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PÄÄKIRJOITUS

Ohjauskeinoilla ja tehokkailla
jätevedenpuhdistusmenetelmillä voidaan
vähentää lääkejäämien päästöjä ympäristöön

J

ätevedenpuhdistamoille tulee lääkejäämiä viemäriverkostoon liittyneistä toiminnoista. Puhdistamolla
lääkeaineet voivat muuntua, pidättyä jätevesilietteeseen tai päätyä vesistöön. Vaikka lääkeaineiden
pitoisuudet ympäristössä ovat yleensä matalia, ne voivat
aiheuttaa haitallisia vaikutuksia vesistöissä tai maaperässä.
Väestön ikääntyessä lääkkeiden käyttö todennäköisesti
lisääntyy ja ellei päästöjä pyritä vähentämään, lääkejäämiä
päätyy ympäristöön entistä enemmän.
EU:n komissio julkaisi maaliskuussa 2019 koko lääkkeiden
elinkaaren kattavan Euroopan unionin strategisen lähestymistavan ympäristössä oleviin lääkeaineisiin (Komission
tiedonanto COM(2019) 128). Komission tiedonannossa
esitellään toimia, joilla lääkeaineiden haitallisia vaikutuksia voitaisiin vähentää. Näitä toimia ovat esimerkiksi
aiheesta tiedottaminen, lääkkeiden maltillisen käytön
edistäminen, lääkkeiden ympäristöriskinarvioinnin parantaminen, lääkehävikin vähentäminen ja jäteveden käsittelyn parantaminen. EU-jäsenmaissa pohditaan parhaillaan, miten lääkeainestrategiaa toteutettaisiin kansallisella
tasolla. Keväällä 2019 julkaistussa SYKEn Policy Briefissä
”Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää”
tunnistetut päästövähennyskeinot ovat hyvin linjassa
EU:n lääkeainestrategian kanssa.
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) tarkkailulista (2018/840/EY) velvoittaa jäsenmaita tarkkailemaan
vesiympäristöstä tiettyjä lääkeaineita sen arvioimiseksi, tulisiko näitä aineita sisällyttää direktiivin prioriteettiaineiksi.
Tätä tarkkailulistaa päivitetään tiedon lisääntyessä. Suomen
lainsäädännössä ei ole poistovaatimuksia jätevesien lääkejäämille. Suomessa on kuitenkin meneillään useita tutkimusja kehityshankkeita, joissa tarkastellaan monia lääkeainestrategiassakin tunnistettuja näkökulmia. Kansainvälisessä
CWPharma-hankkeessa (www.cwpharma.fi) arvioidaan
Itämeren valuma-alueen lääkeainekuormitusta sekä sitä,
millä keinoilla ja kuinka paljon kuormitusta voitaisiin
pienentää. SUDDEN-hankkeessa (www.sudden.fi) keskitytään kestävän kehityksen turvaamiseen lääkkeiden koko
elinkaaren aikana. Hankkeessa tarkastellaan mm. riskinarviointimenettelyjen kehitystarpeita sekä pakkausmateriaalien
kierrättämistä. EPIC-hanke (www.syke.fi/hankkeet/epic)
oli Business Finlandin sekä terveydenhuoltoalan, jätevesilaitosten ja veden puhdistusteknologian toimijoiden tukema
SYKEn, LUT-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkimus-
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ja kehityshanke. EPIC-hankkeessa tunnistettiin erilaisista
päästölähteistä jäteveteen päätyviä lääkejäämiä ja niiden
riskejä sekä testattiin tehokkaita ja kehitteillä olevia jäteveden käsittelytekniikoita. Tutkimustyön lisäksi hankkeessa
laadittiin suosituksia ohjauskeinoista lääkeaineiden kestävään hallintaan.
Tässä Vesitalous-lehden Vesien lääkeaineet -teemanumerossa esitellään EPIC-hankkeen keskeisimpiä tuloksia.
Teemanumero tarjoaa lisäksi uutta tietoa mm. antibiooteille resistenttien geenien esiintymisestä suomalaisilla yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla sekä selventää,
miten jäteveden laadusta on mahdollista saada monipuolisesti tietoa myös ihmisten elintavoista, elämänolosuhteista ja huumausaineiden käytöstä sekä riippumatonta
tieto sairauksien hoidosta ja sairastavuudesta.
EPIC-hankkeessa havaittiin, että erilaisten jätevedenkäsittelymenetelmien tehokkuuden vertailuun tarvitaan lisää tutkimustietoa lääkeaineiden haitallisuudesta ympäristössä. Kuormitusarvioinnin kehittämiseksi tulisi analytiikkaa olla saatavilla nykyistä laajemmalle lääkeainejoukolle sekä niiden muuntumistuotteille.
Hoitolaitospäästöjen laajempaan arviointiin tarvittaisiin
edellisen lisäksi jätevesivirtaaman mittauksia sekä käyttömäärien tilastointia. Myös lääketeollisuuden ympäristölupakäytännöissä tunnistettiin joitakin kehittämistarpeita, mm. lääkeaineiden päästöjen arvioinnin ja ehkäisemisen suhteen. Lääkeaineiden ympäristöluokittelujärjestelmä voisi parhaimmillaan toimia koulutuksen ja tiedottamisen työkaluna, mutta myös apuvälineenä ympäristölle haitallisimpia aineita priorisoitaessa ja selvitettäessä
teknisiä ja taloudellisia mahdollisuuksia niiden päästöjen
vähentämiseksi.

TAINA NYSTÉN

FT, johtava asiantuntija
taina.nysten@ymparisto.fi

LAURI ÄYSTÖ

FM, tutkija
lauri.aysto@ymparisto.fi

Taina Nystén toimi EPIC-hankkeen http://www.syke.fi/hankkeet/epic koordinaattorina
ja Lauri Äystö tutkijana. Molemmat työskentelevät Suomen ympäristökeskuksessa.
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VESIEN LÄÄKEAINEET

Lääkeaineiden kuorma jätevedenpuhdista
moille ja niiden primääripäästölähteet
Lääkeaineita kulkeutuu ympäristöön pääosin yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden kautta. Jätevedenpuhdistamoille saapuva lääkeainekuorma on lähtöisin erilaisista primääripäästölähteistä, kuten kotitalouksista, hoitolaitoksista ja
lääketeollisuudesta. Mikäli lääkeaineille tunnistettaisiin merkittäviä pistemäisiä
päästölähteitä, voitaisiin kuormitusta vähentää jo ennen tällaisissa kohteissa
syntyvien vesien johtamista yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle.

LAURI ÄYSTÖ

Suomen ympäristökeskus
lauri.aysto@ymparisto.fi

NIINA VIENO

Laki ja Vesi Oy
niina.vieno@lakijavesi.fi

PÄIVI FJÄDER

Suomen ympäristökeskus
paivi.fjader@ymparisto.fi

JUKKA MEHTONEN

Suomen ympäristökeskus
jukka.mahtonen@ymparisto.fi

TAINA NYSTÉN

Suomen ympäristökeskus
taina.nysten@ymparisto.fi

L

ääkeaineita on havaittu jätevesissä ja jätevesilietteissä laajasti eri
puolilla maailmaa (Aus der Beek
ym. 2016). Aineistoa näiden yhdisteiden pitoisuuksista jätevesimatriiseissa on
julkaistu viime vuosina kiihtyvällä tahdilla.
Yleensä tarkastelut ovat keskittyneet vain
lääkeaineiden pitoisuuksien ja esiintymisen
kartoittamiseen jätevesimatriiseissa, pyrkimättä arvioimaan näiden yhdisteiden kokonaiskuormia puhdistamoille tai ympäristöön. Kartoitustietoa erityisesti käsitellyistä
jätevesistä on nykyisin saatavilla runsaasti
aiempiin vuosiin nähden. Lääkeaineiden
esiintyvyyttä erilaisista primäärilähteistä,
kuten sairaaloista, peräisin olevissa jätevesissä on kuitenkin selvitetty vain harvoin.

Lääkeainekuormituksen mahdollisiksi
primääripäästöjen lähteiksi on tunnistettu
mm. lääketeollisuuden ja jätehuollon aiheuttamat päästöt sekä lääkkeiden käytön ja
edelleen niiden erittymisen aiheuttamat
päästöt. Joitakin lääkeaineiden kulkeutumisreittejä on esitetty kuvassa 1. Valtaosan
päästöistä oletetaan aiheutuvan lääkkeiden
asianmukaisesta käytöstä (EC 2019).
Suuntaa-antavasti voidaan siis olettaa, että
lääkeainepäästöt ovat suuret siellä, missä
myös lääkkeiden käyttö on suurta.
Lääkkeiden käyttö ei jakaudu yhteiskunnassa tasaisesti. Vuosina 2016-2018 esimerkiksi systeemisten mikrobilääkkeiden
(ATC-koodi* J01) kokonaismyynnistä noin

Käyttäjät /
potilaat

Teollisuus

Eläinlääkintä

Kuva 1. Lääkeaineiden päästö- ja kulkeutumisreittejä. (Mukailtu lähteestä Nystén ym. 2019)
* ATC-koodeja, eli anatomisterapeuttiskemiallisia koodeja käytetään lääkeaineiden ryhmittelemisessä mm. lääkkeiden myynnin tilastoinnissa.
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VESIEN LÄÄKEAINEET
20 % ja tuberkuloosin hoidossa käytettyjen lääkeaineiden
(ATC-koodi J04A) myynnistä noin 90 % kohdistui sairaaloihin. Vastaava osuus oli diabeteslääkkeille (ATC-koodi
A10) vain noin 1 % (Fimea 2018). Myös joidenkin lääketilastojen piiriin kuulumattomien lääkeaineiden, kuten
varjoaineiden ja solunsalpaajien, eli sytostaattien annostelun voidaan olettaa keskittyvän sairaaloihin.

Kuormitusarviointi Suomessa
EPIC-hankkeessa (www.syke.fi/hankkeet/epic) tutkittiin lääkeaineiden esiintymistä ja kuormaa jätevedenpuhdistamoilla sekä sairaala- ja kotitalousjätevesissä.
Tarkastelukohteina oli neljä suurta yhdyskuntajätevedenpuhdistamoa, kolme sairaalaa ja kolme viemärilinjaa,
joihin on liittyneenä vain kotitalouksia. Tarkastelupisteistä
otettiin jätevesinäytteitä syksyn 2016 ja kevään 2019 välillä
ja näytteistä analysoitiin 60 lääkinnällisessä käytössä olevaa
yhdistettä. Näytteenottopisteiden jätevesivirtaamat arvioitiin näytteenottoajankohdille ja näiden pohjalta laskettiin
havaittujen aineiden kuormat tarkastelupisteissä. Arvioidut
kokonaiskuormat suhteutettiin kunkin tarkastelukohteen
ilmoittamiin liittyjämääriin tai sairaaloiden tapauksessa
sairaalakohtaiseen vuodepaikkojen lukumäärään.

Virtaamatietojen perusteella arvioidut kuormitukset eri
tarkastelupisteissä vaihtelivat runsaasti, mikä aiheutui
suurelta osin huomattavista eroista liittyjämäärissä ja jätevesivirtaamissa. Sairaalajätevesien muita tarkastelupisteitä
korkeammista pitoisuuksista huolimatta kuormat olivat
useimmille aineille selvästi suurimmat jätevedenpuhdistamolle tulevassa jätevedessä.
Erot eri tarkastelupisteiden kuormituksissa kapenivat
huomattavasti, kun niitä tarkasteltiin liittyjämääriin
suhteutettuina. Kotitalous- ja sairaalajätevesien liittyjäkohtainen kuormitus erosi toisistaan mm. diklofenaakin,
ketoprofeenin ja parasetamolin osalta. Diklofenaakin liittyjäkohtainen kotitalouskuorma oli tutkimuksen mukaan
noin kolminkertainen hoitolaitoskuormaan verrattuna.
Vastaavasti ketoprofeenin hoitolaitoskuorma on noin
yksitoistakertainen ja parasetamolin noin kaksi ja puoli
-kertainen kotitalouskuormaan verrattuna. Kun kuormia
tarkastellaan aineryhmittäin, esille nousee erityisesti systeemiset mikrobilääkkeet, joiden liittyjäkohtainen kuorma
sairaaloista oli noin nelinkertainen suhteessa kotitalouksiin.

Näytteenotto ja kuormituksen arviointi on melko yksinkertaista jätevedenpuhdistamoilla. Sairaala- ja kotitalouslinjoilla
tehtävä arviointi on huomattavasti haastavampaa. Sairaalat
sijaitsevat usein vanhoissa kiinteistöissä, joista viemärilinjat lähtevät useisiin suuntiin, eikä koko sairaalakompleksin kattavia näytepisteitä ole aina löydettävissä. Tällaisissa
kohteissa ei myöskään yleensä seurata jäteveden virtaamaa,
mikä tekee kuormitusarvioinnista hankalaa ja lisää tulosten
epävarmuutta. Jos näytteet otetaan tarkistuskaivoista, on
usein myös mahdotonta hyödyntää automatisoitavia kokoomanäytteenottimia. Tällöin näytteet on otettava manuaalisista kertanäytteistä koostettuina kokoomina, mikä nostaa
näytteenoton kustannuksia ja asettaa selkeitä rajoitteita näytteiden edustavuudelle ja ajalliselle kattavuudelle.

Lääkeaineiden esiintyminen & kuormat
Jätevesinäytteissä havaittiin kaikkiaan 49 yhdistettä.
Havaittuihin yhdisteisiin lukeutui mm. tulehduskipulääkkeitä, antibiootteja, beetasalpaajia ja diureetteja.
Havaitsemistiheydet vaihtelivat huomattavasti matriisista
ja yhdisteestä riippuen. Yleisimmin havaittuihin aineisiin lukeutuivat mm. diklofenaakki (tulehduskipulääke),
hydroklooritiatsidi (diureetti) ja kofeiini. Iopamidolia (varjoaine) havaittiin vain yhden sairaalan jätevesissä ja tämän
sairaalan jätevedet vastaanottavalla jätevedenpuhdistamolla.
Monien aineiden osalta korkeimmat pitoisuudet havaittiin
sairaalajätevesissä. Kahdeksan yhdistettä havaittiin jokaisesta
käsittelemättömän jäteveden näytteestä (Kuva 2).
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Kuva 2. Muutamien yhdisteiden mediaanipitoisuuksia
erityyppisissä jätevesissä. Huom. epälineaarinen y-akseli.
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Jätevedenpuhdistamoilta vesiympäristöön päätyvät
kuormat olivat pääosin murto-osia puhdistamolle tulevan
jäteveden kuormasta. Monien lääkeaineiden osalta poistuma jätevedenpuhdistamon vesijakeesta tarkoittaa pidättymistä lietteeseen tai muuntumista sellaiseen muotoon,
jota ei havaita alkuperäiseen aineeseen keskittyvissä kemiallisissa analyyseissä. Vaikka jokin aine poistuisi puhdistamolla normaalitilanteessa tehokkaasti, voi päästöjä
vesistöihin tapahtua esimerkiksi rankkasateiden aiheuttamissa ylivuototilanteissa. Joidenkin yhdisteiden poistumat
jätevedenpuhdistamolla ovat myös alhaisia. Esimerkiksi
EPIC-hankkeessa tarkastelluille diureeteille (hydroklooritiatsidi ja furosemidi) poistuma puhdistamolla oli
hyvin vähäistä (mediaanipoistumat esitetty kuvassa 3).
Vastaavasti beetasalpaajien ryhmään kuuluvien aineiden
(atenololi, bisoprololi, metoprololi, propranololi ja sotaloli) käsitellyssä vedessä ympäristöön päätyvä kuorma oli
noin 70 % puhdistamolle tulevasta kuormasta.

Kriittisimpien aineiden tunnistaminen
Erilaisissa jätevesissä havaittuja lääkeainepitoisuuksia
verrattiin kirjallisuudessa ilmoitettuihin haitattomiksi
RQ (Käsitelty jätevesi/PNEC)
0,0001
0,0001

0,001
0,001

0,01 0,01

arvioituihin pitoisuuksin (PNEC, predicted no effect
concentration). Tässä vertailussa käytettyjä PNECarvoja on esitetty lähteissä Vieno ym. 2020 ja Äystö ym.
2019. Puhdistamolta ympäristöön johdettavissa käsitellyissä jätevesissä havaittujen pitoisuuksien ja PNECarvojen osamääränä johdetut riskiosamäärät (RQ) sekä
näiden aineiden liittyjäkohtaiset kuormitukset sairaaloista suhteutettuina vastaaviin kuormituksiin kotitalouksista on esitetty kuvassa 3. RQ-arvoja tarkasteltaessa
on huomattava, että käsitelty jätevesi laimenee välittömästi vastaanottavassa vesistössä. Tästä syystä kuvassa 3
esitetyt RQ-arvot kuvaavat ensisijaisesti sitä, miten suuri
laimeneminen vastaanottavassa vesistössä vaaditaan, jotta
yhdisteen haitaton pitoisuus ei ylity.
Niiden riskiä aiheuttavien yhdisteiden, joiden hoitolaitoksista tuleva liittyjäkohtainen kuormitus on huomattavasti kotitalouksia suurempaa, poistaminen jo päästölähteellä voisi olla teknisesti mielekästä. EPIC-hankkeessa
tehdyn kartoituksen perusteella tällaisilta aineilta vaikuttavat mm. antibiootteihin lukeutuvat trimetopriimi ja
siprofloksasiini. Toisaalta, vaikka riskiä ei olisi tunnistettu
käsitellyissä jätevesissä, saattavat korkeina pitoisuuksina

Liittyjäkohtaisen kuormituksen suhde (Sairaalat/Kotitaloudet)
0,1

0,1 1
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10010

1000 100

1000
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Siprofloksasiini Siprofloksasiini
Estroni
Estroni
Sitalopraami Sitalopraami
Metoprololi Metoprololi
Propranololi
Propranololi
Furosemidi
Furosemidi
Ibuprofeeni
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Tetrasykliini
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Sulfametoksatsoli
Naprokseeni
Hydroklooritiatsidi
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Bisoprololi
Hydroklooritiatsidi
Sotaloli
Bisoprololi
Atenololi
Sotaloli
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Progesteroni
Enalapriili
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Poistuma puhdistamolla
vesijakeesta (%)
6
100
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96
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39
31
29
-9
100
72
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92
54
96
-7
91
91
13
32
-35
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Kuva 3. Muutamien aineiden käsitellyille jätevesille lasketut riskiosamäärät (RQ), sairaala- ja kotitalouslähteiden liitty
jäkohtaisten kuormitusten suhteet sekä mediaanipoistumat tarkastelluilla jätevedenpuhdistamoilla. Kuormituslähtei
den suhteet on esitetty viivatäytöllä niille aineille, joille havaitsemistiheys kotitalous- tai sairaalajätevesissä oli alle 75 %.
Huom. logaritminen x-akseli.
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VESIEN LÄÄKEAINEET
viemärivesissä esiintyvät aineet aiheuttaa riskiä esimerkiksi ylivuototilanteissa. Tällaisiksi aineiksi tunnistettiin
muun muassa antibiootti tetrasykliini ja tulehduskipulääke naprokseeni.

Kemiallisiin määrityksiin perustuvan
kuormitusarvioinnin rajoitukset
Pitoisuusmäärityksiin perustuvaa kuormitusarviointia
voidaan tehdä vain sellaisille yhdisteille, joille on saatavilla riittävän tarkkaa analytiikkaa. Esimerkiksi varjoaineet
tiedetään ympäristössä pysyviksi ja sytostaatit erityisen
myrkyllisiksi, mutta analytiikkaa on kaupallisesti tarjolla
vain muutamille näihin ryhmiin kuuluville yhdisteille.
Kuormitusarvioinnin kehittämiseksi tarvitaan analytiikkaa nykyistä useammille lääkeaineille ja niiden muuntumistuotteille. Lisäksi arvioinnin tueksi tarvittaisiin jätevesivirtaaman mittausta, mitä ei tällä hetkellä tehdä sairaaloissa eikä muissa hoitolaitoksissa.
Koska jätevesinäytteenottoon ja lääkejäämien analysointiin
sisältyy monia virhelähteitä ja analytiikka on kallista, voisi
olla kustannustehokkaampaa arvioida kuormitusta käyttömääräperusteisesti. Tällaisen lähestymistavan mahdollistamiseksi sairaaloiden tulisi tilastoida vaikuttavien aineiden
käyttömääriä laitoskohtaisesti. Teollisuusjätevesisopimusta
vastaavan sopimusjärjestelyn ulottaminen sairaaloiden ja
vesihuoltolaitosten välille voisi edistää jätevesien virtaamamittausten käyttöönottoa sairaaloissa ja parantaa lääkkeiden käyttömäärätilastointia.
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Hein, A., Küster, A. 2016. Pharmaceuticals in the environment – Global
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35: 823-835.
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Environment. Brussels, 11.3.2019, COM(2019) 12 Final.
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https://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/kulutustiedot [Viitattu
31.10.2019]
Nystén, T., Äystö, L., Laitinen, J., Mehtonen, J., Alhola, K., Leppänen, M.,
Perkola, N., Vieno, N., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J, Karlsson, S., Virtanen,
V. Teräsalmi, E. 2019. Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan
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Vieno, N., Äystö, L., Mehtonen, J., Sikanen, T., Karlsson, S., Fjäder,
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Tiedämme, että tasapainottelu tehokkaan toiminnan, alan standardien
ja lainsäädännön asettamien vaatimusten välillä on haastavaa.

ANALYSOINTI
+ OPTIMOINTI

Endress+Hauser
1/2 vaaka

Autamme lisäämään tehokkuutta ja vähentämään
kustannuksia veden laadusta tinkimättä.

Endress+Hauser auttaa sinua kehittämään prosessejasi:
• Kattava valikoima mittaus- ja säätölaitteita ja palveluja vedenkäsittelyn
sovelluksiin
• Luotettava asiantuntemus teollisuusalakohtaisista sovelluksista globaalisti
• Optimoitu kunnossapito kenttälaitteiden itsediagnostiikkatoimintojen avulla
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Systemaattinen lähestymistapa
lääkeaineiden metabolian huomioimiseksi
ympäristömittauksissa
Valtaosa ympäristön lääkeainepäästöistä arvioidaan syntyvän ihmisten käyttämistä ja elimistöstä jäteveteen erittyvistä lääkkeistä. Lääkeainejäämien ympäristökuormaa mitataan pääsääntöisesti alkuperäiseen molekyylimuotoon perustuen. Tämä ei välttämättä anna oikeaa kuvaa kokonaiskuormasta, sillä
käytännössä useimmat lääkeaineet erittyvät elimistöstä lukuisina erilaisina biomuuntumistuotteina eli
metaboliitteina.

