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1 JOHDANTO 

Ympäristötietojärjestelmän (YTJ) kemikaalirekisterit (KEMREK) ovat Suomen ympä-
ristökeskuksen kemikaaliyksikön ylläpitämiä rekistereitä, joissa on ominaisuus— ja 
vaikutustietoja kemikaaleista sekä suojauskemikaaleihin liittyvää hallinnollista tietoa. 

Ympäristötietojärjestelmän kemikaalirekisteriin kuuluvat suojauskemikaalirekisteri ja 
kemikaalien ympäristötietorekisteri. 

1.1 Suojauskemikaalirekisteri 

Suojauskemikaalirekisterin SUKE—tietokanta sisältää tietoja käytössä olevista puun—
suoja— ja limantorjuntakemikaaleista, joista toiminnanharjoittajat ovat tehneet vesi— ja 
ympäristöhallitukselle ennakkohyväksymishakemuksen tai ilmoituksen. Rekisteri on 
osa kemikaalilaissa määriteltyä kemikaalirekisteriä. Rekisterissä on lähinnä hal-
linnollista tietoa, kuten suojauskemikaalin nimi, tehoaineet, hyväksytty käyttötarkoitus, 
käytön ehdot, varoitusmerkinnät ja hakijan yhteystiedot. Rekisterissä on myös vesi—
ja ympäristöhallituksen suojauskemikaalia koskevaan päätökseen liittyvä yhteenveto 
kemikaalin terveys— ja ympäristövaikutuksista. 

Suojauskemikaalirekisteriin kuuluva SUVM —tietokanta sisältää suojauskemikaalien 
valmistajien ja maahantuojien tai ennakkohyväksyntää hakevan toiminnanharjoittajan 
yhteystiedot. Toiminnanharjoittajan nimi, osoite, LY—tunnus, ja yhteyshenkilön nimi 
kuuluvat kannan sisältöön. 

Suojauskemikaalirekisterin lähempi tarkastelu ja käytön opastus on luvussa 6. 

1.2 KednikaaIien ympäristötietorekisteri 

Kemikaalien ympäristötietorekisterin YKE—tietokanta sisältää tietoja kemikaalien 
ympäristövaikutusten kannalta tärkeimmistä ominaisuuksista. Kannassa on tietoja 
kemikaalin fysikaalis—kemiallisista ominaisuuksista, hajoamisesta ympäristössä, 
biologisesta kertymisestä sekä kemikaalin vaikutuksista eliöihin maa— ja vesiekosys-
teemeissä. Tietokantaan tallennetaan tietoja muun muassa Suomessa eniten käytetyistä, 
haitallisimmiksi todetuista tai Suomen luonnosta löytyvistä kemikaaleista. YKE—tieto-
kanta on englanninkielinen. Kemikaalinimien synonyymejä on tosin talletettu myös 
suomenkielisinä, joten joissakin tapauksissa kemikaalin hakeminen suomenkielisellä 
nimellä on mahdollista. Kannassa oli vuoden 1996 syksyllä tietoja noin 2600 kemi-
kaalista. 

Kemikaalien ympäristötietorekisteriin kuuluvaan REFER—tietokantaan on tallennettu 
YKE—tietokantaan liittyvät kirjallisuusviitteet. Kannassa oli vuoden 1996 syksyllä noin 
3300 viitettä. 

Kemikaalien ympäristötietorekisteriin kuuluu myös lyhenneluettelo (LIST OF 
ABBREVIATIONS), johon on tallennettu YKE—kannassa esiintyvien lyhenteiden 
selitykset. YKE—kannassa esiintyvien eliölajien tieteelliset nimet ja niiden englannin—
ja suomenkieliset synonyymit on tallennettu lajiluetteloon (LIST OF SPECIES). 
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Kemikaalien ympäristötietorekisterin lähempi tarkastelu ja sen käytön opastus on 
luvussa 7. 

2 KAYTT60IKEUDET 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ympäristötietojärjestelmään (YTJ) kuuluvat 
kemikaalirekisterit (KEMREK) ovat ympäristöhallinnon henkilökunnan lisäksi myös 
ulkopuolisten käytettävissä. Ulkopuolisten osalta käyttö edellyttää sopimusta YTJ:n 
käytöstä. 

Käyttösopimusasiat hoitaa SYKEssä ympäristöviestintä ja —koulutusyksikkö, josta saa 
hakemuslomakkeita sekä lisätietoja puh 09-4030 0220 sekä teknisistä yksityiskohdista 
SYKEn käytönsuunnittelijoilta puh 09-4030 0600. 

3 TIETOKANNAT 

Kemikaalirekisteriin (KEMREK) kuuluvat suojauskemikaalirekisteri (SUKE— ja 
SUVM—tietokannat) ja kemikaalien ympäristötietorekisteri (YKE— ja REFER-
tietokannat) on tehty TRIP—tiedonhallintaohjelmaa hyväksikäyttäen. YKE—kantaan 
liittyvät lyhenne— ja lajiluettelot ovat Word Perfect—tekstitiedostoja. 

SUKE 	Suojauskemikaalit 
SUVM 	Suojauskemikaalien valmistajat ja maahantuoja 
YKE 	Kemikaalien ympäristötiedot 
REFER 	Kemikaalien ympäristötietojen viitteet 

LIST OF ABBREVIATIONS 	Lyhenneluettelo 
LIST OF SPECIES 	Lajiluettelo 

3.1 Tietokannan rakenne 

TRIP—tietokannan peruselementti on tietue. Suojauskemikaalirekisterin SUKE-
tietokannassa on jokaisesta puunsuoja— ja limantorjuntakemikaalista yksi tietue ja 
SUVM—tietokannassa tietue muodostuu toiminnanharjoittajan tiedoista. Kemikaalien 
ympäristötietorekisterin YKE—tietokannassa muodostuu tietue yksittäisten kemikaalien 
tiedoista ja REFER—tietokannassa jokaisesta kirjallisuusviitteestä muodostuu oma 
tietue. 

Tietue jakaantuu pienempiin osiin eli kenttiin, jotka sisältävät erilaista tietoa tietokan-
nan sisällöstä riippuen. Kentillä on kullakin oma kenttätunnus. Haku kohdistetaan 
kenttätunnuksen avulla haluttuun kenttään. Kuvassa 1 on TRIP—tietokannan rakenne. 
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Suojauskemikaalirekisterin SUKE- ja SUVM-tietokantojen kenttätunnukset, kenttien 
sisältö ja kenttien tietotyypit ovat löydettävissä liitteessä 1. Kemikaalien ympäristö-
tietorekisterin YID- ja REFER-tietokantojen kenttätunnukset, kenttien sisältö ja 
kenttien tietotyypit ovat liitteessä 4. Kunkin tietokannan tiedot on myös saatavissa 
kyseisen tietokannan hakulomakkeen toimintovalikosta status/kannan tiedot-komen-
nolla tai CCL-haun kautta komennolla status. 

TIETOKANTA 

KENTTÅTYYPIT: 
TEXT 
PHRASE 
NUMBER 
DATE 	

n kpl 

TIETUE 

KENTTÄ: TEXT 

PHRASE 

DATE I 
NUMBER 
	

PHRASE 

TUPLE KENTTAPARI 

Kuva 1. TRIP-tietokannan rakenne 

3.2 Tietotyyppi 

Kentät sisältävät erityyppistä tietoa. Kentän tietotyyppi vaikuttaa siihen, miten sen 
sisältämää tietoa haetaan. Kemikaalirekistereissä käytetyt tietotyypit ovat : TEXT, 
PHRASE, NUMBER ja DATE. 

TEXT-tyyppi 	 Kentät sisältävät vapaata tekstiä. Kenttien pituuksia ei 
tarvitse määrittää. Jokainen sana voi olla hakusanana. 

PHRASE-tyyppi 	Kentät sisältävät vapaata tekstiä. Kenttien pituus on 255 
merkkiä. Jokainen sana voi olla hakusanana. Display mah-
dollisuus (hakusanojen listaus). 

NUMBER-tyyppi 	Kentät sisältävät numeerista kokonais- tai reaalilukutietoa. 
Kenttien pituus on korkeintaan seitsemän kokonaista ja 
seitsemän desimaalia. Kenttiin voidaan tehdä vertailevia 
hakuja käyttäen =, < tai > ehtoja. 

DATE-tyyppi 	 Kentät sisältävät päivämäärän, jonka perusmuotona on 
vuosi-kuukausi-päivä. Haku tapahtuu kuten NTJMBER-
tyyppisessä kentässä. 



Kaksi kenttä voidaan tietokantaa perustettaessa liittää pariksi, TUPLE:ksi. Esimerkiksi 
NUMBER—kenttään voidaan liittää TUPLE:n avulla PHRASE—kenttä, johon voidaan 
merkitä numerotietoon liittyvä lyhyt tekstikommentti. Sekä suojakemikaalirekisterissä 
että kemikaalien ympäristötietorekisterissä on käytetty TUPLE—rakenteita. Tulostetta-
essa molemmat kentät tulevat samanaikaisesti rinnakkain esille. 

4 YHTEYDENOTTO REKISTEREIHIN 

4.1 Ympäristöhallinnon sisäinen yhteydenotto 

KEMREK—tietokannat toimivat TRIP—tiedonhallintaohjelmalla Suomen ympäristö—
keskuksen Micro VAX 3100 tietokoneessa, jonka käyttöjärjestelmä on VMS. Yh-
teydenotto Suomen ympäristökeskuksen VAX—keskustietokoneeseen tapahtuu kirjoit-
tamalla 

Local > c vyh21 (tai c vyh31 tai c vyh4l) 

jolloin järjestelmä kysyy käyttäjätunnusta ja salasanaa 

Username: 
Password: 

Kun kone antaa $—merkin, voidaan jatkaa käyttöjärjestelmän komennoilla. Kemikaa-
lirekisterit saadaan käyttöön valikko—ohjauksen avulla kirjoittamalla. 

valikko 

jolloin järjestelmä antaa Suomen ympäristökeskuksen päävalikon: 

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
VAX 4000 - 700 	(VYH41) 	PÄÄVALIKKO 
P Ä Ä VALIKKO 

1 	SÄHKÖPOSTI (SAKU) 
2 TEKSTINKÄSITTELY 
3 PUHELINLUETTELO 
4 INFORMAATIO 
5 TOIMISTOSOVELLUTUKSET 
6 KÄYTTÖJÄRJESTELMÄPALVELUT 
7 FORUM 
9 KESÄKATU OHJEET 

10 YMPÄRISTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 
11 	SISÄINEN HALLINTO 
12 LASKENTAOHJELMAT 
13 KANSAINVÄLISET ASIAT 

20 OMAT SOVELLUTUKSET 

U:Ulos koneesta 	P:Paluu päävalikkoon A:Asiahaku 
K:Käyttöjärjestelmään E:Edelliseen valikkoon H:Valikon opastus 

Anna numero tai kirjain ja paina <RET>-näppäintä 

Valitaan kohta 10, jolloin päästään ympäristötietojärjestelmän päävalikkoon: 
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
VAX 4000 - 700 	(VYH41) Ympäristötietojärjestelmä 

Ingres-tietokannat ovat käytössä koneilla VYH31 ja VYH41 

2 = Hydrologinen tietojärjestelmä (HYTREK) 
3 = Ilmansuojelun tietojärjestelmä (ISR) 
5 = Kemikaalivalvonnan tietojärjestelmä (KEMREK) 
8 = Luonnonsuojelualuerekisteri perustieto-osa (LSA) 

12 = YTJ:n koodeja ja muita taustatietoja 
13 = Teollisuuden vesiensuojelurekisteri (TVSR) 
15 = Hydrokemiallis-biologinen tietojärjestelmä (VETREK) 
16 = Vesistöjen käyttö- ja hoitotoiminnan tietojärjestelmä (VKH) 
18 = Kirjaston ja tietopalvelun viitetietokannat (KITI) 
20 = Yhdyskuntien vesiensuojelun ja vesihuollon tietojärjestelmä 

51 = Ympäristötietojärjestelmän osajärjestelmien sisältökuvaukset 

9 + järjestelmän numero = Järjestelmän tilannekatsaus 

U:Ulos koneesta 	P:Paluu päävalikkoon A:Asiahaku 
K:Käyttöjärjestelmään E:Edelliseen valikkoon H:Valikon opastus 

Anna numero tai kirjain ja paina <RET>-näppäintä 

Valitaan kohta 5, jolloin päästään kemikaalivalvonnan tietojärjestelmän päävalikkoon: 

YTJ/KEMREK 

YMPÄRISTÖHALLINNON TIETOPALVELUN KEMIKAALIREKISTERIT 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

1 = SUOJAUSKEMIKAALIREKISTERI 
2 = KEMIKAALIEN YMPÄRISTÖTIETOREKISTERI 
(Data bank of environmental properties of chemicals) 

RETURN = PALUU VALIKKOON 
Anna numero: 

Jos valitaan kohta 1, päästään suojauskemikaalirekisterin valikkoon. Suojauskemi-
kaalirekisterin käyttöohjeet alkavat luvussa 6. 

Jos valitaan kohta 2, päästään kemikaalien ympäristötietorekisterin valikkoon. Kemi-
kaalien ympäristötietorekisterin käyttöohjeet alkavat luvussa 7. 
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4.2 Ulkopuolisten käyttäjien yhteydenotto 

Ympäristöhallinnon ulkopuolelta voidaan ympäristötietojärjestelmän rekistereitä käyttää 
ns. palveluverkon kautta. 

Rekistereitä voidaan käyttää DECNET, Internet verkkojen kautta sekä X-25 tai 
normaaleja puhelinlinjoja käyttäen asynkronisena modeemiyhteytenä mikrotietokoneelta. 
Modeemipuhelinnumerot ja järjestelmäsalasanat voivat aika—ajoin muuttua esim. lait-
teistomuutosten yhteydessä. Tämän vuoksi yksityiskohtaisia tietoja yhteyden luomisesta 
ympäristötietojärjestelmään ei ole tässä yhteydessä mainittu. Uusimmat ajan tasalla 
olevat ohjeet eri yhteysmandollisuuksista saa vesi— ja ympäristöhallituksen ympäris-
tötietokeskuksesta. 

Ympäristötietojärjestelmää voidaan käyttää VT200—, VT300— tai VT400—yhteensopi-
valla päätteellä tai mikrolla ja sellaisella pääteohjelmalla, jolla voidaan määritellä 
VT200—näppäimistö. Ympäristötietojärjestelmää käytettäessä tarvitaan usein muun 
muassa DO—näppäintä, FIND—näppäintä, toimintonäppäimiä PFl, PF3 ja PF4 sekä 
toimintonäppäimiä F7 ... F20. Eri pääteohjelmat sijoittavat tarvittavat toiminnot eri näp-
päimiin ja käyttäjän tulee olla selvillä toimintojen sijoittelusta. Useimmissa pääteohjel-
missa on myös mahdollisuus muuttaa toimintojen sijoittelua. Myös näppäimien nimet 
voivat vaihdella. Esimerkiksi komennon lähettämiseen tarkoitettu näppäin on mikrolla 
useimmiten ENTER, kun taas pääteellä sen nimi yleensä on RETURN. 

Järjestelmän käynnistys 

Palveluverkossa olevaan ENVl—tietokoneeseen otetaan yhteys erillisen yhteydenotto-
ohjeen mukaisesti. Ohjetta on saatavilla ympäristöviestintä— ja koulutusyksiköstä puh 
09-4030 0220 ja sitä pidetään ajan tasalla käytäntöjen muuttuessa. Tietokoneeseen 
kirjoittaudutaan sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Näyttöön tulee automaatti-
sesti palveluverkon päävalikko. 

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
MicroVAX 3100 - 21e 	(ENV1) 	PAAVALIKKO 
P AA VALIKKO 

1 	SÄHKÖPOSTI 	10 YMPÄRISTÖTIETOJÄRJESTELMA 

3 	PUHELINLUETTELO 	11 SISÄINEN HALLINTO 

4 	INFORMAATIO 

6 	KÄYTTÖJÄRJESTELMÄPALVELUT 

U:Ulos koneesta 	P:Paluu päävalikkoon A:Asiahaku 
K:Käyttöjärjestelmään E:Edelliseen valikkoon H:Valikon opastus 
Anna numero tai kirjain ja paina <RET>-näppäintä ...->: 

Valitaan kohta 10, jolloin päästään ympäristötietojärjestelmän päävalikkoon. 
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--------------------------------------------------------- 
YTJ/YPE 	YMPÄRIS TOT IETOJÄRJESTELMÄ 	Päiväys 

--------------------------------------------------------- 

Hydrologia 
Veden laatu ja muu hydrobiologia 
Ilman laatu ja päästöt 
Vesistökuormitus 
Kemikaalit 
Kirjasto ja tietopalvelu 
Vesistöjen käyttö ja hoito 
Luonnonsuojelualueet 
YTJ:n koodeja ja muita taustatietoja 

Suomen ympäristökeskus 
---------------------------------------------------------

Valitse (Do) Yhteyshenkilöt(F20) Info(F19) Paluu(PF3) 

Valitaan kohta Kemikaalit, jolloin päästään kemikaalirekisterien (KEMREK) päävalik-
koon. 

----------------------------------------------------------- 
YTJ/YPE YMPÄRISTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 	Päiväys 

----------------------------------------------------------- 

Kemikaalit 

Suojauskemikaalit 
Kemikaalien ympäristötiedot 

Suomen ympäristökeskus 
-----------------------------------------------------------
Valitse (Do) Yhteyshenkilöt(F20) Info(F19) Paluu(PF3) 

Jos valitaan Suojauskemikaalit, niin päästään suojauskemikaalirekisterin päävalikkoon. 
Ohjeet sen käytöstä on luvussa 6. 

----------------------------------------------------------- 
YTJ/YPE 	YMPÄRI STÖTIETOJÄRJESTELMÄ 	Päiväys 

----------------------------------------------------------- 

Suojauskemikaalit 

Suojauskemikaalien tiedot 
Valmistajat ja maahantuojat 

Suomen ympäristökeskus 
-----------------------------------------------------------
Valitse (Do) Yhteyshenkilöt(F20) Info(F19) Paluu(PF3) 
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Jos valitaan Suojauskemikaalien tiedot, niin päästään SUKE—tietokannan hakulomak-
keelle (luku 6.2). Jos valitaan Valmistajat ja maahantuojat, niin päästään SUVM-
tietokannan hakulomakkeelle (luku 6.4). 

Kun valitaan kemikaalirekistereiden (KEMREK) päävalikosta Kemikaalien ympäristö—
tiedot, niin päästään kemikaalien ympäristötietorekisteriin. Ohjeet sen käytöstä on 
luvussa 7. 

----------------------------------------------------------- 
YTJ/YPE 	YMPÄRI STÖTIETOJÄRJESTELMÄ 	Päiväys 

----------------------------------------------------------- 

Kemikaalien ympäristötiedot 

Chemical Information Search 
Reference Search 
List of Abbreviations 
List of Species 

Suomen ympäristökeskus 
-----------------------------------------------------------
Valitse (Do) Yhteyshenkilöt(F20) Info(F19) Paluu(PF3) 

Jos valitaan Chemical Information Search, niin päästään YKE—tietokannan hakulo-
makkeelle (luvut 7.4 ja 7.5). Jos valitaan Reference Search, niin päästään REFER-
tietokannan hakulomakkeelle (luvut 7.4 ja 7.6). Jos valitaan List of Abbreviations, niin 
päästään YKE—tietokannan lyhenneluetteloon (luku 7.3). Jos valitaan List of Species, 
niin päästään lajiluetteloon (luku 7.3). 

Järjestelmästä poistuminen 

TRIP—tietokannoista palataan YTJ—valikkoon komennolla stop (CCL—haku) tai 
valitsemalla lomakepohjaisesta valikosta leave/paluu (haku hakulomakkeen avulla). 
YTJ—valikosta palataan palveluverkon päävalikkoon PF4—näppäimellä. Palveluverkon 
valikosta kirjoitetaan U ja painetaan RETURN—näppäintä. Tällöin yhteys palveluverk-
koon päättyy. 

Tulostaminen palveluverkon kautta tapahtuu joko käyttäjän oheiskirjoittimelle tai 
tiedostoon. Käyttäjän VAX—hakemistoon tallentuneet tiedostot voidaan esimerkiksi 
istunnon lopussa siirtää käyttäjän omalle koneelle esimerkiksi KERMIT tiedonsiir-
toprotokollaa käyttäen. 

5 YLEISTÄ REKISTERIEN KÄYTÖSTÄ 

Tiedonhaku kemikaalirekistereistä tapahtuu joko hakulomakkeen avulla tai CCL-
kielellä (Common Command Language). Hakulomakkeella haettaessa ei tarvitse tietää 
varsinaisesta hakukielestä mitään, kun taas CCL—kielellä haettaessa pitää tuntea ainakin 
keskeiset komennot. 
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CCL—hakukieli mahdollistaa komentokielen tuntevalle käyttäjälle komentopohjaisen, 
monipuolisen yhteystavan tietokantoihin. CCL—hakua varten on oma käyttäjäliittymä, 
jossa kaikki toiminnot tapahtuvat komentokielen avulla. CCL—hakutilaa ja lomake-
pohjaista hakutilaa voi käyttää vuorovaikutteisesti. Lomakkeella tapahtunut hakuhistoria 
on nähtävissä komentoineen CCL—moodin kautta. 

CCL—hakukieltä voidaan käyttää KEMREK—rekistereistä ainoastaan kemikaalien 
ympäristötietorekisterin YKE— ja REFER—tietokannoissa. Suojauskemikaalirekisterissä 
käytetään yksinomaan hakulomaketta. 

Hakulomake on käyttäjälle helppo ja nopea tapa hakea tietoa. Sekä suojauskemikaali-
rekisterin että kemikaalien ympäristötietorekisterin tietokannoissa on kussakin oma 
hakulomakkeensa, joista esimerkkinä on kuvassa 2 on YKE—tietokannan hakulomake. 
Hakulomake koostuu hakulokeroista ja kahdesta toimintovalikosta. Hakulomakkeen 
käyttö on selostettu tarkemmin kunkin tietokannan kohdalla. 

DATA BANK OF ENVSRONMENTAL--PROPERTIES OF: CHEMICALS 	SEARCHFORM 

Chemical of commercial product 

Cas-number 	 Use 

Indication of danger 

log Pow Ready biodegradability >_I <_
I 
	

1 1 .~ 	I, 

BCF LD50 oral mammals mg/kg 
>=

I I <_ I 	 I >=1 . •

- 	- 	<_i 
LC5O aquatic organisms mg/l EC50 aquatic organisms mg/l 
>=1 I<=I 	I >=I I<= 	1 	1 	1 

Search through the data base  

PF1,TAB = Command box 	PF2 = Help 	PF1,PF3 = Leave 

ENSIMMAINEN TOIMINTOVALIKKO (siirtyminen toimintovalikosta toiseen More commands -käskyllä 

Show 	Scroll forward 	Scroll backward New search 	Alter search 
Help 	Next record 	Output formats 	Leave 	More commands 

Enter Search Terms;. Cursor -Keys -,:Move, Enter - Search; PF2 - Help 	Time 

TOINEN TOIMINTOVALIKKO 

Print 	Output sequence Select 	CCL-search 	Status 
Change record Non-indexing 	More commands 

Kuva 2. YKE—tietokannan hakulomake 

Sekä hakulomakkeella että CCL—haussa voi hakuehtoja olla samanaikaisesti useam-
piakin. Jos hakulomakkeessa on useassa lokerossa yksi hakuehto, niin haku tapahtuu 
siten, että kaikki hakuehdot ovat voimassa. Hakutuloksen tulee siis täyttää samanaikai-
sesti kaikki vaaditut ehdot. Samassa hakulomakkeen lokerossa sekä myös CCL—haussa 
voidaan hakutermejä yhdistellä loogisilla operaattoreilla and, or ja not. Kuvassa 3 on 
loogisten operaattorien vaikutus hakutulokseen. 
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A and B 	 A or B 	 A not B 

Kuva 3. Loogisten operaattorien vaikutus hakutulokseen 

Hakulomakkeiden käyttö on suojauskemikaalirekisterin osalta luvussa 6.2. Kemikaalien 
ympäristötietorekisterin hakulomakepohjainen haku on luvuissa 7.4 ja 7.5 sekä CCL-
kielinen haku luvussa 7.5. 

