalien sekä suodatinpatruunoiden hinta toimituskuluineen
mahdollisuus omatoimiseen huoltoon ja ylläpitoon
takuu

Kuopiossa 28.9.2012
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