TIINA SIKANEN

akatemiatutkija
Helsingin yliopisto,
Farmasian tiedekunta,
lääketutkimusohjelma
tiina.sikanen@helsinki.fi
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rvioiden mukaan lääkkeiden käytöstä syntyvät
lääkeainepäästöt vastaavat jopa 88 % ihmislääkkeiden aiheuttamasta kokonaisympäristökuormasta (Astra Zeneca, 2019). Näin ollen
globaalit megatrendit kuten väestönkasvu ja ikääntyminen
lisäävät väistämättä lääkeainejäämien määrää ja kaupungistuminen niiden paikallistumista - siitäkin huolimatta,
että teollisuudesta, maataloudesta tai väärinhävitetyistä
lääkkeistä syntyvä kuormitus saataisiin kuriin.
Euroopan lääkeviraston ympäristöriskinarviointia koskevassa ohjeistuksessa määritetään pääsääntöisesti lääkeaineen aiheuttama akuutti tai krooninen toksisuus eri
eliöille (EMA, 2006). Toksisten vaikutusten ohella lääkeainejäämien on havaittu aiheuttavan myös muita pitkäaikaisia vaikutuksia kuten lisääntymis- ja käyttäytymishäiriöitä, erityisesti kaloissa (Jobling ym. 2006, Brodin
ym. 2017). Alkuperäisen lääkeainemuodon (aktiivinen
vaikuttava aine) ohella myös lääkeaineiden biomuuntumistuotteilla eli metaboliiteilla voi olla tällaisia vaikutuksia. Kaikkia metaboliitteja ei kuitenkaan ole kustannussyistä mielekästä, tai edes mahdollista, mitata jätevedenpuhdistamoilta tai ympäristöstä.
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vesiasiantuntija
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JARI YLI-KAUHALUOMA

lääkeainekemian professori
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EPIC-hankkeessa (www.syke.fi/hankkeet/epic) selvitettiin mielekästä, systemaattista lähestymistapaa ympäristömittausten kannalta keskeisten lääkemolekyylimuotojen
tunnistamiseksi sekä metaboliittien sisällyttämiseksi lääkeainejäämien aiheuttaman kokonaiskuorman arviointiin.

Lääkeaineiden metabolian merkitys ihmisen ja
ympäristön näkökulmasta
Ihmisen vierasainemetabolian tärkein rooli on muokata
alkuperäinen, usein merkittävän rasvaliukoinen lääkeaine vesiliukoiseen muotoon, jotta se poistuisi elimistöstä
muiden kuona-aineiden, yleensä virtsan, mukana. Ilman
metaboliaa rasvaliukoiset lääkeaineet kertyisivät hiljalleen elimistöön. Ympäristökuormituksen näkökulmasta
lääkeainemetabolia monimutkaistaa ympäristömittausten
suunnittelua, sillä se vaikuttaa keskeisesti ympäristöön
päätyvien molekyylimuotojen kirjoon. On tavallista, että
ihmiselimistössä yhdestä lääkeaineesta muodostuu jopa
kymmenkunta erilaista metaboliittia ja että alkuperäisessä
molekyylimuodossa erittyvä osuus on vähäinen (<10 %).
Metabolian seurauksena lääkeaine ei ihmisessä suinkaan
hajoa pienempiin molekyylimuotoihin, vaan siitä syntyy
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lukuisia erilaisia muuntumistuotteita, jotka saattavat
olla joko sellaisenaan toksisia tai palautua ympäristössä
takaisin alkuperäiseen muotoonsa.
Ihmisen vierasainemetabolia on usein kaksivaiheista:
lääkeaineesta muodostuu ensin hapetus- tai pelkistystuotteita (vaihe I) ja näistä edelleen erilaisia konjugaatiotuotteita, joissa lääkeainemolekyyliin on liittynyt
esim. vesiliukoisuutta lisäävä glukuronihappo (vaihe II).
Vaiheessa I muodostuvat hapetus- ja pelkistystuotteet
ovat kemiallisesti verrattain pysyviä ja ne saattavat olla ns.
farmakologisesti aktiivisia eli aiheuttaa vaikutuksia myös
muissa eliöissä. Tällä hetkellä käytössä on lukuisia lääkeaineita, joilla vallitseva (prosentuaalisesti suurin) eliminaatiomuoto on vaiheessa I syntynyt aktiivinen metaboliitti (esim. verenpainelääkkeenä käytetty propranololi). Vaiheessa II muodostuvat konjugaatiotuotteet ovat
yleensä vaikutuksettomia, joskin aktiivisiakin konjugaatteja esiintyy (esim. morfiinin glukuronidi). Lisäksi monet
konjugaatiotuotteet (erityisesti glukuronidit) ovat kemiallisesti helposti hajoavia. Jotkut näistä palautuvat hajotessaan alkuperäiseen molekyylimuotoonsa, mikä lienee
merkittävin selittävä tekijä jätevedenpuhdistamoilla joskus
havaittavalle lääkeainepitoisuuden kasvulle. Pitoisuuden
kasvua on raportoitu Itämeren alueen jätevedenpuhdistamoilla mm. oksatsepaamille ja mianseriinille (Unesco
& Helcom, 2017), jotka molemmat erittyvät ihmisestä
nimenomaan glukuronidikonjugaatteina. Sekä oksatsepaami että mianseriini ovat keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, joiden jäämien on osoitettu kertyvän ja
aiheuttavan käyttäytymishäiriöitä mm. kaloissa (Brodin
ym. 2017). Kaikki konjugaatiotuotteet eivät kuitenkaan
hajoa vielä jätevedenpuhdistamolla, vaan hajoamista voi
tapahtua myös ympäristössä. Tällöin ympäristötekijöillä
(bakteeritoiminta, valo, pH, muut liuenneet aineet) voi
olla vaikutusta haitallisten molekyylimuotojen syntymisessä (Schmitt-Jansen ym. 2007).

Systemaattinen lähestymistapa keskeisen
lääkemolekyylimuodon valintaan
ympäristömittauksiin
Ympäristökuormituksen arvioinnissa olisi syytä kiinnittää
nykyistä enemmän huomiota myös lääkeainemetaboliittien mittaamiseen. Se poistuuko lääkeaine ihmisestä täysin
metaboloituneena, osittain metaboloituneena tai kenties
alkuperäisessä muodossaan on kuitenkin yhdistekohtaista,
mikä monimutkaistaa kokonaisriskin arvioinnin kannalta
mielekkäiden molekyylimuotojen valintaa. Kemiallisten
ominaisuuksien lisäksi lääkkeen antotapa vaikuttaa keskeisesti siihen, missä muodossa lääkeaine ihmisestä erittyy.
Paikallishoitoon tarkoitetuista lääkevoiteista lääkeainejäämät huuhtoutuvat pesuveden mukana pääasiassa alku-
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peräisessä muodossaan. Suun kautta otetuista lääkkeistä
suurin osa metaboloituu. Ympäristömittauksia suunniteltaessa on siksi mielekästä tarkastella ensimmäisenä lääkkeen antotapaa:
• Mikäli lääkeainetta käytetään pääasiassa ulkoisesti, on
alkuperäisen molekyylimuodon mittaaminen yleensä
perusteltua.
• Jos lääkeainetta annetaan pääasiassa suun kautta tai
injektiona, on syytä tarkastella myös muuntumattomana erittyvän lääkeaineen %-osuutta sekä siitä
muodostuvia metaboliitteja. Näitä tietoja on raportoitu tieteellisessä kirjallisuudessa, lääkkeiden valmisteyhteenvedoissa sekä avoimissa lääketietokannoissa
(mm. www.drugbank.ca tai www.pharmgkb.org).
EPIC-hankkeessa tarkasteltiin esimerkinomaisesti 26
lääkeaineen metaboliaprofiilia ja sen ilmentymistä alkuperäisen lääkeainemuodon pitoisuudessa kunnalliselle puhdistamolle tulevassa jätevedessä. Tarkastelussa
käytetty pitoisuusaineisto määritettiin jätevedenpuhdistamoiden kokoomanäytteenottimilla kerätyistä näytteistä.
Näytteitä ei suodatettu ennen analyysiä, vaan koko näyte
kiinteäfaasiuutettiin.
Kuvassa 1a on esitetty korrelaatio valikoitujen lääkeaineiden mitatulle (MECinf) ja laskennallisesti ennustetulle
(PECinf) pitoisuudelle jätevedessä, mistä havaitaan, että
valtaosalla alkuperäisen lääkeainemuodon mitattu pitoisuus on huomattavasti alhaisempi kuin laskennallisesti
ennustettu pitoisuus. Mitattu pitoisuus on laskennallista
suurempi ainoastaan niille lääkeaineille, joiden osalta lääkemyyntitilastot eivät kata lääkeaineen kaikkea käyttöä, kuten:
• estrioli, luontainen naishormoni;
• hydrokortisoni ja ketoprofeeni, käytetään myös tilastoimattomissa voiteissa/geeleissä;
• hydroklooritiatsidi; käytetään paljon myös tilastoimattomissa yhdistelmävalmisteissa.
Mikäli laskennallisessa tarkastelussa huomioidaan
vain lääkeaineen muuntumattomana erittyvä %-osuus
(Kuva 1b), on korrelaatio mitatun ja ennustetun pitoisuuden välillä hyvä (0,5<MECinf / PECinf <2) kymmenen
yhdisteen tapauksessa. Näistä kymmenestä lääkeaineesta
osa erittyy pääasiassa
• vaiheen I hapetus-pelkistystuotteina (mm. bisoprololi, metoprololi, propranololi)
→ Tarkasteltava, ovatko nämä metaboliitit siinä
määrin farmakologisesti aktiivisia (kuten esim.
4-hydroksipropranololi), että niitä tulisi sisällyttää
ympäristömittauksiin.
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• glukuronideina (mm. ibuprofeeni, naprokseeni, parasetamoli, betsafibraatti)
→ Tarkasteltava, hajoavatko glukuronidit takaisin
alkuperäiseen vaikuttavaan muotoonsa jo jätevedenpuhdistamolla (negatiivinen poistuma), jolloin on
syytä olettaa, että vastaavaa hajoamista tapahtuu myös
ympäristössä ja glukuronidikuormitusta tulisi seurata.

Myös metaboliaprofiililla korjatussa tarkastelussa
(Kuva 1b) jätevedestä mitattu pitoisuus on ennustettua
suurempi (MECinf>>PECinf) tilastoimattomalle kuormalle
(luontaiset, lääkevoiteissa käytetyt yhdisteet). Tässä tarkastelussa myös diklofenaakin mitatut pitoisuudet nousevat
laskennallista suuremmiksi, mikä selittyy diklofenaakkia
sisältävien kipugeelien aiheuttamalla kuormituksella, sillä

Kuva 1. Neljän kunnallisen jätevedenpuhdistamon jätevedestä mitatut lääkeaineiden vaikuttavien muotojen keski
arvopitoisuudet suhteutettuna lääkemyyntitilastojen avulla laskettuun ennustettuun pitoisuuteen ennen veden
puhdistusta (MECinf / PECinf): (a) ilman metaboliaprofiilin huomioimista ja (b) muuntumattomana erittyvän lääkeai
neen prosentuaalinen osuus huomioon ottaen.
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Kuvan 1b tarkastelu keskittyy vain suun kautta otetun
diklofenaakin (vain 10 % erittyy muuntumattomana)
aiheuttamaan kuormitukseen.

VESITALOUS-LEHDEN
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tunnettavuutta

Kysy tarjousta!
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
Tuomo Häyrynen 050 585 7996

Kuvaa 1b tarkasteltaessa kuitenkin havaitaan, että
kymmenen lääkeaineen tapauksessa jätevedestä mitattu
pitoisuus on merkittävästi ennustettua pienempi
(MECinf<<PECinf), vaikka tarkastelussa on huomioitu
vain muuntumattomana erittyvä osuus. Näiden lääkeaineiden joukossa on yhdisteitä, joiden tiedetään pidättyvän
puhdistamolietteeseen (mm. sitalopraami ja tetrasykliini,
Vieno 2015) ts. ne sitoutunevat kiintoaineeseen jo jätevedessä, mikä selittää laskennallista pienemmän mitatun
pitoisuuden jätevedessä. Näin ollen Kuvassa 1b esitetty
tarkastelutapa indikoi, että ko. kategorian lääkeaineilla voi
olla taipumusta pidättyä kiintoaineeseen tai vaihtoehtoisesti ne saattavat hajota tai muuntua viemäriverkostossa
jo ennen jätevedenpuhdistamoa. Kuvan 1b lääkeaineiden
joukossa (kategoria MECinf<<PECinf) on sekä merkittävän
rasvaliukoisia (sitalopraami, testosteroni) että merkittävän vesiliukoisia (atenololi, metronidatsoli) yhdisteitä.
Kiintoaineeseen sitoutumisen ajatellaan yleisesti korreloivan lääkeaineen rasvaliukoisuuden kanssa (logKOW >4,
Euroopan komissio 2001), joskin merkittävää (≥80%)
lietteeseen sitoutumista on kuvattu myös hyvin vesiliukoisille yhdisteille kuten siprofloksasiinille (logKOW= 0,28)
ja tetrasykliinille (logKOW= −1,37).

Työ lääkeainemetabolian yhteensovittamiseksi
ympäristömittauksiin jatkuu
EPIC-hankkeen tutkimuksissa havaittiin, että lääkeaineiden metaboliaprofiilin huomiointi auttaa tulkitsemaan ympäristömittauksista saatua tietoa ja voi parhaimmillaan edistää ympäristön kannalta kaikkein haitallisimpien molekyylimuotojen tunnistamista. Yhteistyötä
lääkkeenkehittäjien ja ympäristötutkijoiden välillä jatketaan mm. kansallisessa Kestävä lääkekehitys -hankkeessa
(www.sudden.fi), erityisesti puhdistamolietteeseen sitoutuvien lääkeaineiden tunnistamisen ja niiden kustannustehokkaan poistamisen parissa.
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Brodin T., Nordling J., Lagesson A., Klaminder J., Hellström G., Christensen B., Fick, J. 2017. J. Toxicol. Environ. Health. 80:963–970.
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Jobling S., Williams R., Johnson A., Taylor A., Gross-Sorokin M., Nolan M., Tyler C.R., van Aerle R., Santos E., Brighty G. 2006. Environ. Health Perspectives. 114:32-39.
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Tekniikat lääkeaineiden
poistamiseen jätevesistä
Globaaliin tilanteeseen verrattuna suomalainen jätevedenkäsittely on hyvällä mallilla. Tästä huolimatta
puhdistamoilta pääsee ympäristöön lääkeaineita, jotka voivat aiheuttaa haittaa ympäristöön joutuessaan. Nykyiset puhdistusprosessit voidaan päivittää tuottamaan lähes lääkeainevapaata vettä lisäämällä niihin tertiäärinen puhdistusvaihe, esimerkiksi hapetus, adsorptio tai membraanisuodatus.
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iologiset jätevedenpuhdistusprosessit ja erityisesti aktiivilieteprosessi ovat vallitsevaa käsittelytekniikkaa orgaanista liuennutta ainesta sisältäville jätevesille kuten
yhdyskuntien viemäröidyille jätevesille.
Aktiivilietelaitos on tehokas poistamaan
useimmat liuenneet orgaaniset yhdisteet. Ongelmallisina yhdisteinä ovat usein
lääkeainejäämät, torjunta-aineet, ja palonestoaineet sekä muut vaikeasti biologisesti hajoavat yhdisteet, sillä puhdistusprosesseja ei ole suunniteltu näiden poistoon. Tästä huolimatta merkittävä osa
lääkeaineista poistuu jo nykyisillä puhdistamoilla. Tyypillisesti nykyisillä puhdistamoilla erittäin hyvin poistuvia yhdisteitä
ovat esimerkiksi ibuprofeeni, parasetamoli, progesteroni ja kofeiini, jotka poistuvat yli 95 %:sti. Sen sijaan esimerkiksi
karbamatsepiinin, diklofenaakin, propranololin, hydroklooritiatsidin poistumistehokkuudet ovat tyypillisesti alle 20 % ja
osan määrä jopa lisääntyy puhdistusprosessissa metaboliittien (biomuuntumistuotteiden) hajotessa takaisin alkuperäisiksi yhdisteiksi.
Sveitsissä on jo vuonna 2016 voimaan
tulleessa laissa määritelty pakolliseksi
poistaa biologisessa puhdistuksessa hajoamattomista yhdisteistä 80 % asukasvastinelukua 80 000 suuremmilla puhdistamoilla (Joss ym., 2019). Tämä koskee
myös pienempiä puhdistamoita, mikäli
ne sijaitsevat herkillä alueilla, esimerkiksi
vedenottamoiden läheisyydessä. Näiden
yhdisteiden poistaminen jätevesistä edes
osittain on todennäköisesti pakollista
myös muualla Euroopassa lähitulevai-

suudessa. Yhdisteiden poistotehokkuus
ei kuitenkaan kerro niiden haitallisuudesta ympäristössä. Tätä voidaan pyrkiä
tarkastelemaan yhdisteen PNEC-arvolla,
joka on pitoisuus, jossa yhdisteellä ei vielä
katsota olevan haittavaikutuksia ympäristössä (Vieno ym. 2020). EPIC-hankkeessa
(syke.fi/hankkeet/epic) analysoitiin lääkeainepitoisuudet kuudelta aktiivilieteprosessiin pohjautuvalta puhdistamolta (Äystö
ym. 2019). Verrattaessa PNEC-arvoja
puhdistetussa vedessä oleviin lääkeainepitoisuuksiin havaittiin muutamien yhdisteiden pitoisuuksien, kuten diklofenaakin
ja sitalopraamin, ylittävän selvästi PNECarvot ja siksi seuraavassa tarkastellaan
erilaisten puhdistusmenetelmien tehokkuutta näiden yhdisteiden ja myös muutamien muiden lääkeaineiden poistoon.

Tertiääriset puhdistustekniikat
Puhdistetussa jätevedessä olevat lääkeaineet voidaan poistaa vedestä nykyisten
jätevedenpuhdistamojen perään sijoitettavilla tertiäärisillä puhdistusvaiheilla.
Nämä menetelmät voidaan jaotella haittaaineita pilkkoviin menetelmiin (hapetus),
niitä sitoviin menetelmiin (adsorptio) ja
niitä vedestä poistaviin sekä väkevöiviin
menetelmiin (membraanisuodatukset).
Puhdistusta voidaan tehdä myös suoraan
lääkeaineiden päästölähteillä ennen varsinaista jäteveden puhdistamoa kuten tanskalaisessa Herlevin sairaalassa tehdään
(DHI, 2016). He käsittelevät jätevetensä membraanibioreaktoritekniikalla.
Membraanisuodatuksen jälkeen kiintoainevapaata vettä käsitellään vielä otsonilla, aktiivihiilellä sekä UV-valolla, joilla
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VESIEN LÄÄKEAINEET
varmistetaan jopa 99,9 % poisto lääkeaineille. Kyseisen
prosessikokonaisuuden ylläpito- ja käyttökustannukset
ovat 1,45 €/m³. Puhdistuksen jälkeen vesi on jo ympäristöön päästettävissä. EPIC-hankkeessa tutkittiin erilaisten
tekniikoiden soveltuvuutta ja tehokkuutta lääkeaineiden
poistamisessa niin jäteveden puhdistamon läpi käyneelle
vedelle kuin sinne tulevalle vedelle sekä myös pistekuormittajien jätevedelle kuten sairaalan jätevedelle (Ajo ym.,
2018). Lisäksi LUT yliopisto on tutkinut membraanibioreaktorin ja sen jälkeisten tertiäärivaiheiden tehokkuutta
lääkeaineiden poistamiseen vedestä Parikkalan kunnan
kanssa. Näissä hankkeissa kaikki tutkitut menetelmät
poistivat vesistä lääkeaineita vaikkakin niiden tehokkuudet riippuivat suuresti veden sisältämien yhdisteiden
määrästä ja menetelmien operointiparametreista.

Hapettamalla haitattomiksi?
Hapetusmenetelmänä tutkittiin koronapurkausmenetelmää sekä 50 L panoskokeilla laboratoriossa että jatkuvatoimisilla kokeilla puhdistamolla (käsiteltävä vesimäärä m³/h). Menetelmä osoittautui tehokkaaksi lääkeaineiden poistossa erityisesti silloin kun vesi oli jo erittäin
hyvin puhdistettua (Ajo ym., 2018, Arola ym., 2018).
Tällaisia vesiä ovat membraanibioreaktorin permeaatti
ja hyvin toimivassa aktiivilieteprosessissa puhdistettu
vesi. Puhdistamolle tulevasta vedestä hapetuksella saatiin
vain osa karbamatsepiinia poistettua 1 kWh/m³ energiaannoksella (Kuva 1). Sen sijaan puhdistamolla aktiivilieteprosessilla puhdistetusta vedestä hapetus poisti lähes
3,5
Käsittelemätön

Hapetuksen jälkeen

Pitoisuus, µg/L

3
2,5
2

kaiken karbamatsepiinin ja myös hydroklooritiatsidin.
Diklofenaakin pitoisuus hapetuksen jälkeen oli alle määritysrajan kummassakin tapauksessa. Sitalopraamin pitoisuus oli myös alle määritysrajan (poistuminen yli 90 %)
hapetettaessa puhdistettua vettä. Sen sijaan puhdistamolle tulevan jäteveden hapetuksessa siitä poistui vain
noin puolet.
Koronapurkausmenetelmässä hapetuksen tehokkuutta
mitattiin eri energia-annoksilla. Näillä jo hyvin puhtailla
vesillä hapetus pilkkoi lääkeainemolekyylit erittäin tehokkaasti jo energia-annoksella 0,1 kWh/m³. Hapetuksen
tehokkuus myös vaihteli yhdisteestä riippuen ja varsinkin,
kun hapetettiin suoraan laitokselle tulevaa, membraanisuodatuksen konsentraattia tai sairaalan jätevettä, erot
yhdisteiden hapettumisessa korostuivat. Heikoimmin
hapettuvia yhdisteitä analysoiduista yhdisteistä olivat
esimerkiksi kofeiini, ibuprofeeni ja parasetamoli, joiden
osuus on tyypillisesti yli 95 % jäteveden lääkeaineista.
Hapetuksen tehokkuus siis heikkenee huomattavasti, kun
veden orgaanisen aineen määrä kasvaa (Arola ym., 2017,
2018). Hapetuksessa haasteena on myös syntyvät hajoamistuotteet, joista on vielä hyvin vähän saatavilla tietoa
(Michael ym., 2014).

Adsorptiolla lääkeainevapaata vettä?
Adsorptiomateriaalina käytetään yleisesti aktiivihiiltä joko
jauheena tai rakeina. Aktiivihiili on tunnetusti varsin
tehokas poistamaan useimmat lääkeaineet vesistä vaikkakaan ei kaikkia (Margot ym., 2013). Kuten taulukosta 1 havaitaan, aktiivihiili oli erittäin tehokas adsorbentti lääkeaineille mutta myös LUT yliopiston patentoimalla modifioidulla sahanpurulla (Kallioinen ja Mänttäri,
2019) saavutettiin varsin hyviä poistotehokkuuksia.
Modifioitu sahanpuru syntyy uutettaessa puusta hemiselluloosia. Osittainen lääkeaineiden poisto on siis mahdolTaulukko 1. Modifioidun sahanpurun ja aktiivihiilen
tehokkuudet lääkeaineiden poistossa aktiivilietelaitok
sella käsitellystä jätevedestä (neste-hiilisuhde 50:1, käsit
telyaika 3 tuntia).

