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 1 Johdanto

Tämän maaperä- ja ympäristötieteen opinnäytteen tutkimusaihe kuuluu ympäristötoksi-

kologian alaan, tarkemmin ottaen sen alahaara akvaattisen toksikologian alaan. Ympä-

ristötoksikologia, jonka synonyymina käytetään termiä ekotoksikologia, on sanakirja-

määritelmän mukaan ”ympäristömyrkkyjä ja niiden vaikutuksia sekä näiden vaikutusten 

korjaamista  käsittelevä  ympäristötieteen  osa”  (EnDic  Ympäristösanakirja  2017).  Sen 

piiriin kuuluvien tutkimusten tarkoituksena on usein arvioida yksilötason haittavaiku-

tusten heijastumista populaatio- ja laajemmille eliöyhteisötasoille, tuottaa tietoa ympä-

ristötekijöiden vaikutuksista  eliöyhteisöihin sekä parantaa riskinarvioinnissa  käytettä-

vien mallien selitysvoimaa. Taustana on vuosikymmeniä sitten teollistuneissa yhteiskun-

nissa huomattu tarve taata terveellinen, tiedeperusteisesti – erotuksena mielikuvituspe-

rusteisuudesta – turvallinen ja monimuotoinen ympäristö, jota laajamittainen kemikaa-

lien käyttö sekä uusien kemikaalien käyttöönotto esimerkiksi teollisuudessa ja kulutus-

tavaroissa uhkaavat. Lääketieteellisessä The Lancet -julkaisussa ilmestyi 2017 merkittä-

vä  47  tutkijan  artikkeli  globaalista  saasteongelmasta  kansanterveyden  näkökulmasta 

(Landrigan ym. 2018). Esimerkiksi miljoonien lasten hermoston kehitystä häirinneitä 

myrkkyvaikutuksia luonnehdittiin pandemiaksi. Artikkeli sisältää suosituksia tämän mo-

nisyisen ympäristöongelman ratkaisemiseksi ja sen mukaan saasteiden aiheuttaman hy-

vinvoinnin laskun vuotuiseksi hinnaksi 2015 on maksuhalukkuuteen perustuen arvioitu 

4 600 miljardia $ eli 6,2 % maailman bruttokansantuotteesta. Vuonna 2015 maailman-

laajuisesti saasteista johtuvat sairaudet aiheuttivat 9 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa, 

mikä oli 16 % kaikista kuolemista. Se on esimerkiksi kolminkertainen määrä kuolemia 

kuin mitä AIDS, tuberkuloosi ja malaria aiheuttivat yhteensä tai  15 kertaa enemmän 

kuin mitä kaikki sodat ja väkivalta aiheuttivat. Lähes 92 % kaikista ympäristön saastu-

misen aiheuttamista  kuolemista  tapahtui  matala-  ja  keskituloisissa maissa.  Artikkelin 

kirjoittajat  pyrkivät  esittämillään dramaattisilla  luvuilla  ja  käyttämällä  ”ennenaikaista 

kuolemaa” vastemuuttujana havainnollistamaan epäkohtia ympäristöoikeudenmukaisuu-

dessa ja kestävän kehityksen haasteita. 

Ympäristötoksikologinen menetelmänkehitys ja -validointi on ajankohtaista, sillä EU-

tasolla astui 1.6.2007 voimaan kuluttaja- ja teollisuuskemikaalien rekisteröimistä,  ar-

vioimista,  lupamenettelyjä  ja  rajoituksia  koskeva  lainsäädännöllisesti  sitova 
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REACH-asetus (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

eli Kemikaalien rekisteröinti-, arviointi-, rajoitus- ja lupamenettely). Uuden lainsäädän-

nön myötä todistustaakka kemikaalien vaarattomuudesta on siirretty viranomaisilta teol-

lisuudelle.  Riskinarviointi- ja riskinhallintaohjelmien sanotaan käyneen niin laajoiksi, 

että asiantuntijavoimien niukkuus, ajallisten ja rahallisten voimavarojen rajallisuus sekä 

perinteisten tutkimusmenetelmien ongelmallisuus eläinoikeuksien kannalta ovat kannus-

taneet kehittämään REACH-menettelyssäkin priorisoituja vaihtoehtomenetelmiä, kuten 

erilaisia tietokonepohjaisia estimointimenetelmiä ja eläinyksilöiden korvaamista alkioil-

la  (kalat,  sammakkoeläimet)  tai  solulinjoilla  (kidussolut)  (Worth ym.  2007, Lillicrap 

ym. 2016). Ekotoksikologisen tiedon soveltamiseen käytännön tilanteisiin liittyy intres-

siristiriitoja. Sen luotettavuudesta käydään vilkasta tieteellistä ja sääntelyyn liittyvää po-

liittista keskustelua (Burkhard ym. 2012).

Vesikirput (Daphnia spp., lahkossa cladocera) ovat äyriäisiin kuuluvia makean veden 

planktoneliöitä, kooltaan millimetriluokkaa. Vesikirput ovat tärkeä osa vesistöjen ravin-

toverkkoja  (kasviplankton–eläinplankton–kalat),  minkä  johdosta  ne  soveltuvat  hyvin 

ympäristötoksikologisiin  tutkimuksiin  ja  ne  ovatkin  olleet  vuosikymmeniä  riskinar-

vioinnin usein käytettyjä ”työkaluja”. Tähän työhön valittiin testattavaksi aineeksi kupa-

ri, joka on välttämätön mikroravinne mutta suurempina pitoisuuksina myrkyllinen. Tie-

tyllä pitoisuusalueella (homeostaattinen säätelykapasiteetti), jolla kasvun ja elintoimin-

tojen aineenvaihdunnalliset tarpeet tyydyttyvät, kupari osaltaan mahdollistaa eliön kas-

vun ja lisääntymisen. Pitoisuuden kasvaessa on odotettavissa, että alkaa esiintyä myrk-

kyvaikutuksia – kuten toksikologian perustajana pidetyn Paracelsuksen ajatelma kuuluu: 

”Dosis facit venenum”, annos tekee myrkyn. Vain annos siis määrittää, että jokin ei ole 

myrkyllistä.  Van Assche ym. (1997, ref. Schamphelaere 2003 s. 1)  nimesivät eliöille 

suotuisan  pitoisuusalueen  käsitteellä  ”optimal  concentration  range  of  essential 

elements” (OCEE). On huomattava, että OCEE-alue voi muuttua akklimaation eli so-

peutumisen myötä. De Schamphelaeren (2003 s. 11) mukaan tutkimuksissa on havaittu 

vesikirppujen voivan sopeutua korkeintaan vain kaksi- tai kolmekertaisesti vaihteleviin 

kuparin saantimääriin. Toisaalta taas ympäristötekijöistä riippuen sama saantimäärä voi-

daan saavuttaa monisatakertaisesti vaihtelevissa vesiympäristön kokonaispitoisuuksissa 

johtuen eroista vesikirpuille käyttökelpoisen kuparin määrässä eli biosaatavuuden tasos-

sa.  Tämä  huomio  osoittaa  ympäristötekijöiden  keskeisen  merkityksen  aineiden  oton 

kannalta ja käsitteen biosaatavuus hyödyllisyyden. 
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Ultravioletti- eli UV-säteily tai -valo on eräs ympäristötekijä vesistöissä, joissa se pilk-

koo yhdisteitä ja vaikuttaa aineiden geokemialliseen kiertoon. UV-säteilyn ja ympäristö-

myrkkyjen yhteisvaikutuksia tutkittaessa on pääsääntöisesti tarkasteltu UV-säteilyn vai-

kutuksia orgaanisiin yhdisteisiin ja vain muutamissa tutkimuksissa on selvitetty, muut-

taako UV-säteilylle altistuminen kohde-eliöiden herkkyyttä myrkyllisille aineille (Liess 

ym. 2001). Tietoa UV-säteilyn vaikutuksista ja yhteisvaikutuksista muiden ympäristöte-

kijöiden kanssa on syytä ottaa huomioon tehtäessä riskinarviointia ja päätettäessä pääs-

töraja-arvoista toiminnoissa, joihin liittyvät päästöt vesistöihin (Liess ym. 2001, Hansen 

ym. 2002, Roberts ym. 2017). 

Tieteen lähtökohtana on olla luonteeltaan edistyvää ja tarkentuvaa. Tässä työssä tarkas-

tellaan toksikologisten  vesikirpputestien kehittämistä  tutkimuskirjallisuuden ja  omien 

tutkimusten perusteella. Päähuomio on kuparin ja UV-säteilyn vaikutuksia tutkivissa li-

sääntymistesteissä, jollaisia tehtiin Viikissä kesällä 2003 soveltaen OECD:n kemikaali-

testauksen standardiohjetta numero 211.  Tässä opinnäytetyössä jatkettiin työn yhtenä 

ohjaajana toimineen Matthias Liessin ja hänen kollegoiden aiempia tutkimuksia ultra-

violettisäteilyn ja kuparin (sekä muiden raskasmetallien) yhteisvaikutuksista Etelänapa-

mantereella. He olivat tehneet tutkimuksia sekä laboratoriossa keinotekoisella UV-valol-

la että ulkona  in situ biotestauksella ja erityisellä koejärjestelyllä käyttäen koe-eliönä 

katkaa (Paramorea walkeri) veden lämpötilan vaihteluvälin ollessa −1,5 °C … +0,5 °C 

(Liess  ym.  2001, Duquesne ja Liess 2003). Tämän työn kokeelliseen osuuteen kuului 

kehitetyn koejärjestelyn tarkastelu erityisesti sen suhteen,  mitä kaikkea (aikataulutus, 

koejärjestelyjen toimintavarmuus kolme viikkoa pitkässä testissä) pitää ottaa huomioon 

standardiohjeeseen  nähden  yllättäviin  vastaan  tuleviin  asioihin  valmistautumiseksi. 

Koejärjestelyllä haluttiin selvittää, millä tavalla auringon ultraviolettisäteilylle altistumi-

nen tai siltä välttyminen vaikuttavat vesikirppujen lisääntymiseen eri kuparipitoisuuk-

sissa. Kokeen jälkeen lisääntymistestiin osallistuneista vesikirpuista tehdyllä alkuainepi-

toisuuksien määrityksellä (ICP-MS) selvitettiin, onko UV-säteilyllä vaikutusta kuparin 

kertymiseen  vesikirppuihin.  Maaperä-  ja  ympäristötieteen  kannalta  mielenkiintoinen, 

tutkielman osaksi kaavailtu lisääntymistesti humuspitoisessa kasvatusliuoksessa joudut-

tiin keskeyttämään aikataulu- ja resurssisyistä. 
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 2 Kirjallisuuskatsaus

 2.1 Kuparin biologinen merkitys ja toksisuus

 2.1.1  Kuparin kemialliset ja biokemialliset ominaisuudet

Jaksollisessa järjestelmässä kuparin järjestysluku on 29 ja se kuuluu siirtymämetallei-

hin,  samaan ryhmään hopean – jota myöskin käytetään biosidina sen ollessa erittäin 

myrkyllinen vesieliöille ja pysyvä – ja kullan kanssa. Jo muinaiset kulttuurit tunsivat 

kuparin ja kuparin löytämisen katsotaan siirtäneen ihmiskunnan kivikaudelta pronssi-

kaudelle. Kuparin sulamispiste on 1357 K, atomimassa 63,546 u ja se esiintyy ympäris-

tössä hapetusasteella 2 ja soluissa myös hapetusasteella 1. Kupariatomin elektronikonfi-

guraatio  on  [Ar] 3d10 4s1 eli  argon  jalokaasun  orbitaalirakenteen  lisäksi  kolmannella 

elektronikuorella on kymmenen elektronia eli täysi d-orbitaali ja neljännellä elektroni-

kuorella  yksi  s-orbitaalin  elektroni.  Kuparin  elektronikonfiguraatio  ei  siten  noudata 

Niels Bohrin esittämää kvanttimekaniikkaan perustuvaa aufbau-periaatetta, jonka mu-

kaan orbitaalit täyttyvät järjestyksessä 1s > 2s > 2p > 3s > 3p > 4s > 3d > 4p. Sen sijaan 

metallimuotoisella kuparilla on vajaa 4s-orbitaali, koska täysi 3d-orbitaali on energeetti-

sesti suotuisampi tila kuin kuvitteellinen [Ar] 3d9 4s2. Aufbau-periaatteesta poikkeavia 

alkuaineita on yhteensä kaksikymmentä (Scerri 2013). 

Eläimillä kupari on rakenneosana monissa entsyymi- ja rakenneproteiineissa (esimer-

kiksi kofaktorina superoksididismutaasissa, sytokromioksidaasissa) ja osallistuu elektro-

nisiirtokykynsä  johdosta  entsymaattisiin  hapetus-pelkistysreaktioihin  (Momčilović 

2004). Biokemiallisia myrkytysvaikutuksia ovat oksidatiivinen stressi, solukalvojen re-

septori- ja kuljetusmolekyylien häirintä ja entsyymien ja DNA:n toiminnan vioittaminen 

niihin sitoutumalla (Momčilović 2004). Kuparimyrkytys ilmenee korkeammilla eläimil-

lä aivotoiminnan, entsyymiaktiivisuuksien, veren ja metabolian muutoksissa. Kaloilla ja 

selkärangattomilla  mekanismit,  jotka aiheuttavat  akuutin letaalin  myrkkyvaikutuksen, 

tunnetaan hyvin. Sen sijaan krooniset vaikutukset ovat olleet huonosti tunnettuja (De 

Schamphelaere 2003 s. 13, 17). Tärkeimpänä akuutin vaikutuksen mekanismina pide-

tään kuparin aiheuttamaa häiriötä natriumtasapainossa, jota säädellään kiduksilla ja ki-

dusten kaltaisilla elimillä. Tämä hengityksen osmoregulaatioon kohdistuva myrkkyvai-

kutus löydettiin De Schamphelaeren (2003 s. 15) mukaan Daphnia magna -vesikirpulla 

jo vuonna 1948. 
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Kuparin vahvasta sitoutumistaipumuksesta seuraa myös sen vahva sitoutuminen entsyy-

meihin ja muihin biomolekyyleihin ja siten muita metalleja potentiaalisesti suurempi 

myrkyllisyys (De Schamphelaere 2003 s. 7). Kahdenarvoisten metallikationien taipu-

mus pidättyä humushappoihin ja turpeeseen noudattaa seuraavaa sarjaa: Cu > Pb >> Fe 

> Ni = Co = Zn > Mn > Ca. Järjestys voi vaihdella jonkin verran olosuhteiden mukaan 

(Kabata-Pendias ja Pendias 2001 s. 68). Strawn ym. (2015 s. 105) esittävät kahdenar-

voisten kationien kyvyn muodostaa komplekseja noudattavan järjestystä Cu2+ > Zn2+ > 

Ni2+ > Co2+ > Fe2+ > Mn2+. Irving ja Williams (1953) ovat todenneet, että siirtymämetal-

lien ensimmäisen jakson kahdenarvoisten ionien kompleksien stabiilisuus noudattaa jär-

jestystä Zn < Cu > Ni > Co > Fe > Mn riippumatta ligandin luonteesta tai lukumäärästä. 

Vesistöissä kuparin kompleksiyhdisteissä ligandina voi olla esimerkiksi karbonaatti, sul-

faatti, kloridi tai orgaaninen aines, kuten humus, tai jokin muu ioni, molekyyli tai funk-

tionaalinen molekyyliryhmä. Kupari muodostaa tavallisia kompleksiyhdisteitä vahvem-

pia kelaatteja, jossa yksittäinen ligandi sitoutuu kahdesta tai useammasta kohtaa keskus-

atomiin muodostaen rengasmaisia rakenteita. Monihampaisen orgaanisen kelaatin muo-

dostuminen on termodynaamisesti edullista, koska kelaatin muodostuessa monilukuises-

ti syrjäytetyt vesimolekyylit lisäävät entropiaa liuoksessa, mikä selittää kelaattien suu-

rempaa pysyvyyttä yksihampaisten ligandien kanssa muodostuviin komplekseihin näh-

den. Kelaatti muodostuu kuparin sitoutuessa esimerkiksi kahden karboksyyliryhmän (–

COOH) kanssa tai vapaaseen elektronipariin typpiatomissa, joka on sitoutuneena kol-

meen hiiliketjuun: 

[Cu N (CR)3] (1)

Kaavasta 1 on esimerkkinä nitrilotrietikkahappo eli NTA, joka on piirretty alla olevaan 

kuvaan 2.1.
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Veden kanssa kupari  muodostaa esimerkiksi sinisenvärisen tetra-akvakupari(II)-ionin, 

joka on avaruudelliselta muodoltaan tasomainen neliö ja siitä on piirretty havainnollis-

tus kuvaan 2.2. Tyypillisesti kupari muodostaa veden kanssa kompleksiyhdisteen kuu-

den molekyylin kanssa, jolloin viides ja kuudes ligandi ovat kohtasuoraan tasoon näh-

den sen molemmilla puolilla (Clark 2003). 

Kompleksoituminen orgaanisen aineksen kanssa vähentää tehokkaasti siirtymämetallien 

ja erityisesti vahvasti kompleksoituvan kuparin vapaita liukoisia muotoja. Maanesteessä 

liukoisten kompleksien ja kelaattien osuus on paljon suurempi kuin vapaiden, hydratoi-

tuneiden metallimuotojen (Bohn ym. 1985 s. 312–313). Myös makean veden vesistöissä 

liukoisesta  kuparista  tyypillisesti  vain  1 % on vapaana muodossa  Cu2+ Nikusen ym. 

(2000 s. 366) kokoaman hakuteoksen mukaan, samoin merissä meriveden keskimääräi-

sessä pH-arvossa 8,1 (Zirino ja Yamamoto 1972). Vapaana hyvin pienessä määrin esiin-

tyvänä Cu2+ voi  positiivisen varauksensa ansiosta  pidättyä epäspesifisesti  sähköisellä 

vuorovaikutuksella negatiivisesti varatuille kationinvaihtopinnoille helposti vaihtuvaan 

muotoon. Siirtymämetallit eivät maaperässä pidäty yhtä tehokkaasti vaihtuvina kationei-

na kuin alkali- ja maa-alkalimetallit johtuen niiden pienemmästä pitoisuudesta ja taipu-

muksesta hydrolysoitua vesiliuoksessa ja sakkautua tai pidättyä kemisorptiolla spesifi-

sesti  hydroksideihin  sekä  kompleksoitua  orgaanisen  aineksen kanssa (White  1997 s. 

134, 217). Kasveille helposti käyttökelpoisia, labiileja muotoja ovat liukoiset, eli vesi-

uuttoiset, ja vaihtuvat varannot, kun taas vähäisemmässä määrin ja hitaammin biosaata-

via muotoja ovat heikosti kiteytyneisiin oksideihin, orgaaniseen ainekseen ja karbonaat-

teihin sitoutuneet varannot (Adriano 2001 s. 71). Maaperässä kuparin kompleksien vah-

vuus ja muodostuminen edistyy pH:n ollessa alle 7, koska emäksisissä maissa kilpailu 

korkeissa pitoisuuksissa esiintyvien Ca2+ ja Mg2+-makroravinneionien kanssa on merkit-

tävää  (Bohn  ym.  1985  s.  313).  Emäksisissä  oloissa  myös  kuparin  hydroksidimuoto 

(CuOH+) alkaa lisääntyä, joten tällöin vesistöissäkin veden kovuuden kasvaessa kilpai-

lutilanne kompleksien muodostumisessa voi voimistua. Veden kovuusindeksin laskenta-

periaate on esitetty kaavassa 6 (s.  41). Whiten (1997 s. 217) mukaan maaperässä vain 
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noin kymmenen prosenttia minkä tahansa hivenmetallin kokonaispitoisuudesta esiintyy 

mineraalipinnoille  vaihtuvana  pidättyneenä.  Kompleksoituneistakin  hivenmetallimuo-

doista valtaosa on kiinteässä faasissa, koska vain hyvin pieni osa orgaanisesta aineksesta 

on liukoisessa muodossa.  Johnson ym. (1988) osoittivat,  että merissä happitilanne ei 

vaikuta kuparin sitoutumiseen ja sedimentoitumiseen orgaanisten partikkelien mukana, 

ja kirjallisuuteen viitaten esittivät, että vuorovaikutus orgaanisten partikkelien kanssa on 

hallitseva mekanismi, joka määrittää kuparin pitoisuutta, jakautumista ja kiertoa meris-

sä. 

Humusaineiden kyky muodostaa komplekseja kasvaa, kun pH nousee ja niiden funktio-

naaliset ryhmät dissosioituvat ja saavat negatiivisen varauksen. Hivenmetallien komp-

leksoitumiskyky päinvastoin heikkenee pH:n noustessa, kun niiden taipumus hydroly-

soitua eli sitoutua hydroksyyliryhmien (OH−) kanssa kasvaa. Tällöin hivenmetallit alka-

vat muodostaa hydroksikomplekseja eli niin sanottua MOH+-muotoa (M kuvaa yleisesti 

hivenmetallia). Alla on esimerkkinä kuparin hydrolysoituminen: 

(2)

Reaktioyhtälö  2 on esitetty ilman vesimolekyylejä ligandeina, joiden deprotonoitumi-

sesta hydroksyyliryhmät ovat peräisin. Hydrolysoituneet muodot ovat niukkaliukoisem-

pia ja voivat pidättyä spesifisesti Fe- ja Mn-oksidien pinnoille. Hydrolysoituneen muo-

don määrä riippuu pH:sta, aineen taipumuksesta hydrolysoitua sekä läsnä olevista kil-

pailevista reaktioista, kuten orgaanisten kompleksien muodostumisesta ja muodostuvien 

kompleksien stabiilisuudesta.  Humuskompleksien muodostuminen on teoreettisesti te-

hokkainta pH-arvossa, jossa humuksen ja hivenmetallin vastakkaiset taipumukset koh-

taavat suurimmillaan. Tämä tapahtuu pH:ssa, jossa muotoja Cu2+ ja CuOH+ on yhtä pal-

jon (oikeammin: niiden aktiivisuudet ovat yhtä suuret). Reaktioyhtälön 2 hydrolyysiva-

kio Ka voidaan muodostaa seuraavasti: 

K a=
(CuOH+

)(H+
)

(Cu2 +
)

<=> −logKa =−log(H+
)+log

(CuOH +
)

(Cu2+
)

(3)

Yhtälössä  3 kuparin hydrolyysivakion yhtälöstä on otettu negatiivinen kymmenkantai-

nen logaritmi, jotta hydrolysoitumista voidaan tarkastella suhteessa liuoksen pH-arvoon, 

joka on määritelmän mukaan vetyioniaktiivisuuden negatiivinen kymmenkantainen lo-

15



garitmi.  Tilanteessa hydrolysoitunutta ja hydrolysoitumatonta muotoa on yhtä paljon, 

joten yhtälö 3 voidaan kirjoittaa lyhyempään muotoon: 

−logK a=−log(H+
)=pH=pK a (4)

Yhtälöistä  4 ja  3 nähdään, että liuoksen pH:n ollessa suurempi kuin ionin pKa-arvo, 

esiintyy ioni suurimmaksi osaksi hydrolysoituneena MOH+-muodossa. Kun taas pH:n 

ollessa pKa-arvoa alhaisempi, on vallitsevana muotona M2+-muoto. 

Sillen ja Martell (1964, ref. Bohn 1985 s. 40) ovat koonneet sulkeissa ilmoitetut pKa-ar-

vot, jotka on muodostettu muotojen Mn+↔MOH(n−1)+ välisestä hydrolyysivakiosta, seu-

raaville ioneille: Ca2+ (12,5); Mn2+ (10,5); Cu2+ (7,5); Zn2+ (9,1); Al3+ (5) ja Fe3+ (2,9). 

Kuten  näistä  pKa-arvoista  nähdään,  esiintyy  kupari  lähellä  neutraalia  pH-arvoa  sekä 

Cu2+- että CuOH+-muodossa. Alumiini ja rauta sitä vastoin ovat hyvin niukkaliukoisia ja 

esiintyvät sakkautuneina oksideina ja hydroksideina, ellei pH ole hyvin alhainen. Hap-

pamuuden lisääntyminen lisää kuparin liukoisuutta ja biosaatavuutta. Kaikki seuraavat 

mekanismit  selittävät  osaltaan kuparin  pidättymisen tehostumista  ja  muuttumista  vä-

hemmän biosaatavaan muotoon pH:n noustessa: kompleksoitumisreaktiot orgaanisen ai-

neksen kanssa, spesifinen pidättyminen oksidipinnoille (pinnan varaus muuttuu negatii-

visemmaksi ja siten affiniteetti sitä kohtaan kasvaa), hydrolysoituneiden muotojen sak-

kautumistaipumus. Lisäksi joissain olosuhteissa pH:n noustessa voi muodostua niukka-

liukoisia yhdisteitä, kuten karbonaatteja ja fosfaatteja (Kabata-Pendias ja Pendias 2001 

s. 56). 

Kuparia pidetään yhtenä vähiten maaperässä liikkuvana metallina ja sen kyky muodos-

taa  vahvoja  komplekseja  on  keskeisin  sen  maaperäkäyttäytymistä  määrittävä  tekijä. 

Maaperässä  liukoisesta  kuparista  suurin  osa  on  orgaanisia  komplekseja  laajalla  pH-

alueella.  Myös mikrobien pidättämällä  kuparilla  on suuri  merkitys kuparin kierrossa 

maassa (Kabata-Pendias ja Pendias 2001 s. 111). Kupari ja muut siirtymämetallit muo-

dostavat tehokkaammin komplekseja kuin alkali- ja maa-alkalimetallit, koska siirtymä-

metalleilla on kyky polarisoitua eli asemoida elektroninsa ligandeille sopiviin konfigu-

raatioihin (Strawn ym. 2015 s. 104). Kuparin ja humushappojen kompleksien syntyessä 

kuparin hydrataatiokehältä poistuu vesimolekyylejä toisin kuin monien muiden metal-

lien kohdalla. Tällaista stabiilia kompleksia nimitetään termillä ”sisäkompleksi” (engl. 

inner sphere complex). Sisäkompleksin stabiilisuus perustuu siihen, että kuparin ja pin-

nan välissä ei ole estävää vesimolekyyliä, jolloin sitoutuminen saa myös kovalenttista 
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luonnetta (White 1997 s. 217), toisin kuin niin sanotuilla ”ulkokomplekseilla”. Kuvassa 

2.3 on esimerkit kolmesta sähköisesti erilaisesta kuparin kompleksityypistä (hydrataa-

tiovettä ei ole piirretty mukaan).

Positiivisesti varattuina komplekseina kupari voi pidättyä kationinvaihtopaikoille, joilla 

kompleksien suuri koko ei estä adsorptiota. Kompleksien orgaanisen osapuolen pidätty-

misominaisuudet tuovat mukaan kuparin liikkuvuuden tarkasteluun hydrofobiset vuoro-

vaikutukset: sähköisesti neutraalin kompleksiyhdisteen pidättymistä voi määrittää osal-

taan vesiliukoisuuden väheneminen. Kupari muodostaa liukoisia komplekseja erityisesti 

pienimolekyylisten fulvohappojen mukana. Kuparin ja humushappojen kompleksit (ku-

parihumaatit) sen sijaan ovat pääosin liukenemattomia pH-arvon ollessa alle 8 (Wu ym. 

2001). Emäksisissä olosuhteissa kompleksoitumattomana esiintyessään kupari sakkau-

tuu. 

 2.1.2  Kuparin esiintyminen ympäristössä ja päästölähteet

Kuparia on luokiteltu maankuoren 28. yleisimmäksi alkuaineeksi sen esiintyessä keski-

määräisellä pitoisuudella 50–70 mg kg−1, siten että korkeimpia pitoisuuksia on vulkaani-

sissa magmakivilajeissa ja pienimmät pitoisuudet ovat sedimenttikivilajeihin kuuluvissa 

kalkki- ja hiekkakivissä (De Schamphelaere 2003 s. 9). Malmin tuotantoon soveltuvissa 
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esiintymissä, joista suurimmat ovat Chilessä ja USA:ssa, kupari on 90 %:sti sulfideina 

ja 9 %:sti oksideina (De Schamphelaere 2003 s. 9). 

Strawn ym. (2015 s. 8, 66) ovat koonneet edustavia vaihteluvälejä sekä suuntaa antavia 

keskipitoisuuksia maaperässä, kasveissa sekä makeissa vesissä esiintyvistä tärkeistä al-

kuaineista. Seuraavat kuparipitoisuudet on ilmoitettu pitoisuutena kuivamassassa. Tyy-

pillisen maaperänäytteen mediaanipitoisuus on noin 30 mg kg−1 vaihteluvälin ollessa 2–

250 mg kg−1. USA:ssa EPA:n eli Environmental Protection Agencyn kansallisella kärki-

listalla  olevien  saastuneiden  maiden  pitoisuuksien  geometrinen  keskiarvo  on 

410 mg kg−1. Asuinalueiden maaperän raja-arvot, joita ei sovelleta luonnontilaisiin ym-

päristöihin,  vaihtelevat  Iso-Britanniassa,  USA:ssa,  Alankomaissa,  Australiassa  ja 

WHO:n päätöksissä välillä 190–3100 mg kg−1. Tyypillisen kasvilajin mediaanipitoisuu-

deksi esitetään 10 mg kg−1 vaihteluvälin ollessa 2–20 mg kg−1. Makean veden mediaani-

pitoisuudeksi esitetään 0,003 mg l−1.  De Schamphelaeren (2003 s. 10) väitöskirjaansa 

kokoamien tietojen mukaan Pohjois-Euroopan pintavesissä kuparin luonnollinen tausta-

pitoisuus on 0,5–2,5 µg l−1, mutta valvontatietojen perusteella antropogeeninen kuormi-

tus on selvästi nostanut ympäristöpitoisuuksia Euroopassa luokkaan 0,5–35 µg l−1 (ana-

lysoitujen  valvontatietojen  kymmenes–yhdeksäskymmenes  persentiili).  Suomalaisissa 

peltomaissa vuonna 1998 oli viljavuustutkimuksen maa-analyysimenetelmillä tehtyjen 

määrityksien (yksikkönä milligrammaa litrassa ilmakuivaa maata) perusteella kuparin 

mediaanipitoisuutena  3,62 mg l−1 ja  keskiarvopitoisuutena 4,50 mg l−1 (Mäkelä-Kurtto 

ym. 2002). Mitattu pienin pitoisuus oli 0,16 mg l−1 ja suurin 34,97 mg l−1. Näytepisteet 

eli peltolohkot (n = 722) oli valittu edustamaan kattavasti koko Suomen viljeltyä aluetta, 

siten että pyrittiin välttämään tunnettuja saastelähteitä, kuten teollisuuslaitoksia, vilkas-

liikenteisiä rauta- ja autoteitä sekä voimalinjoja.  Pelloista 31 %:ssa kuparipitoisuus oli 

nykyistä tavoitetasoa korkeampi. Kuparipitoisuudeltaan korkeimpaan eli viljavuusluok-

kaan ”arveluttavan korkea” sijoittui 0,8 % peltomaista. Kymmenennen ja yhdeksännen-

kymmenennen persentiilin väli, johon 80 % pelloista sijoittui, oli 1,24–8,3 mg l−1. 

WHO (2006 s. 179–180) on määritellyt kasvintuotannossa käytettävän jätevesistä peräi-

sin  olevan  kasteluveden  kuparipitoisuuden  suositelluksi  enimmäispitoisuudeksi 

200 µg l−1. Lisähuomautuksena todetaan, että myrkkyvaikutuksia aiheutuu useille kas-

veille ravinneliuoksen alueella 100–1 000 µg l−1 ja kasteluun käytettävien jätevesien sa-

manaikaisesti  sisältämä  runsas  sinkkipitoisuus  lisää  synergistisesti  kuparipitoisuutta 

kasvien solukoissa. 
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Ihmisten suotuisaan ravitsemukselliseen tilaan liittyviä kuparimääriä on taulukossa 2.1. 

Vesiputkistoista liukenee käytetyn raakaveden laadusta riippuvan korroosion seuraukse-

na erityisesti kuumaan talousveteen kuparia, mistä aiheutuvan kuormituksen vähentämi-

seksi Suomessa vesihuoltolaitoksia suositellaan tehostamaan veden esikäsittelyä (VES-

PA-työryhmä 2005 s.  141).  Edellisessä tekstikappaleessa viitattu maaperänsuojelemi-

seksi kasteluvedelle annettu suositus on pitoisuusvaatimukseltaan alhaisempi kuin juo-

mavedelle WHO:n (2011 s. 225) terveysperusteisesti antama ohjearvo 2 000 µg l−1. Juo-

mavedessä esiintyy kuparipitoisuuksia välillä 5–30 000 µg l−1 riippuen sekä veden laa-

dusta (kuparin liukeneminen putkistosta edistyy matalassa pH:ssa tai korkeassa pH:ssa 

suuren karbonaattipitoisuuden läsnäollessa) että seisonta-ajasta putkistossa, ja korkeam-

missa  pitoisuuksissa  kuin  1 000 µg l−1 pyykki  ja  saniteettikalusteet  alkavat  värjäyty-

mään, 2 500 µg l−1 maku muuttuu epämiellyttäväksi ja 5 000 µg l−1 veden väri muuttuu 

(WHO 2011 s. 225, 341). Jos kuparipitoisuus ylittää 3 000 µg l−1, veden nauttiminen ai-

heuttaa oireita ruoansulatusjärjestelmässä (Klaassen 2013 s. 1002).

Taulukko 2.1: Ihmisille määritettyjä ravitsemuksellisia kuparin viitearvoja (Anke 2004 
s. 349).

Normatiivinen tarvea (µg vrk−1)
Saantisuositusb

(µg vrk−1)

Siedettävä 
vuorokausiannosc

(µg painokilo−1)Naisille Miehille

700 800 1 000–1 500 175
a normative requirement
b recommendation
c tolerable daily intake (TDI). Aikuisille normaalilla kupariaineenvaihdunnalla 10 mg vrk−1 (WHO 2011 
s. 341).

Ympäristövaikutusten kannalta merkittäviä kuparin päästölähteitä ovat esimerkiksi me-

tallituotteiden valmistus sekä metallin työstö ja päällystäminen, malminrikastus ja me-

tallurginen teollisuus, kaivokset, fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat energiantuotanto-

laitokset ja tieliikenne, jätevedet ja -lietteet, maalien, lakkojen ja painovärien valmistus, 

sianlanta  ja  happamat  aluna-  eli  sulfaattimaat  (VESPA-työryhmä  2005  s.  102,  De 

Schamphelaere 2003 s. 10). Päästölähteinä toimivat myös lukuisat kuparia metallimuo-

toisena hyödyntävät käyttökohteet, kuten sähkötekniset johdot ja kaapelit, vesiputkistot, 

katto- ja julkisivumateriaalit, lämmönvaihtimet sekä ajoneuvojen jarrut ja voiteluaineet. 

Kuparia  käytetään  myrkkyvaikutustensa  takia  biosidina  puunkyllästysaineissa,  levä-, 

sieni- ja nilviäismyrkyissä ja peittausaineissa muun muassa maataloudessa ja uima-altai-
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den desinfioinnissa  sekä  alusten  pohjamaaleissa  eliöiden kasvuston ehkäisyyn (engl. 

anti-fouling). Tuotteissa, joissa hyödynnetään kuparin myrkkyvaikutusta, käytetään suo-

lamuotoja, kuten erityisesti Cu(II)-sulfaatti ja myös Cu(II)-oksidi ja Cu(II)-naftenaatti. 

Naftenaatit ovat öljynjalostuksessa seoksena syntyvien orgaanisten happojen (erityisesti 

sykloalkyylikarboksyylihappojen) suoloja. Kuparia käytetään myös ravinteena lannoit-

teissa ja karjanrehussa. Suomessa on arvioitu merkittävässä määrin käytössä olevista ke-

mikaalimuotoisista kupariyhdisteistä kahden muodostavan yli 99 % kokonaiskäyttömää-

rästä:  kuparisulfaatti  57,5 % (CAS-numero  7758-98-7) ja  kupari-  ja  kupariyhdisteet 

(viittaa kupariin metallimuodossa) 42,4 % (CAS-numero 7440-50-8) (VESPA-työryhmä 

2005 s. 101, 213). 

Ympäristöministeriön  asettaman VESPA-työryhmän (2005 s.  106–107)  raportissa  on 

tehty katsaus kuparin suoriin vesistöpäästöihin Suomessa. Teollisuuden (ilman massa- ja 

paperiteollisuutta)  kuparipäästöt  vesiin  vähenivät  33 % vuodesta  1995 vuoteen 2003 

(9,8 tonnista  6,5 tonniin),  kun  tavoitteeksi  oli  asetettu  pienentyminen  80 % vuoteen 

2005 mennessä. Tämä kuormitus on peräisin suurelta osin kolmelta teollisuuslaitokselta, 

joiden vastuulla  oli  90 % teollisuuden (ilman massa- ja paperiteollisuutta)  kokonais-

päästöistä vuonna 2002, kun taas kahden Suomen suurimman yhdyskuntajätevedenpuh-

distamon päästöt olivat noin neljäsosa näistä teollisuuden päästöistä. Vuonna 2015 teol-

lisuuden vesistöpäästöt muun kuin massa- ja paperiteollisuuden, joiden päästöt olivat 

23 tonnia, osalta olivat 1,6 tonnia, eli ne ovat pienentyneet 84 % vuodesta 1995 (SYKE 

2016). Ympäristöhallinnon tilastoimat ilman epäpuhtauksien päästöt Suomessa ovat ku-

parin osalta vähentyneet vuodesta 1995 vuoteen 2003 48 % eli 130 tonnista 68 tonniin 

(SYKE 2015). Vuonna 2016 päästöt ilmaan olivat 41 tonnia, josta 77 % aiheutui liiken-

teestä, jonka kokonaispäästöistä taasen 74 % oli  peräisin autojen pyöristä ja jarruista 

(SYKE 2018).