6 SUOJAUSKEMIKAALIREKISTERI 

Kemikaalilain mukaan valvontaviranomaisten on pidettävä rekisteriä viranomaiselle 
tehdyistä ilmoituksista, lupahakemuksista, hyväksymishakemuksista sekä niiden perus-
teella tehdyistä päätöksistä. 

Suojauskemikaalirekisterin SUKE—tietokanta sisältää tietoja puunsuojakemikaaleista, 
joita käytetään teollisina kyllästeinä, levyjen suoja—aineina, sinistymänestoaineina tai 
maalin tavoin siveltävinä valmisteina. Lisäksi rekisterissä on tietoja limantorjuntakemi-
kaaleista. Kyseisistä kemikaaleista on tehty vesi— ja ympäristöhallitukselle ilmoitus tai 
ennakkohyväksymishakemus. Rekisterissä on tietoja sallittujen suojauskemikaalien 
lisäksi aineista, joiden käyttö on kiellettyä tai rajoitettua, sekä myös tiedot suojauskemi-
kaaleista, jotka toiminnanharjoittaja on vapaaehtoisesti poistanut markkinoilta rekiste-
röinnin jälkeen. SUKE—tietokanta sisältää vuonna 1993 tietoja noin 240:stä suojaus-
kemikaalista. 

Suojauskemikaalien valmistajien ja maahantuojien tai ennakkohyväksyntää hakevan 
toiminnanharjoittajan yhteystiedot on talletettu suojauskemikaalirekisterin SUVM-
tietokantaan. 

Yksityiskohtaisia suojauskemikaaleihin liittyviä terveys— ja ympäristövaikutustietoja 
tallennetaan kemikaalien ympäristötietorekisterin YKE—tietokantaan. 

6.1 SUKE - tietokannan kenttärakenne 

SUKE—tietokannassa on jokaisesta puunsuoja— ja limantorjuntakemikaalista yksi tietue. 
Jokainen tietue jakautuu puolestaan kenttiin. Tällä hetkellä kenttiä on 31. Seuraavassa 
on lueteltu SUKE—tietokannan kentät sekä lyhyesti kuvattu kuhunkin kenttään tallen-
nettujen tietojen merkitys. 
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DNO 	Asialle SYKEn kirjaamossa annettu diaarinumero 
CHEM 	Suojauskemikaalin tuotenimi 
TYYPPI 	Valmisteen ainekoodi ja tyyppi. TYYPPI—kentässä on käytetty seuraa- 

vanlaisia vakiotekstejä: 

1310 PUUNSUOJAKEMIKAALI 
1320 PUUNSUOJAKEMIKAALI LEVYJEN SUOJA—AINE 
1310 PUUNSUOJAKEMIKAALI SINISTYMÄNESTOAINE 
1310 PUUNSUOJAKEMIKAALI TEOLLINEN KYLLÄSTE 
1320 LIMANTORJUNTAKEMIKAALI 
1330 MAALIN TAVOIN KÄYTETTÄVÄ PUUNSUOJAKEMIKAALI 

ST 	Käsittelyn vaihe kentässä on käytetty seuraavanlaisia koodimerkintöjä: 

ST1 	Hyväksytty suojauskemikaali; kemikaalilain nojalla hyväksytty suo- 
jauskemikaali 

ST2 Kielletty suojauskemikaali; kemikaalilain nojalla annettu kielteinen 
VYH:n/SYKEn päätös 

ST3 	Poistettu suojauskemikaali; hakijan vapaaehtoisesti markkinoilta poistama 
suojauskemikaali, poistettu hyväksyttyjen suojauskemikaalien luettelosta 

ST4 	Sallittu suojauskemikaali; maalin tavoin käytettävä puunsuojakemikaali, 
josta on tehtävä ilmoitus ja SYKEp ilmoituksen johdosta 

ST5 Sallittu suojauskemikaali; myrkkylain nojalla julistettu puutavaran 
suojamyrkky 

ST6 	Sallittu suojauskemikaali; ennen kemikaalilain voimaantuloa käytössä 
ollut suojauskemikaali (muu kuin julistettu puutavaran suojausmyrkky), 
josta tehty hyväksymishakemus KeL 66. pykälän mukaisesti 

ST1, ST4, ST5, ST6: Valmistus, maahantuonti, luovuttaminen ja käyttö hy-
väksyttyyn käyttötarkoitukseen sallittu 

ST2, ST3: Valmistus, maahantuonti, luovuttaminen ja käyttö ei ole sallittua 

PTSPV 	Asiasta VYH:n/SYKEn päätös annettu; päivämäärä 
PTSLPV 	Päätös on voimassa ko päivään saakka; päivämäärä 

AONIMI 	Hakijan nimi 
LY Hakijan verohallinnon liike ja yhteisötunnus; LY —tunnus 
KATUOS Katuosoite 
PL Postilokero 
POSTIOS Postitoimipaikka 
MAA Maa 
YHLO Yhteyshenkilö 
PUH Puhelin 
FAX Telefax 
TELEX Telex 
VALMIST Suojauskemikaalin valmistajan nimi 

TEHOAINE Valmisteen sisältämät tehoaineet 
CASN 	edellisen CAS—numero 
PROS 	Aineen % —pitoisuus valmisteessa 
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VAARAINE Valmisteen sisältämät vaaralliset muut aineet 
CASNO 	edellisen CAS—numero 
PROS 	Aineen % —pitoisuus valmisteessa 

VAARA. Valmisteen vaaraluokka 
Xn haitallista 
Xi ärsyttävää 
T myrkyllistä 
F helposti syttyvää 
C syövyttävää 
0 hapettavaa 
E räjähtävää 
N ympäristölle vaarallista 

RLAUSE Valmisteen vaaraa osoittavat R —lausekkeet 
SLAUSE Valmisteen S —turvalausekkeet 

KÄYTTÖ 	Valmisteen hyväksytty käyttötarkoitus 
HUOM 	Huomautuksia 
TERVEYS Yhteenveto valmisteen terveysvaikutuksista (yhteenveto VYH:n/SYKEn 

päätöksestä) 
YMPARISTOYhteenveto valmisteen ympäristövaikutuksista (yhteenveto 

VYH:n/SYKEn päätöksestä) 
MUUTA 	Suojauskemikaaliin liittyvää muuta tietoa 

Suojauskemikaalirekisterin SUKE—tietokannassa on sekä teksti— että numerotietoa. Siinä 
käytetyt tietotyypit ovat TEXT, PHRASE ja DATE (kts. sivu 7). Rekisterissä on 
joihinkin PHRASE—kenttiin liitetty TULE:n avulla toinen PHRASE—kenttä. 

SUKE—tietokannan kenttien lyhenteet, kenttien tietotyypit ja niiden sisältö on koottuna 
liitteessä 1. 

6.2 Haku SUKE—tietokannasta 

Kun kemikaalivalvonnan tietojärjestelmän päävalikosta (kts. sivu 9) valitaan kohta 1, 
niin päästään suojauskemikaalirekisterin valikkoon. 

VYH 	SUOJAUSKEMIKAALIREKISTERI 	päiväys 

1. SUOJAUSKEMIKAALIT 	SUKE 
2. VALMISTAJAT JA MAAHANTUOJAT 	SUVM 
L LOPETUS 

Valitse 	> 

Jos valitaan kohta 1 —> päästään SUKE—tietokannan hakulomakkeelle; kts. luku 6.2 
Jos valitaan kohta 2 —> päästään SUVM—tietokannan hakulomakeelle; kts. luku 6.4 
Jos valitaan kohta L —> päästään takaisin kemikaalivalvonnan tietojärjestelmän pääva-
likkoon. 



SUKE-TIETOKANNAN HAKULOMAKE 

Haku kaikista tiedoista 

PF1,TAB = toimintovalikko 	PF2 = apua 	PF1,PF3 = paluu ..........._ 	 .._ 	.. 	. 

ENSIMMAINEN TOIMINTOVALIKKO (siirtyminen toimintovalikosta toiseen Lisää valintoja-käskyllä 

Näytä Eteenpäin Taaksepäin Uusi haku Muuta hakua 
Opasta Tulosta Formaatit Paluu Lisää valintoja 

Anna hakuehto, Si<irry=Nuolinäppa met, -Hae=;Enter; Opasta_=PF2 Klo 

TOINEN TOIMINTOVALIKKO 

Kirjoittimet Lajittelut Poiminta Ei-indeksoidut Kannan tiedot 
Tietueen muutos CCL-haku Lisää valintoja 



Suojauskemikaalirekisteri on pyritty saamaan mahdollisimman helppokäyttöiseksi. 
Tavoitteena on ollut se, että rekisterin satunnaiskäyttäjä pystyy ilman käyttöohjeita 
hakemaan tietoja. Tietokannan koko on varsin pieni, ja sen vuoksi CCL—yhteystapaa ei 
ole pidetty tarpeellisena, vaan haku tapahtuu yksinomaan hakulomakkeella. 

SUKE—tietokannan hakulomake (kts. edellinen sivu) koostuu hakulokeroista ja kahdesta 
toimintovalikosta. Hakulomakkeella siirrytään lokerosta toiseen nuoli ylös (T) ja nuoli 
alas (,~,)—näppäimillä tai tabulaattorilla (Tab). Hakulomakkeelta siirrytään toimintovalik-
koon komennolla PF1,Tab. 

Hakulomakkeen yleiset toiminnot 

PFI, TAB 

PF2 

PF1, PF3 

Nuolinäppäimet tai 
tabulaattori 

(pilkku numero-
näppäimistössä) 

Return 

Ensimmäinen toimintovalikko 

Näytä 

Eteenpäin 

Taaksepäin 

Uusi haku 

Muuta hakua 

Opastus 

Formaatit 

Paluu 

Tulosta 

Lisää valintoja  

= Siirtyminen toimintovalikkoon 

= Kenttäkohtainen opastus 

= Paluu suojauskemikaalirekisterin päävalikkoon 

= Siirtyminen hakulomakkeella 

= Display/Listaa valintavaihtoehdot 
— valinta tapahtuu pilkulla 

= Suorittaa haun 

= Näyttää hakutuloksen 

= Vierittää näyttöä eteen päin 

= Vierittää näyttöä taakse päin 

= Uusi haku, edellinen haku poistuu 

= Hakua koskevien ehtojen muutos 

= Kenttäkohtainen opastus 

= Näyttö— ja tulostusformaatit, kts. tulostus (luku 6.3) 

= Paluu suojauskemikaalirekisterin päävalikkoon 

= Siirtyy tulostusvalikkoon, kts. tulostus (luku 6.3) 

= Siirtyy toiseen toimintovalikkoon 
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Toinen toimintovalikko 

Kirjoittimet 

Lajittelut 

Kannan tiedot 

Tietueen muutos 

= Ei valintoja 

= kts. tulostus (luku 6.3) 

= Listaa kenttien lyhenteet ja sisällön 

= Vain tallentajien käytössä 

Hakuehtoja voi hakulomakkeella olla samanaikaisesti useitakin. Jos hakulomakkeessa on 
useassa lokerossa yksi hakuehto, niin haku tapahtuu siten, että kaikki hakuehdot ovat 
voimassa. Hakutuloksen tulee siis täyttää samanaikaisesti kaikki vaaditut ehdot. Samassa 
hakulomakkeen lokerossa voidaan hakutermejä yhdistellä loogisilla operaattoreilla and, 
or ja not (kts. sivut 13-14). 

Helppo tapa hakea, esimerkiksi valmistenimen, kemikaalinimen tai toiminnanharjoittajan 
nimen perusteella, on mennä kyseiseen hakulokeroon ja painaa numeronäppäimistön 
pilkkua (,). Tällöin DISPLAY toiminto listaa näyttöön kyseisen hakukentän hakusanat. 
Samalla näppäimellä voit listasta valita haluamasi tietueet näyttöön ja tulostukseen. 
Ainoastaan muutamat pitkät TEXT-kentät ovat sellaisia joihin DISPLAY-hakua ei voi 
soveltaa (TERVEYS, YMPÄRISTÖ, MUUTA). Hakulomaketta on myös yksinkertais-
tettu niin, että jokaisessa hakulokerossa on katkaisumerkki ($) oletuksena. Varsinai-
nen haku tapahtuu Return-näppäimellä. 

Seuraavassa muutamia hakuesimerkkejä: 

Huom! Hakulokeron voi tyhjentää komennolla PF4. 

Valmiste 

kun kursorin ollessa tyhjässä lokerossa painat numeronäppäi- 
mistön pilkku -näppäintä, saat DISPLAY listan hakusanoista 

~ a 	 hakee kaikki ne suojauskemikaalit, joiden valmistenimessä 
1 	 1 on a -kirjain 

~ ventti 	hakee suojauskemikaalit joiden nimessä on merkkijono ventti 

CAS-numero 

7778-50-9 yksi hakutulos 

~ 50 	 esim. 7782-50-5 ja 25550-58-7 
1 

Vaihe ST= 

2 or 3 	hakee ne suojauskemikaalit, joiden valmistus ym. ei ole sallittu 
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6.3 Tulostus SUKE—tietokannasta 

Hakutulosta voidaan tarkastella näytöllä tai se voidaan tulostaa tiedotostoon tai paperille. 
Paperitulostusta varten tulee kirjoitin määritellä LOGIN.COM—tiedostoon seuraavasti: 

$! Commands you want executed only in interactive mode 
$ assi kirjoittimen nimi laser (esim. assi KK5b1CL laser) 

Hakutuloksen tarkastelua tai tulostusta varten tulee valita ensin tulostusformaatti, eli 
kuinka laaja tulostus halutaan. Tulostusformaatteja on kolme: Kaikki, Laaja ja Luettelo 
Ne löytyvät ensimmäisen toimintovalikon Formaatit—toiminnosta. Formaatin valinta 
suoritetaan display—näppäimellä. 

Formaatit 	Kaikki: Tulostaa kaikki tiedot ruudulla helposti luettavassa muodossa 
Laaja: Tulostaa kaikki tiedot paperilla helposti luettavassa muodossa 
Luettelo: Tulostaa hakutuloksesta tuotenimet (SUKE—tietokanta) ja toiminimet 
(SUVM—tietokanta) 

Jos tulostusjoukko halutaan esim. aakkosjärjestykseen, niin se voidaan suorittaa toisen 
toimintovalikon Lajittelut— toiminnosta. Lajitteluvaihtoehdot ovat seuraavat: 

Lajittelut 	Laskeva järjestys: Lajittelee hakutuloksen suuremmasta pienempään 
Nouseva järjestys: Lajittelee hakutuloksen pienimmästä suurimpaan 
Aakkosjärjestys: Lajittelee hakutuloksen hakusanan mukaiseen aakkosjärjestyk-
seen 
Rekno järjestys: Lajittelee rekisterinumerojärjestykseen 

Paperittuloste hausta saadaan ensimmäisen toinintovalikon Tulosta—toiminnon avulla. 
Sen alta löytyy seuraava valikko. 

Tulostuksen vaihtoehdot 

1. Anna kirjoittimen nimi (oletusarvo LASER) 

2. Oheiskirjoitin 

3. Anna tulostustiedoston nimi 

4. Anna lajittelukenttä 

5. Anna formaatin nimi 

RETURN tulostuksen käynnistys oletusasetuksilla, 
anna numero, jos haluat vaihtaa asetuksia 

PF3 = Paluu hakulomakkeelle 

Jos tulostuskirjoittimena on LASER—kirjoitin, niin tulostus saadaan välittömästi 
painamalla vain Return—näppäintä, muussa tapauksessa valitaan kohta 2 ja kirjoitetaan 
kirjoittimen nimi. Hakutulos saadaan myös tiedostoon, jos valitaan kohta 3 ja annetaan 



SUVM-TIETOKANNAN HAKULOMAKE 

Haku kaikista tiedoista 

PF1,TAB = toimintovalikko 	PF2 = apua 	PF1,PF3 = paluu .... 	...... ... 	...__... 	_ .. 

ENSIMMAINEN TOIMINTOVALIKKO (siirtyminen toimintovalikosta toiseen Lisää valintoja-käskyllä 

Näytä 	Eteenpäin 	Taaksepäin 	Uusi haku 	Muuta hakua 
Opasta 	Tulosta 	Formaatit 	Paluu 	Lisää valintoja 

.. 	......... 	...... 	._._. 	__ 	.............._ 
Anna hakuehto, Siirry=Nuolinäppä met, Hae=Enter; ❑pästä`=PF2 	= 	Klo:; 

TOINEN TOIMINTOVALIKKO 

Kirjoittimet 	Lajittelut 	Poiminta 	Ei-indeksoidut Kannan tiedot 
Tietueen muutos CCL-haku 	Lisää valintoja 

N 
I 
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tiedostolle nimi esim. valmisteen nimen mukaan. Tiedosto voidaan myöhemmin hakea 
esim. WP—ohjelmalla käyttöön ja muokata sitä tarpeen mukaan. 

Tulostuksen yhteydessä tu lee käyttäjän hakemistoon tiedosto PRINT—SYKEnumerosar-
ja.LOG. Tiedoston voi tuhota tulostuksen jälkeen, kun on poistunut rekisteristä ja 
valikosta käyttöjärjestelmään DELETE—komennolla ($ del tiedoston nimi). 

Liitteessä 2 ovat SUKE—tietokannan eri formaattien esimerkkitulosteet 

6.4 SUVM-tietokanta 

Suojauskemikaalien valmistajien ja maahantuojien tai ennakkohyväksyntää hakevan 
toiminnanharjoittajan yhteystiedot on talletettu SUVM —tietokantaan. Sen hakulomak-
keelle (kts. edellinen sivu) päästään, kun valitaan suojauskemikaalirekisterin valikosta 
kohta 2. 

SUVM—tietokanta sisältää suojauskemikaalien valmistajien ja maahantuojien tai 
ennakkohyväksyntää hakevan toiminnanharjoittajan yhteystiedot. SUVM—tietokannan 
tietue muodostuu valmistajan tai maahantuojan yhteystiedoista. Tietokanta sisältää 
vuonna 1996 noin 100 toiminnanharjoittajan yhteystiedot. 

Liitteessä 1 on koottuna myös SUVM—tietokannan kenttien lyhenteet, kenttien tietotyy-
pit ja niiden sisältö. 

SUVM—tietokannassa ovat haku— ja tulostustoiminnot samanlaiset kuin SUKE—tietokan- 
nassa. Liitteessä 3 on SUVM—tietokannan eri formaattien esimerkkitulosteet. 

7 KEMIKAALIEN YMPÄRISTÖTIETOREKISTERI 

7.1 YKE-tietokanta 

Kemikaalien ympäristötietorekisterin YKE—tietokannassa jokaisesta kemikaalista muo-
dostuu yksi tietue. Jokainen kemikaalitietue jakautuu puolestaan kenttiin. Tällä hetkellä 
kemikaalitietue koostuu 173 kentästä. Haku voidaan kohdistaa mihin tahansa kenttään. 
YKE—tietokannassa kaikki kentät on indeksoitu eli jokaisesta sanasta muodostuu ha-
kusana. Kenttien indeksointi mahdollistaa nopean haun. 

Kentät voidaan sisällön perusteella jaotella kuuteen ryhmään: 

1. Yleistä tietoa kemikaalista 
General information of the chemical 

2. Fysikaalis—kemiallisia tietoja kemikaalista 
Physicochemical properties of the chemical 

3. Kemikaalin hajoaminen 
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Degradation of the chemical 

4. Kemikaalin metabolia ja kertyvyys eliöihin 
Metabolism and bioaccumulation of the chemical 

5. Kemikaalin vaikutukset maaekosysteemissä 
Effects of the chemical on terrestrial ecosystems 

6. Kemikaalin vaikutukset vesiekosysteemissä 
Effects of the chemical on aquatic ecosystems 

Kemikaalien ympäristötietorekisterin YKE—tietokannassa on sekä teksti—että numero—
tietoa. Siinä on käytetyt tietotyypit ovat TEXT, PHRASE ja NUMBER. Rekisterissä 
on NUMBER—kenttiin on liitetty TUPLE:n avulla PHRASE—kenttä. 

Seuraavassa taulukoituna esimerkkejä (Taulukot 1-3) YKE—tietokannan erityyppisten 
kenttien sisällöstä. 

Taulukko 1. Esimerkkejä TEXT—tyyppisten kenttien sisällöstä. 

STAP 	State and appearance:- 
oColourless liquid 

MOBI 	Mobility:- 
Equilibrium distribution: 

mass 
air 	99.34 
water 	0.65 
solid 	0.02 
(Anon 1988) 

HYWA 	Hydrolysis in water:- 
yHydrolysis is not a significant process for benzene 

(Lyman et al. 1982). 

Taulukko 2. Esimerkkejä PHRASE-tyyppisten kenttien sisällöstä. 

SYNO 	Synonyms:- 
1-butyl-alcohol; butanol-1; normal butyl alcohol; 
1-hydroxybutane; normal propyl carbinol; butyric 
alcohol;... 

CASN 	CAS-number:- 
71-36-3 

RBIOD 	Ready biodegradability:- 
Confirmed to be biodegradable (Anon 1987). 



Taulukko 3. Esimerkkejä NUMBER—tyyppisten kenttien sisällöstä 

WASO 	Water solubility, mg/l:- 
1791 	May 1980 
1769 	25°C, Aquan-Yuen et al. 1979 
1779.5 	25°C, Mackay & Shiu 1975 

LOWC 	Log octanol/water coefficient, log Pow:- 
.0.8 	Anon 1986 

0.88 	Hansch & Leo 1985 

BOD 	Biochemical oxygen demand, g 02/g:- 
1.71 	5 days, Bridle et al. 1979 

ECCR 	EC50 values to crustaceans, mg/l:- 
18 	24hr, Dapnia magna 

Galassi et al. 1988 

YKE-tietokannan kenttien lyhenteet, kenttien tietotyypit ja niiden sisältö ovat koottuna 
liitteessä 4. 

7.2 REFER-tietokanta 

Kemikaalien ympäristötietorekisterin REFER—tietokannassa ovat kaikki kirjallisuus—
lähteet, joihin on viitattu YKE—tietokannassa. Kaikkia rekisterissä esiintyviä kirjalli-
suusviitteitä ei ole tarkistettu alkuperäisistä lähteistä. REFER—tietokannassa jokainen 
kirjallisuusviite muodostaa yhden tietueen. Kirjallisuusviitetietueessa on vain kaksi 
kenttää, toinen on kirjallisuusviitteen numero ja toinen itse kirjallisuusviite. 

YKE—tietokannan tietueissa esiintyvien kirjallisuusviitteiden lähdetiedot saa esiin 
seuraavilla tavoilla. 

1. Käyttämällä YKE—tietokannan haun tulostuksessa Full format—tulostusta. Tällöin 
haussa löytyneiden kemikaalitietueiden raporttiin tulostuvat automaattisesti niissä 
esiintyvien kirjallisuusviittausten lähteet. 

2. Etsimällä lähdetiedot REFER—tietokannasta kemikaalitietueissa esiintyvien teki-
jänimien perusteella. 

3. Etsimällä lähdetiedot REFER—tietokannasta kirjallisuusviitteiden dokumenttinume-
roiden perusteella. 

7.3 Laji- ja lyhenneluettelo 

Lyhenneluetteloon (LIST OF ABBREVIATIONS) on tallennettu YKE—tietokannassa 
esiintyvät lyhenteet. Lajiluetteloon (LIST OF SPECIES) on tallennettu YKE—tie-
tokannassa esiintyvien eliölajien tieteelliset, englanninkieliset ja suomenkieliset nimet. 
Molemmat luettelot on tehty Word Perfect—tekstinkäsittelyohjelman (WP 5.1) avulla. 
Luetteloita voi selailla, niistä voi hakea jotain tiettyä sanaa ja ne voi tulostaa paperille 
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WP-ohjelman ohjeiden mukaan. Lyhenne- ja lajiluettelot ovat myös käyttöohjeen 
liitteinä (liitteet 8 ja 9). 

7.4 Haku YKE— ja REFER—tietokannoista 

Kun kemikaalivalvonnan tietojärjestelmän päävalikosta (kts. sivu 9) valitaan kohta 2, 
niin päästään kemikaalien ympäristötietorekisterin valikkoon. 