1,5
1

Ak�ivihiili

0,5
0

Puhdistamolle Puhdistamolta
tuleva vesi
poistuva vesi
Karbamatsepiini

Puhdistamolle Puhdistamolta
tuleva vesi
poistuva vesi
Hydroklooritiatsidi

Kuva 1. Karbamatspiinin ja hydroklooritiatsidin pi
toisuudet jäteveden puhdistamolle tulevassa ja sieltä
lähtevässä jätevedessä sekä näiden vesien pitoisuudet
hapetuskäsittelyn jälkeen (Koronapurkausmenetelmä,
käytetty energia hapetuksessa 1 kWh/m³).
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Membraanisuodatuksella kokonaisvaltainen
puhdistus
Edellä mainitut menetelmät poistivat tehokkaasti lääkeaineita, mutta niillä ei saavutettu ravinteiden tai bakteereiden poistoa, mikä on saavutettavissa membraanisuodatuksella. Nanosuodatuksen (NF) tehokkuuteen vaikuttivat merkittävästi käytetyn membraanin ja lääkeainemolekyylin väliset vuorovaikutukset. Nanosuodatuksella
valtaosa lääkeaineista erottui käytetyllä membraanilla erittäin hyvin (Kuva 2). Poikkeuksena oli hydroklooritiatsidi,
joka läpäisi membraanin. Käänteisosmoosilla (RO) saavutettiin sen sijaan erittäin hyvä erotustehokkuus riippumatta molekyylistä tai suodatettavasta vedestä.
Membraanisuodatuksen etuna oli myös ravinteiden
tehokas erottuminen. Nanosuodatus poisti tehokkaasti
liuenneen fosforin ja käänteisosmoosilla vedestä poistuvat myös typen yhdisteet. Tämän lisäksi nanosuodatuksella tai käänteisosmoosilla suodatettu vesi ei sisällä
viruksia, bakteereita, kiintoainetta tai mikromuoveja.
Niillä saadaan myös lähes kaikki vedessä olevista liuenneista orgaanisista yhdisteistä poistettua. Suoralla jäte-

100

80

Erotustehokkuus, %

lista myös aktiivihiiltä edullisimmilla materiaaleilla.
Adsorptiomateriaalien osalta haasteena on niiden regenerointi tai hävittäminen. Yleisenä menetelmänä suositaan
usein adsorptiomateriaalin polttoa.

60

40

20

0

Diklofenaakki

Hydroklooritiatsidi

Nanosuodatus, NF270 membraani

Karbamatsepiini

Sitalopraami

Käänteisosmoosi, SW30 membraani

Kuva 2. Poistotehokkuudet membraanibioreaktorilla
puhdistetun jäteveden membraanisuodatuksessa.

veden suodatuksella saavutettiin jopa parempilaatuista
vettä kuin aktiivilieteprosessiin perustuvalla puhdistuksella (Kuva 3). Membraanisuodatus on siis mahdollinen
menetelmä myös jäteveden puhdistukseen ilman suuria
biologisia puhdistusprosesseja.

Kuva 3. Jäteveden puhdistus aktiivilieteprosessilla ja suoralla membraanisuodatuksella (DOC, liuennut orgaaninen hiili).
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Membraanisuodatuksen haasteena pidetään usein
membraanien likaantumista. Tämän hallitsemissa on
kuitenkin kehitytty huomattavasti ja monissa jäteveden puhdistusprosesseissa membraaneja jo käytetään.
Esimerkiksi Singaporessa membraanitekniikoilla kierrätetään jätevettä juomavedeksi*.
Toinen usein esille nostettava seikka on membraanisuodatuksen käyttökustannukset, joiden arvellaan olevan
korkeat. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole varsinkaan,
jos kustannusten tarkastelussa huomioidaan saavutettava veden laatu. Esimerkiksi merivedestä juomakelpoista
vettä tuotetaan suurilla laitoksilla hintaan 0,5 €/m³ (Pinto
ja Marguez, 2017). Membraanisuodatuksessa syntyy
myös konsentraattia, jonka käsittely tulee huomioida.
Konsentraattia voidaan hapettaa ja johtaa takaisin biologiseen puhdistukseen ja mikäli sen määrä saadaan riittävän
pieneksi, voidaan konsentraatista ottaa talteen esimerkiksi
ravinteita. Kaksivaiheisella suodatusprosessilla konsentraatin määrää voidaan pienentää jopa promilletasolle alkuperäisestä syötöstä (Arola ym., 2018). Tällöin konsentraatin hävitys myös polttamalla esimerkiksi lietteen kanssa
voisi olla mahdollista.

EPIC-hankkeen tulokset osoittivat, että lääkeaineiden
puhdistukseen soveltuvat kaikki tutkitut menetelmät,
mutta mikäli veden laatua tarkastellaan kokonaisvaltaisesti
membraanisuodatuksen käyttö tuo selkeitä etuja muihin
menetelmiin verrattuna. Membraanisuodatuksen tehokkuus on myös riittävä lääkeaineiden poistoon jopa suodatettaessa suoraan yhdyskuntien jätevettä.

Menetelmien vertailu vaikeaa
Kustannusten vertailu eri tekniikoiden välillä on vaikeaa,
sillä niillä kaikilla saavutetaan erilaisen puhtauden
omaavaa vettä. Tekniikoiden erot korostuvat, kun tarkasteluun otetaan mukaan ravinteet, bakteerit ja mikromuovit. Haasteena tutkittaessa lääkeaineiden poistumista
on myös niiden erittäin alhaiset pitoisuudet jätevesissä,
joka johtaa suuriin virhemarginaaleihin näytteiden analysoinnissa. Yhdistämällä eri tutkimuksissa saatua tietämystä tulosten ja tulkinnan varmuutta voidaan parantaa
ja tietämystä erotusmekanismeista, ja siis syistä, miksi
osa yhdisteistä hajoaa tai poistuu, saadaan lisättyä. Tähän
pyritään menossa olevassa strategisen tutkimusneuvoston
SUDDEN-hankkeessa (www.sudden.fi).
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Jätevesien lääkejäämien käsittelyn
kustannustehokkuus
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot on perinteisesti rakennettu poistamaan jätevedestä kiintoainetta, orgaanista ainesta, fosforia ja typpeä. Näiden lisäksi jätevesien on kuitenkin tunnistettu sisältävän
erilaisia haitallisia aineita kuten lääkejäämiä, jotka voivat kulkeutua puhdistusprosessien läpi vesistöihin
tai pidättyä lietteeseen. Olisi tärkeää tietää missä, miten ja millä kustannuksella lääkeaineita kannattaa
jätevesistä poistaa.

J
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ätevesien on jo pitkään tiedetty
voivan sisältää mm. raskasmetalleja ja PAH-yhdisteitä. Näiden
lisäksi jätevesien on kuitenkin
viime vuosina havaittu sisältävän
laajan kirjon ns. uusia aineita, kuten
lääkeaineita, palonsuoja- ja pintakäsittelyaineita sekä mikromuoveja.
Aineiden kirjo on laaja ja myös niiden
päätyminen jätevesiin ja vesistöihin
tapahtuu monia eri reittejä. Esimerkiksi voidemaisten lääkevalmisteiden
sisältämät lääkeaineet voivat valua
viemäriin ihmisen peseytyessä, tekstiileistä voi konepesun yhteydessä irrota
mikromuoveja sekä muita aineita ja osa
haitallisista aineista päätyy viemäreihin
ja vesistöihin hulevesissä.
Kun lainsäädännöllä ja raja-arvoilla
ei vielä lääkeaineiden pitoisuuksiin
puututa, tällä hetkellä näkyvimmät
toimenpiteet haitta-aineiden vähentämiseksi ovat tiedotus ja ihmisten
valistaminen. Esimerkiksi käyttämättä
jääneistä tai vanhentuneista lääkkeistä
Suomessa vain kaksi kolmannesta on
arvioitu palautettavan apteekkeihin,
viimeisen kolmanneksen joutuessa
jäteveteen tai sekajätteeseen tietämättömyyden tai välinpitämättömyyden
seurauksena (Yliopiston apteekki,
2007). Muun muassa HSY tiedottaa
aktiivisesti asiakkailleen oikeista
toimintatavoista, ettei lääkkeitä
joutuisi vääriin paikkoihin.

Viimeaikaisia tutkimuksia
Jätevesien lääkejäämiin liittyviä avoimia
kysymyksiä on runsaasti. Kuinka lainsäädäntöä tulisi kehittää ja tulisiko
niille asettaa raja-arvoja? Olisiko lääkeaineita tehokkaampaa poistaa esimerkiksi sairaaloiden jätevesistä jo kuormituksen syntypaikalla vai tulisiko
kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden
investoida tehokkaampaan puhdistustekniikkaan? Pitäisikö kuluttajien saada
enemmän tietoa haitallisista aineista
kaupallisissa tuotteissa ja pitäisikö
vaatimuksia asettaa niiden valmistajille?
Lääkeaineiden tutkimiseksi on
käynnistetty useita hankkeita,
kuten SYKEn koordinoimat EPIC
(syke.fi/hankkeet/epic) ja CWPharma
(cwpharma.fi) sekä Helsingin yliopiston
koordinoima SUDDEN. EPIChankkessa mm. tunnistettiin erilaisista
päästölähteistä jäteveteen päätyviä lääkejäämiä ja testattiin pilot-mittakaavassa
kustannustehokkaita puhdistustekniikoita. Kansainvälisessä CWPharmahankkeessa arvioidaan Itämeren valumaalueen lääkeainekuormitusta sekä sitä,
millä keinoilla ja kuinka paljon kuormitusta voitaisiin pienentää. Tutkimustyön
lisäksi hankkeessa laaditaan suosituksia
ohjauskeinoista lääkeaineiden kestävään hallintaan. SUDDEN-hankkeessa
keskitytään lääkealan kestävään kehitykseen turvaamiseen sisältäen myös
puhdistamolietteen mahdollisen hyötykäytön edistämisen.
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Lääkejäämien käsittelymenetelmistä
Lääkejäämien poistoa jätevesistä ei ole priorisoitu jätevedenpuhdistamoilla, koska niille ei ole asetettu päästöraja-arvoja ympäristölupaehdoissa eikä tuhansien lääkeaineiden joukosta ole priorisoitu niitä aineita, joita tulisi
poistaa jätevedestä. Jotkut aineet muuntuvat tai pidättyvät lietteeseen nykyprosesseissa, mutta monien lääkeaineiden täydellinen poistaminen vaatii erikoiskäsittelyä.
Tämä voidaan toteuttaa varsinaisen puhdistusprosessin
jälkeen tertiäärikäsittelyllä, primääripäästölähteellä raakajätevettä käsittelemällä ennen sen johtamista jätevedenpuhdistamolle, tai uutta puhdistamoa rakennettaessa kiinnittämällä huomio myös lääkejäämien poistoon. Erilaiset
käsittelymenetelmät tehoavat vaihtelevasti eri lääkeaineille
ja mahdollisimman hyvää puhdistustulosta haluttaessa,
voidaan eri menetelmiä yhdistää peräkkäisinä prosesseina.
Esimerkiksi EPIC-projektissa havaittiin, että hapetus
PCD-menetelmällä yhdistettynä kalvosuodatukseen tertiäärikäsittelynä poisti tehokkaasti lähes kaikkia analysoituja lääkeaineita (Mänttäri ym., 2020). Kööpenhaminassa
Herlevin sairaalalla on oma puhdistamonsa, jossa mekaanisen ja biologisen käsittelyn jälkeen on kalvosuodatus,
otsonointi, aktiivihiili sekä UV-desinfiointi, minkä jälkeen
lääkeaineita puhdistamolta lähtevässä vedessä ei enää juuri
ole havaittavissa (DHI, 2016).

Lääkejäämät pois kustannustehokkaasti
EPIC-hankkeessa tutkittiin erilaisista päästölähteistä
kunnalliseen jäteveteen päätyviä lääkejäämiä ja niiden
riskejä sekä etsittiin kustannustehokkaita ratkaisuja lääkeainekuormituksen vähentämiseksi.

Erilaisten puhdistusmenetelmien pilot-kokeita tehtiin
ja tuloksia saatiin joistakin käsittelymenetelmistä. Eri
puhdistusmenetelmien tehokkuuden vertailun haasteena
oli eri lääkeaineiden suuri kirjo sekä puhdistusmenetelmien vaihteleva tehokkuus eri aineisiin. Myöskään eri
lääkeaineiden haitallisuudesta ympäristössä ei ole riittävästi tutkimustietoa. Näistä syistä uuteen puhdistustekniikkaan investoimisen tehokkuutta on monissa tapauksissa hyvin vaikea arvioida, ja toisaalta investointeja on
myös vaikea oikeuttaa epävarman tiedon ja tuntemattomien riskien perusteella (Vieno ym., 2020).
Tulosten perusteella on tapauskohtaista kannattaako
poistaa lääkeaineita niiden syntysijoilla esim. sairaalassa
vai vasta yhdyskuntajätevedenpuhdistamolla. Tarvittava
puhdistustekniikka ja investointikustannukset vaihtelevat suuresti riippuen kuormituksen määrästä ja käsiteltävistä lääkeaineista, joten yleispätevää ohjetta ei voida
antaa. Jätevesien kiertoa rakennetussa ympäristössä lääkeaineiden kulkeutumista ajatellen on esitetty Kuvassa 1.
Lääkeaineiden poiston kustannustehokkuutta arvioitiin
laskemalla käsittelymenetelmille yksikkökustannus elinkaarikustannuslaskennan avulla. Elinkaarikustannuslaskenta
(englanniksi Life Cycle Costing, LCC) on menetelmä
investointien kustannusten ja hyötyjen arvioimiseksi koko
investoinnin kohteena olevan toiminnon elinkaaren ajalta.
Tässä tapauksessa hyötyjen arviointi rahallisesti katsottiin mahdottomaksi tehtäväksi, joten se jätettiin tarkastelussa huomiotta. Elinkaarena käytettiin 50 vuotta ja
koneiden ja laitteiden poistoaikana 10 vuotta. Tuloksia
verrattiin aikaisempien tutkimusten laskelmiin. Tulosten
• Suuri vesimäärä ja veden
epäpuhtaudet vaikeuttavat
kustannustehokasta
käsittelyä

Päästölähde,
esim.
sairaala

•

vuotovedet

• Mahdollisuus poistaa
suuri osuus aineista
kustannustehokkaasti
• Käsittelyä
vaikeuttavat veden
muut epäpuhtaudet

• Kirkas vesi,
käsittelymenetelmät
toimivat hyvin
• Laimentunut vesi,
kustannus
poistettuun
ainemäärään
nähden suuri
• Kuormitus vesistöihin

Kuva 1. Jäteveden kierto päästölähteeltä vesistöön käsittelyn tehokkuuden kannalta.
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vertailtavuus ei ole yksiselitteistä, koska käsittelymenetelmät ovat jätevesikierron eri vaiheissa
ja menetelmät poistavat lääkeaineita eri tavoin
ja tehokkuudella, jolloin yksiselitteistä reduktioprosenttia on mahdoton määrittää muuten
kuin yksittäisille lääkeaineille erikseen.
Elinkaarikustannuslaskennalla saadaan arvioitua sekä investointi-, että käyttökustannukset
yksikkökustannukseen, tässä tapauksessa euroja
käsiteltyä kuutiometriä kohden. Menetelmässä
voidaan yksikkökustannukseen huomioida elinkaaren aikana tehtyjen ylläpitotoimenpiteiden
sekä rahoituksen kustannukset, kuin myös
tapahtuvat kustannusten muutokset.

Tulosten vertailua

Taulukko 1. Menetelmien kustannuksia €/m³.
Menetelmä

Jätevesityyppi Kustannus, €/m³ Lisätietoja

PCD-hapetus

Käsitelty

0,12–0,14

PCD-hapetus + suodatus, UF Käsitelty

0,16–0,18

EPIC-hanke, tertiäärikäsittely
EPIC-hanke, tertiäärikäsittely

Entsyymikäsittely

Käsittelemätön 1,4–1,7

EPIC-hanke, käsittely päästölähteellä

Aktiivihiili, GAC

Käsitelty

0,27

Kirjallisuus (Vesilaitosyhdistys, 2016)

Aktiivihiili, PAC

Käsitelty

0,24

Kirjallisuus (Vesilaitosyhdistys, 2016)

Kalvosuodatus, UF

Käsitelty

0,08

Kirjallisuus (Conpat-hanke, 2018)

Kalvosuodatus, NF

Käsitelty

0,35

Kirjallisuus (Conpat-hanke, 2018)

Käänteisosmoosi

Käsitelty

0,72

Kirjallisuus (Vesilaitosyhdistys, 2016)

Otsonointi

Käsitelty

0,18

Kirjallisuus (Vesilaitosyhdistys, 2016)

Muu hapetusmenetelmä, AOP Käsitelty

0,45

Kirjallisuus (Vesilaitosyhdistys, 2016)

Herlevin sairaalan
kokonaiskäsittely
Kööpenhaminassa

Taulukossa 1 on esitetty tarkasteltujen menetelmien kustannusta käsiteltyä jätevesikuutiota kohden. Kustannuksista
PCD + kalvosuodatus (UF) ja entsyymimenetelmä on
laskettu EPIC-hankkeessa elinkaarikustannusmenetelmällä
ja muiden menetelmien tulokset perustuvat kirjallisuustarkasteluun sekä muiden hankkeiden tuloksiin.
Kustannustehokkuuden arvioimiseksi tarkasteltiin erityisesti sellaisia lääkeaineita, joiden riskiluokitus katsottiin merkittäväksi. Tällä tarkoitetaan niitä aineita, joiden
pitoisuus jätevedessä ylittää arvioidun ympäristölle haitattoman pitoisuuden, ns. PNEC-arvon. Näiden aineiden
esiintymistä ja riskiarvioita on tarkasteltu tässä lehdessä
artikkelissa Äystö ym. (2020). Sellaisia lääkeaineita,
joiden pitoisuus jätevesissä ylittää PNEC-arvon, on EPIChankkeessa havaittu yhteensä 15. Artikkelissa Mänttäri
ym. (2020) on esitetty, miten nämä aineet poistuivat eri
menetelmillä EPIC-hankkeen kokeissa.
Kun jätevettä käsitellään päästölähteellä, esim. sairaalassa
tai lääketehtaalla, lääkeaineiden pitoisuudet ovat merkittävästi suurempia kuin kunnallisella jätevedenpuhdistamolla, jossa tämä jätevesipäästö on laimentunut muilla
jätevesillä sekä viemäriin tulevilla vuotovesillä. Samoin
viemäristä maaperään ja edelleen pohjaveteen mahdollisesti vuotavat vedet puoltavat käsittelyä päästölähteillä.
Käsittelymenetelmän valintaa rajoittaa se, että monet
menetelmät vaativat toimiakseen jäteveden esikäsittelyä
kiintoaineen ja orgaanisen aineksen poistamiseksi.
Suurin osa käsittelymenetelmistä on tertiäärikäsittelyä
biologiskemiallisen käsittelyn jälkeen. Nämä menetelmät
toimivat puhdistetussa jätevedessä, mutta pienten pitoisuuksien vuoksi niiden kustannustehokkuus ei ole vielä
kovinkaan hyvä. Puhdistustulosta ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa yhdistämällä menetelmiä peräk-

Käsittelemätön n. 2

Sisältää myös mekaanisen
ja biologisen käsittelyn
+ MF + O3 + GAC + UV

käin, kuten PCD-hapetus ja ultrasuodatus. Esimerkiksi
hapetus PCD-menetelmällä yksinään ei poista mm. kofeiinia eikä sitalopraamia (mielialalääkkeissä) tehokkaasti,
mutta kun käsittelyä tehostetaan kalvosuodatuksella, poistumisprosentit paranevat merkittävästi. Käsiteltävän veden
on tällöin oltava puhdasta kiintoaineesta, joten menetelmät
sopivat tertiäärikäsittelynä. Jos lääkeaineita halutaan poistaa
mahdollisimman tehokkaasti, toimivat käänteisosmoosi
tai monen käsittelytavan yhdistelmä tehokkaasti (kuten
Kööpenhaminassa Herlevin sairaalan järjestelmä), mutta
käsitellyn jäteveden kuutiohintakin tällöin on kohtalaisen
korkea. Herlevin sairaalan käsittelylaitoksella kustannus
käsiteltyä jätevesikuutiota kohden on korkea, mutta
toisaalta siellä käsitellään vain sairaalan jätevedet, eivätkä
ne ole vielä laimentuneet hulevesillä tai yhdyskunnan jätevesillä. Tällöin koko kustannustehokkuus saattaa tapauskohtaisesti olla hyvä, kun tarkastellaan koko yhdyskunnan
jätevedenkäsittelyn kustannusvaihtoehtoja.

Kirjallisuus
CWPharma, 2019. http://www.cwpharma.fi/en-US
DHI, 2016. Full scale advanced wastewater treatment at Herlev Hospital. Treatment
performance and evaluation. Report May 2016, 83 p.
EPIC, 2019. https://www.syke.fi/hankkeet/epic
Mänttäri, M., Vornamo, T. ja Kallioinen, M., 2020. Tekniikat lääkeaineiden poistamiseen
jätevesistä. Vesitalous 1/2020.
Suomen vesilaitosyhdistys, 2016. Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn
tehostamisesta Suomessa. Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 42.
Vieno, N. ym. 2020. Lääkejäämien vesistöriskien arviointi Suomessa. Vesitalous 1/2020.
Yliopiston apteekki, 2007. Lääkejäte ei kuulu luontoon. Yliopiston apteekin tiedote
15.5.2007.
Äystö, L., Vieno, N., Fjäder, P., Mehtonen, J. ja Nystén, T., 2020. Lääkeaineiden kuorma
jätevedenpuhdistamoille ja niiden primääripäästölähteet. Vesitalous 1/2020.
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Lääkeaineet lääketeollisuuden
ympäristöluvissa
Lääketeollisuuden lääkeainepäästöjä ei tunneta Suomessa eikä länsimaissa. Lääkeaineiden päästöille tai
pitoisuuksille pinta- tai jätevesissä ei ole asetettu raja-arvoja kansallisessa lainsäädännössä tai EU-tasolla.
Lääkeainepäästöjen huomioimista lääketeollisuuden ympäristölupaprosessissa tulee parantaa.
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PIC-hankkeessa* selvitettiin
lääkeaineita ja niiden päästöjen huomioimista Suomessa
toimivan lääketeollisuuden
ympäristölupapäätöksissä. Hankkeessa
tunnistettiin keinoja ja laadittiin suosituksia mm. päästöarvioihin, jäteveden
biotestaamiseen ja raja-arvoihin sekä
lääkeainepäästöjen ennaltaehkäisyyn
liittyen.

Miksi selvitettävä
lääketeollisuuden päästöjä?
Lääketeollisuuden lääkeainepäästöjä
ympäristöön pidetään länsimaissa yleisesti pieninä verrattuna mm. lääkkeiden
oikeasta käytöstä ja käyttämättömien lääkkeiden virheellisestä hävittämisestä aiheutuvaan kuormitukseen. Lääketeollisuuden
lääkeainepäästöt voivat kuitenkin olla
paikallisesti merkittäviä, jos lääkkeiden
valmistuksesta aiheutuvia päästöjä ei käsitellä asianmukaisesti.
Lääketeollisuuden päästöjä on tutkittu
vähän, ja länsimaista julkaistun aineiston
kattavuus on huono. Tietoa lääketeollisuuden jätevesien lääkeaineista on julkaistu
pääasiassa tuotantokeskittymistä, kuten
Intiasta. Lääketeollisuus on esittänyt
toimintansa päästöosuudeksi länsimaissa
2 %, mutta arvion tueksi ei ole esitetty
tutkimustietoa. Suomessa toimivan lääketeollisuuden lääkeainekuormituksesta on
julkaistu aineistoa hyvin vähän ja hajanaisesti. Lainsäädännöllinen perusta sisällyttää lääkeaineita velvoitetarkkailuun on
olemassa.

