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1. JOHDANTO 

 
 

Työssä selvitettiin Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n Nenäinniemen jäteveden puhdistamon 

hajupäästöjen lähteitä ja suuruutta. Biosuodattimen poistohormista otettiin hajunäyte, joka ana-

lysoitiin laboratoriossa dynaamisella olfaktometrillä. Ulkoilman hajupitoisuuksia mitattiin lisäksi 

kenttäolfaktometrillä. Päästöjen leviämistä tarkasteltiin leviämismallinnuksen avulla. Tavoitteena 

oli arvioida mittausten ja mallinnusten avulla Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon hajuvaiku-

tuksia lähialueella. 

 
 

2. HAJUHAITAN MÄÄRITELMÄ 

Hajuaistimus on hyvin objektiivinen. Hajuaistimukseen vaikuttaa hajun voimakkuuden lisäksi ha-

jun luonne ja sen esiintymistiheys. Ihmisen hajuaisti tottuu hajuihin. Hajulle ominaista on, että 

kun haju on voimakas, sen intensiteetti ei merkittävästi kasva, vaikka hajun aiheuttavan epäpuh-

tauden pitoisuus ilmassa kasvaisikin. 

 

Hajun voimakkuutta esitetään hajuyksikön avulla. Kun hajun taso on 1 hy/m3, noin 50 % ihmisis-

tä haistaa sen, 3 hy/m3 tasoa pidetään selvästi tunnistettavana. Melko voimakkaana ja useimpien 

mielestä häiritsevänä voidaan pitää hajua, jonka taso on 5 hy/m3. 

 

Hajulle tai hajun esiintymisen frekvenssille ei ole suoraan asetettu raja- tai ohje-arvoa Suomes-

sa. Yleisesti hajuhaitan arviointi perustuu hajun voimakkuuden ja erityisesti esiintymisfrekvenssin 

tarkasteluun. Usein myös hajun luonne huomioidaan. Miellyttävää hajua ei tavallisesti koeta niin 

häiritsevänä kuin epämiellyttävää. 

 

Yksittäisen hajuhavainnon häiritsevyys vaihtelee suuresti ja on hyvin riippuvainen yksilöstä ja ha-

jun luonteesta. Hajun voidaan tulkita häiritsevän kun se on aistittavissa (>1hy) tai vaihtoehtoi-

sesti kun se on tunnistettavissa (>3-5hy). 

 

Hajun viihtyisyyshaitalle on esitetty ohjearvosuositus VTT:n selvityksessä Hajuohjearvojen perus-

teet (VTT 1995). Selvityksen mukaan hajun aiheuttamaa viihtyisyyshaittaa voidaan pitää merkit-

tävänä silloin kun 25-50 prosenttia asukkaista kokee hajun selvästi häiritseväksi. VTT:n selvityk-

sessä todettiin, että hajun keskimääräinen esiintymistiheys on silloin 3-9 prosenttia ajasta. Alara-

jaa (3 % ajasta) voidaan soveltaa laadultaan epämiellyttäville hajuille. 

 

 

 

3. MENETELMÄT 

3.1 Hajuyksikköpitoisuuden mittaus poistoilmakanavasta 

 

Analyysimenetelmänä käytettiin dynaamista olfaktometriä, jota varten otettiin hajupussinäyte. 

Näytteenotossa käytettiin ns. passiivikeräintä, jossa näytekaasu ei ole kosketuksessa keräysjär-

jestelmän osiin. Hajuyksikköpitoisuus määritettiin olfaktometrisesti 30 tunnin sisällä näyt-

teenotosta Nablabs Laboratories Jyväskylän toimipisteessä. Olfaktometrisessä analyysissä mita-

taan kaasumaiselle näytteelle hajupitoisuus, eli mittauspisteessä olevan hajun voimakkuus. Mit-

talaitteena käytettiin ECOMA T07 olfaktometriä ja siihen kuuluvaa ohjelmistoa. Laitteisto täyttää 

SFS – EN 13725 vaatimukset.  

Poistokaasujen lämpötila mitattiin termoelementillä ja kaasuvirtaus pitot-putkella ja MDP-

mikromanometrilla hajupussinäytteenoton yhteydessä. 
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3.2 Hajupitoisuuksien kenttämittaukset 

Ulkoilman hajupitoisuutta mitattiin kenttäolfaktometrillä. Laite soveltuu suhteellisen laimeiden 

hajujen mittaamiseen ilmasta pitoisuustasolla 2 – 500 hy/m3. Kenttäolfaktometrin toimintaperi-

aate on havainnollistettu kuvassa (Kuva1).  Toiminta perustuu kahden erillisen ilmavirran sekoit-

tumiseen, hajuyhdisteitä sisältävä näyteilma sekoitetaan halutussa suhteessa hajuttomaan il-

maan (D/T-suhde) ja näiden kahden virtauksen suhde ilmaisee hajuyksiköiden määrän ilmassa 

(hy/m3). 