DATA BANK OF ENVIRONMENTAL PROPERTIES OF CHEMICALSpäiväys 

1. CHEMICAL INFORMATION SEARCH 
2. REFERENCE SEARCH 
3. LIST OF ABBREVIATIONS 
4. LIST OF SPECIES 
Q QUIT 

Valitse 	> 

Jos valitaan kohta 1 -> päästään YKE-tietokannan hakulomakkeelle; kts luku 7.5 
Jos valitaan kohta 2 -> päästään REFER-tietokannan hakulomakkeelle - YKE-
tietokannan kirjallisuusviitteisiin; kts. luku 7.6 
Jos valitaan kohta 3 -> päästään YKE-tietokannan lyhenneluetteloon; kts. luku 7.3 
Jos valitaan kohta 4 -> päästään YKE-tietokannan lajiluetteloon; kts. luku 7.3 
Jos valitaan kohta q -> päästään takaisin kemikaalivalvonnan tietojärjestelmän pääva-
likkoon. 

YKE- ja REFER-tietokantojen hakulomakkeet koostuvat hakulokeroista ja kahdesta 
toimintavalikosta. Hakulomakkeella siirrytään lokerosta toiseen nuoli ylös (T)ja nuoli 
alas (fl-näppäimillä tai tabulaattorilla (Tab). Hakulomakkeelta siirrytään toiminto-
valikkoon komennolla PF1,Tab. 

Hakulomakkeen yleiset toiminnot 

PF1, TAB 	= Command box/Siirtyminen toimintovalikkoon 

PF2 	= Help/Kenttäkohtainen opastus 

PF1, PF3 	= Leave/Paluu YKE:n päävalikkoon 

Nuolinäppäimet tai 	= Siirtyminen hakulomakkeella 
tabulaattori 

, (pilkku numero- 	= Display/Listaa valintavaihtoehdot 
näppäimistössä) 	- valinta tapahtuu pilkulla 

Return 	= Suorittaa haun 
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Ensimmäinen toimintovalikko 

Show/Näytä 	= Näyttää hakutuloksen 

Scroll forward/Eteenpäin 	= Vierittää näyttöä eteen päin 

Scroll backward/Taaksepäin 	= Vierittää näyttöä taakse päin 

New search/Uusi haku 

Alter search/Muuta hakua 

Help/Opastus 

Next record/Seuraava 

Output format/Formaatit 

Leave/Paluu 

= Uusi haku uusilla hakuehdoilla 

= Hakua koskevien ehtojen muutos 

= Kenttäkohtainen opastus 

= Siirtyy seuraavaan hakutulokseen 

= Näyttö- ja tulostusformaatit, 
kts. Tulostus luku 8 

= Paluu YKE:n päävalikkoon 

More commands/Lisää valintoja = Siirtyy toiseen toimintovalikkoon 

Toinen toimintovalikko 

Print/Tulosta 

Output sequence/Lajittelut 

Select/Valitse 

Status/Kannan tiedot 

CC-search 
(Common Command Language) 

= Siirtyy tulostusvalikkoon 
kts. Tulostus luku 8 

= Syöttöjärjestys tai kemi-
kaalien nimen mukaan 

= Display-näppäimellä voi valita hakujou-
kon 

= Listaa kenttien lyhenteet ja sisällön 

= CCl-haku (kts. luku 7.7) 

Change record/Tietueen muutos= Vain tallentajien käytössä 

7.5 YKE-tietokannan hakulomake 

YKE-tietokannan hakulomakkeen (kts. seuraava sivu) avulla voidaan helposti hakea 
tietoa kemikaaleista sen nimen ja CAS-numeron perusteella sekä ympäristövaikutusten 
kannalta tärkeimpien ominaisuuksien perusteella. Taulukossa 4 on koottuna hakulomak-
keen lokerot sisältöineen. 



YKE-TIETOKANNAN HAKULOMAKE 

DATA BANK OF ENVIRONMENTAL PROPERTIES OF CHEMICALS 	SEARCHFORM 

Chemical of commercial product ..._.. 	..._.._ 	. 
Cas-number 	 Use 

Indication of danger 

log Pow Ready biodegradability >=I k_l 
BCF fish LD50 oral mammals mg/kg >- 

LC50 aquatic organisms mg/l EC50 aquatic organisms mg/l <= 	I >_l I<_I 
Search through the data base 

PF1,TAB = Command box 	PF2 = Help 	PF1,PF3 = Leave _...... 	._........... 	..... 	.... 	........ 	._..... 	_. 

ENSIMMAINEN TOIMINTOVALIKKO (siirtyminen toimintovalikosta toiseen More commands -käskyllä 

Show 	Scroll forward 	Scroll backward New search 	Alter search 
Help 	Next record 	Output formats 	Leave 	More commands 

....._... 	._..._ .. 	..._ 	 ....... 	_ 	_ 	........ 	.....__.. _ Enter Search Terms, Cursor Keys -:Move; Enter - Search, PF2'- Help 	Time 

TOINEN TOIMINTOVALIKKO 

Print 	Output sequence Select 	CCL-search 	Status 
Change record Non-indexing 	More commands 

N 
V 
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Taulukko 4. Hakulomakkeen lokeron sisältö, haun kohde, kentän lyhenne ja kenttätyyppi 

kentän nimi 	 haun kohde 	 kentän 	 tieto— 
lyhenne 	tyyppi 

Chemical or 
commercial product 

CAS—number 

Use 

Indication of danger  

kemikaalin tai 	 CHEM, SYNO, phrase 
tuotteen nimi 	 ACTI, PRCH 

CAS—numero 	 CASN 	 phrase 

käyttötarkoitus 	 USES 	 text 

R— ja S—lauseet 	 RISK 	 phrase 

oktanoli/vesijakautumiskerroin LOWC 

luokiteltu hajoaminen 	 RBIOD 

kertyminen kalaan 	 BCFI 

LD50—arvot nisäkkäille, 	LDMO 
suun kautta 

log Pow 

Ready biodegradability 

BCF fish 

LD50 oral mammals 

number 

phrase 

number 

number 

LC50 aquatic organisms 	LC50  arvot levälle, 
äyriäiselle ja kalalle 

EC50 aquatic organisms 	EC50  arvot levälle, 
äyriäiselle ja kalalle 

Search through the data base mikä tahansa kenttä 

LCAL, LCCR, 
LCFI 

ECAL, ECCR, 
ECFI 

kts. liite 4 

number 

number 

Hakuehtoja voi hakulomakkeella olla samanaikaisesti useitakin. Jos hakulomakkeessa 
on useassa lokerossa yksi hakuehto, niin haku tapahtuu siten, että kaikki hakuehdot 
ovat voimassa. Hakutuloksen tulee siis täyttää samanaikaisesti kaikki vaaditut ehdot. 
Samassa hakulomakkeen lokerossa voidaan hakutermejä yhdistellä loogisilla operaat-
toreilla and, or ja not (kts. sivut 13-14). 

TEXT— ja PHRASE—tyyppisten kenttien hakuterminä käytetään kokonaista sanaa tai 
osaa siitä erilaisilla katkaisumerkeillä ($, &) lyhennettynä. YKE—tietokannassa 
katkaisumerkit tulee kirjoittaa näkyviin. Hakusanalla ei ole määrättyä enimmäis-
pituutta. Hakuterminä voi olla myös numerosarja tai osa numerosarjasta (esim CAS—
numero). TEXT— ja PHRASE—kentissä haettaessa ei voi käyttää < tai >— merkkejä, 
ei silloinkaan, kun hakuterminä on numerosarja. 

TEXT— ja PHRASE—kentissä käytettävät katkaisumerkit sekä NUMBER—kentän vertailu—
merkit 

$ 	 hakutermin alussa tai lopussa merkitsee mitä tahansa merkkiä, merkkijonoa tai ei 
yhtään merkkiä. 
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& 	käytetään hakutermin alussa, kun halutaan hakusanan alkavan ko merkkijonolla 

hakutermi "hipsukoiden" välissä antaa tarkalleen kyseinen haunsanan 

< = > 	NUMBER-tyyppisissä kentissä hakusanana käytetään lukuarvoa. Haussa voidaan 
vertailla lukuarvoja käyttäen < = tai >-merkkejä. 

Esimerkkejä TEXT- ja PHRASE-kentissä tapahtuvista hauista sekä $, & ja '-merkkien 
käytöstä. 

Kun haku kohdistuu PHRASE-tyyppiseen kentään, niin ehdon täyttävät vaihtoehdot 
saadaan esille display-näppäimellä (numeronäppäimistön pilkku). Tämän jälkeen 
tehdään myös valinta display-näppäimellä. Lopullinen haku suoritetaan aina Return-
näppäimellä. 

Huom! Hakulokeron voi tyhjentää komennolla PF4. 

Chemical or commercial product (PHRASE; display) 

Huom! Haku kohdistuu samanaikaisesti CHEM-, SYNO-, ACTT- ja PRCH-kenttään. 

$benz$ esim. 

benz$ esim. 

&benz$ I 	esim. 

'benzene'  

benzene, chlorobenzene, difluorobenzoic acid, 
3-nitrobenzonitrile, 2,5-dichlorobenzosulfonate 

benzene, benzaldehyde, butyl benzyl phthalate, 
(trichloromethyl)benzene 

benzene, benzoine, benzo alpha-pyrone 

benzene (ainut hakutulos) 

CAS-number (PHRASE; display) 

~50-00-0 
	yksi hakutulos; formaldehydin CAS-numero 

50$ 	1 esim. 50-00-0, 50-29-3, 504-20-1, 50512-35-1 

Uses (TEXT) 

pestici$ I esim. 	pesticide, pesticides 

Indication of danger (PHRASE; display) 

r23$ 	esim. T R23/24/25; F T R11 R23 R36/37/38; 
T R23/25 R103 
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Ready biodegradability (PHRASE; display) 

$ 	esim. CONFIRMED TO BE BIODEGRADABLE ANON 1987 
CONFIRMED TO BE NON-BIODEGRADABLE ANON 1987 

Esimerkkejä NUMBER—kentissä tapahtuvista hauista 

log Pow (NUMBER) 
11 	etsii ne kemikaalit, joiden oktanoli/vesi- 

> = 3 .0 	 jakautumiskertoimen logaritmi on a 3.0; 
' 	 yksikin tulos riittää 

BCF fish (NUMBER) 
11 II  etsii ne kemikaalit, joiden biokonsentraa- 

>= 100 	<= 1000 	I tiotekijän arvo kalalle on 100s BCF s 1000; 
' 	' 	'  yksikin tulos riittää 

LC50 aquatic organisms (NUMBER) 
I 	 I 	 etsii ne kemikaalit, joiden LCSO—arvot 

> _ 1.0 	< = 1.0 	I levälle, äyriäiselle tai kalalle ovat 
' 	'  tasan 1.0 mg/1 

Esimerkkejä mihinkä tahansa kentään tapahtuvista hauista 

Kun suoritetaan haku Search through the data base—lokerossa, niin täytyy kirjoittaa 
myös kentän lyhenne, mihin haku kohdistetaan, toisin kuin muissa hakulomakkeen 
lokeroissa riittää pelkkä hakuehto. Hakukenttä voi olla TEXT, PHRASE— tai NUM-
BER—tyyppinen (kts liite 4). 

Search through the data base (TEXT, PHRASE tai NUMBER) 

waso<1.0 	 etsii ne kemikaalit, joiden vesiliu- 
I 	 I  koisuus on <1.0 mg/I (niukkaliukoisia) 

pka<5 .0 and mobi=high etsii ne kemikaalit, joiden pKa on pie- 
'  nempi kuin 5.0 ja joiden kulkeutuvuus on 

high (=korkea) 

7.6 REFER-tietokannan hakulomake 

YKE—tietokannan tietueisiin liittyvät kirjallisuusviitteet saadaan REFER—tietokannasta, 
eli kun valitaan kemikaalien ympäristötietorekisterin valikosta (kts. sivu 25) kohta 2, 
päästään REFER—tietokannan hakulomakkeelle (kts. seuraava sivu). 

REFER—tietokannassa jokainen kirjallisuusviite muodostaa oman tietueensa. Tietueessa 
on vain kaksi kenttää, toinen, jossa on viitteen numero (Document number) ja toinen, 
jossa on itse viite (References) kaikkine lähdetietoineen. Kentät ovat indeksoitu eli 
jokaisesta sanasta muodostuu hakusana. Hakusanalla ei ole määrätty maksimipituutta. 



REFER-TIETOKANNAN HAKULOMAKE 

REFERENCES 	 ,SEARCHFORM 

Document number 

References 

Search through the data base 

PF1,TAB = Command box 	PF2 = Help 	 PF1,PF3 = Leave ......._ 

ENSIMMAINEN TOIMINTOVALIKKO (siirtyminen toimintovalikosta toiseen More commands -käskyllä 

Show 	Scroll forward 	Scroll backward 	New search 	Alter search 
Help 	Next record 	Output formats 	Leave 	More commands 

...__._ 	. 	 _....... 
Enter Search 'Terms; Cursor Keys - Move; Enter Search, PF2 -< Help 	Time 

TOINEN TOIMINTOVALIKKO 

Print 	Output sequence Select 	CCL-search 	Status 
Change record Non-indexing 	More commands 
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Hakusanassa voidaan käyttää katkaisumerkkejä ($,&) samalla tavoin kuin YKE-
tietokannassa. Myös haku suoritetaan samoin kuin YKE—tietokannassa. 

Esimerkkejä kirjallisuusviitteiden hauista ja tuloksista 

1. Tietueen numeron perusteella 

Document number 	 Search through the data base 

110 or 2100 	docnr=(110 or 2100) 

Molemmissa tapauksissa haetaan kirjallisuusviitteet, joiden numerot ovat 110 ja 2100. 

Hakutulos: 

DOCNO 	110 
REFERENCE 

	

	Basak, S.C., et. al. 1984. A quantitative correlation 
of the LC50 values of esters in Pimephales promelas 
using physiochemical and topological parameters. Envi-
ron. Toxicol. Chem. 191. 

DOCNO 	2100 
REFERENCE 

	

	Lewis, R.J. & Tatken, R.L. 1980. Registry of toxic ef- 
fects of chemical substances. National Institute for 
Occupational Safety and Health. No. 81-116. 

2. Hakusanan perusteella 

a) Tekijänimien perusteella 

References 	 Search through the data base 

Hooper and Terry 	refe=(Hooper and Terry) 

Molemmissa tapauksissa haetaan viitteet, joissa esiintyy tekijöinä Hoover ja Terry. 

Hakutulos: 

DOCNO 	1597 
REFERENCE Hooper, A. & Terry, K. 1973. Specific inhibitors of 

ammonia oxidation in Nitrosomonas. J. Bacteriol. 115: 
480. 

b) Muun hakusanan perusteella 

Esim. haetaan kaikki viitteet, jotka käsittelevät Daphnia magna —vesikirppuja ja 
kirjolohia (Salmo gairdneri) 
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References 

daphnia magna and salmo gairdneri 

Search through the data base 

refer(daphnia magna and salmo gairdneri) 

Hakutulos: 

DOCNO 	316 
REFERENCE 

	

	Dave, G. et al. 1981. Toxicity of eight solvent-ext- 
raction chemicals and of cadmium to water fleas, Daphnia 
magna, rainbow trout, Salmo gairdneri, and zebrafish, 
Brachydanio rerio. Comp. Biochem. Physiol. 69 C: 83. 

7.7 Haku CCL-kielellä YKE- ja REFER-tietokannoista 

YKE- ja REFER-tietokannoissa CCL-kielinen haku on mahdollista. Molemmissa 
tietokannoissa CCL-kielellä tapahtuvaan hakutilaan päästään poistumalla lomakepoh-
jaisesta hakutilasta seuraavasti: 

siirrytään hakulomakkeelta PFl, Tab toimintovalikkoon 
valitaan toiminto more commands/lisää valintoja 
ja sen jälkeen CCL-search/CCL-haku 

CCL-kielellä haettaessa pitää tuntea komennot, joilla haku suoritetaan. Keskeisimmät 
CCL-hakukielen komennot on tarkemmin luvussa 7.8. 

CCL-hakutilaa ja lomakepohjaista hakutilaa voi käyttää vuorovaikutteisesti. Jos haku on 
moniosainen, niin se kannattaa suorittaa CCL-tilassa, mutta kyseisen haun tulostusta 
varten kannattaa palata lomekepohjaiseen hakutilaan (PF3-näppäimellä) ja tehdään 
tulostus siellä. 

7.8 CCL-komentokieli 

Yksinkertaisen CCL-kielisen haun voi suorittaa jo seuraavilla komennoilla: 

BASe, Find, SHow, STOP 

esimerkiksi: 

bas yke 	 avaa YKE-tietokannan käyttöösi 

f fenoli 
	

hakee fenoli-sanan YKE-tietokannasta 

sh form=tuloste 1 	 näyttää hakutulokset formaatissa tuloste 
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stop 	 päättää istunnon 

Taulukossa 5 on koottuna CCL—kielen keskeisimmät komennot. Isoilla kirjaimilla on 
kirjoitettu se komennon osa, joka tarvitsee kirjoittaa. 

Taulukko 5. CCL—hakukielen keskeisimmät komennot 

Find 	 Hakee ne tietueet, jotka täyttävät find komennon jälkeen tulevan 
ehdon 

Display 	 Listaa hakutermejä tietokannasta, esim. D kemik listaa kaikki kemik 
alkuiset hakusanat ja aakkosellisesti sitä seuraavat hakusanat 

BASe 	 Listaa käytettävissä olevat tietokannat. Avaa tietokannan käyttöösi 
esim. base SUKE avaa käyttöösi SUKE kannan 

STatus 	 Antaa sinulle tietoa avoinna olevasta tietokannasta. Jos avoinna on 
useita kantoja anna lisämääreeksi kannan nimi (st SUKE) 

STOP 	 Lopettaa istunnon 

PF3 	 PF3 toimintonäppäimellä palaat hakulomakkeelle CCL—hakutilasta 

Show 	 Näyttää hakutuloksen ruudulla 

More/I- 	 Vierittää näyttöä eteenpäin 

Back/f 	 Vierittää näyttöä taaksepäin 

Next 	 Menee seuraavaan tietueeseen 

PRint 	 Lähettää tietueita kirjoittimelle tai tiedostoon 

PR NOW 	Käynnistää tulostuksen välittömästi 

8 TULOSTUS YKE- JA REFER-TIETOKANNOISTA 

Tulostus on YKE— ja REFER—tietokannoissa samanlainen. Hakutulosta voidaan 
tarkastella näytöllä tai se voidaan tulostaa tiedostoon tai paperille. Paperitulostusta 
varten tulee kirjoitin määritellä LOGIN.COM—tiedostoon seuraavasti: 

$! Commands you want executed only in interactive mode 
$ assi kirjoittimen nimi laser (esim. $ assi KK5b1CL laser) 
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Hakutuloksen tarkastelua tai tulostusta varten tulee valita ensin tulostusformaatti, eli 
kuinka laaja tulostus halutaan. Formaattivalintoja on kolme: Full format , Standard ja 
List. Ne löytyvät ensimmäisen toimintovalikon Output format—toiminnosta. Formaatin 
valinta suoritetaan display—näppäimellä. 

Full format—valinta antaa raportin, jossa on kaikki kyseisen kemikaalitietueen YKE-
tietokannassa olevat tiedot. Raportissa on mukana kirjallisuusviitteet, joihin tietueessa 
on viitattu. Raportissa eivät näy ne kentät, joissa ei ole tietoa. Full format on oletusar-
vona. Liitteessä 5 on bentseenin Full format—tuloste. 

Standard—valinta antaa hakulomakkeen tiedot kemikaalista. Tulosteessa ei ole kirjalli-
suusviitteitä, vaan ne joudutaan hakemaan erikseen REFER—tietokannasta. Liitteessä 6 
on fenoli—haun Standard—tuloste. 

List—valinta antaa listauksen hausta. Siihen tulee dokumenttinumero, CAS—numero ja 
kemikaalin nimi. Liitteessä 7 on $phenol$—haun List—tuloste. 

Paperituloste hausta saadaan toisen toimintovalikon Print—toiminnon avulla. Sen alta 
löytyy seuraava valikko. 

PRINTING / TULOSTUS 

1. Give the name of your network printer (def. LASER) 
/Anna kirjoittimen nimi (oletusarvo LASER) 

2. Print to your local printer 
/Oheiskirjoitin 

3. Give the name of the output file 
/Anna tulostustiedoston nimi 

4. Choose the way to sort the output 
/Anna lajittelukenttä 

5. Give the name of the output format 
Anna tulostusformaatin nimi 

Hit RETURN or give a number to change default values 
/RETURN-näppäimellä käynnistät tulostuksen oletusasetuk-
silla, tai anna numero, jos haluat vaihtaa asetuksia. 

PF3 = Exit / Paluu hakulomakkeelle 

Jos tulostuskirjoittimena on LASER—kirjoitin, niin tulostus saadaan välittömästi 
painamalla vain Return—näppäintä, muussa tapauksessa valitaan 2—kohta ja kirjoitetaan 
kirjoittimen nimi. Haun tulos saadaan myös tiedostoon, jos valitaan kohta 3 ja annetaan 
tiedostolle nimi esim. kemikaalin nimen mukaan. Tiedosto voidaan myöhemmin hakea 
esim. WP—ohjelmalla käyttöön ja muokata sitä tarpeen mukaan. 

Tulostuksen yhteydessä tulee käyttäjän hakemistoon tiedosto PRINT_YKEnumerosarja-
.LOG. Sen voi tuhota tulostuksen jälkeen, kun on poistunut rekisteristä ja valikosta 
käyttöjärjestelmään, komennolla $ DELETE tiedoston nimi. 

Liitteissä 5, 6 ja 7 ovat eri formaattien esimerkkitulosteet. 
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LIITTEET 

1 	Su ojauskemikaalirekisteri: kenttäkuvaukset, kenttien tietotyypit ja niiden 
sisältö 

2 	Esimerkkejä SUKE—tietokannan eri tulosteista 

3 	Esimerkkejä SUVM—tietokannan eri tulosteista 

4 	Kemikaalien ympäristötietorekisteri: kenttäkuvaukset, kenttien tietotyypit 
ja niiden sisältö 

5 	Esimerkki YKE—tietokannan Full format—tulosteesta 

6 	Esimerkki YKE—tietokannan Standard—tulosteesta 

7 	Esimerkki YKE—tietokannan $phenol$—haun List—tulosteesta 

8 	Lyhenneluettelo 

9 	Lajiluettelo 
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LIITE 1. SUOJAUSKEMIKAALIREKISTERI 
Kenttäkuvaukset, kenttien tietotyypit ja niiden sisältö 

SUKE—tietokanta 

Kenttä— 	Kentän 	Kentän 
tunnus 	tietotyyppi 	sisältö 

CHEM phrase Tuotenimi 
TYYPPI phrase Valmisteen ainekoodi ja tyyppi 
DNO phrase Diaarinumero 
ST phrase Käsittelyvaihe 
PTSPV date Päätöspäivä 
PTSLPV date Voimassa päivään 
AONIMI phrase Hakijan nimi 
LY phrase Hakijan LY—tunnus 
KATUOS phrase Hakijan katuosoite 
PL phrase Hakijan postilokero 
POSTIOS phrase Hakijan postiosoite 
MAA phrase Hakijan maa 
YRLO phrase Hakijan yhteyshenlcilö 
PUH phrase Hakijan puhelinnumero 
FAX phrase Hakijan telefaxnumero 
TELEX phrase Hakijan telexnumero 
VALMIST phrase Valmistaja 
TEHOAINE phrase Tehoaineen nimi 
CASN phrase Tehoaineen CAS—numero 
PROS phrase Tehoaineprosentti 
VAARAAINE phrase Vaarallisen aineen nimi 
CASNO phrase Vaarallisen aineen CAS—numero 
PROSO phrase Vaarallisen aineen prosentti 
VAARA phrase Vaaraluokka 
RLAUSE phrase R—lauseet 
SLAUSE phrase S— lauseet 
KÄYTTÖ text Valmisteen hyväksytty käyttötakoitus 
HUOM text Huomautuksia 
TERVEYS text Yhteenveto aineen terveysvaikutuksista 
YMPÄRISTÖ text Yhteenveto aineen ympäristövaikutuksista 
MUUTA text Muuta tietoa 



LIITE 1/2 

SUVM—tietokanta 

Kenttä— 	Kentän 	Kentän 
lyhenne 	tietotyyppi 	sisältö 

AONIMI phrase Hakijan nimi 
LY phrase LY—tunnus 
KATUOS phrase Katuosoite 
PL phrase Postilokero 
POSTIOS phrase Postinumero ja postitoimipaikka 
MAA phrase Maan nimi 
PUH phrase Puhelinnumero 
FAX phrase Telefaxnumero 
TELEX phrase Telexnumero 
YHLO phrase Yhteyshenkilötiedot 
HUOM text Huomautuksia 
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LIITE 2/1 

LIITE 2. ESIMERKKEJÄ SUKE-TIETOKANNAN ERI TULOSTEISTA 

KAIKIN—tuioste (valmiste Wolmanit CX—S) 

Rekno 
Valmiste 
Tyyppi 	. 
Diaari 
Hak. tullut: 
Päätös ann.: 
Haki j a 
LY-tunnus 
Katuos. 
Postios. 
Maa 
Puhelin 
telefax 
Yhteys 
Valmistaja 
Vuot. määrä: 
Vaara luokka: 
R-lauseke . 
S-lauseke . 

