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Esipuhe

Kymijoki on yksi Suomen valtavirtoja, sen alkulähteet ovat Oulun läänissä. Kymi
joen tilan historia noudattelee Suomen teollistumisen historiaa. Kymijoessa oli
vaatimattomia vesimyllyjä jo 1300-luvulla, ja ensimmäinen ruukld nousi Ström
forsiin 1600-luvun lopussa. Kymijoen vesi oli kuitenkin täysin moitteetonta aina
siihen asti kun metsäteoffisuusl800-luvun lopussa löysi hyvien uiftomahdoffisuuk
sien myötä tiensä joen varteen. Jo 1930-luvulla oli Kymijoen vesi likaantunut Voik
kaalta merelle asti.

Kymijoen tila oli heikoimmillaan 1960-ja 1970-luvuilla, mutta siltä eteenpäin
on joen vesi puhdistunut. Joen veden laatu on 1990-luvulla edelleen parantunut
alueen metsäteollisuuden uusien puhdistamojen ja vesiensuojelullisten parannus
ten ansiosta. Viimeisessä valtakunnallisessa vedenlaadun käyttökelpoisuusluoki
tuksessa Kuusankosken alapuolisen Kymijoen laatuluokka on kuitenkin määri
telty vain välttäväksi, Tammijärvellä ja sen alapuolisella jokiosuudella huonoksi.
Tähän ovat syynä Kymijoen pohjasta todetut haitalliset aineet.

Tämän vuosikymmenen alkupuolella on eri yhteyksissä tehty erifiisiä havain
toja Kymijoen sedimentissä esiintyvistä organoklooriyhdisteistä, erityisesti myr
kyllisten PCDD- ja PCDF-yhdisteiden (dioksilni- ja furaaniyhdisteiden) suurista
pitoisuuksista sekä pohjaeliöiden keifitysvaurioista. Näiden perusteella oli selvää,
että Kymijoen pohjan tilanne oli selvitettävä perusteellisesti. Vuonna 1996 perus
tettiin laaja kolmivuotinen eri tutkimuslaitosten ja teollisuuden yhteistutkimus,
ns. KYPRO-projekti. Hanke oli sekä kysymyksenasettelultaan että rahoituspohjal
taan poikkeuksellisen laaja. Hankkeessa oli edustettuna kattava monitieteellinen
asiantuntemus luonnontieteistä tekniikkaan ja lääketieteeseen asti.

Hankkeessa on monipuolisesti tutkittu myrkyllisten aineiden levirmneisyyttä,
niiden vaikutuksia ja mahdollisia riskejä. KYPRO-projekti on tuonut päivänva
loon yhden saastuneimmista sedimenttialueista maailmassa. Nyt esitettävät tut

kimustulokset luovat vahvan perustan jatkotoimenpiteiden suunnittelulie ja nii
den perusteella tehtäville Kymijokea koskevffle päätöksille.

Helsingissä 4. elokuuta 1999

Juha Kämäri
KYPRO-projektin johtoryhmän puheenjohtaja
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Jöhdanto
....................................................

1.1 Orgaanisten
klooriyhdisteiden ja
elohopean
kuormituksesta
Kymijoella

Kymijoki edustaa alajuoksullaan erityi
sesti puunjalostus- ja kemianteollisuu
den vaikutuspiirissä olevaa aluetta.
1980—1990-luvuilla on selluteollisuuden
prosessimuutosten, jätevesipäästöjen
määrän vähentämisen sekä ulkoisten
biologisten puhdistuslaitosten avulla
saatu aikaan sellun valkaisussa muo
dostuneiden yhdisteiden päästöjen vä
heneminen lähes olemattomiin myös
Kymijoella. Kuitenkin vielä 1990-luvul-
la on Kymijoen pohjaeliöissä havaittu
ekotoksisia vaikutuksia, mm. eräiden
koskialueiden pohjaeliöiden hengitys
elinten epämuodostumia (Vuori ja
Parkko 1996), joiden on arveltu voivan
johtua pohjasedimentteffiin aiemmin
kertyneistä teollisuusperäisistä orgaani
sista klooriyhdisteistä. Päästöjen loppu
misesta huolimatta onkin joen ja suis
toalueen pohjalietteissä yhä vuosikym
meniä säilyneenä valkaisusta, kloorife
nolituotannosta, limantorjunnasta ja
puunsuojauskäytöstä päässeitä orga
nokiooriyhdisteitä sekä elohopeaa.

Sellun valkaisu

1980-luvun alkupuolelta lähtien kaiken
laisten organokiooriyhdisteiden päästöt
sellutehtaista vesistöffiin, myös Kymi
jokeen, vähenivät oleellisesti. Nykyään
sellu keitetään yleisesti aikaisempaa
pienempäänligniinipitoisuuteen, mikä
osaltaan on vauhdittanut myös sellun
valkaisun kehittymistä. Suomessa on
kin 1990-luvun alkupuolelle tultaessa

kokonaan luovuttu alkuainekloorin
käytöstä valkaisussa ja siirrytty kehit
tyneempiin valkaisumenetelmiin, ns.
ECF- (Elemental Cfflorine Free) tai ICF
(Total Chlorine Free) menetelmiin.

Sellun valkaisussa aiemmin muo
dostuneiden orgaanisten klooriyhdis
teiden rakenteita, päästöjä ja käyttäyty
mistä ympäristössä on selvitetty laajas
ti myös Kymijoella (Paasivirta 1996).
Suurin osa orgaanisesti sitoutuneesta
idoorista valkaisupäästöissä oli suuri
molekyylisessä humusta muistuttavas
sa “klooriligniinissä”. Nämä suurimo
lekyyliset yhdisteet hajoavat biologises
ti vain osittain puhdistamoissa ja vas
taanottavassa vesistössä ennen saostu
mistaan vesistön sedimentteihin, mis
sä ne ovat varsin pysyviä (Virkki 1993).

Sellun kloorivalkaisussa muodos
tuvista pienimolekyylisistä orgaanisis
ta klooriyhdisteistä akuutisti suurim
man myrkkykuorman muodostivat
kloorifenoliyhdisteet, joista tärkeimpiä
ovat polykloorifenolit (PCP), polykloo
rikatekolit (PCC), polykiooriguajakolit
(PCG), polykioorivanilliinit (PCVan) ja
polykioorisyringolit (PCSyr). Pääosa
sellutehtaista pääsevistä ldoorifenoliyh
disteistä on sitoutuneena suurimole
kyyliseen ainekseen, ja osa niistä varas
toituu vastaanottavan vesistön sedi
menttiin (Paasivirta 1992, Paasivirta
ym. 1992, Paim ym. 1995, Palmja Lam
mi 1995). Vapaiden (biologisesti aktii
visten) kloorifenolien osuus valkaisu
päästössä on vain muutamia prosent
teja kokonaiskiooripäästöstä.

Kloorivalkaisussa muodostui
myös kloorifenolieettereitä, mm. poly
kloorattuja dibentso-p-dioksiineja
(PCDD, 75 mahdollista yhdistettä) ja
polykioorattuja dibentsofuraaneja
(PCDF, 135 mahdollista yhdisteftä),jois
ta muutamat ovat myrkyllisiin 2,3,7,8-
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kloorisubstituoituihin (17 mahdollista
ainetta) kuuluvia. Myrkyifisten PCDD/
F-yhdisteiden päästöt ovat olleet kui
tenkin aina suhteellisen pieniä muihin
tunnettuihin lähteisiin verrattuna. Uu
denaikaisten valkaisuprosessien ja nil
tä seuraavan biologisen puhdistamon
(esim. aktiivilietelaitoksen) käyttöön
oton jälkeen PCDD/F-päästöt ovat käy
tännössä loppuneet (Paasivirta (ed.)
1992, Koistinen ym. 1992b, Koistinen
ym. 1993). Vain metyloituneita PCDF
yhdisteitä on sen jälkeen havaittu sel
lutehtaan päästöistä (Koistinen 1992,
Koistinen ym. 1992a, Koistinen 1993).

Ky 5 -puunsuojausaineen tuotanto
ja kuormitushistoria

Puutavaran sinistymisen estoon käyte
tyn Ky 5:n valmistus Kuusankoskella
Kymin Osakeyhtiön kemian tehtailla
aloitettiin syksyllä 1939. Vuosina 1940—
1984 tuotetta valmisteffiin kaiken kaik
kiaan 23 780 tonnia.

Pääkomponentti oli 2,3,4,6-tetra-
kloorifenoli (2,3,4,6-TeCP), noin 80 pro
senffia tuotteen yhdisteistä (Kuva 1).
Sivukomponenteista eniten oli pentak
loorifenolia (PeCP) ja 2,4,6-frikloorffe-
nolia (2,4,6-TCP), noin 5—10 prosenttia

0

Pääkomponentit (-97%):

OH OH OH

5

2

3

CI

2,4,6-TCP 6%
2,4,6-trikloorifenoli

CI

2,34,6,-TeCP 83%
2,3,4,6-tetrakioorifenoli

CI

PeCP 8%
pentakioorifenoli

Muut kloorifenolit

Sivutuolleet (< 3%):

cIx•9 CI

PCDD
Polykioorallu dibentso-p-dioksiini

CIx: cIy

PCDE
Polykioorattu difenyylieetteri

PCDF
Polykioorallu dibentsofuraani

CI ci

OH

y

PcPP
Polykioorattu fenoksifenoli

Kuva 1. Puun sinistymisenestoaine KY 5:n pääkomponenttien
ylen epäpuhtauksien molekyylirakenne.

ja prosessissa sivutuotteina synty-
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kumpaakin. Tuotteen koostumuksesta
ja sen sisältämistä haitallisista aineista
on tehty rakenneanalyyttisiä tutkimuk
sia 1960-luvulta lähtien (Schlör 1970,
Jensen ja Renberg 1972, Paasivirta ym.
1982).

Ky 5:n valmistuksessa syntyi myös
ei-toivottuja sivutuofteita (Kuva 1). Tyy
pillinen valmiste sisälsi pääepäpuhta
uksina kahdeksaa polykioorifenoksife
nolia (PCPP), yhteensä noin 2 ¾ tuot
teesta (Paasivirta 1996). Eettereistä huo
maftavimmat olivat polykiooridifenyy
lieetterit (PCDE), joita on identifioitu
valmisteista yhteensä 21 yhdistettä
(esim. Koistinen ym. 1995). Valmistees
ta on identifioitu myös yhdeksän
PCDD- ja kolmetoista PCDF-yhdistet
tä (Paasivirta ym. 1982, Humppi 1985b,
Humppi ym. 1984, Humppi ja Heinola
1985 ), joista runsaimpina esiintyivät
kolme heksaklooridibentsofuraania:
1,2,3,4,6,8-HxCDF. 1,2,4,6,7,8-HxCDF.
1,2,4,6,8,9-HxCDFja kaksi heptakloori
dibentsofuraania: 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF,
1,2,3,4,6,8,-9-HpCDF. Näistä vain toi
seksi viimeinen on 2,3,7,8-kloorisubs-
tituoitu ja siten lasketaan mukaan
myrkyllisyyskuormitusta kuvaavaan
indeksiin (I-TEQ). PCDD/F-epäpuh
tauksina esiintyy vähäisemmässä mää
rin myös I-TEQ-indeksiin sisältyvät ok
taklooridibentsofuraani (OCDF) ja
1,2,3,4,7,8-HxCDF. Kaikkiaan polykloo
rattujen dibentsofuraanien suhde po
lyidoorattuihin dibentso-p-dioksiinei
hin oli 87 : 13 (Vartiainen ym. 1995).
Eniten (42¾) esiintyi 1234678-HpCDF,
muita heptakloorifuraaneja 30 %

Ky 5:n valmistusprosessista ei syn
tynytjätevesiä. Laitoksen tilojen ja tuo
tantolaitteiden pesuissa mahdollisesti
pieniä määriä pakkausvaiheessa laffial
le joutunutta valmista tuotetta sekä
tuotteen valmistuksessa syntyviä saos
tuneita liukenemattomia sivutuotteita
on kulkeutunut Kymijokeen pesuvesi
en mukana. Sivutuotteet päätyivät
aluksi kokonaan ja myöhemmin osaksi
valmiiseen tuotteeseen. Vuodesta 1967
lähtien sakka kerättiin suodattimeen,
eikä valmiissa tuotteessa liukenematto
mia yhdisteitä enää entisessä määrin
ollut. Säiliöön kerääntynyt sakka pois-

tettiin ennen pesua. Suodattimesta ja
säiliöstä poistettu sakka vietiin vuoteen
1981 saakka kaatopaikalle ja sen jälkeen
ongelmajätelaitokselle.

Käytettävissä olevista tiedoista ei
saa täsmäifistä kuvaa Kymijokeen pää
tyneiden PCDD/F-yhdisteiden määris
tä ja kulkeutumistavasta. Pesuvesien
mukana vesistöön päätyneen sakan
määrän arviointia vaikeuttaa se, että
keskeistä tietoa säiliöön jääneen sakan
määrästä ei ole saatavissa. Haastattelui
hin perustuen pesuvesien mukana kul
keutuneen sakan määrän arvioidaan
sijoittuvan vaihteluvälille 5—30 kg/pe
sukerta. Laitteet on saatujen tietojen
mukaan pesty noin kerran kuukaudes
sa. Näiden UPM-Kymmenen antamien
oletustietojen perusteella pesuvesien
mukana vesistöön vuosina 1940—1984
päätyneen sakan määrä sijoittuisi välil
le 1,4—8,4 tonnia sekä vastaavasti sak
kaa koskevaan tutkimukseen (Jyväs
kylän yliopisto 2.1.1984) perustuen
PCDD/F-yhdisteiden kokonaismäärä
välille 0,3—2 kg (2,3,7,8-TCDD ekviva
lenttina, I-TEQ).

UPM-Kymmenen arvion mukaan
pääosa yhdisteistä olisi peräisin vuon
na 1960 sattuneesta samassa rakennuk
sessa sijairneen peroksiditehtaan tuli
palosta, jolloin huomattavia määriä val
mistusprosessin eri vaiheissa olleista
aineksista kuumuuden vaikutuksesta
syntyneitä yhdisteitä on kulkeutunut
sammutusvesien mukana Kymijokeen.
Palossa tuhoutui valmista Ky 5 -tuotet
ta 2224 kg, fenolia 2845 kg, hiilitefrak
loridia 6680kg, klooria 160 kgja lipeää
1 539 kg. Oletettavasti osa valmiissa
tuotteessaja valmistusprosessin eri vai
heissa olleista kloorifenoleista on rea
goinut synnyttäen PCDD/F-yhdisteitä
dioksiinien syntymiselle optimaalises
sa lämpötilassa. Tämän arvion mukaan
vesistöön olisi joutunut useita kymme
niä kiloja mainittuja yhdisteitä (I-TEQ).

Ky 5:tä on käytetty edellä mainit
tuna aikana Kymijokivarren sahoilla
puun suojaukseen. Lisäksi valmistetta
on tiettävästi käytetty jossain määrin
paperitehtailla kiertovesien limantor
juntaan. Käyttö paperitehtailla on päät
tynyt 1970-luvun alussa.
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Tehdasalueellaja sen läheisyydes
sä tehtyjen dioksiinimääritysten mu
kaan yhdisteitä esiintyy merkittävissä
määrin vasta Ky 5 -valmistuslaitoksen
alapuolisessa osassa Kymijokea ja on
ilmeistä, että yhdisteet ovat pääosin
peräisin em. päästöistä. Erityisesti on
huomattava, että PCDE-, PCDD- ja
PCDF-yhdisteiden proifihi Ky 5 -tuot
teessa on hyvin erilainen kuin poltto
jen, metallurgian, klooridesiniioinninja
sellun kloorivalkaisun päästöissä, joten
yhdisteiden suhteet jäte-ja sedimentti
näytteissä sopivat hyvin saastumisen
lähteen timnistukseen (Paasivirta 1996).

Myrkyllisyysekvivalentit
PCDD/F-yhdisteiden yhteensä 210 iso
meerista, jotka eroavat toisistaan kloo
riatomien lukumäärän ja sijainnin mu
kaan, myrkyllisimpiä ovat ne, joissa
klooriatomit ovat sijoittuneet tasomai
sesti 2,3,7,8-asemiin. Näistä myrkyllisin
on 2,3,7,8-tetraklooridibetso-p-dioksiini
eli 2,3,7,8-TCDD. Jotta kaikkien isomee
rien myrkyffisyys saataisiin yhteismital
liseksi, PCDD/F-yhdisteet ilmoitetaan
usein myrkyllisyysekvivalentteina, jos
sa kaikkien yhdisteiden myrkyllisyys
suhteutetaan 2,3,7,8-TCDD:iln. Toksi
suusekvivalenttina ilmaistuna tulos si
ten mittaa näyteen PCDD/F-yhdistei
den myrkkyvaikutusta pikemminkin
kuin pitoisuutta. Yleisimmin käytetty
myrkyllisyysekvivalentti on I-TEQ (In
ternational Toxicity Equivalent). Muita
käytettyjä ekvivalentteja ovat N-TEQ
(Nordic Toxicity Equivalent ja Kansain
välisen terveysjäijestön ekvivalentti,
WHO-TEQ, jotka hieman poikkeavat 1-
TEQ:sta.

Ky 5 -valmisteelle tyypillisten
HxCDF- ja HpCDF-yhdisteiden suh
teelliset myrkyllisyyskertoimet ovat
kaikki suuruusluokkaa alle sadasosa
2,3,7,8-TCDD:n myrkyllisyydestä, mis
tä johtuen Ky 5 -yhdisteen kokonaisdi
oksiinien ja furaanien pitoisuuden ja
vastaavan toksisuusekvivalentin välil
lä on yli satakertainen ero (Taulukko 1).

Elohopea
Myös elohopea on ollut Kymijoenja sen
edustan merialueen ongelma pitkään.
Päälähteenä ovat olleet Kuusaansaaren
kloorialkalitehtaan päästöt sekä eloho
peayhdisteiden käyttö massa- ja pape
riteoffisuuden limantorjunnassa. Eloho
peakuormitus kloorivalmistuksen yh
teydessä alkoi v. 1936. Tuotannon alku-
ajoilta ei ole kuormitusarviota, mutta
ajanjaksolla 1950—1967 sitä tehtaan
oman arvion mukaan joutui vesistöön
n. 550 kg vuosittain. Vuodesta 1968 läh
tien kuormitus vähentyi nopeasti siten,
että v. 1977 päästiin tasolle alle 2 kg
vuodessa. Nykyiset elohopeapäästöt
ovat yleensä alle 1 kg vuosittain (Suo
men ympäristökeskus, VAHTI-rekis
teri).

Kemiallisessa metsäteollisuudes
sa, sekä paperinvalmistuksessa että
selluteoffisuudessa, elohopeayhdisteitä
käytettiin 1940—1950 lukujen vaihteesta
lähtien runsaasti erityisesti liman ja ho
meentoijunnassa. Kymijokivarren teh
taista elohopeapitoisia torjunta-aineita
käyttivät lähinnä paperitehtaat. Puun
jalostusteollisuus luopui elohopeayh
disteiden käytöstä v. 1968.

Kaikkiaan Kymijoen alaosaan koh
distuneeksi teoffisuuden elohopeakuor
mitukseksi on arvioitu yhteensä n. 31
tonnia metallista elohopeaa vuodesta
1950 lähtien (Kokko ja Turunen 1988).
Koko historiallinen kuormitus lienee
tätä hieman suurempi.

Taulukko 1. PCDD/F-yhdisteiden l-TEQ arvon laskemiseen käytetyt yhdistekohtaiset myrkylli
syyskertoimet. (Muiden PCDD/f-yhdisteiden myrkyllisyyskerroin = 0) (NAIO/CCMS 1988).

PCDD-yhdisteet

2,3,7,8-ICDD
l,2,3,7,8-PeCDD
I,2,3,4,7,8-HxCDD
1 ,2,3,6,?,8-HxCDD
l,2,3,7,8,9-HxCDD
l,2,3,4,6,7,8.HpCDD
OCDD

l.TEQ

1,0
0,5
0,l
0,1
0,1
0,01
0,001

PCDF-yhdisteet

2,3,7,8-TCDF
l,2,3,?,8-PeCDFO
2,3,4,7,8-PeCDF

1 ,2,3,4,7,8-HxCDE
l,2,3,6,7,8-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
l,2,3,7,8,9-HxCDF
1 ,2,3,4,6,7,8-HpCDF
l,2,3,4,7,8,9-HpCDF
OCDF

l-TEQ

0,1
0,05
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,001
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1.2 Tutkimuksen
tavoitteet ja toteutus

Orgaaniset klooriyhdisteet
Kymijoen sedimenteissä, kaloissa
ja pohjaeläimissä

Vaikka sellun valkaisussa muodostu
neiden yhdisteiden käyttäytymistä
myös Kymijoessa on selvitetty jo pit
kään (Paasivirta 1996), vasta 1990 luvun
puolivälissä ilmeni myös Ky 5 -peräis
ten yhdisteiden laaja esiintyminen Ky
mijoen sedimenteissä. Tutkimustulok
set Kymijoen Korialta ja Myllykoskelta
analysoiduista sedimenteistä osoittivat,
että sedimenteissä esiintyvät PCDE- ja
PCDD/F- yhdisteet olivat samoja kuin
Ky 5:n komponentit (Koistinen ym.
1995).

Myllykoski Oy:n vesivoimalaitok
sen laajentamisen yhteydessä tutkituis
sa sedimenttinäytteissä todettiin suuria
määriä PCDD/F-yhdisteitä, maksimi
pitoisuuksien ollessa yli 5 000 ng g’ (5
milj. pg g’) sedimentin kuiva-aineessa
(Anffila-Huhtinenja Heitto 1995). Myös
näissä näytteissä PCDD/F-profiili oli
lähellä Ky 5:n profiilia. Sensijaan kloo
rifenolien ja PCB:n pitoisuudet olivat
matalat ja vastasivat lievästi likaantu
neiden maanäytteiden pitoisuuksia.

Myös Kymijoen Susikoskesta ja
Tammijärvestä pyydetyistä hauista mi
tattiin lähes identtinen PCDE-yhdistei
den pitoisuusprofiili kuin Ky 5-valmis-
teessa. Kuusankosken yläpuolisesta
Kimolasta pyydetystä hauesta ei PCDE
yhdisteitä havaittu lainkaan (Koistinen
ym. 1995).

Kymijoen kaloista 1990-luvun al
kupuolella mitatuissa PCDD/F-yhdis
teissä oli havaittavissa sellun valkaisus
ta eniten muodostuvia PCDD/F-yhdis
teitä, mutta myös Ky 5 -peräisiä, erityi
sesti 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF:ia (Koistinen
ym. 1993, Koistinen ym. 19955). Jo var
haisessa vaiheessa havaittiin myös, että
alkuainekloorin käytön väheneminen
sellun valkaisussa ja Kuusaanniemen
biologisen puhdistamon käynnistymi
nen näkyivät viljeltyjen simpukoiden

PCDD/F-pitoisuuksien alenemisena.
Sen sijaan yhdisteet, joiden alenemista
ei havaittu välillä 1986—1990, ovat Ky 5
-komponentteja (Koistinen 1992).

Vuori (1995) raportoi Kymijoen
koskivesiperhosten toukissa havaituis
ta epämuodostumistaja populaatioiden
ikärakenteen poikkeavuuksista. Pohja
eläinvaurioiden pääteltiin ilmentävän
koskiympäristöön, erityisesti vesisam
malkasvustoihin, kertyneiden haitta-
aineiden ekotoksisia vaikutuksia.

Tutkimuksen organisointi,
tavoitteet ja toteutus

Havainnot Kymijoen sedimentissä
eslintyvistä organoklooriyhdisteistä,
erityisesti myrkyllisten PCDD- ja
PCDF-yhdisteiden suurista pitoisuuk
sista pohjalietteissä ja samanaikaiset
havainnot pohjaeliöiden kehitysvau
noista johtivat kolmivuotisen yhteis
projektin muodostamiseen syksyllä v.
1995, ja projekti päästiin alkamaan ke
väällä 1996.

Projektin kokonaisrahoitus vuo
den 1998 loppuun mennessä oli 3,48
milj. markkaa. Merkittävimpien rahoit
tajien osuudet olivat; UPM-Kymmene
(1,12 milj. mk), Suomen Akatemia
(705 000 mk), (osa rahoituksesta vuodel
le 1999), Suomen ympäristökeskus
(660 000 mk), ympäristöministeriö
(540 000 mk) ja Kansanterveyslaitos ja
sosiaali- ja terveysministeriö (313 000
mk). Ekotoksikologiset tutkimukset al
koivat vasta v. 1997 ja ovat tätä tutki
musraporttia kirjoitettaessa osin kes
keneräiset.

Projektin tavoitteena oli:

1) kartoittaa Kymijoen ja sen edus
tan sedimenttien ja eliöstön or
gaanisten klooriyhdisteiden ja
raskasmetallien kontaminaation
alueellinen laajuus,

2) selvittää orgaanisten klooriyhdis
teiden ja raskasmetallien ajallista
ja paikallista vaihtelua mallitta
malla yhdisteiden kulkeutumi
nen jokiuomassa ja kertyminen
eliöstöön,
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3) selvittää saastuneiden elinympä
ristöjen myrkyifisyyttä vesieliöil
le ja myrkyllisyyteen vaikuttavia
tekijöitä,

4) määrittää mahdolliset terveysris
kit ihmisille, sekä

5) selvittää saastuneiden elinympä
ristöjen kunnostuksen tarpeita ja
edellytyksiä.

Tutkimuksen alkuvaffie toteuteffiin yh
teistyössä Kymijoen kanavoinnin suun
nittelua palvelevien ruoppaus-masso
jenja mahdollisten syvänneläjityspaik
kojen tutkimusten kanssa, joissa tutki
musosapuolena toimi Jyväskylän yli
opiston ympäristöntutkimuskeskus ja
rahoittajana merenkulkulaitos Mänty
koski ym. 1996). Tutkimuksen rinnalla
on Kaakkois-Suomen ympäristökes
kuksen johdolla selvitetty saastuneiden
pohjasedimenttien vaikutuksia joen
käytölle sekä tehty alustava kartoitus
joen kunnostusmahdollisuuksista ja
menetelmistä (Suominen ym. 1999).

Taulukko 2. Käytetyt analyysimenetelmät. Näytteiden esikäsittely on kuvattu tekstissä.

Määritys Menetelmä

Kuiva-ainepitoisuus
Hehkutushäviö
Orgaanisen hiilen
kokonaispitoisuus
Hiukkaskokojakauma
Sedimenttiajoitus
Elohopea (Hg)
Ii, Al, Fe, Mn, Zn, Cr,
Ni, Cu, As, Cd ja Pb
PCDD, PCDF

Analytiikka

Keskeiset analyysimenetelmät on listat
tu taulukossa 2. Kaikilla laboratoriolla
on voimassaolevat laatukäsikiljat ja nii
den laatua tarkkaillaan määräajoin teh
tävillä interkalibraatiotutkimuksffla.
Useimmilla yhdisteillä analysoinnin
laatu voidaan varmistaa myös ns. refe
renssinäytteillä, joissa on tiedetty pitoi
suus analysoitavaa yhdistettä.