 

Kuva 1. Kenttäolfaktometrin toimintaperiaate. 

 

Menetelmässä ihmisen hajuaisti toimii ilmaisimena, jolloin hajun voimakkuus on suhteessa todel-

liseen aistimukseen eikä esim. yhdistekohtaisiin pitoisuuksiin. Kenttäolfaktometrin käyttäjän ha-

juaisti on todennettu normaaliksi tunnettujen hajupitoisuuksien sokkotestillä. 

 

Mittauksia tehdessä mahdolliset havainnot hajun luonteesta kirjataan mittauspöytäkirjaan. Kirja-

ukset täydennetään tuulitiedoilla jälkikäteen. 

 

Menetelmän vahvuutena on sen nopeus. Tulokset ovat heti käytettävissä ja mittauksia ehditään 

tekemään paljon suhteellisen lyhyessä ajassa. Lisäksi vältetään hajua aiheuttavien yhdisteiden 

muutunta ennen analysointia.  

 

3.3 Hajujen leviämismallinnus 

 

Leviämismallinnuksella pyritään selvittämään päästölähteen aiheuttama hajupitoisuuden nousu 

ympäristössä. Malli antaa laskennallisen arvion eri säätilanteissa ja niistä kootaan halutut tilastot. 

Tulokset esitetään tavallisesti käyrästöinä karttapohjalla. 

 

Hajulle tai hajun esiintymisen frekvenssille ei ole suoraan asetettu Suomen lainsäädännössä raja- 

tai ohje-arvoa. Hajulle ominaista on, että kun haju on voimakas, sen intensiteetti ei merkittävästi 

kasva vaikka hajun aiheuttavan ilman epäpuhtauden pitoisuus kasvaisikin. Tästä johtuen, tässä 

työssä esitetään mallinnustuloksia hajun esiintymistiheyksinä. 

 

Ilmapäästöjen leviämismallinnukset tehtiin AERMOD-mallin avulla. Malli perustuu normaalijakau-

maan (Gauss). Malli huomioi sää- ja maasto-olosuhteet monipuolisesti. Kyseinen malli on U.S. 

EPA:n suosittelema. Malli on laajalti käytössä Yhdysvalloissa ja Euroopassa, myös Suomessa. 
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4. MITTAUKSET 

4.1 Hajuyksikköpitoisuuden mittaus kanavasta  

 

Hajukaasunäyte otettiin biosuodattimen poistoilmakanavasta 21.5.2015. Hajupitoisuuden lisäksi 

kanavasta mitattiin kanavan halkaisija, virtaus ja lämpötila. 

 

4.2 Mittaukset kenttäolfaktometrillä 

Mittaukset toteutettiin laitosalueella ja sen ulkopuolella tuulen alapuolelta valituista havainnointi-

pisteistä. Tehdyt havainnot kirjattiin kenttämuistioon ja mittauspisteet merkittiin karttapohjaan. 

Mittauspisteiden sijainnit on esitetty tulosten yhteydessä (Kuva 2). 

 

Mittaukset tehtiin kohtuullisissa tuuliolosuhteissa tuulen nopeuden vaihdellessa välillä 0 - 3 m/s. 

Lämpötila mittausten aikana oli +10 - +13 °C. 

 

Mittauspäivä ja ajankohta valittiin hajumittaukselle sopivan säätilan mukaisesti. Mittauksia tehtiin 

kahtena eri päivänä 21.5. ja 9.6.2015. 

 

5. MITTAUSTULOKSET 

5.1 Hajuyksikköpitoisuus poistoilmakanavassa 

 

Hajupitoisuus biosuodattimen poistoilmakanavassa 21.5.2015 klo 10:20 oli 8 000 hy/m3 (Liite 1). 

 

5.2 Kenttämittausten tulokset 

 

Hajupitoisuus mittauspisteissä vaihteli mittausten aikana, joissakin pisteissä ei mittaushetkellä 

havaittu hajua. Mittaustulokset vastaavat hyvin käsitystä hajupitoisuuden vaihtelusta tuulen ja 

muiden sääolojen vaihdellessa.  