VALMISTEREKISTERI -----------------------------r=172 
159 	päivitetty: 22.03.1994 LINDELL 
Wolmanit CX-S 
1310 Puunsuojakemikaali, teollinen kylläste 
3192A342/221 
	

Käsittelyn vaihe: ST1 
16.05.1991 
22.11.1993 
	

Voimassa: 
BASF Oy 
0573126-7 
Maistraatinportti 4A 
00240 HELSINKI 
FINLAND 
90-15981 
1598250 
Leena Lassi 
Dr. Wolman Gmbh, Postfach 1160, D-7573 Sinzheim 
>10000 
Xn 
20/22-38-41 

Käyttötark.: Teolliseti käytettävä puunkyllästysaine ulkona käy 
tettävän puutavaran ja -tuotteiden suojaamiseksi 
sieniä ja hyönteisiä vastaan 

Valmisteen sisältämät tehoaineet 	 p-% 
10043-35-3 Boorihappo 	 4 
15627-09-5 

	

	Bis-(N-Sykloheksyylidiatseniumidioksi)-kupari 1. 6.1 
Cu-HDO 

12069-69-1 Kupari(II)-hydroksidikarbonaatti 	8.1 

Valmisteen sisältämät vaaralliset muut aineet 	p-% 
149-57-5 	2-etyyliheksaanihappo 
Huom 	: Pyydetty lausunto TSH:lta 25.01.93 

VYHp 3192A342 22.11.1993 

Terveysvaik: Wolmanit CX-S on Cu-HDO:hon, kuparihydroksidikar-
bonaattiin ja boorihappoon perustuva suolakylläste. 
Cu-HDO on terveydelle haitallista nieltynä. Suora 
silmäkosketus voi aiheuttaa ärsytystä. Cu-HDO:n imey-
tyminen ihon kautta on vähäistä. Nieltynä Cu-HDO 
erittyy nopeasti elimistöstä. Cu-HDO ei ole herkistä-
vä, mutageeninen eikä teratogeeninen. Cu-HDO on erit-
täin myrkyllistä vesieliöille. Adsorptiokokeet maassa 
osoittavat, että Cu ja HDO kiinnittyvät maahan, eri-
tyiseti pitoisuusalueella < 10 mg/l. Kuparihydroksi-
dikarbonaatti on terveydelle haitallinen hengitettynä 
ja nieltynä. Suora iho- ja silmäkosketus voi aiheut-
taa ärsytystä. 
Kuparihydroksidikarbonaatin tertogeenisuutta ei ole 
vielä tutkittu. Toksikologiset ja ekotoksikologiset 
vaikutukset perustuvat kupariin. Epäorgaaniset kupa-
riyhdisteet, kuten esim. kuparisulfaatti, ovat erit-
täin myrkyllisiä vesieliöille. 
Boorihapon välitön myrkyllisyys suun kautta rotalle 
on 3000-4000 mg/kg. Suora iho- ja silmäkontakti voi 
aiheuttaa lievää ärsytystä. Imeytyminen vahingoittu- 
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neen ihon läpi on mahdollista. Boorihappo ei ole 
herkistävä, mutageeninen eikä teratogeeninen. Suu-
rissa pitoisuuksissa boorihapolla on herbisidivaiku-
tus. 
Wolmanit CX-S-valmiste on terveydelle haitallista 
nieltynä ja hengitettynä (aerosolina hengitettynä 
myrkyllistä). Valmiste ärsyttää ihoa. Silmäkosketus 
voi aiheuttaa silmän sidekalvon vaurioitumisen. Tuot-
teen sisältämän etyyliheksaanihapon teratogeenisuu-
desta on eläinkokeissa saatu viitteitä. 

Ympäristöv.: Tuote on konsentraattina myrkyllistä kaloille ja ve 
siorganismeille. 
Käsitellyistä puurakenteista huuhtoutuvat tehoaineet 
erityisesti boorihappo) eivät kiinnity täysin maa--
ainekseen. Epäorgaaniset tehoaineosat voivat aiheut-
taa paikallista haittaa maaperässä (boorihappo her-
kille kasveille ja kupari eliöille). 

Muuta 

LAAJA-tuloste (valmiste Wolmanit CX-S) 

Rekno: 159 	 päivitetty: 22.03.1994 

Wolmanit CX-S 

Valmisteen ainekoodi ja tyyppi: 1310 Puunsuojakemikaali, 
teollinen kylläste 
Diaarinumero: 3192A342/221 Käsittelyn vaihe: ST1 
Hakemus tullut 	16.05.1991 
Päätös annettu 	22.11.1993 
Hakijan nimi: 	BASF Oy 
Hakijan LY-tunnus: 0573126-7 
Valmistaja: Dr. Wolman Gmbh, Postfach 1160, D-7573 Sinzheim 
Valmisteen sisältämät tehoaineet: 
CAS-numero Aineen nimi 	 Määrä 
10043-35-3 Boorihappo 	 4 p-% 
15627-09-5 Bis-(N-Sykloheksyylidiatseniumidioksi)- 6.1 p-% 

kupari 1. Cu-HDO 
12069-69-1 Kupari(II)-hydroksidikarbonaatti 	8.1 p-% 

Valmisteen sisältämät vaaralliset muut aineet: 

CAS-numero Aineen nimi 	 Määrä 
149-57-5 	2-etyyliheksaanihappo 
Arvioitu vuosittainen myyntimäärä, kg: >10000 
Vaaraluokka: 	Xn 
R-lausekkeet: 	20/22-38-41 
S-lausekkeet: 	- 
Valmisteen hyväksytty käyttötarkoitus: 
Teolliseti käytettävä puunkyllästysaine ulkona käytettävän 
puutavaran ja -tuotteiden suojaamiseksi sieniä ja hyön- 
teisiä vastaan 
Huomautus: 
Pyydetty lausunto TSH:lta 25.01.93 
VYHp 3192A342 22.11.19.93 
Yhteenveto terveysvaikutuksista: 
Wolmanit CX-S on Cu-HDO:hon, kuparihydroksidikarbonaattiin 
ja boorihappoon perustuva suolakylläste. 
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Cu-HDO on terveydelle haitallista nieltynä. Suora silmäkos-
ketus voi aiheuttaa ärsytystä. Cu-HDO:n imeytyminen ihon 
kautta on vähäistä. Nieltynä Cu-HDO erittyy nopeasti eli-
mistöstä. Cu-HDO ei ole herkistävä, mutageeninen eikä terato-
geeninen. Cu-HDO on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 
Adsorptiokokeet maassa osoittavat, että Cu ja HDO kiinnityvät 
maahan, erityiseti pitoisuusalueella < 10 mg/l. Kuparihydrok-
sidikarbonaatti on terveydelle haitallinen hengitettynä ja 
nieltynä. Suora iho- ja silmäkosketus voi aiheuttaa ärsytys-
tä. 
Kuparihydroksidikarbonaatin tertogeenisuutta ei ole vielä 
tutkittu. Toksikologiset ja ekotoksikologiset vaikutukset 
perustuvat kupariin. Epäorgaaniset kupariyhdisteet, kuten 
esim. kuparisulfaatti, ovat erittäin myrkyllisiä vesieli-
öille. 
Boorihapon välitön myrkyllisyys suun kautta rotalle on 
3000-4000 mg/kg. Suora iho- ja silmäkontakti voi aiheuttaa 
lievää ärsytystä. Imeytyminen vahingoittuneen ihon läpi on 
mahdollista. Boorihappo ei ole herkistävä, mutageeninen eikä 
teratogeeninen. Suurissa pitoisuuksissa boorihapolla on 
herbisidivaikutus. 
Wolmanit CX-S-valmiste on terveydelle haitallista nieltynä ja 
hengitettynä (aerosolina hengitettynä myrkyllistä). Valmiste 
ärsyttää ihoa. Silmäkosketus voi aiheuttaa silmän sidekalvon 
vaurioitumisen. Tuotteen sisältämän etyyliheksaanihapon 
teratogeenisuudesta on eläinkokeissa saatu viitteitä. 
Yhteenveto ympäristövaikutuksista: 
Tuote on konsentraattina myrkyllistä kaloille ja vesiorganis-
meille. 
Käsitellyistä puurakenteista huuhtoutuvat tehoaineet (eri-
tyisesti boorihappo) eivät kiinnity täysin maa-ainekseen. 
Epäorgaaniset tehoaineosat voivat aiheuttaa paikallista 
haittaa maaperässä (boorihappo herkille kasveille ja kupari 
eliöille). 

LUETTELO-tuloste (kaikki valmisteet, joissa on b) 

Rekno 	Valmiste 
236 Fennosan BR 99 
235 Fennosan BR 94 
234 Biosperse 250 
233 Biosperse 254 
228 Busan 1130 
227 Bromicide Powder 
220 Adolit Booripatruunat 
218 Tim-bor 
217 Celbor P 
216 Rentokil ACS 
208 Bromicide Tablets 
54 Bromicide Granules 
119 Basilit KD (ent. Basilit BH) 
191 Basilit B nestemäinen 
184 Balsami Kuultava Puunsuoja 
183 Basileum SI-84 EC 
179 Wolmanol-Fertigbau 
176 Adolit Holzbau B 
169 	Aqucar (R) Water Treatment Microbiocide 550 
166 	Dow Antimicrobial 7287 

Vaihe 
STO 
STO 
ST6 
ST6 
STO 
STO 
STO 
STO 
STO 
STO 
STO 
STO 
ST4 
ST4 
ST4 
ST6 
ST4 
ST4 
ST6 
ST6 
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162 Impel-Booripuikot ST5 
161 Boracol 50 Rh ST5 
160 Boracol 10 Rh ST5 
158 Liquibrom 4300 STO 
157 Liquibrom 4000 STO 
155 Busan 77 ST6 
151 Microbiocid AB-B-110 ST2 
146 Busan 1009 ST6 
132 Busan 52 ST6 
124 Bansan 500 ST6 
122 Microbiocid AB-B-122Br ST2 
116 Biobrom C-103L ST1 
115 Fennosan B 100 ST6 
114 Fennosan B 25 ST6 
113 Piror Microbiocide P72 ST6 
112 Piror Microbiocide P109 ST6 
109 Bansan 257 ST6 
108 Bansan 215 ST6 
98 Sinesto B ST5 
93 Hickson Antiblu 3738 ST3 
92 Basilit B ST2 
91 Basilit SF ST2 
79 Pikipoika karbolineumi ST5 
73 Pinotex Base ST4 
61 Cobra DFCK ST3 
60 Boracol 40 ST5 
59 Boracol 20 ST5 
34 Kemwood KB 75 ST5 
33 Basilit Dreifach-KD ST2 
32 Basilit B 85 ST5 
23 Cobra DFA ST2 
22 Betz Slime Trol RX-115 ST6 
21 Betz Slime-Trol RX 136 ST6 
20 Tanalith CCA oxid typ B tiiviste ST2 
19 Tanalith CCA oxid typ B pasta ST2 
15 Kemwood K 33 tyyppi B-pasta ST2 
14 Kemwood K 33 tyyppi B-neste ST2 
8 Boliden K 33 ST2 
7 Basilit CFK ST2 
4 Basilit-UB ST2 
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LIITE 3. ESIMERKKEJÄ SUVM-TIETOKANNAN ERI TULOSTEISTA 

KAIKKI—tuloste (kaikki hakijat, joissa on ke) 

--------------- VALMISTAJAT JA MAAHANTUOJAT ---------------r=74 
Hakijan nimi : Kemira Chemicals Oy, Vaasan tehtaat 
LY-TUNNUS : 	0109823-0 
Katuosoite 
Postilokero : 	500 
Postiosoite : 65230 VAASA 
Maa : FINLAND 
Puhelin : 	06-3258111 
Telefax : 	06-3215113 
Telex 
Yhteyshenkilö 

--------------- VALMISTAJAT JA MAAHANTUOJAT --------------- r=73 
Hakijan nimi : Kemira Chemicals Oy 
LY-TUNNUS 
Katuosoite 
Postilokero 	: 330 
Postiosoite 	: 00101 HELSINKI 
Maa 	: FINLAND 
Puhelin 	: 09-13211 
Telefax 	: 09-694 1375 
Telex 
Yhteyshenkilö 

--------------- VALMISTAJAT JA MAAHANTUOJAT --------------- r=72 
Hakijan nimi : Cellkem Oy 
LY-TUNNUS 
Katuosoite : Korjalankatu 18 
Postilokero 
Postiosoite : 45130 KOUVOLA 
Maa : Finland 
Puhelin : 	05-3755561 
Telefax : 	05-3755571 
Telex 
Yhteyshenkilö : Pertti Mattila, toimitusjohtaja 
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--------------- VALMISTAJAT JA MAAHANTUOJAT --------------- r=71 
Hakijan nimi : Aspokem Oy 
LY-TUNNUS : 	0987137-1 
Katuosoite : Suolakivenkatu 10 
Postilokero : 	13 
Postiosoite : 00810 Helsinki 
Maa : Finland 
Puhelin : 	09-759595 
Telefax : 	09-755 5394 
Telex 
Yhteyshenkilö : Elina Korpilo 

--------------- VALMISTAJAT JA MAAHANTUOJAT --------------- r=67 
Hakijan nimi : Honkarakenne Oy 
LY-TUNNUS 
Katuosoite 
Postilokero 	: 31 
Postiosoite 	: 04401 Järvenpää 
Maa 	: Finland 
Puhelin 
Telefax 
Telex 
Yhteyshenkilö 

--------------- VALMISTAJAT JA MAAHANTUOJAT --------------- r=40 
Hakijan nimi : VAPO, Valtion Polttoainekeskus 
LY-TUNNUS 
Katuosoite 
Postilokero 	: 22 
Postiosoite 	: 40101 JYVÄSKYLÄ 
Maa 	: FINLAND 
Puhelin 	: 941-623623 
Telefax 	: 941-613599 
Telex 
Yhteyshenkilö 

--------------- VALMISTAJAT JA MAAHANTUOJAT --------------- r=29 
Hakijan nimi : Oy Becker Wilh. Ab 
LY-TUNNUS 
Katuosoite : Kynttiläkuja 2 
Postilokero 
Postiosoite : 00740 HELSINKI 
Maa : FINLAND 
Puhelin : 	90-360025 
Telefax : 	90-368161 
Telex 
Yhteyshenkilö 
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--------------- VALMISTAJAT JA MAAHANTUOJAT --------------- r=27 
Hakijan nimi : Laporte-Kemwood Oy 
LY-TUNNUS 
Katuosoite : Runeberginkatu 4 a C 
Postilokero 
Postiosoite : 00100 HELSINKI 
Maa : FINLAND 
Puhelin : 	09-694 3322 
Telefax : 	09-694 0844 
Telex 
Yhteyshenkilö 

--------------- VALMISTAJAT JA MAAHANTUOJAT --------------- r=16 
Hakijan nimi 	: LF Kemia Oy Ab 
LY-TUNNUS 	: 796033-8 
Katuosoite 	: Läntinen teollisuuskatu 6 
Postilokero 	: 78 
Postiosoite 	: 02920 ESPOO 
Maa 	: FINLAND 
Puhelin 	: 09-700 17552 
Telefax 	: 09-8532100 
Telex 
Yhteyshenkilö 

--------------- VALMISTAJAT JA MAAHANTUOJAT --------------- r=13 
Hakijan nimi : Henkel-Nopco Oy 
LY-TUNNUS 
Katuosoite : Lyhtytie 3 
Postilokero 
Postiosoite : 00750 HELSINKI 
Maa : FINLAND 
Puhelin : 	09-346885 
Telefax : 	09-3461916 
Telex 
Yhteyshenkilö : Pekka Niittylä, toimitusjohtaja 
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LUETTELO—tuloste (kaikki hakijat, joissa on ke) 

Valmistaja, Maahantuoja 
Kemira Chemicals Oy, Vaasan tehtaat 
Kemira Chemicals Oy 
Cellkem Oy 
Aspokem Oy 
Honkarakenne Oy 
VAPO, Valtion Polttoainekeskus 
Oy Becker Wilh. Ab 
Laporte-Kemwood Oy 
LF Kemia Oy Ab 
Henkel-Nopco Oy 

65230 VAASA 
00101 HELSINKI 
45130 KOUVOLA 
00810 Helsinki 
04401 Järvenpää 
40101 JYVÄSKYLÄ 
00740 HELSINKI 
00100 HELSINKI 
02920 ESPOO 
00750 HELSINKI 



49 	 LIITE 4/1 

LIITE 4. KEMIKAALIEN YMPÄRISTÖTIETOREKISTERI 
DATA BANK OF ENVIRONMENTAL PROPERTIES OF CHEMICALS 
Kenttäkuvaukset, kenttien tietotyypit ja niiden sisältö 

YKE—tietokanta 

General information of the chemical 	Yleistä tietoa kemikaalista 
Kentän 	Tieto— 	Kentän sisältö 
nimi 	tyyppi 

CHEM phrase 

SYNO phrase 

SFCHEM phrase 

CASN phrase 

ECN phrase 

EINECSN phrase 

ACTI phrase 

SFACTI phrase 

Chemical or commercial product 
Kemikaalin tai kaupallisen tuotteen nimi 

Synonyms 
Synonyymeja kentässä CHEM oleville nimille 

Sumformula of the chemical 
Kemikaalin bruttokaava 

CAS—number 
CAS—numero 

EC—number 
EC—numero 

EINECS—number 
EINECS—numero 

Active ingredients 
Valmisteen sisältämät tehoaineet ja niiden osuudet 

Sumformulas of active ingredients 
Tehoaineiden bruttokaavat edellisen kohdan mukaisessa järjestyksessä 

ACREG 	phrase 	Active ingredient registered in Finland, yes or no 
Suomessa rekisteröity torjunta—aineen tehoaine (kyllä/ei) 

PEREG 	phrase 	Pesticides registered in Finland containing active ingredient conserned 
Suomessa rekisteröity valmiste, joka sisältää dokumentissa käsiteltyä 
tehoainetta 



LIITE 4/2 	 50 

Kentän 
nimi 

Tieto— 
tyyppi 

Kentän sisältö 

PRCH phrase Products containing the chemical 
Kemikaalia sisältäviä valmisteita 

CHPR phrase Chemicals in the product 
Valmisteen sisältämät kemikaalit 

PURI number Purity, % 
Kemikaalin puhtausaste, % 

KIMP phrase Known impurities 
Tunnetut epäpuhtaudet ja niiden osuudet 

USYR number Use started in year 
Käyttö aloitettu, vuosi 

UCYR number Use ceased in year 
Käyttö lopetettu, vuosi 

MFIMP phrase Manufacturer and importer 
Valmistaja ja maahantuoja 

FPRO number Production in Finland, t/yr 
Valmistusmäärä Suomessa, t/v 

FEXP number Export from Finland, t/yr 
Vientimäärä Suomesta, t/v 

FIMP number Import to Finland, t/yr 
Tuontimäärä, t/v 

FSUS number Sale and use in Finland, t/yr 
Myynti— ja käyttömäärä Suomessa, t/v 

GLPR number Global production, kt/yr 
Käyttömäärä maailmanlaajuisesti (esim. EC, US, WORLD) kt/v 

GLRE number Global release, kt/yr 
Arvioitu päästömäärä maailmanlaajuisesti, kt/v 
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Kentän Tieto— Kentän sisältö 
nimi tyyppi 

USES text Uses 
Käyttötarkoitus 

EFFE text Way to effect 
Vaikutustapa 

REST text Restrictions to use 
Käytön rajoitukset 

RISK phrase Indication of danger; risk and safety phrases 
Varoitukset, R— ja S— lausekkeet 

INST text Instructions for handling 
Käsittelyohjeet 

Phvsicochemical nronerties of the chemical Kemikaalin fvsikaalis—kemialliset ominaisuudet 
STAP text State and appearance 

Olomuoto ja ulkonäkö 

ODOR text Odor 
Haju, hajukynnykset yms. 

PASI number Particle size, mm 
Hiukkaskoko, mm 

MOWE number Molecular weight 
Molekyylipaino 

SPGR number Specific gravity (water=1) 
Ominaispaino (vesi=1) 

VADE number Vapor density (air=1) 
Höyryntiheys (ilma=1) 

DENS number Density, kg/m3  
Tiheys, kg/m3 
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Kentän 	Tieto— 	Kentän sisältö 
nimi 	tyyppi 

CFAM number Conversion factor, 1 ppm in air = _mg/m3  
Muuntokerroin 1 ppm in air = _mg/m3  

CFAP number Conversion factor, 1 mg/m3  in air = _ppm 
Muuntokerroin 1 mg/m3  in air = _ppm 

VAPR number Vapor pressure, mmHg 
Höyrynpaine, mmHg 

VISC number Viscosity, Ns/m2  
Viskositeetti, Ns/m2  

SUTE number Surface tension, N/m 
Pintajännitys, N/m 

WASO number Water solubility, mg/l 
Vesiliukoisuus, mg/l 

FASO number Fat solubility, g/100g 
Rasvaliukoisuus, g/100g 

MEPO number Melting point, °C 
Sulamispiste, °C 

BOPO number Boiling point, °C 
Kiehumispiste, °C 

SUPÖ number Sublimation point, °C 
Härmistymispiste, °C 

SOPO number Solidification point, °C 
Jähmettymispiste, °C 

DEPO number Degradation point, °C 
Hajoamispiste, °C 

FLPO number Flashing point, °C 
Leimanduspiste, °C 
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Kentän 	Tieto— 	Kentän sisältö 
nimi 	tyyppi 

PH number pH 
pH—arvo 

PKA number pK, 
pK,—arvo 

PKB number pKti 
pKb—arvo 

DIPR number Dissociation percentage 
Dissosiaatio—% 

LOWC number Log octanol/water coefficient, log P.N, 
Oktanoli/vesi—j akautumiskerroin, log P,, 

LAWC number Log air/water coefficient, log Pay„ 
Ilma/vesi—jakautumiskerroin, log Pa,, 

LCWC number log organic C/water coefficient, log P~„ 
Orgaaninen C/vesi—jakautumiskerroin, log p~„ 

LSCC number log soil organic carbon coefficient, log K~ 
Adsorptiovakio, log K~ 

LSSC number log soil sorption coefficient, log Ism 
Maasorptiokerroin, log Ism 

HLAW number Henry's law constant, Pa x m3/mol 
Henryn lain vakio, Pa x m2/mol 

VOLA text Volatilization 
Haihtuvuus 

COMX text Complex forming ability 
Kompleksin muodostuskyky 

ADDE text Adsorption/desorption 
Adsorptio/desorptio 
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Kentän 	Tieto— 	Kentän sisältö 
nimi 	tyyppi 

ADSC number Adsorption coefficient 
Adsorptiokerroin 

DESC number Desorption coefficient 
Desorptiokerroin 

OBIN text Other bindings 
Muu sitoutuminen 

MOBI text Mobility 
Kulkeutuminen 

ACCU text Accumulation 
Akkumulaatio 

OPCP text Other physicochemical properties 
Muita fysikaalis—kemiallisia ominaisuuksia 

Degradation of the chemical 	Kemikaalin hajoaminen 
PDAI text Photochemical degradation in air 

Fotokemiallinen hajoaminen ilmassa 

OZON text Effects on the ozone layer 
Vaikutukset otsonikerrokseen 

ORAL text Other reactions in atmosphere 
Muita reaktioita ilmassa 

PDSO text Photochemical degradation in soil 
Fotokemiallinen hajoaminen maassa 

PDWA text Photochemical degradation in water 
Fotokemiallinen hajoaminen vedessä 

HYWA text Hydrolysis in water 
Hydrolyysi vedessä 
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Kentän 	Tieto— 	Kentän sisältö 
nimi 	tyyppi 