Rankkasateella  kuparipäästöjä  vesistöihin  aiheutuu  kaupunkialueiden  kaduille  kerty-

neestä saasteesta: USA:ssa 1970-luvulla kaupunkialueilla mitattiin kuparia keskimäärin 

56 g tiekilometriä kohden (Sartor ym. 1974). Edellä mainitussa tutkimuksessa verrattiin 

tuolloisten katujen valumavesien vastaavan monin tavoin kunnallisten jätevesipuhdista-

mojen vesistökuormitusta. Vaasassa vuonna 2000 tehdyn selvityksen mukaan hulevesis-

tä  aiheutuva  kuparin  kuormitus  (20  kg a−1,  kokonaispitoisuuden  vaihdellessa  20–

62 µg l−1) oli 22 % kaupungin jätevedenpuhdistamon kuormituksesta mutta sen todettiin 

olevan ympäristövaikutukseltaan suurempi kuin puhdistamon päästöt, joiden purkupai-
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kalla laimentuminen on tehokkaampaa (VESPA-työryhmä 2005 s. 113–114). Kuormi-

tusarvio ei sisältänyt kevätvaluntaa eli talven aikana lumeen kertyneitä päästöjä. Helsin-

gissä vuonna 2001 tehdyn selvityksen perusteella hulevesien kuparipitoisuuksien vaih-

teluväli oli 2–260 µg l−1 (VESPA-työryhmä 2005 s. 114). 

Kupari ei ole erityisen kaukokulkeutuva metalli (VESPA-työryhmä 2005 s. 101). Vaikka 

kupari  kertyy leviin (biologinen kertymistekijä eli  Bio-Concentration Factor BCF on 

360–17 000), se ei ole ravintoketjussa rikastuva (Nikunen ym. 2000 s. 366). On huo-

mionarvoista, että levät ovat  Daphnia-vesikirppujen pääravintoa (Deleebeeck 2008 s. 

46). 

 2.1.3  Biosaatavuus

Aineen pidättymisominaisuudet ja sedimentin ja suspendoituneen materiaalin pidätys-

paikat vaikuttavat keskeisesti aineen kulkeutumiseen, sijoittumiseen ja kohtaloon. Pel-

kästään tuntemalla aineen tarkasteltavassa ympäristössä vallitsevan kokonais- tai liuen-

neen pitoisuuden ei yleensä voida arvioida aineen myrkkyvaikutuksia. Aineen eliöiden 

kannalta aktiivista osuutta tarkastelun kohteena olevassa ympäristössä kuvataan termillä 

biosaatavuus, jota voidaan hahmottaa myös kasvinravitsemuksellisen käsitteen ”kasveil-

le käyttökelpoinen muoto”  ja farmakologisen termin ”hyötyosuus” avulla. Tarkemmin 

ottaen voidaan erottaa ympäristöllinen biosaatavuus ja toksikologinen/farmakologinen 

biosaatavuus: ensin mainittu kuvaa yleisesti biosaatavuuden kannalta eri kemiallisissa 

muodoissa olevan aineen oton tehokkuutta eli suhdetta ”otto / organismin prosessoimas-

saan ympäristössä kohtaama aineen määrä” ja jälkimmäinen termi on klassisempi bio-

saatavuuden määritelmä kuvaten osuutta ”vaikutuskohdan tavoittanut tai verenkiertoon 

imeytynyt määrä / organismin adsorboima tai absorboima annos” (Hamelink ym. 1994 

s. 225). Maaperätieteessä on painotettu tarkasteltavan aineen dynaamisia reaktioita maa-

partikkelien pinnoilla, kuten sorptio-, sakkautumis- ja redox-reaktioita, ja käytetty ter-

miä kemiallinen biosaatavuus (ks. esim. Naidu 2008, Reijonen 2017). Tällöin biosaata-

vuuteen vaikuttavia mekanismeja mallinnetaan ympäristön kemiallisten ominaisuuksien 

analysoinnin perusteella. Kemiallisilla ja muilla in vitro -menetelmillä arvioitua, eri la-

jeille ja eri aikamittakaavoissa potentiaalista biosaatavuutta on kutsuttu myös englannin-

kielisellä termillä bioaccessibility (ks. esim. Strawn ym. 2015 s. 24, Naidu 2008 s. 213–

214 ja 205–206).
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Edellä kuvatun kulkeutuvuuden lisäksi ympäristövaikutuksia tarkasteltaessa myrkylli-

syyteen ja  biosaatavuuteen liittyvät  keskeisesti  käsitteet  pysyvyys sekä kertyvyys eli 

bioakkumulaatio,  joka kuvaa eliöissä tapahtuvia ilmiöitä eli  sitä,  miten aine rikastuu 

eliöihin (biokonsentroituminen) ja ravintoketjuissa (biomagnifikaatio) suhteessa ympä-

ristön  pitoisuuteen.  Ympäristötutkimuksessa  biosaatavuuden  käsitteellä  hahmotetaan 

ympäristössä  tapahtuvia  altistumiseen  vaikuttavia  ilmiöitä.  Kuten  Irving  ja  Williams 

(1953)  huomauttavat,  aine  on  liuoksessa  dynaamisessa  tasapainossa  eri  kemiallisten 

muotojensa eli niin sanottujen kemiallisten spesieksiensä (engl. chemical species) suh-

teen. Eri muotojen biosaatavuudessa voi olla suuriakin eroja. Ympäristövaikutusten kan-

nalta on oleellista tietää, voiko suhteellisesti hyvin pienikin biosaatavan muodon osuus 

aiheuttaa haittavaikutuksia, jos kohde-eliöillä ei ole kykyä erittää myrkkyä elimistöstään 

tai muuntaa sitä vähemmän myrkylliseksi riittävän nopeasti (toksikokinetiikka, sisäinen 

altistuminen) ja myrkyllä on esimerkiksi organofiilinen taipumus pidättyä tehokkaasti 

eliön rasvakudokseen. Tällöin on riskinä myrkyn rikastuminen ravintoketjussa, minkä 

arvioimiseksi  voidaan  esimerkiksi  määrittää  orgaanisille  yhdisteille  soveltuva 

oktanoli/vesi-jakautumiskerroin (Kow). 

Biosaatavuuden hyväksikäyttöä ympäristöön liittyvässä päätöksen teossa vaikeuttaa se, 

että mittaustekniikoita, joilla biosaatavuutta on arvioitu, on niin monenlaisia, että yhteis-

mitallistaminen on vaikeaa. Tämän teknisen ongelman lisäksi on otettava huomioon se, 

että ympäristöolosuhteet vaihtelevat riippuen sijainnista maapallolla sekä ajallisesti riip-

puen vuorokauden- ja vuodenajasta tai jopa geologisessa aikamittakaavassa.  Toisaalta 

myös mikrotasolla ympäristössä esiintyy biosaatavuuden kannalta erilaisia olosuhteita. 

Lisäksi ainesmassoja siirtyy veden virtausten mukana tai sedimenttien ruoppauksen seu-

rauksena (Hamelink ym. 1994 s. 227). Epävakaassa ympäristössä aktuaalinen biosaata-

vuus ei välttämättä kuvaa riittävästi potentiaalisia riskejä. Ympäristölainsäädännön kehi-

tyksen valossa biosaatavuuden käsitteen voi liittää piipunpääteknologioihin (päästö lai-

mennetaan, engl. end-of-the-pipe), kun taas kokonaisvaltaisempaa ympäristönsuojelua 

ja ympäristöriskien hallintaa luonnehtii saastumisen ennaltaehkäisy (ks. Baird ja Cann 

2012 s. xxv). Biosaatavuuden käsitettä määriteltäessä on myös esitetty termi ympäristöl-

linen saatavuus (environmental availability) biosaatavuutta laajempana käsitteenä (Ha-

melink ym. 1994 s.  225). Näin biosaatavuuden ja altistumisen ajallista ja paikallista 

ulottuvuutta laajennetaan ottaen tarkastelussa huomioon pitkäaikaisemmat, ylisukupol-

viset, ja laajemmat potentiaaliset vaikutukset systeemiajattelun hengessä. 
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 2.1.4  Kuparin toksisuusarvoja

Ympäristöministeriö asetti 6.2.2004 työryhmän (ns. VESPA-työryhmä) valmistelemaan 

Suomen ympäristökeskuksen ehdotuksen pohjalta ympäristönlaatunormeja (EQS, Envi-

ronmental Quality Standard) Euroopan yhteisön vesiensuojeludirektiivien tarkoittamille 

haitallisille aineille. Työryhmä ei asettanut ympäristönlaatunormeja kuparille, vaikka se 

on vaarallisten aineiden direktiivissä (76/464/EEC) mainittu metalli. Sen sijaan työryh-

mä ehdotti, että sääntelyssä kuparia tulisi tarkastella yhtenä vesistöjen vaihtelevana fysi-

kaalis-kemiallisena tekijänä, kun määritellään ominaisuuksiltaan vaihtelevien pintave-

sien hyvää ekologista tilaa. Toksikologian perusteoksessa liiallinen kuparipitoisuus mai-

nitaan vesiympäristössä merkittäväksi riskitekijäksi ja viitataan sen kroonisten vaikutus-

ten näkyvän kaloilla myös hormonitoiminnan häiriöinä (Klaassen 2013 s. 1002).

Työryhmän raportissa (VESPA-työryhmä 2005 s. 100) on taulukoitu muutamia eri taho-

jen laatimia kuparin haitattoman pitoisuuden arvoja, joista tässä mainitaan Suomen ym-

päristönkeskuksen vuoden 2004 tutkimukseen (25 kroonista NOEC eli no observed ef-

fect concentration -arvoa, turvakertoin = 2) viitaten annettu 5,2 µg l−1, joka soveltuu Itä-

meren  oloihin  (dissolved  organic  carbon  eli  DOC = 3,5 mg l−1;  pH 7,5; 

Ca2+ = 11,7 mg l−1;  Mg2+ = 36,3 mg l−1;  Na+ = 300 mg l−1;  K+ = 11,4 mg l−1; 

SO4
2− = 76,8 mg l−1). Mietinnössä myös asetettiin kuparille kriittinen pitoisuus 3 µg l−1 

asiantuntija-arviona ottaen huomioon muualla määritetyt ympäristönlaatunormit, ja teh-

tiin vertailu Pintavesien tilan tietojärjestelmän eli PIVET-rekisterin vuosien 1998–2002 

tietoihin. Vertailuarvona käytettiin edellä mainittua kriittistä pitoisuutta 3 µg l−1 yhteen-

laskettuna arvioidun kuparin taustapitoisuuden 2,35 µg l−1 (joka on 95 %:n fraktiilia vas-

taava pitoisuus Geologian tutkimuskeskus GTK:n purovesikartoituksessa) kanssa. PI-

VET-rekisterin mittaustulosten keskiarvo ylitti tämän vertailuarvon 5,35 µg l−1 ( = kriit-

tinen pitoisuus + arvioitu taustapitoisuus)  16  prosentissa  (69 kpl)  näytteenottopisteitä 

(yhteensä näytteenottopisteitä oli 431 kpl ja niissä tehtyjä mittauksia 5684 kpl). 

Selkeää perustetta sille, miksi VESPA-työryhmän (2005) raportissa vertailuarvona käy-

tettiin kriittisen pitoisuuden ja arvioidun kuparin taustapitoisuuden summaa, ei esitetty. 

Mahdollisesti  työryhmä  otti  huomioon  luonnonvesien  liukoisen  orgaanisen  aineksen 

suojavaikutusta tai se halusi korottaa hyväksyttävää pitoisuutta, vaikka jo hyvin pienillä 
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pitoisuuksilla on vaikutuksia esimerkiksi joidenkin vesistöjen perustuottajiin kuuluvien 

levien kasvuun. 

Nikunen ym. (2000) ovat koonneet laajan käsikirjan kemikaalien ominaisuuksista ym-

päristövaikutusten  kannalta. Toksisuustesteistä  saatujen  myrkyllisyysarvojen  vaihtelu 

voi olla suurta sekä samanlajin sisällä eri kokeiden välillä että erityisesti eri lajien välil-

lä. Käsikirjan mukaan EC50-pitoisuus (EC50 eli effective concentration 50 %), jossa le-

vän Thalassiora pseudonana kasvu puoliintuu, on vain 2–5 µg Cu l−1 mutta toisaalta toi-

sen  levälajin  Selenastrum  capricornutum  pienin  havaittu  kasvua  haitannut  pitoisuus 

(LOEC eli lowest observed effect concentration) oli niinkin suuri kuin 50 µg Cu l−1 (Ni-

kusen ym. 2000 s. 367). Jälkimmäistä levälajia koskeneessa tutkimuksessa (Bartlett ym. 

1974) oli käytetty kasvatusliuoksena AAPBT:ä (lyhenne sanoista ”Algal Assay Procedu-

re Bottle Test”), seurattu lisääntymistä toisen ja seitsemännen inkubointipäivän välillä, 

saatu kasvun kokonaan estäväksi pitoisuudeksi 90 µg Cu l−1 ja levän tappavaksi pitoi-

suudeksi 300 µg Cu l−1. Tappavan pitoisuuden määritysmenetelmänä oli inkubointi kon-

taminoidussa kasvatusliuoksessa ja sitä seurannut seitsemän päivän kasvatustesti puh-

taassa kasvatusliuoksessa solujen elossa olon toteamiseksi. Toisessa samalla levälajilla 

(Selenastrum c.) ja kasvatusliuoksella (SAAM, ”standard algal assay medium”, joka on 

EPA:n menetelmästä ”Algal Assay Procedure Bottle Test”) tehdyllä tutkimuksella saa-

tiin  kasvun puolittavaksi  (EC50)  pitoisuudeksi  85 µg Cu l−1 (Christensen  ym.  1979). 

Edellä mainittu levän kasvatusliuos on ravinnerikas makea vesi, joka sisältää kuparin 

myrkkyvaikutusta pienentävää, ravinteena annetun raudan liukoisena kompleksina pitä-

vää  EDTA-keloitoijaa  (engl.  ethylenediaminetetraacetat):  Na2EDTA  300 µg l−1 

(0,89 µmol l−1) ja FeCl3 96 µg l−1 (0,59 µmol l−1). 

Fitzgerald ja Faust (1963) havaitsivat, että kasvatusliuoksen sisältämällä EDTA:lla oli 

suuri merkitys havaittuun kuparin myrkyllisyyteen. Kuparisulfaatti  (CuSO4·5H2O) to-

dettiin myrkylliseksi levälle (Chlorella pyrenoidosa) pitoisuudessa 1 mg l−1 (vastaa ku-

parina 250 µg l−1), kun kovuudeltaan suuressa kasvatusliuoksessa ei ollut EDTA:a ollen-

kaan; pitoisuudessa 2 mg l−1, kun kovuudeltaan keskivertoisessa kasvatusliuoksessa oli 

1 mg l−1 EDTA:a, ja pitoisuudessa 8 mg l−1, kun kovuudeltaan suuressa kasvatusliuok-

sessa oli 7,4 mg l−1 EDTA:a. Kuparin myrkyllisyys siis väheni EDTA-lisäyksen myötä. 

Tutkijoiden myrkyllisyydeksi nimittämä vastemuuttuja oli kasvun kokonaan estyminen, 

johon liittyviä pitoisuuksia voi verrata edellisessä tekstikappaleessa esitettyihin nykyai-

kaisempien testien tuloksiin. Myrkyllisyyden perusteluksi he esittivät valokuvan kupa-
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rin laimennussarjalla käsitellystä viiden vuorokauden ikäisestä levänkasvatusliuossarjan 

suodatusjäännöksistä. Suodattimia silmämääräisesti arvioimalla todettiin myrkylliseksi 

pitoisuus, josta alkaen ei enää silmin nähden ollut jäänyt suodattimelle levää alkutilan-

teeseen verrattuna. 

Nikusen ym. (2000) käsikirjasta ja kansainvälisistä kemikaalikorteista (1993) on koottu 

taulukoihin  2.2 ja  2.3 eripituisissa,  levää  korkeamman  trofiatason  toksisuustesteissä 

määritettyjä LC50-pitoisuuksia (LC50 eli lethal concentration 50 %), joissa haittavaiku-

tukset ovat jo niin voimakkaita, että puolet koe-eliöistä kuolee vallitsevissa olosuhteissa 

testin kuluessa. Toisaalta huomionarvoista on, että haitalliset aineet aiheuttavat muita 

kuin letaaleja myrkkyvaikutuksia taulukoissa  2.2 ja  2.3 esitettyjä pienemmissä pitoi-

suuksissa. Jos ei tarkastella yksittäistä, lyhytaikaista saastepulssia, on ympäristövaiku-

tusten arvioimisen kannalta usein mielekkäämpää tarkastella pitoisuuksia toksisuustes-

teistä, joissa on selvitetty ei-tappavia, kroonisia eli hitaita myrkkyvaikutuksia, kuten esi-

merkiksi  testieliöiden lisääntymisen pienentymistä.  Kahdessa edellisessä tekstikappa-

leessa kuvatut levän lisääntymisen vähenemiseen perustuvat testit kuvaavat juuri kroo-

nisia vaikutuksia. 

Taulukko 2.2: Kahden eri trofiatason vesieliöillä määritettyjä pitoisuuksia (µg l−1), 
joissa puolet testipopulaatioista kuolee (LC50) pitkäaikaista (21–28 vrk) altistusta 
kuvaavissa testeissä (Nikunen ym. 2000 s. 367). 

Alkuaine Vesikirppua Kalab

Cu 44 110
a 21d-LC50, testilajina Daphnia magna.
b 28d-LC50, testilajina kirjolohi Salmo gairdneri.

Taulukko 2.3: Akuuttia eli välitöntä myrkyllisyyttä kuvaavat pitoisuudet (µg l−1), joissa 
puolet testipopulaatiosta kuolee testin aikana (Kansainväliset kemikaalikortit 1993).

Alkuaine Vesikirppua Kalab

Cu 26–44 17–270
a 48h-LC50 -testi, kemikaalikorteissa ei ole ilmoitettu käytettyjä lajeja. 
b 96h-LC50 -testi, kemikaalikorteissa ei ole ilmoitettu käytettyjä lajeja. 

Kirjallisuudessa on julkaistu monenlaisia arvoja kuparin myrkyllisyydestä (taulukot 2.2 

ja 2.3). Jälkimmäisessä taulukossa ilmenevä vaihtelu voi johtua herkkyyseroista testila-
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jien välillä tai testimenetelmien välisistä eroista. Huomion arvoista on, että Nikunen ym. 

(2000 s. 367) esittävät lyhyemmälle Daphnia magna -testille ristiriitaisesti pienemmän 

pitoisuuden, eli 48h-LC50 26 µg l−1, kuin he esittivät 21 vuorokauden testille (taulukos-

sa  2.2: 44 µg l−1). Nämä luvut ovat numeroina samat kuin on esitetty Kansainvälisissä 

kemikaalikorteissa vesikirpun akuuteista  toksisuustesteistä  (taulukossa  2.3).  Kolman-

teen  tutkimukseen viitaten  Nikunen ym.  (2000 s.  367)  taulukoivat  21  vuorokauden, 

edelleen saman lajin,  Daphnia magna -lisääntymistestille EC50-arvoksi 35 µg l−1, joka 

ei myöskään ole looginen kahden muun esitetyn toksisuusarvon suhteen. Lisääntymis-

testin EC50-arvo merkitsee pitoisuutta, jossa kumulatiivinen lisääntymistulos on testin 

lopussa pienentynyt puoleen kontrollivesikirppuihin verrattuna. 

Huomion arvoista on myös, että otsikon ”Copper(II)chloride” alla Nikunen ym. (2000 s. 

368)  ilmoittavat  pitoisuudet  kuparina,  kuten  alkuperäislähteessä  (Van  Leeuwen  ym. 

1988) ja tässä työssä, eivätkä otsikonmukaisesti  kuparidikloridina. Toisinkin voi ym-

märtää, koska käsikirjassa on oma otsikko ”Kupari ja kupariyhdisteet”, jonka alta taulu-

koon 2.2 poimitut tiedot ovat peräisin. Kuparidikloridin kohdalla Nikunen ym. (2000 s. 

369) esittävät toksisuusarvoksi 21d-LC50 Daphnia magna 69 µg l−1, jolle alkuperäisläh-

teessä  annetaan  99 %:n  luottamusväliksi  37–110 µg l−1,  kun  testipitoisuudet  olivat 

2,6 µg l−1 (kontrolli),  3,9 µg l−1,  6,1 µg l−1,  12,6 µg l−1,  36,8 µg l−1 ja  110 µg l−1 (Van 

Leeuwen ym. 1988). Tämän van Leeuwenin ym. (1988) tutkimuksen olosuhteet olivat: 

lämpötila  20 ± 0,5 °C,  valojakso  12 h,  pH  8,1  sekä  kasvatusliuoksena  suodatettu 

(⌀ 50 µm) ja UV-valolla steriloitu järvivesi kovuudeltaan 225 mg l−1 (CaCO3). 

Samassa  tutkimuksessa  oli  myös  toinen  osio,  jossa  seurattiin  vesikirppupopulaation 

(n = 20, eri ikäisiä) lisääntymistä. Nikunen ym. (2000 s. 368) raportoivat käsikirjassaan 

tämänkin tutkimuksen tuloksen lisääntymistestinä – ilman lisäselvitystä testin suoritus-

tavasta – yhdellä luvulla: 21d-EC50  Daphnia magna 16,1 µg l−1, jonka 95 %:n luotta-

musväliksi on alkuperäislähteessä ilmoitettu 12,2–21,3 µg l−1 (Van Leeuwen ym. 1988). 

Kuitenkaan edellä mainittu EC50 ei ole suoraan vertailukelpoinen tässäkin työssä käyte-

tyn OECD:n (1998) lisääntymistestistandardin tuloksiin nähden, koska van Leeuwenin 

tutkimuksessa käytettiin lähtötilanteessa eri ikäisiä vesikirppuja, joita sijoitettiin jokai-

seen kolmelitraiseen koeastiaan 20 yksilöä, eikä syntyneitä poikasia poistettu koeastiois-

ta kokeen aikana. Tutkija epäili, että tästä populaatiokokeesta saatuihin alhaisiin toksi-

suuspitoisuuksiin vaikutti todennäköisesti ruoan niukkuus, joka alkoi vesikirppujen kas-

vaessa aiheuttaa eliöille lisästressiä (Van Leeuwen ym. 1988). 
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Edellä esitetyn käsikirjatiedon lähemmän tarkastelun perusteella näyttää ilmeiseltä, että 

käsikirjatietoa  sovellettaessa on selvitettävä käytetty  menetelmä tutustumalla  alkupe-

räislähteeseen ja sen luotettavuuteen. 

 2.1.5  Kuparin biosaatavuuden kemialliset perusteet

Kuparin myrkylliset vaikutukset vesikirppuihin ja ylipäänsä organismeihin riippuvat ku-

parin  biosaatavuudesta  ja  kohde-eliön  ominaisuuksista  tarkasteltavassa  ympäristössä. 

Biosaatavuuteen vaikuttavat ympäröivän liuoksen ominaisuudet, kuten esimerkiksi ve-

denkovuus,  kilpailevat ionit,  liukoinen orgaaninen aines (DOM),  pH ja  alkaliniteetti. 

Nämä ympäristötekijät vaikuttavat sekä kuparin kemialliseen muotoon että kohdeorga-

nismin herkkyyteen. De Schamphelaeren (2003 s.  21) mukaan laajan kirjallisuuskat-

sauksen perusteella metallien myrkyllisyys tyypillisesti pienenee seuraavassa järjestyk-

sessä  vahvimmasta  miedoimpaan:  vapaa  ioni,  epäorgaaninen  kompleksi,  orgaaninen 

kompleksi  (lukuun  ottamatta  joidenkin  pienten  biomolekyylien  komplekseja).  Muita 

ympäristöolosuhteita, jotka voivat olla jollekin kohde-eliölle jossain ympäristössä mer-

kityksellisiä otettavaksi mukaan tarkasteluun, on lukuisia, kuten happipitoisuus ja hape-

tus-pelkistysolosuhteet  (redox-potentiaali),  lämpötila  ja  ravinnepitoisuus.  Lisäksi  on 

huomioitava, että ympäristötekijöillä on keskinäisiä vuorovaikutuksia ja jokaisella teki-

jällä on omat ajalliset ulottuvuutensa.

Vedenkovuuden korostunut asema vedenlaatukriteeristössä perinteisesti mukana olevana 

biosaatavuuteen liittyvänä korjaustekijänä johtuu De Schamphelaeren (2003 s. 30) mu-

kaan siitä, että samaan aikaan kun USA:ssa 1980-luvulla muotoiltiin metalleihin liitty-

vää ympäristönsuojelullista sääntelyä, julkaistiin paljon kirjallisuutta vedenkovuuden ai-

heuttamasta suojavaikutuksesta metallien myrkyllisyyteen. Tällöin ei vielä tunnettu niin 

hyvin pH:n ja erityisesti liukoisen orgaanisen hiilen (DOC) määrän kasvun pienentävää 

vaikutusta biosaatavuuteen. 

Liuenneen kuparin akuutti  myrkyllisyys  (D. magna,  yksikkönä µg l−1)  voi  pienentyä 

jopa kymmenkertaisesti pH:n kasvaessa arvosta 6 arvoon 8 (De Schamphelaere 2003 s. 

231).  Myös lisääntymistesteissä kuparin myrkyllisyyden on todettu  pienenevän pH:n 

kasvaessa:  esimerkiksi  järvivedestä  kerättyä  DOC:a  sisältäneessä  kasvatusliuoksessa 

EC50 tuplaantui pH:n noustessa arvosta 5,6 (DOC:a 9,02 mg l−1) arvoon 8,3 (DOC:a 

12,3 mg l−1) (De Schamphelaere 2003 s. 114). Edellä mainittu tutkija huomauttaa, on ää-
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rimmäisen tärkeää huomioida kuparin ympäristövaikutuksiin liittyen, että vaikka pH:n 

nousu pienentää kuparin akuuttia myrkyllisyyttä D. magna -vesikirpuille, se lisää kupa-

rin myrkyllisyyttä Pseudokirchneriella subcapitata -levälle, joka on vesikirpun ravintoa 

(De Schamphelaere 2003 s. 237–238). Tätä tarkastelua monimutkaistaa vielä se seikka, 

että pH-arvon kasvaessa leväsolujen kuparin otto luultavasti lisääntyy ja siten ravinnon 

mukana tuleva kuparikuormitus voi kasvaa (De Schamphelaere 2003 s. 237). 

Vesikirpun (D. magna) on todettu selviävän ja lisääntyvän hyvin pH-alueella 5,7–8,6 

(De Schamphelaere 2003 s. 85). Toisen lähteen mukaan Daphnia-lajeja tavataan pH:ssa 

6,5–9,5 optimin ollessa 7,2–8,5 (Ebert 2005). Kuparin myrkyllisyyden vähenemiseen 

pH:n noustessa liittyy se, että kupari alkaa esiintyä enenevässä määrin hydroksikomp-

leksina CuOH+ ja karbonaattikompleksina CuCO3, jotka ovat viisi ja kymmenen kertaa 

vähemmän  akuutisti  myrkyllisiä  vesikirpuille  kuin  vapaana  esiintyvä  Cu2+ (De 

Schamphelaere 2003 s. 231). Kuvassa 2.4 on esitetty kuparin neljän tärkeimmän epäor-

gaanisen muodon suhteellinen osuus pH:n suhteen. 

Kirjallisuuden perusteella  kupari  esiintyy  keskimääräisessä  merivedessä  (pH 8,1)  90 

prosenttisesti muodossa Cu(OH)2 (niukkaliukoisena mahdollisesti kolloidina) ja 8 pro-

senttisesti karbonaattikompleksina CuCO3 (Zirino ja Yamamoto 1972). Kuitenkin kuvan 

2.4 mukaan pH-arvossa 8 kupari esiintyy valtaosin karbonaattiin sitoutuneena.  Valta-

merten pH pysyy välillä 8,1–8,5 johtuen erityisesti hiilidioksidin liukenemisesta bikar-
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bonaatiksi mutta estuaareissa eli rannikoiden murtovesissä pH on tyypillisesti alhaisem-

pi liuenneiden humushappojen takia (Hamelink ym. 1994 s. 23). 

Kuva 2.5 esittää kuparin eri muotojen aktiivisuuksia pH-arvon funktiona ja se perustuu 

kuuteen 48 tunnin akuutin toksisuuden kokeeseen. Testiliuoksiin oli lisätty liukoista or-

gaanista ainetta (5 mg DOC l-1) kauppanimeltään AHA (”Aldrich Humic Acid”, myyjä 

Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Saksa), joka tutkijan mukaan pitää kuparin spesiaa-

tion, eli reaktiot eri muotojen välillä, vakiona (De Schamphelaere 2003 s. 85). Kuten si-

vulla 23 mainittiin, Itämeren DOC-pitoisuutena voi pitää 3,5 mg l−1. Eri muotojen aktii-

visuudet on laskettu kirjallisuuden stabiilisuusvakioiden perusteella käyttäen mitattua 

Cu2+-aktiivisuutta. Mielenkiintoista on, että kuparin AHA-kompleksit eivät ole vesikirp-

puille (D. magna) biosaatavia ja että AHA sakkautuu korkeassa kalsiumpitoisuudessa 

(> 2 mM), kuitenkin siten että  liukoisen ja sakkautuneen partikkelimaisen  AHA-muo-

don kyky sitoa kuparia on yhtä suuri (De Schamphelaere 2003 s. 77–78). Kuvassa 2.5 

pisteinä (mustat pallot) ilmoitettuja  Cu2+-aktiivisuuksia vastaavat kokonaiskuparipitoi-

suudet (estimoituina 48h-LC50total-arvoina) on ilmoitettu x-akselin alapuolella (suluissa 

on 95 %:n luottamusväli). 
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Tämän opinnäytetyön kannalta  pitkäaikaiset  eli  kroonisia  vaikutuksia  kuvaavat  testit 

ovat  tärkeä  vertailukohta.  Kun  testattiin  35  vesikemialtaan  erilaista  (esimerkiksi 

pH 5,3–8,7;  kovuusindeksi  25–500 mg CaCO3 l−1,  Na+-pitoisuus  1,6–22 mM)  liuosta 

OECD:n 21 vuorokauden lisääntymistesteillä, DOC-pitoisuus (1,6–18,4 mg l−1, kerätty 

luonnon vesistä käänteisosmoosilla) selitti 60 % havaitusta kuparin kroonisen myrkylli-

syyden (NOEC- ja EC50-arvojen) vaihtelusta, kun taas pH selitti vain 15 % vaihtelusta 

(De Schamphelaere 2003 s. 99, 113, 137, 233). Veden kovuus ei vaikuttanut tilastolli-

sesti merkitsevästi kuparin lisääntymismyrkyllisyyteen. Natriumpitoisuuden kasvu pie-

nensi kuparin myrkyllisyyttä. Näin ollen DOC oli tärkein yksittäinen tekijä kuvaamaan 

biosaatavuutta. Näissä vaihtelevissa olosuhteissa tehdyissä lisääntymistesteissä NOEC-

arvot vaihtelivat välillä 29,4–228 µg l−1 ja lisääntyminen puolittavat EC50-pitoisuudet 

vaihtelivat välillä 41,5–316 µg l−1. Koekäsittelyiden tai rinnakkaisten määriä ei tutkija 

ilmoittanut, mutta ilmoitettiin että jokaisessa koeliuoksessa pienimmän ja suurimman 

kuparipitoisuuden välillä oli korkeintaan kymmenkertainen ero. Yhdysvaikutusta DOC-

pitoisuuden, pH:n ja kovuuden suhteen ei havaittu. 

Vastaavasti  De Schamphelaeren (2003 s.  78)  mukaan liuoksen hiilen kokonaismäärä 

(TOC) on tärkein selittävä ympäristötekijä kuparin akuutin myrkyllisyyden kannalta se-

littäen 88 % myrkyllisyyttä kuvaavan vastemuuttujan (48h-LC50 D. magna) vaihtelusta 

(Ca-,  Mg-,  Na-pitoisuuden  tai  pH:n  mukaan  ottaminen  paransi  mallia  vain  vähän). 

Myös kirjallisuuteen viitaten edellä mainittu tutkija huomauttaa, että kuparin 48h-LC50 

vaihtelee suuresti saaden arvoja 4–1500 µg l−1. De Schamphelaere (2003 s. 232) havaitsi 

väitöskirjansa  omissa  tutkimuksissa  kuparin  akuutin  myrkyllisyyden  (48h-LC50  D. 

magna)  arvojen  vaihtelevan  30-kertaisesti  (41–1200 µg Cu l−1)  liukoista  hiiltä  (1,4–

23 mg DOC l−1) sisältäneissä kasvatusliuoksissa ja 300-kertaisesti  kokonaisuudessaan: 

pienimmillään  LC50  oli  3,7 µg l−1,  kun  ei  ollut  hiililisäystä  (taustapitoisuutena  0,3 

 mg DOC l−1), ja suurimmillaan LC50 oli 1200 µg Cu l−1 (15 mg DOC l−1). DOC-pitoi-

suudeltaan erilaiset kasvatusliuokset olivat sekä keinotekoisia että luonnonvesiä, jolloin 

liukoisten orgaanisten hiiliyhdisteiden aiheuttamaa vaihtelua selittävät sekä hiilen määrä 

että laatu eli kuparin sitoutumispaikkojen runsaus. Taulukossa 2.4 on luonnehdittu kahta 

hiilimäärältään huomattavasti  toisistaan eroavalla  testiliuoksella  tehtyä akuutin toksi-

suuden määritystä. 
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Taulukko 2.4: Kahden erilaisen testiliuoksen ominaisuuksia ja niissä tehtyjen 48 tunnin 
Daphnia magna -toksisuustestien perusteella estimoidut kuparin LC50-arvot kolmessa 
eri yksikössä (De Schamphelaere 2003 s. 79).

Hiilipitoisuuksia
(mg l−1)

Pääionien konsentraatioita 
(mM)

48h-LC50
(suluissa 95 % 
luottamusväli)

pH TOC DOC IC Ca2+ Mg2+ Na+ SO4
2- Cl-

Cutotal

(µg l−1)
Cudissolved

(µg l−1)
(Cu2+)
(mM)

7,41 19,55 14,839 0,542 1,0 0,4 4,0 0,4 5,73 1455
(1394–
1524)

1213
(1094–
1350)

130
(107–
156)

8,46 3,082 2,482 4,16 0,2 0,6 4,0 0,6 0,55 168
(159–
178)

157
(144–
173)

2,39
(2,03–
2,83)

Kuparin akuutti myrkyllisyys  Daphnia magna -vesikirpulle voi pienentyä jopa viisin–

kuusinkertaisesti  Ca-,  Mg- tai  Na-pitoisuuden kasvaessa (De Schamphelaere 2003 s. 

231). Kalsiumilla ja magnesiumilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta lisään-

tymiseen kroonisessa 21 vuorokauden kuparialtistuksessa mutta natrium suojasi kuten 

akuutissa myrkyllisyydessä (De Schamphelaere 2003 s. 99, 234). 

Käyttäessään ruotsalaista järvivettä De Schamphelaere (2003 s. 235, 239) huomasi tär-

keitä lisätekijöitä, jotka on otettava huomioon kvantitatiivisesti tulevissa toksisuusmal-

linnuksissa. Happamassa (pH 5,5) järvivedessä suuressa määrin esiintyessään rauta ja 

alumiini kilpailevat tehokkaasti kuparin kanssa orgaanisen aineksen sitoutumispaikoista. 

Tällöin liukoisen kuparin määrä ja siten krooninen myrkyllisyys lisääntyy (yli viisinker-

taisesti). Kun pH nousee, rauta ja alumiini sakkautuvat ja kilpailu orgaanisen aineksen 

sitoutumispaikoista vähenee. 

On lisäksi syytä huomauttaa, että maaperä on omanlaisensa ympäristö ja vaatii omaa 

menetelmäkehitystä. Perinteisesti standardoituja maaperätestejä, esimerkiksi kasveille, 

maaperäeläimille tai  -mikrobeille, on ollut huomattavasti vähemmän kuin vesieliöillä 

tehtäviä testejä. Uusien maaperätestien kehittämistä onkin viime vuosina pidetty tärkeä-

nä (Nikunen ja Leinonen 2002 s. 7). Keskeistä maaperätestien kehittämisessä ja erityi-

sesti niiden tulosten soveltamisessa on, mitä eri maaperän ominaisuuksia otetaan huo-

mioon riskinarvioinnissa. Orgaanisen aineksen ja saveksen (mineraaliaines, ⌀ < 2 μm) 

pitoisuudet  esimerkiksi  on otettu  ekologisten viitearvojen laskentaan tekijöiksi,  joilla 
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testimaista saadut tulokset normalisoidaan (korjataan) vastaamaan niin sanottua standar-

dimaata (Reinikainen 2007 s. 15). Standardimaassa on orgaanista ainesta 10 massa-% ja 

savesta 25 massa-% kuiva-aineesta.

 2.2 Ultraviolettisäteilyn biologinen merkitys ja haitallisuus

 2.2.1  UV-säteilyn luokittelu ja käyttäytyminen ilmakehässä

Ultravioletti- eli UV-säteily on näkyvää valoa korkeaenergisempää sähkömagneettista 

säteilyä, jonka aallonpituus on 50–400 nm. Sitä lyhytaaltoisempi säteily on röntgensä-

teilyä. UV-säteilyn aallonpituusalue on yleensä jaettu kolmeen osaan, jotka on esitetty 

taulukossa 2.5. UV-säteilylajien aallonpituusalueiden rajat vaihtelevat eri lähteissä. Esi-

merkiksi UV-säteilyn alarajaksi on ilmoitettu myös 100 nm (Pastila 2009 s. 12, WMO 

2014 s. 251) ja UVA:n ja UVB:n rajaksi 315 nm (WMO 2014 s. 251). UVC-säteily suo-

dattuu kokonaan yläilmakehässä. UVA läpäisee ohuet pilvet. Maan pinnalle saapuva ko-

konaismäärä vaihtelee vuoden- ja vuorokaudenajan sekä leveyspiirin mukaan riippuen 

matkasta, jonka auringon säteet joutuvat kulkemaan ilmakehässä. 