Lääketeollisuuden
ympäristösääntely
Suomessa lääketeollisuuden ympäristöluvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin (YSL 527/2014) ja ympäristönsuojeluasetukseen (YSA 713/2014).
Teollisuuden päästöjä ja jätehuoltoa
säännellään mm. YSL:n ja jätelain
(JL 646/2011) perusteella.
Ympäristönsuojelulain
liitteen 1
taulukon 1 mukaan lääkeaineita sisältäviä
tuotteita sekä niiden välituotteita kemiallisesti tai biologisesti teollisessa mittakaavassa jalostavat laitokset luokitellaan
ns. direktiivilaitoksiksi eli EU:n teollisuuspäästödirektiivin (IED 2010/75/EU)
soveltamisalaan kuuluviksi laitoksiksi ja ne
ovat siten ympäristöluvanvaraisia. YSL:n
liitteen 1 taulukon 2 mukaan luvanvaraisia
ovat myös laitokset, jotka käyttävät vuosittain yli 50 tonnia orgaanisia liuottimia.
Ympäristönsuojelulain uudistus vuonna
2014 korotti lääketeollisuuden ympäristöluvanvaraisuuden kynnystä. Siten vuoden
2000 YSL:n nojalla annetut lääketehtaiden
ympäristöluvat ovat voineet raueta, kuten
on joidenkin laitosten osalta jo tapahtunut.

Lääketeollisuuden ympäristöluvat
- nykytilanne
Selvitystä varten kerättiin tietoja Suomessa
toimivista lääketeollisuutta harjoittavista yrityksistä ja niiden Suomessa
sijaitsevien tuotantolaitosten ympäristöluvista. Työssä keskityttiin yrityksiin,
jotka valmistavat lääkelain määrittelemiä lääkevalmisteita (LL 4 §) tai lääke-

* https://www.syke.fi/hankkeet/epic

20

VT2001.indd 20

www.vesitalous.fi

24.1.2020 19:09:58

VESIEN LÄÄKEAINEET
aineita (LL 5 §). Ympäristöluvat löydettiin 13 toimipisteelle (Kuva 1). Kaikkien tarkasteltujen laitosten luvat on
pantu vireille ennen vuoden 2014 YSL:n voimaantuloa,
ja lupapäätökset on annettu vuoden 2000 YSL:n perusteella. Ympäristölupapäätöksiä tarkasteltiin erityisesti sen
suhteen, miten jätevesien ja jätteiden lääkeainepäästöjä on
niissä huomioitu.
YSL:n 52 § mukaan ympäristöluvassa tulee antaa tarpeelliset määräykset mm. päästöistä, päästöraja-arvoista ja
päästöjen ehkäisemisestä. Ympäristöluvassa on annettava
tarpeelliset määräykset mm. toiminnan, päästöjen, jätehuollon ja toiminnan vaikutusten tarkkailusta (YSL 62 §).
Kun teollisuusjätevettä johdetaan yhdyskunnalliselle jätevedenpuhdistamolle, on ympäristöluvassa annettava
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja jätevedenpuhdistamon toimintakyvyn varmistamiseksi tarvittavat
lupamääräykset (YSL 67§).

Lupapäätöksissä ei pääsääntöisesti edellytetä tarkkailemaan lääkeaineiden päästöjä ja vaikutuksia eikä annettu
raja-arvoja viemäriin kohdistuville lääkeainepäästöille.
Jätevesien lääkejäämät otettiin huomioon vain kolmessa
uusimmassa luvassa, jotka on annettu vuosina 2013–2016.
Lähes kaikkien tarkasteltujen laitosten jätevedet johdetaan
esikäsittelyn tai haitallisimpien jakeiden erotuksen jälkeen
kunnalliseen viemäriverkostoon (12/13 laitosta). Vain
Fermion Oy:n Hangon toimipisteen jätevedet johdetaan
teollisuusjätevesipuhdistamolle (Hangon Puhdistamo
Oy). Haitta-ainepitoisimpien jätevesifraktioiden erottaminen tarkoittaa tilannetta, jossa tunnistetut osat jätevesistä kerätään erilleen ja toimitetaan erilliskäsittelyyn.
Luvissa mainittuja esikäsittelymenetelmiä ovat mm. rasvanerotus ja neutralointi.
Lupamääräyksissä ei yleensä ole annettu suoria vaatimuksia sille, mitä on tehtävä lääkeainepitoiselle jätteelle
kuten epäonnistuneille lääke-erille. Vain yhden laitoksen
lupamääräyksissä mainittiin erikseen, että epäonnistuneet lääke-erät ovat jätettä, eikä niitä sellaisena saa laskea
viemäriin. Lääketeollisuudesta peräisin olevia lääkejätteitä
ei aina luokitella vaarallisiksi jätteiksi, vaan niiden osalta
jäteluokitus tehdään vaarallisten aineiden pitoisuuksien
perusteella. Kaikkia teollisuuden lääkejätteitä eivät koske
vaarallisen jätteen käsittelyvelvoitteet.

Suosituksia lääketeollisuuden
ympäristöluvituksen kehittämiseksi
Lääketeollisuuden ympäristölupiin liittyvät suositukset
on jaettu kolmeen ryhmään (Taulukko 1). Suosituksia
sovellettaessa tulee aina ottaa huomioon tapauskohtainen
harkinta ja paikalliset olosuhteet. Lisäksi viranomaisten
tulee varmistaa, että:
• oleellisimmat lääkeaineet sisällytetään ensi tilassa ympäristöhallinnon tietojärjestelmien (mm. YLVA) muuttajavalikoimiin, jotta lääkeainepäästöjen ja kartoitusten
tuloksia voidaan raportoida sähköisesti
• lääkeainepitoisten jätevesien käsittelyyn parhaiten
soveltuvia menetelmiä sisällytetään nykyistä yksityiskohtaisemmin lääketeollisuutta EU-tasolla koskevaan
Organic Fine Chemicals BREF-dokumenttiin
• laitoskohtaiselle riskinarvioinnille luodaan yhtenäiset
menetelmät tulosten alueellisen ja laitosten välisen
vertailtavuuden parantamiseksi

Kuva 1. Tuotantolaitokset, joiden ympäristölupia
tarkasteltu (Mukailtu lähteestä Äystö ym. 2019).

Globaali näkökulma
Lääketeollisuus on globaalia toimintaa ja lääkeainetuotanto on erittäin keskittynyttä mm. Kiinaan ja Intiaan.
Kehittyvien maiden ja kehitysmaiden lääketeollisuudesta
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Taulukko 1. Lääketeollisuuden ympäristölupiin liittyviä suosituksia (ks. yksityiskohtaisempaa tietoa Äystö ym. 2019).
1. Luvanhaltijan tulee olla selvillä vesihuoltolaitoksen viemäriin johtamiensa jätevesien sisältämien lääkeaineiden
määristä ja vaikutuksista jätevedenpuhdistamolla sekä vesistössä
• Päästöt viemäriin tulee arvioida laskennallisesti tai mittaamalla niille lääkeaineille, joita laitoksella käsitellään. Päästötarkastelu tulee
ensisijaisesti tehdä laskennallisesti perustuen tietoihin lääkeaineen valmistusmääristä, hävikistä ja valmistuksen sekä pesujen aikana viemäriin
johdetun jäteveden määrästä.
°° Jos päästöjä arvioidaan mittaamalla, tulee arvion perustua riittävän kattavaan analyysiaineistoon. Arvioinnissa voidaan perinteisten
kokoomavesinäytteiden rinnalla hyödyntää passiivikeräimiä, kunhan niiden soveltuvuus on ensin varmennettu.
°° Lääkeainepäästöt ja niiden pitoisuuksiin liittyvät erillisselvitykset tulee raportoida vuosittain ympäristöhallinnon YLVA-tietojärjestelmään.
°° Tarkkailun tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi tulee tarkkailusuunnitelmaa tarkistaa joustavasti. Tarkasteltavien lääkeaineiden
listalta tulee voida poistaa ne aineet, joiden päästöt on riittävään näyttöön pohjautuen osoitettu ko. laitoksella haitattomiksi.
• Luvanhaltijan on arvioitava lääkeainepäästöjen merkittävyys laitoskohtaisessa riskinarvioinnissa ympäristöluvan haun/tarkistuksen yhteydessä
yhteistyössä valvovan viranomaisen kanssa. Lääketehtaan tulee tehdä riittävän kattava riskinarvio omalle lääkeainekuormitukselle
jätevedenpuhdistamolle ja vastaanottavaan ympäristöön asti.
• Puhdistamoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi teollisuuslaitoksen jätevesiä suositellaan testattavaksi nitrifikaation (ISO 9509) ja
bakteerien kasvun (ISO 15522/ISO 10712) inhibitiotesteillä säännöllisesti sekä aiemmasta poikkeavien prosessien aikana.

2. Suositus jäteveden lääkeaineisiin ja biotestaukseen liittyvistä raja-arvoista
• Aktiivilietteen nitrifikaation inhibitiotestille suositellaan sovellettavaksi Svenskt Vattenin (2019) viitearvoja tai muita tapauskohtaisesti perusteltuja
raja-arvoja.
• Jätevesien lääkeainepitoisuuksille tulee määrittää raja-arvoja tapauskohtaisen tarkastelun pohjalta.
• Mahdollisia raja-arvoja asetettaessa on tärkeää, että lupaviranomainen, toiminnanharjoittaja ja vesihuoltolaitos tekevät yhteistyötä.

3. Hyviä hallintakäytäntöjä lääketeollisuuden jätevedelle ja jätteille
• Toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa solmimaan teollisuusjätevesisopimus vesihuoltolaitoksen kanssa.
°° Sopimuksen sisältöä tulee tarkistaa riittävän usein (vähintään kolmen vuoden välein).
• Pesuvedet ja muut jätevedet sekä muut jätejakeet, jotka sisältävät merkittävinä määrinä lääkeaineita tai muita haitallisia kemikaaleja, tulee
kerätä erikseen ja toimittaa vaarallisen jätteen käsittelyyn. Vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavat jätevedet tulee esikäsitellä riittävän
tehokkaasti ennen päästämistä viemäriin.
• Epäonnistuneet lääke-erät ovat jätettä, jota ei saa laskea viemäriin.
• Raaka-aineiden ja prosessikemikaalien sekä valmiiden tuotteiden varastotiloissa ei saa olla lattiakaivoja, joista on suora yhteys vesihuoltolaitoksen
viemäriin tai vesistöön.

aiheutuvien lääkeainepäästöjen estämiseksi ei ole olemassa
selkeitä kansainvälisiä mekanismeja. Suurimman ympäristösuojelullisen hyödyn saavuttamiseksi, ja jotta eri
maissa toimivaa lääketeollisuutta ei asetettaisi eriarvoi-

seen asemaan, tulee lääketeollisuuden ympäristönäkökulmia sisällyttää EU-vetoisesti johonkin kansainväliseen
järjestelmään, kuten esimerkiksi hyviin tuotantotapoihin
(GMP).
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Lääkeaineiden ympäristöluokituksen
hyödyt ja haasteet
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Lääkeaineiden kaikille avoimen ympäristöluokituksen käyttöönotto edistäisi lääkeaineiden ympäristötiedon tuottamista ja julkistamista. Sitä voisi hyödyntää lisäämään vesihuollon ja terveydenhuollon ammattilaisten tietoa lääkeaineiden haitallisista ympäristövaikutuksista ja edistämään kestävää lääkkeiden julkista hankintaa.
Pelkästään lääkkeiden vaikuttavien aineiden aiheuttamiin haittoihin perustuva
järjestelmä ei kuitenkaan ole soveltuvin ohjaamaan lääkkeiden kulutusta ympäristölle haitattomien valmisteiden suuntaan. Siihen tarvitaan lääkevalmisteen koko
elinkaaren aikana aiheutuneiden ympäristövaikutusten arviointia.

L

ääkeainejäämien käyttäytymistä ja
vaikutuksia ympäristössä ei vielä
tunneta riittävästi, mutta joillakin
yhdisteryhmillä on osoitettu olevan
haitallisia vaikutuksia ekosysteemeihin. Tällaisia
vaikutuksia ovat esimerkiksi eliöissä havaittavat hormonaaliset häiriöt, kudosmuutokset
ja muutokset käytöksessä (Brodin ym. 2017,
Jobling ym. 2006, Triebskorn ym. 2007). Lääkkeiden haitallisista ympäristövaikutuksista tulee
TIINA SIKANEN
saada lisää tietoa, jotta voidaan tunnistaa ympäHelsingin yliopisto
ristön kannalta haitallisimmat lääkeaineet ja
tiina.sikanen@helsinki.fi
tarkkailla niiden pitoisuuksia ympäristössä sekä
mahdollisuuksien mukaan vähentää tai estää
niiden päätymistä ympäristöön. Viime kädessä
ympäristön lääkejäämiä voidaan vähentää jätevedenkäsittelyä tehostamalla, mutta myös lääkkeiden vastuullista ja rationaalista käyttöä tulee
edistää. EPIC-hankkeen (syke.fi/hankkeet/epic)
johtopäätöksinä yksi mahdollinen keino lääkeaineiden ympäristötiedon lisäämiseksi ja jakaLAURI ÄYSTÖ
Suomen
miseksi Suomessa olisi ottaa käyttöön lääkeympäristökeskus
aineiden ympäristöperusteinen luokitusjärjeslauri.aysto@ymparisto.fi
telmä. Hankkeessa toteutettujen sidosryhmäkeskustelujen perusteella saatiin arvokasta tietoa
JUKKA MEHTONEN siitä, millä tavoin, mitä kautta ja kenen toimesta
Suomen
lääkeaineiden ympäristöluokitus voitaisiin
ympäristökeskus
jukka.mehtonen@ymparisto.fi Suomessa ottaa käyttöön (Vieno ym. 2019).
Erityisen tärkeäksi koettiin, että luokituksen
perustana käytetty aineisto on avointa ja riipSANJA KARLSSON
pumattomien asiantuntijoiden verifioimaa.
Helsingin yliopisto
sanja.karlsson@helsinki.fi

TAINA NYSTÉN

Suomen
ympäristökeskus
taina.nysten@ymparisto.fi

Ympäristöluokitus on käytössä
Ruotsissa ja Norjassa
Lääkeaineita voidaan luokitella joko niiden
vaaraominaisuuksien tai niiden aiheuttamien

ympäristöriskien avulla. Vaaraominaisuudet
ovat aineen pysyvyys, biokertyvyys ja myrkyllisyys eliöille. Aineen ympäristöriskiin liittyy
vaaraominaisuuksien lisäksi sen pitoisuus
ympäristössä ja tämän vertaaminen aineen
arvioituun haitattomaan ympäristöpitoisuuteen. Ruotsissa on käytössä kaksi lääkeaineiden
luokitusjärjestelmää, joista toinen perustuu
lääkeaineiden aiheuttamiin ympäristöriskeihin
(fass.se) ja toinen lääkeaineiden vaaraominaisuuksiin (janusinfo.se). Norjassa on sovellettu
fass.se -sivuston tietoja aineiden haitattomista
ympäristöpitoisuuksista ja tehty riskinarviot
perustuen aineiden arvioituun esiintymispitoisuuteen Norjassa (felleskatalogen.no).
Ruotsissa merkittävin luokituksen tuoma
hyöty on ollut uuden tiedon saaminen lääkeaineiden ympäristövaikutuksista sekä lääketeollisuuden avoimuuden lisääntyminen, kun
aiemmin ei-julkisena pidetty ympäristötieto
on tuotu kaikkien saataville. Kun lääkkeelle
haetaan myyntilupaa EU-maissa, arvioidaan
myös sen sisältämän vaikuttavan aineen aiheuttamia ympäristöriskejä. Tällä hetkellä lääketeollisuuden ei kuitenkaan ole pakollista julkaista
myyntilupaprosessien aikana tuotettua ekotoksisuustietoa. Tämä asia tulisi korjata EU-tasolla
niin, että tietoa voitaisiin laajemmin hyödyntää
esimerkiksi lääkeaineiden ympäristöluokituksessa. Uusien vaikuttavien aineiden ympäristöriskit on tullut vuodesta 2005 lähtien arvioida ja raportoida myyntilupahakemuksen
yhteydessä. Ympäristötietoa on käytännössä
alettu tuottaa uusille lääkeaineille vuonna
2006 julkaistun Euroopan lääkeviraston
(EMA) ympäristöriskinarviointiohjeistuksen
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(EMEA/CHMP/SWP/4447/00/corr2) jälkeen. Iso joukko
lääkeaineita on kuitenkin tuotu markkinoille ennen vuotta
2006 ja haasteena kattavan luokituksen pystyttämisessä on
riittävän ekotoksisuustiedon tuottaminen näille aineille.
Tätä tiedontarvetta paikataan tällä hetkellä EU-tasolla
julkisten tutkimusvarojen avulla, sillä viranomaiset eivät
vielä edellytä teollisuudelta takautuvaa riskinarviointia.
Luokituksen kehittämisessä on Ruotsissa ollut myös haasteita, joista tulee Suomessa ottaa opiksi. Lääkeaineiden
luokitustietoa on esitetty kahdessa eri järjestelmässä (fass.
se- ja janusinfo.se-sivusto) pohjautuen eri luokitusperusteeseen. Tämä on Ruotsissa herättänyt käyttäjissä hämmennystä. Ruotsissa luokitusten käyttöönotolla on lisäksi ollut
toivottua pienempi vaikutus lääkkeiden kulutukseen. Tämä
johtuu todennäköisesti siitä, etteivät järjestelmät ainakaan vielä ole sisältäneet ympäristötietoa kaikille lääkeaineille. Vertailua eri lääkeaineiden ympäristövaikutuksista ei näin ollen ole voitu kattavasti tehdä. Suurimpana
hidasteena kattavan järjestelmän luomiselle on ollut taloudellisten kannustimien puute tarvittavan tiedon tuottamisessa. Lääketeollisuus ei ole ollut halukas investoimaan
suuria määriä tutkimusvaroja jo markkinoilla olevien ennen
vuotta 2006 myyntiluvan saaneiden lääkeaineiden ympäristötiedon tuottamiseen, koska teollisuudelle ei ole siitä viranomaisvelvoitetta tai taloudellista hyötyä. Ruotsissa taloudellista hyötyä on pyritty luomaan mm. lisäämällä lääkkeiden
julkisiin hankintoihin kriteereitä lääkkeiden haittavaikutustietojen julkaisemisesta ja riippumattoman osapuolen tekemästä arvioinnista. Kilpailuetua voi saada esimerkiksi osallistumisesta fass.se-sivuston ympäristöluokitustiedon tuottamiseen. Tällä tavoin julkinen hankintaprosessi tukee lääkeaineiden ympäristöluokituksen kehittämistä ja käyttöönottoa.

Lääkeaineiden ympäristöluokituksesta kohti
lääkevalmisteiden luokitusta
Arvioiden mukaan merkittävin hyöty ympäristöluokitusjärjestelmällä olisi se, että järjestelmään kerättäisiin lääkeaineiden ympäristötietoa hyödynnettäväksi eri ammattikuntien koulutuksessa ja tiedottamisessa. Lisäksi järjestelmä
voisi toimia työkaluna tunnistettaessa ympäristölle haitallisimpia aineita (Vieno ym. 2020) sekä selvitettäessä teknisiä
valmiuksia ja taloudellisia mahdollisuuksia haitallisimpien
lääkeainejäämien poiston tehostamiseksi jätevedenpuhdistusprosesseissa (Nystén ym. 2019). Ympäristöluokitus voisi
teoriassa olla myös keino ohjata lääkkeiden käyttöä ympäristön kannalta vähemmän haitallisia vaikuttavia aineita
sisältäviin valmisteisiin. Pelkästään lääkkeiden vaikuttavien
aineiden luokitus on kuitenkin vain yksi osa isompaa kokonaisuutta eli lääkevalmisteen ympäristövaikutuksia koko
sen elinkaaren osalta. Jos luokitus perustuu vain vaikuttavan aineen vaaraominaisuuksiin ja riskeihin, voi mark-

kinoilla olla useita samaa lääkeainetta sisältäviä lääkevalmisteita, joilla kaikilla yhdistekohtaiset vaaraominaisuudet
ja ympäristöriskit ovat samanarvoisia, vaikka lääkkeenvalmistusprosessien ympäristövaikutuksissa voi olla merkittäviä eroja. Jos luokituksessa huomioitaisiin valmisteen
koko elinkaaren aikana aiheutuneet ympäristöhaitat (kuten
tuotannon, pakkaamisen ja jakelun hiilijalanjälki sekä haitallisten aineiden ympäristökuormitus), voitaisiin myös samaa
vaikuttavaa ainetta sisältävien valmisteiden ympäristövaikutuksia arvioida. Näin voitaisiin ohjata kulutusta valmisteisiin,
jotka aiheuttavat vähiten haittaa koko elinkaarensa aikana.
Ruotsissa on selvitetty valmisteperusteisen ympäristöluokituksen käyttöönoton mahdollisuuksia. Siellä on pyritty
kehittämään mallia lääkevalmisteiden tuotannon aikaisten
lääkeainepäästöjen riskinarvioimiseksi ja lääkevalmisteen
hiilijalanjäljen laskemiseksi (Pålsson ym. 2019). Malli ei
kuitenkaan ole vielä käytössä vaan vaatii kehittämistä.
Suomessa työtä valmistepohjaisen luokituksen kehittämiseksi jatketaan sidosryhmäyhteistyönä lääketeollisuuden
toimijoiden kanssa mm. SUDDEN-tutkimushankkeessa
(sudden.fi), missä keskitytään lääkealan kestävään kehitykseen elinkaaritarkastelun näkökulmasta. Hankkeen puitteissa pyritään myös edistämään ympäristönäkökulmien
huomiointia julkisissa lääkehankinnoissa Suomessa. Lisäksi
Lääketietokeskus on käynnistänyt projektin, jonka tarkoituksena on edistää luokitusjärjestelmän käyttöönottoa
Suomessa. Samalla kootaan terveydenhuollon ammattilaisten ja kuluttajien tiedon tarpeita yhteistyössä muiden
pohjoismaisten lääketietoa tuottavien tahojen kanssa.
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Lääkeaineiden aiheuttamia ympäristöriskejä Suomessa arvioitiin laskennallisesti ja vesistömittauksiin perustuen. Laskennallisen arvion perusteella 29
lääkeaineen arvioitiin aiheuttavan riskiä vesistöille Suomessa. Näistä neljälle
aineelle (diklofenaakki, atsitromysiini, siprofloksasiini ja 17α-etinyyliestradioli)
Suomen pintavesistä mitatut pitoisuudet ylittävät haitallisiksi arvioidut
pitoisuudet. Kymmenen aineen osalta mitatut pitoisuudet ovat olleet alle
haitallisiksi arvioitujen tasojen. Viidentoista aineen osalta mitattuja pitoisuustietoja ei vielä ole tai käytetyn analyysimenetelmän määritysraja ei ole
riittävän alhainen.
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mpäristöön päätyvien lääkeaineiden aiheuttaman riskin arviointi on tärkeää, jotta voidaan
tunnistaa ympäristölle haitallisimmat yhdisteet. Näihin aineisiin
voidaan kohdistaa toimenpiteitä, kuten
yhdisteiden pitoisuuksien tarkkailua jätevesissä ja vesistöissä, poiston tehostamista
jätevedenpuhdistamoilla tai mahdollisuuksien mukaan käytön vähentämistä.
Ympäristöriskinarvio voi toimia myös
pohjana lääkeaineiden ympäristöperusteiselle luokitukselle (Vieno ym. 2019).
Riskinarviointi on menetelmä, jossa huomioidaan sekä eliöiden altistuminen lääkeaineille että yhdisteen mahdollinen ekotoksisuus. Laskennallisesti ympäristöriskiä arvioidaan niin kutsutun riskiosamäärän (engl.
risk quotient, RQ) avulla. Riskiosamäärä
lasketaan jakamalla aineen arvioitu ympäristöpitoisuus (engl. predicted environmental
concentration, PEC) aineen arvioidulla
haitattomalla ympäristöpitoisuudella (engl.
predicted no effect concentration, PNEC).
PNEC-arvot johdetaan toksisuustesteistä,
joissa testieliöille aiheutuvien vaikutusten
vakavuus voi vaihdella esimerkiksi kasvunopeuden hidastumisesta eliöiden kuolemaan. Riski on aina olemassa, kun RQ ≥ 1
ja RQ-arvon kasvu tätä suuremmaksi antaa
signaalin riskin kasvusta. Jos RQ < 1, ympäristölle ei katsota aiheutuvan riskiä.