HYAC 	text Hydrolysis in acid 
Hydrolyysi hapossa 

HYBA 	text Hydrolysis in base 
Hydrolyysi emäksessä 

OXRE 	text Oxidation—reduction reactions 
Hapetus— ja pelkistysreaktioita 

COMB 	text Combustion reactions 
Palamisreaktioita 

COD 	number Chemical oxygen demand, g 02/g 
Kemiallinen hapentarve, g 02/g 

OCDE 	text Other chemical degradation processes 
Muita kemiallisia hajoamisreaktioita 

BOD 	number Biochemical oxygen demand, g 02/g 
Biologinen hapentarve, g 02/g 

HLAI 	number Half—life in air, days 
Puoliintumisaika ilmassa, vrk 

HLSO 	number Half—life in soil, days 
Puoliintumisaika maassa, vrk 

HLWA 	number Half—life in water, days 
Puoliintumisaika vedessä, vrk 

HLSE 	number Half—life in sediment, days 
Puoliintumisaika sedimentissä, vrk 

DASO 	text Aerobic degradation in soil 
Aerobinen hajoaminen maassa 

DNSO 	text Anaerobic degradation in soil 
Anaerobinen hajoaminen maassa 
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Kentän 	Tieto— 	Kentän sisältö 
nimi 	tyyppi 

DAWA 	text Aerobic degradation in water 
Aerobinen hajoaminen vedessä 

DNWA 	text Anaerobic degradation in water 
Anaerobinen hajoaminen vedessä 

DASE 	text Aerobic degradation in sediment 
Aerobinen hajoaminen sedimentissä 

DNSE 	text Anaerobic degradation in sediment 
Anaerobinen hajoaminen sedimentissä 

DESO 	text Total degradation in soil 
Hajoaminen maassa yhteensä 

DEWA 	text Total degradation in water 
Hajoaminen vedessä yhteensä 

DESE 	text Total degradation in sediment 
Hajoaminen sedimentissä yhteensä 

DTPR 	text Degradation and transformation products 
Hajoamis— ja muuntumistuotteet 

RBIOD 	phrase Ready biodegradability 
Luokiteltu hajoavuus 

ODEG 	text Other information about degradation 
Muuta hajoamisesta 

Metabolism and bioaccumulation of the chemical Kemikaalin metabolia is kertvvvvs eliöihin 
MEMA 	text 	Metabolism in mammals 

Metabolia nisäkkäissä 

MEBI 	text 	Metabolism in birds 
Metabolia linnuissa 
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Kentän 	Tieto— 	Kentän sisältö 
nimi 	tyyppi 

MEFI 	text Metabolism in fishes 
Metabolia kaloissa 

MEMO 	text Metabolism in microorganisms 
Metabolia mikro—organismeissa 

MEPL 	text Metabolism in plants 
Metabolia kasveissa 

MEOR 	text Metabolism in other organisms 
Metabolia, muut eliöt 

OMET 	text Other information of metabolism 
Muuta metaboliasta 

BCMA 	number Bioconcentration factor, mammals 
Biokonsentraatiotekijä, nisäkkäät 

BCBI 	number Bioconcentration factor, birds 
Biokonsentraatiotekijä, linnut 

BCSE 	number Bioconcentration factor, seals 
Biokonsentraatiotekijä, hylkeet 

BCFI 	number Bioconcentration factor, fishes 
Biokonsentraatiotekijä, kalat 

BCMO 	number Bioconcentration factor, mollusca 
Biokonsentraatiotekijä, nilviäiset 

BCCR 	number Bioconcentration factor, crustaceans 
Biokonsentraatiotekijä, äyriäiset 

BCAL 	number Bioconcentration factor, algae 
Biokonsentraatiotekijä, levät 

BCOR 	number Bioconcentration factor, other organisms 
Biokonsentraatiotekijä, muut eliöt 
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Kentän 	Tieto— 	Kentän sisältö 
nimi 	tyyppi 

OBIO 	text 
	

Other information about bioaccumulation 
Muuta bioakkumuloitumisesta 

Effects of the chemical on terrestrial ecosystems Kemikaalin vaikutukset maaekosysteemissä 
LDMO 	number 	LD50 values to mammals in oral exposure, mg/kg 

LD50, nisäkkäät, suun kautta, mg/kg 

LDMN 	number 	LD50 values to mammals in non—oral exposure, mg/kg 
LD50, nisäkkäät, muut altistustavat 

LCMIM 	number 	LC50 values to mammals in inhalation exposure, mg/m3  
LC50, nisäkkäät, hengitysteitse, mg/m3  

LCMIP 	number 	LC50 values to mammals in inhalation exposure, ppm 
LC50, nisäkkäät, hengitysteitse, ppm 

LLMO 	number 	LDLO values to mammals in oral exposure, mg/kg 
LDLo, nisäkkäät, suun kautta, mg/kg 

LLMN 	number 	LDLO values to mammals in non—oral exposure, mg/kg 
LDLo, nisäkkäät, muut altistustavat, mg/kg 

LLMIM 	number 	LCLO values to mammals in inhalation exposure, mg/m3  
LCLo, nisäkkäät, hengitysteitse, mg/m3  

LLMIP 	number 	LCLO values to mammals in inhalation exposure, ppm 
LCLo, nisäkkäät, hengitysteitse, ppm 

ILMO 	number 	TDLo values to mammals in oral exposure, mg/kg 
TDLo, nisäkkäät, suun kautta, mg/kg 

TLMN 	number 	TDLo values to mammals in non—oral exposure, mg/kg 
TDLo, nisäkkäät, muut altistustavat, mg/kg 

TLMIM 	number 	TCLO values to mammals in inhalation exposure, mg/m3  
TCLo, nisäkkäät, hengitysteitse, mg/m3 
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Kentän 	Tieto— 	Kentän sisältö 
nimi 	tyyppi 

TLMIP number TCLo values to mammals in inhalation exposure, ppm 
TCLo, nisäkkäät, hengitysteitse, ppm 

PHMA text Effects on physiology of mammals 
Fysiologiset vaikutukset nisäkkäisiin 

REMA text Effects on reproduction of mammals 
Vaikutukset nisäkkäiden lisääntymiseen 

OMAM text Other information about mammals 
Muuta nisäkkäistä 

HEAL text Health effects 
Terveydelliset vaikutukset 

CARC text Carcinogenicity 
Karsinogeenisuus 

MUTA text Mutagenicity 
Mutageenisuus 

TERA text Teratogenicity 
Teratogeenisuus 

LDBO number LD50 values to birds in oral exposure, mg/kg 
LD50, linnut, suun kautta, mg/kg 

LDBD number LD50 values to birds in dermal exposure, mg/kg 
LD50, linnut, ihoaltistus, mg/kg 

LCBIM number LC50 values to birds in inhalation exposure, mg/m3  
LC50, linnut, hengitysteitse, mg/m3  

LLBO number LDLo values to birds in oral exposure, mg/kg 
LDLo, linnut, suun kautta, mg/kg 

LLBIM number LCLo values to birds in inhalation exposure, mg/m3  
LCLo, linnut, hengitysteitse, mg/m3 
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Kentän Tieto— Kentän sisältö 
nimi tyyppi 

TLBO number TDLo values to birds in oral exposure, mg/kg 
TDLo, linnut, suun kautta, mg/kg 

TLBIM number TCLo values to birds in inhalation exposure, mg/m3  
TCLo, linnut, hengitysteitse, mg/m3  

LCBF number Subacute LC50 values to birds in feeding exposure, mg/kg 
LC50, linnut, subakuutti ruokintakoe, mg/kg 

NEBO number NOEC values to birds in oral exposure, mg/kg 
NOEC, linnut, suun kautta, mg/kg 

PHBI text Effects on physiology of birds 
Fysiologiset vaikutukset linnuissa 

REBI text Effects on reproduction of birds 
Vaikutukset lintujen lisääntymiseen 

OBIRD text Other information about birds 
Muuta linnuista 

REPT text Effects on reptiles 
Vaikutukset matelijoihin 

AMPH text Effects on amphibia 
Vaikutukset sammakkoeläimiin 

INVE text Effects on invertebrates 
Vaikutukset selkärangattomiin 

BEES text Effects on bees 
Vaikutukset mehiläisiin 

ARTH text Effects on arthropods 
Vaikutukset niveljalkaisiin 

PLANT text Effects on plants 
Vaikutukset kasveihin 
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Kentän 	Tieto— 	Kentän sisältö 
nimi 	tyyppi 

MICM 	number 	Maximum longterm immission concentration in air for plants, mg/m3  
Suurin kasvien kannalta hyväksyttävä pitkäaikainen konsentraatio ilmassa, 
mg/m3 

MICP 	number 	Maximum longterm immission concentration in air for plants, ppm 
Suurin kasvien kannalta hyväksyttävä pitkäaikainen konsentraatio ilmassa, 
ppm 

MICR 	text 	Effects on microorganisms 
Vaikutukset mikro—organismeihin 

OTER 	text 	Other effects on terrestrial ecosystems 
Muita muutoksia maaekosysteemissä 

Effects of the chemical on aquatic ecosystems Kemikaalin vaikutukset vesiekosysteemissä 
WAWA 	text 	Effects on wastewater treatment 

Vaikutukset jätevesien käsittelyyn 

ECMI 	number 	EC50 values to microorganisms, mg/l 
EC50, mikro—organismit, mg/l 

LCAL 	number 	LC50 values to algae, mg/l 
LC50, levät, mg/l 

ECAL 	number 	EC50 values to algae, mg/l 
EC50, levät, mg/l 

LEAL 	number 	LOEC values to algae, mg/l 
LOEC, levät, mg/l 

NEAL 	number 	NOEC values to algae, mg/l 
NOEC, levät, mg/l 

LCCR 	number 	LC50 values to crustaceans, mg/l 
LC50, äyriäiset, mg/l 
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Kentän 
nimi 

Tieto— 
tyyppi 

Kentän sisältö 

ECCR number EC50 values to crustaceans, mg/l 
EC50, äyriäiset, mg/l 

LECR number LOEC values to crustaceans, mg/l 
LOEC, äyriäiset, mg/l 

NECR number NOEC values to crustaceans, mg/l 
NOEC, äyriäiset, mg/l 

LCFI number LCSO values to fishes, mg/l 
LCSO, kalat, mg/l 

ECFI number EC50 values to fishes, mg/l 
EC50, kalat, mg/l 

LEFI number LOEC values to fishes, mg/l 
LOEC, kalat, mg/l 

NEFI number NOEC values to fishes, mg/l 
NOEC, kalat, mg/l 

PHWO text Effects on physiology of aquatic organisms 
Fysiologisia vaikutuksia vesieliöissä 

REWO text Effects on reproduction of aquatic organisms 
Vaikutukset vesiorganismien lisääntymiseen 

OWAO text Other information about aquatic organisms 
Muuta vesieliöistä 

OAQUA 	text 	Other effects on aquatic ecosystems 
Muita muutoksia vesiekosysteemissä 

OINF 	text 	Other information 
Muita tietoja 
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Kentän 	Tieto— 	Kentän sisältö 
nimi 	tyyppi 

LITE 	phrase 	Literature 
Kemikaalitiedotteessaesiintyvienkirjallisuusviitteidendokumenttinumerot 
REFER—tietokannassa 

DOCNO 	phrase 	Document number 
Kemikaalitietueiden dokumenttinumero 

Selityksiä YKE—tietokannan kenttien sisältöön: 

LD50 = annos, joka on tappanut 50 % koe—eliöistä 
LC50 = pitoisuus, joka koeajan kuluessa on tappanut 50 % koe—eliöistä 
LDLo = pienin annos, jonka on todettu lisänneen kuolleisuutta 
LCLo = pienin pitoisuus, jonka on todettu lisänneen kuolleisuutta 
TDLo = pienin annos, jonka on todettu aiheuttaneen myrkkyvaikutuksia ihmisille tai 
karsinogeenisia, neoplatigeenisia tai teratogeenisia vaikutuksia koe—eläimiin tai ihmisiin 
TCLo = Pienin pitoisuus, jonka on todettu aiheuttaneen edellisessä kohdassa mainittuja vaikutuksia 
EC50 = pitoisuus, joka koeaikana aiheuttaa jonkin erikseen määritellyn myrkkyvaikutuksen puolelle 
koe—eliöistä 
LOEC = pienin pitoisuus, joka koeaikana aiheuttaa joitakin erikseen määriteltyjä myrkkyvaikutuksia 
NOEC = pitoisuus, jossa vaikutuksia ei ole todettu 

REFER—tietokanta 

Kentän 	Tieto— 	Kentän sisältö 
nimi 	tyyppi 

DOCNR 	number 	Document number 
Kirjallisuusviitteiden dokumenttinumerot 

REFE 	text 	References 
Kirj al lisuusviitteet 

LYHENNELUETFELO ja LAJILUEYFELO 
LIST OF ABBREVIATIONS ja LIST OF SPECIES 

WP—teksteinä 
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LIITE 5. ESIMERKKI YKE-TIETOKANNAN FULL FORMAT-TULOSTEESTA 

FINNISH ENVIRONMENT INSTITUTE, PÄIVÄYS 

DATA BANK OF ENVIRONMENTAL PROPERTIES OF CHEMICALS 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE CHEMICAL 
---------------------------------------------------------------------
Document number: 65 

Chemical or commercial product (*):- 

Benzene 

Synonyms:- 

Bentseeni; benzol; coal naphta; phenyl hydride; phene; 
benxole; cyclohexatriene. 

Sumformula of the chemical:- 

6C6H6 

CAS-number:- 

71-43-2 

Import to Finland, t/yr:- 

32301 

Global production, kt/yr:- 

5000 	EC 1985, Anon 1988 

Global release, kt/yr:- 

11000 	Anon 1988 

Uses:- 

Manufacturing styrene, phenol, detergents, organic chemicals, 
pesticide, plastics and resins, synthetic rubber, aviation 
fuel, pharmaceuticals, dye, explosives, PCB gasoline, tan-
ning, flavors and perfumes, paints and coatings; nylon inter-
mediates; food processing, photographic chemicals. As a sol-
vent and a fuel additive; intermediate (25 å); byproduct. 
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PHYSOCOCHEMICAL PROPERTIES OF THE CHEMICALS 
----------------------------------------------------------------------
State and appearance:- 

Colourless liquid. 

Odor: - 

Threshold Odour Concentration (T.O.C.): 
0.516 mg/m3 = 0.160 ppm (Stockham et al. 1969) 
43 mg/m3 = 13.3 ppm (Stockham et al. 1969) 

Molecular weight:- 

78.12 

Spesific gravity (water=l):- 

0.8786 	at 20/4 °C 

Vapor density (air=1):- 

2.77 

Conversion factor, 1 ppm in air=:- 

3.26 	mg/m3 

Conversion factor, 1 mg/m3 in air=:- 

0.31 	ppm 

Vapor pressure, mmHg:- 

76 	20 °C 
95.19 	25 °C, Boublik et al. 1984 
118 	30 °C 

Water solubility, mg/i:- 

1791 	May 1980 
1769 	25 °C, Aquan-Yuen et al. 1979 
1779.5 	25 °C, Mackay & Shiu 1975 
700 	MITI 1992 
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Melting point, °C:- 

5.5 

	

5.53 
	

Suntio et al. 1988 

Boiling point, °C:- 

MITI 1992 

Log octanol/water coefficient, log Pow:- 

	

1.56 	1.56 - 2.15, Sabljic 1987 
2.15 

	

2.13 	Anon 1988 

	

2.11 	Schwarzenbach & Westall 1981 

Log organic C/water coefficient, log Pcw:- 

1.92 exptl, Schwarzenbach & Westall 1981 
1.98 exptl, Schwarzenbach & Westall 1981 
2.01 calcd, Schwarzenbach & Westall 1981 

Henry's law constant, Pa x m3/mol:- 

430 	Anon 1988 
562 	exptl., Mackay et al. 1979 
564 	calc. Yaws et al. 1991 

Volatilization:- 

Relative volatility (nBuAc=1) = 6.91 

Mobility: - 

Equilibrium distribution: 
mass % 

air 	99.34 
water 	0.65 
solid 	0.02 
(Anon 1988). 
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DEGRADATION OF THE CHEMICAL 
----------------------------------------------------------------------
Photochemical degradation in air:- 

Photochemical reaction; estimated lifetime under photochemi-
cal smog conditions in SE England: 28 hours (Verschueren 
1983). Gas-phase benzene will not be subject to direct photo-
lysis but will react with photochemically produced hydroxyl 
radicals with a half-life of 13.4 days calculated using an 
experimental rate constant for the reaction. 

Photochemical degradation in water:- 

Photodegradation, which according to one experiment has a 
half-life of 17 days, could contribute to benzene's removal 
in situations of cold water, poor nutrients, or other condi-
tions less conductive to microbial degradation. 
(Hustert et al. 1981) 

Hydrolysis in water:- 

Hydrolysis is not a significant process for benzene. 
(Lyman et al. 1982) 

Chemical oxygen demand, g 02/g:- 

2.15 	5 days, Bridie et al. 1979 

Biochemical oxygen demand, g 02/g:- 

2.18 	5 days, Bridie et al. 1979 

Half-life in water, days:- 

0.2 	calculated, 25 °C, lm depht, 
Verschueren 1983 

16 	in river water 
28 	in ground water 

Vaishnav & Babey 1987 
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Aerobic degradation in water:- 

Biodegradation to 002 in estuarine water: 
Conc. 	Incubation 	Degradation rate 	Turnover 
mg/l 	Month 	time (hr) 	(mg/1/day) x 1000 	time (d) 

0.006 June 	24 	0.2 	30 
0.012 June 	24 	0.26 	46 
0.024 June 	24 	0.33 	75 
(Verschueren 1983). 

Biodegradation half-fifes of 28 and 16 days were reported in 
die-away for degradation of up to 3.2 l/1 benzene tests 
using ground water and Lester river water, respectively, 
under aerobic conditions. (Vaishav 1986) 

Complete biodegradation in 16 days was reported under simula-
ted aerobic ground water conditions at 20 °C. (Delfino & 
Miles 1985) 

Total degradation in soil:- 

If benzene is released to soil it will be subject to rapid 
volatilization near the surface, and which does not evaporate 
will be highly to very highly mobile in soil and may leach to 
the ground water. (Howard 1990) 

Degradation and transformation products:- 

phenol 
unidentified phenols * using pure cultures of microorganisms 
(Smith & Rosazza 1974) 

catecol 
cis-1,2-dihydroxy-1,2-dihydrobenzene * using pure cultures of 
microorganisms 
(Gibson et al. 1968) 

Ready biodegradability:- 

Confirmed to be biodegradable (Anon. 1987). 
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Other information of degradation:- 

* -----------------------------------------------------------* 
ENVIRONMENT 	INITIAL CONC. REDOX- TEMP. DEGRADATION REF. 

mg/l COND. °C %/day 
*------------------------------------------------------- ----* 
water 1 - 3 aerobic 20 100/16 a 
water 1 - 3 anaerob. 20 0/41 a 
water 5 aerobic 25 49/7 b 
water 10 aerobic 25 37/7 b 
water (adapted) 5 aerobic 25 100/7 b 
water (adapted) 10 aerobic 25 100/7 b 

METABOLISM AND BIOACCUMULATION OF THE CHEMICAL 
----------------------------------------------------------------------
Metabolism in mammais:- 

No information appears to be available with regard to the 
gastrointestinal absorption of benzene, though a value of 
around 40 - 50 % has been reported in several studies for 
respiratory absorption in humans. Percutaneous absorption has 
been demonstrated to occur slowly in man and rhesus monkey. 

Bioconcentration factor, fishes:- 

10.9 	Clupea harengus pallasi, in eggs 
6.9 	Clupea harengus pallasi, yolk-sac larvae 
3.9 	Clupea harengus pallasi, feeding larvae 

Verschueren 1983 

Other information of bioaccumulation:- 

Based on the reported and estimated BCF, benzene will not 
expected to bioconcentrate in aquatic organisms. 
(Howard 1990) 
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EFFECTS OF THE CHEMICAL ON TERRESTRIAL ECOSYSTEMS 
----------------------------------------------------------------------- 

LD50 values to mammals in oral exposure, mg/kg:- 

3800 	orl-rat, Sax 1984 

LCLo values to mammals in inhalation exposure, mg/kg:- 

65 	5 yr, ihl-hmn, Lewis & Sweet 1984 

TDLo values to mammals in oral exposure, mg/kg:- 

130 	orl-hmn, Lewis & Sweet 1984 

Effects on physiology of mammals:- 

Both epidemiological and animal studies have shown that 
pancytopenia is the most common effect of chronic exposure to 
benzene (Fawell & Hunt 1988). 

Health effects:- 

Man: 
severe toxic effects: 1500 ppm, 60 min 
symptoms of illness: 500 ppm 
unsatisfactory: 50 ppm 
(Verschueren 1983). 

Carcinogenicity:- 

There is good evidence that benzene can cause leukaemia in 
man, and some indication that it does also in experimental 
animals. This carcinogenic action of benzene also appears to 
be consistent with that of tumour promotion. There is no 
evidence of any other benzene-related tumours, apart from 
zymbal gland carcinomas and mammary carcinomas reported in 
one rat study (Fawell & Hunt 1988). 

Carcinogen (IARC). 

Mutagenisity:- 

Benzene has been reported to cause chromosomal abnormalities 
in vitro and in vivo in mammals, but has not yet been shown 
to be mutagenic in bacterial assays (Fawell & Hunt 1988). 
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Teratogenicity:- 

Embryotoxicity through inhalation: CF-1 mice and New Zealand 
white rabbits were exposed to 0 or 500 ppm of benzene fo 7 hr 
per day from days 6 through 15 (mice) and 6 through 18 
(rabbits) of gestation. Little evidence of maternal toxicity 
was seen in either species. Although some signs of embryonal 
toxicity were observed in both mice and rabbits, a terato-
genic effect was not discerned in either species inhaling 500 
ppm of benzene (Verschueren 1983). 

Effects on microorganisms:- 

Toxicity threshold (cell multiplication inhibition test): 
bacteria (Pseudomonas putida): 92 mg/l 
(Bringmann & Kuhn 1980a). 

EFFECTS OF THE CHEMICAL AQUATIC ECOSYSTEMS 
---------------------------------------------------------------------- 

EC50 values to microorganism, mg/l:- 

1500 	15 min Microtox, Hermens et al. 1985 
50 	Microtox, Vasseur et al. 1986 
150 	>150, Microtox 20 °C, Vasseur et al. 

1986 

EC50 values to algae, mg/l:- 

29 	growth, 3d, Selenastrum capricornutum 
Galassi et al. 1988 

NOEC values to algae, mg/l:- 

600 	Selenastrum capricornutum, Slooff et 
al. 1983 

LC50 values to crustaceans, mg/l:- 

15 	96 hr, Daphnia pulex, Govers et al. 1984 

305 	48hr,Daphnia pulex,Canton & Adema 1978 
430 	48hr,Daphnia magna 
370 	48hr,Daphnia cucullata 
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EC50 values to crustaceans, mg/l:- 

18 	24hr, Daphnia magna 
Galassi et al. 1988 

LC50 values to fishes, mg/l:- 

5.3 	96 hr, Salmo gairdneri, DeGraeve et al. 
15.1 	96hr, Pimephales promelas 1982 

Effects on reproduction of aquatic organisms:- 

Herring and anchovy larvae (Clupea pallasi; Engraulis mor-
dex): 35 - 45 ppm caused delay in development of eggs and 
produces abnormal larvae; 10 - 35 ppm caused delay in deve-
lopment of arvae; decrease in feeding and growth, and inc-
rease in respiration (Verschueren 1983). 

Other information of aquatic organisms:- 

Toxicity threshold (cell multiplication inhibition test): 
algae (Microcystis aeruginosa): > 1400 mg/1 
(Bringmann & Kuhn 1976) 
green algae (Scenedesmus quadricauda): > 1400 mg/l 
protozoa (Entosiphon sulcatum): > 700 mg/l 
protozoa (Uronema parduczi): 486 mg/l 
(Bringmann & Kuhn 1980) 

Other information:- 

Manufacturing source: petroleum refinery; solvent recovery 
plant; coal tar distillation; coal processing; coal coking 
(Anon. 1975). 
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LIITE 6. ESIMERKKI YKE-TIETOKANNAN STANDARD-
TULOSTEESTA 

-DATA BANK OF ENVIRONMENTAL PROPERTIES OF CHEMICALS-- DOCNO:248 

Chemical or commercial product (*):- Phenol 

Synonyms:- Fenoli; hydroxybenzene; phenylic acid; fenyylihydroksi 
di; fenyylihappo; fenyylialkoholi; carbolic acid; monohyd-
roxybenzene; oxybenzene; phenic acid; phenyl hydrate; 
benzenol; monophenol; phenol alcohol; phenyl hydroxide; 
phenylic alcohol. 