 

Hajumittausten perusteella hajun voimakkuus laitosalueen lähiympäristössä oli alimmillaan alle 

havaitsemisrajan ja voimakkaimmillaan yli 2 hy/m3. Laitosalueella ja sen rajalla hajun voimak-

kuus oli alimmillaan alle havaitsemisrajan ja voimakkaimmillaan yli 15 hy/m3. 

 

Korkeimmat pistekohtaiset mittaustulokset ovat alla olevassa taulukossa (Taulukko 1 ja Taulukko 

2), ja mittauspisteiden sijainti alla olevassa kartassa (Kuva 2).  Varsinaiset mittaustulokset on 

liitteenä olevassa mittauspäiväkirjassa (Liite 2). Mittauksia tulkitessa on hyvä muistaa mittaus-

menetelmästä johtuen se, että kyseinen tulos on pitoisuus alueen alaraja. Esimerkiksi tulos >2 

hy/m3 tarkoittaa sitä, että hajun on todettu olevan välillä 2-4 hy/m3. 

Taulukko 1. Korkeimmat mittauspisteistä mitatut hajupitoisuudet pisteittäin 28.4.2015. 

Pisteet 60>hy>30 30>hy>15 15>hy>7 7>hy>4 4>hy>2 <2hy 

1,3,4,10,11,14,15      x 

2,5,6,16,19     x  

8,9,12,17,18    x   

7,13   x    

Taulukko 2. Korkeimmat mittauspisteistä mitatut hajupitoisuudet pisteittäin 9.6.2015. 

Pisteet 60>hy>30 30>hy>15 15>hy>7 7>hy>4 4>hy>2 <2hy 

3,4,5,16,18,27,28,29,30,31,33      x 

1,2,21,24,25,26,     x  

8,12,20,23,32    x   

7,13,22   x    

34  x     
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Kuva 2. Kenttäolfaktometrillä mitattujen pisteiden sijainnit. Pisteen värikoodi esittää korkeinta pisteestä 
mitattua hajupitoisuutta (kts. Taulukko 1 ja Taulukko 2). 

 

 

6. LEVIÄMISMALLINNUS 

6.1 Hajupäästöt 

 

Päästön suuruudeksi asetettiin otetun pussinäytteen perusteella 22560 hy/s. Päästön oletettiin 

olevan jatkuva ja samansuuruinen ympäri vuoden. Piipun halkaisijaksi asetettiin 0,5 metriä ja 

lämpötilaksi + 15 °C. 

 

6.2 Reseptoripisteet 

 

Reseptoripisteverkko asetettiin siten, että päästölähteen lähellä verkon tiheys oli 50 metriä ja 

kauempana 100 metriä. Verkko ulottui noin kahden kilometrin päähän päästölähteestä. Resepto-

riverkko on esitetty kuvassa 3. Pisteet asetettiin kahden metrin korkeuteen maanpinnasta. 
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Kuva 3. Tarkastelualue ja reseptoriverkko. Verkko on tiheämpi lähempänä päästölähdettä. 

 

 

6.3 Skenaariot 

 

Tässä työssä mallinnettiin yksi skenaario jossa huomioitiin vain biosuodattimen poistohormin ha-

jupäästö ilmaan. 

 

6.4 Meteorologinen aineisto 

 

Ilmapäästöjen leviämismallinnuksessa on käytetty MM5-sääaineistoa. MM5-aineisto ei ole suo-

raan minkään olemassa olevan sääaseman mittaustietoa. Aineisto on muodostettu siten, että 

tarkasteltavaan pisteeseen on luotu laskennallinen sääasema. Kyseisen aseman sääaineisto muo-

dostetaan meteorologisella mallinnuksella, joka käyttää hyväksi pitkän aikavälin mitattuja sääti-

lastoja. MM5-aineisto soveltuu ilmapäästöjen leviämismallinnukseen, sillä se sisältää laajasti eri-

laisia säätilanteita, joten leviämislaskennan tulokset edustavat tyypillisiä odotettavissa olevia ti-

lanteita päästölähteen ympäristössä. Käytössä ollut aineisto on kolmen vuoden ajalta.  

 

Mallinnuksessa tarkastellun alueen sää ja ilmasto eivät poikkea alueella tyypillisesti vallitsevasta 

tilanteesta. Vallitseva tuulen suunta on lounaasta. Tarkemmin tuulen suunnan ja nopeuden ja-

kaumaa on esitetty oheisessa kuvassa.  
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Kuva 4. Tuuliruusu, suunta josta tuuli puhaltaa 

 

 

6.5 Maastotiedot 

 

Karttakuvat ja maanpinnan korkeuskartat on ladattu Maanmittauslaitoksen verkkopalvelusta. 