Taulukko 2.5: UV-säteilyn jaottelusta ja tunkeutumisesta maanpinnalle. Nuolet 
osoittavat kasvun suuntaan (Baird ja Cann 2008 s. 30–33).

UV-
säteilyn laji

Aallonpituus-
alue

Absorboituminen 
ilmakehässä

Määrä maan 
pinnalla

Säteilyn 
energia

UVC 200–280 nm 100 % [stratosfäärissä O3, 
myös O2]

  

UVB 280–320 nm 100 % (280–290 nm), 
70–90 % (290–320 nm) 

[stratosfäärissä O3]
UVA 320–400 nm – [paksumpiin pilviin]

 2.2.2  UV-säteilyn vaikutukset soluissa ja vesikirpuissa

Lisääntyvä UVB-säteily muodostaa uhan sekä eliöille että ekosysteemeille  (Kim ym. 

2009). UV-säteilylle altistuminen heikentää solujen immuunipuolustusta mutta toisaalta 

sen on havaittu myös edullisesti heikentävän joitain haitallisia allergisia ja autoimmuu-

nireaktioita (Klaassen 2013 s. 618). UV-säteilyn haittavaikutukset voivat syntyä joko 

DNA-molekyylien eriasteisten vaurioiden tai välillisesti säteilyn absorboituessa synty-

vien reaktiivisten hapen muotojen (engl. reactive oxygen species eli ROS) solun makro-

molekyyleihin  tai  solukalvoihin  kohdistaman  oksidatiivisen  stressin  seurauksena. 

DNA:n vaurioita varten soluissa on korjausmekanismeja ja oksidatiivista stressiä torju-
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taan antioksidanteilla, joita ovat esimerkiksi pienimolekyyliset askorbaatti, glutationi ja 

tokoferoli sekä entsyymit katalaasi, joka aerobisissa eliöissä hajottaa vetyperoksidia, ja 

glutationitransferaasi (Borgeraas ja Hessen 2000). Säteilyn vaikutukset ovat suurimmil-

laan niissä soluissa, joissa on aktiivista geneettistä toimintaa, kuten uudistuvissa ihoso-

luissa, tai korkea happipitoisuus esimerkiksi energia-aineenvaihduntaa varten. Kaavako-

koelmassa 5 on esitetty yleisiä ROS:iä, jotka ovat vasemmalta oikealle lukien: hydrok-

syyli radikaali, singletti happi, superoksidi radikaali anioni ja vetyperoksidi. Merkille 

pantavaa on, että ROS:iä syntyy eliöiden soluissa luonnostaan happeen liittyvissä elekt-

roninsiirtoketjuissa. 

· OH         1O2         · O2
−          H2O2 (5)

Vassileva ym. (1998) ovat koonneet artikkeliinsa UV-säteilyn vaikutusmekanismeja iho-

soluissa:  ultraviolettisäteilyä  voi  absorboitua  kromofori-molekyyleihin,  joita  esiintyy 

luonnostaan ja joihin lukeutuvat keratiinit, melaniini, nukleiinihapot, hemoglobiini, por-

fyriinit, lipoproteiinit, karoteeni ja aromaattiset aminohapot, kuten tyrosiini, tryptofaani 

ja histidiini. Soluun päässeen säteilyn fotoni voi absorboituessaan siirtää energiansa kro-

moforille virittäen sen singletti-elektronitilaan (spinkvanttiluku yhteensä 0). Nopeasti 

seuraava perustilaan palaaminen voi tapahtua fluoresenssinä, lämmön emittoitumisena 

tai sitten triplettitilan kautta, joka on kemiallisesti hyvin aktiivinen ja tarpeeksi hidas 

(vrt.  fosforesenssi)  aikaansaamaan vaurioita  solun  makromolekyyleissä,  kuten tuman 

DNA:ssa. Lisäksi jos absorboituva säteilyn energia on tarpeeksi suuri, voi syntyä vapaa 

radikaali, jotka ovat erittäin reaktiivisia substraatteja.

DNA-molekyylit absorboivat UVB:ä, minkä seurauksena voi olla vahingollisia reaktioi-

ta, joista syntyy suuri osa auringonvalon biologisista vaikutuksista (Baird ja Cann 2008 

s. 34). UV-säteilyn aiheuttamista DNA-vaurioista yksi pääasiallisin on  DNA-juosteen 

tymiinin tai sytosiinin virittyessä mahdollisesti vierekkäisten pyrimidiinien kesken syn-

tyvät ristikkäiset  syklobutaanipyrimidiinidimeerit.  Näiden syntyneiden pyrimidiini-ra-

kenteiden tunnistamiseen liittyviä DNA:n vaurioita korjaavia geenejä ja proteiineja  on 

useita ja osa niistä on evolutiivisesti vanhoja. Organismi voi puolustautua säteilyvau-

rioita vastaan toisekseen myös apoptoosin ja korjauskelvottoman solun mitoosin aikai-

sen  solukuoleman  avulla  sekä  kolmanneksi  immuunivalvonnan  järjestelmillä,  jotka 

poistavat  muuntuneet  solut  ennen  kuin  ne  kehittyvät  pahanlaatuisiksi  kasvaimiksi 

(Klaassen 2013 s. 450, 1126). 
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Korkeilla  leveysasteilla  valitsevalla  pitkällä  valoisalla  ajalla  voi  olla  tärkeä merkitys 

UV-säteilyn vaikutusten kannalta, koska vesikirppujen UV-säteilyvaurioiden korjausme-

kanismeilla ja näkyvällä valolla on yhteys. Puhutaan valoentsymaattisesta korjausmeka-

nismista tai valokorjauksesta (engl. photoenzymatic repair eli PER, photoreactivation tai 

photorepair) (Borgeraas ja Hessen 2000, Williamson ym. 2001). Korkeilla leveysasteilla 

pidempi valoisa aika, jopa yötön yö, tarkoittaisi siten myös pidempään toimivaa PER:ä. 

Yhden  lähteen  mukaan  UV-vaurioiden  korjaus  olisi  mahdollista  vain  pimeässä  (ks. 

Ebert 2005), mikä ei voi pitää paikkaansa lukuisten PER:ä käsittelevien artikkelien pe-

rusteella. Voimakkuudeltaan eri tasoisella keinotekoisella UV-valolla tehdyissä vesikirp-

putesteissä määritetyn kuolleisuuden perusteella Williamson ym. (2001) määrittivät, että 

valoentsymaattiseen korjaukseen nähden pimeäkorjaus ja säteilysuojaus (mm. pigmen-

toituminen) olivat hyvin vähämerkityksellisiä UV-säteilyltä selviämisen kannalta. Vain 

kaksi yksilöä sadasta selvisi pimeässä eli ilman PER:ä. Koska PER on niin merkityksel-

linen, annosnopeudella on suuri merkitys säteilyn vahingollisuuden kannalta, eikä niin 

sanottu reciprocity-oletus (vaikutus riippuu vain annoksesta) siten päde vesikirppujen 

UV-altistuksessa (Williamson ym. 2001). 

Vesikirput pystyvät välttämään UV-säteilylle altistumista vuorokausitasolla migraatio- 

eli uintikäyttäytymisellään ja pitkäaikaisemmin tuottamalla säteilyvaurioilta suojaavaa 

melaniini- ja karotenoidi-pigmenttejä kehonsa kuoriin ja kasvun myötä uusiutuvaan sel-

käkilpeen (Hebert ja Emery 1990). Koeolosuhteissa UV-vaikutukset voivat myös liittyä 

rasitukseen, joka syntyy UV-säteilyn aistimisesta seuraavasta pakoreaktiosta ja jatkuvas-

ta uimisesta koeastian pohjaa vasten. Tällöin pakopaikattomassa testiastiassa uimiseen 

käytetty energia vähentää lisääntymiseen käytettävissä olevaa energiaa, eli säteilyn vält-

tämisen kustannukset ovat koejärjestelystä johtuva artefakti, kun taas luonnossa tapah-

tuisi suojautuminen. Vastaavasti vesikirpuilla on havaittu positiivista fototaksista eli uin-

tikäyttäytymistä kohti  näkyvää valoa,  erityisesti  ja  herkimmillään kohti  leväravinnon 

esiintymien heijastamia aallonpituuksia 520 nm (vihreä) ja 580 nm (keltainen) (Storz ja 

Paul 1998). Suojapigmentin tuottamisen vaatima energia vähentää kasvuun ja lisäänty-

miseen käytettävissä olevaa energia, minkä takia pigmentin tuottamisen on katsottu ra-

joittuvan vain niihin tilanteisiin kuin sitä tarvitaan (Rautio ja Korhola 2002b). Lisäksi 

läpinäkyvyys  suojaa  predaatiolta,  joten  pigmentoituminen  voi  vähentää  kelpoisuutta 

edellä mainitun energiavaatimuksen lisäksi lisääntyneenä saalistuspaineena.
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 2.2.3  Ympäristötekijöiden merkitys vesieliöiden altistumiseen 
UV-säteilylle

Maanpinnalla esiintyvästä UV-säteilystä noin puolet on suoraa säteilyä ja puolet ilmake-

hän kaasuista ja partikkeleista heijastunutta hajasäteilyä, jolle altistuu myös varjossa ol-

lessaan. UV-säteilyn näkyvään valoon verrattuna suurempi hajasäteilyn osuus johtuu sii-

tä, että aallonpituuden lyhentyessä sironta voimistuu. Maan pinnalle saapuvan eliöille 

erityisen haitallisen UVB-säteilyn määrä on lisääntynyt ihmistoiminnan aiheuttaman ot-

sonikerroksen ohentumisen seurauksena. Stratosfäärin otsonin määrää mitataan pituus-

yksiköllä DU siten, että 1 DU on 0,01 millimetriä puhdasta otsonia paineessa 1 atm ja 

lämpötilassa 0 °C. Otsonikerroksen ohentuminen havaittiin 1980-luvulla Etelänapaman-

tereella. Vuosikymmenen puolivälissä Etelänapamantereen yläpuolisen otsonikerroksen 

paksuudesta oli puolet tuhoutunut, jolloin otettiin käyttöön termi otsoniaukko. Vuosit-

tain usean kuukauden pituisena toistuva ilmiö aiheutuu freoni- eli kloorifluorihiilivety-

kaasujen (CFC-yhdisteet) sekä bromia sisältävien halonien (kuten torjunta-aine CH3Br) 

kulkeutumisesta yläilmakehään. Stratosfäärin otsonia tuhoutuu kloorin ja bromin kataly-

soimissa  kemiallisissa  reaktioissa  helmiäispilvihiukkasten  (engl.  polar  stratospheric 

cloud, PSC) pinnalla erityisesti etelänavan yllä mutta lievempänä myös pohjoisnavan 

yllä. Arktisilla alueilla otsonikadolle suotuisat olosuhteet ajoittuvat kevättalveen, Etelä-

mantereella syyskuusta marraskuun alkuun paikallisen talven jälkeen. 

Etelämantereella  otsonikadosta  johtuva  eliöille  haitallisin  jakso  on  myöhäiskeväässä 

marras–joulukuussa  auringon  ollessa  korkeammalla  kuin  aiempina  kevätkuukausina, 

joina UVB-määrän arvioidaan olevan 3–6 kertainen otsoniaukon vuoksi (Baird ja Cann 

2008 s. 74). Subarktisella alueella helmi–huhtikuussa arvioidaan maanpinnan UVB-sä-

teilyn  lisääntyneet  10–20 %  1970-luvun  lopusta  vuoteen  1995  (International  Arctic 

Science Committee 1995, ref. Rautio ja Korhola 2002a). Pohjoisilla, subarktisilla le-

veysasteilla on todennäköisesti monin paikoin jääpeite suojaamassa pienvesistöjen eliöi-

tä samaan aikaan vuodesta jolloin esiintyy otsonikatoa, mihin tosin ilmaston lämpene-

minen vaikuttaa jäiden lähdön aikaistuessa (Rautio ja Korhola 2002a). Keskileveysas-

teilla otsonikato oli keskimäärin vain 3 % 1980-luvulla (Baird ja Cann 2008 s. 63). Kes-

ki- ja korkeammilla leveysasteilla on laskettu UV-säteilyn lisääntyneen 6–14 % 1980-

luvulta 2000-luvulle tultaessa: Uusi-Seelannissa on mittauksiin perustuen todettu kesä-

aikaisen UVB-säteilyn lisääntyneen 12 % – UVA:n pysyessä muuttumattomana – vuo-

teen 1998–1999 tultaessa.  Näillä leveysasteilla  muutoksen määrittämistä hankaloittaa 
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se, että ilmansaasteiden seurauksena maanpinnan lähellä syntyy UV-säteilyä absorboi-

vaa otsonia ja että maanpinnan UV-monitorointi aloitettiin vasta 1990-luvulla (Baird ja 

Cann 2008 s. 76).

Montrealin sopimuksella, joka neuvoteltiin 1987, on suitsittu otsonikerrokselle haitallis-

ten aineiden käyttöä ja valmistusta. Vuosituhannen alussa otsonikato oli edelleen esillä 

julkisuudessa. Vuonna 2006 etelänavan yllä aukko olikin, vuoden 1998 ohella, laajim-

millaan eli noin 30 miljoonaa neliökilometriä ja otsonikerros oli ohentunut pienimmil-

leen eli noin kolmasosaansa. Arvioidaan, että otsoniaukko ilmestyy vuosittain kuluvan 

vuosisadan puoliväliin asti ja vastaava aukko voi syntyä myös pohjoisnavan ylle (Baird 

ja Cann 2008 s. 61). 

Ultraviolettisäteilyn tunkeutuminen vesistöihin vaihtelee hyvin voimakkaasti  riippuen 

siitä, kuinka sameaa tai kirkasta vesi on tai onko siinä erilaisia värillisiä kromoforisia 

yhdisteitä, jotka absorboivat vaihtelevasti UV-säteilyalueen eri aallonpituuksia. Vesistö-

jen happamoituminen on vähentänyt pintavesien DOC-pitoisuutta, minkä seurauksena 

UV-säteily tunkeutuu syvemmälle ja altistuminen sille kasvaa (Baird ja Cann 2008 s. 

153). Metsätalouden ja turvetuotannon aiheuttamaan vesistöihin päätyvään ravinne- ja 

kiintoaineskuormitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat ojitus,  hakkuu, maanmuokkaus ja 

lannoitus. Maatalousmailla maanmuokkausmenetelmät, ojitus ja pinnanmuodot vaikut-

tavat kiintoaineksen huuhtoutumiseen, jonka seurauksena vesistössä voi esiintyä savisa-

mennusta.  Suojavyöhykkeet,  maanviljelysmenetelmät  ja  turvemaiden ennallistaminen 

ovat keinoja hallita vesistöpäästöjä. Luonnollisesti vuodenaika ja paikalliset sääolosuh-

teet vaikuttavat keskeisesti vesistöihin päätyvään kiintoaineskuormitukseen. Ympäristö-

tekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen monimutkaisuuden vuoksi ympäristömuutok-

sien vaikutuksien ennustaminen on haasteellista:  ilmastonmuutoksen seurauksena sa-

danta ja vesistöihin huuhtoutuva DOC lisääntyy, mistä seuraa UV-säteilyn tunkeutumi-

sen väheneminen. Kuitenkin samanaikaisesti lisääntyy DOC:n pilkkoutuminen UV-sä-

teilyn toimesta ja samalla syntyvien reaktiivisten hapen muotojen määrä, mistä on seu-

rauksena  oksidatiivisen  stressin  lisääntyminen.  Toisaalta  DOC:n  pilkkoutuminen  voi 

myös stimuloida ravintoverkkoa. 

Williamson ym.  (2001) huomauttavat,  että  kromoforinen liukoinen orgaaninen aines 

(saks. Gelbstoff) voi aiheuttaa voimakkaita vaihteluita mahdollisesti  hyödyllisemmän 

UVA-säteilyn ja haitallisen UVB-säteilyn suhteessa. He ovat verranneet järvissä, joissa 
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on DOC:a joko noin 0,5–1 mg l−1 tai 5 mg l−1, suhteen UVA:UVB olevan metrin syvyy-

dellä  yli  tuhat  kertaa  suurempi  jälkimmäisissä  runsashiilisemmissä  järvivesissä.  Ero 

suhteessa johtuu siitä, että DOC:n lisääntyessä UVB:n määrä heikkenee paljon nopeam-

min kuin UVA:n, joka on läpäisevämpää. UV-spektrin koostumus voi vaikuttaa havait-

tuihin säteilyvaikutuksiin, koska sopiva määrä UVA-säteilyä voi näkyvän valon ohella 

tehostaa valoentsymaattista korjausmekanismia (PER), joka vastavaikuttaa UVB-sätei-

lyn aiheuttamiin DNA-vaurioihin, vaikkakaan ei ole tarkkaa kvantitatiivista tietoa UVA-

säteilyn hyödyistä haittoihin nähden (Williamson ym. 2001). Rautio ja Korhola (2002a) 

esittävät, että näkyvän valon alueesta lyhytaaltoinen osa 390–470 nm voi olla korjaavaa 

säteilyä. Erityisesti erilaisia kalvoja, keinotekoisia UV-säteilylähteitä ja kattorakenteita 

käyttämällä vaikutetaan koejärjestelyssä vaikuttavaan UV-säteilyn spektriin. Williamson 

ym. (2001) pitävät keskeisenä kysymystä, mitkä auringonvalon aallonpituudet aiheutta-

vat eniten UV-säteilyvaurioita eliöille luonnossa. He määrittivät koeolosuhteissaan (7 h 

UV-altistus, kuolleisuuden määritys 42 tunnin kuluttua altistuksen loppumisesta 12:12 h 

valo–pimeäsyklissä) Daphnia pulicaria -vesikirpulle biologisesti vaikuttavimmaksi aal-

lonpituusalueeksi 305–335 nm. Baird ja Cann (2008 s. 33–34) esittävät oppikirjassaan 

viitaten lähteeseen vuodelta 1974, että soluihin absorboituvan auringonvalon pääasialli-

set haittavaikutukset syntyvät UVB-aallonpituudesta noin 300 nm. Tämä perustuu sii-

hen, että kyseisessä aallonpituudessa risteävät, eli ovat samanaikaisesti suurimmillaan, 

maanpinnalle saapuvan UVB-säteilyn intensiteetti (fotonien määrä) ja DNA-molekyy-

liin absorboituvan säteilyn määrä. Rautio ja Korhola (2002a) taasen esittävät viitaten 

lähteeseen vuodelta  1979 (Caldwell),  että DNA:n absorptiomaksimi aallonpituudessa 

noin 260 nm tekee UVB:stä biologisesti haitallisinta säteilyä. Caldwell (1979) esittääkin 

viitaten  myös omaan aiempaan artikkeliinsa  vuodelta  1977,  että  aallonpituusalueella 

250–280 nm on sekä otsonin että biologisten nukleiinihappojen suurin UV-absorptio. 

Tämä alue on kuitenkin UVC-säteilyä toisin kuin Rautio ja Korhola väittävät ja siten 

maanpinnalla biologisesti merkityksetöntä. 

UVB:stä 99 % absorboitui 10 cm matkalla humuspitoisessa järvessä (DOC 16,0 mg l−1) 

ja  puolen metrin  matkalla  kirkkaammassa järvessä (DOC 4,9 mg l−1),  kun taas UVA 

(380 nm) ulottui kaksi kertaa syvemmälle (Huovinen 2000). Boreaalisella alueella järvi-

vesien DOC-pitoisuus vaihtelee yleensä välillä 3–30 mg l−1, kun taas muualla Euroopas-

sa pitoisuus on yleensä alle 5 mg l−1 (Thurman 1985, ref. Nikkilä ym. 1999). Käyttämäl-

lä Escherichia coli -bakteerikannasta (CSR06), jolla on mutaatioiden seurauksena puut-
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teellinen solunsisäinen DNA:n korjausmekanismi, tehtyä dosimetriä eli säteilyannosmit-

taria on havaittu, että Etelänapamannerta ympäröivissä kirkkaissa vesistöissä jopa 20–

30  metrin  syvyydessä  ultraviolettisäteily  aiheuttaa  biologisen  vasteen  ja  merkittävä 

määrä UVB-säteilyä tunkeutuu kymmenen metrin syvyyteen (Karentz ja Lutze 1990). 

 2.3 Kuparin ja UV-säteilyn yhteisvaikutukset

On esitetty, että UV-säteily ei muuta raskasmetallien, kuten kuparin, kemiallista muotoa 

siten, että sen myrkyllisyys muuttuisi (Duquesne ja Liess 2003). Kuparin spesiaatioon ja 

siten biosaatavuuteen UV-säteily voi kyllä vaikuttaa ja on odotettavaa, että UV-säteilyn 

ja kuparin haitalliset yhteisvaikutukset perustuvat UV-säteilyn aiheuttamiin DNA-vau-

rioihin ja kuparin aiheuttamaan häiriöön näiden DNA-vaurioiden korjausmekanismeissa 

(Roberts ym. 2017). Joillain lääkkeillä on havaittu yhdessä näkyvän valon ja normaalisti 

haitattoman UV-säteilyn altistuksen kanssa olevan haittavaikutuksina  tulehduksellisia 

valoherkkyysreaktioita, jotka voivat syntyä suorista valotoksisista tai immuunivälittei-

sesti epäsuorista valoallergisista vaikutuksista (Vassileva ym. 1998). Tällaiset valoherk-

kyysreaktiot on tunnettu jo vuosisatojen ajan ja tietoa on hyödynnetty lääkinnällisesti 

valkopälvi-  eli  vitiligo-ihosairauden hoidossa rohdosvalmisteilla.  Valoherkkyys on il-

mentymä yhteisvaikutuksesta, joka voi perustua niin sanotun valotoksisen vierasaineen 

kykyyn virittyä säteilystä ja absorboidun energian aikaansaamista haitallisista reaktiois-

ta soluissa. 

Kahden stressitekijän yhteisvaikutus voi teoriassa olla kahden suuntainen: 

1. Toinen stressitekijä herkistää testieliötä, jolloin seuraavan stressitekijän vaikutus 

korostuu. 

2. Ensimmäinen stressitekijä käynnistää sopeutumisreaktion, joka helpottaa myös 

seuraavaan stressitekijään sopeutumista, tai edesauttaa toiselle stressitekijälle 

altistumisen vähenemistä kilpaillessaan samasta vaikutusreitistä (Naidu 2008 s. 

480–481).

Eliötasolla tarkasteltuna yhteisvaikutus voi teoreettisesti olla seurausta yhteisestä dyna-

miikasta  eli  vaikutusmekanismista  tai  sitten  kineettisistä  tekijöistä,  kuten  metabolian 

muutoksiin liittyvistä syistä. Yllä olevan kohdan kaksi mukaisesti Kim ym. (2009) ha-

vaitsivat, että laboratorioissa keinotekoiseen UVB-säteilyyn (15 µW cm−2) yli 20 peräk-

käisen  sukupolven  ajan  sopeutetut  vesikirput  (Daphnia  magna)  selvisivät  paremmin 
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(p < 0,05)  elossa  kuparin  (LC50  201,8 nM  eli  12,8 µg l−1)  ja  UVB-säteilyn 

(15 µW cm−2)  samanaikaisesta  48  tunnin  stressistä  kuin  sopeuttamattomat  verrokit 

(LC50 135,6 nM eli 8,62 µg l−1). Tutkijat esittivätkin, että säteilyyn sopeutuminen te-

hostaa  kuparimyrkytystä  vastustavaa  suoja-  tai  korjausmekanismia.  PAH-yhdisteiden 

kohdalla  taas  säteilyyn  sopeutuminen  oli  luultavasti  kuluttanut  voimavaroja  ja  siten 

osaltaan tehnyt eliöistä herkempiä PAH-yhdisteiden haittavaikutuksille. Sopeuttaminen 

oli tehty laboratoriossa käyttäen ympäristöolosuhteisiin nähden realistista UVB-säteilyn 

tasoa, joka oli ympärivuorokautiselta tehotiheydeltään eli irradianssiltaan 15 µW cm−2 

muodostaen päiväannokseksi (energiakertymä pinta-alaa kohti) 1,2 J cm−2. Säteily vas-

tasi annokseltaan Koreassa helmikuussa mitattavaa päiväannosta ja puolta huhtikuisesta 

päiväannoksesta. Alle 24 h ikäisten vesikirppujen UV-altistuskokeissa tutkijoiden käyt-

tämällä  ympärivuorokautisella  säteilyn  tehotiheydellä  25 µW cm−2 (vastaten  arviolta 

päiväannosta 2 J cm−2) alkoi esiintyä jo kuolleisuutta yhden vuorokauden jälkeen. Huo-

mioitavaa Kimin ym. (2009) tutkimuksessa on se,  että UV-säteilytys oli ympärivuoro-

kautista. Myöskin käytetty kuparipitoisuus 10 µg l−1 on huomiota herättävän pieni. Pig-

mentoitumista ei oltu havaittu monta sukupolvea kestäneestä sopeuttamisesta huolimat-

ta. Myöskään pakeneminen ei voinut koejärjestelyssä tuoda suojaa UV-säteilyä vastaan, 

koska säteily vaimeni vain < 6 % testiastiassa neljän senttimetrin matkalla. Koetta edel-

tänyt UV-säteilyyn sopeuttaminen yli 20 sukupolven ajan ei ollut vaikuttanut vesikirp-

pukannan lisääntymiskykyyn, pituuskasvuun tai lisääntymisen alkamisen ajankohtaan. 

Tutkijat (Kim ym. 2009) havaitsivat antioksidanttina toimivan C-vitamiinin lisäämisen, 

sekä yhdessä UVB-säteilyn kanssa että ilman UV-säteilytystä, parantavan vastustusky-

kyä kuparia kohtaan muttei muita tutkittuja aineita (fluoranteeni, pyreeni, sulfatsiatsoli, 

kadmium) kohtaan. Tästä he päättelivät, että kuparilla on erilainen myrkkyvaikutusme-

kanismi kuin muilla tutkituilla aineilla.  Tutkijat esittivät, että kuparin ja UVB-säteilyn 

haittavaikutukset ilmenevät jonkin yhteisen vaikutusmekanismin, esimerkiksi redox-jär-

jestelmän, kautta. Redox-kiertoa häiritessään kupari ensin pelkistyy entsymaattisesti ja 

sitten luovuttaa elektronin happimolekyylille O2 luoden radikaalin superoksidianionin, 

joka on soluissa oksidatiivista stressiä aiheuttava reaktiivinen hapen muoto (ROS) (Kim 

ym. 2009). 

Kahden tai useamman eri stressitekijän yhteisvaikutuksia tutkittaessa on otettava huo-

mioon, miten kukin tekijä vaikuttaa testiympäristöön. Toisin sanoen aiheuttaako jokin 
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tekijä koeympäristöön sellaisia muutoksia, joilta verrokkiryhmät säästyvät. Laboratorio-

tutkimusten soveltamissa ympäristöön haasteena tietysti on mahdollisten vaikuttavien 

tekijöiden suuri lukumäärä. Kuten myös tämän pro gradu -työn koejärjestelyssä, joka ei 

ollut niin sanottu ”flow-through” eli läpivirtaava testi, jossa sama kasvatusliuos virtaisi 

kaikille koeyksiköille, saattaa muutoksia syntyä eristettyihin kasvatusliuoksiin. Tähän 

tapaan kuparin biosaatavuus saattaa muuttua UV-säteilyn vaikutuksesta, sillä Kari ja Gi-

ger (1995) ovat havainneet, että  UV-säteily voi hajottaa raudan liukoisena pitäviä ED-

TA-molekyylejä, joita oli  myös  tämän opinnäytetyön tutkimuksessa käytetyssä kasva-

tusliuoksessa. 

Tässä opinnäytetyössä sovelletussa lisääntymistestiohjeessa viitataan ohjeen päivittämi-

seksi toteutetun laaduntarkkailuohjelman vuoden 1997 loppuraporttiin, jonka mukaan 

Elendt M4 ja M7 kasvatusliuosten sisältämän metalleja kelatoivan EDTA:n on osoitettu 

vähentävän kadmiumin myrkyllisyyttä (”apparent toxicity”) verrattuna EDTA:a sisältä-

mättömiin kasvatusliuoksiin (OECD 1998). Kuvassa 2.6 on esitetty metallin, esimerkik-

si  kuparin,  ja EDTA:n eräs kompleksi.  Kupari  sitoutuu humukseen vahvemmin kuin 

kadmium. Täten voidaan päätellä, että kuparilisäyksien myrkyllisyys pienenee EDTA:n 

vaikutuksesta samankaltaisesti kuin on havaittu kadmiumin myrkyllisyyden pienenevän. 

Käytetyssä standardiohjeessa ei suositella Elendt M7:ä käytettäväksi metallia sisältävien 

aineiden  testaamiseen  (OECD 1998).  Tässä  opinnäytetyössä  vesikirppujen  kasvatus-

liuokseksi kuitenkin valittiin Elendt M7 -liuos, koska se on Elendt M4:n ohella ainoa 

tunnettu koostumukseltaan täydellisesti määritelty vesikirppujen pitkäaikaiseen kasva-

tukseen soveltuva kasvatusliuos (OECD 2012). Standardin vanhemmassa versiossa huo-

mautetaan, että vaihtoehtoisissa, EDTA:a sisältämättömissäkin, kasvatusliuoksissa (ku-

ten ASTM reconstituted hard fresh water) kompleksoitumista voi aiheuttaa niissä ravin-

tona käytettävä merilevä (OECD 1998). Tämä maininta leväravinnon heikosta  kelatoi-

40

http://image.absoluteastronomy.com/images/encyclopediaimages/m/me/metal-edta.png
http://image.absoluteastronomy.com/images/encyclopediaimages/m/me/metal-edta.png


miskapasiteetista on tosin otettu pois uusimmasta standardista, joka on julkaistu tämän 

opinnäytetyön kokeellisen osuuden jälkeen (OECD 2012). 

Alla on tarkasteltu tässä opinnäytetyössä käytetyn Elendt M7 -kasvatusliuoksen ravin-

teena  sisältämän  Fe-EDTA-yhdisteen  mahdollista  merkitystä  kuparin  biosaatavuuden 

kannalta koeastioissa. Kasvatusliuos sisältää ohjeen mukaan seuraavat alkuaineet aine-

määrän mukaisessa suuruusjärjestyksessä: Cl > Ca (1 998 µmol l−1 eli 80 mg l−1) > Na 

(850 µmol l−1 eli 20 mg l−1 muun muassa bikarbonaattiyhdisteestä) > S (sulfaattina) ~ 

Mg (500 µmol l−1 eli 12 mg l−1) > K > Si > B > N (3,23 µmol l−1 eli 45 µg l−1, nitraattity-

pen suhde ammoniumtyppeen on 656:1)  > P (2,11 µmol l−1 eli  65 µg l−1)  > Li  > Fe 

(0,895 µmol l−1 eli 50 µg l−1) > Mn (0,455 µmol l−1 eli 25 µg l−1) > Rb ~ Sr > Zn > Co ~ 

Br, Cu (0,0246 µmol l−1 eli 1,6 µg l−1) > I > Se > V > Mo sekä kolmea vitamiinia (tia-

miini, B12 ja biotiini). Lisäksi on huomattava, että leväravinnon lisääminen muuttaa jon-

kin verran kasvatusliuoksen koostumusta. Ohjeenmukaisesta leväruokinnasta tulee koe-

astiaan  hiiltä  0,1–0,2 mg Daphnia−1 vrk−1 eli  kolmen  vuorokauden  leväannos  sisältää 

hiiliatomeja 25–50 µmol l−1. Valmistusaineista tulee karbonaattia (CO3
2−) 771µmol l−1 eli 

42 mg l−1.  Kuten  kaavasta  6 nähdään,  Elendt  M7  on  kovuusindeksiltään 

250 mg CaCO3 l−1 ja siten voidaan luokitella kovaksi vedeksi (Baird ja Cann 2012 s. 

448).

(6)

Vesikirppututkimusten kannalta relevantin suuruisen kuparilisäyksen tekeminen ei muu-

ta  kasvatusliuosta  merkittävästi  rikkiravinteen  eikä  ionivahvuuden suhteen  (taulukko 

2.6). Merkille pantavaa on, että jokaisessa taulukossa 2.6 esitetyssä, tässä työssä tehdys-

sä lisääntymistestin raportoinnissa olevassa nimellisessä kuparilisäyksessä on ainemää-

räisesti  vähemmän kupariatomeja kuin EDTA-molekyylejä,  joita  on 1,67 µmol l−1 eli 

melkein kaksi kertaa niin paljon kuin rautaa (0,895 µmol l−1). Kasvatusliuoksessa on siis 

tekovaiheessa rautaan nähden ylimääräisiä,  vapaita  EDTA-molekyylejä.  Tämän opin-

näytetyön osana olevassa lisääntymiskokeessa käytetyssä, vesikirppujen lisääntymisen 

ja selviämisen vähentymisen kannalta merkittäväksi osoittautuneessa, suurimmassa ra-
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portoitavassa kuparilisäyksessä 90 µg l−1 on ainemäärällisesti  60 % enemmän kuparia 

kuin ravinteena annettavaa, EDTA-molekyyleihin kompleksoitua rautaa. 

Taulukko 2.6: Kuparin ja sulfaatin laskennalliseta mikromolaarisuudet (µmol l−1) 
puhtaassa Elendt M7 -kasvatusliuoksessa ja liuokseen tehdyssä neljässä eri 
kuparilisäyksen tasossa.

Elendt M7b Cu 3 µg l−1 Cu 9 µg l−1 Cu 30 µg l−1 Cu 90 µg l−1

[Cu] 0,0246 0,0718 0,166 0,497 1,44

[SO4] 501 501 501 502 503
a Laskettu yhteen Elendt M7 -reseptin ja kuparilisäyksen mukana tulevat ainemäärät ottamatta 
huomioon valmistuksessa käytetyn ionivaihdetun veden sisältämää kuparimäärää (0,01 µg l−1). 
b Elendt M7 sisältää myös muun muassa: [EDTA] 1,67 µmol l−1, [Fe3+] 0,895 µmol l−1, [Ca2+] 
1 998 µmol l−1, [Zn2+] 0,0954 µmol l−1, [Co2+] 0,0420 µmol l−1, [Mn2+] 0,455 µmol l−1 ja [Mg2+] 
500 µmol l−1.

EDTA-molekyylien  ylimäärästä  osa  voinee  muodostaa  kuparikomplekseja,  kuten 

[Cu(EDTA)]2-. Tähän antaa viitettä se, että monien metallien, kuten kalsiumin, magne-

siumin, sinkin ja mangaanin, stabiilisuusvakiot (Log K) reaktioille metalli–EDTA ja me-

talli–maa ovat raudan reaktiota lukuun ottamatta kuparin stabiilisuusvakiota pienempiä 

(Lindsay ja Norvell 1969, ref. Yu 1992 s. 57–58). Maa- ja vesiympäristöjen vertailuun 

on muistettava suhtautua suurella varauksella. Alla kaavakokoelmassa  7 (kaavoissa L 

tarkoittaa ligandia) on esitetty stabiilisuusvakiot (Log K) raudan, kuparin ja kalsiumin 

EDTA-komplekseille (Sillen ja Martell 1964, ref. Bohn 1985 s. 39).

Fe(III) + L = Fe(III)L 25,0
Cu + L = CuL 18,5
Ca + L = CaL 10,6

(7)

Stabiilisuusvakioista nähdään, että rauta muodostaa selvästi vahvemman kompleksiyh-

disteen  kuin  kupari.  Tässä  opinnäytetyössä  käytettyjen  testiliuoksien  pH oli  noin  8. 

Strawn  ym.  (2015  s.  102)  ovat  esittäneet  perustuen  tietokonemallinnukseen  götiitin 

(FeOOH) liukoisuudesta 50 µM EDTA-liuoksessa, että raudan ja EDTA:n kompleksit 

ovat tässä samassa pH:ssa 8 pääasiassa muodoissa FeOH(EDTA)2− ja Fe(EDTA)−, siten 

että molempia muotoja on lähes yhtä paljon. Whiten (1997 s. 217) mukaan raudan hyd-

roksidimuoto muuttuu kelaattimuotoa hallitsevammaksi pH:ssa 9, mutta kalkkipitoisissa 

maissa jo pH:ssa 8, kun Ca(EDTA)2− tulee raudan kelaattia stabiilimmaksi. Norvell ja 

Lindsay (1969) myös toivat esille, että maassa raudan EDTA-kompleksi muuttui epästa-

biiliksi neutraalia emäksisemmissä oloissa eli jo pH:ssa 7,3 ja 7,85, kun taas kuparin 
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EDTA-kompleksi oli yksi stabiileimmista lähellä neutraalia pH-aluetta mutta purkautui 

emäksisissä maissa kalsiumin vaikutuksesta. 

Peltomaissa  on  Suomessa  viljavuustutkimuksen  perusteella  kalsiumia  keskimäärin 

1 441 mg l−1 (vaihteluväli 116–10 880 mg l−1) ja kuparia 4,5 mg l−1 (Mäkelä-Kurtto ym. 

2002), eli keskimäärin peltomaassa ainemääräsuhde Ca:Cu on 510 ja ainemääräsuhde 

Ca:Fe 2,7. Valmistusaineiden perusteella Elendt M7:ssä ainemääräsuhde Ca:Cu 81 000 

ja Ca:Fe on 2 200. Tämän opinnäytetyön lisääntymistestin suurimmassa raportoidussa 

kuparilisäyspitoisuudessa (90 µg l−1) nimellinen ainemääräsuhde Ca:Cu on 1 400. Täl-

löin siinä kuparin kanssa kilpailevan kalsiumin (80 mg l−1) ainemäärän suhde kupariin 

on lähes kolminkertainen verrattuna suomalaiseen keskimääräiseen peltomaahan. Kalk-

kipitoisissa  maissa  (≥ 15 % CaCO3)  kalsiumia  on  kuitenkin  vielä  kymmeniä  kertoja 

enemmän. Ottaen lisäksi huomioon, että keskimäärin suomalaisissa peltomaissa aine-

määräsuhde Cu:Fe on 0,0053, kun taas puhtaassa Elendt M7:ssä suhde on 0,027 ja ku-

parilisäyksessä 90 µg l−1 se on jo 1,6. Tällöin kupari  voi olla kalsiumista huolimatta 

merkittävä  kilpailija  sitoutumaan  EDTA:han  raudan  tilalle  vesikirppututkimuksien 

Elendt M7:ssä. 