Vartiainen ym. 1997a
Koistinen ym. 1995
Mikkelsson ym. 1995

Päävastuu tämän tutkimusraportin eri osien toteuttamisesta
(päävastuussa ollut organisaatio ensimmäisenä):

Suomen ympäristökeskus
UPM-Kymmene Oyj
Suomen ympäristökeskus
Kaakkois-Suomen
ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Imatran Voima Oy
Kymijoen vesiensuojelu
yhdistys
Kaakkois-Suomen
ympäristökeskus
Jyväskylän yliopisto
Suomen ympäristökeskus
Kaakkois-Suomen TE-keskus
Joensuun yliopisto
Ympäristötoimisto Instaros

Oy

ja kirjoittamisesta jakautui eri osapuolille seuraavasti

Kansanterveyslaitos

Jyväskylän yliopisto
Kansanterveyslaitos
Jyväskylän yliopisto
Helsingin yliopisto
Länsi-Suomen ympäristö-
keskus
Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Kaakkois-Suomen ympäris
tökeskus
Kymijoen vesiensuojelu
yhdistys
Teknillinen korkeakoulu,
Prosessi- ja kierrätys
tekniikan lab.

Suomen ympäristökeskus

0

Viite

SF5 3008
CENITC 292/ Waste characterization
WG5/Chemical analysis (draft)
Vuori, J. 1996.
Mattila ja Ilus 1998
Sf5 5229

Mannio ym. 1995.

Kylmäkuivaus
Hehkutus 550 EC

Laserdiffraktio, Coulter LS 230
l37Cs, 2lOPb
Atomiabsorptio

ICP/MS
Kaasukromatografia/
massaspektrometria, GC/MS
GC/MS
GC/MS

PCDE
PCP

Kokonaiskoordinointi;
Päästöselvitykset
Sedimenttikartoitus;

Sedimenttien kulkeutuminen
ja mallittaminen;

Kalastokartoitus;

Ekotoksikologiset
vaikutukset;

Terveysvaikutukset;
Analytiikka
Kloorifenolit, PCDE-yhdisteet;
PCDD-, PCDF-yhdisteet;

Hg;

Raskasmetallit
Vesianalytiikka

Raekokojakauma
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Sediinenttien kontaminaatio
...............................................

2.! Nöytteenotto

Jokiosuus

Sedimenttinäytteitä otettiin Kuusan
kosken yläpuolelta Urajärveltä ja Pyhä
järveltä sekä jokiosuudelta Kuusankos
kelta merialueelle pehmeän sedimentin
kerääntymisalueilta (kuva 2) kesinä
1996 ja 1998 Sandman-painovoimakai
raha. Samalla oteffiin näytteitä raeko

Kuva 2. Sedimentti-, kala-ja sedimentinkeräinnäytteiden keruupaikkojen
sekä pohjaeläinten keräämiseen käytettyjen koski ja virtapaikkojen sL/ainti.

0

kojakauman ja laskeutumisominai
suuksien määrittämistä varten. Yleen
sä kultakin asemalta valittiin neljä lä
hekkäin sijaitsevaa rinnakkaisasemaa,
joista yhdestä otettiin näyteprofiili vii
paloituna 3 cm:n välein koko näytteen
syvyydeltä (yleensä 25—35 cm). Kolmel
ta muulta rinnakkaisasemalta otettiin
vain pintasedimenttinäylleet (0—3 cm,
3—6 cm), jotka yhdistettiin alueen pin
tasedimenffiä edustavaksi kokooma

Kuva 3. Kaikuluotaukseen perustuva Kymo
en pohjan sedimenttien laatu välillä Kuu
saansaari—Keltti sekä tälle alueelle kohdis
tettuun tarkempaan kontaminaatiokartoituk
seen liittyvien havaintopaikkojen sainti.
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Kuva 4. Kymoen edustan merialueelle sL/oittuvien sedimentin keruualueiden sjainti.

näytteeksi. Näytteet säilöttiin kylmäs
sä hyvin pestyissä lasipurkeissa ennen
jakoa osanäytteisiin ja analysointia.

Alustavien tulosten perusteella
kontaminoituneimmaksi osoiftau
tuneenjokiosuuden Kuusankosken taa
jama (Kuusaansaari) — Keltin voimalai
tos välillä tehtiin tarkempi sedimenffien
laadun kartoitus kesällä 1998. Tässä
yhteydessä näytteenoifoasemat sijoitet
tiin pääosin sedimentaatiopohjile kai
kuluotauksiin perustuvan kerrostuma
kartan avulla (kuva 3). Havaintoasemi
en koordinaatit talleteffiin DGPS-pai
karmusjärjestelmällä. Näytteiden pe
rusteella kartoitettiin pehmeiden sedi
menttikerroksen paksuutta ja eri kerros
ten kontaminoitumisen tasoa sekä ker
rostumakartan luotettavuutta. Näytteet
oteffiin ruostumattomasta teräksestä
valmistetulla suokairalla yhteensä 23
näytepisteestä 25 cm jaotuksella niin
syvälle kuin näytteitä saatiin. Näytteet
homogenisoitiin ja niistä otettiin osa
näytteet ilmaifivlisti sulkeutuviin muo
vipusseihin ja etanolifia pestyihin lasi
purkkeihinja säilöttiin kylmässä ennen
analysointia.

Rannikkoalue

Merellisen vaikutusalueen selvittämi
seksi näyteasemat sijoitettiin sekä idän
että lännen suuntaisesfi Kymijoen suul
ta (kuva 4). Näytteenolloasemat valit
tiin rannikkoalueen kerrostumakarifoi
hin perustuen pehmeän sedimentin
akkumulaatiopohjilta (Häkkinen ja
Åker 1991, Rantataro 1992). Näytteet
otettiin kesällä 1996—97 Limnos näyt
teenoffimella ja viipaloitiin kentällä 0—
2 ja 24 cm:n jaotuksella.

Suomenlahteen kohdistuneen
kontaminaatiohistorian selvittämiseksi
otettiin Kymijoen suualueelta Ahven
koskenlahdelta talvella 1996 sediment
fiproffilinäyte (asema 16, kuvat 2 ja 4),
joka viipaloitiin 2 cm jaotuksella aina
36 cm:in saakka.
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Sedimentaatiokeräimet

Tällä hetkellä joessa kulkeutuvien
PCDD/F-yhdisteiden määrää pyrittiin
arvioimaan kiintoaineen määrän ja sii
nä olevien epäpuhtauksien pitoisuuk
sia analysoimalla. Vajoavan hiukkas
maisen aineksen keräimet asennettiin
Keltin alapuolen, Heinäsaaren, Tammi
järven, Myllykosken ja Ahvenkosken
lahden asemffle avovesikausina 1997 ja
1998 (kuva 2). Näytteet kerättiin kuu
kausittain.

ci
0•

2.2 Kontaminaation
alueellinen laajuus

2.2.! Kymijoki

Orgaaniset klooriyhdisteet

Analyysitulokset on esittänyt Verta ym.
1999. Yleisenä piirteenä kaikkien tutkit
tujen orgaanisten yhdisteiden osalta oli
se, että maksimipitoisuudet sedlinen
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Kuva 5. PCDD/F-yhdisteiden kokonaispi
toisuus (a) ja 2,3, 7,8-ICDD toksisuusek
vivalentti l-TEQ (b) sekä tärkeimpien
(vertailuna Ky 5:ssä esiintyvät) isomeeri
en suhteellinen osuus (c) sedimentin pin
takerroksen (0—3 cm) kuiva-aineessa Ky
moen eri havaintopaikoilla.
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teissä mitattiin välillä Kuusankoski
Anjalankoski. Selvimmät pitoisuuserot
olivat dioksiineilla ja furaaneilla
(PCDD/F) sekä difenyylieetereillä
(PCDE), joilla korkeimmat kokonaispi
toisuudet välittömästi Kuusankosken
alapuolella (Kuusankoski—Kelffi) yliffi
vät vertailualueiden pitoisuudet 1000—
100000-kertaisestija Joen alaosan pitoi
suudet 10—1000-kertaisesti (Kuvat 5a,b
ja 6a). Kloorifenoliyhdisteifiä oli selvästi
pienemmät pitoisuuserot, vaikkakin

myös näillä yhdisteillä Joen yläosalla
ylitettiin vertailualueen Pyhäjärven taso
yli kymmenkertaisesti (vrt. Paasivirta
1996). Pitoisuuden lasku joen alajuok
sulle päin oli selvä (Kuva 6b).
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Kuva 6. Polykloorattujen difenyylieetteri
en (a) ja kloorifenolisten yhdisteiden (b)
kokonaispitoisuus sekä yksittäisten po
lykioorattujen difenyylieetteriyhdisteiden
(vertailuna Ky 5:ssä esiintyvät) suhteelli
nen osuus (c) sedimentin pintakerrok
sen (0—3 cm) kuiva-aineessa Kymoen
eri havaintopaikoilla.
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Pintasedimenttinäytteiden pitoi
suuksien vaihtelu yhdisteryhmiifäin eri
alueilla oli seuraava:

Kuusankosken yläpuolinen alue:

dioksiinit ja furaanit,
kokonaispitoisuus
dioksiinit ja furaanit, l-TEQ
difenyylieetterit (Pyhäjärvi)
kloorifenolit
(Pyhäjärvi, Paasivirta 1996)

Kuusankoski-Anjala (Koskenalusjärvi):

dioksiinit ja furaanit,
kokonaispitoisuus
dioksiinit ja furaanit, l-IEQ
difenyylieetterit
kloorifenolit

dioksiinit ja furaanit,
kokonaispitoisuus
dioksiinit ja furaanit, l-TEQ
difenyylieetterit
kloorifenolit

Polykiooratut dioksiinit ja furaanit
(PCDD/F-yhdisteet)
Yläpuolisten Urajärven pintasedimen
tin PCDD/F-pitoisuus oli vain noin sa
dastuhannesosa ja Pyhäjärven noin tu
hannesosa Kymijoen maksimipitoisuu
desta. Silti on huomattava, että Pyhä-
järven pintasedimentin pitoisuus (0,45
ng g1) oli vain hiukan alle saastuneelle
maalle ehdotetun raja-arvon (0,5 ng g1,
Ympäristöministeriö 1994). Kansainvä
lisenä toksisuusekvivalenttina olivat
pintasedimentin keskipitoisuudet välil
lä Kuusankoski—Anjala 10—130 ng g’ (1-
TEQ) (kuva 55). Korkein mitattu pitoi
suus oli n. 350 ng g1 (I-TEQ). Saastu
neelle maaperälle esitetty arvo ylittyy
alueella kymmen-tuhatkertaisesti. Pi
toisuudet laskivat pääsääntöisesti ala-
juoksua kohti (kuva 5a,b). Änjalan ala
puolisella alueella pitoisuudet olivat

Luonnehdinta Kokonaispitoisuus ng g’

Luonnonvarainan taustapitoisuus
Nykyinen taustapitoisuus
Lievästi kontaminoitunut alue
Saastunut alue
Pahoin saastunut alue
Erittäin pahoin saastunut alue

Tällä luokitteluasteikolla kaikkien tut
kittujen paikkojen PCDD/F-yhdistei
den pitoisuudet sijoittuvat luokkaan
erittäin saastunut sedimentti. Kansain
välisesti verrattuna mitatut pitoisuudet
sijoittuvat sekä PCDD/F-kokonaispi
toisuuksina että I-TEQ-arvoina maail
man eniten dioksiini- ja furaanisaastu
neiden sedimenifien joukkoon (Tauluk
ko3).

0

tasoa 0,5—4,5 ng g’ I-TEQ. Keskipitoi
suus kaikilla mitatuilla jokialueilla ylitti
saastuneen maan raja-arvon.

PCDD/F-yhdisteiden jakaumat
osoittivat joko 1,2,3,4,6,7,8HpCDF- tai
OCDF-yhdisteiden olevan yleensä val

0,8—120 ng g’ litseva Kymijoessa (Kuva 5c). Yhdessä
heksakioori- ja heptakloori-substitu

0,0 1—0,45 ng g’ oidut furaaniyhdisteet, jotka olivat Ky
0,3 ng g1 5 -valmisteen sisältämien dioksiiniyh
II ng g1 disteiden pääyhdisteitä, vastasivat pää-

osasta pintasedimentin PCDD/F-yh
disteiden kokonaismäärästä näytteissä.
Yhdistejakauma Kymijoen sedimentti

3 400—190000 ng g1 näytteissä poikkesi täydellisesti Urajär
ven ja Pyhäjärven pintasedimenttien

9,6—350 ng g yhdistejakaumista (kuva 5c). Pääkom
150—500 ng g1 ponenttina Pyhäjärvessä oli oktakloo
260—720 ng g’ ridioksiini. Urajärven sedimentin erit

täin aifiaisten PCDD/F-pitoisuuksien
jakauma viittasi pääosin Ky 5 -alkupe

120—1200 ng g’ rään, sillä Ky 5:lle tyypillisten yhdistei
den osuus oli lähes 40 %.

0,5—4,3 ng g’ Sedimentin PCDD/F-pitoisuuksil
1—26 ng g’ le ei ole viranomaisten toimesta mää

22—5 10 ng g’ rätty ohje- tai raja-arvoja. Rosen ym.
(1994) ovat esittäneet sedimenteille laa
tuluokituskriteerit seuraavasti:

Anjalan alapuolinen alue:

<0,2
0,1—1

1—2
2—10

10—100
> 100
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Taulukko 3. Julkaistuja PCDD/F-pitoisuuksia ja l-TEQ-arvoja erityyppisten vesistöjen sedimenteissä.

Sedimentin alkuperä Analysoitujen l-TEQ Viite
PCDD/t-yhdisteiden
kokonaispitoisuus

pg g’ pg g’

Meriympäristö
Casco Bay, Maine, USA 340—3 400 1,8—27 Wade ym. 1997
lso-Britannia (3 jokea) 446—9310 4—102 Rose ym. 1994
Pohjanmeri 449—1199 5—36 Evers ym. 1993
Frierfjord, Etelä-Norja 126000—749000 1 600•180002 Knutzen ja Oehme 1989
Itämeri, Ruotsin länsirannikko 1901—2392 0,2—170’ Rappe ym. 1987
Itämeri, Gotlannin rannikko 554—1169 25—68 Koistinen ym.1997
Itämeri, Gotlannin rannikko 520—1800 Kjeller ja Rappe 1995
Suomenlahti 1 106—1 510 25—26 Koistinen ym.1997
Suomenlahti, Vaasan edusta 670—5 980 38—3 50 Koistinen ym. 1995

Jokisuuympäristö

St. Lawrence, Kanada 52—540 Brochu ym. 1995
1006—10557 10—267 Evers ym. 1993

Newark, NJ, USA 75—2 900 Bopp ym. 1991
Kymijoen edusta 1000—53000 10—200 Tämä tutkimus

Jokiympäristö

Willamette, Oregon, USA 100—50 000 Bonn 1998
Eteläinen Mississippi (3 jokea), USA 0,409—33,3 Rappe ym. 1997
Passaic, Newark, NJ, USA 20—21000’ Bopp ym. 1991
Wisconsin-joki (patoallas), USA 32358 30—200’ Kuehl ym. 1987
Ono-joki, Japani 377 0,95 Sakurai ym. 1996
Eibe, Saksa 2465—27 860 23—167 Götz ym. 1993
Eibe & sivujoet, Saksa 26—3 000 Götz ym. 1998
Kymijoki; Myllykoski, Koria 108898—877399 100—59000 Koistinen ym. 1995
Kymijoki 470—228 000 Mäntykoski ym. 1996
Kymijoki; Myllykoski 33—18000 Anttila-Huhtinen ja Heitto 1995
Kymijoki; Kuusankoski—Keltti 400 000—42 000 000 4970—189000 Dahlbo ja Waltari 1998
Kymijoki 120 000—190 000 000 500—350000 Tämä tutkimus

Järviympäristö

Suuret järvet, Kanada/USA 300—28 000 Pearson ym. 1997
128,3—237,2 Zheng ym. 1997

lso-Britannia (4 järveä) 500—5 000 5—100 Rose ja McKay 1996
Kasumigaura, Japani 1271—15792 3,8—37,2 Sakurai ym. 1996
Lappi (3 järveä) 143—387 1,2—10,8 Vartiainen ym. l997a
Valkjärvi, Kärkölä 220—601 max. 1,14 Vartiainen ym. 1995
Pyhäjärvi (Kymijoki) 2982 100 Koistinen ym. 1995
Urajärvi—Pyhäjärvi (Kymijoki) 800—120000 10—300 Tämä tutkimus

Satamayrnpäristö

Thunder Bay, Ontario, Kanada max. 14445 McKee ym. 1990
N.Y. Harbor, Newark, NJ, USA <36—150’ Bopp ym. 1991

2,3,7,8-TCDD-pitoisuus
2 Pohjoismainen myrkyllisyysekvivalentti
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Polykiooratut difenyylieetterit
(PCDE-yhdisteet)

PCDE-yhdisteiden kokonaispitoisuus
Pyhäjärvellä oli keskimäärin 0,3 ng g’,
eli alle tuhannesosa Kymijoen maksimi
pitoisuudesta (kuva 6a). Välillä Kuu
sankoski—Anjala PCDE-pitoisuudet oli
vat tasoa 150—500 ng g1. Vaikka pitoi
suudet joen alaosalla olivat huomatta
vasti aifiaisemmat, olivat ne kuitenkin
yleisesti kymmenkertaisia Pyhäjärveen
verrattuna. Pitoisuuden vaihtelut nou
dattivat lähes täydellisesti furaaneissa
havaittua vaihtelua. PCDE-yhdisteet
olivat samoja, joita on Ky 5:n epäpuh
tautena. Myös niiden pitoisuussuhteet
olivat lähes samat kuin Ky 5:ssä (kuva
6c).

PCDE-pitoisuuksia sedimentistä
on maailmanlaajuisesti määritetty vain
muutamalta alueelta. Kanadan Ontario
järvellä satamasedimentin PCDE-pitoi
suus vaihteli 50—4900 ng g1 (Coburn ja
Comba 1981), mikä on samaa suuruus
luokkaa Kymijoen tulosten kanssa.
Vuosina 1993 ja 1995 otettujen Korian
ja Myllykosken sedimenttinäytteiden
PCDE-pitoisuudet vaihtelivat välillä
30—540 ng g’ (Änttila-Huhtinen 1995,
Koistinen ym. 1995) ja olivat samaa ta
soa tämän tutkimuksen kanssa. Pohjan
lahden sedimentissä yksittäisten PCDE
yhdisteiden pitoisuus oli alle 0,2 ng g’
ja sekä Gotlannin lähellä että Suomen
lahdella alle 0,4 ng g’ (Koistinen ym.
1995).

Kloorifenoliset yhdisteet (PCP,
PCG, PCC-yhdisteet)

Sedimenteistä analysoifiin orgaaiiiseen
liuottimeen uuttuvat ns. vapaat kloori
fenolit ja voimakkaampia kemiallisia
irroitusmenete]miä käyttäen ns. sitou
tuneet kloorifenolit. Sitoutuneita kloo
rifenoleita oli 2—20 kertaa enemmän
kuin vapaita.

Kloorifenoliyhdisteillä ja niiden
johdannaisilla oli selvästi pienemmät
pitoisuuserot joen ylä- ja alaosan välil
lä kuin Ky 5 -epäpuhtauksilla (kuva 6b).
Niiden kokonaispitoisuus pintasedi
mentissä (20—700 ng g-1) oli samaa suu-

ruusluokkaa kuin PCDE-yhdisteillä,
mutta kertaluokkaa aihaisempaa tasoa
kuin dioksiinityyppisten yhdisteiden
kokonaispitoisuus. Tämä kuvastaa näi
den yhdisteiden huomattavasti suu
rempaa liukoisuutta veteen ja siten vä
häisempää pidättymistä kiintoainee
seen ja sedimentteihin. IGoorifenolit
myös hajoavatbiologisesti. Pitoisuus oli
samaa suuruusluokkaa kuin metsäteol
lisuuden jätevesien alapuolisilla alueil
la 1980-luvun alussa (Paasivirta 1981).
Aihaisimmillaan kokonaispitoisuudet
joen alaosalla ylittivät vertailualueen
Pyhäjärven pitoisuudet vain noin kak
sinkertaisesti, enimmillään lähes sata
kertaisesti. Minkään kloorifenoliyhdis
teen osalta saastuneille maa-alueille
asetetut raja-arvot eivät ylittyneet (Ym
päristöministeriö 1994).

Kymijoki-alueen sedimenteistä
löytyi eniten 2,3,4,6-tetrakioorifenolia,
mikä oli Ky 5 -kloorifenolivalmisteen
pääaineosa. Myös sivukomponentit
pentakloorifenolija 2,4,6-trikloorifeno-
ii olivat mitattavissa. Näytteissä esiin
tyi myös lukuisia edellisten metabolia
tuotteita, mm. 3,4,5-trikloorikatekoli,
4,5-di-, 3,4,5-tri- ja 4,5,6-triklooriguaja-
koli, tetrakloorikatekoli sekä tetrakloo
riguajakoli.

Jokialueen sedimenteissä oli myös
kloorifenolien metyylieettereitä, kloori
anisoleja (PCA) ja -veratroleja (PVC) 0—
4 ng g’. Löydetyt yhdisteet olivat Ky
5:n pääkomponentin biohajoamistuot
teita.

Metallit

Elohopea
Pintasedimentin osalta elohopeapitoi
suudet olivat yleensä välillä 0,4—7 mg
kg-’ (Kuva 7, Taulukko 4). Suurimmat
pitoisuudet pintasedimenfissä mitattiin
välittömästi Kuusankosken alapuolel
la,jossa suurin yksittäinen pitoisuus oli
13,8 mg kg-1. Muulla osalla Kymijokea
pintasedimentin elohopeapitoisuus
ylitti vain vähän nykyisen järvien pin
tasedimenttien taustatason Etelä-Suo
messa (0,14—0,57 mg kg’, Verta ym.
1990) vaikkakin oli selvästi Pyhäjärven
pintasedimentin tasoa (0,1 mg kg1) kor
keampi.

0 Suomen ympäristö 334



Taulukko 4. Kymijoen pintasedimentin (0—6 cm) ja Etelä-Suomen latvajärvien (Verta ym. 1990) pintasedimentin
(0—5 cm) raskasmetallipitoisuuksien Q.ig g’ tai mg kg’) keskiarvot ja vaihteluvälit.

Metalli Kymijoki Etelä-Suomi Kymijoki Etelä-Suomi
Keskiarvo Keskiarvo Vaihteluväli Vaihteluväli

Zn 132 131 87—246 60—220
Ni 21 13 13—32 6,9—19
Cu 28 17 14—54 7.5—25
Cd 0,49 1,85 0,18—0,74 1,0—3,4
Pb 21 119 14—40 69—204
Hg 2,7 0,36 0,1—22,2 0,14—0,57

8 Kuusankoski—Keltin voimalaitos välil
lä tehdyssä tarkemmassa kartoitukses
sa syvemmissä sedimenffikerroksissa

7. mitattiin korkeampaa tasoa kuin pin
tasedimentissä (suurin pitoisuus 33 mg

6
kg-’) (Kuva 8). Yleisesti maksimipitoi
suudet mitaffiin 0,5—2 metrin syvyydel
lä sedimentissä. Saastuneille maa-alu

5
.. eille esitetty raja-arvo 5 mk kg-’ ylittyi

syvemmällä sedimentissä yleisesti. Jois
sain mittauspisteissä välittömästi Kuu

4 sankosken alapuolella ei näytteenotos
sa vielä tavoitettu puhtaan sedimentin
rajapintaa.

Muut metallit
Pintasedimenttien Cd-, P5-, Ni-, Cu-,ja

2 Zn-pitoisuudet eivät ylittäneet Etelä-
Suomen taustajärvien pintasediment
tien pitoisuuksia yhdenkään metallin

1
- osalta (Taulukko 4, Verta ym. 1999). Sen

sijaan Cd- ja Pb-pitoisuudet olivat jär
visedimenifejä merkittävästi aihaisem

Oa 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 mat. Taustajarvien pmtasedimenffien

Havaintopaikka raskasmetallit ovat pääosin ilmaperä
isiä ja johtuvat teollisuuden, energian-

Kuva 7. Elohopeapitoisuus sedimentin pinta- tuotannon ja liikenteen ilmapäästöistä
kerroksen (0—3 cm) kuiva-aineessa Kymjoen (Verta ym. 1990).
eri havaintopaikoilla.
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60 0,25

Kuva 9. PCDD/F-yhdisteiden kokonaispitoisuus (a) ja 2,3,7,8-TCDD toksisuusekvivalentti I-TEQ (b) sekä tärkeimpien (vertailu
no Ky 5:ssä esiintyvät) isomeerien suhteellinen osuus (c) sedimentin pintakerroksen (0—2 cm) kuiva-aineessa Kymjoen edus
tan metialueen eri havaintopaikoilla.

ta Ky 5:n pääyhdisteiden osuus PCDD/
F-yhdisteiden kokonaisummasta on
kuitenkin edelleen suuri. PCDD/F-yh
disteiden kertymisnopeudeksi sekä Ah
venkoskenlahden että Kuutsalon ha
vaintopisteissä saatiin n. 200 ng neliö

1—53 ng g’ metrille vuodessa.
Merialueen sedimenteistä PCDE

yhdisteitä löytyi Vahterpäältä, Äys
päänselältä ja Kuutsalosta noin
1 ng g’. Huovarin näytemäärät olivat
liian pieniä luotetavien tulosten saami
seen. Merialueelta, Vahterpäältä, Äys
päänselältäja Kuutsalosta, löytyi samo
ja kloorifenolisia yhdisteitä kuin joki-
alueelta, muta eri suhteissa. 2,3,4,6-
TeCP oli hävinnyt; sitä oli vain kymme
nesosa 3,4,5-TCC:n ja PeCP:n pitoisuuk
sista. Kloorifenolien kokonaispitoisuus
Äyspäänselän ja Kuutsalon pintasedi
mentissä oli samaa suuruusluokkaa
kuin joessa, muta muualla aihaisem
paa.
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2.2.2 Merialue

Orgaaniset klooriyhdisteet

Pintasedimentin pitoisuudet vaihtelivat
seuraavasti (Verta ym. 1999):

dioksinit ja furaanit,
kokonaispitoisuus
dioksiinit ja furaanit, I-TEQ
difenyylieetterit
kloorifenolit

0,01—0,2 ng g-’
0—1 ng g1

12—190 ng g.(

Kymijoen PCDD/F-yhdisteiden kuor
mitus on havaittavissa jokisuun sekä
itä- että länsihaaralta lähes 30—40 km
etäisyydellä olevien akkumulaatio
alueiden pintasedimentissä (Kuva 9a,
5). Yli 50 kilometrin etäisyydellä joki
suilta pitoisuudet ovat selvästi pienem
piä. Ky 5 -kemikaalille tyypillisten
PCDD/F-yhdisteiden osuudet pienene
vät joelta merialueelle tultaessa (kuva
9c). Vielä yli 80 km etäisyydelläjokisuil
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2.3 PCDDIF- ja
elohopeakontaminaation
kehityshistoria
Kuvassa 10a on verrattu Ahvenkosken
lahden ajoitetun sedimenttiprofiilin
PCDD/F-kokonaispitoisuutta Ky 5
-valmisteen vuosittaisiin tuotantomää
riin Kuusankoskella. Kuvasta havaitaan
kontaminaation kehittymisen seuraa
van Ky 5 -vahuistushistoriaa läheisesti
1940-luvulta alkaen.