Sumformula of the chemical:- C6H60 

CAS-number:- 108-95-2 

Uses:- Solvent. Produced by cumene oxidation and is used as in-
termediate in the manufacture of a wide range of important 
chemicals including phenolic resins, bisphenol-A, capro-
lactam, alkylphenols and adipic acid. Disinfectant. 

Indications of danger; risk and safety phrases:- T R24/25 R34 

Log octanol/water coefficient, log Pow:- 

1.46 Chin et al. 1986 
1.5 ANON 1986 
1.5 Anon 1988 
1.46 Hansch & Leo 1985 
1.5 Sangster 1989 

Ready biodegradability:- 

Confirmed to be biodegradable (Anon. 1987). 

Bioconcentration factor, fishes:- 

1.9 	Carassius auratus, Freitag et al. 1984 

20 	Leuciscus idus melanotus 
Freitag et al. 1984 

LD50 values to mammals in oral exposure, mg/kg:- 

384 	orl-rat, Lewis & Sweet 1984 
282 	orl-mus 
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270 	orl-mus, Sweet 1987 

EC50 values to algae, mg/l:- 

290 	4 hr, Selenastrum capricornutum 
Millemann et al. 1984 

LC50 values to crustaceans, mg/l:- 

7 	50 hr, Daphnia magna, Price et al. 1974 

23 	48hr, Daphnia magna, Hermens et al.1984 

7.7 	48hr, Daphnia magna, Lewis 1983 

40 	40 - 51, 96hr, Gammarus pulex 
51 	Stephenson 1983 

EC50 values to crustaceans, mg/l:- 

10 	16d, rpd, Daphnia magna 
Hermens et al. 1984 

12.6 	2d, mbt, Daphnia magna 
Holcombe et al. 1987 

LC50 values to fishes, mg/l:- 

32 juv.,96 hr, Pimephales promelas 
0.15 juv.,96 hr, 	Salmo gairdneri,Black et al. 

1982 

9.69 act, Salmo gairdneri, Hodson et al.1984 

7.8 96hr, Salmo gairdneri, Voss et al. 1980 

13.5 96hr, Lepomis macrochirus 
Patrick et al. 	1968 

5 24hr, eggs, Salmo gairdneri, Anon. 	1973a 

5.7 96hr, Lepomis macrochirus, Jones 1971 

8.1 8.1 	- 	14.0, 	96hr, 
14 Notopterus notopterus, Gupta et al.1982 

46 24hr, Carassius auratus 
Bridle et al. 	1979 
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10.6 	4d, Catostomus commersoni 
17.4 	4d, Lepomis macrochirus 
25.3 	4d, Pimephales promelas 
10.5 	4d, Salmo gairdneri 

Holcombe et al. 1987 

9 	96hr, Gobius minutus 
11.6 	96hr, Branchydanio rerio 
36.3 	96hr, Jordanella floridae 
46 	48hr, Ophiocephalus punctatus 

Verschueren 1983 

0.15 	Od, embryo-larval, Salmo gairdneri 
0.15 	4d, embryo-larval, Salmo gairdneri 
5.37 	Od, >5.37, embryo-larval, Micropterus 

salmoides 
2.8 	4d, embryo-larval, Micropterus salmoides 

Black et al. 1983 

28.8 	96hr, Pimephales promelas 
32.4 	96hr, Pimephales promelas 
49.7 	96hr, Pimephales promelas, Geiger et al. 1985 
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LIITE 7. ESIMERKKI YKE-TIETOKANNAN $PHENOL$-HAUN LIST-
TULOSTEESTA 

HUOM! Haku kohdistuu samanaikaisesti CHEM—, SYNO—, ACTI— ja PRCH—kenttiin 

FINNISH ENVIRONMENT INSTITUTE, PÄIVÄYS 
DATA BANK OF ENVIRONMENTAL PROPERTIES OF CHEMICALS 

DOCNO CAS-number CHEM 
7 3383-96-8 Abate 
26 2032-59-9 Aminocarb 
84 120-80-9 Catechol 
92 95-57-8 2-chlorophenol 
93 108-43-0 3-chlorophenol 
94 106-48-9 4-chlorophenol 
101 108-39-4 m-cresol 
102 95-48-7 o-cresol 
103 106-44-5 p-cresol 
130 120-83-2 2,4-Dichlorophenol 
136 105-67-9 2,4-dimethylphenol 
140 534-52-1 4,6-Dinitro-o-cresol 
141 25550-58-7 Dinitrophenol 
142 51-28-5 2,4-Dinitrophenol 
145 88-85-7 Dinoseb 
147 6988-21-2 Dioxacarb 
203 123-31-9 Hydroquinone 
216 2032-65-7 Methiocarb 
218 55-55-0 4-Methylaminophenolsulfate 
223 315-18-4 4-(dimethylamine)-3,5-xylyl N-methylcarbamate 
237 100-02-7 4-nitrophenol 
245 87-86-5 Pentachlorophenol 
248 108-95-2 Phenol 
259 114-26-1 2-isopropoxyphenyl methylcarbamate 
280 2539-17-5 Tetrachloroguaiacol 
281 4901-51-3 2,3,4,5-Tetrachlorophenol 
282 58-90-2 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 
283 935-95-5 2,3,5,6-tetrachlorophenol 
299 95-95-4 2,4,5-trichlorophenol 
300 88-06-2 2,4,6-trichlorophenol 
302 88-30-2 3-Trifluoromethyl-4-nitrophenol 
329 123-30-8 p-Aminophenol 
409 329-71-5 2,5-Dinitrophenol 
431 6392-46-7 Allyloxycarb 
544 1745-81-9 2-allylphenol 
561 3096-70-6 4-Amino-3,5-xylenol 
562 119-34-6 4-amino-2-nitrophenol 
583 131-74-8 Ammoniumpicrate 
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660 4097-36-3 4,6-Dinitro-o-sec-amylphenol 
673 DOW EC-7 * 
718 583-78-8 2,5-Dichlorophenol 
719 87-65-0 2,6-Dichlorophenol 
723 1570-65-6 2,4-dichloro-6-methylphenol 
735 6120-10-1 4-Dimethylamino-3,5-xylenol 
737 576-26-1 2,6-Dimethylphenol 
748 51053-28-2 Dinitrobutylphenol 
759 27193-86-8 p-Dodecylphenol 
782 p-phenolsulfonate (Na-) 
784 90-43-7 2-phenyl phenol 
807 90-05-1 Guaiacol 
827 1570-64-5 4-chloro-o-cresol 
843 95-87-4 2,5-dimethylphenol 
844 95-65-8 3,4-dimethylphenol 
845 108-68-9 3,5-dimethylphenol 
884 150-19-6 3-Methoxyphenol 
885 150-76-5 4-Methoxyphenol 
894 150-75-4 p-Methylaminophenol 
914 4920-77-8 3-Methyl-2-nitrophenol 
915 700-38-9 5-Methyl-2-nitrophenol 
949 131-52-2 Sodium pentachlorophenol 
963 88-75-5 2-Nitrophenol 
964 554-84-7 3-Nitrophenol 
969 119-33-5 2-nitro-p-cresol 
970 2581-34-2 4-Nitro-m-cresol 
971 700-38-9 6-Nitro-m-cresol 
983 9016-45-9 Nonylphenol ethoxylates 
1004 90-00-6 2-ethylphenol 
1009 80-46-6 p-(tert-pentyl)phenol 
1015 88-89-1 Picric acid 
1050 108-46-3 Resorcinol 
1071 108-93-0 Cyclohexanol 
1101 654-66-0 TFM 
1109 13037-86-0 4-(heptaloxy)phenol 
1111 118-79-6 2,4,6-tribromophenol 
1140 933-78-8 2,3,5-trichlorophenol 
1141 933-75-5 2,3,6-trichlorophenol 
1142 609-19-8 3,4,5-Trichlorophenol 
1156 2,4,4-trinitrophenol 
1177 93-15-2 4-allyl-1,2-dimethoxybenzene 
1178 100-66-3 Anisole 
1298 620-17-7 3-Ethylphenol 
1334 1689-83-4 Ioxynil 
1367 80-05-7 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) propane 
1400 1689-82-3 4-phenylazophenol 
1404 104-40-5 * 4-nonylphNonylphenol2-3 * a mixture of various 

isomers, solution 9:1 
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1427 591-27-5 3-Aminophenol 
1442 101-53-1 4-benzylphenol 
1465 1940-42-7 4-bromo-2,5-dichloro phenol 
1466 95-56-7 2-bromophenol 
1467 106-41-2 4-bromophenol 
1479 615-74-7 6-Chloro-3-cresol 
1480 3380-34-5 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy) phenol 
1509 2,2'-di-tert-butyl-4,4'-dimethyl-6,6'-methylene 

diphenol 
1524 4,4'-dichloro-2,2'-methylenediphenol 
1528 609-89-2 2,4-Dichloro-6-nitrophenol 
1529 576-24-9 2,3-Dichlorophenol 
1530 95-77-2 3,4-dichlorophenol 
1531 591-35-5 3,5-Dichlorophenol 
1575 95-55-6 o-aminophenol 
1576 Aminophenolsulfonic acid 
1609 121-00-6 4-methoxy-tert-butyl phenol 
1633 N-methylcarbamate-2-butylphenol 
1638 99-71-8 4-( 1-methylpropyl )phenol 
1650 5428-54-6 5-Nitro-2-cresol 
1654 1806-26-4 4-Octylphenol 
1660 4-phenyl phenol 
1702 Tri(alpha-methylbenzyl) phenol 
1704 2,4,6-trimethyl phenol 
1719 128-37-0 2,6-tert-butyl-4-cresol 
1724 2,6-dicyclohexyl phenol 
1743 2,4,6-tri-tert-butyl phenol 
1750 2446-69-7 p-Hexylphenol 
1822 59-50-7 4-Chloro-3-methylphenol 
1842 5847-59-6 2-Bromo-4-nitrophenol 
1843 591-20-8 3-Bromo-4-nitrophenol 
1844 3-bromophenol 
1866 98-54-4 p-tert-butylphenol 
1867 3766-81-2 o-sec-butylphenyl-N-methylcarbamate 
1919 123-07-9 4-Ethylphenol 
1921 18979-55-0 4-(hexyloxy)phenol 
1951 608-71-9 Pentabromophenol 
1952 771-61-9 Pentafluorophenol 
2126 599-64-4 p-Cumylphenol 
2145 137-09-7 2,4-Diaminophenol hydrochloride 
2296 1300-71-6 Xylenol 
2297 5510-99-6 2,6-Di-sec-butylphenol 
2298 96-76-4 2,4-Di-tert-butylphenol 
2299 732-26-3 2,4,6-Tri-tert-buthylphenol 
2300 4130-42-1 2,6-Di-t-butyl-4-ethylphenol 
2306 346-10-1 2-Fluorobutanamide-5-[2-(2,4-di-t-amylphenoxy)- 

butanamide] phenol 
2308 2042-14-0 3-Nitro-p-cresol 
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2313 25167-82-2 
2317 96-69-5 
2330 1300-51-2 
2335 2631-40-5 
2352 26967-76-0 
2377 92-69-3 
2378 118-82-1 
2379 4821-19-6 
2382 70-30-4 
2385 119-47-1 
2495 3864-99-1 

2517 527-60-6 
2535 95-85-2 
2544 120-32-1 
2552 2813-95-8 
2610 645-56-7 
2628 87-17-2 

Trichlorophenol 
4,4'-Thiobis(6-t-butyl-m-cresol) 
Sodium salts of phenolsulfonic acid 
o-Cumenyl methylcarbamate 
Tris(p-isopropylphenyl)phosphate 
p-Phenylphenol 
4,4'-Methylene bis(2,6-di-t-butylphenol) 
2,6-Dicyclohexylphenol 
Bis(2,3,5-trichloro-6-hydroxyphenyl)methane 
2,2'-Methylenebis(6-t-buthyl-4-methylphenol) 
2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-t-butylphenyl)-5-chloro-
benzotriazole 
2,4,6-Trimethylphenol 
2-Amino-4-chlorophenol 
o-Benzyl-p-chlorophenol 
Phenol, 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitroacetate 
4-Propylphenol 
Salicylanilide 
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LIITE 8. LYHENNELUETTELO 

APPREVIATIONS USED IN DATA BANK OF ENVIRONMENTAL PROPERTIES OF 
CHEMICALS (KEMIKAALIEN YMPÄRISTÖTIETOREKISTERISSA KÄYTETTYJA 
LYHENTEITA) 

WAYS OF EXPOSURE (ALTISTUSTAVAT) 

iat intraarterial valtimoon 
ial intraaural korvaan 
icy intracervical kaulaan 
idr intradermal ihoon 
idu intraduodenal pohjukaissuoleen 
ihl inhalation hengitysteitse 
ims intramuscular lihakseen 
ipc intraplacental istukkaan 
ipl intrapleural keuhkoihin 
ipr intraperitoneal vatsaonteloon 
im intrarenal munuaisiin 
isp intraspinal selkäytimeen 
itr intratracheal henkitorveen 
ivg intravaginal emättimeen 
ivn intravenous laskimoon 
ocu ocular silmään 
ort oral suun kautta 
par parenteral ruoansulatuskanavan ulkopuolelle 
rec rectal peräsuoleen 
scu subcutaneous ihonalaisesti 
skn skin ihoon 
ukn unknown ei tiedossa 

EXPOSURED SPECIES (ALTISTETFUJA LAJEJA) 

bdw wild bird species 
brd bird (domestic or lab) 
cat cat 
ckn chicken 
chd child 

luonnossa elävä lintu 
koti— tai laboratoriolintu 
kissa 
kana 
lapsi 
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ctl cattle nauta 
dck duck ankka 
dog dog koira 
frg frog sammakko 
gpg guinea pig marsu 
grb gerbil hyppyrotta 
ham hamster hamsteri 
hmn human ihminen 
inf infant pikkulapsi 
juv juvenile poikanen 
liv larvae toukka 
mam mammal nisäkäs 
man man mies/ihminen 
mky monkey apina 
mus mouse hiiri 
pgn pigeon kyyhkynen 
pig pig sika 
qal quail viiriäinen 
rat rat rotta 
rbt rabbit jänis 
sql squirrel orava 
ukn unreported ei ilmoitettu 
wmn woman nainen 

INVESTIGATION TARGET (TUTKIMUKSEN KOHDE) 

bhv behaviour käytös 
bms biomass biomassa 
car carsinogenic effects karsinogeenisuus 
dvm development kehitys 
grw growth kasvu 
his histology histologia 
ihb inhibition estäminen 
imb immobility liikkumattomuus 
mbt mobility liikkuvuus 
pht photosynthesis fotosynteesi 
phy physiology fysiologia 
preg pregnancy raskaus 
rdc reduction väheneminen 
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rpd 	 reproduction 	 lisääntyminen 
sry 	 survival 

	
henkiinjääminen 

sti 	 stimulation 	 stimulaatio 

LENGTH OF EXPOSURE (ALTISTUKSEN PITUUS) 

act acute akuutti 
sact subacute subakuutti 
chr chronic krooninen 
schr semichronic semikrooninen 
s second sekunti 
min minute minuutti 
hr hour tunti 
d day vuorokausi 
w week viikko 
mo month kuukausi 
yr year vuosi 

APPREVIATIONS IN FIELD ODOR (KENTÄSSÄ ODOR KÄYTETTYJÄ LYHENTEITÄ) 

Threshold Odour Concentration (T.O.C): 

When T.O.C. is given without any qualification, it is usually the 50 % recognition threshold 
(kun T.O.C. annetaan ilman muita määreitä, tarkoitetaan yleensä 50 % tunnistuskynnystä). 

Other definitions (muita määritelmiä): 

Hedonic tone: the pleasure or displeasure that the odour judge associated 
with the odor quality being observed (hajun laatu,hajun miellyttävyys tai 
epämiellyttävyys). 
Absolute Odour Threshold: the concentration at which 50 % of the odour 
panel detected the odour (pitoisuus, jossa 50 % arvioijista tunnistaa hajun). 

50 % Recognition Threshold: the concentration at which 50 % of the odour 
panel defined the odour as being representative of the odourant being 
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studied (pitoisuus, jossa 50 % arvioijista tunnistaa hajun tutkittavalle hajulle 
ominaiseksi). 

100 % Recognition Threshold: the concentration at which 100 % of the 
odour panel defined the odour as being representative of the odourant being 
studied (pitoisuus, jossa kaikki arvioijat tunnistavat hajun tutkittavalle 
hajulle ominaiseksi). 

PPT50 (Population Perception Threshold): the concentration at which 50% 
of the people who have a capable sense of smell are able to detect an odour 
(pitoisuus, jossa 50 % ihmisistä, joilla on hyvä hajuaisti tunnistavat hajun). 

PIT50 (Population Identification Threshold): the concentration at which 50 
% of the population can identify and describe the odour, or at least compare 
its quality with another odour (pitoisuus, jossa 50 % ihmisistä voi tunnistaa 
ja kuvailla hajua, tai ainakin vertailla sen laatua toiseen hajuun). 

IPT (Individual Perception Threshold): the lowest concentration of a parti-
cular odour at which a subject gave both an initial positive response and a 
repeated response when the same stimulus was given a second time (tietyn 
hajun alhaisin konsentraatio, missä koehenkilö saa kaksi oikeaa tunnistusta 
samasta hajusta). 

T.O.N.(Threshold Odour Number): the number of times a given volume of 
the gas sample has to be diluted with clean, odourless air to bring it to the 
threshold level (detected by 50 % of the panel observers). The T.O.N. is 
thus the value of the intensity of an odour expressed in odour units (niiden 
kertojen lukumäärä, jotka tietty kaasun näytemäärä täytyy laimentaa puh-
taalla hajuttomalla ilmalla, jotta saavutetaan kynnysarvo, jonka havaitsee 50 
% arvioijista). 

O.I.(Odour Index): a dimensionless term which is based upon vapor pressure and odour 
recognition threshold (100 %) as follows: (laaduton termi, joka perustuu höyrynpaineeseen ja 
hajun tunnistuskynnykseen (100 %) seuraavasti): 

(höyrynpaine) 
vapor pressure(ppm) 

O.I.= ------------------- 
odour recognition threshols (100 %) (ppm) 
(hajun tunnistuskynnys) 
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when 1 atm = 1000000 ppm 

Further information from (lisätietoja): Verschueren, K. Handbook of Environmental Data on 
Organic Chemicals. van Nostrand Reinhold Company, New York. 1983. 

WARNINGS (VAROITUKSET) 

Indications of danger (vaaraa osoittavat merkit) 

Xn noxious haitallista 
F inflammable helposti syttyvää 
T toxic myrkyllistä 
C corrosive syövyttävää 
Xi irritating ärsyttävää 
E explosive räjähtävää 
0 oxidizing hapettavaa 
N dangerous for the environment ympäristölle vaarallista 

Nature of the special risks attaching to dangerous substances (R—phrases) (Vaaraa 
osoittavat merkinnät (R—lausekkeet)) 

R1: Explosive when dry. Räjähtävää kuivana. 

R2: Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition. Räjähtävää 
iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. 

R3: Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition. 
Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen 
vaikutuksesta. 

R4: Forms very sensitive explosive metallic compounds. Muodostaa erittäin herkästi 
räjähtäviä metalliyhdisteitä. 

R5: Heating may cause an explosion. Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa. 

R6: Explosive with or without contact with air. Räjähtävää sellaisenaan tai ilman 
kanssa. 
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R7: May cause fire. Aiheuttaa tulipalon vaaran. 

R8: Contact with combustible material may cause fire. Aiheuttaa tulipalon vaaran 
palavien aineiden kanssa. 

R9: Explosive when mixed with combustible material. Räjähtävää sekoitettaessa 
palavien aineiden kanssa. 

R10: Flammable. Syttyvää. 

R11: Highly flammable. Helposti syttyvää. 

R12: Extremely flammable. Erittäin helposti syttyvää. 

R13: Extremely flammable liquefied gas. Erittäin helposti syttyvää nesteytettyä kaasua. 

R14: Reacts violently with water. Reagoi voimakkaasti veden kanssa. 

R15: Contact with water liberates highly flammable gases. Vapauttaa helposti syttyviä 
kaasuja veden kanssa. 

R16: Explosive when mixed with oxidizing substances. Räjähtävää hapettavien aineiden 
kanssa. 

R17: Spontaneously flammable in air. Itsestään syttyvää ilmassa. 

R18: In use, may form flammable/explosive vapour—air mixture. Käytössä voi muodos-
tua syttyvä/räjähtävä höyry—ilma—seos. 

R19: May form explosive peroxides. Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja. 

R20: Harmful by inhalation. Terveydelle haitallista hengitettynä. 

R21: Harmful in contact with skin. Terveydelle haitallista joutuessaan iholle. 

R22: Harmful if swallowed. Terveydelle haitallista nieltynä. 

R23: Toxic by inhalation. Myrkyllistä hengitettynä. 

R24: Toxic in contact with skin. Myrkyllistä joutuessaan iholle. 
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R25: Toxic if swallowed. Myrkyllistä nieltynä. 

R26: Very toxic by inhalation. Erittäin myrkyllistä hengitettynä. 

R27: Very toxic in contact with skin. Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle. 

R28: Very toxic if swallowed. Erittäin myrkyllistä nieltynä. 

R29: Contact with water liberates toxic gas. Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa. 

R30: Can become highly flammable in use. Käytettäessä voi muuttua helposti sytty-
väksi. 

R31: Contact with acids liberates toxic gas. Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. 

R32: Contact with acids liberates very toxic gas. Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua 
hapon kanssa. 

R33: Danger of cumulative effects. Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa 
altistuksessa. 

R34: Causes bums. Syövyttävää. 

R35: Causes severe bums. Voimakkaasti syövyttävää. 

R36: Irritating to eyes. Ärsyttää silmiä. 

R37: Irritating to respiratory system. Ärsyttää hengityselimiä. 

R38: Irritating to skin. Ärsyttää ihoa. 

R39: Danger of very serious irreversible effects. Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden 
vaara. 

R40: Possible risks of irreversible effects. Pysyvien vaurioiden vaara. 

R41: Risk of serious damage to eyes. Vakavan silmävaurion vaara. 

R42: May cause sensitization by inhalation. Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa 
allergiaa. 
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R43: May cause sensitization by skin contact. Ihokosketus voi aiheuttaa allergiaa. 

R44: Risk of explosion if heated under confinement. Räjähdysvaara kuumennettaessa 
suljetussa astiassa. 

R45: May cause cancer. Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. 

R46: May cause heritable genetic damage. Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita. 

R47: May cause birth defects. Saattaa aiheuttaa sikiövaurioita. 

R48: Danger of serious damage to health by prolonged exposure. Pitkäaikainen altistus 
voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle. 

R49: May cause cancer by inhalation. Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä. 

R50: Very toxic to aquatic organisms. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

R51: Toxic to aquatic organisms. Myrkyllistä vesieliöille. 

R52: Harmful to aquatic organisms. Haitallista vesieliöille. 

R53: May cause long—term adverse effects in the aquatic environment. Voi aiheuttaa 
pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 

R54: Toxic to flora. Myrkyllistä kasveille. 

R55: Toxic to fauna. Myrkyllistä eläimille. 

R56: Toxic to soil organisms. Myrkyllistä maaperäeliöille. 

R57: Toxic to bees. Myrkyllistä mehiläisille. 

R58: May cause long—term adverse effects in the environment. Voi aiheuttaa pitkäai-
kaisia haittavaikutuksia ympäristössä. 

R59: Dangerous for the ozone layer. Vaarallista otsonikerrokselle. 

R60 	May impair fertility. Voi heikentää hedelmällisyyttä. 

R61 	May cause harm to the unborn child. Vaarallista sikiölle. 
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R62 	Possible risk of impaired fertility. Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. 

R63 	Possible risk to harm to the unborn child. Voi olla vaarallista sikiöille. 

R64 	May cause harm to breastfed babies. Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa 
oleville lapsille. 