EDTA on ympäristössä pysyvä ja sen katsotaan hajoavan pääsääntöisesti abioottisesti 

fotolysoitumalla ja esimerkiksi kulkeutuvan vedenpuhdistuslaitoksilta vesistöön hajoa-

matta (Kari ja Giger 1995), vaikkakin myös sen biohajoamisesta julkaistaan raportteja 

kasvavassa määrin (Bucheli-Witschel ja Egli  2001). Kari ja Giger (1995) havaitsivat 

Glatt jokeen, joka on Reiniin virtaava matala joki Sveitsissä, jätevedenpuhdistamolta 

päätyvän EDTA:n valohajoamista  tutkittaessaan,  että  suurin osa EDTA:n ympäristön 

kannalta merkityksellisistä muodoista, kuten Ca-EDTA, Zn-EDTA, Cu-EDTA, Ni-ED-

TA, Mn-EDTA, ei valohajoa. EDTA:n muodoista vain Fe(III)-EDTA hajoaa tyypillisissä 

ympäristöolosuhteissa nopeasti auringon valossa (pääasiassa UVA), minkä vuoksi tämä 

muoto määrittää kokonaisuudessaan EDTA:n hajoamista ympäristössä (Kari  ja Giger 

1995). Sen puoliintumisajan suorassa valohajoamisessa arvioidaan Glatt joessa olevan 

alle neljä tuntia ympärivuotisesti. Siten Fe(III)-EDTA hajoaa noin yhden kesäpäivän sä-

teilystä kyseisessä joessa (globaalisäteilyn ollessa noin 800 Wh m−2 keskipäivällä). 

Edellä mainitun perusteella Fe(III)-EDTA:n valohajoaminen voi olla merkittävää tämän 

opinnäytetyön kaltaisessa lisääntymistestissä, jossa käytetään samaa kasvatusliuosta 2–3 
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vuorokautta, kunnes se vaihdetaan uuteen samanlaiseen. Artikkelissa ei tuotu esille, mit-

kä ovat EDTA:n hajoamistuotteet ja mitkä aallonpituudet osallistuvat valohajotukseen. 

Valohajoavan EDTA:n osuuden määrityksessä käytettiin sekä auringon valoa että aal-

lonpituusalueen 313–436 nm eli lähinnä UV-alueen keinovaloa. Edellä mainitut tutkijat 

havaitsivat laboratoriotutkimuksissa, että Glatt joen vedessä Fe(III)-EDTA:n puoliintu-

misaika, jossa keskusatomi vaihtui joksikin toiseksi metalliksi, oli 20 vuorokautta. Siten 

ilman valohajoamista Fe(III)-EDTA ei merkittävästi muutu tavanomaisessa vesikirppu-

jen kasvatusliuoksen valmistuksessa ja varastoinnissa. 

 2.4 Ympäristötoksikologiset testit

 2.4.1  Lisääntymistestit vesikirpuilla

Vesikirput muodostavat oman Cladocera-lahkon, joka kuuluu äyriäisiin. Ne ovat kool-

taan millimetriluokkaa. Testieliöinä käytetään yleensä Daphnia-sukuun lukeutuvia laje-

ja, jotka kuuluvat makean veden eläinplanktoniin. Tämän suvun ekologia on hyvin tun-

nettu (Ebert 2005). Vesikirput muodostavat tärkeän osan monissa pelagisissa makean 

veden ravintoverkoissa ollessaan planktivoristen kalojen ravintoa ja aiheuttaessaan voi-

makkaan  laidunnuspaineen  kasviplanktonille  ja  bakteereille  (Williamson  ym.  2001). 

Suolapitoisuuden pitäisi  vastata  alle  5-prosenttista merivettä  (1,5 g merisuola litrassa 

vettä), mutta Daphnia magna -laji sietää suolaisempaakin vettä, jossa voi olla jopa 20 % 

merivettä (Ebert 2005). 

Vesikirppuja käytetään testieliöinä myrkyllisyystutkimuksissa, joihin ne pieninä, nopea-

kasvuisena ja nopeasti lisääntyvänä soveltuvat hyvin. Suotuisissa oloissa Daphnia-lajit 

lisääntyvät partenogeneettisesti eli suvuttomasti tuottaen jälkeläisinä vain naaraita. Ko-

keissa on siten mahdollista käyttää geneettisesti samanlaisia, samanikäisiä ja samaa su-

kupuolta olevia yksilöitä, jolloin testiyksilöiden välinen vaihtelu on vähäistä. Vesikirput 

vaihtavat kasvaessaan kuorensa joka toinen tai kolmas päivä. Vesikirpun (Daphnia) en-

simmäinen poikue syntyy noin kymmenen vuorokauden ikäisenä (lämpötilassa 20 °C) 

ja uusi poikue sen jälkeen 3–4 vuorokauden välein (Ebert 2005). Keskimääräinen poi-

kueen koko on 14–65 yksilöä (De Schamphelaere 2003 s. 38). Lisääntymistestin aikana 

jokaisen vesikirpun koeastia tarkastetaan päivittäin, minkä yhteydessä syntyneet poika-

set  (engl.  neonate)  lasketaan ja  poistetaan astiasta.  Kokeen lopuksi  lasketaan yhteen 

emon synnyttämä poikasmäärä, jolloin saadaan kumulatiivinen poikastuotanto. Testin 

pituus 21 vuorokautta on merkittävä osuus vesikirpun elinkierrosta ja tuo siten esille 
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kroonisia vaikutuksia. Kaloilla taas 28 päivässä voidaan havaita väliaikaista palautumis-

ta jostain haittavaikutuksesta mutta 18 kuukaudessa nähdään jo lisääntynyttä kuollei-

suutta (De Schamphelaere 2003 s. 17).

Tässä opinnäytetyössä hyödynnetyn OECD:n testiohjeen tavoitteena on arvioida kemi-

kaalien vaikutusta  Daphnia magna -vesikirpun kumulatiiviseen lisääntymistulokseen. 

Vuonna 1984 hyväksytyn lisääntymistestiohjeen ensimmäisen version mukaisten kokei-

den tuloksissa on yleisesti havaittu vaihtelua (OECD 1998). Tämän työn kokeellisen 

osuuden toteuttamisessa (kesällä 2003) sovellettu päivitetty, toinen versio ohjeesta on 

hyväksytty vuonna 1998. Toinen versio perustuu tutkimukseen ja laaduntarkkailuohjel-

miin (”ring-test”) vuosilta 1992 ja 1994. OECD tarkastelee laatimiaan kemikaalitestaus-

ohjeita määräajoin tieteellisen kehityksen valossa (OECD 1998). Kolmas ja uusin versio 

testiohjeesta on vuodelta 2012 (OECD 2012). 

Yhdeksi keskeisistä eroista testiohjeen toisen ja kolmannen version välillä mainitaan 

uusi vastemuuttuja eli lisääntymisen laskentaperiaate. Jos testin aikana tapahtuu tutkitta-

vasta aineesta, tai muista koekäsittelyistä, riippumaton tahaton (kuolinsyytä ei tiedossa) 

ja/tai vahinkoon perustuva (kuolinsyy on tiedossa) testieliön kuolema, vastemuuttujana 

ilmoitetaan edelleen tuotettujen elävien jälkeisten kokonaismäärä kokeen lopussa ilman 

tahattomasti/vahingossa kuolleiden tuottamia jälkeläisiä. Kuolleisuutta voidaan tarkas-

tella esimerkiksi Cochran-Armitage trenditestillä (OECD 2012), jotta selviäisi, johtuiko 

kuolema tutkittavan aineen aiheuttamasta myrkytyksestä annos-vastemallin avulla tar-

kasteltuna. Jos kuolema tulkitaan myrkkyvaikutuksesta aiheutuneeksi, voidaan uusim-

man  testiohjeen  perusteella  uuden  vastemuuttujan  tulosten  laskentaan  ottaa  mukaan 

myös näiden kesken testin myrkkyvaikutukseen kuolleiden emojen poikastuotanto. Testi 

on puolistaattinen (engl. ”semi-static”) eli yksin eläviä yksilöitä liikutellaan astioista toi-

seen kasvatusliuoksen uudistamiseksi vähintään kolmesti  viikossa toisin kuin muissa 

OECD:n selkärangattomien lisääntymistesteissä. Omien kokemusten perusteella liikut-

telu lisää tahattomien ja vahinkokuolemien määrää sekä voi mahdollisesti muutenkin 

vahingoittaa testieliöitä, mistä kärsii kokeen tarkkuus. 

Ensimmäisen vuonna 1984 julkaistun OECD:n testiohjeen kehittämiseksi Euroopan yh-

teisön  alueella  tehtiin  laboratorioiden  välinen  ringtest-vertailututkimus  (Baird  ym. 

1989). Sen tuloksena havaittiin, että vaikka ruokinnan määrä (1,0 mg C l−1) pysyi sama-
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na,  vesikirppujen  21  vuorokauden  kumulatiivinen  poikastuotanto  vaihteli  välillä  9–

129 poikasta Daphnia−1. Vaihtelu on voinut johtua kokeissa vallinneista ympäristöolois-

ta tai käytetystä Daphnia magna -vesikirppukannasta. Kokeeseen osallistui 37 laborato-

riota, joista 15 ei täyttänyt testin vaatimuksia, pääasiassa koska keskimääräinen emo-

kohtainen poikastuotanto oli < 70. Laadukkaan datan tuottaminen ekotoksisuustesteillä 

on haasteellista. Vuoden 1998 testiohjeeseen tehtiin tarkempia suosituksia liittyen ruo-

kintaan (OECD 1998). 

 2.4.2  Vastemuuttujien, koejärjestelyn ja tulosten 
esittämistapojen vaikutukset testien tulkintaan
Toksikologisen tutkimuksen suunnitteluun liittyy käytettävän eliön, vaikutus- ja seuran-

ta-ajan sekä vastemuuttujan,  josta  toksikologiassa käytetään englanninkielessä termiä 

endpoint (OECD 2006), valinnat. Endpoint eli päätepiste tai vastemuuttuja on havain-

noitava biologista haittavaikutusta kuvaava suure. Yhdessä tutkimuksessa voidaan ha-

vainnoida myös useampaa päätepistettä eli vastemuuttujaa. Haitallinen vaikutus voi liit-

tyä muutoksiin eliön rakenteessa ja koossa, käyttäytymisessä, elintoiminnoissa, kasvus-

sa,  kehityksessä,  lisääntymismäärässä  ja  sen  ajoittumisessa  tai  sukupuolijakaumassa. 

Vesikirput ovat suurelta osin läpinäkyviä, mikä mahdollistaa sen, että aineiden myrkky-

vaikutuksia voidaan jopa tutkia mittaamalla visuaalisesti mikroskoopilla havaittavaa sy-

dämen sykettä. Muutoksia voidaan tarkastella myös monisukupolvisesti tai monilajisis-

sa populaatioissa. Joissain rajoissa toimivassa sietokyvyssä sekä käytökseen ja fysiolo-

gisiin muutoksiin perustuvissa suojamekanismeissa ja sopeutumisessa on usein kyse tra-

de off -tilanteesta eli valinnasta voimavarojen käyttämisestä esimerkiksi eliön kasvun tai 

lisääntymisen ja suojautumisen tai elpymisen välillä. 

Vastemuuttujien ja koe-eliöiden valinnat määrittävät koko myöhempää riskinarvioimi-

sen prosessia. Alkujaan lyhyen aikavälin vaikutusten eli akuutin toksisuuden tarkastelu 

oli hallitsevaa yksinkertaisuutensa vuoksi. Myöhemmin on todettu kasvava tarve löytää 

herkkiä subletaaleja vastemuuttujia (Dahl ym. 2006). Laajemmin ajateltuna ympäristö-

tutkimuksessa  päätepisteeksi  voidaan  valita  myös  jokin  fysikaalis-kemiallinen  vaste-

muuttuja. 

Tässä opinnäytetyössä käytetty OECD-standardi esittää raportoitavaksi vastemuuttujaa 

kuvaavaksi suureeksi joko arvon ECx (esimerkiksi EC10) tai arvot LOEC ja NOEC. EC10 

lisääntymiselle on arvio pitoisuudesta, joka pienentää lisääntymistä 10 %. LOEC (Lo-

west Observed Effect Concentration) lisääntymiselle on pienin havaittu lisääntymiseen 
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vaikuttava testiliuoksen pitoisuus. NOEC (No Observed Effect Concentration) lisäänty-

miselle  on  havaittu  lisääntymiseen vaikuttamaton  pitoisuus.  NOEC on ensimmäinen 

LOEC:a pienempi testissä käytetty pitoisuus. 

Myrkyllisyyden kynnysarvojen eli NOEC- ja LOEC-arvojen ongelma on, että ne ilmai-

sevat vain yhden pitoisuuden  eivätkä sisällä luottamusväliä (OECD 2006).  Niille saa-

daan eri tutkimuskerroilla eri arvot, ja jos vaihtelu on suurta, estimoitu NOEC on todel-

lisuutta suurempi, ja jos taas tutkimus on ollut tilastollisesti vahva, saatetaan saada tilas-

tollisesti merkitsevä ero todellisuudessa merkityksettömälle pitoisuudelle (ECHA 2008 

s. 8–9). Tutkimuksessa tarvittavat pitoisuudet ja rinnakkaisten määrät ovat riippuvaisia 

siitä, halutaanko estimoida NOEC varianssianalyysillä vaiko esimerkiksi EC10 regressio-

analyysilla. NOEC:n arvioimiseksi rinnakkaisten määrän on oltava suuri. Regressioana-

lyysillä arvioitavaa ECx:ä varten on edullista tinkiä rinnakkaisten määrästä ja käyttää 

useampia  pitoisuuksia  koejärjestelyn  kokoa  kasvattamatta.  Luottamusvälit  sisältäviä 

ECx-arvoja käyttämällä eri kokeiden välinen vertailu helpottuu (ECHA 2008 s. 11).

Laboratorioissa tehtyjen ekotoksisuustestien tulosten soveltaminen vaihteleviin olosuh-

teisiin ympäristössä on haastavaa. Vaikka laboratoriotestien perusteella voidaan tehdä 

arvioita vaikutuksista populaatioihin, lajien välisiin suhteisiin ja ekosysteemeihin sovel-

tamalla ekologisia teorioita, ympäristössä on myös aina suuri määrä kemiallisia, fysi-

kaalisia muuttujia ja vuorovaikutuksia. Epävarmuutta aiheuttaa puutteellinen tieto muun 

muassa ympäristötekijöiden vaikutuksista stressitekijöiden altistumisreitteihin ja muun-

tumiseen sekä muutoksiin eliöiden herkkyydessä, käyttäytymisessä ja keskinäisissä suh-

teissa. De Schamphelaere (2003 s. 232) pyrki väitöskirjassaan parantamaan ympäristö-

mittauksiin perustuvaa mallinnusta kuparin biosaatavuuden näkökulmasta,  mutta kui-

tenkin tiedolliseksi aukoksi jäi  soveltaminen eri  lajeihin erilaisissa ympäristöissä,  eli 

ekologinen  relevanssi.  Ympäristöstä  mitattavan  pitoisuuden (kuten  LC50)  sijasta  on 

käytetty annosta kuvaavana suureena mitattavaa organismiin kertyneen myrkyn määrää 

(LR50 eli lethal residue 50 %), mikä voi auttaa ympäristöstä mitattavien pitoisuuksien 

biosaatavuuteen liittyviin epävarmuuksiin (Penttinen ym. 2008). 

On siten tärkeää tehdä myös kenttätutkimuksia ja pitkäaikaista ympäristön laadun seu-

rantaa. Lisäksi oleellista on määritellä, kuinka laajalla maantieteellisellä alueella, min-

kälaisissa vuorovaikutuksissa ja ajallisella perspektiivillä riskejä arvioidaan. Sekä kent-
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täkokeissa että laboratoriotyöskentelyssä on käytännössä aina rajalliset ajalliset ulottu-

vuudet. Laboratorioiden ylläpito vaati kustannuksia ja ympäristö muuttuu, vähintäänkin 

ilmastonmuutoksen vuoksi. Ajan kuluessa raja kokeen ja seurannan välillä muuttuu häi-

lyväksi. Tässä opinnäytetyössä käytetyn tapaiseen ympäristötoksikologiseen testiin voi-

daan esittää populaatiodynamiikkaan liittyvänä jatkokysymyksenä, milloin yksilötasolla 

havaitut haitalliset vaikutukset johtavat merkittävään kumulatiiviseen vaikutukseen yh-

dyskunnassa ja milloin yhdyskunta kykenee puskuroimaan haittoja. 

QSAR (quantitative structure-activity relationships) eli kvantitatiivinen rakenne–aktiivi-

suussuhde ja SAR (structure-activity relationships) ovat testittömiä eli eläinkokeettomia 

non-test-menetelmiä (päätössääntöjä), joita käytetään tietokonepohjaisessa (in silico) es-

timointimenetelmissä (Worth ym. 2007). (Q)SAR-malleilla voidaan ennustaa molekyy-

lin kemiallisten rakenteiden perusteella sen fysikaalis-kemiallisia, toksikologisia ja kul-

keutumisominaisuuksia, eli mahdollisia toimintamekanismeja. Tällaiset mallit sisältävät 

käsityksen (teoreettis–laskennallisen,  empiiris–tilastollisen  tai  asiantuntija-arvion)  ke-

miallisen rakenteen ja tarkasteltavan vastemuuttujan välisestä suhteesta. 

Validoidulta mallilta vaaditaan selkeästi määritelty vastemuuttuja eli päätepiste, yksise-

litteinen ja julkaistu algoritmi, määritelty sovellusala,  mallin ennustevoimaa mittaava 

tunnusluku ja jos mahdollista, mekanistinen tulkinta vaikutuksesta (Worth ym. 2007). 

Toisaalta malleja voidaan käyttää myös arvioitaessa jonkin molekyylin todennäköisesti 

merkittäviä toksikologisia vastemuuttujia (päätepisteitä, reseptoreita). Tilastollisia me-

netelmiä, joita voidaan käyttää tällaisten luokittelevien QSAR-mallien laadintaan, ovat 

lineaarinen erotteluanalyysi (linear discriminant analysis,  LDA), logistinen regressio-

analyysi ja classification tree -analyysi (Worth ja Cronin 2003). 

QSAR-malleja  on  tyypillisesti  käytetty  akuuttien  vaikutusten  mallintamiseen,  koska 

krooniset vaikutukset, kuten lisääntymisen väheneminen, eivät tyypillisesti perustu yk-

sittäiseen kemialliseen reseptoriin, vaan vastemuuttujan vaihtelu on seurausta monimut-

kaisemmista,  usein tuntemattomista,  vaikutusmekanismeista liittyen esimerkiksi ener-

giametaboliaan, alkion kehitykseen ja ravinnon hankintaan. Liittyen lisääntymismyrkyl-

lisyyteen  QSAR-mallintamista  on  kuitenkin  pidetty  mahdollisena  keinona  vähentää 

eläinkokeita,  esimerkiksi hormonihäiriköitä (endocrine disruption) tutkittaessa (Worth 

ym. 2007). Eläinkokeettomat menetelmät ovat hiljalleen yleistyneet hallinnollisissa me-

nettelyissä, kun esimerkiksi myös REACH-menettelyssä on hyväksyttyä hyödyntää va-
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lidoitua QSAR-mallintamista akuuteista ja kroonisista vaikutuksista sekä biokertyvyy-

destä kaloille (Lillicrap ym. 2016). Euroopan kemikaaliviraston esittelemiä saatavilla 

olevia tietokoneohjelmistoja ovat esimerkiksi OECD:n QSAR Toolbox, Tanskan ympä-

ristönsuojeluhallinnon Danish (Q)SAR Database ja Toxtree. 

Toksikologian perusteoksessa kiteytetään vallitseviksi tutkimuksellisiksi ongelmiksi ke-

mikaalien pienten pitoisuuksien muodostamat riskit ja säteilyn vaikutukset kroonisessa 

altistumisessa verrattuna akuuttiin altistumiseen (Klaassen 2013 s. 1113). Tärkeä on tut-

kimuksella myös selvittää määrällisesti paljon käytettyjen kemikaalien tuntemattomia ja 

odottamattomia vaikutuksia. 

 2.4.3  Biosaatavuusmallit kuparin toksisuuden arvioinnissa

Mallintamalla on mahdollista arvioida tietokoneohjelmistoilla biosaatavuutta erilaisissa 

ympäristöissä määrittämällä vallitsevia vedenlaatutekijöitä sen sijaan, että tehtäisiin tok-

sisuustestejä tapauskohtaisesti kussakin ympäristössä (De Schamphelaere 2003). Tosin 

tietokoneohjelmistot mahdollistavat toimimisen jopa niinkin, että jos joitain malliin tar-

vittavia muuttujia ei mitata rutiininomaisesti jollain alueella, EPA:n (2016) sovellusoh-

jeessa suositellaan arvioimaan puuttuvat muuttujat. Lisäksi vedenlaatutekijät saattavat 

vaihdella vuorokausittain tai vuodenajoittain, mikä vaikeuttaa mallinnusta. 

Kuparin biosaatavuuden ja myrkyllisyyden mallintamiseen voidaan käyttää esimerkiksi 

EPA:ssa ja  HydroQual-yhtiössä  kehitettyä  monenlaisiin  vesiympäristöihin  soveltuvaa 

Biotic  Ligand Model  eli  BLM-mallia.  Se koostuu monesta osamallista ja  ottaa huo-

mioon vesikemian, metallin muodon sekä metallin ja muiden ionien vuorovaikutukset 

organismin ja veden rajapinnalla (Deleebeeck 2008 s. 26). BLM sisältää kymmenen ve-

denlaatutekijää (DOC, pH, [Ca2+],  [Mg2+],  [Na+],  [K+],  [SO4
2−],  [Cl−],  alkaliniteetti  ja 

lämpötila)  ja  sen periaate  on esitetty  pääpiirteissään  kuvassa  2.7.  Malli  olettaa,  että 

myrkkyvaikutus on riippuvainen pääasiassa siitä metallimäärästä, joka sitoutuu bioke-

miallisiin reseptoreihin organismissa, kuten kaloilla kiduksiin. BLM on alun perin kehi-

tetty ennustamaan kuparin akuuttia myrkyllisyyttä kaloille: kiduksista mitattiin niihin 

kertyneitä kuparipitoisuuksia ja selvitettiin missä kidusten kuparikuormassa (LA50 eli 

Lethal  Accumulation 50 %) puolet  populaatiosta  kuolee (De Schamphelaere 2003 s. 

244, Deleebeeck 2008 s. 30). Seuraavaksi BLM-teoriaa ja -ohjelmistoa ekstrapoloitiin ja 

kalibroitiin paljon pienikokoisempien vesikirppujen akuutin kuparitoksisuuden mallin-
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tamiseen. Bioottinen ligandi on kuparin kanssa sitoutuva biokemiallinen reseptori, joka 

on osa organismia. Sitoutumiseen luonnollisesti vaikuttavat sekä keskusatomin että li-

gandin muoto kyseisten vedenlaatutekijöiden vallitessa. 

BLM-malli on alun perin kehitetty akuutin toksisuuden arvioimiseen, kun taas EU:ssa 

sääntelyn lähtökohtana  ovat  krooniset  vaikutukset  (De Schamphelaere 2003 s.  230). 

BLM-ohjelmistoa on pyritty kehittämään soveltumaan kroonisten vaikutusten mallinta-

miseen muun muassa kalibroimalla sitä (siirtyminen WHAM V -osamallista WHAM VI 

-osamalliin) tarkemmin pienemmissä kuparipitoisuuksissa (Deleebeeck 2008 s. 26). Li-

säksi malli tarkastelee vain yhden, liuenneen, metallin muodostamaa riskiä kerrallaan 

eikä vuonna 2008 julkaistun artikkelin perusteella huomioi ennusteessaan metallin si-

toutumista  suspendoituneeseen  partikkeliainekseen  tai  oksideihin  (Bass  ym.  2008  s. 

127). Monet selkärangattomat vesieliöt voivat altistua merkittävästi myös suoraan par-

tikkeliainekseen sitoutuneesta fraktiosta ruoansulatuksen kautta (Rainbow 2007). Lisäk-

si BLM-mallin epäonnistumiseen kuparin aiheuttaman Pseudokirchneriella subcapitata 
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-levän kasvun inhiboitumisen ennustamisessa on esitetty syyksi sitä, että levän pinnalla 

on useita erilaisia sitoutumiskohtia eli bioottisia ligandeja (Bass ym. 2008 s. 128). 

Ruokittaessa vesikirppuja sentrifugoidulla, elävällä levällä osa kuparialtistuksesta tulee 

leväravinnon  mukana,  koska  kuparia  kertyy  leväsoluihin  kasvatusliuoksesta  (De 

Schamphelaere 143, 169).  Daphnia-vesikirput hankkivat ravintonsa suodattamalla sus-

pendoituneita,  halkaisijaltaan  yleensä  1–50 µm,  tai  jopa  70 µm,  olevia  partikkeleita 

(Ebert 2005). Ravinnon mukana tuleva myrkkykuorma voi olla lähtökohtaisesti yhteen-

sopimaton otettavaksi mukaan BLM-mallinnukseen, jossa tarkastellaan myrkyn sitoutu-

mista liuosfaasista organismissa olevaan reseptoriin eli ligandiin. Jos tarkasteltavat li-

gandit sijaitsevat jossain muualla kuin ruoansulatuskanavassa tai siihen yhteydessä ole-

vassa eliön osassa, ei ravinnon mukana tuleva kuormitus tule kosketuksiin mallin tar-

kastelemien ligandien kanssa. Esimerkiksi kidusten pinnat, joihin koko BLM alun perin 

perustui, eivät ole yhteydessä ruoansulatuskanavaan. 

De Schamphelaere (2003 s. 144) toteutti tutkimuksen, jossa tarkasteltiin, aiheuttiko kol-

men vuorokauden ajan kuparilla ennalta rikastettu leväravinto myrkkyvaikutuksia muut-

taen liuosfaasin kautta tulevan kuparin myrkyllisyyttä vesikirpun 21 vuorokauden li-

sääntymistestissä. Tutkija huomautti, että tällä tiedolla on suuri merkitys BLM-mallien 

soveltamisen ja validiteetin kannalta, koska nämä mallit on kehitetty ennustamaan liuos-

faasissa olevan metallin myrkyllisyyttä (De Schamphelaere 2003 s. 143). Yllättävästi ra-

vinnon mukana tullut kupari ei muuttanut NOEC- ja EC50-arvoja lisääntymiselle, vaik-

ka vesikirppuun testin aikana kertynyt kuparin määrä kasvoi. Lisäksi ravinnon mukana 

tuleva altistus näytti suurentavan kasvua ja lisääntymistä, mille tutkija ehdotti selittä-

väksi tekijäksi kuparin aiheuttamaa ruoansulatusentsyymien aktiivisuuden nousua, jota 

on aiemmin havaittu sioilla (De Schamphelaere 2003 s. 141, 179). Tutkija ehdotti jatko-

tutkimuksia  isotooppitekniikkaan  perustuvilla  merkkiaineilla  leimatulla  levällä  (De 

Schamphelaere 2003 s. 176). Hän myös huomautti, että mekanismeja, joilla kupari vai-

kuttaa  kroonisesti  vesikirppuihin,  ei  väitöskirjan  laadinnan  aikoihin  tunnettu  (De 

Schamphelaere 2003 s. 18). 

De Schamphelaere (2003 s. 169) kuitenkin toi esille, että OECD:n vesikirpun krooninen 

lisääntymistesti, jossa ravintona on elävät leväsolut, selvästikin sisältää ravinnon muka-

na tulevan metallialtistuksen komponentin. Sama tutkija oli viitisen vuotta myöhemmin 
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mukana tutkimassa uudestaan ravinnon mukana tulevan altistuksen vaikutuksia lisäänty-

mistestissä (ks. De Schamphelaere ym. 2007). Tällöin kuparipitoista ruokaa saaneiden 

vesikirppujen kuparipitoisuus kasvoi 30-kertaiseksi  (325 μg grammassa kuivamassaa), 

pituuskasvu jäi 38 % pienemmäksi ja lisääntyminen väheni puoleen. Syiksi myrkkyvai-

kutuksille tutkijat esittivät: kiihtynyt aineenvaihdunta, ruoansulatusentsyymien aktiivi-

suuden alentuminen ja kuoren vaihdon estyminen. Mielenkiintoista tässä yhteydessä on, 

että huomautus ravinnon heikosta kelatoimiskapasiteetista on poistettu uusimmasta stan-

dardista (OECD 2012). 

Deleebeeck  (2008)  huomauttaa  väitöskirjassaan,  että  malleihin  tukeutuvan  riskinar-

vioinnin ongelma on luonnollisen orgaanisen aineksen (NOM eli natural organic matter) 

vaihtelu. De Schamphelaeren (2003 s. 209, 239) väitöskirjaan kuuluneen kuparin akuut-

tia myrkyllisyyttä selvittäneen tutkimuksen liukoisen orgaanisen aineksen eri lähteinä 

käytettiin sekä seitsemää luonnon pintavettä että kuutta eri vesistöstä eristettyä DOM-ri-

kastetta. Usein tutkimuksissa on käytetty yhtä tiettyä kaupallista, maaperästä valmistet-

tua DOM-tuotetta nimeltään Aldrich humic acid (AHA). Mainitussa tutkimuksessa tar-

kasteltiin  UV-absorbanssin (350 nm)  soveltuvuutta  luonnehtimaan DOM:n laatua,  eli 

kompleksoimiskapasiteettia, kuparin akuutin myrkyllisyyden kannalta. 

Eri  lähteistä  peräisin olevan DOM:n kompleksoimiskapasiteeteissa oli  suurimmillaan 

kuusinkertainen ero, mikä oli tutkijan mukaan samaa suuruusluokkaa kuin aiemmissa-

kin  tutkimuksissa.  Kun DOM:n  laatu  otettiin  huomioon,  parantui  tutkijan  kehittämä 

akuutti  BLM-mallinnusohjelmiston  tarkkuus  seuraavasti.  BLM-mallilla  ennustetuista 

myrkyllisyysarvoista  (48h-LC50  D. magna)  90 % sijaitsi  havaituista  myrkyllisyysar-

voista  kertoimella  2  muodostetulla  vaihteluvälillä,  kun DOM:n laatua ei  otettu  huo-

mioon. Kun taas DOM:n laatu otettiin huomioon, mallin ennustamista arvoista 90 % si-

jaitsi havaituista arvoista kertoimella 1,3 muodostetulla vaihteluvälillä. Kuitenkaan 21 

vuorokauden lisääntymistesteissä ei DOM:n alkuperällä havaittu olevan merkitystä ku-

parin myrkyllisyyteen (De Schamphelaere 2003 s. 137). 

Tutkijan mukaan lisätutkimuksia DOM:n merkityksestä kuparin kroonisiin vaikutuksiin 

tarvitaan myös, koska saatiin viitteitä, että jotkin eristetyt DOM:t muodostivat toksisia 

kuparikomplekseja, mitä ei onnistuttu validoimaan ja liittämään BLM-ohjelmaan (De 

Schamphelaere 2003 s 138). Kirjallisuuteen viitaten tutkija esitti havaittavaa myrkylli-
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syyttä eli biosaatavuutta lisääväksi mekanismiksi orgaanisen kuparikompleksin affini-

teetin organismin kudoksiin, jonka pinnalla kompleksi voi muuttua labiiliksi. 

De Schamphelaere  (2003 s.  120)  huomauttaa,  että  usein  on raportoitu  testiliuoksien 

Cu2+-aktiivisuuden  pienenevän  lähtötilanteestaan  kahden  päivän  aikana  eli  kasvatus-

liuoksien  uudistamisten  välillä  johtuen  vesikirppujen  ja/tai  levän  erittämistä  kuparia 

kompleksoivista yhdisteistä.  Tutkijan aiempien,  julkaisemattomien havaintojen perus-

teella aktiivisuuden alenemista tapahtuu vähemmän kuin kertoimella kaksi. Tässä opin-

näytetyössä käytetyn UV-säteilyn merkitys kompleksien hajottamisessa ja siten tällaisen 

Cu2+-aktiivisuuden pienenemisen vähentämisessä on jatkotutkimuksien aihe. 

Oksideista vapautuneet Al- ja Fe-ionit kilpailevat tehokkaasti alhaisessa pH:ssa sitoutu-

misesta orgaaniseen ainekseen (De Schamphelaere 2003 s. 235). Tästä seuraa kuparin 

biosaatavuuden lisääntymistä. BLM-malliin pitäisikin edellä mainitun tutkijan mukaan 

sovittaa WHAM-6-malli, joka on kehitetty ennustamaan metallien kemiallista muotoa 

alhaisissa pitoisuuksissa, joita käytetään juuri vedenlaatukriteeristöä säädettäessä. Sii-

hen asti krooninen BLM-malli ei ole käyttökelpoinen vesistöissä, joissa on alhainen pH 

ja korkea rauta ja/tai alumiinipitoisuus. 

 2.4.4  Viranomaissäädöksiä ja -menettelyjä sekä huomioita 
toksikologisen tiedon soveltamisesta käytäntöön
Toksisuustesteillä tuotetaan tietoa päästöraja-arvojen sääntelyn ja muun ympäristöä kos-

kevan  päätöksenteon  tarpeisiin.  Euroopan  Unionissa  tehtävässä  riskinarvioinnissa  ja 

ympäristönlaatukriteerien asettamisessa otetaan huomioon vain kroonisia myrkkyvaiku-

tuksia kuvaavaa myrkyllisyystietoa (De Schamphelaere 2003 s. 101). Standarditestien 

tarkoitus on ensisijaisesti tuottaa vertailukelpoista tietoa tarkasteltavan aineen myrkylli-

syydestä eikä pyrkiä relevanssiin ympäristöolosuhteisiin nähden (Nikunen ja Leinonen 

2002 s. 64). Päätöksiä tehtäessä esimerkiksi saastuneiden alueiden kunnostuksesta hyö-

dynnetään standarditestien lisäksi aiempaa tutkimustietoa, jolla arvioidaan ympäristö-

myrkkyjen biosaatavuutta, kertyvyyttä eliöihin sekä kulkeutumista, kohtaloa ja kuormi-

tusta ympäristön eri osissa (vesi, sedimentti, maaperä, pohjavesi, ilma). 

Päästöraja-arvot ovat viranomaisten toiminnanharjoittajille asettamia sitovia raja-arvoja, 

joita käytetään keinona vaikutusalueen ympäristön suojelemiseksi ja tuotannon ohjaami-

53



seksi ympäristön kannalta myönteisemmäksi. Ympäristönsuojelulain 5 § (VN 2014) si-

sältää määritelmän päästöraja-arvosta, jolla tarkoitetaan:

laimentamattoman päästön arvoa, jota ei yhden tai useamman ajanjakson 
aikana saa ylittää ja joka ilmaistaan kokonaismääränä, pitoisuutena, 
prosenttiosuutena tai muulla vastaavalla tavalla.

Teollisuuslaitoksille on monessa tapauksessa asetettu jätevesien kuparipitoisuuden raja-

arvoksi 500 µg l−1 (VESPA-työryhmä 2005 s. 218).  Päästöraja-arvot tarvitsevat tavoit-

teisiinsa pääsemiseksi jätevesien pitoisuuksia koskevien hallinnollisten päätöksien rin-

nalle päästölähteiden ympäristössä tehtävää luotettavaa tarkkailua, esimerkiksi asetta-

malla toiminnanharjoittajalle tarkkailu- tai vaikutustarkkailuvelvoitteita. Tarkkailtavaksi 

valittavia indikaattoreita voivat olla (ks. Naidu 2008 s. 449–600): bioindikaattorilajien/-

lajin valinta ja seuranta, ympäristömyrkyn pitoisuus eliöissä, kemialliset ja mikrobiolo-

giset  menetelmät  (esimerkiksi  mikrobien  vierasainemetabolian  kiihtymisen  tai  anti-

bioottiresistenssin  leviämisen  muutoksien  havainnointi),  ihmislääketieteestä  tuttujen 

biomarkkereiden eli sairauksiin liittyvien biologisten vaikutusten havainnointi eliöistä. 

Päästöraja-arvoista  päätettäessä  käytetään  riskinarviointia  ja  tilastollisia  menetelmiä, 

joissa arvioidaan rajallisten tutkimustulosten perusteella mahdollisia vaikutuksia ympä-

ristössä, esimerkiksi kahdella EU:ssa käytettävällä lajien herkkyysjakaumaan (SSD eli 

species sensitivity distribution) ja turvakertoimeen (AF eli assessment factor) perustu-

valla ekstrapolointimenetelmällä. Koska on oletettavaa, että ekosysteemit ovat herkem-

piä  kuin  yksittäiset  organismit  luonnonympäristöstä  poikkeavissa  laboratorio-oloissa, 

testituloksia käytetään pohjatietona, kun muodostetaan ympäristössä haitattomaksi ar-

vioitua pitoisuutta (PNEC eli predicted no-effect concentration) (ECHA 2008 s. 16). 