Valmistus-ja esiintymishistoriois
sa on kuitenkin joitakin merkittäviä ero
ja. Sedimenffiproffilissa havaitaan huo
mattava, yli nelinkertainen, PCDD/F
pitoisuuden nousu kerroksessa, joka
vastaa vuosien 1959 ja 1969 välisenä ai
kana kerrostunutta sedimenffiä. Vastaa
vana aikana tuotannon kasvu on kehit
tynyt vain vähän yli kaksinkertaiseksi.

Sedimentin pitoisuuden osalta keski
määrin vuonna 1969 kerrostuneissa ker
roksissa tavataan korkeimmat PCDD/
F-pitoisuudet. Tuotannon maksirnivuo
det sijoittuvat ajanjaksiolle 1970—1974 ja
1979—1980.

Toinen merkittävä ero Ky 5 -val
misteen tuotantohistorian ja dioksiini
en esiintymisen välillä on tuotannon
loppuminenv. 1984. Tämän jälkeen ker
tyrteissä sedimenteissä mitataan kuiten
kin lähes samaa tasoa olevia pitoisuuk
sia, kuin maksimituotannon aikana.
Viimeaikaisissa kerroksissa ovat pitoi
suudet vain noin 25 ¾ aihaisemmat
kuin sedimentin maksimipitoisuudet.
Valtaosa kaikkien sedimenffikerrosten
PCDD/F-pitoisuudesta selittyy Ky 5-
peräisillä yhdisteillä.

Ahvenkoskenlahden sedimenffi
profiiin elohopeapitoisuus alkaa sa
moista, 1940-luvulla kertyneistä sedi
menifikerroksista kuten PCDD/F-yh

100 disteetkin (Kuva lOb). Myös pitoisuu
den huippu tavataan samassa, keski-

80 määrin v. 1969 kerrostuneessa kerrok
sessa. Tätä nuoremmissa kerroksissa

60 havaitaan jyrkkä Hg-pitoisuuden lasku.
Pitoisuus jää kuitenkin huomattavasti

40
korkeammalle tasolle pintasedimentis
sä (0,59 mk kg-’) verrattuna ennen 1940-

20
lukua kertyneisiin sedimenffikerroksiin
(0,03—0,07 mg kg-1).

Kymijokeen kohdistuneen eloho
0 peakuormituksen osalta ovat arviot

huomattavasti luotettavammat 1950-
1,8 luvulta alkaen kuin PCDD/F-yhdisteil

1,6 lä. Elohopeapitoisuuden jyrkkä lasku

1 4
vuoden 1969 jälkeen Ähvenkoskenlah
della muodostuneissa kerroksissa käy

1,2
varsin hyvin yksiin todetun kuormituk

1
- sen vähenemisen kanssa, joka tapahtui

0,8 vuosina 1965—1968. Viive kuormituksen
0,6

E
vähenemisen vaikutuksen erottamiseen

0,4 Ahvenkoskenlahden sedimentissä on

02
viidestä kahdeksaan vuotta. Dioksiini
en huipun ajoittuminen tähän saman
kerrokseen ja sitä seuraava pitoisuuden
lievä lasku tukee kuormitusarviota,jon
ka mukaan v. 1967 alkaen prosessissa
muodostunut dioksiinipitoinen sakka
kuljetettiin kaatopaikalle. Pitoisuuden
jyrkkä ja osin tuotannon lisäyksestä
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Kuva 10. PCDD/F-kokonaispitoisuuden esiintyminen ajoitetussa Ah
venkoskenlahden sedimentissä verrattuna Ky 5:n tuotannon kehitty
miseen (a) sekä Hg-pitoisuuden esiintyminen verrattuna Hg kuormi
tukseen (Kokko ja Turunen 1 988) (b).

0 Suomen ympäristö 334



riippumaton nousu tätä ennen voi olla
seuraus laitoksella tapahtuneen tulipa
lon aikaisesta huomaftavasta vesistö
päästöstä.

Kuormitushistoriaa selventää
myös Kymijoen vesiensuojeluyhdistyk
sen tutkimus Myllykosken alapuolella
sijaitsevalta Koivusaaren alueelta, joka
on padottu erilleen Kymijoen pääuo
masta vuonna 1953 — siis Koivusaaren
alueelle voi kullceutua Ky 5 -tuotannos
ta affieutuvia PCDD/F-yhdisteiden
päästöjä vain 1940-luvulla ja 1950-luvun
ensimmäisten vuosien ajan. Tuona ajan
jaksona tuotanto oli affiaista. Tuotannon
vähäisyydestä huolimatta alueelle ehti
kulkeutua PCDD/F-yhdisteitä niin, että
pitoisuudet olivat sedimentissä (koko
omanäyte 0—30 cm) 1,2—1,8 ng g1 (1-
TEQ) (Anttila-Huhtinen 1997) eli noin
kymmenesosa joen pääuoman nykyi
sestä keskipitoisuudesta (Kuva 55).

Kuusankosken alapuolisen näyte-
pisteen Kl4 aina 1,75 metriin ulottuva
PCDD/F-pitoisuusproffihi on hyvin sa
manlainen kuin Ahvenkosken proifilis
sa (Kuva ila). Myös täällä pintasedi
mentissä elohopeapitoisuuden lasku on
huomattavasti PCDD/F-yhdisteiden
laskua voimakkaampaa.

Pintasedimenttinäytteissä eloho
peanja PCDD/F-yhdisteiden keskinäi
nen korrelaatio oli huomattavasti affiai
sempi kuin syvemmällä sedimentissä.
Paikoin pintasedimentissä oli huomat
tavia PCDD/F-pitoisuuksia, vaikka elo
hopeapitoisuudet olivat aihaiset. Mah
dollisina vaffitoehtoisina selityksinä
näille voidaan olettaa joko: a) jossain
olevan vielä havaitsematon PCDD/F
yhdisteiden päästölähde, tai 5) vesiliu
koisempana elohopea on aikojen kulu
essa desorptoitunut pintasedimentistä
päinvastoin kuin PCDD/F-yhdisteet.
Ensimmäistä oletusta tukee se, että jot
kut pintasedimentissä mitatut pitoisuu
det olivat samaa suuruusluokkaa, kuin
näytepisteen K 14 ilmeisesti 60-luvun
lopulla sedimentoituneen materiaalin
maksimipitoisuus.

2.4 Kontaminanttien
määrä ja kulkeutuma

Kuusankosken voimalan alapuolisen,
pehmeän mutasedimenttin kartoitus
yhdessä hetkellisen virtausmittauksen
(30.7.1998) kanssa antaa viitteen eroo
siolle alttiin pohja-alueen ts. todennä
köisimmän epäpuhtauksien päästöalu
een sijainnista ja laajuudesta (Kuva 12).
Mittaushetken virtaama 428 m3 s oli
ajankohtaan nähden poikkeuksellisen
suuri. Koneremontin vuoksi myös ohi
juoksutus oli suuri (120 m3 s1). Päävir
taus painottui hieman uoman eteläreu
naan. Älakanavien risteyskohdassa oli
selvä pyörre. Kuusaan mutasedimentin
eroosio-kynnysnopeutta ei tunneta,
mutta todennäköisesti mutaa erodoituu
hitaasti jo pienellä virtausnopeudella,ja
eroosio kasvaa tasaisesti virtausnopeu
den funktiona. Vanhan lossilaiturin ala
puolella oli mittaushetkellä voimakas
virtaus. Suuri osa kartoitetusta, run
saasti epäpuhtauksia sisältävästä mu
tasedimentistä oli mittaushetkellä vir
tauksen kulutuksen alainen. Pienem
mällä vfrtaamilla (keskivirtaama 298 m3
51, keskialivirtaama 194 m3 51, alivirtaa
ma 114 m3 s’) eroosiolle alttiin alueen
pinta-ala on todennäköisesti pienempi.

Tehtyjen kaikuluotaustulldntojen
perusteella arvioitiin pehmeiden, eniten
kontaminoitujen sedimenttien määrän
välillä Kuusankoski—Kelffi olevan
76 000 m3—140 000 m3. Sedimentin kes
kimääräisten elohopea- ja PCDD/F-pi
toisuuksien perusteella voitiin arvioida

0

PCDD/F ng g1 (k.a.) I-TEQ
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Kuva / / Näytepisteen Kl4 PCDD/F-yhdisteiden ja elohopean pitoisuuspro
fiulit (a) sekä PCDD/E-yhdisteiden ja elohopean vä/inen riippuvuus (b).
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Kuva 12. Kuusankosken
voimalaitoksen alapuolisen
pehmeän mutasedimentin
alueellinen jakautuma, mi
tattu ja syvyyssuunnassa
keskiarvoistettu virtaus
kenttä sekä virtausnopeu
den 0,20 m s tasa-arvo
käyrä. Alueet,joissa muta
sedimentin syvyys ylittää

1 metrin on tummennettu.
Virtausmittaus on tehty
30.7.1998.

0

tämän tyyppisissä sedimenteissä ole
van tällä välillä 1 500—2 800 kg PCDD/
F-yhdisteitä, jotka toksisuusekvivalent
tema vastaavat 4,8—8,8 kg (I-TEQ).

Koska erityisesti PCDD/F-yhdis
teiden voitiin olettaa kulkeutuvan jo
kiuomassa lähes yksinomaan kiintoai
neeseen sitoutuneena, niiden määrällis
tä kulkeutumista joessa ja päätymistä
merialueelle pyrittiin arvioimaan jo
keen ja merialueelle sijoitettujen sedi
menttikeräinten sekä Ahvenkoskenlah
den ikämääritetyn sedimenttiprofiilin
antamien tulosten avulla.

Kuvassa 13 on esitetty vuosina
1997 ja 1998 eri alueilta kerättyjen las
keutuvan klintoaineksen PCDD/F-pi
toisuudet, jotka noudattavat tarkasti
pintasedimentin pitoisuustasoa ja ale
nevat alajuoksulle tultaessa. Vuoden
1997 mittausten perusteella Kymijoki
kuljeifi Keltin kohdalla n. 24000 tonnia
kiintoainesta vuodessa. Merialueelle
kiintoainesta päätyi noin 61 000 tonnia.
Joen kuljettama kiintoainesmäärä kas
vaa, mutta sen PCDD/F-pitoisuus pie
nenee alajuoksua kohti valuma-alueel
taja teollisuudesta tulevan kiintoaines
kuorman vuoksi. Sedimenttikeräinten
PCDD/F-pitoisuus kerrottuna vuosien
1980—1995 kekimääräisillä kiintoaine
määrillä antaa eri alueille seuraavat
dioksiinien vuosittaiset kulkeutumat,
jotka kuvaavat tilannetta 1990-luvun
alkupuolella:

Tuloksen mukaan välittömästi Kuusan
kosken alapuolella kulkeutuu siten
huomattava määrä PCDD/F-yhdistei
tä,jotka ilmeisesti ovat lähtöisin alueen
pohjasedimenttien vähittäisestä liik
keellelähdöstä. Tuloksen mukaan noin
puolet PCDD/F-yhdisteistä varastoituu
jokisedimentteihin ja noin puolet ajau
tuu merialueelle. Vastaavaan lopputu
lokseen päädyttiin myös muodostetun
sedimentin kulkeutumismallin avulla
tehdyssä arviossa (Kohta 6.5). Malliar
vion mukaan vuosien 1969 ja 1997 vä
lillä olisi Keltin alapuolelle kulkeutunut
yhteensä n.11 kg (I-TEQ) PCDD/F-yh
disteitä, joista alaosalle olisi pidättynyt
n. 45 % eli 5 kg ja merialueelle kulkeu
tunutn. 6kg.

Saatua tulosta verraffiin mitattuun
Ahvenkoskenlahden sedimentaatioon.
Ahvenkoskenlahden sedimenttiprofii
lin kerrostumisnopeudeksi mitattiin
kahdella eri menetelmällä keskimäärin
800 g m2 a1 (Mattila ja Ilus 1988). Tämä
vastaa varsin hyvin Pitkäsen (1994) Ah
venkoskenlahden eri osa-alueille arvi
oimia akkumulaationopeuksia (970-
1400 g m2 a1). Sedimentin pintakerrok
sen PCDD/F-pitoisuuden, sedimentin
kerrostumisnopeudenja sedimentaatio
alueen pinta-alan (26 km2, Pitkänen

Keltti 220 g a’ (l-TEQ)
Anjalankoski 190 g a’ (I-TEQ)
Suomenlahti 140 g a (I-TEQ)

Suomen ympäristö 334



1994) perusteella saatiin vuosittaiseksi
PCDD/F-kertymäksiAhvenkoskenlah
delle noin 50 g a’. Koska alueelle pidät
tyy noin 40 % alueelle tulevasta kunto
ainesmäärästäja autoktonisesta tuotan
nosta (Pitkänen 1994), olisi Ahvenkos
kenlahdelle kohdistunut PCDD/F
kuorma tällä laskutavalla
ollut n. 125 g a’ 1990-luvun alussa,
koko Joen kuorma merialueelle noin
250 g a’ ja 1960-luvun lopun jälkeen
koko merialueelle kohdistunut kuorma
noin 7kg (I-TEQ). Arvio vastaa erittäin
hyvin sedimenifikeräimen avulla teh
tyä arvioita.

Kokonaisarvio Kymijoen sedimen
tin sisältämästä PCDD/F-yhdisteiden
määrästä on esitetty kuvassa 14. Arvi
on mukaan Kymijoen pohjasediment
tien ja sen merialueelle tuoman kunto
aineksen sisältämä PCDD/F-yhdistei
den kokonaismäärä on suuruusluokkaa
4000—5000 kg PCDD/F-yhdisteitä, joka
I-TEQ-arvoksi muutettuna on luokkaa
16—21 kg. Tästä noin yksi kolmasosa oli
si kulkeutunut merialueelle, kolmasosa
sijaitsisi varsin lyhyellä saastuneimmal
la välillä Kuusankoski—Kelffi ja kolmas
osa olisi hajallaan joen Keltin alapuoli
sella alueella. Vuosittainen PCDD/F
yhdisteiden kulkeutuminen Keltin ala
puolelle on tällä hetkellä noin 200 g (1-
TEQ), josta hiukan yli puolet kulkeu
tuu edelleen merialueelle.
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Kuva 1 4.Arvioitu PCDDIF
yhdisteiden kokonaismäärä
Kym]oella (kg), Kym]oen
edustan merialueelle kul
keutunut määrä (kg) sekä
vuosittain eri alueilta kul
keutuva määrä (g a’).
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Halasto ja sen kontaminaatio
....................................................

0

3. 1 Kalastajat, saaliit ja
kalankäyttö

Kymijoessa Voikkaalta alimpiin patoi
hin ulottuvalla alueella kalasti vuonna
1994 noin 670 paikallista kalastajaa. Li
säksi alueella kävi onkimassa ja pilkki
mässä noin 1500 henkilöä. Kokonaissaa
iliksi arvioidaan noin 65 tonnia. Tär
keimmät saalislajit ovat ahven (33 ¾),
hauki (28 %) ja lahna (19 ¾). Paikallis
ten kalastajien vuosisaalis oli noin 60
kg/kalastaja (Niemi 1988).

Kymijoen edustan merialueella
(Vahterpää—Summa) arvioitiin vuonna
1994 säännöffisesti kalastavan noin 4200
vapaa-ajankalastajaa. Onkimassa ja
pilkldmässä kävi lisäksi noin 3200 hen
kilöä. Vapaa-ajan-kalastajien saaliiksi
arvioitiin noin 560 tonnia, josta ahven
ta oli 25 %, silakkaa 36%, särkeä 11 %ja
haukea 10 ¾. Kalastajakohtainen vuo
sisaalis oli 132 kg. Lohen ammattikalas
tuksen saalis itäisen Suomenlahden
rannikolla (Pyhtää—Virolahti) oli vuon
na 1996 noin 150 tonnia.

Kymijoesta pyydetyn kalan käy
töstä ei ole tuoreita selvityksiä. Vuonna
1983 tehdyssä kalastustiedustelussa
kysyttiin myös kalan käytöstä sadalta
Kymijoella säännöllisesti kalastavalta
ruokakunnalta. Keltin ja Myllykosken
välisellä alueella saaliista käytettiin
omassa taloudessa 57%, annettiin muil
le 27 % ja heitettiin pois 16 ¾. Mylly
kosken ja Anjalankosken voimalaitok
sen välisellä alueella omassa perheessä
käytettiin 42 ¾ saaliista, muille annet
tiin 37 ¾ ja pois heitettiin 21 0/ Anja
lankosken voimalaitoksen ja meren vä
lillä omassa taloudessa käytettiin 47 ¾
saaliista, muille annettiin 29 % ja pois
heitettiin 24 %.

Vuonna 1983 kalojen makuvirheet
Kymijoessa olivat yleisiä, sillä yli puo

let haastatelluista oli todennut maku
haittoja. Jätevesien puhdistuksen tehos
tuessa ovat kalojen makuvirheet 1980-
luvun puolivälin jälkeen huomattavas
ti vähentyneet. 1990-luvun puolivälis
sä makuvirheitä on esiintynyt vain sa
tunnaisesti. Voidaankin olettaa, että
vuoteen 1983 verrattuna käytetään Ky
mijoen kalasaaliista nykyisin suurem
pi osuus ihmisravinnoksi.

3.2 Kalanäytteenotto
Kymijoella tutkittiin ahven, hauki, lah
na ja made sekä rannikolla edellisten
lisäksi kuha ja lohi. Lajit edustavat ra
vintoketjun eri tasoja ja/tai ne esiinty
vät eri ympäristöissä. Hauki, ahven ja
kuha ovat petokaloja, mutta ovat elin
tavoiltaan erilaisia. Myös made on pe
tokala, mutta pohjalla elävänä kalana se
syö pääosin selkärangattomia pohja
eläimiä. Lahna syö torvimaisella suul
laan pääravintonaan lietteestä pohja
eläimiä. Lohet ovat Itämeressä lähes tro
fiatason huipulla ja isot lohet syövät
ainoastaan muita kaloja, kuten silakkaa.
Suomenlahdelta lohet vaeltavat Itäme
ren pääaltaalle asti. Kaikki tutkittavat
lajit ovat ruokakaloja. Jokialueella ka
loja pyydettiin yhteensä kahdeksalta
paikalta ja rannikolta seitsemältä (Kuva
2). Mateet pyydettiin keskitalvella tam
mi—helmikuussa 1996, hauet, ahvenet,
kuhat ja lahnat keväällä huhti—touko
kuussa ja lohet kesällä kesä—heinäkuus
sa. Kaloja pyydettiin yhteensä 613 kg.

Kalat pakastettiin välittömästi
pyynnin jälkeen. Kalat toimitettiin pa
kastettuina Helsinkiin SYKE:n labora
torioon, jossa ne käsiteltiin. Kalat pre
paroitiin lajeittain ja näytepaikoittain,
kalojen koot ja painot mitattiin sekä
sukupuoli ja ikä määritettiin. Kunkin
tutkimuspaikan kalapopulaation, sa
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maa sukupuolta olevien ja saman ko
koisten, kalojen lihas-, maksa- ja mäti
kudoksista tehtiin yhdistelmänäytteitä,
jotka homogenisoitiin (Korhonen ym.
1999). Hauet ja lahnat olivat keskimää
rin kilon painoisia, mateet hieman pie
nempiä, kuhat noin puolikioisia, ahve
net noin 250 g painavia ja lohet olivat
hyvin erikokoisia, painaen 3:sta kg:sta
lähes 14 kg:aan. Selvästi vanhimpia tut
kituista kaloista olivat lahnat (10—30
vuotta) ja nuorimpia lohet (3—5 vuotta).

3.3 Tulokset

PCDD/F-yhdisteet
PCDD/F-pitoisuudet olivat Kymijoel
ta ja Kotkan edustalta pyydettyjen ka
lojen lihaksessa aihaisia arvioitaessa
pitoisuuksia kansainvälisesti käytetyn
toksisuusekvivalentti kertoimen (1-
TEQ) avulla. Mateenja kuhan lihaksen
pitoisuudet olivat aina alle 1 pg g1, ja
ahvenen, hauen ja lahnan pääosin alle
1 pg g’ I-TEQ tuorepainoa kohden Py
häjärvellä sekä joki- ja rannikkoalueel
la (Kuvat 15 ja 16, Korhonen ym. 1999).
Lahnan suhteellisen suuri I-TEQ-pitoi
suus vertailualueella Pyhäjärvellä joh
tuu muista kuin Ky 5 -valmistuksessa
epäpuhtautena syntyneistä dioksiini-ja
furaaniyhdisteistä (Kuva 155).

Kymijoen hauen PCDD/F-pitoi
suudet ovat hieman korkeampia verrat
taessa pitoisuuksia Suomen järvien
haukien pitoisuuksiin (Korhonen 1998).
Järvissä haukien pitoisuudet ovat val
taosaltaan alle 0,2 I-TEQ pg g’ tp. Ky
mijoen kalojen pitoisuustasoa voi ver
rata myös pohjoismaisen ministerineu
voston asiantuntijaryhmän antamaan
enimmäissuositukseen (35 pg tp 1-
TEQ/kg/viikko), jonka mukaan 70 ki
lon painoinen henkilö voi syödä joka
päivä 350 grammaa kalaa, joka sisältää
PCDD/F-yhdisteitä 1 pg g’ I-TEQ. To
dettu PCDD/F-yhdisteiden pitoisuus
taso ei siten aseta rajoituksia Kymijoen
kalojen käytölle (Katso tarkemmin koh
ta 4.6).

I-TEQ-arvoina mitattuna kaloissa
ei ollut havaittavissa samanlaista alu
eellista pitoisuuksien nousua Kuusan

kosken alapuolella, kuin sedimentissä
(Kuva 16). Sensijaan kokonaispitoi
suuksia tarkasteltaessa Ky 5 -peräisten
yhdisteiden osuuden nousu Kymijoel
la oli selvästi havaittavissa (Kuva 155).
Myös merialueen kaloissa lohta ja silak
kaa lukuunottamatta oli havaittavissa
Ky 5 -peräisten yhdisteiden suhteelli
nen nousu verrattuna Pyhäjärveen.

Lohen lihaksen pitoisuudet olivat
tasolla 7—8 pg g’ tp I-TEQ ja silakan lä
hes 15 pg g’ (Kuvat 15a, 16f), mikä on
selvästi korkeampaa tasoa kuin muiden
tutkittujen kalalajien. Pitoisuudet olivat
samaa tasoa kuin muualla Suomen ran
nikolla pyydettyjen lohienja silakoiden
(esim. Vuorinen ym. 1993, Vartiainen
1997). Lohet ja silakat vaeltavat ja syön
nöstävät laajalti Suomenlahdella ja Itä
merellä, eikä niiden saamaa kemikaali
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1,5 1,5 kertymää voi kohdentaa pelkästään esi
merkiksi Kotkan edustalta tulevaksi al
tistukseksi. Silakassaja lohessa mitatut
PCDD/F-yhdisteet olivat valtaosin
muita kuin Ky 5 -peräisiä (Kuva 155).

Kalojen iän tai koon vaikutusta ii
haksen PCDD/F-pitoisuuksiin ei useis
ta yksilöistä koostuneiden kokooma
näytteidenjohdosta voinut luotettavasti
päätellä. Kuitenkin esim. ahvenen
PCDD/F-pitoisuudet olivat Kymijoen
läntisen haaran suistossa hieman kor
keampia verrattuna muuhun rannikko-
alueeseen tai jokeen. Samalla ahvenet
olivat kookkaampia (noin 350 g) kuin
muilla tutkituilla paikoilla (keskimää
rin 150—250 g) sekä myös hieman van
hempia. Sen sijaan esim. Laajakosken
järveltä analysoitiin eri kokoisia ja ikäi
siä haukia, eikä näiden tulosten perus
teella haukien koolla näyttänyt olevan
merkitystä PCDD/F-pitoisuuksiin.
Myöskään tutkittujen loifien koolla ei
näyttänyt olevan merkitystä dioksiini
enja furaanien pitoisuuksiin. Silakoilla
pitoisuuksien on todettu kasvavan mer
kittävästi kalojen iän suhteen (Vartiai
nen 1997). Sensijaan lffiaksen rasvapi
toisuus oli suoraan verrannollinen ii
haksen PCDD/F-yhdisteiden määrään.

Kalojen maksan ja mädin dioksii
ni-ja furaanipitoisuudet olivat jopa 10—
100-kertaisia lihaksen pitoisuuksiin ver
rattuna (Kuva 17). Tämä johtuu PCDD/
F-yhdisteiden taipumuksesta kerääntyä
rasvaan. Lohenlihaksen rasvapitoisuus
oli yli kymmenkertainen (noin 7 %) ver
rattuna muiden kalojen lihaksen rasva
pitoisuuteen (alle 0,5 %). Mateen mak
san rasvapitoisuus (noin 15—20 ¾) oli
huomattavasti korkeampi kuin muiden
kalojen maksojen rasvapitoisuudet (alle
5%), mikä selittää mateen maksan kor
keat PCDD/F-pitoisuudet jopa muihin
lajeihin verrattuna. Lohista tutkittiin
vain lihasnäytteet.

Suurimmat dioksiini-ja furaanipi
toisuudet olivat Keltin alueen mateiden
mädissä (8—30 pg g1 tp I-TEQ) ja mak
sassa (naarailla 25—38 pg g1 tp I-TEQja
koiraifia jopa 90—230 pg g’). Huomat
tavaa oli, että myös Pyhäjärven ja ran
nikkoalueen mateissa mitattiin PCDD/
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F-yhdisteitä useita kymmeniä piko
grammoja grammassa maksaa.

PCDE-yhdisteet

PCDE-pitoisuudet Pyhäjärven mateis
sa ja ahvenissa jäivät yleensä alle mää
ritysrajanja hauen lihaksesta ja maksa
näyfteistä löytyi vain pieniä PCDE mää
riä (alle 0,5 ng g’) (Kuva 18a, Korho
nen ym. 1999). Sensijaan Pyhäjärven
lahnan lihaksessa, maksassa ja mädis
sä oli kertaluokkaa suuremmat PCDE
pitoisuudet kuin muiden lajien vastaa
vissa kudosnäytteissä. Kymijoen kalois
sa oli lähes aina mitallavia määriä
PCDE-yhdisteitä (Kuva 18a). Suurim
mat PCDE-pitoisuudet olivat Keltin
kaloissa ja pitoisuudet laskivat yleensä
Kymijokea alaspäin mentäessä. Kuiten
kin vielä osasta Kymijoen suualueen
kaloista löytyi PCDE-jäämiä, myös lo
hesta. Huomattavaa on, että kalojen
PCDE-pitoisuudet olivat kolme kerta-
luokkaa suurempia kuin dioksiinien ja
furaanien.