Mallinnuksessa käytetyt korkeudet ovat kymmenen metrin rasterilla. 

 

6.6 Taustapitoisuudet 

 

Mallinnustuloksissa ei ole huomioitu mahdollisia taustapitoisuuksia tai hajapäästöjä. Mallinnuk-

sessa on mukana vain biosuodattimen poistokanavan hajupäästö. Hajuaistimuksen erityislaatui-

suudesta johtuen, erityyppiset hajut eivät välttämättä ole suoraan summautuvia. Tästä johtuen, 

alueen mahdollisia muita hajupäästölähteitä ei ole mallinnuksessa huomioitu. 

 

6.7 Leviämismallinnuksen tulokset 

 

Alla olevissa kuvissa on esitelty leviämismallinnuksen tuloksia käyrästöinä karttapohjalla. Käyrät 

kuvaavat prosenttiosuuksia vuoden tunneista joiden pitoisuuksien tuntikeskiarvo ylittää vertai-

luarvona olleen hajuyksikkötason. Tunnin keskiarvo esittää mallissa pidempiaikaista hajuhaittaa. 

Hetkellisiä hajuaistimuksia voi esiintyä useammin. Vertailuarvoina on käytetty tasoja 1 hy, 3 hy 

ja 5 hy. 

 

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat koillisessa ja idässä noin 200 metrin päässä päästöläh-

teestä. Lännessä noin 300 metrin päässä sijaitsee lähin suurempi asuinalue. 

 

Pohjoisen puolella lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat vyöhykkeellä, jossa hajupitoisuus las-

kennallisesti on tasolla 1-3hy noin 1-5 prosenttia ajasta. Lähempänä päästölähdettä hajupitoi-

suudet ovat sekä korkeampia että tavallisemmin esiintyviä. Pohjoisen puolella yksittäiset raken-
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nukset sivuavat aluetta jossa mallinnuksen perusteella kolmen hajuyksikön taso ylittyy yhden 

prosentin ajasta. 

 

Hajujen esiintyminen on tavallisinta päästölähteen koillispuolella johtuen vallitsevista tuulen 

suunnista. Tarkemmin mallinnustuloksia on esitetty kuvissa 5, 6 ja 7. 

 

 

Kuva 5. Yhden hajuyksikön (1hy) rajan ylittävät tunnit prosentteina kokonaisajasta 
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Kuva 6. Kolmen hajuyksikön (3hy) rajan ylittävät tunnit prosentteina kokonaisajasta 

 

 

Kuva 7. Viiden hajuyksikön (5hy) rajan ylittävät tunnit prosentteina kokonaisajasta 
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ramboll Finland Oy selvitti Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon tuottamaa hajua lähiympäris-

tössä. Hajupäästön vaikutuksia ympäröivään ulkoilmaan arvioitin kahdella rinnakkaisella mene-

telmällä. 

 

Ilmapäästöjen leviämismallinnuksen lähtötiedoksi mitattiin biosuodattimen poistohormista hajupi-

toisuus ja virtaama jotta voitiin laskea hajupäästö ilmaan. Mallinnuksen tuloksena saatiin tasa-

arvokäyrästö hajutunneista vuodessa päästölähteen läheisyydessä. 

 

Mallinnuksen kanssa rinnakkainen arviointi suoritettiin mittaamalla todellisia hajupitoisuuksia lai-

tosalueen ympäristössä kenttäolfaktometrillä. Mittaukset suoritettiin useissa pisteissä tuulen ala-

puolella ja ne toteutettiin sellaisena ajankohtana, jolloin hajun leviäminen ja laimeneminen ei ol-

lut voimakasta. Sekä laboratoriossa että kentällä tehdyissä olfaktometrisissä mittauksissa arvioi-

tiin lisäksi hajun luonnetta. Tällä on merkitystä arvioitaessa hajun häiritsevyyttä.  

 

Leviämismallinnusten ja kenttämittausten perusteella jätevedenpuhdistamolta vapautuvat hajut 

ovat aistittavissa lähiympäristössä sääolosuhteista riippuen. Mallinnuksen perusteella biosuodat-

timen hajupäästön ei arvioida aiheuttavan merkittävää hajuhaittaa kauempana sijaitsevilla asuin-

alueilla. Koillisessa sijaitsevan asuintalon kohdalla kolmen hajuyksikön taso ylittyy noin yhden 

prosentin ajasta. Kenttämittaukset tukevat mallinnuksella saatua kuvaa tilanteesta. Lyhytkestoi-

sia ja yksittäisiä korkeampia hajupitoisuuksia voi esiintyä satunnaisesti laajemmalla alueella. 