Toksisuustesteistä saatuun dataan sovitetaan regressiomalleja,  minkä yhteydessä vali-

taan jokin sopivanmuotoinen funktio mallille. Ekstrapoloinnin seurauksena syntyy kes-

kustelua käytettyjen funktioiden muodosta ja muiden oletusten oikeellisuudesta ja järke-

vyydestä (De Schamphelaere 2003 s. 33). Jos taas testissä käytetyt pitoisuudet ovat niin 

etäällä toisistaan, että aineistoon voi sovittaa yhtä hyvin monia eri annos–vastemalleja, 

interpolointikaan ei ole perusteltua (ECHA 2008 s. 9). Pienissä pitoisuuksissa annos-

vastesuhde voi muuttua siten, ettei sitä voi ekstrapoloida suuremmilla pitoisuuksilla saa-

duista kokeellisista tuloksista. On myös huomattava, että vaikutusmekanismilla voi olla 

niin sanottu kynnysarvo, jonka alittuessa ei esiinny mitään haittavaikutuksia. 
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Ympäristössä esiintyville tai  juomaveden kemikaalipitoisuuksille on,  erityisesti  tutki-

mustiedon ollessa vajavaista,  asetettu raja-arvoja,  joissa on voitu käyttää esimerkiksi 

kymmenen–tuhatkertaista  turvakerrointa  (AF)  laboratorio-olosuhteissa  havaitun  myr-

kyllisen pitoisuuden suhteen.  Systeemisten vaikutusten turvamarginaali  muodostetaan 

yleensä kertoimella 100, mikä perustuu siihen, että ihmisiä pidetään kymmenen kertaa 

herkempinä kuin koe-eläimiä ja herkintä ihmistä kymmenen kertaa herkempänä kuin 

vähiten herkkää ihmistä. Yksittäisistä turvamarginaaleista huolimatta jää kuitenkin epä-

selväksi, mikä on ympäristössä pieninä pitoisuuksina esiintyvien, lukemattomien eri ke-

mikaalien muodostama yhteisvaikutus ja riski. Toisaalta vaikka ympäristössä pitoisuu-

det olisivatkin hyvin pieniä, voi altistusaika sitä vastoin olla hyvin pitkä, minkä seu-

rauksena yhteisvaikutukset voivat muodostua merkityksellisiksi. 

Yhteisvaikutukset voivat olla additiivisia, synergistisiä tai antagonistisia. Additiivisessa 

tapauksessa eri myrkkyjen vaikutukset voidaan laskea yhteen ja näin yksittäisistä pienis-

tä pitoisuuksista voi kasvaa merkittävä riski. Synergistisessä tapauksessa yksittäiset pi-

toisuudet  eivät  ole  lineaarisessa (additiivisessa)  suhteessa vaikutuksiinsa,  vaan haitat 

kertautuvat jyrkkenevästi.  Antagonistisessa tapauksessa, joka on synergismiin nähden 

käänteinen ilmiö, vastaavasti poiketaan lineaarisesta annos-vastesuhteesta siten, että yh-

dysvaikutuksena haitat ilmaantuvat yksittäisvaikutuksia loivemmin. Synergistisistä tai 

antagonistisista vaikutuksista käytetään tilastollisessa päättelyssä faktorikokeiden yhtey-

dessä termiä yhdysvaikutus, kun taas termi yhteisvaikutus pitää sisällään myös additiivi-

set vaikutukset, jotka ovat faktorikokeessa selitettävissä pelkkinä päävaikutuksina (Ran-

ta ym. 2012 s. 282–283) .

Aineen  mitatun  pitoisuuden  tai  päästöraja-arvoksi  asetetun  pitoisuuden  (esimerkiksi 

vuorokautinen keskiarvo tai vuotuinen viitearvo) lisäksi altistumisen ajallinen kesto voi 

olla ympäristövaikutusten kannalta keskeinen: pulssimainen episodi virtaavassa vesis-

tössä voi riittää aiheuttamaan vahinkoa, vaikka pidemmän ajan keskiarvopitoisuus py-

syisi kohtuullisena. Tämän vuoksi aineille voidaan määritellä suurin sallittu pitoisuus 

(MAC, Maximum Acceptable Concentration). Ionisoivan säteilyn biologisia vaikutuksia 

tarkasteltaessa otetaan huomioon sekä annos että annosnopeus. Vielä täsmentymätöntä 

teoriaa  nimitetään  englanniksi  käsitteellä  ”dose  and  dose  rate  effectiveness  factor” 

DDREF (Klaassen 2013 s. 1126). Soluissa olevat DNA-vaurioita korjaavat järjestelmät 

toimivat heikosti ionisoivan säteilyn tapauksessa tehokkaammin pienillä annosnopeuk-
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silla saatuihin vaurioihin kuin jos annosnopeus on ollut suuri, mutta kuitenkin voimak-

kaasti ionisoivan säteilyn tapauksessa vaikutusten todennäköisyyden katsotaan olevan 

suoraan verrannollinen annokseen (Marttila 1994 s. 44). 

Edellisessä  kappaleessa  mainitulla  ilmiöllä  voi  olla  merkitystä  tämän  opinnäytetyön 

kannalta, kun arvioidaan vaikutuksia kokeen päivittäisissä tarkastuksissa UV-säteilylle 

tahattomasti pulssimaisesti altistuneissa muutoin suojattuina olleissa vesikirpuissa, jos 

pulssimainen altistuminen aiheuttaa suuremman kustannuksen kuin jatkuva altistus esi-

merkiksi puuttuvan suojapigmentin tai muunlaisen sopeutumisen myötä. Vesikirput ovat 

luonnossa  sopeutuneet  säteilyssä  päivän  aikana  esimerkiksi  pilvisyyden  muutoksien 

myötä tapahtuvaan vaihteluun.  Oletettavaa kuitenkin on,  että  tässä työssä käytetyssä 

koeasetelmassa tapahtunut muutosnopeus säteilyltä suojattuna olemisesta sille altistumi-

seen oli nopeampi kuin mitä luonnossa esiintyy. 

Toksikologiassa on käyty keskustelua hormesis-vaikutuksena tunnetusta näkemyksestä, 

jonka mukaan kemialliset tai muut stressitekijät voivat olla edullisia pieninä pitoisuuksi-

na. Toksikologian perusteos esittää hormesis-vaikutuksen määritelmäksi: ”the stimula-

ting effect of small doses of substances which in larger doses are inhibitory” (Klaassen 

2013 s. 1118). Kyseisen määritelmän laatinut ionisoivan säteilyn biologisia vaikutuksia 

tarkasteleva BEIR VII -komitea kokosi vuonna 2006 tutkimusyhteisön konsensusnäke-

myksen pienille  ionisoivan säteilyn  määrille  altistumiseen liittyvistä  terveysriskeistä. 

Näkemyksen mukaan ”tällä hetkellä on perusteetonta olettaa, että pienistä säteilymääris-

tä aiheutuva mikään stimuloiva hormesis-vaikutus koituisi ihmisille merkittäväksi ter-

veyshyödyksi, joka ylittäisi saman säteilyannoksen aiheuttamat mahdolliset haittavaiku-

tukset” (Klaassen 2013 s. 1118). 

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ei toisaalta pidä haaskata voimavaroja tar-

peettoman tiukkojen päästöraja-arvojen seurauksena (taloudellinen kestävyys) eikä toi-

saalta myöskään vaarantaa ympäristöä (ympäristöllinen kestävyys) (De Schamphelaere 

2003 s. 2, 241). Kestävän kehityksen optimointi ei ole triviaali tehtävä edes yksittäisen 

aineen (vrt.  yhteisvaikutukset)  ja alueen (vrt.  ympäristöolosuhteet)  tapauksessa ja on 

selvää, että kokonaisuudessaan ihmiskunta on kaukana kestävästä kehityksestä. Riskin-

arviointi  on olemukseltaan hallinnollista toimintaa ja siten altis  tarkoitustaan vastaan 

toimiville menettelyille. Esimerkki tällaisesta mahdollisesti ongelmallisesta hallinnolli-

sesta poikkeusmenettelystä, joka heikentää valvontaviranomaisen tiedonsaanti-  ja tar-

56



kastusoikeutta,  on kemikaalilain 3 §:n poikkeussäännöksissä,  joilla voidaan rajata ar-

meijan toimintoja kyseisen lain sekä REACH- (Registration, Evaluation, Authorisation 

and Restriction of Chemicals) ja CLP-asetusten (Classification, Labelling and Packa-

king of substances and mixtures) ulkopuolelle (VN 2013). 

Kun REACH-asetus on siirtänyt todistustaakan kemikaalien vaarattomuudesta teollisuu-

delle, on riskinarvioinnin luotettavuuden kannalta tärkeää, että tutkimustieto, niin raaka-

data kuin tietokonemallit ja muut työkalut, on mahdollisimman avoimesti tiedeyhteisön 

saatavilla. Tällöin mahdollistuu tulosten puolueeton tarkasteleminen ja tarvittaessa tar-

kentaminen sekä tutkimuksen toistaminen. Yksittäisen tutkimuksen tulosten hyödyntä-

minen voi estyä tai hankaloitua, jos tulosten muodostamisen periaatetta ei ole esitetty 

riittävän tarkasti eikä raakadataa ole myöskään asetettu saataville (ECHA 2008 s. 11). 

Tähän ongelmaan eräs ratkaisu on tutkimusaineiston julkaiseminen avoimena datana In-

ternetissä  esimerkiksi  Git-versionhallintaohjelmistolla  luotavassa  tietolähteessä  (engl. 

repository). 

Saasteisiin liittyvänä ongelmana suuressa mittakaavassa käytännössä on, etteivät ympä-

ristölainsäädäntö ja -valvonta sekä ympäristönsuojelulliset käytännöt ole globalisoitu-

neet samanaikaisesti  tuotannon globalisaation kanssa.  Landrigan ym. (2018) esittivät 

saastumisen hallintaan kuusikohtaisen ratkaisukeinovalikoiman, joka perustuu korkean 

tulotason maissa kustannustehokkaiksi havaittujen menetelmien soveltamiseen ja käyt-

töönottoon myös alemman tulotason maissa. Menetelmät liittyivät politiikkaan, rahoi-

tukseen ja verotukseen, saasteiden ja niiden aiheuttamien terveyshaittojen julkiseen seu-

rantaan, laajapohjaiseen ja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön, ei-tarttuvien sairauksien 

ehkäisyyn sekä saastumisen ja sen ehkäisyn tieteelliseen tutkimukseen. 

 2.5 Tutkimuskysymykset

Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin koejärjestely, jolla tarkasteltiin kupa-

risulfaattina (CuSO4·5H2O) annettujen kuparilisäysten ja auringon UV-säteilyn vaiku-

tuksia vesikirppujen (Daphnia magna) lisääntymiseen soveltaen OECD:n 21 vuorokau-

den pituista lisääntymistestiä. Koejärjestelyä ja menetelmällisiä yksityiskohtia tarkastel-

tiin kriittisesti tulosten luotettavuuden ja jatkotutkimustarpeiden kannalta. Tutkimusky-

symyksinä olivat: 

1. Missä kuparipitoisuudessa kumulatiivinen poikastuotanto alkaa vähentyä?
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2. Vaikuttaako UV-säteily kumulatiiviseen poikastuotantoon?

3. Onko UV-säteilyllä ja kuparilla yhdysvaikutusta kumulatiiviseen 

poikastuotantoon: muuttuuko kuparin myrkyllisyys UV-altistuksen myötä?

4. Muuttaako kuparilisäys ja UV-säteily kuparin kertymistä vesikirppuihin?

 3 Aineisto ja menetelmät

 3.1 Tutkimuksen suorituspaikka ja puitteet

Kuparin ja  UV-säteilyn vaikutuksien tutkimiseksi  kehitettiin  ja  rakennettiin  erityinen 

koejärjestely, jossa tehtiin sovelletusti OECD:n standardin 211 mukainen 21 vuorokau-

den kestoinen Daphnia magna -vesikirpun lisääntymistesti (OECD 1998). Jotta testi ku-

vaisi laboratoriota realistisemmin olosuhteita ympäristössä, koe tehtiin ulkona käyttäen 

auringon UV-säteilyä. Opinnäytetyön tavoitteisiin kuului tarkastella kehitetyn koejärjes-

telyn soveltuvuutta OECD:n standardin mukaisen testin suorittamiseen. Testin sisältä-

mät poikkeamat standardiin nähden on selostettu tulosten tarkastelussa luvussa 5.1. Li-

sääntymistesti esikokeineen suoritettiin kesällä 2003 Helsingin yliopiston Viikin kasvi-

huoneiden verkkohuoneosastossa ja kemialliset analyysit Soveltavan kemian ja mikro-

biologian laitoksen sekä Limnologian ja ympäristönsuojelun laitoksen tutkimuslaborato-

rioissa. 

Tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta leimasivat kiire, henkilöstöresurssien ja käyttö-

valmiina olleiden materiaalien ja menetelmien niukkuus sekä aiemman kokemuksen vä-

häisyys.  Kiirettä  lisäsivät  myös  epärealistiset  suunnitelmat:  lisääntymiskokeeseen oli 

projektin alusta asti ollut suunnitteilla DOC-käsittelyt, joiden toteuttaminen siirrettiin 

uuteen kokeeseen, joka oli määrä tehdä ensimmäisen lisääntymistestin jälkeen. Suunni-

telmat saatiin edistettyä siihen pisteeseen, että 30.7.–2.8. toteutettiin kahden turvelaadun 

(pitkälle  maatunut  ja  heikosti  maatunut)  MilliQ-vesiuutteiden suodatusyritys  (0,2 µm 

membraanisuodatin ei läpäissyt uutetta, joten käytettiin musta- ja sininauhasuodattimia, 

sekä  suunniteltiin  lisääntymistestin  jälkeistä  ultrasuodatusta),  uutteiden  UV-altistus 

(11 h) ja pakastus. DOC-koetekijästä ehdittiin toteuttaa 10 vuorokauden pituinen esikoe 

kahdella turveuutepitoisuudella ja kuparilisäyksillä 0, 30, 190 ja 590 µg l−1, kunnes to-

dettiin kesän loppuvan kesken riittääkseen lyhyeenkään lisääntymiskokeeseen. Lisäksi 

turveuutteet myös sakkautuivat pakastuksen seurauksena. Tämä osatutkimus jouduttiin 

keskeyttämään eikä sen tuloksia siksi raportoida tässä tutkielmassa. 
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Tässä työssä koetoiminnan käynnistämiseen, koejärjestelyn suunnitteluun ja lyhyenä li-

sääntymistestinä  tehdyn  esikokeen  käynnistämiseen  osallistuivat  professori  Matthias 

Liess, opiskelijakollega Tuomas Mattila sekä ympäristönsuojelutieteen yliteknikko Esa 

Tulisalo, joka avusti myöhemmin myös monissa kemiallisissa analyyseissa. 

 3.2 Koejärjestelyt

 3.2.1  Vesikirppujen kasvatusliuos ja käsittelymenetelmät

Vesikirppujen kasvatusliuokseksi valittiin Elendt M7 -liuos, joka sisältää, rautaravinteen 

yhteydessä annettua, metalleja kelatoivaa ja niiden myrkyllisyyttä vähentävää EDTA-

yhdistettä. Kasvatusliuosta tehtiin käyttäen ionivaihdettua vettä aina kahdenkymmenen 

litran erä yhdellä kertaa (noin kolmen vuorokauden välein testien aikana) pipetoimalla 

ravinteiden varastoliuokset suoraan kanisteriin, joka täytettiin lopuksi merkkiin puntarin 

avulla. Sakkaa nähtiin muodostuvan ja heti liukenevan joidenkin ravinneliuosten koh-

dalla  välittömästi  pipetin  tyhjennyksen  jälkeen.  Kokeen  jälkeen  tehdyn  määrityksen 

(ICP-MS Perkin Elmer Sciex Elan 6000, jossa oli  automaattisena näytteensyöttäjänä 

Perkin Elmer Controller AS90/AS91, Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, Hel-

singin yliopisto) perusteella laboratorion ionivaihdettu vesi sisälsi mittaushetkellä kupa-

ria noin 0,6 µg l−1 eli 0,01 µmol l−1. Ohjeenmukainen Elendt M7 -liuos sisältää ravinne-

tarkoituksessa lisättyä kuparia (valmistusaineena CuCl2) 1,56 µg l−1 eli 0,0246 µmol l−1, 

joka ei siis sisällä laboratorion veden mukana tulevaa kuparia (taulukko 2.6). 

Yksittäisten vesikirppujen hellävaraiseen kohteluun pyrkien käytettiin niiden siirtelyyn 

Finnpipettiä 5 ml:n kärjellä, jonka päädystä oli leikattu n. 0,5–1 cm pituinen pala pois 

suuaukon suurentamiseksi. Näin vesikirput mahtuivat kulkeutumaan kärjen ja kasvatus-

liuoksen välillä. Kantapopulaatioiden kasvatusaltaiden kasvatusliuoksien vaihtamiseksi 

sekä ylimääräisten poikasten poistamiseksi käytettiin kahta, aikuiset ja poikaset erottele-

vaa akvaariohaavia, joihin vesikirput koottiin kaatamalla vanhat kasvatusliuokset haa-

vien läpi. 

 3.2.2  Kantapopulaation kasvatus

Projekti aloitettiin toukokuun alussa 2003 tilojen ja materiaalien hankkimisella sekä har-

joitteluvaiheella käyttämällä Tvärminnestä Hangosta alun perin haettua vesikirppukan-

taa, jota ympäristönsuojelutieteen yliteknikko Esa Tulisalo oli ylläpitänyt Viikissä. Tä-
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män vesikirppukannan ruokintaan käytettiin 23.5.–13.6. kuivattua levävalmistetta. Tässä 

harjoitteluvaiheessa ongelmana oli vähäinen lisääntyminen ja bakteerikasvuston ilmaan-

tuminen kasvatusaltaisiin, minkä vuoksi kuivalevän ja tämän vesikirppukannan käytöstä 

päätettiin luopua.  Varsinaista koetoimintaa (esikoe ja lisääntymiskoe) varten siirryttiin 

18.6. alkaen Daphnia magna -laboratoriokannan käyttämiseen ja kasvattamaan tuoretta 

levää (Pseudokirchneriella subcapitata,  aiemmin lajin nimenä oli  Selenastrum capri-

cornutum) ravinnoksi. Tämä myöhempi, varsinainen kantapopulaatio ja leväkanta saa-

tiin Maarit Prihalta Ekolab Environmental Oy:stä, joka sijaitsi Viikissä (kaupparekiste-

riin on ilmoitettu toiminnan lakanneen 25.3.2013). Neljä reilun kahden litran vetoista 

vesikirppujen kasvatusallasta sijoitettiin tasalämpöhuoneeseen (+20 °C). Kasvatusaltai-

den yläpuolella noin puolen metrin korkeudessa oli ajastettu 7 W:n pienloisteputkella 

varustettu pöytälamppu (klo 8–21 päällä, muulloin sammuksissa, on/off-toiminta eli ei 

sarastusta). Koetoiminnan aikana oli yksi sähkökatkos 3.7. klo 11.10–14.10, jolloin ve-

sikirppujen ja levän kasvatusastiat olivat pimeässä ja levä ilman sekoitusta. 

Varsinaisessa 19.7. käynnistyneessä lisääntymiskokeessa käytettiin 12–36 tunnin ikäisiä 

vesikirppuja, jotka olivat syntyneet 18.7. kahdestakymmenestä 20–21 vuorokauden ikäi-

sestä, samassa kahden litran altaassa kasvaneesta vesikirppuemosta eli kantapopulaa-

tiosta.  Tätä  testin  kantapopulaatiota  oli  käyty  ruokkimassa  päivittäin  paitsi 

la 12. – su 13.7., jolloin ruokintojen väliin syntyi kolmen vuorokauden tauko. Ruokin-

nassa  käytettiin  ainoastaan  tuoretta  levää.  Ravinnon annostelu  oli  vaihtelevaa  (kuva 

3.1). Ohjaaja Matthias Liessin ja hänen koejärjestelyllä vierailleen kollegansa kehotuk-

sesta päätettiin 8.7. lisätä ruokintamäärää huomattavasti, koska koko kesän poikastuo-

tanto oli ollut niin vähäistä standardiin perustuviin odotuksiin nähden.
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Käsitys annostellusta ravinnon solumäärästä oli epäluotettava: esimerkiksi 14.7. ruokin-

nan määrää määritettäessä stereomikroskoopilla tehdyllä solulaskennalla saatiin ensim-

mäisellä laskennalla väkevöidyn leväliuoksen solupitoisuudeksi 20 miljardia solua lit-

rassa ja toistolaskennalla 13 miljardia solua litrassa. Koska 16.7. klo 22:30 havaittiin 

kantapopulaatioiden kasvatusliuosten olevan lähes kirkkaita eli levättömiä edellispäivän 

ruokinnan jäljiltä, ruokinnan määrää lisättiin 70 %. Lisäys johti taasen siihen, että seu-

raavana päivänä 17.7. klo 23:59 altaiden kasvatusliuokset näyttivät vihertäviltä, mikä 

tulkittiin viittaavan yliruokintaan. Kantapopulaatioille ei sen vuoksi annettu lisää ruokaa 

18.7., ja lisäksi käytännössä edellispäivän ruokinta oli tehty jo melkein tämän vuorokau-

den puolella. Ruokinta oli keskimäärin 0,6 ± 0,4×108 solua emo−1 vrk−1 (n = 20), mikä 

on kuitenkin epätarkka arvio, koska solulaskentamenetelmän variaatiokertoimeksi mää-

ritettiin myöhemmin 46 %. Koetoiminnan jälkeen tehdyn leväsuspension hiilipitoisuus-
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Kuva 3.1: Lisääntymistestin kantapopulaation ruokintamäärät eri päivinä. Laskettuihin  
solumääriin perustuneet ruoan annostelumäärät vaihtelivat, kun etsittiin sopivaa 
ruokinnan tasoa. 11.7. annettiin ruoka (1,8×108 solua emo−1) myös kahdeksi 
seuraavaksi vuorokaudeksi ja määrä on jaettu kuvaan tasan kyseisten kolmen 
vuorokauden kesken. Ruokinta oli keskimäärin (± keskihajonta)  
0,6 ± 0,4×108 solua emo−1 vrk−1 (n = 20). Laskenta ja ruokinta on tehty joka päivä eri 
leväpopulaatiosta paitsi päivinä 10.–13.7., 14.–15.7. ja 16.–17.7., koska tällöin oli 
alettu varastoida levää kylmiöön useamman päivän tarpeiksi. Leväpopulaatiosta 4.7. ja  
10.–13.7. tehtiin molemmista kolme toistolaskentaa ja populaatiosta 9.7. neljä. Päivinä 
2. ja 8.7. solumäärä vain ekstrapoloitiin käytetyn tilavuuden perusteella edellispäivän 
populaation laskentatuloksesta. Laskentaa ei tehty päivinä 11.–13., 15. ja 17.7.
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määrityksen (TOC, ks. kuva  4.3) sekä lisääntymistestin aluksi tehdyn solutiheyden ja 

absorbanssin välisen regressioyhtälön (ks. kuvat 4.3 ja 4.4) perusteella kantapopulaation 

ruokinta oli  näin ollen karkeasti keskimäärin vain  0,02 mg C Daphnia−1 vrk−1,  kun se 

standardinohjeen mukaan pitäisi olla 0,1–0,2 mg C Daphnia−1 vrk−1. 

Kantapopulaatio oli alkanut tuottaa jälkeläisiä 6.–7.7. eli yhdeksän vuorokauden ikäise-

nä. Kantapopulaation poikastuotanto on esitetty kuvassa  3.2. Standardiohjeen mukaan 

tuotannon pitäisi 21 vuorokauden aikana olla emoa kohti keskimäärin ≥ 60, kun se tässä 

kantapopulaatiossa vastaavassa ajassa oli 45,0.  Suurimmillaan  Daphnia magna tuottaa 

21 vuorokauden aikana jopa 150 poikasta eli 2,5 kertaa enemmän kuin standardin mini-

mivaatimus (Sims ym. 1993).

 3.2.3  Leväravinnon kasvatus

Työssä käytetty leväkanta saatiin Ekolab Environmental Oy:stä 18.6.2003. Eksponen-

tiaalisessa kasvuvaiheessa ollutta leväsuspensiota (500 ml) säilytettiin pimeässä vuoro-

kauden, kunnes se jaettiin kasvatusastioina toimineisiin kolmen ja viiden litran Erlen-

meyer-pulloihin,  jotka  täytettiin  2500 millilitraan  levästandardin  (SFS  1996)  kasvu-

liuoksella.  Leväsuspensioita  ilmastettiin  ja  sekoitettiin  johtamalla  kahdesta  akvaario-

pumpusta muoviletkuilla huoneilmaa kasvatusastioiden pohjille. Ensimmäisten päivien 

jälkeen  huomattiin  akvaariopumpuista  kulkeutuvan  tunnistamatonta  valkeaa  jauhetta 

alavirrassa  olevien  muoviletkujen  lähimpiin  seinämiin.  Tämän jälkeen ilma ohjattiin 
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Kuva 3.2: Kahdestakymmenestä vesikirpusta koostuneen kantapopulaation 
keskimääräinen poikastuotanto emoa kohden eri päivinä. Kumulatiivinen 
poikastuotanto emoa kohden 18.7., jolloin kanta oli 20,25–21,25 vuorokauden ikäinen,  
oli keskimäärin 45,0. Lisääntymistä ei esiintynyt 19.7.
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kulkemaan ionivaihdettua vettä sisältäneen tislauskolvin läpi. Toinen leväastioista oli lo-

pettanut kasvun 10.7. tehdyn kasvuliuoksen uudistuksen jälkeen, koska ilmeisesti uudis-

tuksessa leväsuspensiosta oli tullut liian laimeaa muistiin pannun suspension kirkkauden 

perusteella. Levän huomattiin 14.7. olevan tässä pullossa aggregoitunutta ja painuvan 

pohjaan, jolloin kasvatus tässä pullossa aloitettiin uudestaan toisen pullon levästä. 

Levää kerättiin ravinnoksi 10.7. asti siten, että päivittäin erä kasvanutta leväliuosta sent-

rifugoitiin  keskimäärin  voimalla  1000 RCF (laitteena  GWB, Hettich  roto  silenta  III, 

2 500 rpm) 15 minuuttia, sisältäen kiihdytyksen, kasvatusliuoksen ja solujen erottami-

seksi. Solumassa resuspendoitiin Elendt M7:llä, minkä jälkeen siitä määritettiin soluti-

heys. Päivittäisen työmäärän helpottamiseksi siirryttiin 10.7. alkaen keräämään 2–5 päi-

vän välein kerralla isompi määrä sentrifugoitua levää avonaiseen varastopulloon kyl-

mässä (+4 °C) ja pimeässä säilytettäväksi. Vesikirppuja on standardiohjeen mukaan ruo-

kittava  levällä  päivittäin  tai  kolmen päivän välein  määrällä,  joka sisältää  hiiltä  0,1–

0,2 mg C Daphnia−1 vrk−1. Koska hiilimääritystä ei, vastoin standardiohjetta, ennen tes-

tivaihetta tai sen aikana tehty, käytettiin ruoan annostelun määrittämiseen solulaskentaa 

ja  lisääntymiskokeen käynnistämisen jälkeen (21.7.  lähtien)  spektrofotometrimittauk-

seen  (Perkin–Elmer  Lambda  15,  440 nm)  perustunutta  annostelua.  Solulaskennoissa 

käytettiin 100-kertaisesti suurentavaa stereomikroskooppia ja Bürker-laskentakammiota. 

Leväsuspensiosta mitattuja arvoja verrattiin lisääntymistestin standardinohjeen liitteessä 

esimerkkinä oleviin kuvaajiin (ns. nomogrammi) solumäärän tai absorbanssin ja hiili-

määrän  riippuvuudesta.  Kuvaajan  perusteella  Chlorella  vulgaris -levässä  on 

7,5×10−8 mg hiiltä solua kohti. Perustuen lisääntymistestiä varten kasvatetusta kantapo-

pulaatiosta saatuihin kokemuksiin päätettiin testin käynnistämisen alla pyrkiä antamaan 

koeyksiköille  leväravintoa  0,5×108 solua vesikirppu−1 vrk−1.  Tämä  vastaisi  Chlorellan 

hiilipitoisuuden perusteella ekstrapoloituna 3,75 mg C vesikirppu−1 vrk−1 eli 20–40-ker-

taista päiväannosta standardiohjeeseen nähden. Tähän arvioon nähden täysin ristiriitai-

sesti lisääntyminen oli ollut hyvin niukkaa standardiohjeen vaatimuksiin nähden. Koe-

toimintaa varjostikin suuri ruokintaan liittyvä epävarmuus, kun luotettavaa vertailukoh-

taa ei ollut. Mietittäessä syitä kantapopulaation alhaiseen lisääntymiseen laboratoriopäi-

väkirjan merkinnän mukaan on 15.7. saatu ohjaaja Matthias Liessiltä tai muulta opin-

näytetyön avustajalta  suullinen  tiedonanto,  että  Pseudokirchneriella on mahdollisesti 

kaksi kertaa pienempi kuin Scenedesmus, mitä tosin oli vaikea hyödyntää, koska ei ollut 
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tietoa myöskään  Scenedesmuksen ominaisuuksista. Tiedonannon perusteella kuitenkin 

ruokinnan määrää päätettiin kasvattaa varsinaisessa lisääntymistestissä lähes kertoimella 

kaksi kantapopulaation kasvatusvaiheeseen verrattuna. 

Levää kasvatettiin seuraavaan kevääseen asti, jolloin määritettiin MilliQ-veteen tehtyjen 

erivahvuisten  leväsuspensioiden  absorbansseja  vastaavat  hiilipitoisuudet  Shimadzu 

TOC-5000 analysaattorilla (näytteensyöttäjänä Shimadzu ASI-5000) Soveltavan kemian 

ja mikrobiologian laitoksella. Mittauksessa käytettiin standardia SFS-EN 1484. Mittaus-

päivän aamuna leväsuspensiosta sentrifugoitiin leväravintoa varastoon ja valmistettiin 

sitten yhdeksän erivahvuisen leväravintoliuoksen sarja (MilliQ-vesi ja kahdeksan levä-

pitoisuutta).  Näytteet  ravisteltiin  ennen ensimmäistä  injektointia  TOC-analysaattoriin 

muttei kahden seuraavan injektoinnin väleissä (sedimentaatioaika oli noin 6,5 min). 

 3.2.4  Koeastiat

Koeastioina käytettiin varta vasten hankittuja UV-säteilyä läpäiseviä 108 ml:n polysty-

reeni-purkkeja  (valmistaja  Hj.  Jousi  Oy,  sisämitat  43 mm × 75 mm,  paksuus  1,3–

1,4 mm). Kussakin astiassa oli yksi vesikirppu ja kokeen alussa niitä oli yhteensä 128 

(eli 10 × 5 kuparipitoisuutta × 2 UV-tasoa + 14 × 2 kuparinollakokeet kahdessa UV-ta-

sossa). Koeastiat ryhmiteltiin 4×4-asetelmissa mustiin polypropeenilaatikoihin (muovis-

ta valmistettu dyno-elintarvikerasia, sisämitat 10×22×29 cm), joita oli yhteensä kahdek-

san (ks. Liite 1, kuva 8.4). Neljä laatikkoa varattiin UV-altistuskäsittelyille, joista käyte-

tään jatkossa lyhennettä +UV, ja neljä UV-suojauskäsittelyille (−UV). Jokaisessa laati-

kossa etelänpuoleisin rivi, jota laatikon päätyreuna varjostaa, ei sisältänyt vesikirpullisia 

astioita. Kyseiseen riviin sijoitettiin neljä ainoastaan vedellä täytettyä astiaa, jotta laatik-

koon ei jäisi tyhjää tilaa. 

Koeastiat sisältäneet laatikot sijoitettiin lämpötilavaihtelua tasaaviin vesihauteisiin (ks. 

Liite 1, kuva 8.2), jotka oli toteutettu täyttämällä neljä isoa n. 200 litran tynnyriä vedel-

lä. Tynnyreihin johdettiin kunnallisesta vesijohtoverkosta uutta vettä noin 1 l min−1 tyn-

nyriä kohden. Tynnyrit oli ulkopuolelta vuorattu juuttisäkeillä ja valkoisella harsokan-

kaalla, joita pitkin vesi valui maahan. Laatikoihin (ks. Liite 1, kuva 8.3) oli porattu poh-

jiin ja seinien alareunoihin reikiä muutaman senttimetrin välein vesihauteen veden kier-

ron mahdollistamiseksi koeastioiden ympärillä. 
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Koeastioiden  lämpötiloja  mitattiin  yksittäisinä  hetkinä  elektronisella  lämpömittarilla 

(termopari). Vuorokautisten  lämpötilaerojen tasaamiseksi  rakennettujen  vesihauteiden 

lämpötilavaihtelua mitattiin minimi- ja maksimiarvoina nestepohjaisilla lämpömittareil-

la, joiden lukematarkkuus oli 0,5 °C. Koeastioiden ja vesihauteiden lämpötilaeroja mi-

tattiin kokeen alkupäivinä kalvojen alla olevista vesikirputtomista astioista. 

 3.2.5  Verkkohuone

Lisääntymistesti toteutettiin Helsingin yliopiston Viikin kampusalueella sijaitsevan kas-

vihuonealueen  länsipäädyssä  sijaitsevassa  niin  sanotussa  verkkohuoneessa,  jonka 

ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatit ovat noin N 6678423 E 390112 eli ETRS89-maantie-

teellisinä  koordinaatteina  (vastaavat  likimain  WGS84-koordinaatteja) 

60.22771161 25.01604368 (N 60° 13.663'  E 25° 0.963')  (Karttapaikka 2014).  Verkko-

huoneen (ks. Liite 1, kuva 8.1) katto oli akryylimuovista pleksilasia (polymetyyliakry-

laattia, PMMA) mutta seininä (korkeus 2,5 m) oli metalliverkkoelementtejä (silmäkoko 

2×2 cm). Tämä verkkoseinäinen kasvihuone ei siten ollut suljettu sisätila, joten lämpöti-

la siellä vastasi lähestulkoon ulkolämpötilaa. 

Katossa oli  käytetty kahdenlaista yksisoluista kirkasta Röhm Plexiglas Alltop -levyä. 

Suurin osa katosta koostui soluiltaan noin 5 cm leveistä levyistä, joiden  valonläpäise-

vyys oli  valmistajan ilmoituksen mukaan 91 % näkyvän valon alueella.  Katonharjan 

molemmin  puolin  oli  käytetty  toisenlaista,  soluiltaan  2,5-senttimetristä  pleksilasia. 

Nämä  yhden levyn levyiset kaistaleet muodostivat noin neljäsosan katon pinta-alasta. 

Kokeiden jälkeen selvisi (7.11.2003 saatu suullinen tiedonanto yliteknikko Esa Tulisa-

lon tekemistä mittauksista), että kapeasoluiset, katon harjaa lähimpänä olevat levyt (tuu-

letusluukut) oli tehty UV-säteilyä läpäisemättömästä pleksilasista. UV-säteilyä kuitenkin 

tulee koko taivaan leveydeltä, myös varjoon. Koeastioita lisäksi liikuteltiin päivittäin 

sekä laatikoiden sisäisesti että vesihaudetynnyristä toiseen (ks. Liite 1, kuva 8.2). Täten 

UV-koetekijän voi katsoa välttyneen systemaattiselta virheeltä, vaikka säteilyn samanai-

kaisessa voimakkuudessa oli eroja eri koeyksiköiden välillä.

 3.2.6  UV-säteily koetekijänä

UV-suojauksen sisältäneiden käsittelyjen toteuttamiseksi sijoitettiin puolet koeastioista 

eli -yksiköistä UV-suojakalvoilla peitettyihin dyno-laatikoihin. UV-suojakalvon ominai-

suuksia oli myyjän (Wipa-Technik GmbH, Tettnang, Saksa) ilmoituksen mukaan: tuote-
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merkki Wipa-foil clear-SR, paksuus 0,0325 mm, valmistettu USA:ssa, läpäisyarvoiksi 

ilmoitettiin UV-suoja 100 %, valon läpäisy 89 % ja lämpösuoja 13 %. Koejärjestelyssä 

käytetyn UV-suojakalvon ominaisuudet kuitenkin eroavat edellä mainituista, koska kal-

vosta  ei  poistettu  normaalisti  asennuksessa  poistettavaa  läpinäkyvää  kiinnityspintaa 

suojaavaa kalvoa, jolloin kalvon paksuudeksi mitattiin 0,06 mm. Läpäisyarvoja ei mitat-

tu. UV-altistuskäsittelyjen toteuttamiseksi sijoitettiin puolet koeastioista UV-säteilyä lä-

päisevällä polyeteeni- eli PE-kalvolla (paksuus 0,1 mm) peitettyihin laatikoihin. Tällä 

tavalla pyrittiin luomaan kaikille koeyksiköille ympäristöolosuhteet, jotka erosivat vain 

UV-säteilyn osalta. 

Ennen koejärjestelyn rakentamista arvioitiin verkkohuoneen soveltumista koepaikaksi 

23.5.2003 klo 13–14 välillä pilvettömällä säällä tehdyillä UV-säteilymittauksilla. Verk-

kohuoneen vaikutusta UV-säteilyn määrään mitattiin käyttämällä laajakaistaisilla UVA- 

ja  UVB-sensoreilla  varustettua  säteilymittaria  (RM-21,  Dr.  Gröbel  UV-Elektronik 

GmbH, Ettlingen, Saksa). Verkkohuoneen sisällä tehtiin yhdeksän vajaan neljän minuu-

tin  mittausta  ja  ulkona  kolme.  Sisällä  mitattiin  säteilyn  tehotiheydeksi  keskimäärin 

(± keskihajonta, josta käytetään jatkossa lyhennettä SD) UVA:lle 370 ± 41 mW cm−2 ja 

UVB:lle  6,8 ± 0,75 mW cm−2 sekä  vastaavasti  ulkona  650 ± 9,4 mW cm−2 ja 

12 ± 0,29 mW cm−2. Tämän perusteella verkkohuone vaimensi sekä UVA- että UVB-sä-

teilyn tehotiheyttä 40 % päivän voimakkaimman UV-säteilyn aikaan. Sisällä tehtyjen 

mittausten suurempi hajonta ilmentää todennäköisesti sitä, että solumainen kattomate-

riaali loi epätasaista varjostusta ja lisäksi yksi mittaus oli tehty lähempänä tilan etelän 

puoleista reunaa, lähellä reunimmaisia koeastioita, jonne lankeaa enemmän säteilyä sei-

nän läpi suhteessa katon läpi tulevaan määrään. 