Ympäristöriskinarvio tehtiin 102
Suomessa myynnissä olevalle
lääkeaineelle
Riskinarvio tehtiin 102 lääkeaineelle,
jotka valittiin sen perusteella, että niillä
on myyntilupa Suomessa ja niistä löytyy
mittaustietoa Itämeren alueen jätevedenpuhdistamoilta (Unesco & HELCOM
2017). Riskiosamäärä voidaan laskea
ympäristön eri osa-alueille (esim. makea
vesi, merivesi, vesistöjen sedimentit ja
maaperä). Tässä arviossa riskiosamäärät
laskettiin vain vesistöille. Arviossa ei
huomioitu sitä, onko kyseessä makea
vesi vai merivesi. Laskennallisen riski-
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osamäärän laskemisessa käytetyt yhtälöt on esitetty
kuvassa 1. Riskiosamääristä on julkaistu taulukko, jossa
laskentamenetelmistä on kerrottu tarkemmin (Äystö ym.
2019a). Taulukkoon on lisäksi koottu tietoja lääkeaineiden muuntumisesta ihmisessä sekä poistumasta jätevedenpuhdistamoilla. Poistumatietoja on esitetty valittujen aineiden osalta myös taulukossa 1. Lääkeaineiden
poistuminen jätevedenpuhdistamolla tarkoittaa tässä
yhteydessä poistumista jätevedestä eikä se huomioi
aineiden pidättymistä puhdistamolietteeseen. Lisäksi
poistuma tarkoittaa vain vaikuttavan aineen pitoisuuden
pienentymistä eikä huomioi mahdollisten hajoamistuotteiden muodostumista.
Laskennallisen riskinarvioinnin mukaan 102 arvioidusta
aineesta 29 aineelle RQ ≥ 1 (Taulukko 1). Nämä aineet
aiheuttavat potentiaalisesti riskin Suomen vesistöissä eli
ovat arvion mukaan tarkastelussa mukana olleista aineista
ympäristölle haitallisimpia. Laskennallisen riskiosamäärän
perusteella esiin nousseita lääkeaineita verrattiin EPIChankkeessa mitattujen lääkeainejäämien aiheuttamaan
todelliseen riskiin (Äystö ym. 2019b). Riskitarkastelussa
lääkeaineiden PNEC-arvoja verrattiin käsitellystä jätevedestä mitattuihin pitoisuuksiin. Kofeiinia ja estronia
lukuun ottamatta kaikki käsitellyissä jätevesissä
korkeimman RQ-arvon saaneet aineet ovat myös laskennallisessa riskitarkastelussa (Taulukko 1) potentiaalisesti
riskiä aiheuttavien aineiden joukossa. Kofeiinin pitoisuus

jätevesissä on laskennallisesti arvioitua suurempi, koska
kofeiinin käytöstä ei ole kattavia tilastoja. Lääkinnällisesti
käytetyn kofeiinin osuus jätevesissä on vain murto-osa
kofeiinia sisältävien juomien kulutuksen ja viemäriin hävittämisen määriin verrattuna. Estronia taas erittyy luonnollisesti naisten elimistöistä. Laskennalliseen PEC-arvoon
perustuva riskinarviointi huomioi vain aineiden lääkekäytön, joten kofeiini tai estroni eivät tässä tarkastelussa
nouse riskiä aiheuttaviksi aineiksi.

Ympäristönriskinarvioinnilla tunnistettiin
tutkimustarpeita
Taulukossa 1 on lääkeaineille esitetty ympäristöstä
havaittujen pitoisuuksien mediaaneja Suomessa, Itämeren
alueen maissa sekä muilla vesialueilla. Tarkemmin näytteenotosta, näytteenottopaikoista ja tuloksista on kerrottu
kirjallisuuslähteissä, jotka on esitetty lähteessä Äystö ym.
(2019a). Ympäristössä mitatut pitoisuudet ovat lähtökohtaisesti arvioituja pitoisuuksia pienempiä. Tämä
johtuu siitä, että PEC-arvo perustuu lääkeaineiden tilastoituihin myyntitietoihin Suomessa olettaen, että kaikki
myyty lääkeaine päätyy lopulta jäteveteen ja ympäristöön. Laskennassa ei ole huomioitu aineiden pitoisuuden
mahdollista pienentymistä aineiden muuntuessa ihmisissä tai poistuessa jätevedenpuhdistamolla. Laskennassa
oletetaan myös, että kaikki myyty lääkeaine käytetään.
Todellisuudessa osa lääkkeistä palautetaan käyttämät-

Kuva 1. Riskiosamäärän (RQ) laskemisessa käytetyt yhtälöt.
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töminä apteekkeihin tai hävitetään ohjeiden vastaisesti
viemäriin tai sekajätteen mukana. Toisaalta myyntitilastoissa ei välttämättä huomioida kaikkia lääkemuotoja
(kuten voiteita tai yhdistelmävalmisteita), mikä myös
aiheuttaa epätarkkuutta PEC-arvon laskemiseen.

Lääkeaineiden mitattuja pitoisuuksia voidaan verrata
aineiden PNEC-arvoihin samaan tapaan kuin laskennallisia PEC-arvoja. Jos mitattu pitoisuus on alempi kuin
aineelle määritetty PNEC-arvo tarkoittaa se, että tämänhetkisen tiedon perusteella aineella ei todennäköisesti ole

Taulukko 1. Riskiosamäärät (RQ), PNEC-arvot (eli haitattomaksi arvioidut pitoisuudet), mitattuja ympäristöpitoisuuksia
vesistöissä (havaittujen pitoisuuksien mediaaniarvot, ND= alle määritysrajan ollut tulos) sekä poistuma puhdistamolla
(lähteestä Unesco & HELCOM 2017) niille aineille, joille RQ ≥ 1 laskennallisessa tarkastelussa (PEC-pohjainen,
PEC= laskennallisesti arvioitu pitoisuus). Suluissa on esitetty yli määritysrajan olleiden näytteiden lukumäärä sekä
kokonaisnäytemäärä. Punaisella merkityt mitatut pitoisuusarvot ovat > PNEC ja vihreällä merkityt < PNEC. Taulukon
alkuperäislähteet on esitetty lähteessä Äystö ym. 2019a.
Lääkeaine

Amoksisilliini
Ampisilliini
Atsitromysiini
Kefuroksiimi
Klaritromysiini
Klotrimatsoli
Metronidatsoli
Roksitromysiini
Siprofloksasiini
Tetrasykliini
Trimetopriimi

RQ

8400
6000
1000
2
1,8
320000
3,5
1,8
52
2,6
27

PNEC (µg/l)

Mitattu ympäristöpitoisuus (µg/l)
Suomi
Itämeri
INFEKTIOLÄÄKKEET
ND (0/2)**
ND (0/2)**

Poistuma
puhdistamolla (%)

Muut vesialueet

0,00078
0,019 (42/154)
0,00001
0,46 (12/96)
0,00009
0,0015 (4/48)
ND (0/4)**
0,03 (207/853)
0,5
1,7 (1/29)
0,04
0,002 (26/48)
0,00027 (2/104)
0,011 (505/1014)
0,00000005
0,00042 (2/2)
0,006 (56/1982)
0,125
ND (0/8)
0,018 (55/172)
0,01
ND (0/4)**
0,013 (337/1157)
0,005
0,034 (3/15)
ND (0/4)**
0,037 (234/580)
0,09
0,002 (1/18)
ND (0/51)**
0,019 (197/584)
0,0058
0,0013 (21/32)
0,00023 (2/18)
0,015 (819/1518)
SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET
Atorvastatiini
2,3
0,19
ND (0/20)
ND (0/2)**
0,007 (51/127)
Metoprololi
8,2
0,1
0,0038 (35/41)
0,014 (20/141)
0,04 (443/814)
Propranololi
3,4
0,05
ND (0/139)**
0,01 (268/492)
TULEHDUSKIPULÄÄKKEET JA KIPULÄÄKKEET
Diklofenaakki
10
0,02
0,022 (60/92)
0,0002 (61/254)
0,05 (2424/4006)
Ibuprofeeni
150
0,2
0,015 (18/27)
0,0061 (14/161)
0,033 (2327/4239)
Parasetamoli
53
1
0,02 (1/8)
0,20 (4/4)
0,052 (477/724)
KESKUSHERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET
Alptratsolaami
4,1
0,000508
ND (0/2)**
0,0052 (8/71)
Fluoksetiini
14
0,0029
ND (0/8)*
0,0071 (90/377)
Oksatsepaami
67
0,0019
0,0003 (3/3)
0,0004 (11/69)
0,031 (86/129)
Perfenatsiini
9,4
0,00071
ND (0/2)**
Risperidoni
4,8
0,001
ND (0/2)**
0,0009 (8/15)
Sitalopraami
28
0,00635
0,001 (5/9)
0,00023 (2/4)
0,012 (118/163)
RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET
Ranitidiini
3,9
0,04
0,02 (106/237)
HORMONITOIMINTAAN VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET
17α-etinyyliestradioli 9,5
0,000035
0,00018 (5/77)
0,00024 (2/107)
17β-estradioli
4000
0,000008
ND (0/77)*
0,0011 (1/65)
0,0034 (320/611)
Noretisteroni
7,7
0,0005
ND (0/32)*
ND (0/2)**
0,007 (10/34)
Tamoksifeeni
28
0,00038
ND (0/4)**
0,033 (33/74)
Testosteroni
430
0,00026
ND (0/8)*
0,00325 (40/105)

> 90 %
62 %
73 %
> 90 %
34 %
19 %
93 %
47 %
89 %
> 90 %
45 %
77 %
26 %
8%
1%
86 %
95 %
93 %
< 10 %
-77 %
71 %
7%
78 %
93 %
59 %
62 %
73 %
65 %
–

* Analyysin määritysraja on liian korkea, jotta arviota haitallisuudesta mittauksiin perustuen voidaan tehdä.
** Analyysin määritysrajaa ei julkaistu.
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Taulukko 2. Lääkeaineiden riskiluokittelu sen mukaan ylittääkö vai alittaako niiden mitattu pitoisuus vesistöissä aineen
arvioidun haitattoman pitoisuudet (PNEC) tai onko aineelle mittaustuloksia vesistöissä.
Vesistöpitoisuudet
Suomessa > PNEC

Vesistöpitoisuudet
Suomessa < PNEC

Luotettavaa tietoa
vesistöpitoisuuksista ei
Suomesta ole, mutta
PEC/PNEC> 1*

Analyysin määritysraja ei ole
riittävän alhainen arvioimaan
mitatun vesistöpitoisuuden
suhdetta PNEC-arvoon

Atsitromysiini
Diklofenaakki
17α-etinyyliestradioli
Siprofloksasiini

Atorvastatiini
Ibuprofeeni
Klaritromysiini
Metoprololi
Metronidatsoli
Oksatsepaami
Parasetamoli
Sitalopraami
Tetrasykliini
Trimetopriimi

Alptratsolaami
Amoksisilliini
Ampisilliini
Kefuroksiimi
Klotrimatsoli
Perfenatsiini
Propranololi
Ranitidiini
Risperidoni
Roksitromysiini
Tamoksifeeni

17β-estradioli
Fluoksetiini
Noretisteroni
Testosteroni

*PEC=aineen arvioitu pitoisuus vesistössä

haitallisia vaikutuksia vesistöissä. Laskennallisessa tarkastelussa esiin nousevista lääkeaineista kymmenen yhdisteen
mitatut vesistöpitoisuudet Suomessa ovat pääsääntöisesti
olleet PNEC-arvoja pienempiä eli todennäköisyys haitallisille ympäristövaikutuksille on näiden aineiden osalta
vähäinen (Taulukko 2). Diklofenaakin, atsitromysiinin,
siprofloksasiinin ja 17α-etinyyliestradiolin osalta mitattujen vesistöpitoisuuksien mediaaniarvot olivat Suomessa
kuitenkin näiden lääkeaineiden PNEC-arvoja suurempia.
Haitalliset ympäristövaikutukset ovat siten Suomessakin
näiden yhdisteiden osalta todennäköisiä ainakin paikallisesti. Lääkeaineiden pitoisuudet vesistöissä ovat yleensä
korkeimmat jätevedenpuhdistamoiden purkupisteiden
läheisyydessä. Kauempana päästölähteestä pitoisuudet
ovat matalampia laimentumisen ja mahdollisten poistumisprosessien (mm. hajoaminen ja sedimentoituminen)
vuoksi. Nämä neljä lääkeainetta ovat tällä hetkellä tai
ovat aiemmin olleet myös EU:n vesipuitedirektiivin
(2000/60/EC) ns. tarkkailulistan aineita ja ovat yleisesti
tunnistettu potentiaalisesti ympäristöhaitallisiksi aineiksi.
Tarkastelluista aineista viisitoista on sellaista, joille ei
Suomesta löydetty mittaustietoja vesistöpitoisuuksista tai analyysimenetelmän määritysraja on korkeampi
kuin aineen PNEC-arvo tai analyysin määritysrajasta ei
ole varmuutta (Taulukko 2). Kymmenelle aineelle on
Itämeressä tai muilla vesialueilla mitattu PNEC-arvoja
korkeampia pitoisuuksia. Lisätutkimuksia siis tarvitaan
näiden yhdisteiden osalta myös Suomessa. Myös analyysimenetelmien jatkuva kehittäminen on tärkeää, sillä
useiden aineiden osalta analyysimenetelmän määritysraja
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on suurempi kuin sen PNEC-arvo ts. riski voi olla olemassa
(RQ ≥ 1), vaikka ainetta ei havaittaisi mittauksissa.

Mitä seuraavaksi?
Yhteenvetona voidaan todeta, että lääkeaineiden ympäristöriskinarvio, joka perustuu konservatiivisesti toteutettuun laskennalliseen arvioon, on hyvä työkalu tunnistamaan ympäristön kannalta haitallisimpia yhdisteitä.
Tunnistetuille aineille voidaan riskinarviota tarkentaa
huomioimalla esimerkiksi poistuma puhdistamolla sekä
mittaamalla niiden pitoisuuksia ympäristössä. Lisäksi
laskennallista arviota tulee laajentaa niin, että se kattaisi
kaikki Suomessa myyntiluvan saaneet lääkeaineet.
Ympäristöriskinarvio tulee myös päivittää ympäristöpitoisuus- ja ekotoksisuustietojen lisääntyessä.
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Lääkeaineiden poistaminen
suomalaisista yhdyskuntajätevesistä
Aalto-yliopiston tutkimushankkeessa tarkasteltiin lääkeaineiden poistumista suomalaisille jätevedenpuhdistamoille tavanomaisissa olosuhteissa.
Tutkimuksen perusteella erityisesti matala lämpötila heikentää lääkeaineiden poistumista, ja se tulisi ottaa huomioon myös lääkeaineiden poiston
tehostamista suunniteltaessa.
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E

lintärkeiden, yleisesti käytettyjen lääkeaineiden kuten kipulääkkeiden, hormonien ja antibioottien kasvavat pitoisuudet
luonnonvesissä ovat tulleet viime vuosina
maailmanlaajuiseksi ongelmaksi yleisen
terveyden ja talousveden tuotannon
kannalta, niiden esiintyessä myös talousveden valmistuksen raakavesilähteissä
(Vergili, 2013). Näiden haitta-aineiden
on todettu olevan myrkyllisiä vesieliöille
jo hyvin pienissä pitoisuuksissa. Lääkeaineiden on todettu aiheuttavan mm.
kalojen feminisaatiota sekä antibioottiresistanssin leviämistä ympäristöön. Tietyt
jatkuvasti käytetyt lääkeaineet kertyvät
ympäristöön, minkä vuoksi ongelmaan
tarvitaan pikaista ratkaisua.

Lääkeaineiden poistuminen
puhdistamoilla vaihtelee
Lääkeaineiden lähteitä ovat kotitaloudet
ja sairaalat, mutta lääkeaineet päätyvät
luonnonvesiin ensisijaisesti yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden kautta. Viime
vuosiin saakka lääkeaineiden poistamista ei ole huomioitu jätevedenpuhdistamoiden prosessisuunnittelussa,
minkä vuoksi tavanomaiset puhdistusprosessit eivät poista kaikkia lääkeaineita tehokkaasti. Eri maista kerätty
mittaustieto lääkeaineiden poistumisesta jätevedenpuhdistamoilla vaihtelee
voimakkaasti, koska puhdistamoilla
saavutettavaan puhdistustehoon vaikuttavat merkittävästi mm. ilmasto-olosuhteet, viemäröintialueen väestö ja kunkin

puhdistusprosessin erityiset olosuhteet.
Jätevedenpuhdistamoille ympäristöluvissa tai muutoin viranomaisten toimesta
asetettujen puhdistusvaatimuksien arvioidaan kiristyvän tulevaisuudessa myös
lääkeaineiden osalta (Fernández-Arévalo
et al., 2017).

Lääkeaineiden poistoa
tehostetaan jo Keski-Euroopassa
Nykyisin löytyy jo useita esimerkkejä
paikallisesta lainsäädännöstä, jossa myös
tietyille lääkeaineille on asetettu ympäristölaatuvaatimukset (EQS, environmental
quality standards). Sveitsissä ja Saksassa
on suunnitteilla, rakenteilla ja toiminnassakin useita yhdyskuntajätevedenpuhdistamoita, joiden prosessissa lääkeaineiden
poisto on huomioitu. Tanskassa taas
kunnalliset toimijat ovat laatineet ohjeet
sairaaloiden jätevesien johtamisesta yleiseen viemäriverkostoon. Ohjeessa esitetään raja-arvot 40 lääkeaineelle, esimerkiksi ibuprofeenille, diklofenaakille ja
karbamatsepiinille (DHI, 2016).
Tehokkaampaan käsittelyyn tarvitaan
kuitenkin tavallisesti aiempaa enemmän
energiaa ja muita resursseja, kuten kemikaaleja, ja puhdistamon käyttökustannukset nousevat. Uudet, entisten lisäksi
rakennettavat prosessinosat kasvattavat
tavallisesti puhdistamon ekologista jalanjälkeä esimerkiksi lisäämällä tilantarvetta
tai tuottaen lietejakeen, johon on kerääntynyt huomattavasti aiempaa enemmän
lääkeaineita.
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Olemassa olevilla yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla jo
nyt yleisesti käytössä olevien puhdistusmenetelmien optimointi muun ohella myös lääkeaineiden mahdollisimman
tehokkaaseen poistoon on usein mielekästä, koska se
vähentää uusien prosessivaiheiden tarvetta. Koska kehittyneissä maissa yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden
puhdistusprosessit koostuvat useimmiten esikäsittelyvaiheesta ja sitä seuraavasta aktiivilieteprosessista, biologisen
käsittelyn optimointi on olennaisessa osassa, kun halutaan
tehostaa lääkeaineiden poistoa.

Aktiivilieteprosessi
• biologinen puhdistusprosessi, jossa liukoinen orgaaninen aines
poistetaan jätevedestä mikro-organismien (pääosin bakteerien)
toteuttaman biologisen hajoamisen avulla
• biologinen käsittely on usein edullisin, ympäristövaikutuksiltaan
pienin ja siten myös kestävin prosessivaihtoehto
yhdyskuntajäteveden käsittelyssä
• aktiiviliete – lukuisten erilaisten bakteerien ja muiden mikroorganismien seos jätevedessä
• biologisen hajoamisen tehokkuus riippuu jätevedessä olevien
aineiden ja aktiivilietteen koostumuksesta
• aktiivilietteen bakteerit voivat joko mineralisoida lääkeaineet
täysin tai muuntaa ne aineenvaihduntatuotteiksi, joiden
haitallisuus vaihtelee
• lääkeaineet, erityisesti antibiootit, voivat lisätä
antibioottiresistanssin muodostumista aktiivilietteen
bakteereissa

Lääkeaineet poistuvat suomalaisilla
puhdistamoilla vain osittain
Aktiivilietteen kyky poistaa lääkeaineita biologisesti
riippuu useista prosessiparametreista. Aalto-yliopiston
Rakennetun ympäristön laitoksen Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän tutkimushankkeessa on tarkasteltu lääkeaineiden poistumista aktiivilieteprosesseissa,
joiden toimintaparametrit olivat suomalaisille yhdyskunta
jätevedenpuhdistamoilla tyypillisiä, ja prosessilämpötila
keskimäärin 8–12 °C (Kuva 1). Lisäksi vuonna 2019
toteutetussa tutkimuksessa kartoitettiin yli 80 lääkeaineen
pitoisuudet sekä antibiooteille resistenttien geenien esiintyminen seitsemän eri puolilla Suomea sijaitsevan yhdyskuntajätevedenpuhdistamon tulevassa ja käsitellyssä jätevedessä. Tarkastelluista lääkeaineista noin 40 oli antibiootteja. Jätevesinäytteiden esikäsittely ja analysointi toteutettiin kahdennettuna menetelmillä, jotka on kuvattu
aiemmin (Baena-Nogueras et al., 2017). Näytteet esikäsiteltiin kiinteäfaasiuutolla (SPE, engl. solid phase extraction). Jäteveden lääkeainepitoisuudet mitattiin käyttäen
UPLC-QqQ-MS/MS-kromatografi- ja massaspektrometritekniikkaa (Ultra Performance Liquid ChromatographyTriple Quadrupole Mass Spectrometry).
Käsitellyn jäteveden näytteistä löydettiin noin 50 eri lääkeainetta, joista yli 20 oli antibiootteja. Lisäksi niin puhdistamoiden tulevasta kuin käsitellystäkin jätevedestä löydettiin huomattava määrä antibiooteille resistenttejä geenejä
(esimerkiksi vastustuskyvyn trimetopriimille, tetrasykliineille ja muille tuottavia geenejä). Jotta antibioottiresistanssin leviäminen ympäristöön voidaan estää, jätevedenpuhdistusprosessin tehokkuutta on lisättävä.
Tietyt lääkeaineet (esimerkiksi ibuprofeeni) saatiin poistettua puhdistusprosessissa tehokkaasti, mutta useimpien
lääkeaineiden osalta puhdistusteho oli vain kohtalainen
(reduktio 40–80 %), heikko (reduktio ∼30 %) tai negatiivinen (pitoisuus käsitellyssä jätevedessä suurempi kuin
puhdistamolle tulevassa jätevedessä). Esimerkkejä on
esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Valikoitujen lääkeaineiden pitoisuudet
tulevassa jätevedessä ja poistotehot suomalaisilla
yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla.