Kymijoen näytteistä löydetyt yk
sittäiset PCDE-yhdisteet ja niiden kes
kinäisetpitoisuuksien suhteet vastaavat
Ky 5-kloorifenolituotteen sisältämien
PCDE epäpuhtauksien kirjoa. Tausta
alueena pidetyn Pyhäjärven näytteiden
PCDE-proflilit erosivat kuitenkin Ky 5:n
profiiista.

Maksassa ja mädissä PCDE-pitoi
suudet ovat yleensä kertaluokkaa suu
rempia kuin lffiaksessa. Suurimmat pi
toisuudet mitattiin Keltin koirasmatei
den maksoissa, joissa PCDE-yhdistei
den summa oli enimmillään n. 5 JJ.g
(5000 ng) grammassa maksaa. Koirail
la oli yleisesti naaraita korkeampi pitoi
suustaso sekä lffiaksessa että maksas
sa. Hauen mädin PCDE pitoisuudet
ovat moninkertaiset saman alueen mui
den kalalajien mäfiin verrattuna.

Tulokset ovat samaa suuruusluok
kaa Kanadan Ontario-järven saastu
neen sedimentin kanssa kosketuksessa
olleiden kalojen PCDE-pitoisuuksien
kanssa (Coburn ja Comba 1981). Tietyt
PCDE-yhdisteet ovat osoittautuneet
hermosoluihin aktiivisesti vaikuttaviksi
(Kodavanti ja Tilson 1997).

Kloorifenoliset yhdisteet (PCP,
PCG, PCC-yhdisteet)

Kalanäytteistä määritettiin myös kloo
rifenoliset yhdisteet: kloorifenolit
(PCP), -guajakolit (PCG) ja -katekolit
(PCC) sekä kloorimetoksifenolit eli
kloorianisolit (PCA) ja -verafrolit (PCV)
(Korhonen ym. 1999).

Kymijoen ja merialueen pitoisuu
det eivät alueellisesti poikenneet Pyhä-
järven kalojen pitoisuuksista (Kuva 185,
c). Kalojen lihasten rasvan kloorifeno
lisista yhdisteistä valtaosa oli di-, tri- ja
tetrakiooriguajakolia (4,5-DCG, 3,4,5-
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TCG ja TeCG), mitkä ovat Ky5:n kom
ponenttien metaboliatuotteita. Myös
mädin rasvassa edellä lueteltuja kolmea
guajakolia oli eniten. Maksan rasvassa
Ky 5:n sivuaineosa 2,4,6-trikloorifenoli
(2,4,6-TCP) nousi samoihin määriin
guajakolien rinnalle. Muita kudoksissa
olleita kloorifenolisia yhdisteitä olivat
Ky 5:n pääkomponentti 2,3,4,6-TeCP ja
sivukomponentti PeCP sekä edellisten
hajoamistuotteet 2,4-dikioorifenoli (2,4-
DCP), 2,4,5-TCP, 3,4,5-trikloorikatekoli
(3,4,5-TCC) ja 4,5,6-TCG. Koiraskalois
sa pitoisuudet olivat yleensä suurem
pia kuin saman alueen naaraissa.

Kalojen lihaksissa kloorimetoksi
fenoleita oli selvästi vähemmän kuin
kloorifenolisia yhdisteitä, paitsi lohen
lihaksessa, missä pitoisuudet olivat sa
maa suuruusluokkaa (Kuva 18c).

Kloorifenolisten yhdisteiden koko
naispitoisuudet kaloissa olivat yleises
ti jossain määrin kohonneita. Kloorau
tuneet anisolit aiheuttavat haju- ja ma
kuvirheitä jo hyvin pieninä pitoisuuk
sina siten, että PCA ja PCV yhdisteiden

b) Hauki

i1iiLL
d)

f) Lohi

kokonaispitoisuus noin 20 ng g’ tuoret
ta kalaa aiheuttaa selvän makuvirheen
sokkotestissä (Paasivirta ym. 1987). Tut
kitut pitoisuudet jäivät selvästi tämän
rajan alle.

Elohopea

Kalojen elohopeapitoisuus vaihteli sel
västi alle 0,5 mg kg-1 pitoisuudesta yli
1,0 mg kg-1 pitoisuuksiin, mikä on syö
tävälle kalalle asetettu yläraja (Korho
nen ym. 1999). Yli 1 mg kg-1 elohopeaa
sisältävää haukea tai yli 0,5 mg kg-1 elo-
hopeaa sisältäviä muita kalalajeja ei saa
pitää myytävänä. Yli yhden mg kg-’ pi
toisuuksia löytyi eräiltä alueilta hauel
la, ahvenellaja mateella (Kuva 19). Hau
eila mitattiin yleisesti korkeinta tasoa.
Aihaisimmat pitoisuudet jokialueella
olivat lahnalla. Kaikilla em. lajeilla al
haisimmat pitoisuudet mitattiin vertai
lualueella Pyhäjärvellä. Merialueella
kuhan ja lohella elohopeapitoisuus oli
aina selvästi alle 0,5 mg kg-’.

Kalojen elohopeapitoisuudet eivät
noudattaneet selvää aluettaista vaihte
lua, vaan lajista riippuen maksimipitoi
suudet havaittiin eri alueilla (Kuva 19).
Näytekalojen painolla ja iällä oli vaiku
tusta pitoisuuksien jakautumiseen.
Niinpä esimerkiksi hauen suurimmat
pitoisuudet olivat Muhjärvellä, jossa
hauet olivat suuria (keskipaino 1.32 kg)
ja iäkkäitä (keskimäärin 9 v). Myös Su
sikoskella ja Tammijärvellä, joilla pai
koilla hauet olivat noin kilon painoisia
sekä Laajakosken-järvellä, jossa hau
kien paino vaihteli hieman laajemmin
kilon molemmin puolin, pitoisuus oli
lähellä tämän rajan.

Aineiston mukaan koko Kuusan
kosken alapuolisella alueella ovat eri
tyisesti hauen, mutta myös mateen ja
ahvenen pitoisuudet lähellä tai osin yli
1 mg kg-1, ja yleisesti välillä 0,5—1 mg
kg-1 ja ylittävät osin terveysviranomais
ten asettamat suositusrajat. Tämä kos
kee erityisesti suuria ja vanhoja yksilöi
tä. Jatkuvaa ja säännöllistä näiden ka
lojen käyttöä tulisi välttää. Merialueel
la ylittyvät suositusrajat vain satunnai
sesti.

Kuva 1 9. Kalojen keskimääräiset elohopeapitoisuudet eri havaintopaikoilla.
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Vaestön altistuminen
PCDDIF.yhdisteiHe
...................................................

4.! PCDDIF-yhdisteiden
terveyshaitat

Dioksiinitja furaanit kuuluvat kaikkein
toksisimpiin ihmisen aikaansaamiin
aineisiin. Niitä ei ole koskaan käytetty
teollisesti, mutta niitä esiintyy epäpuh
tauksina useissa kemian teollisuuden
tuotteissa, mm. PCB-seoksissa. On ar
vioitu, että ympäristön PCDD/F-yhdis
teistä $0 % on peräisin jätteenpoltosta.
Muut lähteet ovat puunkyllästysaineet,
torjunta-aineiden epäpuhtaudet ja teol
lisuusjätteiden ja puun poltto (Fieldler
1994). Niinpä ihniisissä olevien PCDD/
F-yhdisteiden kongeneeriprofiili on
pääosiltaan samantapainen kuin poit
topäästöissä, kuitenkin niin, että lumi
sissä ja muissa nisäkkäissä esiintyy ai
noastaan 2,3,7,8-substituoituja konge
neereja. Kaikkiaan näitä on olemassa 18
eri kongeneeria, joista ihiuuisessä tava
taan 17, päinvastoin kuin esimerkiksi
joissakin kaloissa, joissa saattaa olla
myös muita PCDD ja PCDF kongenee
reja. Kaikilla eläimillä 2,3,7,$-kongenee-
ritlipofiilisinäja vaikeasti metaboloitu
vina kertyvät kudoksien rasvaan, jois
ta poistumisen eliminaatioajat ovat eri
eläinlajeilla hyvin erilaiset.

Akuutti toksisuus ja
toksikokinetiikka

TCDD:n akuuffi toksisuus on riippuvai
nen klooriatomien sijainnista ja toisaalta
akuutti toksisuus laskee nopeasti, kun
klooriatomien lukumäärä molekyylis
sä nousee viidestä kahdeksaan (Miljö
rapport 198$).

Eliminaation puoliintumisaika eri
tutkimuksissa on ollut 10—31 päivää,
marsuila jopa 90 päivää (Miljörapport
1988). TCDD poistuu ulosteen ja virt
san mukana. Ihmisellä on 2,3,7,8-
TCDD:n eliminaafion puoliintumis
ajaksi mitattu 5—7 vuotta (Poiger ja
Scfflatter 1986), muiden yhdisteiden
puoliintumisajat vaihtelevat muu
tamasta kuukaudesta yli 70 vuoteen.
Ihmisten rasvasta korkeimmat pitoi
suudet ovat oktaklooridibentso
p-dioksiinilla (OCDD), jopa yli
1000 pg g’ rasvassa, mutta myös
2,3,7,8-tefraklooridibentso-p-dioksiinia
(TCDD) löytyy lähes kaikista ihmisistä
0,5-10 pg g1 rasvassa. Ky 5 -tuotteen
tyypillisistä yhdisteistä vain 1,2,3,6,7,8-
HxCDD tavataan ilimisessä mnsaam
min. OCDF:a ei ihmisessä ole kuin jään-
teitä (<10 pg g’ rasvassa) eikä Ky 5 -

tuotteen pääkomponenttia, 1,2,3,4,6,7,8-
HpCDF esiinny kuin aihaisina pitoi
suuksina (<50 pg g’ rasvassa).

PCDD/F-yhdisteiden toksiset,
karsinogeeniset ja teratogeeniset
vaikutukset

TCDD:n akuutin toksisuuden LD5O-ar-
vot suun kautta aiunosteltuna vaihtele
vat suuresti eri eläinlajeilla: marsulla
0,6-2,5 jig/kg (Schwetz ym. 1973), ka
nanpojalla 25—50 ig/kg, rotafia 10—>
3000 pg/kg (Pohjanvirta ja Tuomisto
1987), apinalla <70 jig/kg, kanilla 115—
275 jig/kg (Schwetz ym. 1973) ja hams
terilla 1157—5051 jig/kg (Pohjanvirta
1991). Muiden kongeneerien kuin

TCDD:n toksisuuden vaikutusmekanis
meja on tutkittu laajasti, mutta esim.
syytä suureen akuuttiin myrkyllisyy
teen ei ole vielä löydetty TCDD:n aihe
uttamat pätologiset muutokset vaihte
levat eri lajien välillä. Kaksi yleisintä
muutosta ovat painon lasku ja kateen
korvan atrofia. Rotalla ja kaniinilla to
dettiin maksavaurioita. Patologisia
muutoksia on raportoitu kummankin
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sukupuolen sukuelimissä, kilpirauha
sessa, lisämunuaisissa, maha-suolisto
kanavassa, haimassa, ja ruskeassa ras
vassa. Myös erilaisia verimuutoksia on
raportoitu. Eläinten kuolinsyynä oli
nälkiintyminenja veren giukoosin pro
gressilvinen lasku ja maksan lipidiper
oksidaatio (Pohjanvirta 1991).

TCDD:llä on immunotoksikologi
sia vaikutuksia kateenkorvan lisäksi
myös luuytimeenja imusolmukkeisiin.
Toimirmallisesti vaikutus kohdistuu
sekä humoraliseen että solunvälittei
seen immunivasteeseen (Miljörapport
1988). TCDD on osoittautunut karsino
geniseksi kaikilla tutkituilla eläinlajeil
la, hiiren ja rotan ohella mm. hamste
reifia. Sekä rotalla (Kociba ym. 1978) että
hilrellä on raportoitu karsinogeenisia
vaikutuksia oraalisen annostelun jäl
keen. TCDD on osoitettu karsinogeeni
suuden promoottoriksi.

TCDD:n teratogeenisuus on osoi
tettu jo 1970-luvulla (Courtney ja Moo
re 1971, Neubert ym. 1973). Herkillä
eläinlajeilla on aikaansaatu suulakihal
kioitaja munuaisvika (Moore ym. 1973).
Nämä vaikutukset tulivat esille annok
silla, joilla ei ollut minkäänlaisia toksi
sia vaikutuksia äitiin tai sikiöön. Mitään
muita epämuodostumia ei ole todettu
(Birnbaum ym. 1989).

Hormonaaliset vaikutukset

Eräitä ympäristömyrkyiksi luokiteltu
ja yhdisteitä on epäilty hormonaalisis
ta vaikutuksista. Ilmiö havaiffiin ensim
mäisen kerran Floridassa sijaitsevan
Äpopka-järven alligaattoreiden ja kilpi
konnienlisääntymishäiriöinä. Älligaat
toreiden munista vain pieni osa oli nor
maaleja, ja kuoriutuneista poikasista
noin 15 ¾ kuoli. Syntyneiden poikas
ten joukossa oli hyvin vähän koiraita,
ja niilläkin, jotka selvisivät hengissä,
havaittiin sukuelinten kehityshäiriöitä
(Guillette ym. 1994). Englannissa todet
tiin, että yhdyskuntajätevedenpuhdis
tamojen alajuoksulla altistuneet koiras
kiijolohet alkoivat tuottaa maksassa vi
tellogeniiniä, munasoluille ominaista
valkuaisainetta, jota normaalisti vain

0

naaras tuottaa (Harries ym. 1997). Sel
lutehtaan jätevedet vaikuttavat tunne
tusfi haitaifisesti kalojen lisääntymiseen
ja muuttavat kalakantoja. Monet lajit
eivät saavuta sukukypsyyttä ja koirail
le tyypilliset sukupuoliominaisuudet
kehittyvät heikosti. Mekanismiksi on
epäilty eräiden ympäristömyrkkyjen
estrogeenisuutta tai sitten antiandro
geenisuutta.

Toistaiseksi ainoa epidemiologi
sesti ihmisellä todettu hormonaalinen
sikiöön kohdistuva huomio on Sevesos
ta, jossa suuri joukko ihmisiä altistui
dioksiineille. Niffle perheille, joista jom
pi kumpi puolisoista oli altistunut kor
kealle 2,3,7,8-TCDD pitoisuudelle, jol
loin rasvakudoksesta analysoitiin suu
ruusluokkaa yli 500 pg g1 rasvassa, syn
tyi ainoastaan tyttölapsia (Mocarelli
ym. 1996). Aifiaisemmilla pitoisuuksil
la ei ilmiötä ole havaittu. Suomesta teh
dyssä tutkimuksessa ei pystytty havait
semaan minkäänlaista eroa sukupuoli
jakaumassa, kun äidin altistustaso oli
alle 100 pg g’ rasvassa (Vartiainen ym.
1998).

Vuorovaikutukset
Ältistettaessa koe-eläimiä yhtä aikaa eri
PCDD/F ja/tai PCB:lle, on todettu ad
ditiivisia vaikutuksia. Kuitenkin erilai
set kombinaatiot PCDD:a tai PCDF:aja
PCB:a ovat joskus aiheuttaneet sekä
synergisiä että antagonistisia vaikutuk
sia riippuen käytetyistä parametreistä
ja lajista (Bannister ja Safe 1987).

4.2 Dioksiinien
kertyminen ravinnosta
ihmisen rasvakudokseen

Ihminen saa dioksiineja pääasiallisesti
ravinnosta. Keskeinen dioksiinien
saantilähde on rasvaa sisältävä ravin
to: lehmän maidon rasva (voi, juusto,
rasvainen maito), lihatuotteet, kanan
munat ja kalat. Suomessa naudanliha,
sianlffiaja maitotuotteet ovat olleet hy
vin puhtaita dioksiineista (Vartiainenja
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Hallikainen 1994), mutta Itämeren ras
vaiset kalat sisältävät niitä runsaasti
(Vartiainen ja Hafiikainen 1992; Svens
son ym. 1991). Dioksiinien haitallisuus
ihmiselle on toistaiseksi hyvin kiistan
alainen. Riskiryhmiä ovat kuitenkin
kehittyvä sikiö ja tästä johtuen lisään
tymisiässä olevat naiset, sekä rintaruo
kinnassa olevat lapset ja runsaasti ka
laa käyttävä väestö.

Farmakokineifikan yleisten peri
aatteiden mukaan dioksiinien kertymi
nen jatkuvassa altistuksessa noudattaa
kaavaa (Tuomisto ja Vartiainen 1994):

Y = QIK = 1,44 x Q x

= l,44xt,12xfxD/T,ja

= Y’’

joissa:
y = dioksiinin kokonaismäärä

elimistössä,
Q = annosnopeus,
Ke = eliminaatiovakio,

eliminaation puoliintumisaika,
= imeytyvä osuus,
= annos saatuna suun kautta,

T annosväli,
c = pitoisuus kudoksessa ja
Vd = jakaantumistilavuus.

Esimerkkejä:

TCDD:n eliminaation puoliintumis
ajaksi on mitattu ihmisellä noin 7 vuot
ta (Schlatter 1991; Poiger ja Schlatter
1986). Henkilöllä, joka painaa 70kg, on
elimistössään rasvaa noin 15 kg. Mikäli
imeytyminen oletetaan 100 %:ksi, saa
daan dioksiinien lopulliseksi tasapaino
pitoisuudeksi rasvassa 0.0524xQpg g’,
kun Q = annosnopeus (pg/viikko).
Lopullisen pitoisuuden saavuttamiseen
kuluu noin 5 puoliintumisaikaa eli 35
vuotta, mutta puolet siitä kertyy jo 7
vuodessa.

Mikäli annosnopeus on 35 pg 1-
TEQ/viikko/kg (eli pohjoismainen
dioksiinien toleranssiawo viikkoannok
sena ruumiin painokiloa kohti), tulee
arvioksi 70 kg painavan ihmisen rasva
kudoksen dioksiftiipitoisuudesta 90 pg
I-TEQ/g vakiopainossa. Tämän pitoi
suuden saavuttamiseen menee siis ai
kaa 35 vuotta. Ihminen saavuttaa kui
tenkin ailcuispainonsa vasta 15—20-vuo
tiaana. Kertyminen on lapsuusaikana
hitaampaa, koska lapsen kasvu affieut
taa pitoisuuden laimenemista. Niinpä
ihmisellä vakiosaannilla maksimaalista
pitoisuutta lähestytään vasta 40:n ikä-
vuoden jälkeen.

Kalaa vieroksuva, 70kg painava esimerkkihenkilö syö kerran viikossa työpaikallaan kalaa (IOOg/ateria). Ole
tamme, että hän ei saa mistään muualta ravinnosta dioksiineja. Hänellä on 45 vuotiaana rasvassa dioksiinipi
toisuus noin 12 pg l-TEQ/g, mikäli kalamme oli silakkaa, joka sisältää dioksiineja 3,5 pg l-TEQ/g tuore
painossa (3-vuotiaan ruokasilakan pitoisuus).

Toinen esimerkkihenkilömme rakastaa isoja savustettuja silakoita (7-vuotiaita, dioksiinipitoisuus 6 pg l-TEQ/g),
joita hän ostaa torilta lounaaksi kolmesti viikossa 200 g. Hänen viikkosaantinsa 50 pg l-TEQ/kg ylittää selväs
ti toleranssiarvon 35 pg l-TEQ/kg/viikko, ja niinpä hänen rasvaansa kertyisi dioksiineja noin 130 pg l-TEQIg
(Tuomisto ja Vartiainen 1994).

Pitävätkö nämä lasketut arvot yhtä Suomesta mitattujen pitoisuuksien kanssa? Tuloksia voidaan verrata esi
merkiksi äidinmaidon rasvojen pitoisuuksiin. Äiti erittää maidon mukana rasvaa, jonka dioksiinipitoisuus on
sama kuin äidin oman rasvakudoksen. Helsinkiläisillä ensisynnyttäjillä dioksiinipitoisuudet kasvoivat iän mukana,
ja pitoisuudet rasvassa olivat välillä 14—90 pg l-TEQ/g rasvassa. Rasvan dioksiinipitoisuuden voi mitata myös
seerumin sisältämästä rasvasta. Suomalaisilla, yli 40-vuotiailla miehillä omien mittauksiemme mukaan pitoisuu
det ovat olleet 22—95 pg l-TEQ/g rasvassa. Korkeimmat pitoisuudet olivat niillä henkilöillä, jotka söivät eniten
Itämeren, Suomenlahden tai Perämeren kalaa (Tuomisto ja Vartiainen 1994).
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4.3 Kalan dioksiinien
riskinarviointi

Dioksiinien riskinarviointi ja suosituk
set viikkoannoksen suhteen ovat tois
taiseksi perustuneet puhtaasti toksiko
logiseen ekstrapolaatioon ja perustee
na on ollut syöpäriski. Olennaiseksi
perustaksi on muodostunut eri tavoin
tulkittu Kociban työ (Kociba ym. 1978),
jossa vaikutukseton pitoisuus rotalla oli
1 ng/kg/vrk (1000 pg/kg/vrk).
U.S.EPA on tehnyt tästä matemaaffisen
ekstrapolaationja päätynyt ADI-suosi
tukseen (suurin hyväksyttävä päivä-
saanti) 0,0064 pg I-TEQ/kg/päivä.
Muut maat (kuten myös FDA Yhdys
valloissa) käyttävät turvallisuusmar
ginaaliajattelua ja päätyvät suosituk
seen 70 pg I-TEQ/kg/viikko (esim.
Kanada) tai 35 pg I-TEQ/kg/viikko
(esim. Pohjoismaat). Keski-Eurooppa
on nyt siirtymässä WHO:n suosituk
seen 1—4 pg I-TEQ/kg/päivä, joka vas
taa altistusta 7—28 pg I-TEQ/kg/viik
ko.

Syöpäriski ihmisellä
Epidemiologiset tulokset ovat syövän
osalta varsin uusia ja niissä on kaikissa
ongelmana samanaikainen altistus
muille aineille, ennen muuta kloorife
noleille (Zober ym. 1990; Fingerhut ym.
1991; Manz ym. 1991; Bertazzi ym.1993;
Kogevinas ym. 1993). Poikkeuksen te
kee Seveson onnettomuus, jossa altiste
oli 2,3,7,8-TCDD. Bertazzin (Bertazzi
ym. 1993) Seveson työssä löytyi kym
menvuotiskaudelta 1976—1986 neljä
naisten sappitiesyöpää (riskisuhde 4,9)
ja kolme miesten lymforetikulosarkoo
maa (riskisuhde 5,7) toiseksi saastu
neimmalta B-alueelta, jossa asukkaita
oli 4824. Ympäröivältä varsin vähän
saastuneelta R-alueelta (31 647 asukas
ta) löytyi kuusi pehmytkudos
sarkoomaa (riskisuhde 2,8). Pahiten
saastuneelta A-alueelta ei löydetty mer
kitseviä lisäyksiä, mutta populaatiot
olivat pienet. Huomionarvoisin on las
ten kilpirauhassyövän riskisuhde 4,6.

Sevesossa on myös mitattu asuk
kaiden rasvakudoksen TCDD-pitoi

suuksia. Ä-alueella lapsilla oli pitoi
suuksia aina 56 000 pg g1 asti ja aikui
sula 1770—10 400 pg g1. B-alueella pi
toisuudet olivat välillä 74—526 pg g’
rasvassa.

Fingerhutin (Fingerhut ym. 1991)
amerikkalaisessa monikeskustutki
muksessa (5172 kemian työntekijää)
löytyi 4 pehmytkudossarkoomaa (riski-
suhde 3,38). Lisäksi hengityselinten
syövässä oli riskisuhde 1,42. Seerumis
ta mitaffiin dioksiinipitoisuudet 253
työntekijältäja ne ulottuivat suurimmil
laan 3400 pg g1 tasolle.

Lapsen kehittyvät hampaat

TCDD aiheuttaa altistetuille koe-eläi
mille hammaskiillevaurion (Alaluusua
ym. 1993). Vuonna 1994 tutkittiin nliden
suomalaisten lasten hampaat, joiden
äidinmaidon PCDD ja PCDF pitoisuu
det oli analysoitu vuonna 1987. Lisäksi
selviteffiin lapsen imetysaika. Tällöin
todettiin, että myös ihmiselle saattaa
syntyä kiillevaurio tai useampia ensim
mäisiin pysyviin hampaisiin, jotka ke
hittyvät lapsen ensimmäisen elinvuo
den aikana. Vaurio oli verrannollinen
dioksiinien määrään ja imetysaikaan
siten, että jos äiti oli imettänyt lasta yli
puoli vuotta ja jos äidin dioksiinipitoi
suus oli maidossa korkea, vaurioita
saattoi syntyä (Älaluusua ym. 1996 ja
1999).

Dioksiinien vaikutus
kokonaiskuolleisuuteen ihmisellä

Ruotsista tehty kalastajien epidemiolo
ginen tutkimus osoitti, että paitsi vai
tamerikalastajifia, jotka söivät pääasias
sa vain valtamerikalaa, niin myös Itä
meren kalastajila, jotka söivät runsaasti
Itämeren rasvaista kalaa, oli alentunut
riski kuolla sydän-ja verisuonisairauk
sun. Ruotsalaisten johtopäätös oli, että
kalastajifia (keski-ikäisiä tai vanhoja
miehiä) jopa dioksiineilla kontaminoi
tuneen kalan syönnin nettovaikutus oli
positiivinen (Hagmar ym. 1992; Svens
son ym. 1995).
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20
4.4 Kymijoen
tutkimuksen
vöestökohteet

Kymijoen alueelta tutkittiin 17 äidin äi
dinmaidon ja 47 kalastajan (40—75 v.)
seerumin rasvan PCDD- ja PCDF
pitoisuudet. Äidinmaidonnäyfteet ke
rättiin äideiltä, jotka olivat 20—30-
vuotiaita, terveitä ensisynnyttäjiä ja joi
den lapsi oli terve. Äidin piti olla asu
nut paikkakunnalla vähintään 5 vii
meistä vuotta. Näytteitä saatiin Korial
ta, Kuusankoskelta, Anjalankoskelta,
Elimäeltä, Pyhtäältä, Ruotsinpyhtäältä
ja Kotkasta.Näytteiden kerääminen teh
tiin WHO:n ohjeen mukaan, jota on
noudatettu kaikissa maissa WHO:lle
tehtävissä tutkimuksissa (WHO!
EURO, 1989).

Kalastajarekisteri saatiin Kaak
kois-Suomen TE-keskuksesta. Kalasta
jien näytteet saatiin Korialta, Kuusan
koskelta, Anjalankoskelta, Elimäeltä,
Pyhtäältä, Ruotsinpyhtäältä ja Kotkas
ta. Kontrolliryhmäksi valittiin saman
aikaisesti, meneillään olleesta sarkoo
matutkimuksesta 48 iältään 40—70-vuo-
fiasta miestä, jotka asuivat eri puolella
Suomea. Konttolliryhmän rasvanäyt
teet otettiin umpisuolenpoistoleikkauk
sen yhteydessä. Näistä miehistä yksi
kään ei ollut kalastaja.