Kokeiden  aikana  vesikirppujen  altistumista  UV-säteilylle  vähensivät  edelleen  muista 

koejärjestelyistä riippuvat tekijät, kuten laatikoiden varjostus ja polystyreenisten astioi-

den ja PE-kalvojen aiheuttama absorptio. Verkkohuone arvioitiin soveltuvan koepaikak-

si, vaikka sen rakenteet vaimensivat UV-säteilyä. Se tarjosi suojan mahdollisilta vesisa-

teilta ja siellä olevia pöytiä voitiin käyttää vesihaudetynnyrien osittaiseen varjostami-

seen ja siten vähentämään suoran auringonvalon lämmitysvaikutusta. 

Koeastioiden läheisyyteen sijoitetulla UV-säteilymittarilla (ks. Liite 1, kuva 8.2) mitat-

tiin  koko kokeenaikainen UV-säteilyannos.  Kokeen jälkeen mitattiin  koejärjestelyssä 

olevan vesikirppuastian sisälle tulevaa UV-säteilyn määrää asentamalla UV-sensori ve-
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teen +UV-dynolaatikkoon koeastian alle, josta oli leikattu pohja pois. UV-säteilyn määrä 

oli  tässä,  vesikirpun  kannalta  realistisemmassa,  mittauskohdassa  karkeasti  arvioiden 

useita kymmeniä prosentteja vähempää verrattuna laatikon ulkopuolella vallinneeseen 

säteilyn määrään (tuloksia ei ole tässä esitetty). Omien mittaustuloksien ohessa esitetään 

Ilmatieteen laitoksen UV-indeksi- eli UVI-mittaustuloksia (ks. s. 79). UV-indeksi ilmai-

see ihmisen terveydelle haitallisen UV-säteilyn irradianssin eli hetkellisen annosnopeu-

den. UVI:n arvo saadaan painottamalla mitattujen aallonpituuksien energian osuutta sen 

perusteella, mikä on kyseisen aallonpituuden suhteellinen kyky aiheuttaa ihon punehtu-

mista eli eryteemaa (ks. WMO 2014 s. 251 ja 254).

 3.3 Esikoe

Ennen varsinaista koetta tehtiin laaja esikoe kehitetyn menetelmän vaatimien työtapojen 

kokeilemiseksi ja harjoittelemiseksi sekä aikavaatimusten ja käytettävissä olevan henki-

löstömäärän (yksi henkilö) riittävyyden arvioimiseksi.  Esikoe suoritettiin osa-aikaisten 

avustajien kanssa 25.6.–8.7.2003 (pituus 13 vrk, joista kolmena viimeisenä päivänä ta-

pahtui lisääntymistä) käyttäen alle 24 tunnin ikäisiä vesikirppuja (n = 100) ja sekä koko 

kokeen kestoisia kuparilisäyksiä 0, 5, 13, 50 ja 130 µg l−1 että vuorokauden mittaisia, 

kokeen ensimmäisenä päivänä tehtyjä pulssimaisia altistuksia kuparilisäyksillä 0, 5, 13, 

50 ja 130 µg l−1. Kuparipitoisuudet oli valittu opiskelijakollega Tuomas Mattilan kesä-

kuun puolivälissä tekemien kolmen haarukoivan akuutin toksisuuden testin perusteella 

(tuloksia ei esitetä). Ensimmäisessä, 24 tunnin testissä pitoisuuksina oli  0, 3, 10, 30, 

100, 300, 1000 ja 3000 µg CuSO4 l−1 (n = 40). Toisessa (96 h,  n = 38) oli 0, 250, 500, 

750 ja 1000 µg CuSO4 l−1 sisältäen sekä staattiset pitoisuudet että yhden vuorokauden 

mittaisen  pulssialtistuksen.  Kolmannessa  (24 h,  n = 20)  oli  pitoisuuksina  0  ja 

500 µg CuSO4 l−1. 

Esitestissä kaikille koeyksiköille tehtiin +UV-altistus siten, että kokeen aluksi kokeiltiin 

kalvomateriaalina ohutta elintarvikekäyttöön tarkoitettua polyeteenikelmua. Kelmu to-

dettiin soveltumattomaksi ja vaihdettiin kahden vuorokauden kuluttua paksumpaan ja 

kestävämpään polyeteenikalvoon. −UV-käsittelyjä ei tehty, koska sopivaa UV-suojakal-

voa ei ollut vielä löydetty ja hankittu. 
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 3.4 Lisääntymistesti: kuparilisäyksen ja UV-altistuksen 

vaikutus vesikirpun poikastuotantoon

Varsinainen 21 vuorokauden lisääntymistesti suoritettiin 19.7.–9.8.2003. Koko kokeen 

aikana vallitsi lämmin ja aurinkoinen sää paitsi 23.7. ja 4.–5.8. oli pilvistä tai puolipil-

vistä (ks. UV-indeksikuvaaja sivulla  79). Kuparikäsittelyiden tasoiksi valittiin standar-

din mukainen vähimmäismäärä eli viisi pitoisuutta: 3, 9, 30, 90 tai 300 µg kuparilisäystä 

litrassa kasvatusliuosta. Sekä esi- että varsinaisessa kokeessa käytettiin samaa kuparin 

perusliuosta (kahden litran erä, 100 mg Cu l−1, punnittu määrä kemikaalia oli 0,7859 g 

CuSO4·5H2O). Perusliuoksesta tehtiin aina kasvatusliuosten vaihtojen yhteydessä väli-

laimennos (5 mg Cu l−1) Elendt M7:ään. Tätä välilaimennosta käyttämällä sekoitettiin 

kutakin kuparialtistuspitoisuutta kohti yksi, molemmille UV-tasoille yhteinen, erä kas-

vatusliuosta kahden litran polyeteenipulloon (5 × 2 l), johon lisättiin myös leväravinto 

(yleensä kahdeksi vuorokaudeksi paitsi 3.8. kolmeksi vuorokaudeksi). Tällöin rinnak-

kaiset vesikirput, myös eri UV-tasoissa olleet, tulivat sijoitetuiksi aina samaan liuokseen 

ja näin voitiin välttyä esikokeessa havaituilta rinnakkaisten välisiltä pipetointivirheiltä. 

Kontrollivesikirpuille (n = 28) annosteltiin vastaavasti aina yhteinen erä kasvatusliuosta 

kolmen litran polyeteenipulloon yhtenäistä ravintolisäystä varten. 

Kasvatusliuos (Elendt M7) itsessään sisältää kuparia ravinteena valmistusohjeen mu-

kaan 1,6 µg l−1 (eli 4,2 µg CuCl2·2H2O l−1). Koe oli puoli- eli semistaattinen, mikä tar-

koittaa  sitä,  että  kasvatusliuokset  vaihdettiin  eli  vesikirppu  siirrettiin  uuteen  astiaan 

standardiohjeen mukaisesti joka toinen tai kolmas päivä (taulukko 3.1). Kasvatusliuok-

sen  tilavuus  oli  100  ml  jokaisessa  vesikirppuastiassa.  Koe  käynnistettiin  lauantaina 

19.7.2003 klo 9:50–12:10 ja päätettiin tasan 21 vuorokauden kuluttua lauantaina 9.8. 

klo 11:30–13. Vesikirppuemoja kerättiin kuparin biokertyvyysmääritykseen testin päät-

tymispäivää seuranneena päivänä, jolloin tehtiin vielä myös viimeiset pH- ja johtokyky-

mittaukset. 

Taulukko 3.1: Päivämäärät ja kellonajat, jolloin vesikirput siirrettiin uuteen Elendt M7 
-kasvatusliuokseen. Alimmalla rivillä on päiväkohtainen keskimääräinen 
koejärjestelyllä työskentelyn vaatima aika laskettuna vesikirppua kohden minuuteissa.

pvm 19.7. 21.7. 23.7. 25.7. 28.7. 30.7. 1.8. 3.8. 6.8. 8.8.

klo 9:50-
12:10

10:15-
15:35

20:00-
23:00

20:50-
23:25

9:45-
13:30

8:50-
11:30

9:55-
12:25

12:45-
15:30

16:00-
20:00

13:30-
18:30

x̄ t 1,1 2,5 1,7 1,4 2,1 1,6 1,5 1,7 2,4 3
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Kokeen aikana laatikoita liikuteltiin siirtämällä jokaista laatikkoa yhden tynnyripuolis-

kon verran myötäpäivään (ks. Liite 1, kuva 8.2 ja 8.4) jokaisena koepäivänä paitsi 27.7. 

eli yhdeksäntenä koepäivänä, jolloin ei käyty koepaikalla. +UV- ja −UV-laatikot oli si-

joitettu  koejärjestelyyn vuorotellen  kiertäen  tynnyripaikkoja  myötäpäivään siten,  että 

kokeen alussa laatikko 1 sijoitettiin luoteenpuolimmaiseen tynnyripuoliskoon. Samanta-

soisen kuparilisäyskäsittelyn saaneet koeastiat sijoitettiin hajautetummin eri laatikoihin 

kahta suurinta kuparipitoisuutta lukuun ottamatta (taulukko  3.2). Jokaisessa laatikossa 

oli 2–4 kontrollivesikirppua ilman kuparialtistusta. Nämä kuparin suhteen nollakoeyksi-

köt jaettiin siten, että jokaiseen laatikkoon tuli yhteensä 16 koeastiaa eikä laatikoihin si-

ten jäänyt tyhjiä paikkoja. 

Taulukko 3.2: Koeyksiköiden sijoittelu eri UV-tasojen laatikoihin kuparitasojen 
mukaan. Koeyksiköt (n = 128) on koodattu numerolla väliltä 1–128. 

Laatikko 0 µg l−1 3 µg l−1 9 µg l−1 30 µg l−1 90 µg l−1

1 −UV 110–112 8–10 31–40

2 +UV 124–126 51–53 81–90

3 −UV 101–103, 
105

1–7a 11–14, 16

4 +UV 115–117 54–60 61–66

5 −UV 104, 106–
109

15, 17–20 21, 23, 25, 
27–29

6 +UV 118–121 67–70 71, 72, 74–
79

7 −UVb 113, 114 22, 24, 26, 
30

8 +UVb 122, 123, 
127, 128

73, 80

a Koeyksiköt 1 ja 5 kuolivat onnettomuudessa, ennen kuin ehtivät tuottaa yhtään poikasta. 
b Laatikoissa 7 ja 8 olivat myös kuparilisäyksen 300 µg l−1 saaneet koeyksiköt (numeroilla 41–50 ja 91–
100), jotka eivät selviytyneet edes toiseen koepäivään asti, minkä johdosta nämä koeyksiköt on tässä 
taulukossa jätetty merkitsemättä.

Koeastioita pyrittiin käsittelemään koko testin ajan mahdollisimman satunnaisessa jär-

jestyksessä. Jokaisen tarkastuksen yhteydessä astioiden paikkaa laatikon sisällä muutet-

tiin taulukkolaskentaohjelman satunnaislukugeneraattorilla tehdyn paikka-arvonnan pe-

rusteella. Koeastioiden päivittäinen (paitsi su 27.7. ei tehty) tarkastelu tehtiin nostamalla 

yksi laatikko kerrallaan tynnyrin vesihauteesta pöydälle. Tarkastelu aloitettiin jokaisena 
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tarkastuspäivänä  pohjoisimman  tynnyrin  vasemman  eli  lännen  puoleisesta  laatikosta 

(luoteenpuolimmaisimmassa  tynnyripuoliskossa)  ja  jatkettiin  kiertäen  myötäpäivään 

kaikki laatikot järjestyksessä läpi. Tällöin tarkastukset tulivat tehtyä vaihtelevassa jär-

jestyksessä kupari- ja UV-käsittelyjen suhteen. 

Lisääntymistestin päätepiste (”endpoint”) eli vastemuuttuja on 21 vuorokaudessa synty-

neiden  elävien  poikasten  keskimääräinen  kumulatiivinen  lukumäärä  kokeen  loppuun 

asti elossa selvinnyttä emovesikirppua kohden. Kokeen aikana esiintyi myös abortoituja 

ja kuolleina havaittuja poikasia, jotka on esitetty kuvassa  4.12. Tilastolliseen testauk-

seen käytettiin R-ohjelmistoa (3.2.5; R: a language and environment for statistical com-

puting.  R  Foundation  for  Statistical  Computing,  Wien,  Itävalta.  https://www.R-

project.org/;  2016) käyttäen graafisena käyttöliittymänä RStudiota (1.0.136; RStudio, 

Inc.; 2016). 

Lisääntymistestin aikana mitattiin sekä käyttämättömistä että käytetyistä kasvatusliuok-

sista pH-arvoa ja johtokykyä Multi 340i -mittarilla (Weilheim 2002, WTW GmbH & 

Co.  KG),  jossa  oli  johtokykykennona  TetraCon® 325  ja  pH-elektrodina  SenTix 41. 

Käytettyjen kasvatusliuosten (n = 46) pH mitattiin kolmena eri päivänä ja se oli keski-

määrin (± SD) 7,96 ± 0,072 (pysyen välillä 7,9–8,2) ja johtokyky oli 655 ± 42 µS cm−1. 

Uusien kasvatusliuosten (n = 5, ei sisältänyt liuosta 300 µg Cu l−1) pH mitattiin yhtenä 

päivänä  ja  se  oli  keskimäärin  8,14 ± 0,089  (vaihdellen  välillä  8,0–8,2)  ja  johtokyky 

594 ± 5,1 µS cm−1. Samasta uutena 8.8. mitatusta erästä tehtiin 10.8. toiset mittaukset 

sen oltua käytettyä.  Myös happikyllästystila todettiin samalla mittarilla hyväksi (92–

107 %) yhden päivän mittauksen perusteella. 

 3.5 Kuparianalyysit kasvatusliuoksista ja lisääntymistestiin 
osallistuneista vesikirpuista 

Lisääntymistestin aikana kerättiin neljästä eri Elendt M7 -valmistuserästä näytteet sen 

varmistamiseksi, että kuparipitoisuus pysyy stabiilina kolmenkin koepäivän ajan.  Tar-

kan kuparipitoisuuden määrittämiseksi kerättiin näytteitä sekä uusista eli käyttämättö-

mistä  että  kokeessa  olleista  Elendt  M7  -liuoksista  kuparilisäystasoilla  0,  3,  30  ja 

90 µg l−1. Jokaisesta pitoisuudesta otettiin kolme näytettä käytettynä ja yksi liuoksen ol-

lessa vastavalmistettu. Käytettyä kasvatusliuosta sekoitettiin koeastiassa perinpohjaises-

ti pipetillä ennen näytteenottoa. Näyteastiat olivat aiemmin maaperätieteen laboratorios-

sa käytössä olleita nestetuikepulloja. Näytteet kestävöitiin typpihapolla (2 massa-%) ja 
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varastoitiin kylmiöön. Kuparipitoisuuksien mittaukset tehtiin seuraavana vuonna siten, 

että 6.5.2004 oli harjoittelumittaus, 8.6. varsinainen mittaus ja 16.6. tarkistus AAS:lla 

(Varian SpectrAA 400 varustettuna grafiittiuunilla Varian GTA 96 graphite tube atomi-

zer, Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos, Helsingin yliopisto). Mittausstandardit 

oli tehty typpihappopitoisuuteen 0,01 %, kun taas näytteissä vahvuus oli 2 %. Näytepul-

loja sonikoitiin ultraäänihauteessa ennen AAS-mittausta levää ja/tai vesikirpun jätöksiä 

sisältävien  liuoksien  homogenisoimiseksi.  Samoihin  nestetuikepulloihin  valmistettiin 

5.5.2014 nollanäytteet määritysmenetelmän laadun tarkkailemiseksi. 

Lisääntymistestin päättymisen jälkeisenä päivänä 10.8. (22. vrk) jokaisesta käsittelystä 

paitsi kuparitasoilta 90 µg l−1 ja 300 µg l−1, joilta ei ollut saatavilla eläviä tai hyväkuntoi-

siksi arvioituja kuolleita yksilöitä paitsi kaksi +UV & 90 µg Cu l−1 -käsittelystä, joita ei 

raportoida, kerättiin neljä vesikirppua yksittäin nestetuikepulloihin. Näytteet kerättiin si-

ten, että vesikirppu nostettiin pipetillä koeastiastaan objektilasille mikroskoopilla tehtä-

vää pituusmittausta varten (tuloksia ei esitetä). Pipetin mukana tullut kasvatusliuospisa-

ra poistettiin imeytyspaperilla ja pituusmittauksen jälkeen tilalle tiputettiin 1–2 pisaraa 

MilliQ-vettä, jonka mukana vesikirppu siirrettiin liu'uttamalla omaan nestetuikepulloon 

ja vietiin lopuksi pakkaseen. Samalla tavalla valmistettiin menetelmälliset nollanäytteet 

ilman vesikirppua käyttämällä hyväksi kontrollivesikirppujen kasvatusliuosta, jota siir-

rettiin objektilasille pipetillä vastaavan kokoinen pisara kuin vesikirppunäytettä otettaes-

sa. Pisara imettiin pois objektilasilta hetken siinä oltuaan. Sen jälkeen pisara MilliQ-vet-

tä siirrettiin lasin kautta nestetuikepulloon. 

Vesikirppunäytteistä tehtiin myöhemmin kuiva-massamääritys mikroskoopin peitinlasin 

päällä käyttämällä Mettler AE 240 semi-mikro -analyysivaakaa (Limnologian ja ympä-

ristönsuojelun laitos, Helsingin yliopisto), jonka luettavuus oli 0,01 mg. Happohajotus 

tehtiin itse kehitetyllä menetelmällä pienissä 3 ml:n koeputkissa, joihin oli itse merkattu 

yhden millilitran kohta punnituksen avulla. Ennen käyttöä koeputket pestiin sekä happo-

pesussa että kiehutettiin laimentamattomassa typpihapossa (0,4–0,45 ml) kolmen tunnin 

ajan. Koeputkien korkkeina toimivat pienet kellolasit. Hajotus tehtiin lämpöhauteessa 

foliolla peitetyllä hiekkapedillä ensin 18 tunnin ajan typpihapossa (0,25 ml HNO3) ja 

sitten  vielä  tunnin  jäähdytyksen  jälkeen  kuuden  tunnin  ajan  lisätyn  vetyperoksidin 

(0,25 ml H2O2) kanssa. Happohajotuksen jälkeen määritettiin alkuainepitoisuuksia ICP-

MS-laitteella. 
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Koko itse kehitetyllä menetelmällä tehtiin yksi tässä kappaleessa selostettu harjoitusker-

ta siten, että käytettiin nestetuikepulloihin 21.11.2003 pakastettuja, tasalämpöhuoneessa 

puhtaassa Elendt M7:ssä kasvaneita, hieman yli kolmen viikon ikäisiä vesikirppuja seu-

raavasti: kolme yksittäisen vesikirpun näytettä, kaksi kahden vesikirpun kokoomanäy-

tettä  ja  yksi  kolmen  yksilön  kokoomanäyte.  Harjoituksen  aikana  näytteet  mitattiin 

19.12.2003  kaksi  eri  kertaa  grafiittiuuni-AAS:llä  ja  kolmannen  kerran  ICP-MS:llä 

8.1.2004.  Vesikirpun  kuparipitoisuudeksi  kuivamassaa  kohden  (± SD) saatiin 

19 ± 6,8 µg g−1 tai ilman kuiva-ainemäärityksessä kontaminoituneeksi epäiltyä vesikirp-

pua 16 ± 1,0 µg g−1. Epäily kontaminaatiosta perustui siihen, että laboratoriotyöpäivä-

kirjan mukaan yksi vesikirpuista tippui eksikaattorin pinnalle, ja vaillinaisten muistiin-

panojen perusteella on 1:3 todennäköisyys, että tämä sama vesikirppu oli se, joka tuotti 

tuplasti kaikkia muita näytteitä suuremman kuparipitoisuuden. Eksikaattori, jossa kui-

vausaineena on CuSO4, arvioitiin olevan merkittävä kontaminaation lähde. Keskimää-

räiset kuiva-aineen kuparipitoisuudet laskettiin vähentämällä mittaustuloksista menetel-

mällisten nollanäytteiden (n = 4 kahdesti  toistetussa AAS-mittauksessa  ja  n = 2 ICP-

mittauksessa)  sisältämä  keskimääräinen  taustapitoisuus  (3 ppb,  SD  1,5 ppb,  n = 10). 

Jonkin verran todettiin vaihtelua yksittäisten GF-AAS-mittausinjektointien välillä. Suu-

rin kolmen injektion välinen variaatiokerroin oli 18,7 %. Kaikkien näytemittauksien va-

riaatiokertoimien  keskiarvo ± SD  oli  5,0 ± 2,4 % (ilman  kontaminoituneeksi  epäiltyä 

vesikirppua  5,4 ± 2,3 %).  Samoista  näytteistä  kymmenkertaisesti  laimennettuna  ICP-

MS-laitteella mitattuna variaatiokertoimien keskiarvo ± SD oli 1,7 ± 0,85 %. Harjoitus-

kerran perusteella todettiin, että menetelmässä voi käyttää näytteinä yksittäisiä vesikirp-

puja. 

Samalla harjoittelukerralla myös tutkittiin näytteiden keruuastioina toimineista nestetui-

kepulloista jäämiä. Tätä varten valmistettiin kaksi näytettä, joista kumpikin koostui nes-

tetuikepullossa  olleesta  MilliQ-veden  pisarasta,  jossa  kuiva-anemääritykseen siirretty 

vesikirppu oli aiemmin ollut pakastettuna. Pisaroiden tilavuuksiksi arvioitiin karkeasti 

0,1 ml ja 0,2 ml. Ideana oli selvittää, kuinka paljon vesikirpusta vuotaa kuparia näytteen 

pakastuksen aikana. 

Mittausten perusteella näyteastian pisarassa oli yllättäen 2–3-kertainen määrä kuparia 

kuin mitä vesikirpun ruumiista mitattiin. Osmoottinen ero vesikirpun ja tislatun veden 

välillä sekä pakastuksen aikainen solujen hajoaminen arvioitiin voineen johtaa siihen, 

että kuparia oli vuotanut pakastusastioihin. Tämän epäilyn takia – koska katsottiin siinä 
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vaiheessa nestetuikepullojen olevan puhtaita – päätettiin toimia siten, että jotta näyte 

edustaisi vesikirppua kokonaisuudessaan, pakastusastiat huuhdellaan näytteitä valmis-

tettaessa kahdesti pienellä erällä 2 massa-%:n (0,46M, engl. 2 % w/w) vahvuista typpi-

happoa (AAS-laatu) ja huuhteluneste kaadetaan vesikirpun perässä koeputkeen mukaan 

analyysiin. 

Vesikirppunäytteistä tehtiin 24.–25.3.2004 happohajotus ja 30.3. mittaus ICP-MS-lait-

teella (Perkin Elmer Sciex Elan 6000, jossa oli automaattisena näytteensyöttäjänä Per-

kin Elmer Controller AS90/AS91, Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, Helsin-

gin  yliopisto).  Käytetyt  kemikaalit  olivat:  HNO3 (J.T.  Baker  ”AAS-laatu”, 

[Cu] < 0,03 ppm), H2O2 (pro analysi Merck), Rh-referenssistandardi (AccuTrace™, erä-

numero A8095031) ja moniainestandardi (Merck IV, 1.11355.0100). Astiat (nestetuike-

pulloja lukuun ottamatta) happopestiin ja huuhdeltiin 7–10 kertaa MilliQ-vedellä. 

 4 Tutkimuksen tulokset

 4.1 Koejärjestelyn kehittäminen ja vallinneet ympäristöolot

Ravinnon hiilen määrä

Lisääntymiskokeen käynnistämisen jälkeen solulaskennan tarkkuutta testattiin  vertaa-

malla varastoidusta leväravinnon suspensiosta tehdystä kuudesta eri laimennuksesta las-

kettuja  solumääriä  ja  toisaalta spektrometrillä  mitattuja  absorbanssiarvoja laimennus-

suhteeseen. Solulaskenta tehtiin kahdella toistolla ja absorbanssimittaus kolmella. En-

simmäinen solulaskenta tehtiin 18.7. klo 17:30–21:00 ja toinen 19.–20.7. klo 22:00–

01:00.  Spektrometrimittaukset  tehtiin  19.7.  klo  20:00–21:40.  Laimennuksista  tehdyn 

kahden toiston laskentakokeen perusteella alkuperäinen leväsuspensio sisälsi keskimää-

rin  1730×108 solua l−1 keskihajonnan  ollessa  792 solua l−1,  joten  variaatiokertoimeksi 

tuli 46 %. Solulaskennan ja laimennussuhteen välinen regressio on esitetty kuvassa 4.1 

ja vastaava absorbanssille kuvassa 4.2. Neljäkertainen väkevöityminen vastasi solulas-

kentamenetelmän perusteella 2,65-kertaista solutihentymistä, kun taas spektrometrimää-

rityksessä neljäkertainen väkevöityminen vastasi 3,00-kertaista absorbanssilisäystä. Sa-

tunnaisvaihtelu  oli  solulaskentojen  toistojen  välillä  huomattavaa,  mikä  näkyy  absor-

banssimittauksia alhaisempana selitysasteena (R2 = 0,68). Vierailu mikrobiologian labo-

ratoriossa  4.7.  leväsuspensiota  mikroskopoimassa  oli  paljastanut  stereomikroskoopin 

suurennuskyvyn niin heikoksi, että yksittäisiä soluja ei pysty luotettavasti erottamaan. 
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Kuvassa  4.3 on esitetty leväravinnon eriasteisista laimennuksista 11.5.2004 määritetty 

orgaanisen hiilen kokonaismäärän suhde absorbanssiin. Kuvassa  4.4 on esitetty tämän 
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Kuva 4.1: Solulaskennan ja laimennoksen välinen regressio Pseudokirchneriella 
subcapitata -levän suspensiosta valmistetussa kuuden jäsenen laimennussarjassa. 
Liuottimena oli Elendt M7. Solulaskenta tehtiin samoista liuoksista kaksi kertaa 
peräkkäisinä päivinä 18.–20.7.2003 käyttäen Bürker-laskentakammiota ja 
stereomikroskooppia (100×suurennos) ja aikaa kului keskimäärin 106 min 
laimennussarjaa kohti.

Kuva 4.2: Absorbanssin ja laimennoksen välinen regressio Pseudokirchneriella 
subcapitata -levän suspensiosta valmistetussa kuuden jäsenen laimennussarjassa. 
Liuottimena oli Elendt M7. Virhepalkit ovat ± keskihajonta. Määritykseen (n = 3, 
19.7.2003) kulunut aika oli keskimäärin 33 min. 
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TOC-määrityksen perusteella arvioitu ruokinnan hiilen määrä edellisvuoden lisäänty-

miskokeessa. 

Kuva 4.3: Nomogrammi eli absorbanssin ja orgaanisen hiilen kokonaismäärän välinen 
regressio Pseudokirchneriella subcapitata -levän MilliQ-vesisuspensiossa. Molemmat 
mittaukset tehtiin kolmesti jokaisesta näytteestä 11.5.2004. Virhepalkit (± keskihajonta) 
ovat pienempiä kuin kuvassa olevat arvopisteiden symbolit ja jätetty sen vuoksi pois 
kuvasta. TOC-määrityksen standardisuora perustui vain kahteen pitoisuuteen (0 ja 
50 ppm).
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Kuva 4.4: Lisääntymistestin aikaisten absorbanssimittausten ja seuraavana vuonna 
tehdyn TOC-määrityksen (kuva 4.3) perusteella arvioitu emovesikirppua kohden 
annosteltu leväravinnon hiilen määrä lisääntymistestin aikana. Ruokinta oli 
keskimäärin (± keskihajonta) 0,027 ± 0,006 mg C Daphnia−1 vrk−1 eli vain 13–27 % 
standardissa vaaditusta (0,1–0,2 mg C Daphnia−1 vrk−1). Ruokintaa oli ajan kuluessa 
tarkoituksellisesti hieman lisätty vastaamaan vesikirppujen kasvun myötä 
lisääntyneeseen ravinnon tarpeeseen. Ruokintavirheen takia ruokinta oli liian vähäistä 
25.7. ja 6.8. Leväravinnon hiilipitoisuus määritettiin vasta 11.5.2004  eli lähes 10 
kuukauden kuluttua testin alkamisesta.
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Koeastioiden lämpötila

Standardin mukaan kasvatusliuoksen lämpötilan on oltava  18–22 °C,  kuitenkin  siten 

että yksittäisessä kokeessa lämpötila ei vaihtelisi enempää kuin kaksi astetta yhden päi-

vän aikana  (OECD 2012).  Kokeessa  tynnyrien  vesihauteiden keskimääräisen  (n = 4) 

lämpötilan vuorokausivaihtelu oli  2–6 °C päivästä  riippuen (kuva  4.5).  Testin  alussa 

tehtyjen mittausten perusteella lämpötila koeastioissa saattoi olla päiväaikaan noin yh-

den asteen vesihauteen lämpötilaa korkeampi. Tällöin koeastioiden vuorokausivaihtelun 

voi ekstrapoloida vaihdelleen välillä 2–7 °C. 

Ultraviolettisäteily

Kuvassa 4.6 on esitetty sekä koejärjestelyllä mitatut UV-säteilyn annokset että Ilmatie-

teen laitokselta saadut Kaisaniemessä tasatunnein mitatut UV-indeksit (UVI). Kuvassa 

4.7 on esitetty Ilmatieteen laitoksen www-sivuilla julkaistuja satelliittimittauksista saa-
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Kuva 4.5: Mittarien lukemiskertojen välillä vallinneet keskimääräiset minimi- ja 
maksimilämpötilat vesihaudetynnyrien (n = 4, paitsi la 9.8. n = 3) pinnan 
läheisyydessä. Mittarit luettiin vaihtelevina vuorokaudenaikoina ajalla 19.07.2003 klo 
12:10 – 9.8.2003 klo 11.00 (ei mittarien luentoja 30.7. eikä 6.8.). Pystyakselina 
lämpötila (°C) ja vaaka-akselina vuorokaudenaika. Virhepalkkeina on ± keskihajonta. 
Mittarien lukematarkkuus oli 0,5 °C. Taustaruudukon pystyviivat ovat 
vuorokausirajalla. 
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tuja UV-indeksien arvoja Euroopan kartalle sijoitettuina muutamina myöhempinä vuosi-

na. Näissä kahdesta eri lähteestä peräisin olevissa Ilmatieteen laitoksen UV-indekseissä 

on systemaattinen tasoero. Kartoissa ilmoitetaan kokeen aloitusaikoina UVI:ksi 5,5–6,5, 

kun taas kuvassa 4.6 ilmoitetaan UVI:ksi vajaa 4. 

Kokeen kahden ensimmäisen päivän mittausdata  menetettiin,  koska säteilymittari  oli 

sammunut öiden aikana.  Neljäntenä koepäivänä tiistaina 22.7.  havaittiin,  että  mittari 

sammutti itsensä klo 22.55 selittämättömästä syystä. Mittari näytti sammumishetkellä 

negatiivisia irradiansseja: UVA:lle −0,02 mW cm−² ja UVB:lle −0,004 mW cm−². Edelli-

senä iltana oli huomattu mittarin ilmoittavan jo klo 20.20 UVB:n irradianssin negatiivi-

sena: −0,001 mW cm−². Vaikka mittari ei olisi sammutellut itseään, illan ja aamuyön ne-

gatiiviset arvot olisivat huomattavasti pienentäneet edellisen päivän annoslukemaa: kol-

messa  minuutissa  (22.7.  klo  22.52–22.55)  päivän  aikana  (klo  11:26 lähtien)  mitattu 

UVB-annos pieneni 0,1%, mikä merkitsisi arviolta parin kymmenen prosentin pienene-

mistä vuorokaudessa. UV-mittari pysyi poikkeuksellisesti päällä yön yli kokeen loppu-

puolella 3.–4.8., joten päivän 4.8. mitattuun annokseen sisältyy edellä mainittu virhe. 

Myös Ilmatieteenlaitoksen mittauksissa öisin UV-indeksi  sai  negatiivisia  arvoja (5–7 

tunnin ajan), joten tässä kokeessa käytetyn säteilymittarin kalibroinnin oikeellisuutta ei 

ole pelkästään negatiivisten arvojen perusteella syytä epäillä. Kyseisen mittarin käyttö 

tällaisessa kokeessa ei ole mahdollista ilman päivittäisiä luentoja tai kytkemistä tietoko-

neeseen mittaustulosten tallentamista sekä myöhempää negatiivisten arvojen poistamis-

ta varten. 

Omalla mittarilla 22.7. klo 11:26–18:26 mitattu UVA annos oli 30,6 J cm−² ja UV-B an-

nos oli 0,722 J cm−² ja klo 11:26–22:52 vastaavasti 33,5 J cm−² ja 0,758 J cm−² (sisältäen 

tuntemattoman  määrän  negatiivisten  mittarilukemien  aiheuttamaa  arvon  alenemista). 

Kyseisestä päivästä oli oman Viikissä tehdyn arvion mukaan 95% aurinkoista ja 5% 

puolipilvistä. Koska kolmen koepäivän mittausdata puuttui, ekstrapoloitiin näille päivil-

le säteilyannos käyttäen hyväksi Ilmatieteen laitoksen UV-indeksiä, joka oli mitattu Kai-

saniemessä 7,2 km 212° lounaaseen koepaikasta. Lisäksi koska säteilyannosmittari ei 

pysynyt päällä öisin eikä sitä pystytty joka päivä käydä laittamassa tarpeeksi ajoissa 

päälle,  ekstrapoloitiin  aamupäivien  säteilyannoksille  korjaustekijät  kullekin  päivälle 

erikseen. Näillä korjauksilla arvioitiin verkkohuoneessa mitatuiksi UVA- ja UVB-kom-

ponenttien päiväkohtaisiksi keskimääräisiksi säteilyannoksiksi 35 J cm−2 (SD 7 J cm−2) 

77



ja 0,9 J cm−2 (SD 0,2 J cm−2) sekä koko kokeen aikaisiksi säteilyannoksiksi vastaavasti 

740 J cm−2 ja 19 J cm−2.  Suurimmillaan  säteilyn tehotiheys oli UVA:lle 2 mW cm−2 ja 

UVB:lle 50 µW cm−2.  Koska UV-säteilyvaurioita korjataan valoentsymaattisilla meka-

nismeilla, on lisäksi otettava huomioon päivän pituus, joka oli kokeen alkaessa 19.7. 

noin 18 tuntia ja loppuessa 9.8. hieman yli 16 tuntia. Auringon laskun ja nousun välissä 

oli lisäksi hämärää aikaa lisääntymistestin alussa yhteensä 2,5 tuntia ja lopussa yhteensä 

hieman vajaa 2 tuntia. Ennen testiä mitattiin verkkohuoneen vaimentavan keskipäivän 

UV-säteilyä 40 % avoimeen ulkoilmaan nähden. Lisäksi on huomattava, että koeastiaan 

vesikirpun luo pääsevä säteilymäärä oli vähentynyt +UV-altistuksessa myös koejärjeste-

lystä johtuvista tekijöistä, kuten PE-kalvosta sekä ympäröivistä koeastioista ja dynolaa-

tikosta. 
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Kuva 4.7: Ilmatieteen laitoksen julkaisemat UV-indeksit lisääntymistestin alun (ylemmät kuvat) ja lopun (alemmat kuvat) aikoihin vuosina 
2011, 2014 ja 2016 (Ilmatieteen laitos 2017). 



 4.2 Lisääntymistestit

 4.2.1  Esikoe
Lyhyenä lisääntymistestinä (13 vrk) suoritetussa kokeessa kaikki kymmenen kuparili-

säyksessä 130 µg l−1 elänyttä koeyksikköä kuoli jo 2–3 vuorokaudessa ja yksi kymme-

nestä lisäyspitoisuudessa 50 µg Cu l−1 elänyt vesikirppu kuoli 9–10 vuorokaudessa. Kui-

tenkin saadun Etoxnetin tietoon perustuneen virheellisen suullisen tiedonannon mukaan 

100 % vesikirpuista selviäisi pitoisuudessa 250 µg l−1 (CuSO4), joten esikokeesta huoli-

matta myös varsinainen lisääntymistesti suoritettiin sisältäen liian suuria pitoisuuksia. 

Virhekäsitys saattoi perustua siihen, että työryhmän jäsen oli puhunut kuparipitoisuuden 

sijasta kuparisulfaatin pitoisuudesta. Lisäksi vaikuttavana tekijänä oli se, että esikokees-

ta ei saatu tietoa pelkän kuparilisäyksen aiheuttamasta myrkyllisyydestä, koska −UV-kä-

sittelyjä ei ollut ollut, ja oletettiin, että esikokeessa oli saattanut esiintyä myös UV-sätei-

lyn aiheuttamaa kuolleisuutta ja poikastuotannon vähentymistä. 

Muita esikokeessa löydettyjä ongelmakohtia on lueteltu alla. Havaittiin esimerkiksi, että 

kahden yksilön samaan astiaan joutumisen estämiseen on tällaisessa sarjatyöskentelyssä 

kiinnitettävä huomiota. Lisäksi toisena koepäivänä huomattiin, että yhteen kuparipitoi-

suuteen (pulssimainen altistus kuparilisäystasolla 50 µg l−1) oli jäänyt vesikirput koko-

naan laittamatta, jolloin se jäi pois kokeesta (n = 90, mutta kontrollivesikirpuissa tapah-

tuneet kolme vahinkokuolemaa pienensi koeyksiköiden määrää edelleen, joten  n = 87 

huomioimatta myöhempää kuparin aiheuttamaa kuolleisuutta). Toiminnan nopeuttami-

seksi ja pipetointivirheiden vähentämiseksi päätettiin siirtyä päivittäisestä ruokinnasta 

ruoan annosteluun kasvatusliuosten vaihtojen yhteydessä. Koejärjestelyllä käytettävää 

havaintolomaketta (ks. Liite 2) kehitettiin esitestin aikana. 