 

 

 

Lahdessa 12. päivänä kesäkuuta 2015 

RAMBOLL FINLAND OY 

Ramboll Analytics 

 

                 
Eerik Järvinen   Sari Tammisto 

ryhmäpäällikkö  ympäristömittaaja 
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HAJUPITOISUUDEN MÄÄRITYS 
Ramboll Finland Oy 
 
Näytteenottopvm. 21.5.2015 
Määrityspvm.  22.5.2015 
Tilaaja:  Ramboll Finland Oy 
Näytteitä:  yksi näyte, josta kaksi rinnakkaista näytettä 
 

Määrityksen suoritus 
 
Asiakkaan ottamalle ja toimittamalle näytteelle suoritettiin hajupitoisuuden määritys. 
 
Olfaktometrisessa analyysissä mitataan kaasumaiselle näytteelle hajupitoisuus eli mittauspisteessä olevan 
hajun voimakkuus. Hajuyksikkö (HY/m3) tarkoittaa sitä laimennuskertojen lukumäärää, jolla näytekaasu on 
laimennettava, jotta puolet hajupaneelin jäsenistä ei enää havaitse hajua.  
 
Hajuyksikköpitoisuus määritettiin olfaktometrillä (ECOMA TO7) standardiin SFS-EN 13725 (Air Quality. De-
termination of odour concentration by dynamic olfactometry) perustuvalla menetelmällä 30 tunnin kuluessa 
näytteenotosta. Näytteestä oli kaksi rinnakkaista näytettä, jotka määritettiin yhtenä näytteenä. Kaikki olfak-
tometriaan osallistuvat panelistit ovat läpäisseet standardin SFS-EN 13725 mukaisen n-butanolitestin. 
 

Määrityksen tulokset 
 
Taulukko 1. Määritetty hajupitoisuus ja hajunkuvaukset. 

näyte 
hajupitoisuus 

[HY/m3] 
hajunkuvauksia 

poistoilmakanava NN 21.5. 8 000 nestekaasu, uloste, viemäri 

 
 
 
 
Jyväskylässä 1.6.2015 

 
Marjo Saarinen 
FM, Vastaava asiantuntija – Senior Expert 
Ilmatutkimuspalvelut 
Nab Labs Oy 
0400 737 680 
marjo.saarinen@nablabs.fi 
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LIITE 2 

MITTAUSPÄIVÄKIRJA 
  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

2-3 

 
 

Pvm Paikka Klo >60 >30 >15 >7 >4 >2 <2 Hajun kuvaus

21.5.15 1 11:04 x ei hajua SW-S ↗↑

2 11:07 x ei hajua SSW ↑↗
2 11:09 x lievä jäteveden haju SSW ↑↗
3 11:12 x ei saatu mittaustulosta, lievä hakatun puun haju WSW →↗

3 11:14 x ei saatu mittaustulosta, lievä jäteveden haju SSW ↑↗
4 11:17 x ei hajua SSW ↑↗
5 11:22 x lievä jäteveden haju S-SSE ↑↑↖

6 11:25 x ei saatu mittaustulosta, hyvin lievä jäteveden haju SSE ↑↖
5 11:30 x ei saatu mittaustulosta, hyvin lievä jäteveden haju SE-SSW ↖↑↗
7 11:35 x lievä jäteveden haju SSW ↑↗

8 11:37 x ei saatu mittaustulosta, ajoittain lievä jäteveden haju SSE ↑↖
9 11:42 x ei saatu mittaustulosata, hyvin lievä jäteveden haju S-SE ↑↖
9 11:44 x selvä jäteveden haju S ↑

10 11:46 x ei hajua S ↑
11 11:49 x ei hajua S-ESE ↑←↖
12 11:52 x selvä jäteveden haju SE-SSW ↖↑↗

13 11:55 x selvä jäteveden haju SSE ↑↖
2 12:58 x ei saatu mittaustulosta, ajoittain lievä jäteveden haju SSE ↑↖
3 13:02 x ei hajua SSE-SE ↑↖↖

4 13:06 x ei saatu mittaustulosta, lievä pullan haju SE ↖
5 13:10 x lievä jäteveden haju SSE ↑↖