Kaikki tutkitut täyttivät kysely
kaavakkeen, jolla selvitettiin tavan-
omaisten henkilötietojen lisäksi asuin
paikkakuntahistoria ja ravinnonkäyttö
erittäin perusteellisesti. Esimerkiksi
kalasta kysyttiin paitsi kalalajit myös
niiden syöntifrekvenssi.

4.5 Tulokset ja tulosten
tarkastelu

Aidinmaidot

Äidinmaidon PCDD/F-pitoisuudet oli
vat varsin matalat, välillä 6—23 pg I-TEQ
grammassa rasvaa (Vartiainen ym.
1999). Rannikolta sisämaahan siirryt

täessä pitoisuudet laskivat ja Kotkassa
km oltiin matalammalla tasolla kuin
Helsingissä keskimäärin (Kuva 20).
Helsingin keskimääräinen dioksiinipi
toisuus äidinmaidossa vuonna 1994 oli
17,9 pg g’ (I-TEQ), ja vastaavasti Kuo
pion äidinmaitojen keskimääräinen
PCDD/F-pitoisuus oli 13,4 pg g’ (1-
TEQ). Vuonna 1987 Helsingissä dioksll
nien keskimääräinen pitoisuus oli 24,6
pg g1 (I-TEQ) ja Kuopiossa 19,6 pg g1
(I-TEQ) (Vartiainen ym. 1997).

Ky 5 -kloorifenolituotteessa run
saasti esiintyvien 2,3,7,8-kloorautuneiden
furaaniepäpuhtauksien (1Z3M,7$-HpCDF
ja OCDF) pitoisuudet eivät olleet nousseet
Kymijoen alueen äidinmaidoissa.

Kymijokialueen äidit eivät kysely
kaavakkeen antamien vastausten mu
kaan syöneet juurikaan kalaa, kolmas
osa ilmoitti syövänsä kerran viikossa,
ja vähäinen kalan syönfi oli selvästi näh
tävissä kaikista näytteistä. Dioksiini
profiili oli sama kuin lehmänmaidossa,
joka puolestaan kuvastaa ilman kautta
tapahtuvaa laskeumaa.

Kansantenreyslaitos (KTL) on Suo
messa koordinoinut, kerännyt ja analy
soinut WHO:n kansainvälisessä äidin
maidontutkimuksessa Suomen osuu
den aina siitä asti, kun WHO aloitti tut
kimukset. Lisäksi KTL:ssä on kerätty
kansallisiin tarkoituksiin äidinmaito
näytteitä. Äidinmaidon dioksiinipitoi
suudet ovat alenemassa koko Euroo
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Kuva 20. Äidinmaidon PCDDIF-pitoisuus
Kymoen ja Kotkan alueilla verrattuna Helsin
gin ja Kuopion alueilla mitattuihin pitoisuuk
sun (pg g’ rasvassa).
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passa. WHO on arvioinut, että alenema
olisi 5—10 % vuodessa, keskimäärin
50 ¾ viidessä vuodessa. Suomessa ale
nema on selkeämpi sisämaassa kuin
rannikolla, jossa syödään Itämeren ka
laa. Keskimääräinen dioksiinien alene
ma sisämaassa oli 5 ¾ vuodessa (Varti
ainen ym. 1997; Vartiainen ym. 1998; Ki
viranta ym. 1999).

Kalastaj at

Kymijokialueen 47 kalastajan seerumin
rasvan PCDD/F-pitoisuudet olivat
verrattain korkeat (vrt, esimerkki si
vulla 33). Sen sijaan Ky 5- kloorifenoli
tuotteessa runsaasti esiintyvien
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF- ja OCDF-pitoi
suudet olivat lähes samalla alhaisella ta
solla kaikilla alueilla. Yleisesti ottaen
rasvaa kohti normalisoidut tulokset
ovat identtiset riippumatta siitä, onko
rasva eristetty seerumista, äidinmaidos
ta vai itse rasvakudoksesta. Tämä edel
lyttää kuitenkin paastoverinäytettä.

4.6 Yhteenveto PCDD:n
ja PCDF:n aiheuttamista
terveysriskeistö

Suomi on dioksiinien suhteen matalan
altistuksen maa. Miehille ei ole osoitet
tu olevan dioksiini- ja furaanipitoisen
kalan syönnistä terveyshaittaa, mutta
naiset, jotka vielä saattavat synnyttää,
ovat erikoisasemassa johtuen siitä, että
kehittyvä sikiö saattaa altistua näille
aineille ja varsinkin siksi, että rasvaliu
koisina nämä aineet erittyvät äidinmai
toon. Niinpä esim. jokapäiväinen “kes

kikokoisen” silakan syönti nostaa äidin
rasvassa olevien dioksiinien pitoi
suudet turvallisuusmarginaalin yläpää
hän. Kymijoelta kerätyissä kaloissa on
todettu joko matalia tai melko matalia
dioksiini- ja furaanipitoisuuksia, ja
paikkakuntien väliset erot ovat vähäi
set. Kymijoen varrella asuvasta väestös
tä äideillä ei ole kohonneita PCDD/F
pitoisuuksia elimistössään.

Sensijaan Kymijoen erittäin run
saasti kalaa käyttävällä väestöllä, lähin
nä kalastajilla, näyttää olevan korkea
PCDD/F-altistustaso. Korkea dioksiini
pitoisuus voitiin osoittaa selittyvän yk
sinomaisesti erittäin runsaalla ja pitkä
aikaisella kalansyönnillä. Ältistus selit
tyi Itämeren kalan perusteella tai vä
hemmässä määrin erittäin runsaalla
Kymijoen kalan syönnillä. Kymijoen
pohjasedimenttien suurilla dioksiini
määrillä ei siten ole osoiteifavissa suo
ranaisia terveysvaikutuksia.

Terveyspemsteiset Kymijokea kos
kevat yleiset kalankäyttösuositukset
eivät ole tällä hetkellä kalojen PCDD/
F-yhdisteiden pitoisuustasojen perus
teella tarpeen. Elintarvikevirastoja KTL
ovat yhteisesti suositelleet, että jos ka
laa syödään viikoittain, niin kalalajeja
tulisi vaihdella siten että käytettäisiin
vuorotellen järvikalaa, valtamerikalaa,
kasvatettua kalaa ja Itämeren kalaa. Ris
kiryhmässä olevat äidit ja nuoret nai
set näyttäisivät syövän hyvin niukasti
suomalaista kalaa, joten lisäsuositukset
eivät ole tarpeen. Kymijoen varrella
asuvan väestön terveydestä tehdään
myös epidemiologinen syöpätutkimus,
joka on alkanut vuonna 1998 ja jatkuu
noin kolmen vuoden ajan.
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5.! Tavoitteet

Tämän osatutkimuksen tarkoituksena
oli selvittää jokieliöstön yksilö-, popu
laatio-, ja yhteisövasteita sedimenffien
kontaminaatioon, näiden vasteiden alu
eellista laajuutta, saastuneiden sedi
menffien myrkyifisyyteen vaikuttavia
tekijöitä sekä orgaanisten klooriyhdis
teiden ja raskasmetallien biosaatavuut
ta ja -akkumulaatiota eliöihin ja mah
dollista rikastumista ravintoketjuissa.
Laboratoriokokeiden lisäksi kontami
naation vaikutuksia sekä suvantopaik
kojen että koskien eliöyhteisöissä arvi
oitiin maastosta kerättyjen pohjaeläin
ten organokioorijäämien, rakenteellis
ten epämuodostumien sekä yhteisöra
kenteen perusteella.

5.2 Suvantopaikkojen
sedimenttien
karakterisointi ja
toksisuus

Tutkittuja biologisia vasteita tarkastel
tim suhteessa koesedimenteistä mitat
tuihin myrkkyainepitoisuuksiln. Lisäk
si koetuloksia sekä surviaissääskien in
situ -epämuodostumavasteita tarkastel
tim suhteessa muihin käytettävissä ol
leisiin pintasedimenffien analyysitulok
sun. Sedimenttien laadun ja ainepitoi
suuksien voimakkaan alueellisen vaih
telun vuoksi tarkasteluffiin on kimiän
havaintopaikan useista näytteistä valit
tu ne, jotka on otettu lähimpää tämän
tutkimuksen havaintopisteitä. Milloin
mahdoifista, käytettiin kahden päällim
mäisen sedimenffikerroksen (0—3 ja 3—
6 cm) tulosten keskiarvoa. Aineistojen

laskennallinen analyysi on kesken, jo
ten esitetyt tulokset ja päätelmät ovat
alustavia.

5.2.! Koesedimenttien
karakterisointi

Sedimenttinäytteetbioakkumulaatio-ja
toksisuuskokeislin otettiin keväällä
1997 eläinnäytteiden keruun yhteydes
sä teräksisellä Ekman-Birge-noutimel
la. Kukin näyte koostui kolmesta nou
timellisesta pintasedimenffiä (n. 0—7
cm), jotka tyhjennettiin muovisankoon.
Ennen kokeiden käynnistämistä sedi
mentit säilytettiin pimeässä ja viileässä
(4 °C)ja kokeet pyrittiin aloittamaan 14
vrk:n kuluessa sedimenttien noutami
sesta. Kokeita varten sedimentit seulot
tiin 1 mm harvuisen terässeulan läpi
alkuperäisten eläinten ja suurten par
tikkelien poistamiseksi.

Suurimmat dioksiini-ja furaanipi
toisuudet olivat Keltin alapuolella
(10 270 pg g1 I-TEQ kuiva-ainetta) ja pi
toisuudet pienenivät tasaisesti alajuok
sulle (Ähvekoskenlahti 238 pg g’).
Myös Kuusaansaaren alapuolen (2813
pg g’) sekä Kuusaanlammen sedimen
teistä (1696 pg g’) mitattiin alajuoksuun
verrattuna melko korkeat pitoisuudet
(Kukkonen ym. 1999).

5.2.2 Toksisuus mikrobei!Ie

Bakteeritestejä käytetään nykyään ylei
sesti ympäristönäytteiden karakteri
soinnissa (Bitton ja Dutka 1986). Koko
sedimentti testattiin suorakontakti-va
lobakteeritesifilä käyttäen Vibriofische
ri NRRL B-11177 bakteeria kahdessa eri
kokeessa (perinteinen suorakontakti ja
“ftash modification”). Näissä kokeissa
himinisoivan bakteerin valontuottoky
vyn inhibitio on tutkittava myrkkyvai
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kutus. Lisäksi sedimentit testatfiin Toxi
Chromo Pad -testillä, jossa käytetään E.
coli bakteerin beta-galaktoosidaasin
synteesin estymistä mitattavana suu
reena. Sedimentin huokosveden myr
kyllisyys tutkittiin valobakteeritestillä
ja Pseudomonas putidan kasvukokeella
(ISO 10712, 1995).

Entsyymintuotanto oli voimak
kaasti estynyt (korkea inhibifio) Kuu
saansaaren alapuolella, Keltissä ja Lo
potissa, sekä Kuusaanlammessaja Tam
mijärvessä verrattuna Voikkaan vertai
lusedimenttiin (kuva 21c). Näissä sedi
menteissä näyttää olevan yhdisteitä,
jotka estävät ko. entsyymin tuotantoa
bakteerisoluissa. Sedimentin suorakon
taktitestissä valobakteerilla tai testatta
essa huokosvesiä ei havaittu konfroffis
ta eroavia vasteita.

5.2.3 Toksisuus pohjaeläimille

Kerätyillä sedimenteillä suoritettiin la
boratoriossa seuraavat toksisuuskokeet:

1) Surviaissääskitoukkien (Chirono
mus riparius) 10 vrk:n kasvukoe,
jossa 1. vaiheen toukat (15 / sedi
menffi) aifistettiin yksitellen koe
sedimenteille. Kokeen lopussa
todettiin kuolleisuus sekä määri
tettiin elossa säilyneiden yksilöi
den toukkavaihe ja kuivamassa.

2) Surviaissääsken 45 vrk:n aikuis
tumiskoe, jossa kunkin paikan
sedimentissä kasvateffiin yhteen
sä 180 toukkaa kolmessa akvaari
ossa (60 toukkaa / akvaario) 1.
toukka-asteelta aikuistumiseen.
Aikuistuneiden lukumäärä ha
vainnoitiin päivittäin ja suku
puolijakauma todettiin.

Kuva 2 1. Sedimenttien toksisuuskokeissa havaittuja vasteita. a)Surviaissääsken toukan kasvu
(± keskihajonta) 10 vrkn kokeessa, b) Surviaissääskien selviytyminen koko toukkavaiheen läpi
koesedimenteissä, c) E. coli-bakteerin tuottaman f3-galaktosidaasin inhibitioja d) Maastosta ke
rättyjen surviaissääsken toukkien suuosien epämuadostumafrekvenssi eri havaintopaikoilla. Näy
tepisteiden koodit: Ob = Voikkaa, 1 Kuusaanlampi, 2 = Kuusaansaati, 4 = Keltti alapuoli,
6 = Lopotd, 8 = Koskenalusjärvi, 9 Muhjärvi, 12 = Tammjärvi, 16 = Ahvenkoskenlahti,
14 = Vanhala.
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Koe-eläimenä sedimenffialtistuksissa
käytetty Chironomus riparius -surviais
sääski on osoittautunut herkäksi koe
eläimeksi sekä orgaanisten yhdisteiden
että metaifien saastuttamien sediment
tien toksisuuden arvioinnissa (ÄSTM
1998). Chironomus -surviaissääsket ovat
yleisiä myös Kymijoen suvantopaikoil
laja surviaissääsket merkittävin pohja
eläinryhmä, joten kokeissa todetut vai
kutukset voidaan perustellusti eksfra
poloida tutkittavaan jokisysteemiin.
Toisena koe-eläimenä toksisuuden ar
vioinnissa käytettiin Lumbriculus varie
gatus harvasukasmatoa bioakkumulaa
fiokokeen yhteydessä.

Pohjaeläinten sedimenffialtistuk
set ja bioakkumulaatiokokeet suoritet
tiin vakiolämpöifiassa (20±2EC) valo
pimeärytmin ollessa 16h: 8 h. Kaikissa
kokeissa oli jatkuva ilmastus. Surviais
sääskitoukkia ruokiifiin kokeiden aika
na veteen suspendoidulla Tetramin®
kalanmoalla (0.12 mg/toukka/vrk).

10 vrk:n kasvukokeessa toukat sel
visivät hengissä melko hyvin kaikissa
sedimenteissä. Kuusaansaaren alapuo
liset sedimentit eivät aiheuttaneet sel
västi suurempaa kuolleisuutta kuin teh
taan yläpuoliset Voikkaan ja Kuusaan
lammen sedimentit. Suurin kuolleisuus
(33 %) oli Kuusaansaaren sekä Muhjär
ven sedimentissä. Elossa säilyneiden
toukkien kasvu oli sen sijaan hidastu
nut tehdasta lähinnä olevilla alapuoli
sula paikoilla (kuva 21a), samoin kuin
toukkien kehitys. Toukkien kasvu oli
negatilvisessa yhteydessä sedimenffien
orgaanisten myrkkyaineiden (vapaat
kloorifenolit, PCDD/F ja PCDE) pitoi
suuksiin (Kuva 22d), elohopeapitoisuu
teen (Kuva 225) sekä sedimenffien or
gaanisen aineksen määrään (org. C ja
hehkutuskevennys).

Pitkässä altistuskokeessa (45 vrk)
aikuistuneiden surviaissääskien määrä
jäi melko aihaiseksi (< 70 ¾) kaikissa
sedimenteissä Koskenalusjärveä (90¾)
lukuunottamatta. Kuusaansaaren ala
puolinen sedimentti osoittautui tässä
kin kokeessa surviaissääskille selvästi
haitallisimmaksi: yhteensä vain 3 yksi
löä 180:stä (1,7 %) aikuistui (kuva 21b).

Akkumulaatiokokeessa (ks.alla)
harvassukamadot olivat lisääntyneet
selkeästi nopeimmin Kuusaansaaren
alapuolella ja hitaimminAhvenkosken
lahdessa (Kukkonen ym. 1999). Myös
Kuusaanlammessa ja Koskenalusjär
vessä lisääntyminen oli hitaampaa kuin
muissa pisteissä. Ahvenkoskenlahden
sedimenffi oli erittäin tiivistä ja savista,
millä lienee osuutta eläinten huonoon
menestymiseen. Suuri pienten partikke
lien osuus yhdistettynä melko korkeaan
orgaanisen hillen määrään voi olla yh
tenä osatekijänä matojen nopean lisään
tymisessä ja kasvussa Kuusaansaaren
sedimentissä. Koskenalusjärvessä ma
dot olivat melkein yhtä suuria kuin
Kuusaansaarella, missä madot eivät
mahdollisesti olleet ennättäneet jakau
tua kokeen aikana yhtä monta kertaa
kuin muissa sedimenteissä. Täten nii
den paino osittain kompensoi vähäisen
lukumäärän. Muissa sedimenteissä
matojen painot olivat hyvin lähekkäin
toisiaan

5.2.4 Surviaissääskitoukkien
epämuodostumat

Kultakin paikalta kerättiin eri yhteyk
sissä Chironomus-surviaissääskitoukkia
suuosaepämuodostumien tutkimiseksi.
Paitsi kontaminaation ja vierasainealtis
tuksen indikaattorina, epämuodostu
mavastetta pidetään ainakin potentiaa
lisena haittavaikutusten in situ -bio
markkerina vaikka suora yhteys epä
muodostumien esiintymisen ja ekologi
sesti merkittävien vasteiden välillä on
osoittamatta (ks. Hämäläinen 1999).
Useimmilta paikoilta saatiin epämuo
dostuma-analyysiin noin 100 toukkaa.
Tässä on tarkasteltu vain (dorso)
mentumin epämuodostumia (ks. War
wickja Tisdale 1988, Madden ym. 1995),
joita havaittiin säännöllisiniminja run
saimmin. Epämuodostumavaste kvan
tifioitiin epämuodostuneiden toukkien
suhteellisena osuutena: deformity mci
dence (DI).
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d = epämuodostuneiden yksilöiden 1km ja
n = tutkittujen toukkien 1km.

Kuusaansaaren havaintopaikalla yli
puolella (54 %) toukista oli epämuodos
tunut mentum. Epämuodostuneiden
toukkien osuus oli suuri Koskenalusjär
velle (30 0/) asti (kuva 21d). Kuusaan
lan’imessa tehtaiden yläpuolella ja joen
alajuoksulla Vanhalaa (15 %) lukuunot
tamatta epämuodostuneiden yksilöi

den osuus oli suomalaisten saastumat
tomien vesistöjen tausta-arvon (n. 5 ¾,
Hämäläinen ym. 1998 ja julkaisematon)
tasoa, mutta Voikkaan tehtaan alapuo
lisella paikalla (KOb) selvästi suurempi.

Epämuodostuneiden toukkien
osuus pieneni suhteessa etäisyyteen
Kuusaansaaren tehtaista (Kuva 22e).
Arvioitu epämuodostumien esiintymis
todennäköisyys oli myös yhteydessä
sedimenttien orgaanisten vierasainei
den (vapaat kloorifenolit, PCDD, PCDF
ja PCDE) pitoisuuksiin (Kuva 22c), sekä
sedimenffien orgaanisen aineksen mää
rään (org. Cjahehkutuskevennys). Epä
muodostumien esiintyminen korreloi
myös sedimenffien elohopeapitoisuu
den (Kuva 22a) kanssa. Sedimenttialtis
tuksessa havaittu Chironomus-toukkien
kasvu korreloi negatiivisesti samojen
paikkojen epämuodostuneiden toukki
en osuuden kanssa (vrt, kuva 25).

5.3 Bioakkumulaatio

5.3.! Bioakkumulaatio
harvasukamatoihin ja
puoliläpäiseviin kalvoihin

Kerätyifiä sedimenftinäytteillä (ks. kpl
5.2.1.) suoritettiin seuraavat bioakku
mulaatiokokeet:

1) Vierasaineiden bioakkumulaatio
koe (28 vrk) harvasukamadolla
(Lumbriculus variegatus)

2) Vierasaineiden kerääntyminen
“keinoankeriaaseen” eli puolilä
päisevästä kalvosta tehdyn let
kun sisässä olevaan rasvaan
(SPMD).

Bioakkumulaatiokokeessa PCDE-yh
disteet kerääntyivät matoihin selvästi.
Tulos osoittaa näiden yhdisteiden ole
van sedimenteistä biologisesti saatavil
la. Pitoisuudet olivat samaa luokkaa
kuin maastosta kerätyissä surviaissääs
ken toukissa (taulukko 5). Toisaalta
SPMD ei ehtinyt kerätä 28 vrk:n koeai
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Kuva 22. Maastosta kerättyjen surviaissääskentoukkien epämuodostumien
ja toksisuuskokeissa olleiden toukkien kasvun (± 95 ¾ luottamusväh) suh
de sedimentin elohopea- ja PCDD/F -pitoisuuteen sekä näytepisteen etäi
syyteen Kuusaansaaresta. Tulokset osoittavat vaikutusgtadientin olemassa
olon Kymintehtaalta alajuoksullepäin. Avoimet symbolit ovat yläjuoksun ver
tailupisteitä.
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Taulukko 5. Polykloorattujen difenyylleettereiden (PCDE) kokonaispitoisuudet koesedimenteissä (ng g k.a.), maastosta
kerätyissä surviaissääsken toukissa (Chironomus spp.; ng g1 rasvaa) ja bioakkumulaatiokokeessa olleissa harvasukama
doissa (Lumbriculus variegatus; ng g rasvaa) ja keinotekoisissa keräimissä (SPMD; ng g1 rasvaa). Lisäksi taulukkoon
on laskettu akkumulaatiokertoimet (BSAF; ng g’ rasvaa / ng g’ sedimentin orgaanista hiiltä).

SPMD BSAF BSAF
Surviais. Madot

0b nd nd nd
9 303 336

2 256 416 926
4 606 510 1325
6 328 248 493
8 183 589 913
9 29 nm 215
12 39 nm 882
16 14 348 568
14 24 223 260

nd = ei havaittu, nm = ei mitattu

kana kovin suurta määrää aineita, mikä
voi johtua koejärjestelyistä ja aineiden
kerääntymisreiteistä. Polykioorattujen
dioksiinien ja furaanien osalta aineisto
ei ole yhtä selkeä, johtuen ainakin osit
tain käytettävissä olleiden näytteiden
pienestä biomassasta aiheutuneista
analyyttisistä ongelmista.

5.3.2 Pitoisuudet
luonnonpopulaatioissa

Suvantopaikoilta kerättiin kevättalvel
la 1997 pohjaeläinnäytteet PCDD/F/E
yhdisteiden pitoisuusanalyyseihin,jot
ka tehtiin Jyväskylän yliopiston kemi
an laitoksella. Pohjaeläimet keräffiin
moottorikäytöisellä pumppunoutimel
la. Eläimet eroteltiin seuloksesta joko
maastossa taikka laboratoriossa ja pa
kastettiin. Pyrkimyksenä oli saada kul
takin paikalta erityisesti Chironomus
suvun surviaissääskitoukkia riittävä
määrä (n. 2g tuorepainoa) analyyseffiin
mutta osalla paikoista jouduttiin yhdis
tämään näytteeseen kaikki surviaissääs
kitoukat. Kolmelta paikalta (Voikkaa,
Kuusaansaari, Tammijärvi) kerättiin
myöhemmin lisänäytteet täydentäviin
ja tarkentaviin analyyseiluin. Kyminteh

nd nd nd
1.91 2.12 0.013
0.14 0.40 0.006
0.09 0.23 0.002
0.06 0.11 0.001
0.40 0.62 0.004
- 0.09 0.001
- 0.27 0.002
0.64 1.04 0.009
0.54 0.63 0.009

taan havaintopaikalla eroteltiin tällöin
epämuodostuneetja normaalit Chirono
mus-toukat kahdeksi osanäytteeksi,
joista pitoisuudet analysoitiin erikseen.
Tammijärven näyte ositettiin kolmeksi
rirmakkaisnäytteeksi analyysitulosten
toistettavuuden arvioimiseksi.

Mitattavia ainepitoisuuksia eläi
missä todettiin Keltissä, Lopofissa ja
Koskenalusjärvellä, missä pitoisuudet
sedimentissäkin olivat korkeita. Myös
Voikkaan vertailupaikan Chironomus
toukissa oli mitattavia pitoisuuksia
dioksiineja ja furaaneja, mutta Kuu
saansaaren havaintopaikan toukissa ei
havaittu dioksiini- ja furaanikertymiä.
Tarkentavissa uusinta-analyyseissä
Voikkaan havaintopaikan Chironomus
toukista löydeffiiin kuitenkin vain hy
vin pienet ainejäämät, mutta Kuusaan
saaren näytteissä suuret pitoisuudet
(Kukkonen ym. 1999). Epämuodostu
neidenja normaalien toukkien PCDD/
F/E pitoisuudet eivät juarikaan poiken
neet, joskin ehkä vastoin odotuksia epä
muodostuneilla toukilla pitoisuudet
olivat hieman pienenumät. Tammijär
ven toukissa oli selvästi pienemmät ai
nepitoisuudet ja kolmen rinnakkais
näytteen välillä oli vain vähän eroa.

Paikka Sedimentti Surviaiset Madot BSAF
SPMD

1.0
2.0
14.8
9.0
6.1
5.4
2.3
5.2
4.8
3.8
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5.4 Koskien
pohjaelöimistö

5.4.! Pitoisuudet eliöissä

Koski- ja virtapaikoilta pohjaeläimet
keräffiin jäämäanalyyseiliin joko potku
haavimalla (ks. alla) tai veneestä käsin
pohjaimurin avulla. Näytteistä poimit
tim seuloilta ja poiminta-alustoilta suo
raan tuikepulloihin mahdollisimman
suuri biomassa eläimiä. Eri ravinnon
ottoryhmiä ja trofiatasoja edustavien
pohjaeläinten kattavaa keräämistä
hankaloitti eläinten pieni koko ja työ
läs eroteltavuus näytteistä. Pitoisuus
tutkimukset jouduttiinkin rajoittamaan
yhteen petolajiin (virtalude, Aphelochei
rus aestivalis) ja kahteen suodattajaan,
joista pallosimpukka (Sphaerium corne
um) siivilöi kiduksillaan pieniä virras
sa kulkeutuvia ravintoMukkasia (sekä
kasvi- että eläinainesta) ja siiviläsirvik
käisiin kuuluva vesiperhonen (Hydrop
syche pellucidula) pyydystää pyyntiverk
koonsa suurikokoisempia eläin- ja kas
vipartikkeleita.

Jäämäanalyysien kohteeksi valit
tiin lisäksi perustuottajista näkinsam
mal (Fontinalis antipyretica), koska aiem
mat tutkimukset viittasivat siihen, että
juuri sammalkasvustoissa esiintyvillä
pohjaeläimillä esiintyy Kymijoessa
poikkeuksellisen paljon morfologisia
poikkeamia (Vuori ja Parkko 1996). Ve
sisammalnäytteet kerättiin koskikivien
pinnoilta vuolaasta virtauksesta. Sam
maltuppaista puristettiin kevyesti yli
määräinen vesi pois ja ne varastoitiin
muovislln pakastuspusseihin. Sammal
ja pohjaeläinnäytteet kuljetettiin kylmä
laukuissa ja pakastettiin n. 6 tunnin si
sällä näytteenotosta. Tulokset virtapaik
kojen pohjaeläinten ja näkinsammalten
(Fontinalis antipyretica) polyklooridiok
siinien ja -furaanien sekä polyklooridi
fenyylieettereiden pitoisuusanalyyseis
tä on esittänyt Kukkonen ym. 1999.

