Paroisten puhdistamo

Osa veden luonnollista kiertokulkua

Paroisten puhdistamon saneeraus- ja
tehostamishanke
Paroisten puhdistamo on rakentunut vuodesta
1966 nykyiseen laajuuteensa. Nyt vuonna 2022
valmistuva hanke on HS-Veden historian suurin.
Saneerauksessa on huomioitu puhdistamon arvioitu kapasiteettitarve vuoteen 2035 asti.
Uuden ympäristöluvan velvoitteiden täyttämiseksi
puhdistamon biologisen prosessin allastilavuutta
kasvatetaan 25 % eli 4 800 m³. Viimeistelyä varten
rakennetaan UV-käsittely-yksikkö, johon voidaan
sijoittaa myös lämpöpumppulaitoksen pumput.
Vanhoja prosessialtaita kunnostetaan, prosessilaitteita uusitaan ja laitoksen toimintavarmuutta ja
työturvallisuutta parannetaan. Puhdistustoimintaa
varten päivitetään vanhat kemikaalijärjestelmät
annostelulaitteineen ja lisätään lipeäannostus
mädätteestä erotettavien typpipitoisten vesien
käsittelyyn.

Puhdistamon läpi
virtaavasta jätevedestä
saadaan lämpöä, multaa,
lannoitetta ja puhdasta
vettä.

Katso videomme!
Typenpuhdistuksen raja-arvot ovat tiukentuneet

Prosessisähköjärjestelmiä uusitaan toimintavarmemmiksi luopumalla omista sähkömuuntajista ja
uusimalla vanhoja sähkökeskuksia. Lisäksi alueen
vanhaa valvomo- ja prosessirakennuskantaa peruskorjataan ja taloteknisiä järjestelmiä uusitaan
mukaan lukien koko Paroisten alueen lämpöverkko, johon energia tuotetaan pääosin oman
biokaasukattilan avulla. Urakointi edellyttää myös
tilapäisjärjestelyjä jatkuvan puhdistustoiminnan
turvaamiseksi.
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Paroisten viemäröintialue
HS-Veden alueella on kolme jätevedenpuhdistamoa ja
viemäröintialuetta. Hämeenlinnan Paroisten puhdistamo
viemäröintialueineen on HS-Veden suurin. Paroisilla
puhdistetaan Hämeenlinnan ja Hattulan jätevedet lukuun
ottamatta Lammia, jossa on oma puhdistamonsa ja viemäröintialueensa. Kalvolan jätevesistä noin kolmasosa
johdetaan Paroisille. Loput Kalvolan jätevesistä puhdistetaan Akaan puhdistamolla Toijalassa.
Takaisin luonnon kiertokulkuun palautettavan veden
puhtautta valvotaan viranomaistarkkailun lisäksi omassa
käyttölaboratoriossa.

HS-Vesi on laadukkaista
pohjavesistä tunnettu, tehokas,
vastuullinen ja kasvava
vesihuollon edelläkävijä.

Paroisten
puhdistamo
saneerauksen
ja laajennuksen
jälkeen

Hämeenlinnan ja Hattulan
alueelta saapuvan jäteveden
virtaama on vuorokaudessa
keskimäärin 20 000 m³/d.

Biologisessa vaiheessa jätevesi
puhdistetaan bakteerien avulla.
Puhdistusta tehostetaan
ferrisulfaatilla, kalkilla ja
polymeerillä. Myös metanolia
käytetään tarvittaessa.

Esikäsittelyssä
erotellaan kiinteä
aines ja hiekka
tulevasta jätevedestä.
Erotuksen jälkeen
jätteet pestään ennen
loppusijoituspaikkaa.

Tuotamme puhdasta vettä
ympäristöystävällisesti.

Esiselkeytyksessä
jäteveden sisältämä
kiintoainesjäämä
laskeutetaan ja pumpataan
sakeuttamoon.

ProMinent on mukana
jätevedenpuhdistamoiden
saneerauksissa.
ProMinentilla on laaja valikoima tuotteita, joita käytetään jätevenpuhdistamoilla eri prosessin vaiheissa mm. polymeerin valmistuksessa,
kemikaalien annostelussa, lietteiden ja polymeerin pumppauksessa.
Lisäksi ProMinentilla on laitteita esimerkiksi hapen ja pH:n mittaukseen.
https://www.promisti.fi/prominentin-ratkaisut-jauheiden-annosteluun/

Aktiiviliete
laskeutetaan
ja palautetaan
ilmastusaltaaseen.

Flotaatiossa poistetaan
vesi-ilmaseoksen avulla
loput puhdistetun
jäteveden sisältämästä
kiintoaineesta.

Puhdistettu jätevesi UVdesinfioidaan uimavesikaudella
ennen Vanajaveteen johtamista.

Kuivauksessa erotettu vesi
käsitellään omassa yksikössään
rejektivesien erilliskäsittelyssä.

Kiintoaines
tiivistetään
ja johdetaan
mädätykseen.

Mädätyksessä syntyvän
metaanin avulla valmistetaan
lämpöä, jolla lämmitetään
puhdistamoalueen rakennukset.

Kompostista
jalostetaan
myös multaa
myyntiin.

Liete kuivataan lietelingolla
tai -ruuvilla, minkä jälkeen
jatkosijoituspaikka on oma
kompostimme tai toimitamme
lietteen ulkopuoliselle toimijalle.
Kompostoitua lietettä toimitetaan
pelloille lannoitteeksi.
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www.xylem.fi

TURVALLISET RATKAISUT
KAIKKEEN VEDENKÄSITTELYYN
Toimitimme Paroisten jätevedenpuhdistamolle
Sanitairen energiatehokkaat ja huoltovapaat
TurboMAX-puhaltimet ja pitkäikäiset
ilmastuslautaset sekä Flygtin upposekottimet
– kuntalaiset voivat luottaa puhdistusprosessiin
vuoden jokaisena päivänä.

HS-VESI
Vikailmoitukset (24 h)
Ota yhteyttä
03 621 2279
Palvelemme arkisin klo 8-15

Hämeenlinna ja Hattula:
Viemäriviat 03 621 3720
Vesijohtoviat 03 621 3717
Veden laatuhäiriöt 03 621 2225

Akaa:
Viemäriviat 03 621 3330
Vesijohtoviat 03 621 3330
Veden laatuhäiriöt 03 621 3330

www.hsvesi.ﬁ

Tiedämme, että tasapainottelu tehokkaan
toiminnan, alan standardien ja lainsäädännön
asettamien vaatimusten välillä on haastavaa.

ANALYSOINTI
+ OPTIMOINTI

Endress+Hauser auttaa sinua kehittämään prosessejasi:
• Kattava valikoima mittaus- ja säätölaitteita sekä palveluja vedenkäsittelyn sovelluksiin
• Luotettava asiantuntemus teollisuusalakohtaisista sovelluksista globaalisti
• Optimoitu kunnossapito kenttälaitteiden itsediagnostiikkatoimintojen avulla

Haluatko tietää lisää?
www.eh.digital/3eknvRI

• www.jssuomi.fi

Autamme lisäämään tehokkuutta ja vähentämään
kustannuksia veden laadusta tinkimättä.