R65 	Harmful: may cause lung damage if swallowed. Haitallista: voi aiheuttaa keuhko- 
vaurion nieltäessä. 

Combination of R-phrases (yhdistetyt R-lausekkeet) 

R14/15: 	Reacts violently with water, liberating highly flammable gases. Reagoi voimak- 
kaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja. 

R15/29: 	Contact with water liberates toxic, highly flammable gas. Vapauttaa myrkyllisiä, 
helposti syttyviä kaasuja veden kanssa. 

R20/21: 	Harmful by inhalation and in contact with skin. Terveydelle haitallista hengitettynä 
ja joutuessaan iholle. 

R20/22: 	Harmful by inhalation and if swallowed. Terveydelle haitallista hengitettynä ja 
nieltynä. 

R20/21/22: Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Terveydelle haital-
lista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. 

R21/22: 	Harmful in contact with skin and if swallowed. Terveydelle haitallista joutuessaan 
iholle ja nieltynä. 

R23/24: 	Toxic by inhalation and in contact with skin. Myrkyllistä hengitettynä ja joutues- 
saan iholle. 

R23/25: 	Toxic by inhalation and if swallowed. Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä. 

R23/24/25: Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Myrkyllistä hengitetty-
nä, joutuessaan iholle ja nieltynä. 

R24/25: 	Toxic in contact with skin and if swallowed. Myrkyllistä joutuessaan iholle ja 
nieltynä. 
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R26/27: 	Very toxic by inhalation and in contact with skin. Erittäin myrkyllistä hengitettynä 
ja joutuessaan iholle. 

R26/28: 	Very toxic by inhalation and if swallowed. Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja 
nieltynä. 

R26/27/28: Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Erittäin myrkyl-
listä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. 

R27/28: 	Very toxic in contact with skin and if swallowed. Erittäin myrkyllistä joutuessaan 
iholle ja nieltynä. 

R36/37: 	Irritating to eyes and respiratory system. Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. 

R36/38: 	Irritating to eyes and skin. Arsyttää silmiä ja ihoa. 

R36/37/38: 	Irritating to eyes, respiratory system and skin. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja 
ihoa. 

R37/38: 	Irritating to respiratory system and skin. Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. 

R39/23: 	Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation. Myrkyllistä: 
erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä. 

R39/24: 	Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin. Myrkyllistä: 
erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle. 

R39/25: 	Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed. Myrkyllistä: 
erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä. 

R39/23/24: Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact 
with skin. Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja 
joutuessaan iholle. 

R39/23/25: Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallo-
wed. Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja 
nieltynä. 

R39/24/25: Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if 
swallowed. Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan 
iholle ja nieltynä. 
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R39/23/24/25: 	Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in 
contact with skin and if swallowed. Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien 
vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. 

R39/26: 	Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation. Erittäin 
myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä. 

R39/27: 	Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin. Erittäin 
myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle. 

R39/28: 	Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed. Erittäin 
myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä. 

R39/26/27: Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in 
contact with skin. Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara 
hengitettynä ja joutuessaan iholle. 

R39/26/28: Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation anad if 
swallowed. Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara 
hengitettynä ja nieltynä. 

R39/27/28: Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if 
swallowed. Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara 
joutussaan iholle ja nieltynä. 

R39/26/27/28: 	Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in 
contact with skin and if swallowed. Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien 
pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. 

R40/20: 	Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation. Terveydelle 
haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä. 

R40/21: 	Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin. Terveydelle 
haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle. 

R40/22: 	Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed. Terveydelle haitallista: 
pysyvien vaurioiden vaara nieltynä. 

R40/20/21: Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with 
skin. Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan 
iholle. 
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R40/20/22: Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed. 
Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä. 

R40/21/22: Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed. 
Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä. 

R40/20/21/22: 	Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact 
with skin and if swallowed. Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden 
vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. 

R42/43: 	May cause sensitization by inhalation and skin contact. Altistuminen hengitysteitse 
ja ihokosketus voi aiheuttaa allergiaa. 

R48/20: 	Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through 
inhalation. Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa 
haittaa terveydelle hengitettynä. 

R48/21: 	Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact 
with skin. Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa 
haittaa terveydelle joutuessaan iholle. 

R48/22: 	Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed. 
Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa ter-
veydelle nieltynä. 

R48/20/21: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through 
inhalation and in contact with skin. Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus 
voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle. 

R48/20/22: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through 
inhalation and if swallowed. Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi 
aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä. 

R48/21/22: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact 
with skin and if swallowed. Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi 
aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä. 

R48/20/21/22: 	Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through 
inhalation, in contact with skin and if swallowed. Terveydelle haitallista: 
pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, 
joutuessaan iholle ja nieltynä. 
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R48/23: 	Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhala- 
tion. Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle 
hengitettynä. 

R48/24: 	Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with 
skin. Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle 
joutuessaan iholle. 

R48/25: 	Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed. 
Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle 
nieltynä. 

R48/23/24: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhala-
tion and in contact with skin. Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa 
vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle. 

R48/23/25: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhala-
tion and if swallowed. Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa 
haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä. 

R48/24/25: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with 
skin and if swallowed. Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa 
haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä. 

R48/23/24/25: 	Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through 
inhalation, in contact with skin and if swallowed. Myrkyllistä: pitkäaikainen 
altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan 
iholle ja nieltynä. 

R50/53: 	Very toxic to aquatic organisms, may cause long—term adverse effects in the 
aquatic environment. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia 
haittavaikutuksia vesiympäristössä. 

R51/53: 	Toxic to aquatic organisms, may cause long—term adverse—effects in the aquatic 
environment. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia 
vesiympäristössä. 

R52/53: 	Harmful to aquatic organisms, may cause long—term adverse effects in the aquatic 
environment. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia 
vesiympäristössä. 
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APPREVIATIONS IN FIELD MUTA (KENTÄSSÄ MUTA KÄYTETTYJÄ LYHENTEITÄ) 

Mutation test system: 

mmo mutation in microorganisms 
mma microsomal mutagenicity assay 
mnt micronucleus test 
sit specific locus test 
dnd DNA damage 
dnr DNA repair 
dns unscheduled DNA synthesis 
mrc gene conversion and mitotic recombination 
cyt cytogenic analysis 
sce sister chromatid exchange 
sin sex chromosome loss and nondisjunction 
dit dominant lethal test 
msc mutation in mammalian somatic cells 
hma host—mediated assay 
trn heritable translocation test 
otr oncogenic transformation 

Test species: 

Bacteria 
bcs 	Bacillus subtilis 
esc 	Escherichia coli 
kip 	Klebsiella pneumoniae 
sat 	Salmonella typhimurium 
srm 	Serratia marcesmarcescens 

Molds 
asn Aspergillus nidulans 
nsc Neruospora crassa 

Yeasts 
smc Saccharomyces cerevisiae 
ssp Schizosaccharomyces pombe 



LIITE 8/15 

Insects 
dmg Drosophila melanogaster 
dpo Drosophilia pseudo—obscura 

Cell types: 
bmr bone marrow 
emb embryo 
fbr fibroblasts 
hla hela cell 
leu leukocyte 
lug lung 
lym lymphocyte 
mmr mammary gland 
ovr ovary 

The lowest dose producing a positive effect is cited. 
Further information from: Sax, I. 1986. Hazardous chemicals information annual No. 1. Van 
Nostrand Reinhold Information Services. 766s. 

APPREVIATIONS USED IN SKIN AND EYE IRRITATION TESTS 
(LYHENTEITÄ, JOITA ON KÄYTETTY IHO— JA SILMÄ—ÄRSYTYSTESTEISSÄ) 

SKIN 

The most standard animal irritation test is the Draize procedure. When test procedures other than 
in the Draize test, appropriate codes are included in the data line. 

The most common modification is the lack of occlusion of the test patch, so that the treated 
area is left open to the atmosphere. In such cases the notation, open, appears in the irritation 
data line. Another frequent modification involves whole arm or whole body immersion in the 
test substance or, more commonly, in a dilute aqueous solution of the test substance. This type 
of test is often conducted on soap and detergent solutions. Immersion data are identified by the 
abbreviation, imm, in the data line. 

Single application by the modified Draize procedure is indicated by only a dose amount. If no 
exposure time is given, then the data are for the standard 72 hour test. 
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Response category 	Skin reaction 
(Draize) 

mild 	 well difined eryhema and slight edema (edges of area well defined by 
definite raising) 

moderate 	 moderate to severe erythema and moderate edema (area raised approxi- 
mately 1 mm) 

severe 	 severe erythema (beet redness) to slight eschar formation (injuries in 
depth) and severe edema (raised more than 1 mm and extending beyond 
area of exposure) 

Eye irritation study procedures developed by Draize have been modified and adopted as a 
regulatory test. 

A test is scored positive if any of the following effects are observed: 
1. ulceration (besides fine stippling); 
2. Capacity of the cornea (other than slight dulling of normal luster); 
3. inflammation of the iris (other than a slight deepening of the rugae or circumcorneal injection 
of the blood vessel) 
4. swelling of the conjunctiva (excluding the cornea and iris) with eversion of the eyelid; 
5. a diffuse crimson—red color with individual vessels not clearly identifiable. 

A substance is an eye irritant if four of six rabbits score positive. It is considered a nonirritant if 
none or only one of six animals exhibits irritation. 

All eye irritant test exposures are assumed to be continuous, unless the reference states that the 
eyes were washed after instillation. In this case, the notation rns (rinsed) in included in the 
data line. 

When an accidental exposure, such as a spill, is cited, the data line includes the abbreviation 
nse (non—standard exposure). 

I = intermittent exposure. 
Further information from: Sax, I. 1986. Hazardous chemicals information annual No. 1. Van 
Nostrand Reinhold Information Services. 766s. 
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TOXICITY VALUES (TOKSISUUSARVOJA) 

LD50 	Dose that kills 50 % of the population. Annos, joka tappaa 50 % populaatiosta. 

LC50 	Concentration that within testing period kills 50 % of the population. Pitoisuus, 
joka koeajan kuluessa tappaa 50 % koe-eliöistä. 

LDLo 	Lowest dose that has increased lethality. Pienin annos, jonka on todettu lisänneen 
kuolleisuutta. 

LCLo 	Lowest concentration that has increased lethality. Pienin pitoisuus, jonka on 
todettu lisänneen kuolleisuutta. 

TDLo 	Lowest dose that has induced toxicological reactions to man or carcinogenic, 
neoplastigenic or teratogenic reactions to test animals or man. Pienin annos, jonka 
on todettu aiheuttaneen myrkkyvaikutuksia ihmiselle tai karsinogeenisia, neoplasti-
geenisia tai teratogeenisia vaikutuksia koe-eläimiin tai ihmisiin. 

TCLo 	Lowest concentration that has induced reactions mentioned with TDLo. Pienin 
pitoisuus, jonka on todettu aiheuttaneen edellisessä kohdassa mainittuja vaikutuk-
sia. 

EC50 	Concentration that within testing period induces some specified toxicological 
reaction in 50 % of the population. Pitoisuus, joka koeaikana aiheuttaa jonkin 
erikseen määritellyn myrkkyvaikutuksen puolelle koe-eliöistä. 

EbC50 (x hr) The median effective concentration for inhibition of growth based on a comparison 
of areas under the growth curves after "x" hours (biomass). Keskimääräinen 
kasvua estävä pitoisuus, joka on laskettu kasvukäyrien alapuolisia pinta-aloja 
vertailemalla "x" tunnin jälkeen (biomassa). 

E,C50 (x-y hr) 	The median effective concentration for inhibition of growth based on a 
comparison of maximum growth rates (from "x" to "y" hours) (rate). 
Keskimääräinen kasvua estävä pitoisuus, joka on laskettu maksimikas-
vunopeuksia vertailemalla (tunneista x tunteihin y) (nopeus). 
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LOEC 	Lowest concentration that within testing period induces some specified toxicologi- 
cal reactions. Pienin pitoisuus, joka koeaikana aiheuttaa joitakin erikseen määritel-
tyjä myrkkyvaikutuksia. 

NOEC 	Concentration that has induced no toxicological effects. Pitoisuus, jossa myrkky— 
vaikutuksia ei ole todettu. 

ALD 	Approximate lethal dose (indicates acute oral toxicity). Arvioitu tappava annos 
(kuvaa akuuttia oraalista toksisuutta). 

LDfr 	Daily dose that kills 50 % of the population in 72 hour feeding test (indicates 
subacute toxicity). Päiväannos, joka tappaa puolet koe—eläimistä kolmen vuoro-
kauden ruokakokeessa (kuvaa subakuuttia toksisuutta). 

BIOCONCENTRATION FACTOR (BIOLOGINEN KERTYVYYSTEKIJÄ): 

BCF 	The ratio of the concentration of the test chemical in the test animal to the 
concentration in the test environment (e.g. water) or the ratio between uptake rate 
and depuration rate. 
Kemikaalin pitoisuuden suhde testieläimessä verrattuna pitoisuuteen testiympäris-
tössä (esim. vedessä) tai kemikaalin otto— ja eritysnopeuden suhde. 

DISSOCIATION CONSTANTS (DISSOSIAATIOVAKIOT) 

K, Dissociation constant, acids. Happovakio. 
pK, — logK, 
Kb  Dissosiation constant, bases. Emäsvakio. 
pKb  — logK, 
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OTHERS (MUITA) 

hid Hard dilution water. Kova laimennusvesi. 
sfd Soft dilution water. Pehmeä laimennusvesi. 
NIP National Toxicology Program 
NCI National Cancer Institute 
NTIS National Technical Information Service 

(U.S. Department of Commerce) 
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LIITE 9. LAJILUETTELO 

LIST OF SPECIES (LAJILUETTELO) 

SCIENTIFIC NAME 	ENGLISH NAME 	 FINNISH NAME 
(TIETEELLINEN NIMI) 	(ENGLANNINKIELINEN 	(SUOMENKIELINEN 

NIMI) 	 NIMI) 

MAMMALS (NISÄKKÄÄT) 

Alces alces moosehirvi 

Alopex lagopus Arctic fox naali 

Antilocapra americana pronghorn antelope hanka—antilooppi 

Aposemus sylvaticus field mouse pikkumetsähiiri 

Arctocephalus pusillus Australian fur seal etelänmerikarhu 

Blarina brevicauda short—tailed shrew lyhythäntäpäästäinen 

Callorhinus ursinus Northern fur seal turkishylje 

Canis familiaris dog koira 

Canis latrans coyote kojootti 

Canis lupus wolf susi 

Capreolus capreolus roe deer metsäkauris 

Castor canadensis beaver majava 

Clethrionomys gapperi red—backed vole amerikan punamyyrä 

Clethrionomys 
glareolus bank vole metsämyyrä 

Cryptotis parva least shrew amerikankääpiöpäästäinen 

Cystophoracristata hooded seal kuplahylje 

Delphinapterus leucas Beluga whale maitovalas 

Delphinus delphis common dolphin delfiini 

Eptesicus capensis bat Vespertilionidae—lepakkolaji 

Eptesicus fuscus big brown bat Vespertilionidae—lepakkolaji 

Erignathus barbatus bearded seal partahylje 

Eutamias amoenus chipmunk maaorava—laji 

Funambulus pennanti ground squirrel palmuorava 

Glaucomys volans flying squirrel etelän liito—orava 
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Globicephala short-finned 
macrorhyncha pilot whale isokuonopallopää 

Globicephala melaena Atlantic pilot whale pallopää 

Halichoerus grypus grey seal halli 

Hyperoodon ampullatus bottlenosed whale pullonokkavalas 

Lagenodelphis hosei Fraser's dolphin fraserindelfiini 

Lagernorhynchus 
albirostris white-beaked dolphin valkonokkadelfiini 

Lagerorhynchus Pacific white-sided 
obliquidens dolphin juovadelfiini 

Lagerorhynchus 
obscurus dusky dolphin mustadelfiini 

Lasiurus borealis red bat lepakko-laji 

Lepus americanus snowshoe hare lumikenkäjänis 

Lepus black-tailed 
californicus jackrabbit mustahäntäjänis 

Lepus capensis brown hare rusakko 

Lepus timidus mountain hare metsäjänis 

Lutra sp. otter saukko-lajeja 

Lynx rufus bobcat punailves 

Martens americana marten amerikannäätä 

Martes pennanti fisher kalastajanäätä 

Megaptera novaeangliae humpback whale ryhävalas 

Mephitis mephitis striped skunk haisunäätä 

Mesocriterus auratus hamster hamsteri 

Mesoplodon 
densirostris dense-beaked whale blainvillenvalas 

Microtus arvalis common vole kenttämyyrä 

Microtus canicaudus gray-tailed vole myyrä-laji 

Microtus longicaudus myyrä-laji 

Microtus montanus myyrä-laji 

Microtus 
pennsylvanicus meadow vole niittymyyrä 

Monachus schauinslandi Hawaian monk seal havaijinhylje 

Mus musculus house mouse kotihiiri 

Mustela nivalis weasel isolumikko 

Mustela putorius furo ferret hilleri 
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Mustela vison mink minkki 

Myotis grisescens gray bat siippa-laji 

Myotis lucifugus little brown bat siippa-laji 

Myotis sodalis Indiana myotis siippa-laji 

Neomeris phocaenoides finless porpoise rosopyöriäinen 

Neotoma cinerea pack rat kauppiasrotta 

Nycteris Egyptian hollow- 
thebaica faced bat Theban lepakko 

Nycticeius humeralis evening bat siippa-laji 

Nycticeius schlieffeni siippa-laji 

Odocoileus hemionus mule deer isokorva-, muulipeura 

Odocoileus virginianus white-tailed deer valkohäntäpeura 

Ondatra zibethica muskrat piisami 

Oryzomys palustris rice rat riisirotta 

Ovis aries sheep lammas 

Pagophilus 
groenlandicus harp seal grönlanninhylje 

Peromyscus gossypinus cotton mouse hiiri-laji 

Peromyscus leucopus white-footed mouse valkojalkahiiri 

Peromyscus maniculatus deer mouse peurahiiri 

Peromyscus polionotus old-field mouse peurahiiri-laji 

Phoca groenlandica harp seal grönlanninhylje 

Phoca hispida ringed seal norppa 

Phoca hispida 
saimensis Saimaa ringed seal saimaannorppa 

Phoca vitulina harbour seal kirjohylje 

Phocaenoides dalli Dall's porpoise dallinpyöriäinen 

Phocoena phocoena harbour porpoise pyöriäinen 

Physeter catodon sperm whale kaskelotti 

Pontoporia blainvillei franciscana dolphin fransiskaanidelfiini 

Procyon lotor raccoon pesukarhu 

Rangifer tarandus caribou,reindeer poro 

Rattus norwegicus rat rotta 

Reithrodontomys 
humulis harvest mouse vaivaishiiri-laji 
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Reithrodontomys 
megaloris vaivaishiiri—laj i 

Scalopus aquaticus mole amerikanmaamyyrä 

Sciurus carolinensis gray squirrel harmaaorava 

Scotophilus lesser yellow 
borbonicus house bat siippa—laji 

Scotophilus dingani siippa—laji 

Sigmodon hispidus cotton rat puuvillarotta 

Sorex araneus common shrew metsäpäästäinen 

Sorex cinereus shrew sp. päästäis—laji 

Sorex vagrans shrew sp. päästäis—laji 

Sotalia guianensis surinam dolphin delfiini—laji 

Spermophilus Columbian ground 
columbianus squirrel maaoravalaji 

Spermophilus 13—lined ground 
tridecimlineatus squirrel leopardisiiseli 

Spermophilus varigatus rock squirrel maaorava—laji 

Stenella coeruleoalba striped dolphin kirjodelfiini 

Steno bredanensis rough—toothed dolphin rosohammasdelfiini 

Sus scrofa wild boar villisika 

Sylvilagus aquaticus swamp rabbit rämekaniini 

Sylvilagus floridanus cottontail rabbit pumpulihäntäkaniini 

Sylvilagus palustris marsh rabbit suokaniini 

Tadarida brasiliensis Mexican free—tailed doggilepakko—laji 
bat 

Tamiasciurus 
hudsonicus red squirrel punaorava 

Taxidea taxus badger amerikanmäyrä 

Turniops truncatus bottle—nosed dolphin pullonokkadelfiini 

Ursus maritimus polar bear jääkarhu 

Vulpes fulva red fox punakettu 

Vulpes velox kit fox kissakettu 

Vulpes vulpes fox kettu 

Zalophus californianus California sea lion Kalifornian merileijona 
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PLANTS (KASVTI") 

Allium cepa onion sipuli 

Avena sativa oats kaura 

Beta vulgaris sugarbeet sokerijuurikas 

Betula alleghaniensis yellow birch koivu—laji 

Betula paperifera white birch koivu—laji 

Chenopodium album lambs quarters jauhosavikka 

Circium arvense Canada thistle pelto—ohdake 

Citrus aurantium sour orange sitrus—laji 

Cucumis sativus cucumber kurkku 

Cyperus rotundus purple nutsedge 

Festuca rubra creeping red fescue punanata 

Glycine max soybean soijapapu 

Gossypium sp. cotton puuvilla 

Gracilaria foliifera red seaweed punainen merilevä—laji 

Gracilaria verrucosa red seaweed punainen merilevä—laji 

Helianthus annus sunflower auringonkukka 

Hordeum vulgare barley ohra 

Lactuva sativa lettuce lehtisalaatti 

Lolium perenne ryegrass raiheinä 

Lycopersicon 
esculentum tomatoe tomaatti 

Onobrychis viciaefolia sainfoin esparsetti 

Oryza sativa rice riisi 

Phaseolus vulgaris bean papu 

Pisum sativum pea herne 

Pleum pratense timothy timotei 

Poa annua annual meadow grass kylänurmikka 

Populus tremula aspen haapa 

Pseudotsuga menziesii Douglas fir Douglas—kuusi 

Secale cereale rye ruis 

Senecio vulgaris groundsel peltovillakko 

Sesbania exaltata 
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Setaria viridis green foxtail 

Trifolium pratense red clover 

Triticum aestivum wheat 

Triticum hibernum wheat 

Triticum sativum wheat 

Vicia faba horse, broad bean 

Vicia sativa common vetch 

Xanthium pensylvaticum cocklebur 

Zea mays maize 
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vihreä pantaheinä 

apila 

kevätvehnä 

syysvehnä 

viljelysvehnä 

härkäpapu 

elovirna,peltovirna 

sappiruoho 

maissi 

BIRDS (LINNUT) 

Acanthis cannabina hemppo 

Accipiter cooperii Cooper's hawk kyyhkyhaukka 

Acrocephalus dumetorum blyth's reed warbler viitakerttunen 

Acrocephalus palustris marsh warbler luhtakerttunen 

Acrocephalus schoenobaenus sedge warbler ruokokerttunen 

Agelaius phoeniceus red—winged blackbird punaolkaturpiaali 

Agelaius tricolor tricoloured blackbird kalifornianturpiaali 

Alauda arvensis eurasian sky lark kiuru 

Alectoris rufa red—legged partridge punapyy 

Anas acuta common pintail jouhisorsa 

Anas discors blue—winged teal sinisiipitavi 

Anas platyrhynchos mallard duck sinisorsa 

Anser anser greylag goose merihanhi 

Anthus pratensis meadow pipit niittykirvinen 

Aphelocoma 
cOerulescens scrub jay kalifornianpensasnärhi 

Apus apus common swift tervapääsky 

Aquila chrysaetos golden eagle kotka 

Aratinga canicularis orange—fronted conure termiittiaratti 

Aratinga pertinax brown—throated conure orinoconaratti 

Asio flammeus short—eared owl suopöllö 

Asio otus long—eared owl sarvipöllö 

Bombycilla cedrorum cedar waxwing amerikantilhi 
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Branta canadensis Canada goose kanadanhanhi 