Pohjaeläimistä korkeimmat
PCDD/F-pitoisuudet mitattiin Aphe

locheirus aestivalis -virtaluteista (peto) ja
Hydropsyche-vesiperhostoukista (peto
maisia suodattajia). PCDE-pitoisuudet
olivat puolestaan korkeimmat Hydro
psyche-vesiperhosissa. Lajeilla ei ollut
selkeää, joen pituussuunnassa laskevaa
trendiä jäämätasoissa. Maksimipitoi
suuksien esiintyminen näytti lisäksi si
joittuvan eri lajeilla eri tavoin (Kukko
nenym. 1999).

Rasvapainoa kohti mitattuna
Aphelocheirus-virtaluteiden PCDD/F
summapitoisuudet vaihtelivat Pilkan
maan 28 ng g1 Voikkaan alapuolisten
paikkojen 86—237 ng g1 . Korkein sum
mapitoisuus havaittiin Keltissä. Lajin
PCDE-pitoisuudet näyttivät sen sijaan
olevan korkeimmillaan alajuoksun kos
kissa, Hirvikoskessa ja Langinkoskes
sa (Kukkonen ym. 1999).

Hydropsyche-toukissa PCDD/F-pi
toisuudet vaihtelivat välillä 128—288
ng g1 rasvapainoa. Korkein pitoisuus
mitattiin Hirvikoskella. Toukista ei saa
tu riittävää biomassaa referenssipaikoil
ta. Korkein PCDE-pitoisuus vesiperhos
toukista mitattiin Ahviossa (405 ng g’
rasvaa, Kukkonen ym. 1999).

Sphaerium corneum -pallosimpu
koiden pitoisuudet vaihtelivat välillä
16—176 ng g1 rasvapainoa. Korkeimmat
pitoisuudet mitattiin Keltin ja Hirvikos
ken simpukoista (Kukkonen ym. 1999).
Simpukoiden PCDE-pitoisuudet olivat
puolestaan korkeimmillaanAhvionkos
kessa ja Langinkoskessa (Kukkonen
ym. 1999).

Fontinalis antipyretica -sammalten
PCDD/F-pitoisuudet näyttivät olevan
yleisesti korkeimmillaan alajuoksun
koskissa (Kukkonen ym. 1999). Korkein
summapitoisuus, 62 700 pg g1 tuorepai
noa, mitattiin Hirvikoskella ja aihaisin
Pernoonkoskessa. Vuolaan virtauksen
takia jouduttiin Pernoonkosken näyte
ottamaan jyrkältä rantakalliolta suhteel
lisen matalalta, missä kasvusto on ajoit
tain kuivilla, vain tyrskyjen kastelema
na. Tämä voi selittää muihin koskiin
verrattuna aihaista pitoisuutta.
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5.4.2 Yhteisörakenne ja
likaantumisindeksi

Pohjaeläinnäytteet yhteisöanalyseihin
otettiin potkuhaavimenetelmällä (Suo
men standardisoimisffitto 1989, sovel
lus, seulaharvuus 400 }im) 5 minuutin
kokoomanäytteenä eri habitaateista
(rannan pehmeät pohjat, karkea sora
hiekkapohjatja kivikko-lohkarepohjat).
Etanoliin säilötyistä näytteistä poimit
tim laboratoriossa teollisuuslupin alla
kaikki makroskooppiset pohjaeläimet,
jotka määritettiin mahdollisimman pit
källe.

Pohjaeläinryhmien esiintymisen
perusteella laskettiin koskipaikoille ve
den ja pohjan tilaa kuvaava, ISOn stan
dardoima indeksi (Long Score System,
ISO 1984). Indeksisysteemissä herkim
miksi luokitellut ryhmät saavat kor
keimman arvon (pistearvo 10). Näyt-
teen saama pistearvo voidaan esittää
joko kokonaissummana (TS=Total Sco
re) tai heimojen antamien pisteiden kes
kiarvona (ASPT=Äverage Score Per Ta
xon). Indeksin saama lukuarvo on siten
sitä alhaisempi mitä vähemmän yhtei
sössä on lajeja (TS) ja mitä vallitsevam
pia ovat likaantumista hyvin sietävät
ryhmät (TS ja ÄSPT).

Koskiyhteisöt olivat lajistollisesti
verrattain köyhiä. Näytteistä määritet
tim lajitasolle yhteensä 34, sukutasolle
ilja heimotasolle 8 taksonia. Pohjaeläi
mistö oli monimuotoisin Kymiiikarta
nonkoskessa (48 taksonia) ja Langinkos
kessa (45 taksonia). Lajistollisesti köy
himmät kosket olivat vuolasvirtaiset
Silkakoski ja Pernoon Ruhankoski
(kummassakin 22 taksonia) sekä Ähvi
onkoski (25 taksonia). Näiden ääripäi
den välille sijoittuivat Kultaankoski (31
taksonia) ja Hirvikoski (30 taksonia).
Vallitsevia lajeja olivat eräät kaksisiipi
set (Diptera), erityisesti hyvin virtaama
vaihteluita sietävät mäkärän toukat (Si
muliidae) ja surviaissääsket (Chirono
midae), vesiperhosista suodattajalajit
Hydropsyche pellucidula ja Cheumatop
syche lepida, hajoavaa kasviainesta ra
vintonaan suosiva vesisiira (Asellus

Kuva 23. Pohjaelöinryhmien esiintymiseen
perustuva likaantumisindeksi (TS) Kymoen
koskipaikoilla.

aquaticus) sekä suodattamalla ravinton
sa hankkiva pallosimpukka Sphaerium
corneum. Koskikorentoja (Plecoptera)
tavattiin ainoastaan kolme lajia, joista
vain Amphinemura borealis oli paikoin
suhteellisen runsas. Koskikorentojen,
samoin kuin muiden pilkkojien (mm.
Limnephilidae-vesiperhoset) esiintymi
nen painottui pienempiin sivu-uomiin.

Faunistisesti mielenkiintoisia ha
vaintoja olivat paikoin suhteellisen run
saat virtaluteen (Aphelocheirus aestivalis)
esiintymät, sekä ensimmäistä kertaa
Suomessa tavattu Potamanthus luteus
päiväkorennon nymfiAhvionkoskessa.
Viimeksi mainittu laji löydettiin myös
Keltistä voimalaitospadon alapuolelta
(Vuori 1999).

Likaantumisindeksin mukaan ar
vioituna monimuotoisin ja eniten her
kempiä pohjaeläinheimoja sisältävä
eläimistö on Kyminkartanonkoskessaja
Langinkoskessa (Kuva 23). Indeksin
mukaan tulkittuna likaantuneimmat
paikat olisivat pääuoman Myllykosken
alapuolisetAhvionkoskija Kultaankos
ki sekä Langinkoksen haaran Ruhan
koski (Pernoo) ja erityisesti Siikakoski.
Näissäkään likaantumisindeksi ei osoit
tanut voimakasta likaantuneisuutta.
Indeksin suuruuteen vaikuttavat kui
tenkin myös monet muut tekijät kuin
veden laatu tai pohjan haitta-aineet.
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5.4.3 Pohjaelöinten
morfologiset poikkeamat

Lajimääritysten yhteydessä tutkittiin
myös dominoivien pohjaeläinlajien
morfologiset epämuodostumat keskit
tyen suodattajavesiperhosten kidusepä
muodostumien kartoittamiseen. Tavoit
teena oli toisaalta vertailla vuoden 1997
tilannetta Kymijoessa laajemmin vuon
na 1993 Vuoren ja Parkon (1996) Lan
ginkoskesta saamiin tuloksiin ja toisaal
ta kehittää vesiperhosten kiduspoikkea
mun perustuvaa indikaattorimenetel
mää joka huomioi myös vaurioiden
vakavuusasteen yksilötasolla. Kidus
poikkeamien esiintyminen tutkittiin
kunkin yksilön kaikista kidustupsuis
ta. Kidustupsu luokiteltiin normaaliksi
tai epänormaaliksi Vuoren ja Parkon
(1996) mukaan. Toukilla on kaikkiaan
19 kidustupsua, joten kiduspoikkeami
en yksilökohtainen “vakavuusaste” voi
vaihdella väifilä 0—19 (0=täysin normaa
li, 19=kaikissa tupsuissa kidusmuutos).
Kiduspoikkeamille laskettiin asema
kohtaisesti keskimääräinen Hydrop
sychidae-indeksi (HYI= Hydropsychi
dae-kiduspoikkeamaindeksi) seuraa
vasti:

HYI = ENAG / n

missä
NAG = poikkeavien kidustupsujen määrä (number

of abnormal gilis) ja
n kokonaisyksilömäärä.

Virtapaikoilta kerätyillä Cheumatopsyche
lepida-ja Hydropsyche pellucidula -toukil
la esiintyi kaikissa Kuusankosken ala
puolisissa kohteissa samanlaisia kidus
poikkeamia kuin aiemmin v. 1993 Lan
ginkosken toukissa. Referenssiasemal
la ei kiduspoikkeamia tavattu. HYI-in
deksien mukaan arvioitu vaurioiden
vakavuusaste oli keskimäärin selvästi
korkeimmillaan Keltissä molempien
tutkittujen lajien osalta (Kuva 24). Hir
vikoskessa HYI-indeksi oli selvästi
korkeampi kuin Ahvionkoskessa ja
Langinkoskessa. Cheumatopsyche lepida
toukkien HYI-indeksit ilmensivät kes
kimäärin selvästi vakavampia kidus

Kuva 24. Cheumatopsyche lepida (a) ja
Hydropsyche pellucidula (b) -toukkien keski
määräinen kiduspoikkeamaindeksi (HYI; mak
simi 1 9) näyteasemittain. 1= Kyminvirta, 2 =

KeItti, 3” Ahvionkoski, 4 = Langinkoski ja 5 =

Hirvikoski.

muutoksia kuin Hydropsyche pellucidu
la-toukilla, joilla kiduspoikkeamat ta
vallisesti keskittyivät muutamaan yk
sittäiseen kidustupsuun.

Vesiperhostoukkien kidustum
mentumien kaltaisia poikkeamia oli
myös Keltin näytteestä tavatuissa
Potamanthus luteus -päivänkorennoissa
(Vuori 1999). Mielenkiintoisena havain
tona todettiin myös, että noin 40% Kel
tin Sphaerium corneum -pallosimpukka
yksilöistä oli väritykseltään poikkeavia
siten, että kuorenalainen kudos oli nor
maalin vaalean kellertävän värin sijas
ta eriasteisesti tummentunut. Tummen
tuneita pallosimpukoita tavaffiinjonldn
verran myös Hirvikosken näytteistä.
Lisäksi kaikilta näyteasemilta tavattiin
yksittäisiä Heptagenia dalecarlica- (päi
vänkorento) ja Rhyacophila nubila- (pe
tovesiperhonen) yksilöitä, joilla esiintyi
kidustummentumia.
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5.5 Tulosten tarkastelu

Toksisuuskokeissa käytetyistä sedimen
teistä määritetyt PCDD/F-pitoisuudet
olivat yleisesti muihin samojen paikko
jen pintasedimenteistä tehtyihin mitta
uksiin verrattuna aihaisia. Yhtenä seli
tyksenä systemaaffiselle erolle voi olla
analysoinnissa olleet erot (eri laborato
riot) tai sedimenteille tyypillinen hete
rogeenisyys, joka aiheuttaa suurta ha
jontaa samaltakin alueelta otettujen
näytteiden välille. Yhdenmukaisesti
muiden analyysitulosten kanssa pitoi
suuksissa ilmeni kuitenkin verraten sel
vä laskeva trendi Kuusaansaaresta ala-
virran suuntaan ja osa altistuskokeessa
todetuista vasteista oli yhteydessä myös
koesedimenteistä analysoituihin
PCDD/F/E pitoisuuksiin.

Surviaissääskitoukkien epämuo
dostumat Kymijoen suvantopaikoilla
näyttävät suurelta osin liittyvän Kuu
saansaaren tehtaiden aiheuttamaan
kuormitukseen. Alapuolisilla kontami
naatiolähteillä näyttää olevan vähem
män vaikutusta, sillä epämuodostunei
den toukkien osuus pieneni varsin
johdonmukaisesti suhteessa etäisyy—
teen Kuusaansaaresta (Kuva 22). Sa
moin Chironomus-toukkien kasvulla
toksisuuskokeessaja näytepisteen etäi
syydellä Kuusaansaaresta oli positiivi
nen korrelaatio (kuva 22). Kuusaansaa
ren yläpuolisen Voikkaan havaintopai
kan verrattain korkea epämuodostunei
den toukkien osuus saattaa liittyä Voik
kaan tehtaiden aiempaan kuormituk
seen. Sedimenttinäytteestä ei mitattu
merkittäviä myrkkyainepitoisuuksia,
mutta havaintopaikan sedimentin laa
tu vaihtelee voimakkaasti ja analysoitu
näyte ei ollut täsmälleen paikasta mis
tä Chironomus-toukkia myöhemmin
onnistuttiin keräämään. Korrelaifivisen
aineiston perusteella ei voi päätellä epä
muodostumien aiheuttajaa tai aiheutta
jia. Kuitenkin näyttää siltä että epämuo
dostumien esiintyminen liittyy teolli
suuden kuormitukseenja sedimenttien
kontaminaatioon.

Toukkien kasvu ja kehitys sedi
menffialtistuksessa oli hitaampaa nifi
lä paikoilla, joissa oli korkein epämuo
dostuneiden toukkien osuus luonnon
populaatioissa (Kuva 25). Samanlainen
korrelaatio todettiin puunjalostusteol
lisuuden kuormittamilla Saimaan alu
eilla (Hämäläinen ym. 1998). Canfield
ym. (1996) havaitsivat yhteyden myös
Hyalella-katkalla arvioidun sedimenffi
toksisuudenja luonnon surviaissääski
populaatioiden epämuodostumien vä
lillä. Havainnot ovat sopusoinnussa sen
olettamuksen kanssa, että epämuodos
tumien esiintyminen osoittaa haittaa
surviassääskitoukille ja mahdollisesti
muillekin pohjaeläimille. Näin olettaen
voi epämuodostumien esiintymisestä
päätellä suvantopaikkojen sediment
tien haitallisuuden pohjaeläimille ulot
tuvan alueellisesti Kuusaansaarelta ai
nakin Koskenalusjärvelle asti, nähtä
västi paikoin koko joen matkalle. Edel
leen, vaikka PCDD/F/E-yhdisteitä ei
suoraan voi liittää epämuodostumien
esiintymiseenja muihin biologisiin vas
teisiin, voi näiden yhdisteiden pitoi
suuksia pitää kontaminaation mittana,
jonka perusteella pohjaeläimille haital
liset sedimentit on karkeasti identifioi

Kuva 25. Surviaissööskitoukkien kasvu sedi
menttialtistuksessa (± 95 ¾ I) suhteessa
epömuodostuneiden toukkien osuuteen luon
nonpopulaatioissa. Laboratoriossa surviaisten
kasvua hidastavista sedimenteistö löylyy
maastossa kohonnut epämuodostumafrek
venssi.
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tavissa Kuusaansaaren alapuolisellajo
kialueella. Epämuodostuneiden touldd
en osuus näyttää kohoavan luonnon
tausta-arvoa (n. 5%) suaremmaksi niil
lä paikoilla, joiden sedimentin PCDD/
F-pitoisuus toksisuusekvivalentteina
mitattuna on yli 5000 pg g’ kuiva-ai
netta.

Sedimenttiin sitoutuneet PCDD/
F-yhdisteet siirtyvän sedimentistä poh
jaeläimiin suhteellisen heikosti. Sitävas
toin sedimenttiin sitoutuneet PCDE
yhdisteiden biologinen saatavuus näyt
tää olevan suurempi kuin PCDD/F-yh
disteillä. PCDE yhdisteiden vaikutuk
sista ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa,
jotta kerääntyneiden kudospitoisuuksi
en ekotoksikologista merkitystä voitai
siin tässä yhteydessä arvioida.

Koskipaikkojenkin pohjaelainu
ja Fontinalis-vesisammalissa esiintyi
Voikkaan alapuolisilla virtapaikoilla
samoja PCDD/F/E-yhdisteitä kuin se
dimenteissä ja Ky 5:ssä epäpuhtauksi
na. Eläinten ja sammalten pitoisuudet
olivat selvästi pienempiä kuin sedimen
teistä mitatut pitoisuudet. Kuitenkin
referenssipaikoilta (Pilkanmaa/Kymin
virta) mitatut eliöjäämät olivat Voik
kaan alapuolisiin kohteisiin verrattuna
hyvin pieniä, joten Ky 5:n epäpuhtauk
sina tavallisten organoklooriyhdistei
den voidaan todeta kertyneen kohon
neina pitoisuuksina myös Kymijoen
koskien eliöstöön. Ehkä parhaiten tätä
ilmensivät näkinsammalista saadut tu
lokset. Voikkaan alapuolisten sammal
näytteiden PCDD/F-pitoisuudet olivat
jopa yli 1000-kertaisia referenssiase
maan verrattuna (Kukkonen ym. 1999).
Referenssiaseman sammalnäytteen
PCDE-pitoisuus jäi alle määritysrajan.

Koskiyhteisöissä likaantumisin
deksin voidaan tulkita heijastelevan
vain heikosti mahdollisia organokloo
rien tai muiden haitta-aineiden vaiku
tuksia. Yläjuoksulla, jossa suurimpia
sedimentin organoklooripitoisuuksia
on mitattu, viittaavat likaantumisindek
sin suhteellisen aihaiset arvot pohjan
ja/tai veden laadun aiheuttamiin häi
riöihin koskiyhteisössä. Äffiaisin indek
siarvo oli kuitenkin alajuoksulla Siika

koskessa. Tässä kohteessa pohjan laatu
oli suhteellisen yksipuolista, karkeaa
kivikkoa ja virtauksen voima suuri,
mikä todennäköisesti vaikuttaa siihen
ettei kovin monimuotoiselle pohjaeliös
tölle ole elinmahdollisuuksia. Kymin
kartanonkoskessa ja Langinkoskessa
esiintyi useita vaateliaimmiksiluokitel
tuja päivänkorento-, koskikorento- ja
vesiperhosheimoja. Langinkoskessa in
deksin arvoa nosti todennäköisesti li
säksi se, että näytteeseen tuli mukaan
myös sivu-uoman alkuosan habitaaffia.
Kyminkartanonkoskea, samoin kuin
Langinkosken sivu-uomaa, luonnehtii
elinympäristöjen pienipiirteisyys ja
monimuotoisuus, puuston suojaava ja
varjostava vaikutus, sekä runsas vesis
anunalisto, mikä on omiaan suosimaan
pohjaeläimistön lajistollista monimuo
toisuutta. Onkin ilmeistä, että likaantu
misindeksissä eri näytepaikkojen välil
lä esiintyvät erot eivät johdu veden laa
tutekijöistä tai haitta-ainepitoisuuksis
ta vaan pohjahabitaattien muista erois
ta.

Vesiperhosten kiduspoikkeamiin
perustuva HYI-indeksi ilmensi, että
ekotoksikologisesti merkittäviä altistus
tilanteita voi Kymijoen virtapaikoilla
esiintyä paitsi yläjuoksun kontaminoi
tuneimmilla paikoilla, myös alajuoksul
la. HYI-indeksinluotettavuutta kuiten
kin heikentää tässä aineistossa se, ettei
näytteenottoa ollut mahdollista keskit
tää eriytetysti erityyppisiin, altistusolo
suhteiltaan erilaisiin mikrohabitaattei
hin. Jäämäanalyysien perusteella voi
daan päätellä, että todennäköisimmin
altistuminen organoklooreffle koskiym
päristössä tapahtuu vesisammalkas
vustojen kaltaisilla orgaanisen aineksen
kertymispaikoilla. Tähän viittasivat
myös Vuoren ja Parkon (1996) havain
not. Siten HYI-indeksin vaihtelu asemi
en välillä voi olla seurausta myös siitä,
että erityyppisistä mikrohabitaateista
peräisin olevat yksilöt ovat näytteissä
eri tavoin edustettuina. Kuten sarviais
sääskien pääkapseliepämuodostumat,
myös HYI-indeksi kuitenkin kertoo,
että tiettyjen, jokiekosysteemin toimin
nan kannalta tärkeiden pohjaeläinpo
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pulaatioiden terveydentilassa esiintyy
häiriöitä, joihin on syytä kiinnittää huo
miota. Myös muiden pohjaeläinlajien
värimuutokset ilmentävät osaltaan po
pulaatioon kohdistuvia stressitekijöitä.

Mielenkiintoinen yksityiskohta ai
neistossa oli, että pallosimpukoiden
PCDD/F-pitoisuudet olivat suurimniil
laan niillä asemilla (Keltti ja Hirvikos
ki), joilla esiintyi myös poikkeukselli
sen tummia yksilöitä. Yleisesti on kui
tenkin huomattava, että kausaalisuhtei
ta morfologisten tai väripoikkeamienja
haitta-aineiden välillä ja poikkeamien
yksilötason vaikutuksia ei toistaiseksi
tuiineta. Siksi pidemmälle meneviä
päätelmiä poikkeamien syistä ja merki
tyksestä ei voida tehdä.

Suomen ympäristö 334 0



Virtaus- ja sediinenttimaHi
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Osatutkimuksen tarkoituksena oli ke
hittää sedimentin kulkeutumismalli,
jolla arvioitiin pintasedimentin kulkeu
tumista jokiuomassa sekä pintasedi
mentin PCDD/F-pitoisuuksien vaihte
lua ja tulevaa kehittymistä. Malli on
kaksiosainen. Virtausmalli laskee joen
virtaaman, vedenkorkeuden, virtaus
nopeudenja syvyyden muutoksen käy
tettävissä olevissa poikkileikkauksissa.
Sedimenttimalli laskee kiintoaineen ja
siihen sitoutuneen epäpuhtauden kul
keutumisen, dispersion, laskeutumisen
sekä irtautumisen pohjasedimentistä.

6.1 Mallin rakenne
Virtaama, vedenkorkeus ja virtausno
peus ratkaistaan numeerisesti massan
ja liikemäärän säilyvyysyhtälöistä (St
Venantin yhtälöt). Sedimentinja siihen
sitoutuneen epäpuhtauden kulkeutu
minenjokiuomassa ratkaistaan numee
risesti yksi-dimensioisesta advektio
dispersioyhtälöstä. Sedimentinja siihen
sitoutuneen epäpuhtauden eroosio- ja
sedimentaationopeus lasketaan poikki
leikkatiksessa vallitsevan leikkausjärmi
tyksen funktiona seuraavasti:

Sedimentaatio:

D/h aClat = -(1- t/td) w5 C / H,

jossa
r = leikkausjännitys (N m1)
td kriittinen leikkausjännitys sedimentaatiolle.

Sedimentaatiota ei ole, jos leikkausjännitys on
tätä suurempi

ws = sedimentin laskeutumisnopeus (m s.f).

H h/2 keskimääräinen putoamiskorkeus.
h = vesisyvyys (m)

D sedimentaationopeus (g m s’).
C = pitoisuus (mg [‘tai g mj

Eroosio:

E/h = aCIt = K2 (l-t / t)

jossa

te = kriittinen leikkausjännitys eroosiolle.
Eroosiota ei ole, jos leikkausjännitys on
tätä pienempi.

K2 = eroosiokerroin.
E = eroosionopeus (g m2 5].

Leikkausjännitys r lasketaan seuraavasti:

t = p g v1 / (M2 h”3),

jossa
veden tiheys (1000 kg m3)
kiihtyvyys 9,81 m s2
veden virtausnopeus m
vesisyvyys
Manningin kitkakerroin

Mallissa on mahdollisuus käyttää kah
ta eri nopeudella laskeutuvaa sediment
tifraktiota. Virtausnopeudesta riippuu
sedimentoituuko vai erodoituuko sedi
mentti. Pohjasedimentin eroosioherk
kyys vaihtelee syvyyden mukaan siten,
että vanhemmat kerrokset vaativat suu
remman leikkausjännityksen irtautuak
seen pohjasta. Tämän vuoksi mallissa
on neljä eri kerrosta, joilla on omat kriit
tiset leikkausjännitysarvonsa. Jos pin
takerros kuluu loppuun, malli jatkaa
eroosiota seuraavasta kerroksesta.

Mallissa epäpuhtaus ei luku va
paana, vaan ainostaan sedimenttipar
tikkeleihin sitoutuneena. Jokiveteen
epäpuhtaus voi päästä eroosion kaut
ta, jos pohjasedimentissä on epäpuh
tauksia, tai piste- ja hajakuormituksen
kautta.
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6.2 Virtaus-ja 6.3 Virtaus- ja
sedimenttimallin
soveltaminen Kymijokeen
Kymijoesta on mallinnettu 320:lla poik
kileikkauksella 130 km:n mittainen osa,
joka alkaa Pyhäjärvestä ja päättyy Kor
keakosken, Langinkosken, Stockforsin
ja Ahvenkosken haaroihin. Lähivalu
ma-alue on noin 1100 km2, ja sieltä jo
keen tulevien sivuvesien määrä suh
teessa Kymijoen kokonaisvirtaamaan
on melko pieni..

Malliin syötetään havaittu juoksu-
ins Voikkaalla ja Korkeakoskella sekä
yläaltaan vedenkorkeus voimalaitoksil
la. Koskipaikoissa on virtaaman ja ve
denkorkeuden välille muodostettu pur
kautumiskäyrä. Hirvivuolteen padolla
virtaama määräytyy Pernoon haara
kohdassa olevan kokonaisvirtaaman
perusteella siten, että määrätty osa pää
uoman virtaamasta ohjataan länsihaa
raan.

Lähivaluma-alueiden valunta-ar
vot syötetään suoraan tai muuntamal
la vertailuvesistön päivittäiset virtaa
mahavainnot valuma-alueiden pinta-
alojen suhteessa lähivaluma-alueiden
päiviifäisiksi virtaamiksi. Pistekuormi
ins syötetään haluttuihin poikkileikka
uksiin kokonaisainemääränä (kg d’) tai
jokiveden pitoisuusarvoina (esim. Py
häjärvestä lähtevä kuormitus). Haja
kuormitus syötetään sivutulovirtaaman
mukana. Hajakuormitus voidaan syöt
tää joko sivutulovesien pitoisuusarvoi
na (esim mg11) tai kokonaiskuormituk
sena (kg d1). On myös mahdoifista syöt
tää sivutulovesien ainepitoisuus valun
nan ftmktiona. Malliin pitää syöttää
myös lähtötilannefiedot, ts. virtaus-,
vedenkorkeus-,ja pitoisuusfflaiinejoes
sa, sekä sedimenffikerrosten paksuusja
epäpuhtauksien pitoisuus kussakin
poikkileikkauksessa.