Kuva 1. Antonina Kruglova työskentelemässä lämpötila
säädeltyyn tutkimustilaan sijoitetun biologisen jäte
vedenpuhdistusprosessin kanssa.
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Lääkeaineryhmä

Lääkeaineen nimi

Tuleva jätevesi Poisto
(µg L-¹)
teho (%)

Tulehduskipu
lääkkeet

Ibuprofeeni (IBU)

17±7 ¹

~95¹

Diklofenaakki (DCF)

1.0±0.4 ¹

0¹,²

Kouristuslääkkeet

Karbamatsepiini (CMZ) 0.4±0.1¹

neg¹,²

Antibiootit

Sulfadiatsiini (SDZ)

0.03±0.002 ²

neg²

Trimetopriimi (TMP)

0.06±0.005²

neg²

¹ Kruglova et al., 2014

² Tieto vuodelta 2019

neg. – negatiivinen poistoteho
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40

7

Ibuprofeenin pitoisuus jätevedessä

35

Ibuprofeenin pitoisuus lietteessä

30

Diklofenaakin pitoisuus lietteessä

5

Diklofenaakin aineenvaihduntatuotteet

4

20

µg/l

µg/l

25
15

3

10

2

5

1

0

Diklofenaakin pitoisuus vedessä

6

0

4

8

12

0

0

Aika, h

4

8

12

Aika, h

Kuva 2. Biologisesti helposti hajoavan lääkeaineen (ibuprofeeni) ja kohtalaisesti hajoavan lääkeaineen (diklofenaakki)
poistuminen biologisessa käsittelyprosessissa.

Matala lämpötila heikentää lääkeaineiden
poistoa
Yleisesti voidaan todeta, että lääkeaineiden poistotehot
olivat huomattavasti alhaisempia muista maista raportoituihin tietoihin verrattuna. Todennäköisin syy tähän on
matalan lämpötilan voimakas rajoittava vaikutus niiden
bakteerien ja muiden mikro-organismien toimintaan,
joita tavataan tyypillisesti yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla. Lisäksi aktiivilietetutkimusten perusteella tietyt
lääkeaineet kerääntyvät bakteerien soluihin (Kuva 2).
Mitä matalampi lämpötila prosessissa oli, sitä hitaampaa
oli lääkeaineiden poistuminen ja sitä korkeampia olivat
aktiivilietteen bakteerien soluihin kerääntyneiden lääkeaineiden pitoisuudet (Kruglova et al., 2016). Aktiivilietteen
bakteerien todettiin olevan erittäin herkkiä lääkeaineiden,
erityisesti antibioottien, hyvin pienillekin pitoisuuksille,
mikä vaikutti negatiivisesti koko puhdistusprosessin
tehokkuuteen (Kruglova et al., 2014, 2018). Tulosten
perusteella aktiivilieteprosessin aikana muodostuu
antibioottiresistenssia.
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta lisäksi, että
olemassa olevien puhdistusprosessien optimointi, kuten
aktiivilieteprosessin lieteiän muuttaminen, voi parantaa
merkittävästi useiden tarkasteltujen aineiden poistumista
ja vähentää siten lietteeseen päätyvien lääkeaineiden aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia.
Tutkimustulosten perusteella matalan prosessilämpötilan huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää suunniteltaessa lääkeaineiden poistamista yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla tapahtuvaan lääkeaineiden poistoon ja antibioottiresistanssin
muodostumiseen pyritään löytämään uusia ratkaisuja
Aalto-yliopistolla jatkuvassa tutkimushankkeessa.
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In aqua veritas
* Sitaatti on laina Norbert Frostilta (2006)

Jätevesiin kohdistuva kemiallinen tutkimus on laajentunut saasteina tunnettujen vierasaineiden analysoimisesta koskemaan myös sellaisia merkkiaineita, jotka kuvaavat väestön terveyttä, käyttäytymistä ja elämäntapaa.
Jätevesiepidemiologisella tutkimuksella saadaankin jo nyt riippumatonta tietoa kohdealueen väestön huumausaineiden, alkoholin ja nikotiinin käytöstä
sekä ravitsemustilasta, terveydestä ja stressin määrän vaihtelusta.
ERKKI VUORI

lääket.kir.tri., professori,
emeritus, Helsingin
yliopisto
erkki.o.vuori@helsinki.fi
Katsaus perustuu Testing the Waters
– 4th International Conference on
Wastewater Analysis kokouksessa
(29.10.–01.11.2019 Foshan, Kiina)
esitettyihin esitelmiin ja siellä
käytyihin yleisiin ja yksityisiin
keskusteluihin.

J

ätevesistä on onnistuneesti etsitty jo
vuosikymmenien ajan suolistotauteja aiheuttavia mikro-organismeja,
samoin lääkejäämien esiintymistä on
tutkittu pitkään. Perinteisesti lääkeaineiden
osalta näkökulma on ollut ekologinen ja
ympäristönsuojelullinen. Yhdysvaltalainen
Christian G. Daughton esitti vuonna 2001,
että jätevettä voidaan pitää kollektiivisena
suurena, mutta laimeana virtsanäytteenä ja
sitä tutkimalla on mahdollista saada monipuolisesti tietoa myös ihmisten elintavoista,
elämänolosuhteista ja huumausaineiden
käytöstä. Ideaan tarttui italialainen Ettore
Zuccato, joka ryhmineen julkaisi vuonna
2005 tuloksia jätepäästöjen aiheuttamista
kokaiinipitoisuuksista Po-joen vedessä.
Tämän jälkeen tutkimusmenetelmää on
kehitetty erityisesti Alankomaissa, Britanniassa ja Norjassa.
Tutkimusmenetelmä on nykyisin vakiintunut ja huumausaineita koskevia tuloksia
on julkaistu Yhdysvalloista, Australiasta ja
monesta Euroopan maasta. Kolme toisistaan riippumatonta tutkijaryhmää ovat
tehneet maassamme jätevesien huume-
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tutkimuksia. Euroopan huumausainevirasto julkaisee kansallisiin aineistoihin
perustuvia jäsenmaita koskevia vertailevia tuloksia muutaman vuoden välein
(EMCDDA 2019). Hyvällä syyllä voidaan
todeta, että jätevesitutkimus on osoittautunut käyttökelpoiseksi, nopeaksi ja huokeaksi tavaksi saada väestöä koskevaa riippumatonta epidemiologista tietoa.

Lääkeainetutkimusten uudet
painopisteet
Jäteveden lääkeainepitoisuudet kertovat
sairauksien hoidosta ja sairastavuudesta.
Siten esim. jätevesien astman hoidossa
käytetyn lääkkeen, salbutamolin, pitoisuuden on osoitettu vaihtelevan hoitoa
vaatineiden kohtausten määrän mukaan.
Tulosta on myös tarkasteltu yhdistämällä
pitoisuuksien muuttumista ilmansaasteiden
määrässä tapahtuvaan vaihteluun. Näin on
voitu tehdä, koska kohtausten yleistymisen
tiedetään liittyvän saaste-episodeihin.
Vastaavasti eräiden sydänlääkkeiden jätevedestä mitatun kulutuksen (atenololi ja
hydroklooritiatsidi) on osoitettu heijas-
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tavan väestön sydänsairauksien määrää ja metformiinipitoisuus kertoo puolestaan sokeritaudin (tyyppi 2)
yleisyydestä.
Jätevesiepidemiologisin menetelmin voidaan tutkia myös
hoitomyönteisyyttä. On tunnettua, että potilaat eivät aina
noudata reseptissä olevia ohjeita eivätkä ota lääkkeitään
säännöllisesti. Resepteistä saadaan tieto minkälaisia ja
kuinka paljon lääkkeitä on määrätty, apteekkien tiedostot
kertovat puolestaan myyntiluvut ja jätevesistä mitatut
pitoisuudet todella käytetyt lääkemäärät. Lukuja keskenään vertaamalla saadaan käsitys hoitomyöntyvyydestä.
Menetelmällä voidaan myös verrata eri lääkeaineiden ja
lääkeryhmien välisiä myöntyvyyseroja.

Huumausainetutkimukset
Huumausainetutkimuksissa usein avoimeksi jäävä
kysymys on siinä, onko löydetty huume todella nautittu
vai onko huumeita dumpattu esim. ratsioiden yhteydessä
viemäriin. Hollannissa, missä tiedetään olevan runsaasti
laittomia amfetamiinia valmistavia laboratorioita, kyseessä
voi olla myös synteesistä karanneista yhdisteistä. Siellä
onkin jopa todettu pienten puhdistamoiden koko
prosessin keskeytymisiä laittomien huumelaboratorioiden
äkillisten kemikaalipäästöjen vuoksi. Sellaisten huumausaineiden kohdalla, jossa kanta-aineen määrää arvioidaan
aineenvaihduntatuotteiden perusteella, ei tätä ongelmaa
ole, aineenvaihduntatuotteet syntyvät käyttäjässä. Tällaisia
huumausaineita ovat esim. kokaiini, jonka kulutus arvioidaan aineenvaihduntatuotteen bentsoyliekkoniinin pitoisuuden perusteella ja kannabis, jonka käytön määrä lasketaan elimistössä syntyvän karboksitetrahydrokannabinolin
pitoisuudesta. Amfetamiinin osalta joudutaan käyttämään
muita keinoja, koska jätevedestä analysoitava merkkiaine on itse huumausaine, eikä aineenvaihduntatuote.
Amfetamiinia valmistettaessa syntyy kahta enantiomeeriä
(d- ja l-amfetamiini) yhtä suuria määriä. Enantiomeerit
eroavat toisistaan aineenvaihdunnassa siten, että niillä on
eri puoliintumisajat. Jos jäteveden enantiomeeripitoisuuksien suhteeksi saadaan lähelle 50/50, on todennäköistä,
että kyse on pääosin dumpatusta huumeesta.

Yhdysvalloissa tutkittiin kannabiksen myynnin laillistamisen jälkeen tapahtuneita muutoksia jätevesien kannabispitoisuuksissa. Työssä verrattiin jätevesien kannabinolipitoisuuden perusteella arvioitua käytön määrää kannabiksen myyntiin. Tulosten mukaan kannabiksen myynti
nousi moninkertaiseksi, mutta tähän nähden jäteveden
kannabinolipitoisuus kohosi vain hieman. Tulosta on
tulkittu siten, että laillinen kannabis on pääosin korvannut
laittoman ja sen seurauksena kulutus ei itse asiassa ole
merkittävästi lisääntynyt.
Jätevesitutkimukset voivat myös tuoda esiin tietoa uusien
psykoaktiivisten (ns. NPS huumeet) aineiden käyttämisestä ja ilmaantumisesta markkinoille.
Huumausaineiden käytössä tapahtuvista muutoksista
saadaan jätevesitutkimuksilla nopeasti ajan tasalla olevaa
tietoa. Siten esim. vuonna 2016 Suomessa havaittiin jäteveden metamfetamiinin pitoisuuden nousevan äkisti lähes
kymmenkertaiseksi ja samanaikaisesti amfetamiinipitoisuus pieneni. Ilmiö meni ohi seuraavan vuoden aikana ja
amfetamiini palasi jälleen maassamme yleisemmin käytetyksi stimulantiksi.

Eri rekisteritietojen yhdistäminen
Hyvä esimerkki eri tavalla hankittujen tietojen yhdistämisellä saadusta uudesta tiedosta saatiin australialaisesta tutkimuksesta. Maassa järjestetään joka kolmas vuosi kattava
väestölaskenta, jonka yhteydessä kysytään myös monipuolisesti terveystilaa, varallisuutta ja elämäntapaa koskevia
tietoja. Tutkijat ajoittivat viemäriveden seurannan heti
väestölaskennan jälkeisiin päiviin, jolloin olettamuksena
oli saada mahdollisimman tarkka tieto väestöpohjan sen
hetkisestä asumispaikasta, asukasluvusta, sairauksista ja
elintavoista. Tutkimuksen valmistuttua tulokset jaettiin
nelikenttään varallisuuden ja iän perusteella. Nuorilla
varakkailla todettiin vahva korrelaatio ravinnon kuitupitoisuutta kuvaaville muuttujille (enterodioli ja entrolaktoni), sama tulos koski B3-vitamiinin saantia (2PY)
sekä sitrushedelmien (proliinibetaini) ja kahvin kulutusta
(kofeiini). Varakkaiden vanhojen ryhmässä ei todettu yhtä
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vahvoja yhteyksiä, mutta mm. alkoholin kulutus (etyylisulfaatti) oli suurempaa kuin muissa ryhmissä. Vähävaraisille
vanhoille taas tavallisia löydöksiä olivat masennuslääkkeet
(mirtatsapiini, sitalopraami ja amitriptyliini), särkylääkkeet (morfiini, kodeiini ja pregabaliini) sekä sydänlääkkeet
(atenololi ja hydroklooritiatsidi). Köyhillä nuorilla taas
tyypillisiä löydöksiä olivat amfetamiiniryhmän huumausaineet (amfetamiini ja metamfetamiini).

Tekninen kehitys
Pitkään kehitteellä olleet jatkuvatoimiset anturit huumausaineiden mittaamiseen odottavat edelleen tekniikan paranemista. Kokaiinin osoittamiseen tarkoitetun sensorin
suorituskykyä on saatu parannettua, mutta menetelmä jää
herkkyydessä edelleen pahasti jälkeen verrattaessa kemialliseen analytiikkaan. Vahatulle paperille printattujen
aktiivisten kerrosten avulla on saatu valmistettua halpoja
origami-tyyppisiä pikatestejä, jotka DNA:ta tunnistamalla
pystyvät toteamaan malarian aiheuttajan ja eräitä suolistosairauksia aiheuttavia bakteereja.
Sveitsiläinen ryhmä esitteli sen sijaan uutta. He ovat
rakentaneet robottilaboratorion, joka ottaa 20 minuutin
välein näytteen jätevedestä ja analysoi ne perinteisin
massaspektrometrisin menetelmin mutta täysin automaattisesti. Perävaunuun sijoitettu kontti toimii itsenäisesti
ja lähettää tutkimustulokset langattomasti päälaboratorioon, josta kenttälaboratorion toimintaa voidaan valvoa
ja tarvittaessa ohjata.

Mitä seuraavaksi?
Arvioitaessa jätevesiepidemiologisten tutkimusten tämänhetkistä tilannetta ja tulevaisuutta esiin nousevat haasteina toistuvasti tietyt, samat teemat, jotka vaativat lisätutkimusta. Tällaisia ovat mm. väestöpohjan koon arvioiminen kemiallisten tutkimusten perusteella, indikaattoriyhdisteiden stabiilisuus, parempien indikaattoriyhdisteiden löytäminen, viemäriverkon tarkempi tuntemus ja
jäteveden viipymän vaikutus pitoisuuksiin.
Jätevesiepidemiologinen menetelmä on parhaimmillaan,
jos tutkimuksella on yhteiskunnan tuki ja seuranta on
toistuvaa. Eräissä maissa ongelmana on rahoitus, sillä
tutkimusta joudutaan usein kohdentamaan rahoituslähteiden toivomusten mukaan. Yhdysvalloissa on tullut esiin
poikkeuksellisen vaikeasti hoidettavissa oleva ongelma.
Aktiiviset kansalaiset ovat pitäneet jätevesien tutkimusta
puuttumisena yksilövapauteen ja estäneet tutkimuksen
suorittamisen. Suomen tilanne on näiden ongelmien
osalta ihanteellinen. Toistuvat jätevesimittaukset ovat
turvatut, sillä ne ovat osa Terveyden ja Hyvinvoinnin
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Laitoksen (THL) kansanterveyttä koskevaa tutkimustoimintaa. Meillä tutkimus kohdistuu riittävän suuriin kokonaisuuksiin, joten yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa,
eikä tutkimuseettistä ongelmaa ole. THL vastaa niin ikään
liikennejuopumus- ja päihdetutkimuksista sekä kuolemansyyn selvittämisen yhteydessä tehtävästä toksikologisesta tutkimuksesta. Siten eri tiedostoista saatavaa epidemiologista tietoa on mahdollista yhdistää vaivattomasti.
Myönteisenä kehityksenä voidaan lisäksi todeta tutkimuksen suuntautuminen enenemässä määrin elämäntapaa ja terveyttä koskeviin muuttujiin. Näin saadaan
huumausaineiden käytön lisäksi myös tietoa väestön
alkoholin kulutuksesta, tupakanpoltosta ja ravinnon
koostumuksesta.
Jätevesissä on totuus, mutta se on tietysti vain osatotuus
ja sen merkitys tulee parhaiten ymmärretyksi ja hyödynnetyksi, kun jätevesistä saatua tietoa yhdistetään muulla
tavalla kerättyyn epidemiologiseen tietoon.

Kirjallisuus
EMCDDA 2019: emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis.

Kiitokset
Kirjoittajan osallistumisen kokoukseen teki mahdolliseksi Maa- ja
vesitekniikan tuki ry:n myöntämä matka-apuraha.
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HAIHTUMINEN

Astiahaihdunta Suomessa jaksolla 1958–2018
Suomessa on mitattu astiahaihduntaa 1950-luvun lopulta lähtien. Laajimmillaan havaintoverkko käsitti
yli 20 asemaa. Millainen on haihdunnan ajallinen ja alueellinen vaihtelu? Onko haihdunta muuttunut?

V

ESKO KUUSISTO

hydrologi evp
Suomen ympäristökeskus
eekuusisto@gmail.com

aikka Suomi on
maailman pohjoisimpia maita, meilläkin yli puolet vuosisadannasta haihtuu. Etelä-Suomessa
tuo osuus on jopa yli kaksi kolmasosaa. Haihdunnan määrittäminen
valuma-alueille tai eri kasvillisuustyypeille on kuitenkin yhä
epätarkkaa, vaikka lukuisia menetelmiä on kehitelty. Luotettavimmat ja keskenään vertailukel-

poisimmat määritykset perustuvat
haihdunta-astioiden käyttöön.
Globaalisesti kattavin astiatyyppi on alun perin amerikkalainen Class A (Kuva 1). Tämän
astian ala on 1,15 m² (halkaisija 4 jalkaa) ja korkeus 25 cm.
Astian alla on puuritilä, joten
ilma pääsee virtaamaan sen alitse.
Lämmönvaihto maaperän kanssa
on näin minimoitu.

Kuva 1. Class A astia Kevon sääasemalla (a) sekä Ylistaron
maatalouskoeasemalla (b). Edellinen kuva on vuodelta 2001, jälkimmäinen
1980-luvulta. Siivekkäitä juoma- ja kylpyvieraita häätämään pohjalaiset
olivat pystyttäneet perinteisen linnunpelättimen.
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Class A -astialla tehdyt mittaukset muodostavat itse asiassa
ainoan maailmanlaajuisen suoraan mittaukseen perustuvan haihduntaindeksin. WMO:n mukaan maapallolla oli 1980-luvulla käytössä runsaat 10 000 haihduntaastiaa. joista valtaosa oli Class A mallia. Kaikkiaan WMO
on luetteloinut noin 30 erilaista haihdunta-astiaa, joiden
alat vaihtelevat välillä 0,03 – 20 m².
Astiahaihdunta ei suoranaisesti vastaa minkään luonnon
oman pinnan haihduntaa. Lukuisissa tutkimuksissa näitä on
kylläkin mallitettu astiahaihduntaa käyttäen. Mallien tyyppi
ja mutkikkuus vaihtelee. Järvihaihduntaa on usein arvioitu
suoraan prosenttiosuutena astiahaihdunnasta. Alemmilla
leveysasteilla yleinen approksimaatio on, että järvihaihdunta
on 70 – 90 % Class A -haihdunnasta. Suomessa järvi- ja
astiahaihdunnan suhde riippuu vahvasti havaintokuukaudesta ja järven syvyyssuhteista (Kuusisto 1975).
Class A -haihdunnan riippuvuutta meteorologisista tekijöistä on Suomessa tutkinut mm. Vakkilainen (1982). Hän
toteaa, että astiahaihduntoja on parhaiten voitu kuvata
malleilla, joissa muuttujina ovat kokonaissäteily, tuulen
nopeus ja kyllästysvajaus. Class A -haihduntaa on melko
yleisesti käytetty valuntamallien haihduntaindeksinä. Näin
on menetelty myös Suomessa (Vehviläinen 1992).

sivua, joista valittuja otteita. ”Mittauspaikan tulee olla
tasainen aukio. Lähistöllä olevat esteet, kuten puut ja rakennukset eivät saa olla lähempänä kuin nelinkertaisen korkeutensa etäisyydellä mittarista. Rakenteet, esim. säähavaintokojut ja sademittari, eivät saa varjostaa haihtumisastiaa.”
”Mikrometriä käytetään haihtumisastian vedenpinnan
korkeuden mittaamiseen. Mikäli jonkin poikkeuksellisen
tapahtuman johdosta vedenpinta on sellaisella korkeudella, että mikrometrin kärki ei ylety vedenpintaan, on
meneteltävä seuraavasti: Jos vettä on liian paljon, otetaan
haihtumisastiasta vettä pois. Poistetun veden määrä mitataan desilitran tarkkuudella. Veden poistamisen jälkeen
havaitaan vedenpinnan korkeus mikrometrillä. Jos vedenpinta on liian alhaalla, lisätään haihtumisastiaan vettä.
Lisätyn veden määrä mitataan samalla tarkkuudella kuin
edellä. Veden poistamisen jälkeen havaitaan vedenpinnan
korkeus mikrometrillä.”
”Haihtumisastian saumojen vedenpitävyyttä on tarkkailtava ja mahdolliset vuodot paikattava heti esimerkiksi juottamalla. Galvanoinnin rikkoutuminen korjataan ruostu-

Suomen havaintoverkko
Systemaattinen haihdunnan astiamittausverkko perustettiin maahamme 1950-luvun lopulla. Taustalla oli
erityisesti WMO:n ja kansainvälisen geofysiikan vuoden
1958 suositus ottaa Class A -astia globaaliseksi standardiksi. Vuonna 1960 oli Suomessa käytössä jo 24 Class A
-asemaa, pohjoisin Inarin Muddusniemellä ja eteläisin
Helsingin Viikissä. Tuon jälkeen havaintoverkko ei enää
oleellisesti laajentunut. Monet havaintopaikat sijaitsivat
sääasemien tai maatalouskoeasemien yhteydessä (Kuva 2).
Vuosien mittaan jouduttiin usean astian paikkaa siirtämään uudisrakentamisen tai jonkin muun syyn myötä.
Tämä synnytti lähes poikkeuksetta epäjatkuvuuden
havaintosarjaan, koska lähiympäristö vaikuttaa mittaustuloksiin oleellisesti. Tällä vuosituhannella on useita maatalouskoeasemia lopetettu. Vuonna 2018 olikin toiminnassa enää kuusi Class A -paikkaa. Homogeeniseksi arvioitu yli 30 vuoden havaintosarja on ollut käytettävissä 14
asemalta. Nämä sarjat muodostavat tämän tutkimuksen
aineiston (Kuva 2, Taulukko 1).
Class A -astian toimintaperiaate on yksinkertainen.
Haihdunta saadaan vedenpinnan muutoksesta, kun sadanta
lisäksi mitataan. Yksityiskohtaiset ohjeet havaitsijoille
(Vesihallitus 1984) käsittävät kuitenkin kahdeksan tiivistä
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Kuva 2. Astiahaihdunnan havaintoverkko. Kaikki taulukon 1 asemat ovat mukana, lisäksi dataltaan epäho
mogeenisiksi arvioituja asemia. Julkaisusta Järvinen &
Kuusisto (1995) kopioidun kuvan laatu on heikohko.
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misen estämiseksi maalaamalla rikkoutunut kohta valmiina
saatavalla kylmägalvanointivärillä. Haihtumisastian ympärillä ruoho on pidettävä lyhyenä, eikä muunkaan kasvillisuuden korkeus saisi 10 metrin säteellä ylittää 30 cm.
Ruoho ei saa myöskään tukkia puualustan rakoja.”