Buteo swainsonii Swainson's hawk preerianhaukka 

Calamospiza melanocory lark bunting 

Carduelis carduelis eurasian goldfinen tikli 

Carduelis chloris western greenfinch viherpeippo 

Carpodacus cassinii Cassins finch mäntypunavarpunen 

Carpodacus erythrinus common rosenfinch punavarpunen 

Carpodacus mexicanus house finch pihapunavarpunen 

Cassidix major boat—tailed grackle 

Cillipepla californica California quail 

Circus cyaneus harrier sinisuohaukka 

Colinus virginianus common bobwhite peltoviiriäinen 

Columba livia rock dove, common pigeon kesykyyhky 

Columba oenas stock pigeon uuttukyyhky 

Columba palumbus wood pigeon sepelkyyhky 

Columbina passerina common ground dove suomuvarpuskyyhky 

Columbina talpacoti ruddy ground dove kastanjavarpuskyyhky 

Corvus brachyrhynchos American crow amerikanvaris 

Corvus corax common raven korppi 

Corvus corone carrion crow varis 

Corvus frugilegus rook mustavaris 

Corvus monedula jackdaw naakka 

Coturnix coturnix common quail viiriäinen 

Coturnix japonica Japanese quail japaninviiriäinen 

Coturnix virginianus bobwhite quail virginianpyy 

Crex crex corn crace ruisrääkkä 

Cyanocitta cristata blue jay sinitöyhtönärhi 

Cyanocorax yncas green jay loistonärhi 

Delichon urbica common house martin räystäspääsky 

Dendrocygna bicolor fulvous whistling—duck ruskoviheltäjäsorsa 

Emberiza citrinella yellow bunting keltasirkku 

Emberiza hortulana ortolan bunting peltosirkku 

Emberiza schoeniclus reed bunting pajusirkku 

Eremophila alpestris homed lark tunturikiuru 

Euplectes orix red bishop punapiispa 
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Falco sparverius American kestrel amerikantuulihaukka 

Falco tinnunculus common kestrel tuulihaukka 

Gallinago gallinago common snipe taivaanvuohi 

Gallus domesticus domestic chicken kana 

Gallus gallus red jungle—fowl punaviidakkokana 

Grus canadensis sandhill crane hietakurki 

Hirundo rustica swallow haarapääsky 

Lanius collurio red—backed shrike pikkulepinkäinen 

Larus canus mew gull kalalokki 

Larus delawarensis ring—billed gull rengasnokkalokki 

Leptotila verreauxi white—fronted dove juoksukyyhky 

Locustella fluviatilis river warbler viitasirkkalintu 

Locustella naevia grasshopper warbler pensassirkkalintu 

Lopnortyx califomica California quail kaliforniantupsuviiriäinen 

Meleagris gallopavo wild turkey kalkkuna 

Melopsittacus 
undulatus budgerigar undulaatti 

Molothrus ater brown—headed cowbird lehmäturpiaali 

Molothrus bonariensis shiny cowbird hohtoturpiaali 

Motacilla alba wagtail västäräkki 

Motacilla flava yellow wagtail keltavästäräkki 

Myiopsitta monachus monk parakeet munkkiaraatti 

Numenius arquata western curlew isokuovi 

Oenanthe oenanthe northern wheather kivitasku 

Ortalis vetula plain chachalaca ruskosiipikaklattaja 

Passer domesticus house sparrow varpunen 

Passer luteus golden sparrow 

Perdix perdix grey partridge peltopyy 

Phasianus colchicus common pheasant fasaani 

Philomachus pugnax ruft suokukko 

Phylloscopus trochilus willow warbler pajulintu 

Pica nuttalli yellow—billed magpie kalifornianharakka 

Pica pica black—billed magpie harakka 

Ploceus culullatus village weaver kyläkutoja 

Ploceus taeniopterus Northern masked weaver viitakutoja 
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Quelea quelea red—billed quelea miljoonakutoja 

Quiscalus quiscula common grackle purppuraturpiaali 

Saxicola rubetra whinchat pensastasku 

Scardafella inca inca dove inkakyyhky 

Scardafella squammata scaly dove suomuinkakyyhky 

Spiza americana dickcissel 

Sporophila minuta ruddy—breasted seedeater punasirkkanen 

Streptopelia risoria ringed turtledove 

Streptopelia turtur turtle dove tunturikyyhky 

Sturnus vulgaris European starling kottarainen 

Sylvia communis whitethroat pensaskerttu 

Sylvia curraca lesser whitethroat hernekerttu 

Tangavius aeneus bronzed cowbird 

Toxostoma curvirostre curve—billed thrasher lavertajasirppimatkija 

Toxostoma rufum brown thrasher ruostesirppimatkija 

Tringa glareola wood sandpiper liro 

Tringa totanus common redshank punajalkaviklo 

Turdus migratorius American robin punarintarastas 

Turdus pilaris fieldfare räkättirastas 

Tympanuchus 
phasianellus sharp—tailed grouse suippopyrstökana 

Tyto alba barn owl tomipöllö 

Vanellus vanellus northern lapwing töyhtöhyyppä 

Volatia jacarina blue—black grassquit 

Xanthocephalus 
xanthocephalus yellow—headed blackbird 

Zebauda auriculata eared dove 

Zenaida asiatica white—winged dove pikkusiipikyyhky 

Zenaida macroura mourning dove vaikertajakyyhky 

Zonotrichia 
atricapilla golden—crowned sparrow kultakruunusirkku 

Zonotrichia leucophrys white—crowned sparrow juovapääsirkku 
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INSECTS (HYÖNTEISET) 

Acroneuria stonefly koskikorento 

Acroneuria lycorias 

Acroneuria pacifica stonefly koskikorento 

Aedes mosquito fly sääski 

Aedes aegypti mosquito fly moskiitto 

Anopheles mosquito fly moskiitto 

Apis honey bee mehiläinen 

Apis mellifena honey bee mehiläinen 

Baetis mayfly sukeltajasurviainen 

Bombus bumble bee kimalainen 

Chaoborus phantom midges sulkasääski 

Chironomus midge surviaissääski 

Chironomus plumosus midge surviaissääski 

Chironomus riparius midge surviaissääski 

Claassenia sabulosa stonefly koskikorento 

Cloeon surviainen 

Coccinella repanda leppäpirkko 

Corixa punctata maalude 

Culex mosquito fly sääski 

Ephemerella mayfly vesiperhonen 

Hexagenia mayfly päiväkorento 

Ischnura elegans sudenkorento 

Ischnura venticalis damselfly neidonkorento 

Isonychia 

Isoperla stonefly koskikorento 

Lestes congener damselfly neidonkorento 

Macromia dragonfly sudenkorento 

Musca domestica housefly huonekärpänen 

Nemoura unerea 

Ophiogomphus rupinsalensis 

Orconectes 

Periplaneta americana common cockroach sokeritorakka 
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Polypedilum nubifer chironomidae 

Pteronarcella stonefly koskikorento 

Pteronarcella badia stonefly koskikorento 

Pteronarcys stonefly koskikorento 

Pteronarcys 
californica stonefly koskikorento 

Pycnopsyche 

Ranatra vesilude 

Ranatra elongata vesilude 

Simulium 

Skwala stonefly koskikorento 

Stomomyx calcitrans stable fly pistokärpänen 

Tanytarsus surviainen 

FISHES (KALAT) 

Abramis brama bream lahna 

Acanthurus surgeon fish välskärikala 

Alburnus alburnus bleak salakka 

Aldrichetta forsteri yelloweye mullet keltti—laji 

Anarchichas lupus wolf—fish merikissa 

Anchoa mitchilly bay anchovy anjovis 

Anguilla anguilla European eel ankerias 

Anguilla japonica Japanese eel japaninankerias 

Anguilla rostrata American eel amerikanankerias 

Anguilla vulgaris eel ankerias 

Aplocheilus lineatus panchax lineatus juovasukkulakala 

Aspius aspius asp toutain 

Bambusia affinis 

Barbus conchonius, 
Puntius conchonius barb loistobarbi 

Barbus stigma barb bengalinbarbi 

Barbus ticto ticto, 
Puntius ticto ticto barb aurinkobarbi 

Brachydanio rerio zebrafish seeprakala 

Branchycentrus americanus 
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Brevoortia patronus Gulf menhaden menhaden 

Brevoortia tyrannus Atlantic menhaden menhaden 

Carassius auratus goldfish kultakala 

Carassius carassius Crucian carp ruutana 

Catostomus catostomus longnose sucker imukarppi 

Catostomus commersoni white sucker valkoimukarppi 

Channa punctata, 
Ophiocephalus 

punctatus snakeheadfish pilkkukäärmeenpääkala 

Channa striata snakeheadfish raitakäärmeenpääkala 

Chanos chanos milkfish maitokala 

Clarias batrachus walking catfish konnamonni 

Clupea harengus herring silli 

Clupea harengus 
harengus Atlantic herring silli 

Clupea pallasii Pacific herring silli 

Clupea sprattus sprat kilohaili 

Colisa fasciata giant gourami juovarihmakala 

Coregonus albula vendace muikku 

Coregonus lavaretus powan,lavaret vaellussiika 

Ctenopharyngodon carp karppi 

Ctenopharyngodon 
idella grass carp, ruohokarppi 

white amur 

Cyprinodon macularis aavikkohammaskarppi 

Cyprinodon variegatus sheepshead minnow loistohammaskarppi 

Cyprinus carpio common carp karppi 

Engraulis 
engrasicolus European anchovy sardelli 

Esox lucius Northern pike hauki 

Eutrhynnus pelamis skipjack tuna boniitti 

Fundulus heteroclitus mummichog siniraitahammaskarppi 

Gadus morhua Atlantic cod turska 

Gambusia affinis mosquitofish moskiittokala 

Gasterosteus three—spined 
aculeatus stickleback kolmipiikki 

Gobio gobio gudgeon törö 
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Gobius minutus goby hietatokko 

Heteropneustes 
fossilis airsac catfish keuhkomonni 

Hippoglossus 
hippoglossus halibut ruijanpallas 

Hypophthalmichthys 
molitrix silver carp hopeakarppi 

Hypophthalmichthys 
nobilis bighead "paksuotsa" 

Ictalurus melas, 
Ameiurus melas black bullhead piikkimonni 

Ictalurus natalis yellow bullhead piikkimonni 

Ictalurus nebulosus brown bullhead jokimonni 

Ictalurus punctatus, 
Ameiurus nebolosus channel catfish pilkkupiikkimonni 

Jordanella floridae American catfish floridanhammaskarppi 

Kuhlia sandvicensis mountain bass 

Labeo red tailed 
bicolor black "shark" tulipyrstö 

Labeo erythrurus, punahuulibarbi 
Labeo rohita 

Lagodon aurinkoahven 

Lagodon rhomboides marine pin perch 

Lebistes reticulatus, 
Poecilia reticulata guppy miljoonakala 

Leistomus canthurus 

Lepomis cyanellus green sunfish viheraurinkoahven 

Lepomis gibbosus pumpkinseed aurinkoahven 

Lepomis humilis common sunfish aurinkoahven 

Lepomis macrochirus bluegill sunfish isoaurinkoahven 

Lepomis megalotis longear sunfish korva—aurinkoahven 

Lepomis microlophus redear sunfish aurinkoahven 

Leuciscus idus ide säyne 

Leuciscus leuciscus dace seipi 

Limanda limanda common dab hietakampela 

Lota Iota burbot made 

Lucania parva rainwater killifish 
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Macropodus spike—tailed 
cupanus paradisefish pikkuparatiisikala 

Macropodus 
opercularis paradisefish isoparatiisikala 

Mallotus villosus capelin villakuore 

Menidia audens Atlantic silverside missisippinhopeakylki 

Menidia medinia sateenkaarikala 

Micromesistius 
poutassou blue whiting mustakitaturska 

Micropterus dolomieu smallmouth bass pikkubassi 

Micropterus salmoides largemouth bass isobassi 

Morone labrox sea bass meribassi 

Morone saxatilis, 
Roccus saxatilis striped bass juovabassi 

Mugil cephalus striped mullet juovakeltti 

Mulloidichthys spp. goatfish 

Mystus bleekeri 

Mystus vittatus striped catfish kultajuovamonni 

Noemacheilus montanus hill stream fish 

Notopterus notopterus knifefish harmaateräkala 

Oncorhynchus gorbuscha pink salmon kyttyrälohi 

Oncorhynchus keta chum salmon, koiralohi 
dog salmon 

Oncorhynchus kisutch coho salmon, hopealohi 
silver salmon 

Oncorhynchus masu masu salmon masulohi 

Oncorhynchus nerka sockeye salmon, punalohi 
blueback salmon 

Oncorhynchus nerka 
kennerlyi kokanee intiaanilohi 

Oncorhynchus 
tschawytscha chinook salmon, kuningaslohi 

king salmon 

Ophiocephalus punctatus, 
Charma punctata snakeheadfish pilkkukäärmeenpääkala 

Ozyrias latipes geisha—girl medaka, medaka 
ricefish 

Perca flavescens yellow pearch kelta—ahven 

Perca fluviatilis perch ahven 
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Petromyzon marinus sea lamprey merinahkiainen 

Phoxinus phoxinus minnow mutu 

Pimephales promelas fathead minnow rasvapäämutu 

Platichthys flesus flounder kampela 

Pleuronectes platessa plaice punakampela 

Poecilia latipinna, 
Mollienesia latipinna sailfin molley leveäevämolli 

Poecilia reticulata, 
Lebistes reticulatus guppy miljoonakala 

Poeciliopsis top minnow 

Pollachius virens saithe, pollack seiti 

Polyodon spatula paddlefish lapasampi 

Pomoxis annularis white crappie hopea—ahven 

Pomoxis nigromaculatus black crappie mustapilkkuahven 

Psetta maxima, 
Scophthalmus maximus turbot piikkikampela 

Pseudorasbora paria 

Puntius conchonius, 
Barbus conchonius rosy barb,red barb loistobarbi 

Puntius gophore barb barbi 

Puntius ticto ticto, two spot barb 
Barbus ticto ticto tic—tac—toe barb aurinkobarbi 

Pylodictis olivaris flathead catfish lättäpiikkimonni 

Rasbora daniconius slender rasbora sinijuovarasbora 

Rasbora heteromorpha harlequin fish kiilakylki 

Roccus saxatilis, 
Morone saxatilis juovabassi 

Rutilus rutilus roach särki 

Salmo clarci cutthroat trout punakurkkulohi 

Salmo gairdneri rainbow trout kirjolohi 

Salmo salar atlantic salmon lohi 

Salmo salar m. sebago landlocked salmon järvilohi 

Salmo trutta brown trout taimen 

Salmo trutta m. fario brown trout, 
non—migratory purotaimen 

Salmo trutta 
m. lacustris brown trout järvitaimen 
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Salmo trutta 
m. trutta sea trout meritaimen 

Salvelinus alpinus arctic char nieriä 

Salvelinus fontinalis brook trout puronieriä 

Salvelinus malma Dolly Warden härkänieriä 

Salvelinus namaycush lake trout harmaanieriä 

Sardina pilchardus European pilchard sardiini 

Sardinops caerula Pacific sardine tyynenmerensardiini 

Sardinops 
melanosticta Japanese pilchard japaninsardiini 

Sardinops sagax Chilean pilchard perunsardiini 

Sarotheredon aureus cichlid kultatilapia 

Sarotheredon galilaeus cichlid galileantilapia 

Sarotherodon 
mossambicus cichlid valkoleukatilapia 

Scomber japonicus chub mackerel japaninmakrilli 

Scomber scombrus Atlantic mackerel makrilli 

Scophthalmus maximus, 
Psetta maxima European turbot piikkikampela 

Scophthalmus rhombus turbot silokampela 

Semolitus 
atromaculatus creek chub särkikala 

Seriola lalandei yellowtail piikkimakrilli 

Silurus glanis sheatfish monni 

Solea solea common sole, kielikampela 
Dover sole 

Stizostedion 
lucioperca 	 pikeperch, sander 	 kuha 

Stizostedion vitreum 	walleye 	 valkosilmäkuha 

Stolephorus purpureus 	anchovy 

Thalassoma bifasciatum 	 sinipäähuulikala 

Theragra 
chalcogramma 	 Alaska pollack 	 mintai 

Thunnus albacares 	 yellowfin tuna 	 kultaevätonnikala 

Thymallus arcticus 	 pohjanharjus 

Thymallus thymallus 	grayling 	 harjus 

Tilapia rendalli 	 cichlid 	 tilapia 
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Tinca tinca 

Trachurus capensis 

Trachurus murphyi 

Trichiurus lepturus 

Trichogaster 
trichopterus 

Umbra pygmaea 
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tench suutari 

Cape horse mackerel piikkimakrilli 

Chilean jack mackerel piikkimakrilli 

largehead hairtail huotrakala 

tree spot gourami, 
blue gourami rihmakala 

mud minnow pikkukoirakala 

MOLLUSCA (MLVIÄISET) 

Anodonta cygnea freshwater clam iso järvisimpukka 

Biomphalaria glabrata gastropoda 

Crassostera gigas Pacific oyster osteri 

Crassostrea virginica eastern oyster osteri 

Indonaia caeruleus freshwater mussel 

Lymnaea water snail limakotilo 

Lymnaea luteola snail etana 

Lymnaea stagnalis water snail piippolimakotilo 

Mercenaria mercenaria hard clam kotilo 

Mya arenaria soft shell clam hietasimpukka 

Mytilus edulis bay mussel sinisimpukka 

Ostrea angasi flat oyster osteri 

Protothaca staminea little neck clam simpukka 

Saccostrea 
commercialis Sydney rock oyster osteri 

Siliqua patula razor clam simpukka 

Sphaerium corneum freshwater mussel simpukka 

Spirula solidissima surf clam simpukka 

Tivela stultorum pismo clam simpukka 

Volsella demissa Atlantic ribbed mussel simpukka 

CRUSTACEAN (ÄYRIÄISET) 

Acartia 	 copepods 	 hankajalkainen 

Acartia tonsa 	 copepod 	 hankajalkainen 
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Artemia salina brine shrimp lehtijalkainen 

Asellus sowbug vesisiira 

Asellus aquaticus sowbug vesisiira 

Asellus brevicaudus sowbug vesisiira 

Baratelphusa 
cunicularis freshwater crab 

Calanoida oar—footed crustaceans hankajalkaiset 

Callinectes sapidus crab 

Ceriodaphnia dubia water flea vesikirppu 

Cladocera water fleas vesikirput 

Copepoda oar—footed crustaceans hankajalkaiset 

Crago franciscorum bay shrimp 

Crangon crangon brown shrimp katka 

Crangon septemspinosa sand shrimp katka 

Crangon spp. snapping shrimp katka 

Cyclopoida oar—footed crustaceans hankajalkaiset 

Cypridopsis seed shrimp raakkuäyriäinen 

Cypridopsis vidua seed shrimp raakkuäyriäinen 

Cypris sublobosa ostracod raakkuäyriäinen 

Daphnia water flea vesikirppu 

Daphnia cucullata water flea vesikirppu 

Daphnia laevis water flea vesikirppu 

Daphnia longispina water flea vesikirppu 

Daphnia magna water flea vesikirppu 

Daphnia pulex water flea vesikirppu 

Gammarus scud katka 

Gammarus fasciatus scud katka 

Gammarus lacustris scud katka 

Gammarus 
pseudolimnesus scud katka 

Gammarus pulex scud katka 

Homarus americanus northern lobster hummeri 

Hyalella shrimp katka 

Hyalella aztera shrimp katka 

Macrobrachium carcinus shrimp katka 
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Macrobrachium lamarrei shrimp katka 

Metapenaeus monoceros 

Mysidopsis shrimp katka 

Mysidopsis bahia shrimp katka 

Nitocra shrimp katka 

Nitocra spinipes shrimp katka 

Orconectes immunis crayfish rapu 

Orconectes nais crayfish rapu 

Ostracoda shrimp raakkuäyriäinen 

Palaemonetes 
kadiakensis 

Palaemonetes pugio 

Palaemonon 
macrodactylus glass shrimp katka 

Pandalus spp. shrimp katka 

Panuliris argus Spiny lobster hummeri 

Panulirus japonicus lobster hummeri 

Panulirus pencillatus lobster hummeri 

Paralithoides 
camtschatica king crab taskurapu 

Penaeus aztecus brown shrimp katka 

Penaeus duodarum pink shrimp katka 

Penaeus setiferus white shrimp katka 

Podiphthalmus vigil crab taskurapu 

Portunus 
sanquinolentus crab taskurapu 

Proasellus coxalis crustacea, isopoda 

Procambarus clarcii crayfish rapu 

Pseudocalanus minutus copepod hankajalkainen 

Ranina serrata crab taskurapu 

Saccobranchus fossilis 

Simocephalus water flea vesikirppu 

Simocephalus 
serrulatus water flea vesikirppu 
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ALGAE (LEVAT) 

Anabaena flos—aquae blue—green algae sinibakteeri 

Ankistrodesmus 
falcatus green algae viherlevä 

Asterionella diatom piilevä 

Chlamydomonas green algae viherlevä 

Chlorella green algae viherlevä 

Chlorella fusca green algae viherlevä 

Chlorella pyrenoidosa green algae viherlevä 

Chlorococcum green algae viherlevä 

Cyclotella diatom piilevä 

Cylindrotheca closterium 

Dedogonium cardiacum 

Dunaliella green algae viherlevä 

Dunaliella euchlora green algae viherlevä 

Euglena gracilis silmälevä 

Gymnodinium keltaruskolevä 

Gymnodium breve keltaruskolevä 

Isochrysis galbana 

Microcystis blue—green algae sinibakteeri 

Microcystis 
aeruginosa blue—green algae sinibakteeri 

Monochrystis kultalevä 

Monoraphidium green algae viherlevä 

Navicula diatom piilevä 

Oedogonium 

Oscillatoria blue—green algae sinibakteeri 

Phaeodactylum diatom piilevä 

Phaeodactylum 
tricornutum diatom piilevä 

Porphyra spp. red algae punalevä 

Poteriochromonas malhamensis 

Protococcus green algae viherlevä 

Scenedesmus green algae viherlevä 



bacterium 	 bakteeri 

Mexican axoloth 	 aksolotli 

segmented worms 	 nivelmato 

sea anemone 

snail 

snail 

round worms 

bacterium 

American toad 

common toad 

Fowler's toad 

protozoa,flagellate 

protozoa 

merivuokko 

etana 

etana 

lieriömadot 

bakteeri 

konna 

rupikonna 

konna 

alkueläin,siimael. 

alkueläin 
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Scenedesmus parmonicus 

Scenedesmus 
quadricauda 

Selenastrum 

Selenastrum 
capricornutum 

Skeletonema 

Skeletonema costatum 

Thalassiosira pseudonana 

green algae 

green algae 

green algae 

green algae 

diatom 

diatom 

diatom 

viherlevä 

viherlevä 

viherlevä 

viherlevä 

piilevä 

piilevä 

piilevä 

OTHERS (MUITA) 

Aerobacter 

Ambystoma mexicanum 

Anne lida 

Anthopleura 
elegantissima 

Aplexa 

Aplexa hypnorum 

Aschelminthes 

Bacillus subtilis 

Bufo americanus 

Bufo bufo 

Bufo fowleri 

Chilomonas paramaecium 

Colpidium 

Dugesia cf. lugubris 

Elaphe situla 

Elaphe sp. 

Entosiphon 

Entosiphon sulcatum 

Ephydatia fluviatilis 

Escherichia coli 

Erpobdella ocroculata 

Etheostoma flabellare 

Etheostoma nigrum 

snake 	 leopardikäärme 

rat snake 	 pensaskäärme 

protozoa 	 alkueläin 

protozoa,flagellate 	 alkueläin,siimael. 

spongillidae (Porifera) 	sienieläin 

bacterium 	 bakteeri 

fantail 

johnny 
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Glycera dibranchiata bloodworm 

Helisoma snail 

Hydra oligactis hydrozoa 

Lumbricus terrestris common earthworm kastemato 

Lymnaea stagnalis aana 

Microcystis aeruginosa bacterium bakteeri 

Nereis diversicolor sandworm monisukamato 

Nereis virens sandworm monisukamato 

Nereis vexillosa sandworm monisukamato 

Nitrosomonas bacterium bakteeri 

Phagocata gracilis planarian laakamato 

Physa snail etana 

Prodenia eridania southern armyworm 

Pseudomonas fluorescens bacterium bakteeri 

Pseudomonas putida bacterium bakteeri 

Rana catesbeiana bullfrog härkäsammakko 

Rana clamitans green frog sammakko 

Rana palustris pickerel frog sammakko 

Rana pipiens leopard frog sammakko 

Rana sp. frog sammakko 

Rana sylvatica woodfrog sammakko 

Rana temporaria common frog tavallinen sammakko 

Salmonella bacterium bakteeri 

Salmonella typhimurium bacterium bakteeri 

Streptomyces aureus 

Tetrahymena protozoa,ciliata alkueläin,ripsiel. 

Thamnophis sirtalis garter snake sukkanauhakäärme 

Uronema parduczi protozoa,ciliata alkueläin,ripsiel. 

Xenopus laevis clawed frog kynsisammakko 
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