Halutuista pisteistä ja halutuin
väliajoin malli tulostaa erillislin tiedos
toihin sekä graafisesti PC:n näytölle vir
taaman, vedenkorkeuden, virtausno
peuden, pitoisuuden ja sedimentin ti
laa kuvaavien suureiden aikasaijat.

sedimenttimallin
kalibrointi
Mallin kalibrointi suoritettiin vuosien
1980—1996 havaintojen perusteella. Yh
teistyössä Kaakkois-Suomen ympäris
tökeskuksen ja Kymijoen Vesiensuoje
luyhdistyksen kanssa toteutettiin vesi
näytteiden tehostettu näyfteenoftokam
panja, joka painottui vuoden 1996 ja
kevään 1997 valuntahuippuihin. Näyt
teitä kerättiin pääuomasta ja sivu-uo
mista yli kymmenestä paikasta. Pääuo
man virtaamahavaintoina käytettiin
Kuusankoskenja Korkeakosken virtaa
matietoja. Pyhäjärvestä mallinnettaval
le jokiosuudelle tuleva kiintoainekuor
mitus perustui Rapakosken havaittui
hin kiintoainepitoisuuksiin.

Kiintoaineen pistekuormittajina
mallissa huomioidaan seuraavat teol
lisuuslaitokset: UPM-Kymmene Oy
Kymi sellutehdas, UPM-Kymmene Oy
Kymi paperitehdas, UPM-Kymmene
Oy Kaukas Voikkaan paperitehdas,
Myllykoski Oy Myllykoski Paper, Enso
Publication Papers Oy Ltd Anjalan pa
peritehdasja Enso Cartonboards Oy Ltd
Inkeroisten kartonkitehdas.

Lähivaluma-alueelta tulevan va
lunnan vesimäärä- ja kiintoainepitoi
suustietoja ei ollut saatavifia koko tar
kastelujaksolta (1969-1997). Hyvät va
luntatiedotlöytyivät ainoastaan Mylly
puron valuma-alueelta. Tallusjoen mit
tapadolta löytyivät virtaamatiedot vuo
silta 1980—1987. Jotta Tallusjoen kunto
ainepitoisuushavainnot voitaisiin hyö
dyntää muulloinkin kun ko. havainto-
jaksolla, laskettiin regressio Tallusjoen
(valuma-alueen pinta-ala 270,0 km2) ja
Myllypuron (valuma-alueen p.a. 29,7
km2) virtaamien välille (r2 = 0.83). Tar
kastelun kohteena olevien Kymijoen
alaosan osavaluma-alueiden valunnat
määritettiin niiden pinta-alojen sekä
Myllypuron ja Tallusjoen valuntojen
perusteella.

Kiintoainepitoisuushavaintojen
täydentämiseksi tarkasteltiin pitoisuu
den ja valunnan välistä regressiota erik-
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seen Myllypurolla (r2 = 0.31) ja Tallus
joella (r2 = 0.34). Tallusjoen valuntana
käytettiin yllä esitetyn regression avul
la Myllypuron valunnoista laskettuja
valunta-arvoja. Muilta osavaluma-alu
eilta tuleva kiintoainekuorma määritet
tim sitten Myllypuron ja Tallusjoen va
luntojenja kiintoainepitoisuuksien sekä
valuma-alueiden pinta-alojen perus
teella.

Kriittisten leikkausjärinitysten ar
vot ja kerrosten tiivistymisajat saatiin
kirjallisuudesta. Sedimentaafio-ja eroo
sionopeudet kalibroitiin vertaamalla

14
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10
0)

28

6

4

2

0

Kuukausi

vuosien 1980—1996 kuormitus- ja ym.
-tietojen perusteella laskettuja kiintoai
nepitoisuuksia vastaavana aikana Hu
rukselassa, Ähvenkoskella sekä Kokon
koskella havaittuihin pitoisuuksiin
(Kuva 26, taulukko 6).

Lähtötilanteen (vuosi 1980) sedi
mentin kerrospaksuudet määritettiin
laskemalla 34 vuoden jakso min, että
kerrospaksuudet vakiintuvat. Keski
määräisiä olosuhteita uomassa kuvaa-
villa muttujien arvoilla laskennallinen
sedimentaatio vuodessa vaihtelee nol
lasta yhteen senttimefriä virtausnopeu

0.5 1. kerros, t3
1.0 2. kerros, t30
2.0 3. kerros, t365
10 4. kerros

0

HurukselaKuva 26. Laskettu ja havait
tu kiintoainepitoisuus Hu
rukselassa, Ahvenkoskella
sekä Kokonkoskel/a vuosina

1 980—1 996 (mallin kalib
tointi) sekä vuonna 1 997
(mallin verifiointi).
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Taulukko 6. Sedimenttimallin kalibroidut (K, ja W) ja kirjallisuudesta määritetyt (td ja te) parametriarvot.

K
eroosio nopeus

0.1

kriittinen leikkausjännitys
eroosiolle

ws
laskeutumisnopeus

5 . 1 0
1. l0 (Tammijärvi)

te

kriittinen leikkausjännitys
sedimentaatiolle

0.084
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2,5

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8

Virtausnopeus m s1

Mallilla laskettu veden kiintoai
neen PCDD/F-pitoisuus ja sedimenffi
kerämiin kertyneen kiintoaineen mitat
tu PCDD/F-pitoisuus eivät ole suoraan
verrannollisia keskenään, koska sedi
menttikeräimiin kertyvä materiaali on
raekokojakaumaltaan erillaista kuin jo
essa kulkeva kiintoaine. Tämän vuoksi
sedimenttiaineistoa ei voida suoraan
käyttää mallin verifiointlin. Kuten näh
dään (Kuva 28), maifi laskee vuonna
1997 Koskenalusjärvessä ja Tammijär
vessä kiintoaineen PCDD/F-pitoisuu
deksi noin 1000 ng g’ sedimentinkeräi
missä havaittua korkeamman pitoisuu
den. Pitoisuudet ovat kuitenkin samaa
suuruusluokkaa.

Keltti
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Kuva 27. Laskennallinen sedimentaatio- (cm
«‘) ja eroosionopeus (cm d-’) virtausnopeu
den funktiona keskimääräisiä olosuhteita uo
massa kuvaavilla muttujien arvoilla (vesisy
v,vys 4 m, Manningin karkeuskerroin 25, ve
den kiintoainespitoisuus 5 mg 1, pohjasedi
mentin tiheys 1330—1990kg m3ja vesipitoi
suus 80—40 %) sekä mallin eroosio-ja sedi
mentaatioparametreillä.

desta riippuen (kuva 27). Sedimenttiä
kertyy hitaasti joen pohjalle, kun vir
tausnopeus on alle 0,1 m s. Kolmessa
pintaa lähinnä olevassa kerroksessa se
dimentin eroosionopeus vaihtelee nol
lasta kahteen senttimetriä päivässä.
Sedimentti erodoituu nopeasti, kun
virtausnopeus on suurempi kuin
0,22 ms’.

6.4 Sedimenttimallin
verifiointi

Malli verifioitiin vuoden 1997 havain
toaineistolla. Lasketut kiintoainepitoi
suudet olivat vuonna 1997 tasoltaan lä
hellä havaittua Ahvenkoskea lukuun
ottamatta. Ahvenkoskella kesäaikaan
havaittua alhaisempi laskettu kiintoai
nepitoisuus johtuu mallin liian suuies
ta sedimentaatiosta Tammijärvessä
(Kuva 26). Tammijärvessä on ilmeisesti
kesällä oletettua (mallinnettua) kape
ampi läpivirtaus tai merkittävästi tuu
len aiheuttamaa pohjasedimentin resus
pensiota, jotka estävät kiintoaineen se
dimentoitumisen Tammijärveen.

—Mallinnettu

Sedimenttikeräin

Koskenalusjärvi

.jA -

Tammijärvi
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Kuukausi

Kuva 28. Laskettu veden kiintoaineen PCDD/
F-pitoisuusja sedimenttikerämiin kertyneen
kiintoaineen PCDD/F-pitoisuus Keltissä, Kas
kenalusjärvessä ja Tammjärvessä vuonna
1997.
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6.5 Sedimentiin
pidättyneiden
epäpuhtauksien
kulkeutuminen

Koska ulkoisen kuormituksen loppu
misesta huolimatta Kuusankosken ja
Keltin välisen jokiosuuden pohjasedi
menteistä edelleen erodoituu ja kulkeu
tuu jokea alaspäin PCDD/F-yhdisteitä
sisältävää kiintoainetta, määritettiin täs
tä johtuva PCDD/F-kuormitus Keltis
tä vuonna 1997 kerättyjen sedimentti
keräinnäytteiden, Ahvenkoskenlahdel
ta otetun sedimenttinäytteenja virtaus
sedimenttimallin avulla seuraavasti.
Keltistä vuonna 1997 kerättyjen sedi
menffikeräinnäytteidenkeskimääräisen
PCDD/F-pitoisuuden, Kuusankosken
vastaavaa jaksoa edustavan keskimää
räisen veden kiintoainespitoisuuden ja
keskivirtaaman perusteella määritettiin
vuoden 1997 keskimäärinen PCDD/F
kuormitus. Virtaus-sedimenttimallilla
laskettiin vastaavan jakson keskimää
räinen PCDD/F-pitoisuus veden kuin
toaineksessa Tammijärvessä. Edelleen
määritettiin Ähvenkoskenlahden sedi
menttinäytteestä ajoituksen perusteel
la ko. jaksoa (vuodet 1994—1997) edus
tavan sedimenttikerroksen PCDD/F
pitoisuusja laskettiinAhvenkoskenlah
den ja Tammijärven PCDD/F-pitoi
suuksien suhde. Tämän suhdeluvun,
jonka olettiin pysyvän vakiona, avulla

Kuva 29. Määritetty PCDD/F-kuormitus
(kg d’, kokonaismäärä) Kuusankoskenja KeI
tin vä/iseltä jokiosuudelta vuosina 1 969—

1 996. Ennustejakso 1 997—2020.

1,2

0
0)

0,6

0,4

0,2

0

laskettiin takaperin aikaisempien vuo
sien 1969—1994 PCDD/F-pitoisuus ve
den kiintoaineksessa Tammijärvessä
Ahvenkoskenlahden sedimentistä ajoi
tettujen kerrosten PCDD/F-pitoisuuk
sien perusteella. Tämän jälkeen Kuu
sankosken kuormitus määritettiin vir
taus-sedimenttimallilla siten, että las
kettu veden kiintoaineen PCDD/F-pi
toisuus Tammijärvessä vastasi Ahven
koskenlahden sedimenttinäytteen pe
rusteella arvioitua pitoisuutta. Vuosien
1969—1996 kuormitusarvoihin Kuusan
koskella sovitettiin eksponenttikäyrä,
jota ekstrapoloimalla saatiin arvio kuor
mituksen tulevasta kehityksestä vuosi
na 1997—2020 (kuva 29). Kuormitus pie
nenee tasaisesti kohden vuotta 2020.

Mallilaskelmissa on käytetty pitoi
suusarvoina analysoitujen PCDD/F
yhdisteiden kokonaissummaa. Saadut
pitoisuudet on muutettu I-TEQ-arvoik
si käyttäen kerrointa 0,0034, joka on
kaikkien jokialueelta analysoitujen
näytteiden (mukaanlukien sedimentin
keräimet) I-TEQ/kokonaissumma-suh
teen keskiarvo (keskihajonta 0,0009,
n=88).

Kuusankosken PCDD/F-kuormi
tuksen eksponenttikäyrä-sovituksen
perusteella saadaan vuosien 1969—1997
kokonaiskuormitukseksi 3271 kg (11 kg
I-TEQ) mikä vastaa vuosikuormitus
tall3 kg a’ (0,384 kg I-TEQ a-1). Ko. ai
kana Kymijoen alaosan pohjasediment
teihin pidättyi virtaus-sedimenttimalli
laskelmien mukaan 1449 kg (4,9 kg 1-
TEQ) PCDD/F-yhdisteitä. Laskettu pi
dättyminen aliarvio hieman todellista
pidättymistä, koska malli ei laske vir
tausnopeudenja sedimentaationjakau
maa uoman poikkisuunnassa. Jos arvi
oidaan hitaasti virtaavien ranta-aluei
den osuudeksi kokonaispinta-alasta
kahdeksi prosentiksi, saadaan koko
naispidättymäksi 1478 kg (5,0 kg I-TEQ)
PCDD/F-yhdisteitä, josta keskimääräi
seksi vuosittaiseksi pidättymiseksi tu
lee 51 kg a1 (0,173 kg I-TEQ a1). Kaik
kiaan PCDD/F-yhdisteitä pidättyi Ky
mijoen alaosaan noin 45 ¾ kokonais
kuormituksesta.

0

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

O Kuormitus
—Sovitus
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Kuva 30. Kym/oen sedimentin laskennallisen
3. kerroksen (ikä 1 kk— / vuosi) PCDD/F-pitoi
suus laskennan päättyessä (b) vuoden 1 997
loppuun,jolloin on käytetty havaittuja virtaa
maja kiintoainepitoisuustietoja sekä (a) en
nustettu vuoden 2000 loppu, jolloin on käy
tetty keskimääräisiä kuukaisivirtaamia ja kun
toainepitoisuuksia. PCDD/F-kuormitukset kul
lekin vuodella on saatu tekstissä esitetystä
kuormitusarviosta.

Veden klintoaineenja siihen sitou
tuneiden yhdisteiden sedimentoitumi
nen jokiuomaan on voimakkaasti riip
puvainenjoen virtausolosuhteista. Vir
taus-sedimenttimalli antaa matalan vir
taaman aikaan, kuten vuoden 1997 ai
kana sedimentaatioalueita selkeästi
enemmän kuin korkeampien virtaami
en aikana esimerkiksi käytettäessä kes
kikuukausivirtaamia (Kuva 30).

Vuosien 1997—2020 kuormitusen
nusteen perusteella laskettiin virtaus
sedimenttimaifihla PCDD/F-pitoisuu
den suhteellinen alenema Kymijoen ala-
osan tärkeimntillä sedimentaatioalueil
la (Myllykoski, Koskenalusjärvi, Muh
järvi, Tammijärvi ja Korkeakoski). Las
kelma perustuu keskimääräisiin kuu
kausivirtaamiin ja kiintoainekuormi
tuksiin sekä siihen, ettei Kuusankosken

alapuolisille sedimenteille tehdä kun
nostustoimenpiteitä. Ennusteen mu
kaan pitoisuudet alenevat kymmenes-
osaan vuoden 1969 tasosta vuoteen
2020 mennessä (kuva 31a) ja noin kol
masosaan nykytasosta.

Kuusankosken likaantuneiden
pohjasedimenffien moppauksen vaiku
tusta alapuolisten sedimentaatioaltai
den PCDD/F-pitoisuuden suhteelli
seen alenemaan tarkasteltiin ennuste
jaksolla 2000—2020 seuraavien oletusten
perusteella. Ruopattava sedimentti
määrä on 140 000 m3, josta maksimi
vaihtoehdossa 10 %ja miniinivaihtoeh
dossa 1 ¾ liellyy jokiveteen ruoppauk
sen aikana (180 d). Ruoppaus toteute
taan vuoden 2005 loppupuoliskolla.
Ruoppausmassojen keskimääräinen
PCDD/F-pitoisuus on 40364 ng g1 (137
ng I-TEQ g’), joka on määritetty ruop
pausalueelta analysoitujen Hg-pitoi
suuksienja vastaavalta alueelta saadun
Hg-pitoisuuksien ja PCDD/F-pitoi
suuksien välisen regression avulla.
Ruoppauksesta affieutuva PCDD/F
kuormitus maksimivaffitoehdossa on
283 kg (0,962 kg I-TEQ) eli 1,57 kg d’
(0,005 kg I-TEQ d1)ja minimivaihtoeh
dossa 28 kg (0,095 kg I-TEQ) eli 0,16 kg
d’ (0,0005 kg I-TEQ d’). Ruoppauksen
aikana Kuusankosken PCDD/F-kuor
mitus laskee lineaarisesti vuoden 2005
tasosta 40 kg a’ (0,136 kg I-TEQ a’)
kymmeneen prosenttiin 4 kg a’ (0,0136
kg I-TEQ a1)ja laskee tästä ennustejak
son loppua kohden vastaavalla nopeu
della kuin ilman ruoppaustoimenpitei
tä olisi laskenut (eksponenttikäyrä).
Ennustettu kuormitus Kuusankoskelta
olisi toteutetun ruoppauksen jälkeen
vuonna 2020 2 kg a’ (0,007 kg I-TEQ a’)
PCDD/F-yhdisteitä.

Tammijärven (ja muidenkin las
keutumisaltaiden) pintasedimenttien
PCDD/F-pitoisuus nousisi välittömäs
ti ruoppauksen jälkeen merkittävästi
10 %:n liettymisvaihtoehdon yhteydes
sä, mutta jäisi 1 %:n liettymisvaihtoeh
don yhteydessä vähäiseksi. Ruoppauk
sen jälkeen PCDD/F-pitoisuus pintase
dimentissä laskisi selvästi verrattuna
siihen, ettei ruoppausta suoritettaisi

LO
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Kuva 3/. Pintasedimentin (3. Sedimentti- 1,2

kerros) laskennallinen/ennustettu 1
a) • Myllykoski

KoskenaIusjäriPCDD/F-pitoisuuden suhteellinen
Muhjari

alenema Kymjoen alaosan tärkeimmillö 0,8
TamrnijärA

sedimentaatioalueilla (Myllykoski, Kosken- o, ...... L Korkeakoski

alusjärvi, Muhjärvi, Tammjärvija
Korkeakoski) /969—2020 ilman 0,4

kunnostustoimenpiteitä (a) sekä oletetun °‘ 0,2 4
ruoppauksen (2005) jälkeen, kun lietzyväksi
ruoppausmassaksi oletetaan /0 % (b)

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
sekä ruoppauksen jälkeen, kun lietty’öksi
ruoppausmassaksi oletetaan 1 % (c). 1,2

b) a

1::
(Kuva 31). Ruoppauksen jalkemen pi- . 0,4

toisuuden alenema johtuu Kuusankos-
02

ken likaantuneiden sedimenffien ruop
pausta seuraavasta kuormituksen ale- 0 ,

nemasta. 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Ruoppauksen aikana veden ii-
1 2

toaineen PCDD/F-pitoisuus nousisi
‘ c)

merkittävästi, kun liettyväksi ruop- 1 4

pausmassaksi oletetaan 10 ¾ ja laskisi
. 08

ruoppauksen jälkeen nykyistä affiai-
semmalle tasolle (Kuva 32a). Mikäli liet- 0,6

tyväksi ruoppausmassaksi oletetaan 04
1 ¾, jäisi ruoppausaikainen veden
kiintoaineksen PCDD/F-pitoisuuksien

0) 0,2

nousu normaalin vuodenaikaisvaffite- 0 ,

lun rajoihin (Kuva 325). 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Kuva 32. Veden kiintoaineen PCDD/F-pitoisuus Keltissä ja Tammjärvessä ennen ruoppausta,
ruoppauksen aikana (päivät 1 629—1 808) ja sen jälkeen. Ruoppaksessa oletetaan a) 10 %ja
b) / ¾ ruopattavasta massasta liettyväksi veteen.
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7.! Mallin rakenne

Kehitetty malli BAB on yhdistelmä eri
biokerääntymismalleista (Gobasja Cor
quodale 1992) sovellettuna sedimenttiin
sitoutuneen aineen kerääntymiseen
pohjaeliöiden, planktonin ja veden
kautta. Keskeisenä ominaisuutena eri
yhdisteille käytettiin oktanoli-vesi-ja
kaantumiskerrointa (Kow), mitkä on äs
kettäin tarkistettu projektissa tärkeille
pysyville neutraaliaineille (Paasivirta
ym. 1999). Muut ympäristön ja aineiden
ominaisuusparametrit sekä tasapaino
vakiot ja siirtymisnopeudet jne. ovat
mallintamiskiijan mukaisia, mutta ai
neen irtoamisnopeus sedimentistä mää
ritettiin empiirisesti analyysitulosten

perusteella saatavalla aineparametrila
SWR Nämä parametrit kalibroifiin mi
tattujen pitoisuuksien avulla 12 PCDE
ja 21 PCDD/F-yhdisteelle. Osa aineis
tosta käyteffiin riippumattomana veri
fiointiaineistona mallin herkkyyden ja
tarkkuuden tutkimiseen. Nämä ensim
mäiset testit osoittavat, että malli saat
taa olla yleispätevä. Vaffitoehtoinen
malli BAFCM, missä pohjaeliöt on vaih
dettu planktoniksi (vesikompartmentin
ravintoketjumalli) antoi ensi kokeissa
(BAB:lla määritettyjä SWR-arvoja käy
tettäessä) samoja tuloksia kuin BAB.
Mallinnettu biokerääntymisprosessi on
esitetty kaaviona kuvassa 33.

Kuva 33. Malli sedi

__________

mentin orgaaniseen

________ _____________________

ainekseen sitoutu
neen aineen bio
kerääntymiselle ve
den ja pohjaeliöiden
sekä planktonin
kautta kaloihin.

0

SEDIMENTTI (1)
COC=CON1 IOCFR SWR

SWR

POHJAELÄIMISTÖ, PLANKTON (3)
CON3 =SWR COC LFR

VESI (2)
CON2=SWR COCIKow

KD4

] K1

RAUHANKALAT (4)
CQN4 = x, (i=4)

K15 1 KD5 1
PETOKALAT (5)
CON5 = x, fi=5)

L.. K2,KE,
KG(M

x = CON1 = (K11 C0N2 + KD1 . C0N(1) )I(K2 ÷ KE1 + KG + KM)
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100000Lähtöarvona on aineen pitoisuus
pintasedimentissä CON(1) jig kg-1 kp
(mikrogrammoja kilossa kuivaa sedi
menffiä). Pitoisuus orgaanisessa hiilessä
(COC) saadaan jakamalla lähtöarvo or
gaanisen hiilen osuudella kuivassa sedi
mentissä (OCFR). Liuenneen aineen pi
toisuus vedessä CON(2) jig 1-1 lasketaan
jakamalla COC yhdisteen Kow-arvolla
ja kertomalla aineen irtoamisnopeu
della sedimentistä (SWR). Viimemainit
tu aineparametri on empiirinen — sen
määriftämiseen käytetään mallintamis
ta osalla analyysituloksia (ns. fraining
set-menellely). Pitoisuus pohjaeliöissä
CON(3) ig kg-1 tp (tuorepainossa) laske
taan kertomalla COC SWR:lla ja pohja-
eläinten ja planktonin keskimääräisellä
rasvapitoisuudella (osuutena koko mas
sasta) LFR(3). Pitoisuudet ensimmäisen
(flrst consumer: pohjaeläimiä, hyönteisiä,
pikkukaloja)ja toisen (second consumer:
petokalat) kulullajatason eläinten hhak
sessa CON(4) ja CON(5) cg kg4 (tp) las
ketaan yhtälöllä:

CON(i) (Kl(i) CON(2) + KD(i) CON(l-l)/K2(i) +

KEi + KG(i) + KM)

missä:
Kl(i)
KD(i)
K2(i)
KE(i)
KG(i)
KM

= kerääntymisnopeus kidusten kautta,
kerääntymisnopeus ruuansulatuksessa,

= poistumisnopeus kidusten kautta,
= poistumisnopeus erittymällä,
= eläimen kasvusta johtuva laimeneminen, ja

metabolianopeus

Edellä luetellut K-paramefrit arvioi
daan Ihomaimin tai Gobasin esittämiliä
yhtälöillä, joihin sisältyy aineen ominai
suudesta rilppuvia tekijöitä kuten dif
fuusionopeus kiduksissa ja assimilaa
tiotehokkuus.

7.2 BAB-mallin käyttö
I-TEQ:n ennustamiseen

Tyypillinen yksittäisen aineen mallin
nustulos, sekä mallinnetut yhdisteet,
SWR- ja LogKow-arvot sekä pitoisuus
tulokset on esittänyt Paasivirta 1999.
Mallinnettujenja havaittujen pitoisuuk
sien vertailu esitetään kuvassa 34.
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0,001 0,1 10 1000 100000

Mallitettu pitoisuus pg g1

Kuva 34. KymJoen kalojen BAB-mallinnettu
jen sekä havaittujen pitoisuuksien vertailu.
Kalibrointi: kalat, joiden pitoisuuksia käytettiin
SWR-arvojen määrfttämiseen. Testaus: muut
kalat.

Kun seitsemäntoista lateraalisesti
kloorisubstituoidun PCDD/F-yhdis
teen mallinnetut tai mitatut pitoisuudet
kerrotaan aineiden I-TEF-arvoilla ja
summataan, saadaan pitoisuus I-TEQ
arvona. Siten BAB-mallinnus tekee
mahdolliseksi ennustaa kalojen dioksii
nityypin kuormitusta tulevaisuudessa
eri Kymijoen alueilla. Mallin lähtöarvot
saadaan sedimenttimallin antamasta
sedimentin pitoisuusennusteesta. Me
netelmän mahdollista käyttökelpoi
suutta testaffiin projektissa mitattuja
pitoisuuksia käyttäen. Vertailutulos esi
tetään kuvassa 35.
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Kuva 35. Kymoen kaloille BAB-mallinnettu
jenja havaittujen 1-TEQ-arvojen vertailu.
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Ennuste vuosille 1997—2020

Pintasedimentinpitoisuuden kehitysar
vion perusteella (Kappale 6.5) laskettiin
2,3,7,8-substituoitujen PCDD/F-yhdis
teiden ennustepitoisuudet viidellä Ky
mijoen alueella vuosina 1997 (mitatut
arvot; SPF = 1), 2005,2010,2015 ja 2020.
OCFR-arvot oletettiin samoiksi kuin
vuonna 1997. BÄB-mallimrnksella en
nusteffiin tyypillisen hauen ja lahnan
pitoisuudet 1997 kullakin alueella ja las
keffiin ennustepitoisuudet muina vuo
sina SPF-arvoilla kertomalla. Metodin
pätevyys tarkistettiin kokeilemalla mal
lintamista vuoden 2020 ennustepitoi
suuksista kullekin aineelle erikseen, jot
toin saatiin sama tuos kuin edeifisellä
tavalla. Yksityiskohtaiset tulokset on
esittänyt Paasivirta (1999) ja yhteenve
to tuloksista on esitetty kuvassa 36.

7.3 Tulosten tarkastelua

BÄB-malli sisältää pitkäaikaisen kan
sainvälisen tutkimustyön tuloksena ole
vat matemaaffiset funktiot, jotka kuvaa
vat pysyvien orgaanisten kemikaalijää
mien jakaantumista eri ympäristöväli
aineisiin: tässä tapauksessa sediment
tiin, veteen ja eliöihin, aineiden siirty

mistä väliaineista toiseen ja ravintoket
jun luonnetta. Mallinnettujenja havait
tujen pitoisuusarvojen hajonnat (Kuva
34) osuvat molemmin puolin tarkkaa
1:1 viivaa, joten tulokset tukevat mal
linperiaafteeffista oikeellisuutta. Hajon
ta voidaan selittää johtuvaksi, ei niin
kään analyysihajonriasta, vaan eliöitä
altistavien sedimenttien epähomogee
nisuudesta (eroista alueen sisällä), epä
varmuuksista pohjaeläinten ja ensim
mäisen kuluttajan ominaisuuksissa
(mm. keskimääräisessä rasvapitoisuu
dessa), sekä toisen tason kuluttajan (tut

kittujen kalojen) biologisista eroista.
Mallia käyttäen tehty I-TEQ-ennuste
osoittaa dioksiinien ja furaanien jo
vuonna 1997 varsin vähäisen toksisen
kuormituksen kaloissa vähenevän
myös tulevaisuudessa, mikäli pemstee
na oleva sedimentin kulkeutumisifian
ne pysyy ennustetulla tasolla.