14 13:15 x ei hajua SE ↖

15 13:17 x ei hajua SE ↖
6 13:25 x lievä jäteveden haju SE ↖

16 13:28 x lievä jäteveden haju ESE ←↖

17 13:35 x pistävä, paahtunut haju, mädäte? SSE-SE ↑↖↖
18 13:37 x pistävä, paahtunut haju, mädäte? SE ↖

19 13:42 x pistävä, paahtunut haju, mädäte? SSE ↑↖
8 13:48 x selvä jäteveden haju SSE ↑↖
7 13:52 x leikattu ruoho ja jätevesi, alueella ruohonleikkuu SSW ↑↗

7 13:55 x selvä jäteveden haju SE ↖
9 13:58 x leikattu ruoho SE ↖

10 14:00 x ei hajua SE ↖

12 14:05 x ei saatu mittaustulosta, lievä jäteveden haju ESE ←↖
13 14:09 x selvä jäteveden haju SE ↖
19 14:15 x lievä pistävä, paahtunut haju, mädäte? SE ↖

17 14:17 x pistävä, paahtunut haju, mädäte? SE ↖
18 14:20 x pistävä, paahtunut haju, mädäte? SE ↖
1 14:24 x ei hajua SE-SSE ↖↑↖

5 14:25 x lievä jäteveden haju SSE ↑↖
2 14:30 x ei saatu mittaustulosta, hyvin lievä jäteveden haju ESE-SE ←↖↖

9.6.15 5 10:14 x ei hajua NNE ↓↙

1 10:16 x ei saatu mittaustulosta, erittäin lievä jäteveden haju NNE-E ↓↙←
20 10:20 x ei saatu mittaustulosta, erittäin lievä jäteveden haju SE-NE ↖↙
21 10:23 x lievä jäteveden haju N-SSW ↓↑↗

22 10:26 x selvä jäteveden haju SSW ↑↗
23 10:30 x ei hajua ESE ←↖
24 10:33 x ei hajua ESE ←↖

25 10:35 x lievä jäteveden haju ESE ←↖
26 10:38 x ei hajua NE ↙
27 10:42 x ei hajua WNW →↘

28 10:45 x ei hajua NNE ↓↙
26 10:50 x ei hajua WSW →↗
29 10:53 x ei hajua SSE ↑↖

30 10:55 x ei hajua SSW ↑↗
31 10:58 x ei saatu mittaustulosta S ↑

26 11:00 x lievä jäteveden haju SSE ↑↖
24 11:08 x lievä jäteveden haju SSE ↑↖
32 11:10 x  selvä jäteveden haju SSW ↑↗

23 11:13 x selvä jäteveden haju SSE ↑↖
22 11:15 x selvä jäteveden haju SSW ↑↗
20 11:18 x selvä jäteveden haju NE ↙

16 11:24 x ei hajua WSW →↗
18 12:20 x ei hajua SW ↗
33 12:25 x ei saatu mittaustulosta, ajoittain erittäin lievä jäteveden haju S ↑

7 12:32 x selvä jäteveden haju SSW ↑↗
34 12:35 x voimakas jäteveden haju SSW ↑↗
20 12:38 x ei saatu mittaustulosta, ajoittain erittäin lievä jäteveden haju WSW →↗

1 12:47 x lievä jäteveden haju S-W ↑→
21 12:50 x lievä jäteveden haju SW ↗
22 12:53 x ei saatu mittaustulosta, erittäin lievä jäteveden haju S ↑

32 12:57 x ei saatu mittaustulosta, ajoittain erittäin lievä jäteveden haju SW ↗
25 13:02 x ei hajua S-SW ↑↗
24 13:05 x  lievä jäteveden haju SSE ↑↖

23 13:09 x selvä jäteveden haju SE ↖
22 13:11 x lievä jäteveden haju ESE ←↖

1 13:14 x lievä jäteveden haju N ↓

5 13:16 x ei hajua S-SSW ↑↑↗
2 13:20 x ei hajua SSE ↑↖
3 13:25 x ei hajua SE ↖

2 13:30 x lievä jäteveden haju SSW ↑↗
4 13:34 x ei hajua SSW ↑↗
8 13:38 x selvä jäteveden haju SSE ↑↖

13 13:48 x selvä jäteveden haju S-SSE ↑↑↖
12 13:52 x selvä jäteveden haju WSW →↗

Hajuhavainto hy/m³ Vallitseva tuulen 

suunta