Kuvassa  4.8 on esitetty vertailu esitestin ja varsinaisen lisääntymistestin kontrollivesi-

kirppujen  kumulatiivisesta  poikastuotannosta  kolmen  ensimmäisen  lisääntymisvuoro-

kauden osalta. Esitestissä, jossa lisääntyminen alkoi kaksi vuorokautta myöhemmin, oli 

lisääntyminen huomattavasti vähempää (vain 30 % varsinaisen testin määrästä) ja 18 % 

vesikirpuista ei lisääntynyt ollenkaan. Varsinaisessa testissä jokainen kontrollivesikirppu 

lisääntyi kolmen ensimmäisen lisääntymisvuorokauden aikana. 
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Lämpötila vaihteli esitestissä vesihauteista mitattuna välillä 13,5 °C – 22,5 °C ja lisään-

tymistestissä 15,5 °C – 23 °C (koevuorokausina 1.–11., ks. kuva 4.5). Yksittäisessä koe-

astiassa havaittiin pintalämpötilan olevan aurinkoisena päivänä noin 0,5 °C suurempi 

kuin astian pohjalla. 

 4.2.2  Kuparilisäyksen ja UV-altistuksen vaikutus vesikirpun 
poikastuotantoon
Taulukossa 4.1 ja kuvassa 9 on esitetty yhteenvedot lisääntymistestistä käyttäen pääte-

pisteenä testin loppuun asti elossa selvinneiden emovesikirppujen kumulatiivista poi-

kastuotantoa. Kokeeseen valittu suurin kuparilisäyspitoisuus 300 µg l−1 oli liian suuri li-

sääntymistestiin, koska tässä pitoisuudessa vesikirput eivät selvinneet edes toiseen koe-

päivään asti, minkä vuoksi kyseistä pitoisuutta ei tässä raportoinnissa jatkossa esitetä. 
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Kuva 4.8: Kolmen ensimmäisen lisääntymisvuorokauden poikastuotannon 
keskiarvo ± keskihajonta oli esitestissä 2,4 ± 1,7 (koevuorokausilta 11.–13. eli 6.–
8.7.2003, n = 17) ja varsinaisessa lisääntymistestissä 8,0 ± 2,4 (vuorokausilta 9.–11. eli  
28.–30.7.2003, n = 28). Esitestissä kaikki altistettiin UV-säteilylle mutta 
lisääntymistestissä vain emot 15–28.
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Taulukko 4.1: 21 vuorokauden pituisen lisääntymistestin loppuun asti elossa selvinneen 
emovesikirpun (Daphnia magna, n = 93) kumulatiivinen elävien poikasten tuotannon 
keskiarvo ja keskihajonta eri käsittelyissä. 

UV-taso Kuparilisäys 
(µg l−1)

Emojen lukumäärä Keskituotanto ± 
keskihajonta

−UV 0 14 23,1 ± 3,8

+UV 0 14 22,9 ± 3,2

−UV 3 8a 24,1 ± 5,4

+UV 3 10 24,9 ± 4,6

−UV 9 10 26,0 ± 4,1

+UV 9 10 26,3 ± 3,3

−UV 30 10 23,1 ± 5,7

+UV 30 10 27,6 ± 5,9

−UV 90 3 6,67 ± 2,3

 +UV 90 4 15,8 ± 4,3
a Kaksi koeyksikköä (nro 3 ja 5) kuoli onnettomuudessa, mikä on standardiohjeen validiteetin rajoissa. 
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Kontrollivesikirpuissa, jotka eivät saaneet kuparilisäystä, pelkkä UV-altistus ei aiheutta-

nut  merkitsevää  eroa  keskimääräiseen  kumulatiiviseen  poikastuotantoon  (t-testi, 

p = 0,87, n = 14 kummassakin käsittelyssä, Levenen testissä p = 0,27). Kaksisuuntaisel-

la varianssianalyysilla (tyypin III neliösummat) testattiin kuparilisäyksen ja UV-säteilyn 

vaikutusta poikastuotantoon koko aineistossa. Molempien koetekijöiden päävaikutukset 

olivat merkitsevät (p < 0,01). Yli kaikkien kuparilisäystasojen kumulatiivisen poikas-

tuotannon keskiarvo ± keskihajonta  oli −UV-tasolla 22,8 ± 6,3 (n = 45) ja +UV-tasolla 

24,4 ± 5,2 (n = 48). Koska toistomäärät eri käsittelyissä olivat vaihtelevia, pää- ja yh-

dysvaikutusten erottaminen toisistaan voi olla ongelmallista (Ranta ym. 2012 s. 286). 

Tukeyn HSD post hoc -testien perusteella kuparilisäys 90 µg l−1 vähensi poikastuotantoa 

tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,001). Levenen testin perusteella oletusta jäännösvaih-

telun eli koevirheen varianssin yhtäsuuruudesta kaikissa käsittelyissä ei ole syytä hylätä 

(p = 0,66). Shapiro-Wilkin normaalisuustestin perusteella ei  ole syytä hylätä oletusta, 

että havaintojen vaihtelu ryhmäkeskiarvojensa ympärillä on melko normaalijakautunutta 

(tyypin I neliösummat,  p = 0,47). Tässä lisääntymistestissä kuparin LOEC oli 90 µg l−1 

ja NOEC 30 µg l−1. 

Kuparilisäyksen ja UV-säteilyn yhdysvaikutus oli varianssianalyysin perusteella lähes 

merkitsevä (0,05 < p < 0,1). Kun yhdysvaikutusta tarkasteltiin tällä laajennetulla riskita-

solla, UV-altistuksen saaneiden +UV-vesikirppujen lisääntyminen suurimmassa tarkas-

teltavassa kuparilisäyksessä 90 µg l−1 ei parittaisessa vertailussa eronnut (Tukeyn testi, 

p < 0,05) koekäsittelyistä −UV & 30 µg Cu l−1, −UV & 3 µg Cu l−1 eikä −UV- tai +UV-

kontrollivesikirpuista,  jotka  eivät  olleet  altistuneet  kuparilisäykselle.  UV-altistus  siis 

trendinomaisesti vaimensi kasvavan kuparilisäyksen aiheuttamaa poikastuotannon pie-

nentymistä  suurimmassa  kuparilisäyksessä.  Lisäksi  tällainen  yhteisvaikutus  tasolla 

90 µg Cu l−1 oli  nähtävissä  voimakkaampana  edellisenä  päivänä,  jolloin  elossa  oli 

useampia rinnakkaisia emoja (taulukko 4.2). Liite 3 sisältää päivä- ja emokohtaiset poi-

kastuotannot kaikista koekäsittelyistä.
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Taulukko 4.2: Kahden viimeisen koepäivän kumulatiivisten poikastuotantojen tilanteet 
suurimmassa tarkasteltavassa kuparilisäyksessä.

UV-taso Kuparilisäys 
(µg l−1)

Emojen lukumäärä Keskituotanto ± 
keskihajonta

20. koepäivän tilanne:

−UV 90 7 3,29 ± 3,5

+UV 90 5 14,2 ± 1,3

21. koepäivän tilanne:

−UV 90 3 6,67 ± 2,3

 +UV 90 4 15,8 ± 4,3

Yhdysvaikutusta tarkasteltiin vielä alaspäin askeltavalla lineaarisella regressioanalyysil-

la käyttäen R-ohjelmiston Akaiken informaatiokriteeriin (AIC) perustuvaa step-funktio-

ta. Aineistossa näytti olevan epälineaarinen riippuvuus (alaspäin aukeavat parabelit), jo-

ten malli rakennettiin käyttäen toisen asteen polynomia kuparilisäyksestä ja UV-tasosta 

dummy-muuttujaa. Valmiissa mallissa (kuva 4.9) kuparilisäyksen ja UV-säteilyn yhdys-

vaikutus kumulatiiviseen poikastuotantoon oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001), ku-

ten  olivat  myös  päävaikutukset  kuparilisäys  (p < 0,05)  ja  kuparilisäyksen  neliö 

(p < 0,001). Regressiokertoimet olivat aika epätarkkoja, kun niiden keskivirheet eivät 

olleet kertaluokkaa pienempiä kuin itse regressiokertoimet (Liite 4, Taulukko 8.1). Jään-

nösvaihtelun keskihajonta (4,36 poikasta) oli melko suuri verrattuna residuaalien kol-

manteen  kvartaaliin  (2,46  poikasta).  Mallin  muuttujat  selittivät  45 % kumulatiivisen 

poikastuotannon havaitusta vaihtelusta. Kuvasta  4.9 ilmenee sen suuntainen yhdysvai-

kutus, että regressiokertoimien epätarkkuudesta riippumatta jo ennen suurinta kuparili-

säyspitoisuutta poikastuotanto alkaa odotettavasti olla suurempaa UV-säteilylle altistu-

neilla koejäsenillä (+UV) kuin säteilyltä suojatuilla (−UV). 

Regressiodiagnostiikka on esitetty kuvassa  8.5 (Liite 4).  Kolmesta kuvaajasta ensim-

mäistä ”Residuals vs Fitted” voi käyttää tarkistamaan, onko voimassa lineaarisen reg-

ressiomallin oletus siitä, että koevirhettä kuvaava jäännösvaihtelu eli residuaalit eivät 

riipu selittävästä muuttujasta vaan ainoastaan satunnaisvaihtelusta (olettama homoske-

dastisuudesta eli residuaalien varianssien, σ2, yhtäsuuruudesta). Kuvassa näkyy hieman 

poikkeamaa satunnaisesta jakautumisesta: mallin residuaalit kasvoivat vain hyvin lie-
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västi poikastuotannon kasvaessa, mikä viittaa siihen, että mallin oletukset olivat  voi-

massa. 

OECD:n uusimman standardiohjeen perusteella vaihtoehtoisena päätepisteenä voidaan 

pitää kumulatiivista poikastuotantoa, johon lasketaan mukaan myös kesken lisääntymis-

kokeen  kuolleiden,  paitsi  onnettomuudessa  menehtyneiden,  emojen  tuotanto.  Tässä 

työssä  koekäsittelyistä  johtunutta  kuolleisuutta  esiintyi  ainoastaan  käsittelyissä 

−UV & 90 µg Cu l−1 ja +UV & 90 µg Cu l−1 (sekä tulosten raportoinnista pois jätetyissä 

lisäyspitoisuuksissa 300 µg Cu l−1), joiden kumulatiivisesta poikastuotannosta on esitet-

ty histogrammit kuvassa  4.10. Kyseisissä käsittelyissä ei tapahtunut onnettomuudesta 

johtuneita kuolemia, joten  n = 10 molemmissa käsittelyissä. Tätä vaihtoehtoista pääte-

pistettä käyttäen tilastollisessa testauksessa saatiin merkitsevä kuparilisäyksen ja UV-sä-

teilyn yhdysvaikutus (ANOVA tyypin III neliösummilla, p < 0,01). Parittaisten vertailu-

jen  perusteella  UV-altistus  kasvatti  poikastuotantoa  suurimmassa  kuparilisäyksessä 

90 µg l−1 (Tukey, p < 0,01). Käsittely −UV & 90 µg Cu l−1 erosi kaikista muista käsitte-

lyistä ja samoin käsittely +UV & 90 µg Cu l−1. Muiden käsittelyiden välillä ei ollut eroa. 

Tämän vaihtoehtoisenkin vastemuuttujan perusteella  tässä lisääntymistestissä kuparin 

LOEC oli 90 µg l−1 ja NOEC 30 µg l−1. 
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Yllä kuvattua vaihtoehtoista päätepisteettä käyttäen tehtiin vastaava regressioanalyysi. 

Valmiissa mallissa (kuva 4.11) kuparilisäyksen ja UV-säteilyn yhdysvaikutus kumulatii-

viseen poikastuotantoon oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001), kuten olivat myös pää-

vaikutukset kuparilisäys (p < 0,05) ja kuparilisäyksen neliö (p < 0,001) (Liite 4, Tauluk-

ko 8.2). Kuvasta 4.11 ilmenee vastaavanlainen yhdysvaikutus kuin edellisessä mallissa. 

Regressiodiagnostiikka on esitetty kuvassa 8.6 (Liite 4), minkä perusteella mallin ole-

tukset olivat voimassa. 

Emokohtaisen abortoitujen tai kuolleena laskettujen poikasten lukumäärä noudatti mel-

ko normaalijakautuneesti tuotantomäärän yleisyyttä (kuva 4.12). Niitä oli kokonaistuo-

tannosta 5,0 % −UV-tasolla ja 3,6 % +UV-tasolla. Emon aborttien tai kuolleiden poikas-

ten lukumäärä oli sitä suurempi mitä tyypillisempi oli poikastuotannon määrä eikä li-

neaarista riippuvuutta kuparilisäyspitoisuuden kanssa ollut (korrelaatiokerroin −0,0384).
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 4.3 Kuparianalyysit kasvatusliuoksista ja lisääntymistestiin 
osallistuneista vesikirpuista

 4.3.1  Testissä käytetyn Elendt M7:n kuparipitoisuudet

Kasvatusliuoksien kuparimääritys ei tuottanut luotettavia tuloksia (ks. kuva 4.13), min-

kä vuoksi tämän työn raportoinnissa käytetään nimellisen kuparilisäyksen pitoisuutta. 

GF-AAS-laitteen standardisarjan suurin pitoisuus oli 100 µg l−1. Kasvatusliuosnäytteistä 

(n = 59) vain 57 % pystyttiin mittaamaan muiden (25 näytteen) mennessä yli laitteen 

mittausalueen. Merkittävää lisäksi on, että yksi neljästä nestetuikepulloon 5.5.2004 teh-

dystä määritysmenetelmän nollanäytteestä meni yli laitteen mittausalueen ja absorptio 

oli niissä suurin kaikista mittaussarjan näytteistä, mikä viittaa kontaminaatioon. 
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 4.3.2  Kuparipitoisuuden määritys kokeeseen osallistuneista 
emovesikirpuista
Kuvassa  4.14 on hahmotettu  lisääntymistestiin  osallistuneen vesikirpun kuivamassaa 

kohden määritetyn kuparipitoisuuden riippuvuutta kasvatusliuoksen nimellisestä kupari-

lisäyspitoisuudesta ja UV-säteilytasosta. UV-taso on luokittelevana graafisena elementti-

nä kuvassa, mutta se ei ollut muuttujana regressiomallissa, koska se ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä. Kuparin määrä ICP-laitteeseen syötetyissä näytteissä oli menetelmällisissä 

eli verkkohuoneen näytteenotossa otetuissa nollanäytteissä 0,106 ± 0,129 µg  (keskiar-

vo ± SD, n = 3) ja mittausnollissa 0,00298 ± 0,00147 µg (keskiarvo ± SD, n = 6). Mene-

telmällisissä nollanäytteissä oli siten 36 kertaa suurempi kuparipitoisuus kuin mittaus-

nollissa, eli näytteet olivat selvästi kontaminoituneita. Kontaminaation takia +UV-altis-

tuksen ja kuparilisäyksen 0 µg l−1 saaneista näytteistä vain kaksi neljästä rinnakkaisesta 

voitiin ottaa mukaan tulosten käsittelyyn. Kyseisen koekäsittelyn kaksi muuta koeyksik-

köä hylättiin, koska näistä biokertyneen kuparin taustapitoisuutta edustaneista näytteistä 
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Kuva 4.13: Neljästä lisääntymistestin eri kasvatusliuoserästä, joiden nimelliset 
kuparilisäyspitoisuudet ovat 0, 3, 30 ja 90 µg l−1 ottamatta huomioon Elendt M7:ssä 
ravinteena olevaa 1,6 µg Cu l−1 ja ionivaihdetussa vedessä olevaa kuparia 0,6 µg l−1, 
atomiabsorptiospektrofotometrillä mitattuja kuparipitoisuuksia (n = 34). Loput 
näytteistä (n = 25) olivat kontaminoituneet yli laitteen mittausalueen. Yhdestä 
kaikkiaan neljästä 5.5. tehdystä menetelmällisestä nollanäytteestä mitattiin 
mittaussarjan suurin pitoisuus. Standardisarjan suurin pitoisuus oli 100 µg l−1. GF-
AAS-laite: Varian SpectrAA 400 ja Varian GTA 96 graphite tube atomizer, Limnologian 
ja ympäristönsuojelutieteen laitos. Mitattu 8.6.2004, paitsi 90 µg l−1 näytteet mitattiin 
laimentamisen jälkeen 16.6.2004.
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mitattiin kuparia 1410 µg g−1 ja 1420 µg g−1, eli koko mittaussarjan suurimmat pitoisuu-

det.

Sovitetun lineaarisen regressiomallin mukaan kasvatusliuoksen nimellinen kuparilisäys-

pitoisuus  selittää  46 %  biokertyneen  kuparin  havaitusta  vaihtelusta  (kuva  4.14, 

p < 0,001, n = 22). Estimoidun regressiokertoimen keskivirhe (3,67) ei ole alle kymme-

nesosaa itse kertoimesta (15,2), joten kertoimen arvo hieman epätarkka, mikä ilmenee 

myös melko suuresta jäännöskeskihajonnasta (235 µg g−1) (Liite 4, Taulukko 8.3). Mal-

lin perusteella kun liuoksen kuparipitoisuus lisääntyy 10 µg l−1, kuparipitoisuus vesikir-

pussa lisääntyy noin 150 µg g−1. Malli oletusten voimassa olo todettiin regressiodiag-

nostiikkakuvan  8.7 avulla  (Liite  4).  Yhdysvaikutusta  UV-säteilyn  ja  kuparilisäyksen 

kanssa ei havaittu, mutta pelkällä kuparilisäyksellä oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus 

vesikirpun  kuparipitoisuuteen  (yksisuuntainen  ANOVA,  tyypin  III  neliösummat, 

p < 0,01). Parittaisissa vertailuissa kuparin kertyminen vesikirpuista tehdyn kuparipitoi-

suusmäärityksen perusteella oli tilastollisesti merkitsevästi suurempaa kuparilisäyksessä 

30 µg l−1 (820 ± 220 µg g−1, n = 8) verrattuna kuparilisäykseen 0 µg l−1 eli kontrollivesi-

kirppuihin  (320 ± 150 µg g−1,  n = 6,  Tukey,  p < 0,01)  tai  kuparilisäykseen  3 µg l−1 

(450 ± 300 µg g−1, n = 8, Tukey, p < 0,05). 
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 5 Tulosten tarkastelu

 5.1 Koejärjestelyn kehittäminen

Tässä työssä ei pystytty useammaltakaan kohdin täyttämään standardiohjeen vaatimuk-

sia, mikä vaikeuttaa tutkimuksen vertailua muihin tutkimuksiin. Kuitenkin tällä tutki-

muksella on arvoa uutena sovellutuksena. Lisääntymistesti sisälsi seuraavat kuusi poik-

keamaa standardiohjeesta (OECD 2012): 

1) Ravinnon määrä oli keskimäärin (± SD) vain 0,027 ± 0,006 mg C Daphnia−1 vrk−1 eli 

vain 13–27 % vaaditusta (0,1–0,2 mg C Daphnia−1 vrk−1). Syynä vähyyteen oli se, että 

leväravinnon oikea annostelun määrä selvitettiin hiilipitoisuusmäärityksen avulla vasta 

kokeen jälkeen ja kokeen aikana käytettiin virheellistä ekstrapolointia. Niukkaa ravin-

non määrää kärjistää vielä se, että ruokinta koepäiville 19. ja 20. oli puolet pienempää 

kuin viereisille päiville annosteluvirheen takia. Samoin annostelu päiville 7.–9. oli kol-

masosan pienempää kuin viereisille päiville annosteluvirheen takia.

2) Jotta suoritettu testi olisi validi, standardin mukaan kontrollivesikirppujen keskimää-

räinen elävänä tuotettujen poikasten kumulatiivinen määrä pitää olla  ≥ 60 kokeen lop-

puun asti elossa selvinnyttä emovesikirppua kohti. Tästä poikettiin oleellisesti, kun tuo-

tanto oli vain noin kolmasosa vaaditusta vähimmäismäärästä (taulukko 4.1). Lyhytkes-

toisessa esikokeessa poikastuotanto oli vieläpä keskimäärin neljä kertaa vähempää kuin 

varsinaisessa  lisääntymistestissä.  Kumulatiivisen  poikastuotannon variaatiokerroin  oli 

−UV-tasolla 16,3 % ja +UV-tasolla 13,9 %. Standardin mukaan variaatiokertoimen pi-

täisi olla ≤ 25 %, joten tältä osin lisääntymistesti onnistui hyvin eli emovesikirppuja kä-

siteltiin yhdenmukaisesti (OECD 2012). Syy alhaiseen verrokkieliöiden poikastuotan-

toon oli todennäköisesti liian alhainen ravinnon määrä. Esitestin aikana vallitsi keski-

määrin useita asteita kylmempi lämpötila, mikä osaltaan selittää vähempää lisääntymistä 

(ks. Ebert 2005). De Schamphelaere ym. (2007) käyttivät epästandardia kasvatusliuosta 

ja  4–8  kertaa  standardin  määräämää  pienempää  ruokintamäärää  (24,  36  ja 

48 μg C Daphnia−1 vrk−1 ensimmäisellä, toisella ja kolmannella viikolla) ja saivat kont-

rollivesikirppujen kumulatiiviseksi tuotannoksi 19,8 ± 5,0. Sekä ruokinta- että tuotanto-

määrä olivat samaa suuruusluokkaa kuin tässä opinnäytetyössä.
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3) Valitut kuparipitoisuudet olivat osin liian etäällä toisistaan. Vaikka vierekkäisten pi-

toisuuksien 9 µg l−1 ja 30 µg l−1 sekä 90 µg l−1 ja 300 µg l−1 välinen ero poikkesi vain 

hieman standardin vaatimuksesta, jonka mukaan pitoisuus saa kasvaa enintään 3,2-ker-

taisesti, tulosten perusteella on ilmeistä, että pitoisuuksia olisi pitänyt olla selvästi stan-

dardin suosituksia enemmän välillä 30–90 µg l−1. Suurin kokeeseen valittu pitoisuus oli 

liian suuri ja siten soveltumaton lisääntymistestiin, koska emokuolleisuus oli lähes väli-

töntä. On syytä tässä yhteydessä tuoda esille, että lisäyspitoisuudessa 90 µg Cu l−1  ko-

keen  loppua  seuranneena  päivänä  (22. vrk)  100 % −UV-koeyksiköistä  oli  kuollut  ja 

+UV- koeyksiköistä 80 %. Pitoisuuksien valintaa varten esikokeessa olisi pitänyt olla 

myös −UV-käsittelyt ja olisi pitänyt pystyä paneutumaan paremmin tässä työssä sivuilla 

24–27 kuvattuun kirjallisuudessa esitettyyn laajakirjoiseen toksisuustietoon. 

4) Kantapopulaation lisääntyminen poikkesi myös standardin vaatimuksesta ollen vain 

45,0 poikasta 21 vuorokauden aikana (ks. kuva 3.2), mikä selittynee liian pienellä ruo-

kintamäärällä. 

5) Testiä ei tehty tasalämpöisessä ympäristössä vaan ulkoilmassa kuitenkin siten, että 

lämpötilavaihtelua vähennettiin isojen vesihauteiden avulla. Myös valaistusolot poikke-

sivat standardista, jossa käytetään 16 tunnin valojaksoa. 

6) Kokeen alussa vesikirput eivät olleet alle 24 h vanhoja vaan 12–36 tunnin ikäisiä. 

Ravinnon hiilen määrä

Esikokeen  aikana  huomattiin  stereomikroskoopin  tarkkuus  (satakertainen  suurennos) 

riittämättömäksi yksittäisten leväsolujen erottamiseen ravinnon annostelun luotettavaksi 

määrittämiseksi solulaskentamenetelmällä. Vaihtelu eri laskentakertojen välillä todettiin 

suureksi: variaatiokerroin oli 46 %. Suositeltavampaa on käyttää spektrofotometriä so-

lutiheyden määrittämiseen ruokintaa varten, koska se todettiin toistettavuudeltaan erin-

omaiseksi ja yli kolme kertaa nopeammaksi menetelmäksi kuin solulaskenta (ks. kuvat 

4.3 ja 4.4). 

Leväravinnon hiilen määrän määrittämisessä oli pitkäkestoisia ongelmia, jotka liittyivät 

seuraaviin  seikkoihin.  Tässä  työssä  solulaskennan  tuloksia  verrattiin  standardiohjeen 

esimerkkiin eikä oman hiilimääritykseen. Liian matalaan ruokinnan tasoon johtanut kes-

keisin seikka on se, että standardiohjeen esimerkkinä olleen  Chlorella vulgaris  -levän 
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solut sisältävät kirjallisuuden perusteella 6–7 kertaa enemmän hiiltä kuin tässä työssä 

vesikirppujen ravintona käytetyn  Pseudokirchneriella subcapitata -levälajin (aiemmin 

Selenastrum capricornutum) solut (vrt. Sims 1993 ja OECD 2012). Tehtiin siis klassi-

nen virhe, mikä paljastui vasta koetoiminnan jälkeen: ekstrapoloitiin eri levälajilla teh-

dystä määrityksestä arvio oman levälajin hiilen määräksi, vaikka lajien solut ovat aivan 

erilaisia. Chlorella vulgaris -solut ovat pallomaisia kun taas P. subcapitata -levän solut 

ovat sirppimäisiä. Vaikka artikkeli (Sims 1993), jossa oli raportoitu vesikirpputesteissä 

käytettyjen levälajien välisistä suurista solukohtaisista hiilimäärien eroista, oli viitattuna 

standardin  ruokintaohjekohdassa,  ei  standardissa  kuitenkaan  viitattu  mitenkään  näin 

oleelliseen ja merkittävään virhemahdollisuuteen. Tämäkin opinnäytetyö vahvistaa, että 

leväravinnon hiilipitoisuuden määritys on erittäin oleellista – kuten standardiohjeessa 

painotetaan – tehdä itse eikä käyttää ohjeen liitteenä esimerkkeinä olevia regressioku-

vaajia.  Sims (1993) huomasi  toksisuustestausta  kehittäessään,  että  eri  laboratorioissa 

(n = 6), joiden sekä lämpötila- ja valaistusolosuhteissa että kasvuliuoksissa oli laborato-

rioiden välisiä eroja, kasvatetuissa Chlorella vulgaris  -levän kannoissa oli samaa hiili-

määrää vastaavissa solumäärityksissä 3–10 kertaisia eroja. 

Hiilimääritys pitää tehdä jo kantapopulaation kasvatusvaiheessa. Lisäksi se on uusittava 

vähintään kerran vuodessa tai useammin, jos kasvatusolosuhteissa on tapahtunut muu-

toksia (OECD 2012). Tässä työssä määritys tehtiin vasta lähes vuosi lisääntymistestien 

jälkeen.  TOC-määritystä  varten  oli  valittu  vain  kahden kalibrointiliuoksen sarja  (ka-

liumvetyftalaatti 0 ppm, 50 ppm ja 500 ppm), vaikka mittausstandardi kehottaa käyttää 

viittä. Lisäksi suurin kalibrointiliuos oli aivan liian suuri, minkä takia standardisuorat 

jouduttiin piirtämään vain kahden standardinäytteen (0 ppm ja 50 ppm) tuloksista, jotka 

olivat samaa suuruusluokkaa näytteiden kanssa. 

Koeastioiden lämpötila

Vesihauteesta huolimatta koejärjestely altistui standardin sallimaa (2 °C vuorokaudessa 

alueella 18 °C – 22 °C) suuremmalle lämpötilan vaihtelulle (ks. kuva  4.5), mikä vai-

keuttaa vertailua standardin mukaan toteutettuihin kokeisiin. Tämä ei kuitenkaan vaikut-

tanut koejäsenten keskinäisen vertailun pätevyyteen kokeen sisällä. Vesihauteen tehok-

kuus koeastian lämpötilan tasaajana olisi ollut syytä mitata kokeen alkupäivinä elektro-

nisella lämpömittarilla tehtyä satunnaista tarkastelua tarkemmin. Jatkuvampaa mittaus-

dataa olisi tuotettu sijoittamalla ympärivuorokautisesti lämpötilaa mittaava anturi varsi-
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naisen koeastian liuokseen ja käyttämällä tiedonkeräintä eli dataloggeria. Vesikirppujen 

luontaisissa elinympäristöissä lämpötilavaihtelu voi olla myös suurta. Vertailu tilantee-

seen, jossa ei olisi ollut lainkaan vesihaudetta, olisi voitu tehdä sijoittamalla vastaavan-

laiset −UV- ja +UV-laatikot koeastioineen ja kalvoineen koejärjestelyn viereiselle pöy-

dälle. Ympäristöllisesti realistisen lämpötilavaihtelun aikaansaaminen ilman vesihaudet-

ta mahdollistaa koepaikan valinnan ilman tarvetta vesijohtoliittymään. 

Ultraviolettisäteily

Jotta  −UV-vesikirput  eivät  altistuisi  pulssimaisesti  säteilylle,  kun astioita  käsitellään 

suojakalvon luoman säteilysuojan ulkopuolella pöydällä päivittäisten poikaslaskentojen 

tai kasvatusliuoksen vaihtojen yhteydessä, tarkastelu on tehtävä UV-säteilyltä suojatussa 

tilassa. Tässä työssä tarkastelu alettiin jossain vaiheessa koetta tehdä vain osittaisessa 

varjostuksessa. Testin aloituspäivänä viimeisenä koejärjestelyyn laitetut vesikirput oli-

vat saattaneet saada jopa kahden tunnin pituisen UV-altistuksen (ks. taulukko 3.1). Koe-

järjestelyn läpi vesikirpun luo pääsevä UV-säteilyn määrä on selvitettävä jatkotutkimuk-

sissa.

Muuta lisääntymistestin kulkuun liittyvää

Toisinaan Elendt M7 -kasvatusliuoserä valmistettiin ennakkoon kylmiöön (+4 °C) myö-

hempää käyttöä varten. Kylmä kasvatusliuos otettiin huoneenlämpöön tai kuumavesi-

hauteeseen vain muutamia tunteja ennen koeliuosten valmistusta, minkä takia vesikirput 

todennäköisesti altistuivat ympäristöä kylmemmälle kasvatusliuokselle. Tähän verrattu-

na on parempi toimia kuten De Schamphelaere (2003 s. 148), joka otti kasvatusliuoksen 

tasaantumaan 20 °C:een 48 tuntia ennen käyttöä. 

Vaikka koelaatikot oli peitetty kalvoilla, havaittiin tuulen pystyvän liikuttelemaan kalvo-

ja. Testin aikana joissain koeastioissa havaittiinkin ulkoilmasta tulleita pölypartikkeleita 

ja kelluvia orgaanisia partikkeleja muutamaan otteeseen. Tämä voi olla merkityksellinen 

koevirhettä aiheuttava tekijä koealueen luonteesta riippuen. 

Koepaikan valintaan liittyen yllättävästä paikalla tapahtuvasta muusta samanaikaisesta 

käytöstä esimerkkinä voi mainita lisääntymistestin aikana käytetyllä kasvihuonealueella 

tehdyt rakennusten reunustojen rikkakasviruiskutukset. Koska standardinmukainen testi 

on kolme viikkoa pitkä, on paikan valinta tehtävä huolellisesti ottaen huomioon säävaih-

telun ja muun paikalla tapahtuvan toiminnan. 
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Lisääntymiskokeen parhaimmaksi aloituspäiväksi todettiin tiistai, koska on odotettavis-

sa lisääntymisen alkavan noin yhdeksännen vuorokauden kohdalla, eli seuraavan viikon 

puolivälissä, jolloin lisääntymisen alkamisajankohtaa voi seurata arkipäivien puitteissa. 

Lisäksi sekä esi- että varsinaisessa kokeessa kokeen käynnistyksessä tapahtui huolimat-

tomuusvirheitä (esimerkiksi kaksi vesikirppua laitettiin samaan astiaan), jotka on tällä 

aikataululla samoin mahdollista korjata arkipäivien puitteissa.

 5.2 Kuparilisäyksen ja UV-altistuksen vaikutus vesikirpun 
poikastuotantoon

Tässä työssä kuparilisäykselle saatu NOEC 30 µg l−1 on sopusoinnussa aiemman tiedon 

kanssa  asettuen  koostumukseltaan  erilaisilla  kasvatusliuoksilla  saadun  vaihteluvälin 

29,4–228 µg l−1 (De Schamphelaere 2003 s. 99) alalaitaan. Tämä selittyy pääasiassa De 

Schamphelaeren  kasvatusliuoksien  suurista  biosaatavuutta  pienentävistä  DOC-pitoi-

suuksista. Ravinnon niukkuudella (13–27 % standardin vaatimasta) tässä koejärjestelys-

sä ei pitäisi olla vaikutusta, koska on esitetty, että ruokintamäärän pienentäminen noin 

viidesosaan eli tasoon, joka on keskimäärin 18–36 % standardin vaatimasta, ei vaikutta-

nut  liukoisen  kuparin  krooniseen  myrkyllisyyteen  (NOEC  lisääntymiselle  55 µg l−1) 

koejärjestelyssä, jossa DOC-pitoisuus oli 4 mg l−1 (De Schamphelaere ym. 2007). Jatko-

tutkimuksissa  on  selvitettävä,  esiintyykö  standardin  mukaisella  ruokintatasolla  tässä 

työssä havaittuja UV-säteilyn vaikutuksia.

Saatu LOEC 90 µg l−1 on epätarkka, koska kuparilisäyksen pitoisuustasoja oli niin vä-

hän.  Jotta regressioanalyysillä ja vaihtoehtoista vastamuuttujaa käytettäessä varianssi-

analyysillä havaittu yhdysvaikutus (kuvat 4.9 ja 4.11) tulee tarkemmin selvitetyksi, jat-

kotutkimuksissa on oltava useita kuparilisäyspitoisuuksia väliltä 30–90 µg l−1. Kokeen 

tilastollista voimakkuutta kasvattamalla toistomääriä lisäämällä voidaan tutkia, löytyykö 

merkitsevästi erisuuruiset LOEC-arvot kummallekin UV-säteilytasolle. Havaittu kuol-

leisuus oli sopusoinnussa kirjallisuudessa ilmoitetun arvon 21d-LC50 Daphnia magna 

69 µg l−1 (99 %:n luottamusväli 37–110 µg l−1) kanssa (van Leeuwen ym. 1988). 

Pelkästään UV-altistuksella ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta ilman kuparili-

säystä kasvaneiden vesikirppujen kumulatiiviseen lisääntymismäärään. Näissä käsitte-

lyissä ei esiintynyt myöskään säteilyperäisiä kuolemia. Syy UV-koetekijän pieneen vai-

kutukseen voi olla suhteellisen pienessä UVB-komponentin tai koko UV-säteilyn annos-
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määrässä  koeastioissa.  Verkkohuoneessa  säteilyannos  (keskiarvo ± SD)  UVA:lle  oli 

35 ± 7 J cm−2 vrk−1 ja UVB:lle 0,9 ± 0,2 J cm−2 vrk−1. Suurimmillaan säteilyn tehotiheys 

oli UVA:lle 2 mW cm−2 ja UVB:lle 50 µW cm−2. Kim ym. (2009) havaitsivat, että ym-

pärivuorokautisella UVB-säteilyn tehotiheydellä 25 µW cm−2 (vastaten arviolta vuori-

kausiannosta 2,2 J cm−2) alkoi esiintyä kuolleisuutta jo yhden vuorokauden jälkeen. 

Kim ym. (2009) tutkivat myös UV-säteilyyn sopeutumisen merkitystä, siten että yli 20 

sukupolven ajan vesikirppuja (Daphnia magna) altistettiin ympärivuorokautiseen UVB-

säteilyn tehotiheyteen 15 µW cm−2 (vastaten arviolta vuorikausiannosta 1,3 J cm−2). Va-

laistu aika oli 16 h ja pimeä 8 h. Tämä säteilyyn sopeuttaminen ei ollut aiheuttanut pit-

käkestoisia pysyviä kroonisia haittavaikutuksia, kun asiaa testattiin 21 vuorokauden li-

sääntymistestillä  ilman  UV-säteilyä:  sopeutettujen  kumulatiivinen  poikastuotanto  oli 

112,9 ± 14,9  ja  sopeuttamattomien  109,3 ± 19,9  (keskiarvo ± keskiarvon  keskivirhe, 

keskiarvojen yhtäsuuruustestauksessa p > 0,05). 

Se että UVB-säteilyn tehotiheys 15 µW cm−2 ei ollut aiheuttanut pysyviä haittavaikutuk-

sia mutta kuitenkin säteily alkoi muuttua tappavaksi lisäännyttyään kaksi kolmasosaa, 

antaa viitteitä siihen, että kynnys haitattomasta UVB-säteilymäärästä vakavasti haitalli-

seen on jyrkkä ja/tai vuorokausittainen UV-säteilytön jakso on altistuksesta elpymiseen 

tärkeä. Elpymisjakson ja säteilyannoksen merkitykseen viittaa myös se, että tässä opin-

näytetyössä  UVB-tehotiheys,  koejärjestelyn  vierestä  mitattuna,  oli  suurimmillaan 

(50 µW cm−2) kaksi kertaa niin suuri kuin Kimin ym. (2009) tappavaksi ympärivuoro-

kautisesti annosteltuna havaitsema säteilyn tehotiheys (25 µW cm−2 ). 

Tässä  työssä  päivittäinen  UVB-säteilyannos  oli  selvästi  pienempi  kuin  Kimin  ym. 