Edellä esitetyt kokeilut osoittavat,
että BÄB-malli pystyy ominaisuuksil
taan (mm. Kow) tunnettujen pintasedi
mentin ympäristömyrkkyjen bioke
rääntymisen ennustamiseen ainakin
suuruusluokan tasolla. Mallia voidaan
tarkentaa Kymijoen näyte- ja analyysi-
tulosten avulla. Mallin yleisempään
käyttökelpoisuus mm. POP-yhdisteille
on ilmeinen.
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Kuva 36. Hauenja !ahnan
(vertaa kuva 31 a).
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Johtopäätökset

Kymijoen sedimentit ovat yleisesti pa
hoin saastuneet sekä orgaanisilla kloo
riyhdisteillä että elohopealla. Yhdisteet
ovat pääosin peräisin puunsuoja-aine
Ky 5:n valntistusprosessista, puunjalos
tusteollisuudesta sekä kloorin valmis
tuksesta. Pahiten saastunut alue on vä
littömästi Kuusankosken alapuolella.
Dioksiini-ja furaaniyhdisteiden (PCDD
/F) osalta saastuneille maa-alueille ase
tetut raja-arvot ylittyvät pohjasedimen
teissä koko joen alueella. Myös eloho
peapitoisuus erityisesti syvemmällä se
dimenteissä ylittää yleisesti kyseisen
raja-arvon. Sensijaan kloorifenoleiden
osalta asetetut raja-arvot eivät ylitty
neet.

Joessa ja sen edustan merialueella
arvioitiin olevan 16—21 kg dioksiini
tyyppisiä yhdisteitä muutettuna ns.
kansainväliseksi TCDD-toksisuusekvi
valentiksi I-TEQ-arvoksi. Määrät ovat
maailmanlaajuisestikin katsoen suuria,
ja Kymijoki on kirjallisuuden perusteel
la yksi pahimmin näiden aineiden saas
tuttamista sedimenttialueista maail
massa. Arvioitu tämänhetkinen PCDD/
F-yhdisteiden kuormitus jokialueelta
Suomenlahteen on 100—200 g vuodessa
(I-TEQ). Kokonaiskuormitus Suomen-
lahteen on ollut 1960-luvulta vuoteen
1998 yhteensä noin 6—7 kg (I-TEQ). Lo
put, n. 2/3jokeenjoutuneista yhdisteis
tä ovat vielä valtaosin Kymijoen eri osis
sa pääosin pehmeissä jokisedimen
teissä.

Kymijoen ahvenen, hauen, lahnan
ja mateen PCDD/F-pitoisuudet olivat
pieniä verrattuna Kotkan edustalta
pyydeifyjen lohienja Suomen rannikon
silakoiden pitoisuuksiin. Pitoisuudet
Kymijoessa eivät olennaisesti poiken
neet muiden Suomen sisävesien kalo
jen pitoisuuksista. Jälkimmäisten lajien
suuri lihaksen rasvapitoisuus selittää

.........................

eron ainakin osaksi, sillä PCDD/F-yh
disteet ovat rasvahakuisia. Yleisesti ras
vaisessa maksassa ja mädissä PCDD/
F-pitoisuudet samoin kuin muiden or
gaanisten klooriyhdisteiden pitoisuu
det olivat suuria.

Myös muita tutkituttuja organ
oklooriyhdisteitä, difenyylieettereitä
(PCDE), kloorifenoleita (PCP) ja niiden
johdoksia esiintyi kaloissa ja pohjaeläi
missä. Erityisesti PCDE-yhdisteiden ke
rääntyminen eliöihin oli voimakkaam
paa kuin PCDD/F-yhdisteiden, ja niitä
esiintyi kolme kertaluokkaa suurempi
na pitoisuuksina.

Kymijoen varrella asuvassa väes
tössä äideillä ei ollut kohonneita
PCDD/F-pitoisuuksia elimistössään.
Äitien altistusta selvitettiin lähemmin,
koska lapset voivat saada heistä elimis
töönsä yhdisteitä sikiö-ja imeväisiässä.
Sen sijaan Kymijoen erittäin runsaasti
kalaa käyttävällä väestöllä, lähinnä ka
lastajilla, näyttää olevan tavallista kor
keampi PCDD/F-altistustaso. Kalasta
jien korkean dioksiinipitoisuuden voi
tiin osoittaa selittyvän pääosin erittäin
runsaalla ja pitkäaikaisella kalansyön
nillä. Altistus selittyi Itämeren kalan
perusteella tai vähemmässä määrin erit
täin runsaalla Kymijoen kalan syönnil
lä. Terveysperusteiset Kymijokea kos
kevat yleiset kalankäyttösuositukset
eivät ole tällä hetkellä kalojen PCDD/
F-yhdisteiden pitoisuustasojen perus
teella tarpeen.

Sensijaan Kuusankosken alapuoli
sella alueella erityisesti hauen, mutta
myös mateen ja ahvenen elohopeapitoi
suudet edelleen ylittävät osin kansalli
set enimmäisrajat. Tämä koskee erityi
sesti suuria ja vanhoja yksilöitä. Elin
tarvikeviraston antamien suositusten
perusteella elohopeapitoisuudestajoh
tuen säännöllistä Kymijoelta pyydetty-

0 Suomen ympäristö 334



jen petokalojen käyttöä tulisi välttää.
Kymijoen sekä suvanto- että kos

kipaikkojen pohjaeläimistöissä havait
tiin muutoksia, jotka ilmeisesti johtuvat
saastuneista pohjasedimenteistä. Näitä
muutoksia ovat erilaiset epämuodostu
mat, eri kehitysvaiheiden kasvun ja ke
hityksen hidastuminen tai aikuistumi
sen väheneminen. Yleensä vaikutukset
olivat suurimmat Joen saastuneimmal
la alueella Kuusankosken alapuolella.

Pintasedimentin (alle 5 cm)
PCDD/F-pitoisuuksien ennustetaan
alenevan vuoteen 2020 mennessä noin
kolmasosaan nykytasosta. Valtaosassa
jokiuomaa saastuneelle maaperälle eh
dotetut raja-arvot ylittyisivät tällöin
kuitenkin edelleen. Syvemmälläjokise
dimenteissä ei ole odotettavissa muu
toksia.

Nykyisissä olosuhteissa joen poh
jan haitta-aineista ei aiheudu huomat
tavaa lisäaltistusta väestölle. Suositus-
rajat ylittävät ravintokalojen elohopea
pitoisuudetkin ovat laskeneet 1970—80-
lukujen tasosta. Näin ollen sedimentit
eivät välttämättä vaadi välittömiä tai
laajoja kunnostustoimenpiteitä. Kun
nostustarve riippuujokiympäristön laa
dulle asetettavista tavoitteista sekä ylei
semmästä riskien arvioinnista, jota ei
tässä työssä tehty. Kaikkia riskejä ei tun
neta, joten jatkotutkimukset ja seuran
ta ovat tarpeen. Joen pohjan saastumi
nen on syytä myös entistä paremmin
ottaa huomioon siihen kohdistuvia toi
mia harkittaessa.

Jatkotutkimussuositukset

Kuusankoskenja Keltin väliseltä alueel
ta liikkeelle lähtevä PCDD/F-määrä on
suuri verrattuna alueella kartoitukses
sa arvioituun kokonaismäärään. Jatko
tutkimuksin tulisi varmistaa, onko alu
eella tunnettujen saastuneiden sedi
menttialueiden lisäksi myös jokin muu
paikallinen kontaminaatiolähde.

Välillä Kelffi—Anjalankoski tutki
tut pintasedimentit ovat lähes Kuusan
kosken alapuolisten alueiden pitoisuus
tasoa. Pehmeiden, eniten saastuneiden
sedimenttien tarkempaa kartoitusta ja

määräarviointia tulee jatkaa tälle alueel
le.

Ky 5 -puunsuoja-aineen pääepä
puhtauksia, kloorattuja fenoksifenole
ja (PCPP), ei tutkittu tässä yhteydessä
menetelmäifisistä syistä. Sensijaan ldoo
rautuneet difenyylieetterit (PCDE-yh
disteet) osoittautuivat voimakkaasti
kerääntyviksi. Näiden yhdisteiden
esiintymiseenja mahdoifiseen osuuteen
havaittuihin vaikutuksiin pohjaeliöissä
tulisi kohdistaa tutkimusta. Samoin nii
den kerääntyminen eliöstöön, erityises
ti pohjaeläimiin ja kaloihin, sekä väes
tön altistuminen niffle olisi selvitettävä.

Tällä hetkellä kalojen elohopeapi
toisuus ylittää osin terveysviranomais
ten suositusrajat. Elohopean kulkeutu
mis- ja kerääntymismekanismeja ja en
nustemalleja ei tutkittu tässä yhteydes
sä. Jatkossa niihin kohdistuvaa tutki
musta tulee lisätä. Erityisesti mahdol
listen kunnostustoimenpiteiden ja mui
den sedimenttiin vaikuifavien toimien
vaikutus elohopean liikkeellelähtöön,
muuttumiseen metyylielohopeaksi ja
kerääntymiseen kaloihin tulee selvittää.

Tutkimuksia pohjaeläinvaurioiden
tarkemmasta syntymekanismista ja nii
den syntyyn eniten vaikuttavista epä
puhtauksista tulisi jatkaa ja laajentaa
mm. monimuuttuja-analyyseillä.

Tutkimuksen yhteydessä on aloi
tettu epidemiologinenlisätutkimus alu
een väestön syöpäriskeistä. Tämä on
tärkeää toteuttaa riittävän laajana mah
dollisten terveyshaittojen varmentami
seksi ja muiden haitaifisten aineiden
osuuden selvittämiseksi.

Toimenpidetarpeiden ja toiminta-
mahdollisuuksien selvittämiseksi on
syytä analysoida lähemmin riskien
merkitystä, vaihtoehtoisia tavoitteita
sekä riskienhallinnan edellytyksiä ja
keinoja. Myös erilaisten strategioidenja
ratkaisujen vaikutuksia aineiden kul
keutumisenja riskien vähentämistehon
suhteen tulee tarkastella. Joen käytön
suunnittelussa ja muussa toiminnassa
on tärkeää määritellä, miten eri tilan
teissa voidaan ottaa huomioon saasteet
joen käytössä.
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Kymijoki on alajuoksullaan erityisesti
puunjalostus- ja kemianteollisuuden
vaikutuspiirissä olevaa aluetta. 1980—
1990-luvuifia on selluteollisuuden pro
sessimuutosten,jätevesipäästöjen mää
rän vähentämisen sekä ulkoisten biolo
gisten puhdistuslaitosten avulla saatu
aikaan sellun valkaisussa muodostunei
den yhdisteiden päästöjen vähenemi
nen lähes olemattomiin myös Kymijo
ella. Kuitenkin vielä 1990-luvulla on
Kymijoen pohjaeliöissä havaittu toksi
sia vaikutuksia, mm. eräiden koskialu
eiden pohjaeliöiden hengityselinten
epämuodostumia, joiden on arveltu
voivan johtua pohjasedimentteihin ai
emmin kertyneistä teollisuusperäisistä
orgaanisista klooriyhdisteistä. Päästö
jenloppumisesta huolimatta onkin joen
ja suistoalueen pohjalietteissä yhä vuo
sikymmeniä säilyneenä erityisesti sel
lun valkaisusta, kloorifenolituotannos
ta, limantoijunnasta ja puunsuojaus
käytöstä päässeitä organoklooriyhdis
teitä sekä elohopeaa.

Joen sedimentissä esiintyvät diok
siinityyppiset yhdisteet ovat pääosin
peräisin Kuusankoskella sijainneesta
puunsuoja-aine Ky 5 -valmistetta tuot
taneestalaitoksesta. Ky 5 -valmistukses
sa syntyi myös ei-toivottuja sivutuoftei
ta, mm. poikkeuksellisen myrkyllisiä
PCDD/F-yhdisteitä (polykioorattuja
dibentso-p-dioksiineja ja dibentsofu
raaneja) sekä runsaasti muita kloorau
tuneita yhdisteitä. Käytettävissä olevis
ta tiedoista ei saa täsmällistä kuvaa Ky
mijokeen päätyneiden PCDD/F-yhdis
teiden määristä ja kulkeutumistavasta.

Myös elohopea on ollut Kymijoen
ja sen edustan merialueen ongelma pit
kään. Päälähteenä ovat olleet Kuusan
saaren kloorialkalitehtaan päästöt sekä
elohopeayhdisteiden käyttö massa- ja

paperiteollisuuden limantorjunnassa.
Kaikkiaan Kymijoen alaosaan kohdis
tuneeksi teollisuuden elohopeakuormi
tukseksi on arvioitu yhteensä n. 31 ton
nia metallista elohopeaa vuodesta 1950
lähtien.

Kolmivuotinen yhteisprojekti
KYPRO toteuteffiin vuosina 1996—1998.
Projektin kokonaisrahoitus vuoden
1998 loppuun mennessä oli 3,48 milj.
markkaa. Merkittävimpien rahoittajia
olivat UPM-Kymmene O)j, Suomen
Akatemia, Suomen ympäristökeskus,
ympäristöministeriöja Kansanterveys
laitos sekä sosiaali-ja terveysministeriö.

Projektin tavoitteina oli:

1) kartoittaa Kymijoen ja sen edus
tan sedimenttien ja eliöstön or
gaanisten klooriyhdisteiden ja
raskasmetallien kontaminaation
alueellinen laajuus,

2) selvittää orgaanisten klooriyhdis
teiden ja raskasmetallien ajallista
ja paikallista vaihtelua mallinta
maila yhdisteiden kulkeutumi
nen jokiuomassa ja kertyminen
eliöstöön,

3) selvittää saastuneiden elinympä
ristöjen myrkyllisyyttä vesieliöil
le ja myrkyllisyyteen vaikuttavia
tekijöitä,

4) määrittää mahdollisia terveysris
kejä ihmisille, sekä

5) selvittää saastuneiden elinympä
ristöjen kiinnostuksen tarpeita ja
edellytyksiä.

Yleisenä piirteenä kaikkien tutkittujen
orgaanisten yhdisteiden osalta oli se,
että maksimipitoisuudet sedimenteissä
mitattiin välillä Kuusankoski—Anjalan
koski. Selvimmät pitoisuuserot olivat
dioksiineilla ja furaaneilla (PCDD/F
yhdisteillä) sekä difenyylieetereillä

0

Yhteenveto

Suomen ympäristö 334



(PCDE-yhdisteillä), joilla korkeimmat
kokonaispitoisuudet välittömästi Kuu
sankosken alapuolella (Kuusankoski—
Kelffi) ylittivät vertailualueiden pitoi
suudet 1000—1 00000-kertaisesti ja joen
alaosan pitoisuudet 10—1000-kertaises-
ti. Kloorifenoliyhdisteillä oli selvästi
pienemmät pitoisuuserot, mikä on loo
gista ottaen huomioon näiden aineiden
ympäristökäyttäytymisen erot. Kuiten
kin myös näillä yhdisteillä Joen yläosal
la ylitettiin vertailualueen Pyhäjärven
taso yli kymmenkertaisesti. Pitoisuu
den lasku joen alajuoksulle päin oli sel
vä.

Kymijoelta tutkittujen sediment
tien PCDD/F-yhdisteiden pitoisuudet
sijoittuvat luokkaan erittäin saastunut.
Saastuneille maa-alueille asetetut raja-
arvot ylittyivät joen pehmeissä pohjase
dimenteissä koko joen alueella. Kan
sainvälisessä vertailussa mitatut pitoi
suudet sijoittuvat sekä PCDD/F-koko
naispitoisuuksina että ns. kansainväli
sinä TCDD-toksisuusekvivalentteina, 1-
TEQ-arvoina, maailman voimakkaim
min dioksiini- ja furaanisaastuneiden
sedimenttien joukkoon. Kymijoen
PCDD/F-yhdisteiden kuormitus on
havaittavissa jokisuun sekä itä- että iän
sihaaralta lähes 30—40 km etäisyydellä
olevien akkumulaatioalueiden pintase
dimentissä. Vasta yli 50 kilometrin etäi
syydelläjokisuilta pitoisuudet ovat sel
västi pienempiä.

Myös pintasedimentin suurimmat
elohopeapitoisuudet mitattiin välittö
mästi Kuusankosken alapuolella.
Muulla osalla Kymijokea pintasedi
mentin elohopeapitoisuus ylitti vain
vähän nykyisen järvien pintasediment
tien taustatason Etelä-Suomessa. Sensi
jaan syvemmissä sedimenttikerroksis
sa mitattiin korkeampaa tasoa, ja saas
tuneille maa-alueille esitetty raja-arvo
5 mk kg-1 ylittyi syvemmällä sedimen
tissä yleisesti.

Työssä tehtiin kokonaisarvio Ky
mijoen sedimentin sisältämästä PCDD/
F-yhdisteiden määrästä. Arvion mu
kaan Kymijoen pohjasedimenttien ja
sen merialueelle tuoman kiintoaineksen

sisältämä PCDD/F-yhdisteiden koko
naismäärä on I-TEQ-arvoksi muutettu
na luokkaa 16—21 kg. Tästä noin yksi
kolmasosa on kulkeutunut merialueel
le, kolmasosa sijaitsee varsin lyhyellä
saastuneimmalla välillä Kuusankoski
Keltti ja kolmasosa on hajallaan Keltin
alapuolisella alueella. Vuosittainen
PCDD/F-yhdisteiden kulkeutuminen
Keltin alapuolelle on tällä hetkellä run
sas 200 g (I-TEQ), josta hiukan yli puo
let kulkeutuu edelleen merialueelle.

Kymijoella tutkittujen eri kalalaji
en ahvenen, hauen, lahnan ja mateen
dioksiini- ja furaanipitoisuudet olivat
suhteellisen pieniä, pääosin alle 1 p g’
(I-TEQ). Haukien pitoisuudet Kymi
joella olivat vain hieman suurempia
kuin haukien vastaavat pitoisuudet
Suomen muissa järvissä. Sen sijaan Ky
mijoelta tutkittujen kalojen pitoisuudet
olivat noin kertaluokkaa pienempiä
kuin lohien ja Suomen rannikon sila
koiden pitoisuudet. Huomattavaa kui
tenkin on, että erittäin rasvaisessa ma
teen maksassa ja mädissä esiintyi suh
teellisen suuria PCDD/F-pitoisuuksia.
Kloorautuneita difenyylieettereitä
(PCDE-yhdisteitä) esiintyi kaloissa jopa
kolme kertaluokkaa suurempina pitoi
suuksina. Niiden ekotoksiset vaikutuk
set ovat huonosti tunnettuja.

Kymijoen varrella asuvan väestön
äidefflä ei ollut kohonneita PCDD/F-pi
toisuuksia elimistössään. Sen sijaan
Kymijoen erittäin runsaasti kalaa käyt
tävällä väestöllä, lähinnä kalastajilla,
näyttää olevan korkea PCDD/F-altis
tustaso. Korkean dioksiinipitoisuuden
voitiin osoittaa valtaosin selittyvän erit
täin runsaalla ja pitkäaikaisella kalan
syönnillä. Altistus selittyi Itämeren ka
lan perusteella tai vähemmässä määrin
erittäin runsaalla Kymijoen kalan syön
nillä. Kymijoen pohjasedimenffien suu
rista dioksiinimääristä ei siten voida
osoittaa nykyisin aiheutuvan ihmisen
altistumista tasolla, joka olisi terveydel
le vaarallinen. Terveydeffiset Kymijokea
koskevat yleiset kalankäyttösuositukset
eivät ole tällä hetkellä perusteltavissa
PCDD/F-yhdisteillä.
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Kuusankosken alapuolisella alu
eella ovat erityisesti hauen, mutta myös
mateenja ahvenen elohopeapitoisuudet
lähellä tai osin yli 1 mg kg-’, ja yleisesti
välillä 0,5-1 mg kg4 ja ylittävät osin
kansalliset enimmäisrajat. Tämä koskee
erityisesti suuria ja vanhoja yksilöitä.
Merialueella ylittyvät suositusrajat vain
satunnaisesti. Kalojen elohopeapitoi
suudesta johtuen säännöllistä Kymijo
elta pyydettyjen petokalojen käyttöä
tulisi välttää.

Elintarvikevirastoja KTL ovat yh
teisesti suositelleet, että jos kalaa syö
dään viikoittain, niin kalalajeja tulisi
vaihdella siten että käytettäisiin vuoro
tellenjärvikalaa, valtamerikalaa, kasva
tettua kalaa ja Itämeren kalaa. Riskiryh
mässä olevat odottavat ja imettävät äi
ditja nuoret naiset näyttäisivät syövän
hyvin niukasti suomalaista kalaa, joten
lisäsuositukset eivät ole tarpeen.

Kymijoen sekä suvanto- että kos
kipaikkojen pohjaeläimistöissä havait
tiin muutoksia, jotka johtuivat saastu
neista pohjasedimenteistä. Näitä olivat
erilaiset epämuodostumat, eri kehitys-
vaiheiden kasvun ja kehityksen hidas
tuminen tai aikuistumisen vähenemi
nen. Samoin mitattiin kohonneita pitoi
suuksia eliöissä sekä joessa että labora
torio-olosuhteissa Kymijoen sedimen
teille altistettaessa. Yleensä vaikutukset
olivat suurimmat joen saastuneimmal
la osalla, mutta niitä havaittiin myös
alajuoksulla. On ihrteistä, että muutok
set johtuvat pääosin saastuneista poh
jasedimenteistä, mutta osa muutoksis
ta selittyy myös pohjahabitaattien muil
la eroilla kuin haitta-ainepitoisuuksil
la.

Tutkimuksessa kehitetyn sedimen
tin kulkeutumismallin avulla arvioitiin
Kymijoen pintasedimentin PCDD/F

pitoisuuksien kehittymistä vuoteen
2020 saakka. Ennusteen mukaan pitoi
suudet alenisivat kymmenesosaan vuo
den 1969 tasosta vuoteen 2020 mennes
sä ja noin kolmasosaan nykytasosta.
Valtaosassa jokiuomaa saastuneelle
maaperälle ehdotetut raja-arvot ylittyi
sivät kuitenkin edelleen. Tutkimukses
sa sovelletuja ja kehitettyjä biokerään
tymismalleja käyttäen tehty I-TEQ-pi
toisuuksien kehityksen ennuste osoit
taa dioksiinien ja furaanien jo vuonna
1997 varsin vähäisen toksisen kuormi
tuksen kaloissa vähenevän myös tule
vaisuudessa, mikäli perusteena oleva
sedimentin kulkeutumistilanne pysyy
ennustetulla tasolla.

Vaihtoehtoisena ennusteena arvi
oitiin myös välittömästi Kuusankosken
alapuolisten likaantuneiden pohja
sedimenttien ruoppauksen vaikutusta
alapuolisten sedimentaatioaltaiden
PCDD/F-pitoisuuden alenemaan jak
solla 2000—2020 eri liettymisvaihtoeh
doilla. Laskeutumisaltaiden pintasedi
menttien PCDD/F-pitoisuus nousisi
välittömästi ruoppauksen jälkeen mer
kittävästi 10 %:n liettymisvaihtoehdon
yhteydessä, mutta jäisi 1 %:n liettymis
vaihtoehdon yhteydessä vähäiseksi.
Ruoppauksen jälkeen PCDD/F-pitoi
suus pintasedimentissä laskisi selvästi
verrattuna siihen, ettei ruoppausta suo
ritettaisi.

Ruoppauksen aikana veden kuin
toaineen PCDD/F-pitoisuus nousisi
merkittävästi, kun liettyväksi ruop
pausmassaksi oletetaan 10 ¾, ja laskisi
ruoppauksen jälkeen nykyistä alhai
semmalle tasolle. Mikäli liettyväksi
ruoppausmassaksi oletetaan 1 %, jäisi
moppausaikainen veden kiintoainek
sen PCDD/F-pitoisuuksien nousu nor
maalin vuodenaikaisvaihtelun rajoiluin.
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Mercury concentrations in some large predatory fish exceeded the maximum level for edible fish
and restrict their use for human food. The concentrations of PCDD/Fs in the milk sampies of
mothers did not dfffer from levels in other locations in Finland. High exposure of local fishermen
to PCDD/Fs was mainly due to frequent use of fish ftom the Baltic Sea. Model predictions
indicated a decrease of PCDD/f-concentrations in surface sediment and fish to a level of one
third of the present in 2020. The MgHy increased PCDD/F- and PCDE-levels in river sediments
pose an ecotoxicological risk to benthic fauna as well as a human health risk if exposed through
negligent handling of dredged materials.
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Suomen ympäristö

Organokiooriyhdisteet ja raskasmetallit Kymijoen
sedimentissä: esiintyminen, kulkeutuminen,
vaikutukset ja terveysriskit

Kymijoki on yksi Suomen valtavirtoja ja sen tilan historia noudattelee
Suomen teollistumisen historiaa. Joen tila oli heikoimmillaan 1960- ja
1970-luvuilla, mutta siitä eteenpäin on joen vesi puhdistunut.
Viimeisessä valtakunnallisessa vedenlaadun
käyttökelpoisuusluokituksessa Kuusankosken alapuolisen Kymijoen
laatu on kuitenkin määritelty vain välttäväksi tai huonoksi. Tähän on
syynä Kymijoen pohjasta todetut haitalliset aineet.

KYPRO-projektissa tutkittiin myrkyllisten aineiden levinneisyyttä,
niiden kulkeutumista sekä vaikutuksia ja mahdollisia riskejä. Hanke oli
sekä kysymyksenasettelultaan että rahoituspohj altaan poikkeuksellisen
laaja, ja siinä oli edustettuna monitieteellinen asiantuntemus
luonnontieteistä tekniikkaan ja lääketieteeseen asti. Projekti on tuonut
valoon yhden saastuneimmista sedimenttialueista maailmassa.

Vaikka Kymijoen pohjaeläimissä havaittiin muutoksia, jotka mitä
ilmeisimmin johtuvat saastuneista pohj asedimenteistä, välitöntä
terveysriskiä ihmisille ei voitu osoittaa. Sedimenttien elpyminen on
kuitenkin hidas; pysyvät yhdisteet joko hautautuvat syvemmälle
sedimentteihin tai kulkeutuvat alavirtaan ja kuormittavat Suomenlahtea.

Työssä esitettävät tutkimustulokset luovat perustan jatkotoimenpiteiden
suunnittelulle ja niiden perusteella tehtäville Kymijokea koskeville
päätöksille.
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