Eläinten takia joillakin asemilla on käytetty ainakin tilapäisesti suojaverkkoa. Jos metalliverkko asennetaan välittömästi astian päälle, se pienentää haihduntaa noin 10 %
(Howell et al. 1983).

Haihduntamittauksiin liittyy monia mahdollisia
virhelähteitä:
• Havaitsijasta johtuvat lukemavirheet
(huolimattomuus, pimeys, sade, sumu, väärä
havaintoaika)
• Eläimet (linnut, kotieläimet)
• Veden laatu (siitepöly, hyönteiset, kyntöpöly, puiden
neulaset ja lehdet)
• Sadanta (mittausvirheet, roiskuminen, astian
täyttyminen)
• Veden jäätyminen
• Mittariviat (vuoto, mikrometrin rikkoutuminen)

Keski- ja ääriarvoja
Haihdunnan mittauskausi ulottuu Suomessa yleensä
vapusta syyskuun loppuun. Huhti- ja lokakuisia havaintoja on jossain määrin tehty. Lapin pohjoisosissa
täyden toukokuun kattavat mittaukset eivät yleensä ole
mahdollisia.
Mittauskauden haihduntasumma on Etelä- ja KeskiSuomen asemilla keskimäärin noin 400–500 mm
(Taulukko 1). Selvää etelä-pohjoissuuntaista gradienttia
ei ole. Vasta entisen Oulun läänin alueella haihdunta
kääntyy selvään laskuun.

Taulukko 1. Astiahaihdunnan havaintopaikat, jaksot sekä keski- ja ääriarvoja millimetreinä. Asemat ovat leveysasteen
mukaisessa järjestyksessä, nimet vastaavat kuvaa 2.
Paikka

Jakso

Kuukausikeskiarvo
V

VI

VII

VIII

IX

Summa

Max

Vuosi

Min

Vuosi

Jomala

1974-2010

101

123

124

91

49

488

668

1975

353

2009

Mietoinen

1960-2009

109

129

122

91

44

495

652

1975

334

1998

Jokioinen

1958-2012

115

138

130

91

41

515

659

2006

363

1998

Mikkeli

1960-2012

94

117

111

69

23

414

500

2006

321

2012

Tohmajärvi

1960-2008

97

119

114

76

31

437

566

1975

336

1998

Ylistaro

1958-2018

109

132

120

84

40

487

595

2006

327

2015

Tikkakoski

1968-2013

112

140

135

90

11

488

648

1975

360

1998

Maaninka

1959-2018

98

124

123

84

37

466

586

2006

332

1987

Ruukki

1960-2018

91

114

109

71

29

414

527

1969

285

1998

Pesiö

1981-2018

65

94

94

60

22

335

454

1989

246

2015

Kiutaköngäs

1978-2012

33

88

87

54

19

281

383

1980

209

2012

Apukka

1960-2015

56

100

96

62

25

339

493

1960

251

1993

Sodankylä

1958-2014

108

111

67

24

310

432

1973

181

2014

Kevo

1968-2018

58

60

35

12

165

257

1972

97

2008
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Suurimmat kausiarvot ylittävät etelässä 650 mm, vielä
Rovaniemen Apukassa maksimi on lähes 500 mm.
Kausimaksimin suhde minimiin on pääosin välillä
1,6–1,9, mutta Sodankylässä ja Kevolla noin 2,5. Eniten
haihtui Etelä- ja Keski-Suomen asemilla kesinä 1975 ja
2006, kaikilla Pohjois-Suomen asemilla maksimi on eri
vuodelta. Surkein haihduntakesä näyttää maan etelä- ja
keskiosissa olleen 1998, pohjoisessa sellaista ei voi nimetä.
Keskihaihdunta on kymmenellä asemalla suurin kesäkuussa. Ero heinäkuuhun on kuitenkin yleensä vain
muutamia millejä. Elokuun haihdunta on tyypillisesti
60–70 % kesä- ja heinäkuun arvoista, syyskuun noin
30 %, mutta Pohjois-Suomessa vain noin 20 %.
Toukokuun haihdunta on Etelä- ja Keski-Suomessa
joinakin vuosina jopa kauden suurin. Näin kävi etenkin
vuosina 1976, 1981, 1984 ja 1993. Kahdeksalla asemalla
mitattiin kaikkein suurin kuukausiarvo kesäkuussa,
kuudella heinäkuussa. Yli 200 millin arvoja on koko
aineistossa kolme; Tikkakoski 222 mm (kesäkuu 1970)
ja 214 mm (heinäkuu 1973) sekä Jokioinen 207 mm
(kesäkuu 1970). Seuraavaksi suurin lukema on yllättäen
Sodankylästä; 198 mm heinäkuussa 1973.
Kuuden viime vuosikymmenen ajalta on kesäkuu 1970
todennäköisesti se kuukausi, jolloin astiahaihdunta on
ollut valtakunnallisesti suurin. Taulukon 1 asemista oli
silloin toiminnassa 9, niistä kuudella tuon kuukauden
lukema on asemansa maksimi. Eteläisin noista kuudesta
on Jokioinen, pohjoisin Apukka.

Trendit
Haihdunta ei voi olla immuuni ilmastonmuutoksen
vaikutuksille. Suomessa ei kuitenkaan ole taidettu tutkia,
onko haihdunnassa tapahtunut tilastollisesti merkitseviä
muutoksia. Tämän tutkimuksen aineisto tarjoaa tähän
mahdollisuuden. Katsotaanpa taulukkoa 2.
Kesäkuun astiahaihdunta on pienentynyt lähes kaikilla
asemilla, poikkeuksina Pesiö ja Kiutaköngäs. Seitsemällä
asemalla merkitsevyystaso on jopa 99,9 %. Jomalan ja
Tikkakosken asemilla (Kuva 3) vähenemä on ollut noin
15 mm vuosikymmentä kohti.
Toukokuulta merkitseviä trendejä löytyy vain kaksi.
Heinäkuussa niitä on kahdeksan, ne painottuvat PohjoisSuomeen ja maan lounaisosaan. Nämäkin trendit ovat
kaikki alenevia. Niin ovat myös kaikki elokuun viisi
trendiä. Syyskuun kuuden trendin joukossa on koko
aineiston ainoa kasvava trendi, tosin erittäin loiva ja vain
95 % tasolla merkitsevä.
Koko kauden haihduntasumma on merkitsevästi alentunut 11 asemalla. Etelä- ja Keski-Suomen asemilla vähenemä on keskimäärin 23 mm/10 a, Pohjois-Suomessa
19 mm/10 a. Kuvassa 4 on esitetty Ruukin aineisto.

Miten naapurimaissa?
Ruotsissa haihduntaa on perinteisesti laskettu säämuuttujien avulla, astiamittauksia on tehty vain erillistutkimuksissa. Itärajan takana tilanne on ollut tyystin toinen.

Taulukko 2. Astiahaihdunnan merkitsevät trendit (mm/10 a) eri havaintopaikoilla. Merkitsevyystasot 99,9 % (***),
99 % (**) ja 95 % (*). .
Paikka

Jakso
VI

VII

VIII

IX

Koko kausi

-10***

-7**

-3*

-40***

Jomala

1974-2010

-15***

-9**

Mietoinen

1960-2009

-10***

-5*

Jokioinen

1958-2012

-7**

Mikkeli

1960-2012

-4*

Tohmajärvi

1960-2008

-6**

Ylistaro

1958-2018

-6**

Tikkakoski

1968-2013

-14***

Maaninka

1959-2018

-3*

Ruukki

1960-2018

Pesiö

1981-2018

-3*

-9***

-17**
-10*
-15**

-6*

-6**

-8***

-3*

-33***
-23***
-23**

Kiutaköngäs

1978-2012
1960-2015

-8***

-6***

Sodankylä

1958-2014

-7***

-7***

-3*

Kevo

1968-2018

-6***

-8***

-3***

12

8

5

38

-2**
+1*

Apukka

lkm
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Trendi (mm/10 a)
V

-7*

2

-3**

-15*
-20***

-1***

-18***
-17***

6

11
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Neuvostoliitto oli 1900-luvun puolivälissä hydrologian
johtavia maita. Niinpä laaja haihdunta-astiaverkko perustettiin jo vuonna 1954. Jättivaltion Euroopan puoleisessa
osassa oli vuosikymmenten ajan lähes 150 haihduntaasemaa. Mittauslaitteena oli GGI3000-astia. Sen halkaisija oli 62 cm eli noin puolet Class A astian halkaisijasta.
Toisaalta venäläinen astia oli kaksi kertaa syvempi kuin
Class A.

Paradoksi vaiko ei?
Monilla puolilla maailmaa haihdunta Class A -astioista on
pienentynyt (esim. McVicar & al 2012). Mutta maapallon
lämmetessä hydrologisen kierron pitäisi voimistua, kun
energiaa on saatavilla enemmän. Tästä voimistumisesta
onkin nähtävissä merkkejä. Tilanne on näyttänyt niin
ristiriitaiselta, että tutkijat ovat turvautuneet nimitykseen
”evaporation paradox”.

Neuvostoliiton hajottua haihduntamittaukset vähenivät
oleellisesti. Muun muassa kaikki neljä Karjalan tasavallassa
sijainnutta asemaa lopetettiin. Tämän vuosikymmenen
alussa toiminnassa oli 49 asemaa. Näihin perustuen
Speranskaya (2016) analysoi haihdunnan trendejä jaksolla
1954–2010. Hän jakoi Euroopan puoleisen Venäjän
kymmeneen osa-alueeseen, joista Suomen lähinnä sijaitsee
eteläisen taigan länsiosa. Sen alueella touko-syyskuun
haihdunta oli keskimäärin 420 mm. Se pieneni jakson
aikana 11 mm vuosikymmentä kohti. Kauempana idässä
pienenemä oli kaksinkertainen.

Selityksiä astiahaihdunnan pienenemiselle on toki löydettävissä. Tulevan auringonsäteilyn määrä pieneni etenkin
1900-luvun jälkipuoliskolla ilmansaasteiden lisääntymisen myötä. Tämä muuttuja korreloi astiahaihdunnan
kanssa paljon vahvemmin kuin ilman lämpötila. Tämä
ilmeni mm. laajassa Pohjois-Amerikan kattavassa tutkimuksessa jaksolle 1951 – 2014 (Hember & al 2017).
Myös tuulen nopeus ja ilman kyllästysvajaus olivat merkitseviä selittäjiä, mutta heikompia kuin edelliset. Kaikkien
nämä korrelaatiot ovat positiivisia, eli haihdunta kasvaa
näiden muuttujien myötä.

Kantalahden haihdunta-asemalta oli käytettävissä jakson
1961–1989 kesä-elokuun haihduntasummat. Ne alenivat
ko. jakson aikana 41 mm. Vastaava alenema Sodankylässä
(etäisyys 240 km) oli 38 mm, Apukassa (300 km) selvästi
suurempi, 81 mm.

Ilmakehän sameneminen ja tulosäteilyn väheneminen
jatkuvat yhä monissa kehitysmaissa. Tuulen keskinopeuden muutoksista ei ole selkeitä viitteitä, myrskyjen
voimistuminenkin on toteen näyttämättä. Joillakin
maapallon alueilla suhteellinen kosteus on kasvanut siinä

250

Tikkakoski, kesäkuu

200
y = -1,383x + 172
R² = 0,35
150

100

50

0

1968

1978

1988

1998

2008

Kuva 3. Kesäkuun astiahaihdunnat (mm) Tikkakosken havaintoasemalla jaksolla 1968 – 2013.
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Kuva 4. Touko-syyskuun astiahaihdunnat (mm) Ruukin havaintoasemalla jaksolla 1960 – 2018. Erittäin kuivan kesän
2018 haihdunta oli suurin liki puoleen vuosisataan.

määrin, että lämpötilan noususta huolimatta ilman kyllästysvajaus on pienentynyt (Ji & Zhou 2011).
Viime vuosien tutkimuksissa on saatu yhä selvempiä
viitteitä siitä, että astiahaihdunta olisikin kääntynyt

nousuun (esim. Wang & al. 2019). Ehkä paradoksin
vuosikymmenet ovatkin jo ohi? Valitettavasti Suomen
haihdunta-asemaverkon jäänteillä ei kysymykseen pysty
vastaamaan.
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Sulfaatin ja hiilen vaikutus Turun Maarian
altaan pohjasedimentin ainekiertoihin
Vaikka sulfaatin vesistöjä rehevöittävä vaikutus on tunnettu vuosikymmeniä,
makeille vesille haitallista sulfaattitasoa ei tiedetä. Selvitimme laboratoriokokeilla sulfaatin vaikutusta fosforin vapautumiseen Maarian altaan sedimentistä.
Tarkoituksenamme oli arvioida, voiko veden sulfaattipitoisuuksia nostavien
vesiensuojelumenetelmien käytöllä olla rehevöittäviä vaikutuksia vesistöissä.
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K

iinnostus sulfaatin (SO42−) vesistövaikutuksiin on lisääntynyt
viime vuosina muun muassa
peltojen kipsikäsittelyn myötä.
Tämän lupaavan vesiensuojelumenetelmän
seurauksena sulfaattikuormitus vesistöihin
kasvaa (Ekholm ym. 2012). Myös vesistökunnostuksissa käytettävät rautayhdisteet
sisältävät usein sulfaattia.
Jo Hasler ja Einsele (1948) tunsivat
sulfaatin rehevöittävän vaikutuksen järvissä.
Mekanismi liittyy mikrobiologiseen sulfaatin
pelkistymiseen, mikä voi johtaa pohjasedimentin raudan saostumiseen sulfideina ja
fosforin vapautumiseen. Näin on käynyt
esimerkiksi Siilinjärven Kolmisopessa
(Lehtoranta ja Ekholm 2013, Saarijärvi ym.
2013). Mereen kohdistuvasta sulfaattikuormituksesta ei ole haittaa, koska merivesi
sisältää luontaisesti runsaasti sulfaattia.
Sulfaatin rehevöittävää vaikutusta selittää
rikin, raudan ja hiilen kiertojen kytkeyty-

minen fosforin kiertoon (Lehtoranta ym.
2009; Moore & Reddy 1994; Chen ym.
2016). Suuri osa sedimentin fosforista on
sitoutuneena rautaoksideihin. Hapettomissa
oloissa rautaoksidit pelkistyvät mikrobiologisesti liukoiseksi pelkistyneeksi raudaksi
(Kuva 1a). Samalla rautaan sitoutunut
fosfori vapautuu. Kun pelkistynyt rauta
kulkeutuu hapelliseen sedimenttikerrokseen,
rauta hapettuu ja suuri osa fosforista sitoutuu
vastamuodostuneisiin rautaoksideihin.
Rauta pelkistyy mikrobiologisesti myös
runsassulfaattisessa ympäristössä. Sulfaatti
voi kuitenkin häiritä raudan kiertoa, kun
sulfaatin pelkistyessä muodostuu sulfideja
(Kuva 1b). Sulfidit reagoivat raudan kanssa
ja muodostavat kiinteitä sedimenttiin jääviä
rautasulfideja. Rauta ei kierrä sedimentissä
ja uusia rautaoksideja ei pääse syntymään.
Raudasta vapautunut fosfori puolestaan
jää rehevöittämään vesistöä. Orgaanisen
aineksen määrä kasvaa ja lisää hapen kulutusta järvessä. Sulfaatti ei siis suoraan lisää

Kuva 1. Raudan, fosforin ja rikin ainekierrot sedimentissä, kun sulfaattia on niukasti (A) ja runsaasti (B). [Mukailtu Wu ym. 2018]
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fosforin vapautumista sedimentistä, vaan haittavaikutus
ilmenee vasta sulfidien muodostumisen jälkeen. Tämän
vuoksi fosforin kierto voi riippua merkittävästi vesistön
sulfaattipitoisuudesta (vrt. kuvat 1a ja b). Kokeessamme
pyrimme tuomaan esille sulfaatin vaikutusta raudan ja
fosforin esiintymiseen hapettomassa ympäristössä.
Sulfaattia päätyy vesistöihin useista eri lähteistä: pelloilta,
metsistä, kaivostoiminnasta, metsäteollisuudesta, yhdyskunnista, liikenteestä ja energiatuotannosta. Näiden
ohella jopa vesiensuojelu- ja kunnostusmenetelmät,
kuten peltojen kipsikäsittely ja rauta- tai alumiininsulfaatilla tehdyt virtavesien ja järvien fosforisaostukset voivat
nostaa sulfaattipitoisuuksia.
Kuinka paljon sulfaattipitoisuus saa nousta vesistössä
ennen kuin se alkaa vaikuttaa raudan kiertoon ja fosforin
vapautumiseen? Entä miten rehevyys, eli käytettävissä
oleva hiilen määrä, vaikuttaa pohjasedimentissä tapahtuvaan sulfaatin pelkistykseen? Vastaaminen näihin olisi
järvimittakaavassa vaikeaa ja siksi toteutimme laboratoriokokeen, jossa pystyimme kontrolloimaan sulfaatin
ja hiilen määriä ja samalla seuraamaan, miten käsittelyt
vaikuttivat ainekiertoihin.

Selvyyttä ainekiertoihin laboratoriokokeilla
Tutkimme sulfaatin ja käyttökelpoisen hiilen vaikutusta raudan, mangaanin, fosforin ja typen käyttäytymiseen Turun Maarian altaan vesi- ja sedimenttisuspensioissa. Koeyksiköitä oli kaikkiaan 14 ja yksiköt 1 – 10
sisälsivät 200 g märkäsedimenttiä ja 800 ml järvivettä.
Koeyksiköihin 7 – 10 lisättiin formaldehydiä biologisen
toiminnan pysäyttämiseksi. Koeyksiköt 11 – 14 sisälsivät
pelkästään Maarian altaan vettä. Sulfaatin ja orgaanisen
hiilen tasoja manipuloitiin siten, että sulfaatilla tasoja oli
kolme (Maarian altaan veden 10 – 15 mg/l, +30 mg/l,
+100 mg/l) ja hiilellä kaksi (Maarianaltaan sedimentin
hiili 34 mg/g ja +1 % sedimentin kuiva-aineesta). Sulfaatti
lisättiin natriumsulfaattina ja hiili dekstroosina.
Koeyksiköiden vedestä analysoitiin liuennut fosfori-,
rauta-, sulfaatti-, mangaani-, ammonium-typpi- ja
nitraattityppipitoisuus sekä pH ja sähkönjohtavuus.
Lähtötilanne määritettiin vuorokauden kuluttua sedimentti-vesi -suspensioiden valmistamisesta, jonka
jälkeen koeyksiköistä poistettiin happi typpikuplituksella. Koeyksiköitä pidettiin huonelämpötilassa hapettomissa oloissa ja pimeässä noin viisi kuukautta. Kahden
kuukauden (55 vrk) kuluttua yksiköistä otettiin näytteet
typpi-ilmakehässä (Kuva 2), jonka jälkeen koetta jatkettiin vielä kolmisen kuukautta (87 vrk). Tämän jälkeen
yksiköistä otettiin jälleen näytteet ja yksiköihin palautet-
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Kuva 2. Kaksi kuukautta hapettomissa olosuhteissa ol
leita koeyksiköitä ja näytepulloja typpiteltassa ennen
näytteenottoa. [Kuva: Pasi Laaksonen]

tiin hapelliset olosuhteet. Viimeinen näytteenotto tehtiin
14 vuorokautta hapellisten olosuhteiden palauttamisen
jälkeen. Näytteet analysoitiin mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen.

Sedimentin biologiset prosessit määrittelivät
fosforin kiertoa
Fosforipitoisuus ei juurikaan muuttunut niissä koeyksiköissä, joissa oli vain Maarian altaan vettä. Sedimenttiä
sisältävissä koeyksiköissä veden fosforipitoisuudet sen
sijaan nousivat kahdessa kuukaudessa alkupitoisuudesta
54 µg/l tasolle 4 300 – 5 200 µg/l ja viiden kuukauden
inkuboinnin jälkeen aina 6 000 µg/L saakka. Yksiköissä,
joiden mikrobitoiminta oli estetty formaldehydillä, fosforipitoisuudet jopa laskivat. Tämä osoittaa mikrobiologisten prosessien merkittävän roolin fosforin vapautumisessa. Nämä prosessit myös lisäsivät raudan ja ammoniumin pitoisuutta sekä alensivat voimakkaasti sulfaatin
pitoisuutta.

Sulfaatin ja hiilen vaikutus sedimentin fosforin
vapautumiseen
Sulfaatin vaikutus vapautuvan fosforin määrään jäi kokeessamme yllättävän vähäiseksi. Sulfaattipitoisuuden nosto
luontaisesta, alle 15 mg/l:sta noin 40 mg/l:aan lisäsi fosforipitoisuutta vain noin 3 % ja nosto noin 105 mg/l:aan
noin 13 % kahden kuukauden hapettoman koejakson
aikana. Hapettomien olosuhteiden jatkaminen kolmella
kuukaudella lisäsi fosforin vapautumista vielä noin 15 – 20
prosentilla kaikissa muissa, paitsi 2 tason sulfaatti- ja hiililisäyksen yksikössä. Tämä poikkeama johtunee hiili- ja
sulfaattilisäyksen tuottamasta suuremmasta biomassasta,
joka mahdollisesti sitoi fosforia.
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Sedimentin fosforin vapautumisen ohella on tärkeää
tietää, miten fosforille käy, kun olot palautuvat hapellisiksi. Kahden viikon hapettamisjakso osoitti, että suurin
osa veteen vapautuneesta liuenneesta fosforista sitoutui
uudelleen hiukkasmaiseen muotoon. Hapettomuudessa
fosforia vapautui veteen eniten koeyksiköissä, joihin oli
lisätty sulfaattia ja hapettamisen jälkeen sitä myös jäi
niihin runsaimmin (Kuva 4).
Hiililisäys vaikutti sulfaattia merkittävämmin liuenneen
fosforin esiintymiseen hapettamisen jälkeen. Hiililisätyissä
koeyksiköissä fosforin pitoisuudet jäivät hapetuksen
jälkeen selvästi alemmalle tasolle verrattuna yksiköihin,
joihin lisättiin vain sulfaattia. Fosforipitoisuus aleni lähes
poikkeuksetta jopa lähtötilannetta alhaisemmalle tasolle.
Tämä johtui ilmeisesti siitä, että yksiköt sisälsivät runsaasti
rautaa eli niissä oli suurin potentiaali sitoa fosforia, kun
näytteet hapetettiin.
Hiililisäys lisäsi selvästi raudan, mangaanin ja ammoniumin vapautumista sedimentistä hapettomissa oloissa.
Lisäyksellä ei kuitenkaan ollut kovin merkittävää vaikutusta fosforin vapautumiseen. Tämä havainto poikkeaa
esim. Lehtorannan ym. (2009) ja Ekholmin ym. (2011)
tutkimuksista, joissa hiili lisäsi huomattavasti fosforin
vapautumista. Hiililisäyksen vaatimaton vaikutus fosforin

vapautumiseen kokeessa saattoi johtua Maarian altaan
sedimentin sisältämästä hajotuskelpoisesta hiilestä. Tämä
hiili riitti tehokkaaseen raudan pelkistymiseen ja fosforin
vapautumiseen raudasta, mistä johtuen hiililisäys kasvatti
vain niukasti raudasta vapautuvaa fosforia.

