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Liitteet mediatiedotteeseen 26.4.2018 

Tutkimus: Jätevesien UV-desinfioinnin vaikutus Porvoonjoen ja Palojoen hygieeniseen tilaan.  
Henriksson Mikael & Niemi Juha 2018. 
 

Tutkimusraportti on ladattavissa osoitteesta www.vesi-ilma.fi 

 

Kuva 1. UV-desinfiointi on parantanut Porvoonjoen hygieenistä laatu merkittävästi 

 

UV-desinfioinnin vaikutus Escherichia coli –bakteerien määriin Porvoonjoen eri osilla. E. coli -bakteerien 
pitoisuudet Porvoonjoen pääuomassa 2006-2014 ennen UV-hygienisointia ja UV-hygienisoinnin aikana 
vuosina 2015-2017 (violetti käyrä). Vaakasuoralla akselilla on etäisyys jokisuulta ja symbolien sisällä 
näyteasemien etäisyydet kilometreissä Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoiden 
purkupaikasta (yp = jätevesipäästöjen yläpuolella sijaitseva näyteasema). Kuvassa on näyteasemien  E. coli 
pitoisuuksien geometriset keskiarvot huhti-marraskuun väliseltä ajanjaksolta. Katkoviiva kuvaa veden 
kastelukäytön laatuvaatimusten raja-arvoa 300 pmy/100ml (MMM asetus 134/2006). 
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Kuva 2. UV-desinfiointi vähentää jokiveden ulosteperäisten bakteerien pitoisuuksia joen yläjuoksulla 
pääsääntöisesti yli 80% verrattuna tilanteeseen ilman UV-käsittelyä.   

 

Indikaattoribakteerien keskimääräiset pitoisuudet Porvoonjoella 50, 300 ja 900 m Kariniemen ja Ali-
Juhakkalan purkupaikasta alavirtaan sekä vertailuasemalla jätevesipäästöjen yläpuolella (asema -200m). 
Sininen ja punertava pylväs kuvastaa tilannetta ilman jätevesien UV-käsittelyä ja violetti UV-desinfioinnin 
käytön aikana. Escherichia coli – bakteerien vähenemä purkuvesistössä on noin 90 % ja suolistoperäisten 
enterokokkibakteerien vähenemä noin 80 % UV-desinfioinnin aikana. Kokonaisvähenemä jäteveden 
puhdistusprosessissa nousee yli 99,9 %:in UV-desinfioinnin aikana. 
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Palojoen latvaan kohdistuva 
kuormitus peittää Nastolan jäteve-
denpuhdistamon UV-desin�oinnin 
myönteisiä vaikutuksia

UV-desin�oinnin aikana Nastolan 
puhdistettujen jätevesien hygieeninen 
laatu on parempi kuin Palojoen veden 
hygieeninen laatu. Jätevedet laimentavat 
näin Palojoen veden suolistomikrobien 
pitoisuuksia

Uimaveden laatu joen alaosalla UV-desin�oinnin ollessa päällä 
keväällä ja syksyllä on pääosin hyvä-erinomainen, mikä avaa
mahdollisuuksia joen virkistyskäytön kehittämiselle 

Optimoimalla UV-desin�oinnin tehoa paremmin Kariniemen ja Ali-juhakkalan 
jätevesimääriin tullaan pääsemään vielä nykyistäkin parempaan puhdistustu-
lokseen ja parempaan hygieeniseen vedenlaatuun Porvoonjoessa

Nastolan UV-desin�oinnin myönteiset 
vaikutukset ulottuvat aina Porvoonjoen 
liittymään asti

Mikäli myös Orimattilan Vääräkosken jätevedenpuhdistamolla 
otettaisiin käyttöön tehokas käsiteltyjen jätevesien hygienisointi, 
parantaisi se Orimattila-Porvoo alueen veden
hygieenistä tilaa entisestään

Talviaikaan ja mm. tulvahuippujen aikaan bakteereja kulkeutuu edelleenkin 
suurina pitoisuuksina aina joen alaosille asti

Puhdistamoille tulevan jäteveden laatu bakteeripitoisuuksien osalta 
vaihtelee suuresti, minkä seurauksena jätevesistä voi aiheutua hetkellistä 

merkittävämpää bakteerikuormitusta jokeen myös UV-käsittelyn aikana 
99,9% puhdistustehosta huolimatta

Tämä tutkimus on Suomessa ensimmäinen osoittamaan UV-desin�oinnin myönteisiä 
vaikutuksia jätevesiä vastaanottavissa luonnonvesissä antaen myönteistä tukea sille, 
että UV-teknologian investoinneilla voidaan parantaa merkittävästi purkuvesistöjen 
hygieenistä vedenlaatua

Porvoonjokeen kohdistuva hygieeninen kuormitus on 
pienentynyt keskimäärin 80-60 %Lahti Aqua Oy:n käyttöön 

ottaman UV-desin�oinnin myötä koko joen matkalla

PORVOO

= tutkimuksen
näytteenottoasemat

Optimaalisesti jätevesien UV-desin�oinnin myötä on mahdollista päästä 
tilanteeseen, jossa puhdistetut yhdyskuntajätevedet pääsääntöisesti jopa 
laimentavat purkuvesistön bakteeripitoisuuksia ja jätevedet vaikuttavat 
kielteisesti Porvoonjoen ja Palojoen veden hygieeniseen tilaan vain 
poikkeustilanteissa
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