(2009) yli 20 sukupolven pituisessa sopeuttamisessa käyttämä. Tämän vuoksi on joh-

donmukaista,  että  pelkän  UV-säteilyn  ilman  kuparialtistusta  ei  havaittu  aiheuttavan 

muutoksia poikastuotantoon ja yli kaikkien kuparitasojen havaitun merkitsevän päävai-

kutuksen suuruus oli varsin pieni: poikasmäärä −UV-tasolla oli 22,8 ± 6,3 (n = 45) ja 

+UV-tasolla 24,4 ± 5,2 (n = 48). Suhde UVA:UVB oli tässä tutkimuksessa koejärjeste-

lyn vieressä noin 39, kun se Kimin ym. (2009) koejärjestelyssä oli noin 0,97 ja heidän 

mittauksensa perusteella Koreassa huhtikuussa 2005 auringonvalossa 16,9. Tämä ero on 

syytä ottaa huomioon näitä tutkimuksia vertailtaessa.  Tällaisista UV-spektrien eroista 

johtuen Williamson ym. (2001) huomauttavatkin, että UV-lampulla saatuja tuloksia ei 

pidä  verrata  auringon  valaisemasta  ympäristöstä  saatuihin  tuloksiin  pelkän  säteilyn 
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energiamäärän perusteella, koska suhde UVA:UVB vaihtelee riippuen veden syvyydes-

tä, vuorokauden ajasta ja DOC:sta. Lisäksi he huomauttavat, ettei UV-säteilyn energia-

määrä ota huomioon näkyvän valon määrää, säteilyn annosnopeutta ja valoentsymaattis-

ta korjausmekanismia. Heidän tavoitteena onkin kehittää malleja, jotka ottavat erikseen 

huomioon sekä vaurioittavat että korjaavat prosessit erilaisissa optisissa ympäristöissä.

Tässä työssä haluttiin selvittää, muuttaako UV-säteilylle altistuminen kohdeorganismin 

herkkyyttä myrkylliselle aineelle. Havaitun yhdysvaikutuksen perusteella herkkyys pie-

neni. Suurimman kuparilisäyksen käsittelyissä esiintyi molemmilla UV-tasoilla suurta 

mutta mahdollisesti hieman eriaikaista ja -suuruista kuolleisuutta. Jatkotutkimuksissa on 

selvitettävä, perustuuko vesikirppujen lisääntymistä ja mahdollisesti selviytymistä kas-

vattava +UV-altistuksen vaikutus pikemminkin fysiologisiin prosesseihin vesikirpuissa 

kuin muutoksiin kasvatusliuoksessa. Yhdysvaikutuksen fysiologisen vaikutusreitin mah-

dollisuuteen viittaa se, että ympäristöllisesti relevanttiin UVB-säteilytasoon sopeutunei-

den vesikirppujen on havaittu selviävän paremmin samanaikaisesta ympärivuorokauti-

sesta  UVB- ja  kuparialtistuksesta  (Kim ym. 2009).  Tässä opinnäytetyössä käytetyllä 

koejärjestelyllä,  joka ei  ollut  flow-through eli  läpivirtaava,  ei  kuitenkaan voi  erottaa 

mahdollisten kasvatusliuoksissa tapahtuvien UV-säteilystä johtuvien muutosten, esimer-

kiksi biosaatavuuden tai oksidatiivisen stressin määrässä, epäsuoria vaikutuksia UV-sä-

teilyn suoraan vesikirppuihin aiheuttamista vaikutuksista. Auringon säteily (UVA) kyke-

nee  noin  vuorokaudessa pilkkomaan Fe(III)-EDTA-kelaattien  ligandit  (Kari  ja  Giger 

1995). EDTA:n valohajoamistuotteiden merkitys  kuparin kompleksoijina ja  biosaata-

vuuden vähentäjinä Elendt M7 -kasvatusliuoksessa on jatkotutkimuksien aihe. 

Liess ym. (2001) pyrkivät häivyttämään kasvatusliuokseen syntyvät muutokset käyttä-

mällä  akvaarioita,  joiden  sisään  tehtiin  +UV-  ja  −UV-tasoja  varten  erilliset  osastot. 

Osastojen yhteiset pohjat olivat vettäläpäisevää 0,5 mm:n verkkomateriaalia, jolloin tes-

tieliöt (Paramorea walkeri -katkat) olivat periaatteessa yhtenäisessä kasvatusliuoksessa. 

Liuosta ei  kuitenkaan jatkuvasti  sekoitettu,  joten kysymykseksi jää,  voiko hetkellisiä 

laatueroja olla syntynyt seisovaan liuokseen, josta kuitenkin kolmen päivän välein vaih-

dettiin puolet tilavuudesta. Sekoituksen aiheuttaman virtauksen nopeudella voi olla mer-

kitystä, koska UV-säteily synnyttää sekä äärimmäisen lyhytikäisiä (sekunnin miljardis-

osia) vapaita radikaaleja että hieman pidempään säilyviä tuotteita, kuten H2O2 (Borge-

raas  ja  Hessen  2000).  Liuoksen  tasalaatuisuuden  varmistamiseksi  on  tarkasteltava 
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UV-säteilyn kasvatusliuokseen mahdollisesti aiheuttamien muutosten nopeutta ja palau-

tuvuutta.

Korkeassa kuparipitoisuudessa ja UV-altistuksessa syntyneiden poikasten kelpoisuudes-

sa voi olla eroja UV-suojattuihin nähden, esimerkiksi UV-säteilyn aiheuttaman syntymi-

sen varhaistumisen takia, mitä olisi syytä selvittää monisukupolvisella koejärjestelyllä. 

Liite 3 esittää taulukoituna päiväkohtaisen poikastuotannon kullakin emolla, mihin UV-

mittauksen dataa vertaamalla voisi tarkastella ajallisia yhteyksiä UV-säteilyn ja tuotan-

non välillä, kuten eroja poikueiden syntymisajankohdissa. Jatkotutkimuksia suunnitel-

taessa on päätettävä, onko tulosten ympäristöön soveltamisen kannalta realistisempaa 

käyttää  ennen lisääntymistestiä  UV-säteilyyn tottunutta  vesikirppukantaa,  kuten  Kim 

ym. (2009) tekivät. Lisätutkimusta toisenlaisilla koejärjestelyillä tarvitaan myös siitä, 

mikä merkitys UV-säteilyn ja kuparin yhteisvaikutuksiin on UV-säteilyn välttämiseen 

pyrkivällä uintikäyttäytymisellä. 

Ympäristöllisesti relevantimpaa on korvata kasvatusliuoksen sisältämä EDTA luonnosta 

kerätyllä orgaanisella aineksella. De Schamphelaere (2003 s. 145) ei käyttänyt EDTA:a 

sen voimakkaan kuparin kelatoimiskyvyn takia, vaan käytti järvivedestä käänteisosmoo-

silla  kerättyä  ja  laboratoriossa  metalleista  puhdistettua  liuennutta  orgaanista  ainesta 

(DOM). Aiemmissa tutkimuksissa tällaisen kerätyn orgaanisen aineksen on osoitettu pi-

tävän ravinteena annetun raudan kasvatusliuoksessa yhtä hyvin kuin EDTA. 

Aineistoon (kuvat  4.9 ja  4.11) tulkittiin annos–vastemalliksi  sopivan polynominen ja 

epämonotoninen regressiomalli, koska poikastuotanto näyttää pienimmissä pitoisuuksis-

sa kasvavan kontrollihavaintoyksiköihin nähden ja vasta suuremmissa pitoisuuksissa al-

kavan pienentyä. OECD:n (2006) tilastollisen käsittelyn ohje toteaa, että ei ole helppoa 

arvioida epämonotonisuuden pohjautuvan muuttujien keskinäiseen suhteeseen eikä ole 

epätavallista, että kyse on vain koejärjestelyn artefaktista. Kumulatiivisesta poikastuo-

tannosta visuaalisesti nähtävä lisääntyneen kasvun trendi pienissä kuparipitoisuuksissa 

voi perustua siihen, että kupari toimii näissä pitoisuuksissa ruoansulatusta tehostavana 

ravinteena,  kuten on havaittu  porsailla (De Schamphelaere 2003 s.  141, 179).  Sama 

ruoansulatuksen tehostuminen voi selittää myös sen, että tilastollisesti lähes merkitsevää 

yhdysvaikutusta tutkittaessa parittaisilla vertailuilla käsittelyn +UV & 90 µg Cu l−1 poi-

kastuotanto ei eronnut kontrollivesikirpuista eikä käsittelystä −UV & 3 µg Cu l−1 mutta 

erosi kuitenkin enemmän kuparia saaneesta käsittelystä −UV & 9 µg Cu l−1. Loppujen 
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lopuksi kun eri käsittelyjä tarkasteltiin käyttäen vaihtoehtoista päätepistettä, eli ottamal-

la mukaan myös kesken testin koekäsittelyihin kuolleiden emojen tuotannon, ei saatu 

parittaisilla vertailuilla enää tilastollisesti edes lähes merkitsevää todistusta pienten ku-

parilisäyksien edullisten vaikutuksien esiintymiselle. 

 5.3 Kuparianalyysit kasvatusliuoksista ja lisääntymistestiin 
osallistuneista vesikirpuista

Noin neljäsosa uusista eli lisääntymistestiin osallistumattomista laboratoriossa otetuista 

Elendt M7 -näytteistä oli kontaminoitunut yli mittausalueen. Tämä antaa viitettä siihen, 

että kontaminaatio ei ollut tullut kasvatusliuokseen koepäivien aikana. Lisätodistusta tä-

hän antoi se, että yhdestä kaikkiaan neljästä 5.5.2004 tehdystä menetelmällisestä nolla-

näytteestä mitattiin koko mittaussarjan suurin absorption arvo. Yksi kontaminaation läh-

de voi myös olla verkkohuoneen pöydät, jotka olivat painekyllästetystä puusta tehtyjä. 

Painekyllästetyssä puutavarassa voi olla 0,1–2,0 % kuparia (Baird ja Cann 2012 s. 569). 

De Schamphelaeren (2003 s. 75) käyttämässä menetelmässä kasvatusliuosnäytteet oli 

happamoitettu  eli  kestävöity  HNO3-konsentraatioon  0,14M  ja  suodatettu  (0,45 µm). 

Tässä työssä näytteet happamoitettiin konsentraatioon 0,46M eikä niitä suodatettu, min-

kä vuoksi analyysiin on voinut tulla mukaan partikkeleissa, kuten leväsoluissa, vesikir-

pun kuoren kappaleissa tai jätöksissä, ollutta kuparia. Koska laboratorion ionivaihdetus-

sa  vedessä  oli  melko  saman  suuruusluokan  kuparikonsentraatio  (0,01 µmol l−1)  kuin 

Elendt M7:n valmistusohjeen mukaisessa ravinnelisäyksessä (0,0246 µmol l−1), luotetta-

va kuparipitoisuuden seuranta on tärkeää tulosten vertailtavuuden kannalta erityisesti 

tutkittaessa pienten kuparilisäyksien (tässä työssä 3 µg l−1 eli 0,047 µmol l−1 ja 9 µg l−1 

eli  0,14 µmol l−1)  vaikutuksia.  Kuparin  kertymiseen  vesikirppuun ja  siitä  seuraavaan 

liuoksen pitoisuuden laskuun on kiinnitettävä huomiota pieniä pitoisuuksia tutkittaessa. 

Menetelmän, jolla määritettiin kuparipitoisuutta vesikirpuista, kehittämisvaiheessa har-

joittelumittauksilla 19.12.2003 ja 8.1.2004 saatu tulos (ks. luku 3.5) oli samaa suuruus-

luokkaa  kuin  kirjallisuudessa  raportoitu  21  vuorokauden  ikäisistä,  tosin  standardista 

poikkeavassa kasvatusliuoksessa eläneistä, kontrollivesikirpuista (n = 10) määritetty pi-

toisuus kuivamassaa kohden 12,1 ± 2,9 µg Cu g−1 (De Schamphelaere ym. 2007). Edellä 

mainitun määrityksen tehneiden tutkijoiden käyttämässä kasvatusliuoksessa oli liukoista 

kuparia 2,4 ± 0,7 µg l−1, pH-puskureita (pH 8) ja huomattava määrä DOC:a 10 mg l−1. 
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NOEC  lisääntymiselle  oli  aiemmin  määritetty  tälle  kasvatusliuokselle  arvoksi 

120 µg Cu l−1, missä näkyy DOC:n biosaatavuutta vähentävä vaikutus.  Ruokintamäärä 

oli ollut 4–8 kertaa standardin edellyttämää pienempi eli keskimäärin 18–36 % edellyte-

tystä, mikä parantaa kyseisen tutkimuksen vertailtavuutta tähän opinnäytetyöhön. Toi-

sen tutkimuksen perusteella 21 vuorokauden ikäisten kontrollivesikirppujen kuparipitoi-

suus oli  14,4 μg g−1 kuivamassaa kohti (hajontalukua ei  esitetty) ja alle vuorokauden 

ikäisten  poikasten  lähes  identtinen  14,0 ± 1,1 μg g−1 (keskiarvo ± keskivirhe).  Tässä 

standardista  poikkeavassa  kasvatusliuoksessa oli  kuparia  2,2 ± 0,4 µg Cu l−1 (keskiar-

vo ± keskivirhe), kymmenen kertaa vähemmän rautaa kuin Elendt M7:ssä ja huomattava 

määrä DOC:a 10 mg l−1 mutta toisaalta myös kuparin biosaatavuutta lisäävä alempi pH 

6,87 (6,81–6,97) sekä ruokintamäärä oli ollut 2–4 kertaa standardin edellyttämää pie-

nempi  eli  keskimäärin  35–70 % edellytetystä  (De Schamphelaere  2003 s.  146,  160, 

174). Näiden kirjallisuustietojen perusteella tässä työssä kehitetyn menetelmän voi kat-

soa antavan realistisia tuloksia tutkimusten välisistä DOC-pitoisuuseroista riippumatta. 

Lisääntymistestiin osallistuneiden vesikirppujen kuparipitoisuutta eri kupari- ja UV-kä-

sittelyiden jälkeen tutkimalla  pyrittiin selvittämään,  miten  kuparilisäys  ja  UV-säteily 

vaikuttavat kuparin biokertyvyyteen.  Koska kuparilisäys 30 μg l−1 ei aiheuttanut muu-

tosta  poikastuotantoon  mutta  muutti  vesikirppujen  kuparipitoisuutta,  on  mahdollista, 

että vesikirput pystyvät varastoimaan kuparia kehoonsa haitattomaan muotoon. Tähän 

tulokseen on suhtauduttava suurella varauksella, koska kontrollivesikirpuista määritetyt 

kuparipitoisuudet olivat monikymmenkertaisesti  suurempia kuin mitä  kirjallisuudessa 

on esitetty ja esikokeen perusteella itse analysoitu. Kirjallisuudessa on myös esitetty, 

että edellisessä kappaleessa kuvatussa epästandardissa liuoksessa 21 vrk kasvatettu ver-

rokkiryhmä, joka sai ravinnokseen suuressa kuparipitoisuudessa 500 µg l−1 kasvanutta ja 

sen myötä 3000 µg Cu grammassa kuiva-ainesta sisältänyttä  levää, kerrytti kuparia it-

seensä 325 ± 46 µg g−1 ja tuotti 9,9 ± 1,7 poikasta (De Schamphelaere ym. 2007). Tässä 

mainitussa tutkimuksessa koeastiaan annostellun kontaminoidun leväravinnon kuparista 

62 % vuoti kasvatusliuokseen, jonka pitoisuudeksi tuli 36,5 ± 14,6 µg Cu l−1 mitattuna 

käytetystä eli koejärjestelystä poistetusta liuoksesta. Lisääntyminen oli vähentynyt tässä 

verrokkiryhmässä  tasan  puoleen,  mitä  taas  tässä  opinnäytetyössä  kuparilisäystasossa 

30 μg l−1 ei havaittu. 

De Schamphelaere ym. (2007) toteavat, että pelkkä leväsolujen kuparivuodosta muo-

dostunut kasvatusliuoksen kuparipitoisuus, joka oli samaa suuruusluokkaa kuin tämän 
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opinnäytetyön lisäys 30 µg Cu l−1, ei todennäköisesti voi selittää kontrollivesikirppuihin 

nähden 30-kertaista kuparin kertymistä, vaan keskeisin selittävä tekijä oli leväravinnon 

mukana tuleva altistus. Samat tutkijat lisäksi huomattavat, että aiemmissa tutkimuksis-

saan  kasvatusliuoksen  pitoisuutta  35 µg Cu l−1 oli  vastannut  vesikirpun  pitoisuus 

31 µg g−1. Näin ollen tässä opinnäytetyössä luodun regressioyhtälön perusteella kuparili-

säystä 30 μg l−1 vastannut vesikirpun pitoisuus 800 μg Cu g−1 ilmentää todennäköisesti 

vesikirppunäytteiden kontaminaatiota. Kontaminaatioon viittaa myös se, että samanlai-

siin näytepurkkeihin kerätyt kasvatusliuosnäytteet olivat todennäköisesti myös laajasti 

kontaminoituneita (ks. kuva 4.13). 

Kontrollivesikirppujen (n = 6) kuparipitoisuuden vaihtelu välillä 210–550 μg g−1 (kuva 

4.14) oli edellä esitellyn kirjallisuuden perusteella epärealistinen tulos ja poikkesi myös 

menetelmän kehittämisen yhteydessä tehdystä vastaavantyyppisestä määrityksestä labo-

ratoriossa kasvaneista vesikirpuista (16 ± 1,0 µg g−1,  n = 5).  Määrityksen alussa,  vesi-

kirppunäytteiden keruun  yhteydessä valmistettujen kolmen menetelmällisen nollanäyt-

teen kuparipitoisuuden variaatiokerroin oli ICP-mittauksen perusteella 120 %. Menetel-

män kehittämisen aikana mitattiin näyteastioina toimineista nestetuikepulloista (n = 2) 

jäämiä, ja jäämien todettiin sisältävän 2–3 kertaisen määrän kuparia kuin mitä vesikir-

pun ruumiista mitattiin. Nämä molemmat seikat, sekä mitä aiemmin tässä luvussa on 

esitetty kasvatusliuosnäytteistä,  viittaavat näyteastioina toimineiden, aiemmin muussa 

tutkimuskäytössä olleiden, happopestyiksi oletettujen nestetuikepullojen olleen konta-

minoituneita.  Nestetuikepullojen puhtaus  olisi  ollut  syytä itse  varmistaa omaan ICP-

määritykseen soveltuvalla happopesulla. 

Kirjallisuudessa on esitetty, että näytteenottovaiheessa vesikirput pestiin pitämällä niitä 

10 minuuttia puhtaassa Elendt M7 -kasvatusliuoksessa partikkelien huuhtomiseksi, kos-

ka kasvatusliuokseen oli lisätty DOC:a 10 mg l−1. Sen jälkeen vesikirppuja liotettiin vie-

lä  20  minuuttia  5 mM Na2EDTA-liuoksessa  poistamaan ulkokuoreen  adsorboituneen 

kuparin (De Schamphelaere 2003 s. 149). Vastaavaa pesuvaihetta ei tässä työssä tehty. 

Tässä opinnäytetyössä 22 vuorokauden ikäisistä aikuisista kontrollivesikirpuista tehty 

kuiva-ainemääritys  tuotti  vesikirpun  kuivamassaksi  +UV-altistuksessa  215 ± 31 µg 

(n = 4) ja −UV-tasossa 220 ± 80 µg (n = 4) sekä harjoittelukerralla tasalämpöhuoneessa 

kasvaneista yksilöistä 278 ± 84 µg (n = 7).  De Schamphelaere ym. (2007) määrittivät 
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aiemmin  tässä  luvussa  kuvatussa  epästandardissa  kasvatusliuoksessa 

(2,4± 0,7 µg Cu l−1) niukalla ravinnolla 21 vrk eläneen kontrollivesikirppuyksilön  (ku-

mulatiivinen  poikastuotanto  19,8 ± 5,0)  keskimääräiseksi  kuivamassaksi  (± SD) 

252 ± 32 µg. Heillä ruokintamäärä oli ollut keskimäärin 18–36 % standardin edellyttä-

mästä, eli samansuuntaisesti kuin tässäkin opinnäytetyössä, jossa ruokinnan taso oli 13–

27 % edellytetystä ja kumulatiivinen poikastuotanto 23,0 ± 3,4 kuparilisäyksen nollako-

keissa (n = 28). Täten De Schamphelaeren ym. (2007) ja tässä työssä saadut kuivamas-

sat olivat samaa suuruusluokkaa, ja kuiva-ainemääritystä voi pitää onnistuneena. 

Yksittäisen vesikirpun kuivamassamääritys pinta-alaltaan suhteellisesti suurella mikro-

skoopin peitinlasilla on altis ilmankosteudesta syntyvälle virheelle.  Lisäksi staattinen 

sähkö hankaloittaa  kuivattujen  vesikirppujen  käsittelyä.  Ratkaistavia  kysymyksiä  on, 

minkälaisella työkalulla kuivattuja vesikirppuja siirrellään tai minkälaisella happohajo-

tukseen mukaan menevällä  alustalla  kuivamassamääritys  tehdään,  jotta  vesikirppujen 

kuivuminen kiinni punnitus- ja kuivausalustaan ei estä koko eliön saamista kvantitatiivi-

sesti metallimääritykseen. Staattista sähköisyyttä voi vähentää hyödyntämällä antistaat-

tista porttia, jota käytetään laboratorioissa apuna sähköisten materiaalien punnituksissa. 

 6 Johtopäätökset

Tässä opinnäytetyössä on kuvattu yksityiskohtaisesti OECD:n standardiohjetta sovelta-

neen  ympäristötoksikologisen  vesikirppujen  lisääntymistestin  toteuttamisen  vaiheet, 

haasteet ja kehityskohteet. Testin käynnistämiseen vaaditaan joko selvästi enemmän ai-

kaa tai vaihtoehtoisesti lisätyövoimaa kuin nyt oli käytettävissä, jotta lähes päivittäistä 

huolenpitoa vaativat elävät organismit tulevat asianmukaisesti hoidetuiksi ja koejärjeste-

ly tulee hyvin suunnitelluksi, rakennetuksi ja testatuksi. Koejärjestelyn vaatimien mate-

riaalien hankinta on tehtävä hyvissä ajoin ennen suunniteltua koetoiminnan aloittamista. 

Järkevintä tällainen sovellus on tehdä laboratoriossa, jossa jo on vakiintunutta vesikirp-

pututkimusta. 

Kuparin  vaikutuksesta  saatiin  vain  karkeat  arviot  NOEC-  ja  LOEC-arvoille 

(30 µg Cu l−1 ja 90 µg Cu l−1), koska testiin valitut suurimmat pitoisuudet olivat jo liian 

myrkyllisiä lisääntymistestiä ajatellen. Havaittu kuparin ja UV-säteilyn yhdysvaikutus 

vaatii lisätutkimuksia molempien UV-tasojen suhteen läpivirtaavalla kasvatusliuoksella. 

Tällöin UV-säteilyn kasvatusliuokseen mahdollisesti aiheuttamat muutokset, jotka vä-
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hentävät kuparin biosaatavuutta, tulevat pois suljetuiksi. Toisin kuin tässä työssä tehtiin, 

−UV-vesikirppujen päivittäinen tarkastelu on tehtävä UV-säteilyltä  suojatussa tilassa. 

Koska pleksilasikatto muodostaa spektrijakaumaan vaikuttavan, säteilymäärää vähentä-

vän suodattimen, on suositeltavaa toistaa testi ulkoilmassa. UV-altistus ei vaikuttanut ti-

lastollisesti merkitsevästi kuparin biokertyvyyteen, mutta on huomattava, että analyysis-

sä ei ollut mukana kuparilisäyksessä 90 µg Cu l−1 olleita vesikirppuja ja näytteissä esiin-

tyi kontaminaatiota. UV-säteilyn merkityksen arvioiminen on rajallista tällaisella tutki-

muksella, jossa käytettiin vain kahta säteilytasoa. Ruokintamäärän vaikutus tässä koe-

asetelmassa on selvitettävä jatkotutkimuksissa.

Toksisuustesteistä saatujen myrkyllisyysarvojen vaihtelu voi olla suurta sekä saman la-

jin sisällä eri kokeiden välillä että erityisesti eri lajien välillä. Aineen eri kemiallisilla 

muodoilla (engl. species) voi olla erilaiset vaikutusmekanismit – ja siten biosaatavuus – 

eri lajeilla, minkä vuoksi standarditestieliöillä tehtyjen toksisuustietojen ekstrapolointi 

toisiin lajeihin on ongelmallista (ks. De Schamphelaere 2003 s. 232, 238–239). Kaikki 

mallinnus on kuitenkin vain yksinkertaistettua arviointia todellisuudesta, joten varsinai-

nen ympäristön tilan seuranta monella ajallisella ulottuvuudella on tärkeää. Tässä työssä 

sovelletun  lisääntymistestin  tavallisin  suoritustapa  on  käyttää  staattisia  myrkkypitoi-

suuksia,  joiden  avulla  estimoidaan  tietty  yksittäinen  tunnusluku,  kuten  LOEC  tai 

NOEC. Haila ja Levins (1992 s. 34) huomauttavat kirjassaan ”Ekologian ulottuvuudet”, 

että vaihtelu on keskiarvoa merkittävämpi ominaisuus luonnossa. Ongelmaksi tietysti 

jää, mitkä ovat – tarkasteltavassa ympäristössä – ne vaihtelun rajat, joista ei ole seurauk-

sena kohtuuttomia muutoksia luonnossa. 
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 8 Liitteet

 Liite 1: valokuvia koejärjestelystä
Tässä liitteessä on koejärjestelyistä 5.8.2003 klo 11.45–12.30 otettuja valokuvia. 
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Kuva 8.1: Näkymä verkkohuoneen luoteiskulmalta katsottuna
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Kuva 8.2: Näkymä etelästä koejärjestelyyn. Koeastiat ovat kahdeksassa dyno-laatikossa neljässä 
vesihaudetynnyrissä. UV-mittarin UVA- ja UVB-anturit ovat keskimmäisten tynnyrien vieressä 
vasemmalla pöydällä.
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Kuva 8.3: UV-suojakalvolla peitetty rei'itetty koeastioiden laatikko. 
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Kuva 8.4: Dynolaatikko koeastioineen nostettuna apupöydälle viereisen (pohjoisimman) tynnyrin 
telineestä. Laatikon avattu kalvo on UV-suojakalvoa. Tynnyrien yli laatikoiden väleistä kulkee 
vesiletku, johon oli porattu millimetriluokkaa oleva reikä veden sisääntuloaukoksi jokaisen tynnyrin  
kohdalle.

Vesihaudetynnyri (tyhjä paikka 
pöydälle nostetulle dynolaatikolle)

+UV-kalvo

−UV-kalvo Kalvon kiinnitysteippi

Vesikirputon astiasarake

Jäähdytysvesiletku



 Liite 2: esimerkki työpäiväkirjan havaintolomakkeesta
Seuraavalla kahdella sivulla on esimerkki työpäiväkirjaksi laaditusta lomakkeesta. Sitä käytettiin 
havaintojen kirjaamiseen ulkona koejärjestelyn luona. Tässä on esitetty sunnuntain 3.8.2003 havain-
not ja päiväkohtainen työlista, joka on jälkimmäisen sivun ylemmän tekstilaatikon vasemmalla pals-
talla. Lomakkeen laadinnassa ei ollenkaan huomioitu sitä, miten kirjaukset saa kätevimmin siirret-
tyä tulostauluun tilasto-ohjelmistoa varten. 
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B
O
X

c Date:     Sun 3.8.2003 Time: 12.45-15.30 Checked by: 

L R box = box number, c = barrel position where to be shifted today

Vessels: 1 – 10, (UV- C= 3 μg/l)
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Neonates (killed) 6 6 (killed) 7 1, e 7

Vessels: 11 – 20, (UV- C= 9 μg/l)
5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Neonates 6 6 4 9 8 6

Vessels: 21 – 30, (UV- C= 30 μg/l)
7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Neonates 4 7 6 5 6

Vessels: 31 – 40, (UV- C= 90 μg/l)
1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Neonates - - -

Vessels: 41 – 50, (UV- C= 300 μg/l)
7
b

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Neonates - - - - - - - - - -

Vessels: 51 – 60, (UV+ C= 3 μg/l)
4 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Neonates 3 5 5 4 4

Vessels: 61 – 70, (UV+ C= 9 μg/l)
6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Neonates 3 4, e 6 5 6 7 6 6 4

Vessels: 71 – 80, (UV+ C= 30 μg/l)
8 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Neonates 4 7 6 5 6 5

Vessels: 81 – 90, (UV+ C= 90 μg/l)
2 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Neonates 3 2 - - 3 1 4 -

Vessels: 91 – 100, (UV+ C= 300  μg/l)
8
b

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Neonates - - - - - - - - - -

 X =adult counted as dead today e = aborted egg/neonate - = adult have died earlier

Vessels: 101 – 114, (UV- Controls)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
Neo.s 7 5 6 4, ee

Posit. C= 3 μg/l C= 9 μg/l C= 30 μg/l C= 90 μg/l C= 300 μg/l

Vessels: 151 – 128, (UV+ Controls)

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Neo.s 4 4 4 5 5 4 5 5

Posit. C= 3 μg/l C= 9 μg/l C= 30 μg/l C= 90 μg/l C= 300 μg/l



 X =adult counted as dead today e = aborted egg/neonate - = adult have died earlier

Temperatures:   12.40     (now      /        min       /       max) 
Today’s care measures (tick/fill):

- Measure temperatures
- Renew medium
- FED: ____* 108 cells/liter, ( ____ * 108 cells / 

Daphnid / 3 day,  15 ml / liter, <1 days old) 
- Check adults and count + remove neonates (also 

dead ones)
- Randomize test vessels, if there has been sunny 

20-30 % of the last day
- Move  the boxes one step clockwise
- Take ICP-samples from new medium 

Last days weather: 

sun (90 %), half cloudy. ( 10%), cloudy (____%)
Wind (m/s, direction): 

1 barrel 20 16,5 20
Vessels
+bath 
2 barrel 20,5 17 20,5
Vessels
+bath
3 barrel 21 17,5 21,5
Vessels
+bath
4 barrel 20,5 17,5 20,5
Vessels
+bath
(test vessels measured in position 19 in left- and right-side boxes 
of the barrel and bath next to the thermometer)

Remember to re-zero the min/max thermometers

Time read / re-
zeroed

UV-A UV-B Measuring time

9:51

12.31

15:45

21:56

1,0*100 m

1,198*104 m
int. 1,4*100 m

2,754*104 m
int. 1,1*100 m 

3,248*104 m
int. 1*10-2 m

2,3*10-2 m

2,960*102 m
int. 3,1*10-2 m

6,789*102 m
int. 2,8*10-2 m

8,327*102 m
int. 0

02 :41 :00

05:54:00

12:05:00



Liite 3: poikastuotanto koepäivittäin ja emoittain

Päivän nro: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Käsittelyt
Kirpun nro 28.7. 1.8. 9.8. Yht. UV
1 X X X X X X X X X X X X X 3 −UV
2 3 6 6 3 18 3 −UV
3 5 8 6 5 24 3 −UV
4 9 6 5 20 3 −UV
5 X X X X X X X X X X X X X 3 −UV
6 8 4 10 1 9 32 3 −UV
7 6 7 7 5 25 3 −UV
8 7 5 6 4 22 3 −UV
9 2 6 2 1 9 20 3 −UV
10 6 12 7 7 32 3 −UV
11 6 10 6 4 26 9 −UV
12 5 8 6 3 22 9 −UV
13 7 10 4 3 24 9 −UV
14 11 8 5 24 9 −UV
15 6 11 9 7 33 9 −UV
16 8 10 6 24 9 −UV
17 7 11 8 5 31 9 −UV
18 7 11 8 5 31 9 −UV
19 6 9 6 1 1 23 9 −UV
20 8 2 8 4 22 9 −UV
21 7 10 4 1 7 29 30 −UV
22 8 3 8 8 27 30 −UV
23 7 10 7 6 30 30 −UV
24 4 9 6 6 25 30 −UV
25 7 7 6 6 26 30 −UV
26 4 7 2 4 2 19 30 −UV
27 8 7 5 3 23 30 −UV
28 6 4 3 2 15 30 −UV
29 7 4 2 13 30 −UV
30 4 5 6 9 24 30 −UV
31 2 1,K 90 −UV
32 K K K K K K K K K K K K K K K K 90 −UV
33 K 90 −UV
34 6 2 8 90 −UV
35 2 2 4 90 −UV
36 K K K K K K K K K K K K K K K K K 90 −UV
37 1 K 90 −UV
38 K K K K K K K K K K K 90 −UV
39 K 90 −UV
40 6 2 8 90 −UV
41 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 −UV
42 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 −UV
43 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 −UV
44 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 −UV
45 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 −UV
46 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 −UV
47 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 −UV
48 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 −UV
49 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 −UV
50 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 −UV
51 4 4 3 7 18 3 +UV
52 7 3 7 3 20 3 +UV
53 7 11 5 5 28 3 +UV
54 6 7 5 5 23 3 +UV
55 5 10 4 8 27 3 +UV
56 9 5 8 3 25 3 +UV
57 11 3 9 4 27 3 +UV
58 10 1 1 8 6 26 3 +UV
59 13 4 8 9 34 3 +UV
60 7 6 4 4 21 3 +UV

Cu µg/l



61 7 13 3 1 24 9 +UV
62 7 6 4 6 23 9 +UV
63 4 7 3 7 4 25 9 +UV
64 8 7 6 4 25 9 +UV
65 7 12 5 7 31 9 +UV
66 7 11 6 2 26 9 +UV
67 8 12 7 6 33 9 +UV
68 5 9 6 3 23 9 +UV
69 4 10 6 6 26 9 +UV
70 7 11 4 5 27 9 +UV
71 3 8 4 15 30 +UV
72 6 10 9 4 7 36 30 +UV
73 6 13 7 3 29 30 +UV
74 11 3 11 2 27 30 +UV
75 11 4 9 8 32 30 +UV
76 7 11 6 6 30 30 +UV
77 12 4 7 1 24 30 +UV
78 7 11 5 5 28 30 +UV
79 8 12 6 6 32 30 +UV
80 4 11 5 3 23 30 +UV
81 6 3 4 1 8 22 90 +UV
82 4 5 3 3 15 90 +UV
83 4 4 2 3 13 90 +UV
84 K K K K K K K K K K K K K 90 +UV
85 5 8 13 90 +UV
86 K K K K K K K K K K K K K K K 90 +UV
87 5 4 3 6 K K 90 +UV
88 5 5 1 5 K 90 +UV
89 4 2 4 9 K K 90 +UV
90 4,K K K K K K K K K K K K K 90 +UV
91 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 +UV
92 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 +UV
93 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 +UV
94 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 +UV
95 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 +UV
96 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 +UV
97 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 +UV
98 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 +UV
99 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 +UV
100 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 300 +UV
101 10 2 7 1 20 0 −UV
102 9 5 6 1 21 0 −UV
103 11 2 9 3 25 0 −UV
104 9 3 7 7 26 0 −UV
105 7 6 4 17 0 −UV
106 8 2 6 6 22 0 −UV
107 4 12 7 2 25 0 −UV
108 5 9 5 6 25 0 −UV
109 10 5 8 6 29 0 −UV
110 6 9 6 5 26 0 −UV
111 10 4 4 18 0 −UV
112 9 2 8 19 0 −UV
113 7 5 4 6 22 0 −UV
114 11 3 6 8 28 0 −UV
115 7 7 4 9 27 0 +UV
116 5 9 4 3 21 0 +UV
117 5 8 4 6 23 0 +UV
118 7 6 5 4 1 23 0 +UV
119 7 8 5 1 21 0 +UV
120 13 4 7 5 29 0 +UV
121 6 3 8 1 18 0 +UV
122 7 6 4 6 23 0 +UV
123 6 5 5 8 24 0 +UV
124 10 2 4 7 4 27 0 +UV
125 1 11 5 5 2 24 0 +UV
126 8 2 7 3 20 0 +UV
127 8 3 7 1 19 0 +UV
128 5 7 5 4 21 0 +UV

2198 yht.

K = kuollut

X = kuollut onnettomuudessa



 Liite 4: Regressiodiagnostiset kuvat

Taulukko 8.1: Kuvaan 8.5 liittyvän regressioanalyysin tuloste. 

## lm(formula = tuotanto ~ Cukas + I(Cukas^2) + I(UV * Cukas), data = r21dreg_ok)
## 
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max 
## -12.5384  -2.6772  -0.5011   2.4616   9.6484 
## 
## Coefficients:
##                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)   23.6772318  0.6340149  37.345  < 2e-16 ***
## Cukas          0.1235643  0.0612565   2.017 0.046692 *  
## I(Cukas^2)    -0.0035585  0.0006778  -5.250 1.03e-06 ***
## I(UV * Cukas)  0.1118964  0.0317462   3.525 0.000672 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 4.357 on 89 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.4479, Adjusted R-squared:  0.4293 
## F-statistic: 24.07 on 3 and 89 DF,  p-value: 1.702e-11
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Taulukko 8.2: Kuvaan 8.6 liittyvän regressioanalyysin tuloste. 

## lm(formula = tuotanto ~ Cukas + I(Cukas^2) + I(UV * Cukas), data = r21dreg)
## 
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max 
## -12.4790  -2.5975  -0.0974   2.7859   9.8709 
## 
## Coefficients:
##                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)   23.6304266  0.6873338  34.380  < 2e-16 ***
## Cukas          0.1458629  0.0649389   2.246   0.0269 *  
## I(Cukas^2)    -0.0042679  0.0006845  -6.235 1.03e-08 ***
## I(UV * Cukas)  0.1104601  0.0221621   4.984 2.55e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 4.725 on 102 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7093, Adjusted R-squared:  0.7008 
## F-statistic: 82.97 on 3 and 102 DF,  p-value: < 2.2e-16
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Taulukko 8.3: Kuvaan 8.7 liittyvän regressioanalyysin tuloste. 

## lm(formula = Cubio ~ Cukas, data = cu_kirpuissa)
## 
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -404.18 -158.56    7.03  131.36  493.25 
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)  369.269     66.696   5.537 2.03e-05 ***
## Cukas         15.195      3.668   4.142 0.000505 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 235 on 20 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.4617, Adjusted R-squared:  0.4348 
## F-statistic: 17.16 on 1 and 20 DF,  p-value: 0.0005047
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