Johtopäätökset
Kokeissamme sulfaatti lisäsi fosforin vapautumista sedimentistä veteen varsin maltillisesti. Myös rehevöitymistä
jäljittelevä hiili lisäsi niukasti fosforin vapautumista. Hiili
lisäsi kuitenkin merkittävästi mineralisaatiota, mikä tuli
esiin raudan, mangaanin ja ammoniumin vapautumisena
sedimentistä. Koeyksiköiden hapettaminen muodosti
”tuoreita” rautaoksideja, jotka sitoivat fosforia tehokkaasti. Hiililisäys kasvatti tämän raudan määrää, mikä
mahdollisti fosforin sitoutumista. Pitoisuudet putosivat
jopa Maarian altaan vedessä tavatun lähtötilanteen pitoisuuden alle. Tulosten perusteella Maarian altaan sedimentin läheisen veden korkeat rautapitoisuudet lisäävät
fosforin sitomispotentiaalia hapellisten olosuhteiden
palautuessa esimerkiksi täyskierron seurauksena.
Tulosten perusteella peltojen kipsikäsittelystä tai vesistöjen
kunnostuksina toteutetuista fosforisaostuksista aiheutuva sulfaattipitoisuuden nousu johtaisi melko vähäi-

Kuva 3. Pitoisuuksien muutokset sedimenttiä sisältävien koeyksiköiden vedessä. kokeen alkutilanteessa, 2 ja 5 kk pi
tuisen hapettoman jakson jälkeen sekä 14 vuorokauden kuluttua hapellisten olosuhteiden palauttamisesta. Sulfaat
titasot sekä tieto hiilen lisäyksestä on merkitty kuvaajien alle.
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Kuva 4. Sulfaatin vaikutus sedimenttiä sisältävien koeyksiköiden veden fosforipitoisuuteen a) alkutilanteessa, b) 2 kk
hapettoman jakson jälkeen, c) 5 kk hapettoman jakson jälkeen ja d) lopussa tehdyn hapettamisen jälkeen.

seen fosforin vapautumisen kasvuun Maarian altaan sedimentistä. Veden laatu ja pohjasedimentin ominaisuudet
kuitenkin vaihtelevat vesistöissä, mikä vähentää tulostemme yleistettävyyttä. Tarvitaan kokeita erilaisista sedimenteistä, jotta voidaan päätellä, mikä on sulfaattikuormituksen vaikutus fosforin kiertoon erityyppisissä vesistöissä. Sulfaattikuormituksen osalta on siis edelleen syytä
noudattaa ns. varovaisuusperiaatetta ja välttää sulfaattipitoisuuksien kasvua hapettomuudesta kärsivissä vesistöissä.

Tutkimus toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä
Sulfaattikuormituksen vaikutukset fosforin vapautumiseen sedimenteistä makean veden vesistöissä –hankkeessa.
Hanketta rahoittivat Maa- ja vesitekniikan tuki ry ja
Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeeseen osallistui
myös ympäristöministeriön rahoittama Saaristomeren
vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä –
hanke (SAVE).
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ja toistuvuudessa tapahtuvien muutosten vaikutukset läpileikkaavat koko
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VESIHUOLLON HISTORIAA

Mauno Kemppainen, Risto Huttunen ja Heikki Pietilä muistelevat Kirkkonummen tapahtumia puolen vuosisadan takaa.

Paineviemäröinnin yleistyminen
alkoi puoli vuosisataa sitten
– Kirkkonummen hankkeen vetäjät muistelevat
Kirkkonummen kunta alkoi rakennuttaa 1970-luvun taitteessa viemärilinjaa Hindersbyn pumppaamolta meren rannalla olevalle Strömsbyn jätevedenpuhdistamolle. Suunnitelmat viettoviemäristä ja haastavat maaperäolosuhteet uhkasivat nostaa rakentamisen kustannukset sietämättömiksi. Aamuyön
tunteina syntynyt idea muutti hankkeen kulun ja viitoitti tietä uuden tekniikan käytölle myös tulevissa
haja-asutusalueiden viemärihankkeissa.

N

paamoon, jotka oli sijoitettu varsin vaikeasti rakennettaviin maastokohtiin. Asuinalueiden kohdalle ehdotettiin
viettoviemäriä 1000 mm betoniputkessa. Myös viemärilinjan maaperäolosuhteet olivat vaikeat rakentamisen
kannalta; alavassa laaksossa maaperä oli osin suota ja myös
Syväjärven alitus oli suunnitelmissa.

Alustavat kunnan suunnitelmat perustuivat PEH 380-6
-muoviputkiin ja viettoviemäreihin sekä kahteen pump-

Perusyhtymä Oy:n vastikään nimitetty nuori työpäällikkö Heikki Pietilä laski urakkatarjouksen tarkemmin
ymmärtämättä, kuinka työ pystyttäisiin toteuttamaan.

opeasti kasvanut Kirkkonummen keskusta
ja sen lähialueet vaativat uutta viemäröintikapasiteettia 1970-luvun alussa.
Niinpä Hindersbyn pumppaamolta
suunniteltiin noin kuuden kilometrin viemärilinja
Itämeren rannalla sijaitsevalle Strömsbyn kunnalliselle
jätevedenpuhdistamolle.
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VESIHUOLLON HISTORIAA

Suunnitelmat
vesihuollon
elinkaarelle.
fcg.fi/vesihuolto
Perusyhtymän uusi suunnitelma Kirkkonummen paineviemäristä
vuodelta 1971.

Urakka tuli, mutta olosuhteiden
selvitessä tunnelmat muuttuivat
paniikinomaisiksi. Mikäli kohde
olisi toteutettu alkuperäisellä
suunnitelmalla, riskit olisivat
olleet suuret ja Pietilän työpaikka
vaarassa.
”Valvoin seuraavat yöt ja mietin
kuumeisesti, miten tilanteesta
selvitään. Eräänä aamuyön
hetkenä sain idean, että kohde
voitaisiin ehkä toteuttaa niin, että
paineputki rakennettaisiin yhtenäisenä linjana puhdistamolle ja
tulevat asuinalueet liitettäisiin
paineelliseen putkeen pienpumppaamoilla takaiskuventtiilein”,
Pietilä muistelee.
Pietilä ehdotti uutta ideaa toimialajohtaja Risto Huttuselle,
jonka mielestä ajatus oli loistava. Näin Perusyhtymä antoi
kunnalle uuden tarjouksen,
kaksi miljoonaa markkaa alkuperäistä tarjousta halvemmalla.

Kustannussäästöjä laskettiin
saatavan myös käytön aikana.
Uusissa urakkaneuvotteluissa
kunnan suunnittelijat suhtautuivat uuteen ideaan skeptisesti,
mutta kunnaninsinööri Mauno
Kemppainen halusi jatkaa uuden
suunnitelman kanssa, sillä kustannussäästöt olivat merkittävät.
Kunta edellytti Perusyhtymältä
työlle neljän vuoden lisätakuun,
ja niin projekti saatiin liikkeelle
uuden suunnitelman mukaan.

FCG

”Ilman Risto Huttusen asiantuntemusta ja rohkeutta sekä
Mauno Kemppaisen myötävaikutusta projekti ei olisi uusilla
suunnitelmilla koskaan lähtenyt
liikkeelle. Urakka onnistui hyvin
ja kaikki osapuolet hyötyivät.
Samalla idealla toteutetaan myös
tänä päivänä monet haja-asutusalueiden viemäröintilinjat, ja
saavutetut kustannussäästöt ovat
suuria”, Heikki Pietilä kertoo.
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LIIKEHAKEMISTO
b bAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

b bVESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET


Tehdään
yhdessä
Slatek (80 x 80)
maailman parasta
vettä.


TUOTTEITAMME:




Välppäysyksiköt

Fennowater (80Hiekanerotusx 60) ja
kuivausyksiköt
Lietekaapimet




Sekoittimet
Ruuvipuristin FW 400/1250/0.5, Q = 150 kgDS/h

Ruuvipuristin FW250/750/0.5, Q= 60kgTS/h
hydraulinen kapasiteetti 4m³/h



Lastausväylä 9, 60100 Seinäjoki
Karjalankatu 2 A 17, 00520 Helsinki
Puh. 06 – 420 9500, Fax. 06 – 420 9555



www.fennowater.fi

Lietteentiivistys- ja
kuivausyksiköt
Kemikaalinannostelulaitteet
Flotaatioyksiköt
Lamelliselkeyttimet
Biologiset
puhdistamot

www.slatek.fi

bbJÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY
Pa-Ve (80x100)
Huber (80 x 50)
WASTE WATER Solutions

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti
Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620
info@huber.fi
www.huber.fi

bbVEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET
www.kaiko.fi

•

b bVESIKEMIKAALIT

Vuodonetsintälaitteet

• (80 x 50)
Kaiko
Vesimittarit

•
•
•

Annostelupumput
Venttiilit

Vedenkäsittelylaitteet

Puhelin (09) 684 1010
Kaiko Oy
Henry Fordin katu 5 C kaiko@kaiko.fi
www.kaiko.fi
00150 Helsinki

RICTOR® PYÖRREFLOTAATIO
• Maailman tehokkain veden- ja
jäteveden puhdistusmenetelmä
• Flotaatiolaitossuunnittelua
Rictor (80 x
ja toimituksia yli 50 vuotta
SIBELIUKSENKATU 9 B

30)

Sovelluksia juoma- ja
jätevedenkäsittelyyn
Kemira (80x80)
Tarjoamme asiakkaillemme sovelluksia
aina kemiallisesta saostamisesta
biologisen käsittelyn tukemiseen, hajunja korroosiontorjuntaan, desinfiointiin ja
lietteenkäsittelyyn Ratkaisemme ongelmat
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
Lue lisää: www.kemira.com/fi

PUH. 09-440 164

4800250 www.vesitalous.fi
HELSINKI
www.rictor.fi
Rictor_2017.indd 1
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LIIKEHAKEMISTO
b bSUUNNITTELU JA TUTKIMUS

Ramboll (80x60)
Pöyry (80 x 70)

www.poyry.fi
vaihde 010 3311

Sweco (80 x 40)

Vesihuollon ja
hulevesisuunnittelun
WSP
(80 x 40)
palvelut

wsp.com

johanlundberg

Kaivamattoman (no-dig) tekniikan
asiantuntijakonsultit
Kaikki uudisasennus- ja saneerausmenetelmät
www.johanlundberg.ﬁ

info@johanlundberg.ﬁ

Olisiko tässä paikka sinun
ilmoituksellesi?
Pyydä tarjous ilmoituksesta
ja suunnittelusta:
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
Tuomo Häyrynen 050 585 7996

Teollisuuden
Vesi 80x70
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Lauri Äystö, Niina Vieno, Päivi Fjäder, Jukka Mehtonen and
Taina Nystén: Pharmaceutical load to wastewater treatment
plants and their primary emission sources

P

harmaceuticals reach the environment mainly through municipal wastewater treatment plants. The pharmaceutical load
coming to the treatment plants originates in various types of
primary emission sources such as households, medical facilities
and pharmaceuticals industry. If significant local emission sources
could be identified for pharmaceuticals, it could be possible to
reduce the contamination even before sewage coming from such
sources reaches the municipal wastewater treatment plant.
Tiina Sikanen, Sanja Karlsson, Lauri Äystö, Niina Vieno
and Jari Yli-Kauhaluoma: A systematic approach for distin
guishing the impact of pharmaceutical metabolites on envi
ronmental measurements

T

he majority of environmental pharmaceutical emissions are
estimated to originate from pharmaceuticals taken by people
and excreted into wastewater. The environmental contamination
by pharmaceutical residues is measured principally on the basis
of the original molecular form. This does not necessarily give the
right picture of the overall contamination, as in practice most
pharmaceuticals are excreted from the system in the form of many
different metabolites.
Mika Mänttäri, Timo Vornamo and Mari Kallioinen:
Techniques for eliminating pharmaceuticals from wastewater

B

y comparison with the situation globally, wastewater treatment
in Finland is in good shape. In spite of this, pharmaceuticals
get into the environment from treatment plants and these may
pose an appreciable risk if they reach the environment. Present-day
treatment processes can be updated to produce almost pharmaceutical-free water by adding to them a tertiary treatment stage such
as oxidation, adsorption or membrane filtering.
Jyrki Laitinen, Niina Vieno and Kari Kandelberg: The
cost-effectiveness of treatment of pharmaceutical residues in
lake waters

M

unicipal wastewater treatment plants have traditionally been
built to eliminate solids, organic materials, phosphorus and
nitrogen from wastewater. In addition to these, however, wastewater has been found to contain various harmful substances such
as pharmaceutical residues, which may pass through the treatment
process into the waterways or be retained in sludge. It would be
important to know where, how and at what cost it would be worthwhile to remove pharmaceuticals from wastewater.

Niina Vieno, Tiina Sikanen, Lauri Äystö, Jukka Mehtonen, Sanja
Karlsson and Taina Nystén: The benefits and challenges of envi
ronmental classification for pharmaceuticals

T

he introduction of environmental classification open to everyone
would promote the production and disclosure of environmental information on pharmaceuticals. This could be utilised to boost the knowledge
of professionals in water supply and healthcare about the negative environmental impacts of pharmaceuticals and to promote sustainable public
procurement of pharmaceuticals. However, a system based purely on the
harmful effects of the active ingredients in pharmaceuticals will not be the
most suitable way to redirect the consumption of pharmaceuticals towards
products with lesser environmental impacts. That will require an assessment of environmental impacts of the pharmaceutical’s entire lifecycle.
Niina Vieno, Lauri Äystö, Jukka Mehtonen, Tiina Sikanen, Sanja
Karlsson, Päivi Fjäder and Taina Nystén: Assessment of the risks
of pharmaceutical residues to waterways in Finland

T

he environmental risks due to pharmaceuticals in Finland were
assessed computationally and on the basis of measurements of waterways. On the basis of the computational estimate, 29 pharmaceuticals
were estimated to pose a risk to the waterways in Finland. Of these, four
substances (diclofenac, azithromycin, ciprofloxacin and 17α-ethinylestradiol) of the concentrations measured in Finnish surface waters exceed the
estimated threshold for harmful concentrations. For ten substances, the
measured concentrations were below the estimated harmful levels. For
fifteen of the substances, there is no measured data on concentrations
or the detection limit of the method of analysis used is not low enough.
Antonina Kruglova, Irina Levchuk, Anna Mikola and Maria
Valtari: Eliminating pharmaceuticals from Finnish municipal waste
water

A

research project by Aalto University examined the elimination of
pharmaceuticals in situations typical of Finnish wastewater treatment plants. On the basis of the study, a low temperature in particular
diminishes the elimination of pharmaceuticals, and this should be taken
into consideration when planning enhancements in the elimination of
pharmaceuticals.
Erkki Vuori: In Aqua Veritas

A

chemical study of wastewater has expanded from the analysis of
foreign substances known to be pollutants to also include the kind
of marker substances which indicate the population’s health, behaviour
and lifestyle. An epidemiological study of wastewater already yields independent information on the use of drugs, alcohol and nicotine by the
population of the target area as well as variations in nutrition levels, health
and stress levels.
Other articles

Jukka Mehtonen, Lauri Äystö, Niina Vieno and Taina
Nystén: Pharmaceuticals in the pharmaceutical industry’s
environmental permits

T

he pharmaceutical emissions of the pharmaceutical industry
are unknown in Finland and the Western countries. No
threshold values have been set for pharmaceutical emissions
or concentrations in national legislation or at the EU level.
Improvements should be made in the inclusion of pharmaceutical discharges in the environmental permit procedures for the
pharmaceutical industry.
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Taina Nystén and Lauri Äystö: Policy instruments and
effective advanced wastewater treatment methods can reduce
environmental load of pharmaceuticals (Editorial).
Antti Kaseva, Emilia Suvanto, Hanna Hänninen, Jouni
Lehtoranta and Petri Ekholm: The impact of sulphate and carbon
on ground sediment cycles in the Maaria reservoir in Turku
Noora Paronen: Pharmaceutical residues are affected in all stages
of a product’s lifecycle
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Lääkejäämiin vaikutetaan
tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa
Lääkkeet ovat niin tärkeä osa elämäämme ja hyvinvointiamme, että ilman niitä maailmaa olisi vaikeaa
kuvitella. Valitettavasti ihmisen toiminnasta jää aina jälki ympäristöön, ja myös lääkkeistä syntyy sinne
jäämiä. Niistä suuri osa kulkeutuu vesistöihin.

L

uontoon kulkeutuvien lääkejäämien syntyperä
on arviolta seuraava: 88 prosenttia aiheutuu lääkkeiden käytöstä, 10 prosenttia vanhentuneiden
ja ylijääneiden lääkkeiden väärin hävittämisestä
ja 2 prosenttia tuotannosta.
Lääkejäämät eivät kuulu luontoon. Siksi Orion työskentelee jatkuvasti sen eteen, että saamme ympäristöön
päätyvät lääkejäämät niin vähiin kuin se nykytietämyksellä on mahdollista.
Tuotantonsa jäämiin Orionilla on suora mahdollisuus
vaikuttaa. Vaikka niiden osuus globaaleista jäämistä
on suhteessa pieni, pistepäästöissä jäämien lääkepitoisuudet ovat erittäin merkittävät. Tietoisuus, osaaminen
ja työkalut ovat onneksi kehittyneet valtavasti varsinkin
viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Orionilla elinkaariajattelu lähtee liikkeelle tuotekehityksestä, jossa toteutamme tiukat ympäristöriskiarviot.
Raaka-aineet hankimme vain vastuullisiksi tuntemiltamme toimittajilta, joita arvioimme riskiperusteisesti ja
systemaattisesti esimerkiksi tarkastuskäynnein. Emme ole
tässä veneessä yksin: Orion on osa kansainvälistä PSCIaloitetta, joka työskentelee yhdessä kehittääkseen jatkuvasti lääketoimialan toimitusketjun vastuullisuutta.
Tuotantomme jätevesien hallintaan olemme panostaneet
määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Prosessi perustuu nykyisellään erillisviemäröintiin: Erotamme korkean riskin jätevedet muista jätevesistä ja ohjaamme ne erilliseen laitokseen käsiteltäviksi. Ylimääräinen vesi haihdutetaan energiatehokkaasti, ja jäännös poltetaan. Näin saamme talteen
kerätyt lääkejäämät tuhoutumaan sataprosenttisesti.
Kerralla oikein ja suoraviivaisesti. Näin toimimalla vähennämme edelleen jätteen määrää sekä turhaa logistiikkaa.
Olemme myös asettaneet itsellemme korkeat ympäristötavoitteet, joita jo toteutamme. Esimerkiksi vuonna
2019 siirryimme käyttämään tehtaillamme sataprosenttisesti vihreää sähköä ja toteutimme taas onnistuneesti
energiansäästöhankkeita.
Suurin osa luontoon päätyvistä lääkejäämistä aiheutuu
siis tuotannon sijaan lääkkeiden käytöstä: niitä kulkeutuu
eritteiden mukana ja suihkuvesien myötä. Aihe on ongel-

mallinen, sillä reseptilääkkeet on otettava, eikä kuluttajien
tule tehdä tässä oma valintojaan.
Orionilla on yksin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa tähän
kokonaisuuteen, ja siksi sidosryhmien välisen yhteistyön
merkitys korostuu. Pyrimme jatkuvasti lisäämään ymmärrystä, jakamaan tietoa ja miettimään ratkaisuja yhdessä.
Ohjaus ja neuvonta on tärkeää: lääkkeiden oikea käyttö
merkitsee jo sinänsä väärän tai turhan käytön vähentämistä.
Henkilöstömme opastaa terveydenhuollon ammattilaisia
lääketuotteiden käytössä konkreettisesti. Myös pakkausmerkinnät ohjaavat lääkkeiden asianmukaiseen käyttöön.
Liian usein lääkkeiden elinkaari päättyy niiden käyttämisen sijaan vanhentuneiden tai yli jääneiden lääkkeiden hävittämiseen ympäristöä kuormittavalla tavalla.
Lääkkeitähän ei missään nimessä tule heittää sekajätteisiin
tai huuhdella viemäriin vaan palauttaa apteekkiin.
Oikeat pakkauskoot tukevat sitä, ettei lääkkeitä osteta
ylisuuria määriä vanhenemaan. Pakkaukset myös neuvovat
lääkkeiden oikeassa hävittämisessä, sen tiedon lisäksi, jota
jaamme esimerkiksi verkkosivuillamme.
Orion pyrkii jatkuvasti ohjaamaan yleisöä lääkkeiden
asianmukaiseen hävittämiseen yhteistyössä apteekkien ja
muiden sidosryhmien kanssa. Olemme esimerkiksi pääyhteistyökumppani puhtaan Itämeren puolesta toimivalle
John Nurmisen Säätiölle, joka tänä vuonna lisää tietoisuutta #MEIDÄNMERI-kampanjalla. Kampanjassa ovat
mukana myös 75 vuottaan juhlivat Muumit.
Vesistöihin päätyvät lääkejäämät ovat tosiaan monen
tekijän summa. Niin tulee olla niiden torjumisenkin.
Voimme olla onnellisia siitä, että luontoarvojen merkitys
saa niin monet ihmiset, yritykset ja muumit ponnistelemaan yhdessä vesistöjemme hyväksi.

NOORA PARONEN

Head of Corporate Responsibility, Orion Oyj
noora.paronen@orion.fi
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Uponor Barrier PLUS
Talousvettä turvallisesti

Uponor Barrier PLUS merkitsee läpimurtoa ja
turvallisempaa tulevaisuutta puhtaan veden jakelussa
riskialttiilla alueilla. Se yhdistää muoviputkiston
helppouden ja joustavuuden testattuun ja vertaansa vailla
olevaan suojaan jopa voimakkaimpia haitta-aineita kuten
trikloorietyleeniä (TCE) vastaan.

Uponor

Uponor Barrier PLUS. Ajattele pidemmälle.

www.uponor.fi
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