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Yhteenveto
Kesällä 2018 julkisuudessa heräsi huoli, että Neulalahdessa ja Savilahdessa todetut raskasmetallit
voisivat aiheuttaa ympäristö- ja terveyshaittaa, jos ne pääsevät sekoittumaan vesimassaan ja leviämään laajemmalle alueella tehtävien ammusraivausten ja vesirakennustöiden seurauksena. Huolena olivat erityisesti elohopea ja lyijy. Raskasmetallien epäiltiin kertyvän ravintona käytettäviin kaloihin ja vaikuttavan suunnitelmiin rakentaa alueelle.
Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus ja puolustusvoimat tilasivat haitta-aineisiin liittyvän
riskinarvioinnin. Sen toteutuksesta vastasi Sitowise Oy. Riskinarvioinnin tekemistä ohjasivat asiantuntijat Suomen ympäristökeskuksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Geologian tutkimuskeskuksesta.
Riskinarviointia varten kerättiin tietoa alueen vanhoista päästölähteistä, vesiympäristön tilasta ja
sen kehityksestä sekä aiemmista tutkimuksista. Haitta-ainepitoisuuksia ja aineiden käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä tutkittiin laajasti lisää sedimentistä, vedestä ja kaloista. Sedimentistä ja
vedestä tutkittiin mm. liukoisia metalleja, orgaanisia haitta-aineita ja räjähdeaineita. Kaloissa keskityttiin elohopeaan, joka on kalassa suurin mahdollinen terveysriskin aiheuttaja.
Neulalahden ja Savilahden sedimenteissä todettiin ainoastaan lyijyä ja elohopeaa sellaisina pitoisuuksina, että niillä voisi olla ympäristön tai terveyden kannalta merkitystä. Lyijyn ja elohopean pitoisuudet alueen sedimentissä eivät kuitenkaan olleet poikkeuksellisen korkeita valtakunnallisesti
vertailtaessa.
Sedimentin ajoitustulokset viittasivat vahvasti, että Neulalahdessa on tapahtunut 1970-luvulla jokin
kertaluonteinen haitta-ainepäästö ja että aineet ovat vähitellen kulkeutuneet sieltä pohjoiseen ja
Savilahteen. Tämän jälkeen päälle on kasaantunut uutta, puhtaampaa sedimenttiä. Suurimmat
haitta-ainepitoisuudet ovat nyt 12‒16 cm:n syvyydessä sedimentissä, eli ne ovat vähitellen poistumassa eliöiden ulottuvilta. Tulosten mukaan ammusraivaus ei ole merkittävästi sekoittanut lyijyä
tai elohopeaa uudelleen vesimassaan.
Riskinarviointi toteutettiin voimassaolevan riskinarviointiohjeistuksen (Ympäristöministeriö, 2014)
mukaisesti. Sen ensimmäinen tavoite oli selvittää, aiheuttavatko sedimenttien kohonneet haittaainepitoisuudet sellaisia ympäristö- tai terveysriskejä, joita ei voida hyväksyä. Toisena tavoitteena
oli selvittää ammusraivausten ja vesirakentamisen mahdollisesti aiheuttamien riskien hyväksyttävyyttä. Kolmantena tavoitteena oli arvioida, voiko suunnitelluilla maankäytön muutoksilla olla sellaisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, että niitä ei voida hyväksyä. Lisäksi selvitettiin, tarvitaanko
alueella erityisiä riskinhallintatoimia haitta-aineiden vuoksi.
Riskejä arvioitiin todennäköisimmässä riskitilanteessa ja varmuuden vuoksi myös pahimmassa ajateltavissa olevassa päästö-, kulkeutumis- ja altistustilanteessa.
Vesirakentamisen riskitarkastelussa keskityttiin kohteisiin, joissa vesistötäyttöjä, ammusten raivausta, ruoppauksia, putkien tai kaapeleiden laskuja tai virtausmuutoksia rakentamisesta johtuen
tiedettiin tai arvioitiin tapahtuvan. Riskitarkastelussa huomioitiin myös alueen maankäytön kehittämisen aiheuttama tulevaisuudessa lisääntyvä paine vesialueen hyödyntämiseen virkistyskäyttöön.
Sedimentin, veden tai kalojen haitta-aineiden ei arvioitu aiheuttavan terveysriskiä ihmiselle. Terveysriskeistä arvioitiin laskennallisesti suora ihokosketus sedimentin haitta-aineisiin sekä ruoansulatuselimistön kautta tapahtuva altistuminen sedimenttiä vahingossa syömällä tai ravintona käytettyjen kalojen kautta. Mikään näistä altistumisreiteistä ei laskennan perusteella aiheuta merkittävää terveysriskiä. Kalojen elohopeapitoisuuksien osalta alue ei poikkea muista Suomen sisävesistä.
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Sedimentin raskasmetallipitoisuuksien arvioitiin olevan tasolla, joka ei aiheuta riskiä eliöille. Selvityksessä arvioitiin, voisiko aineiden vapautuminen veteen tai leviäminen kiintoaineen mukana aiheuttaa merkittävää ympäristöriskiä. Mikäli sedimenttiä häiritään voimakkaasti esimerkiksi vesistötäytön yhteydessä, voi haitta-aineista tässä tilanteessa olla merkityksellistä haittaa sedimentissä
ja vedessä eläville eliöille. Laskennallisesti haitta-aineiden kertyminen kaloihin voisi olla merkittävä
riski, mutta mittaustulosten mukaan haitta-aineet eivät merkittävissä määrin kerry alueen kaloihin.
Työssä tarkasteltiin myös alueella käynnissä tai vireillä olevien vesialueeseen mahdollisesti vaikuttavien hankkeiden aiheuttamia haitta-aineriskejä. Näitä olivat räjähderaivaus, ruoppaus, vesistötäyttö, vedenotto- ja purkuputkien rakentaminen, kelluvien talojen ja muiden rakenteiden rakentaminen, virtausväylien muuttaminen (avartaminen kunnostusmielessä ja silta-aukkojen ja -penkereiden rakentaminen), sekä lisääntyvä virkistyskäyttö (uiminen, muu vesiurheilu ja kalastus).
Tulosten perusteella suunnitellut rakennuskohteet on mahdollista toteuttaa ilman, että haitta-aineista aiheutuu liiallista ympäristöriskiä tai terveysriskiä alueen tuleville käyttäjille. Haitta-aineiden
vaikutus maankäyttöön ja alueen kehittämiseen jää vähäiseksi.
Selvityksen suositukset tulee ottaa huomioon alueella jatkossa tehtävissä toimenpiteissä, kuten vesistörakentamisessa. Suositeltuja riskinhallintatoimenpiteitä ovat etenkin vesistön ja kalaston tarkkailu, huolellisesti tehdyt lupahakemukset, riskejä pienentävät työtapamenettelyt, töiden keston
minimointi, vesistörakentamisen aikaiset suojausrakenteet sekä tarvittaessa tarkennetut riskinarviot.

3

Johdanto
Kuopion Neulalahden syvänteissä on todettu kohonneita lyijy- ja elohopeapitoisuuksia. Kohonneiden lyijy- ja elohopeapitoisuuksien on julkisuudessa epäilty aiheuttavan ympäristö- ja terveyshaittaa, jos Neulalahden ammusraivausten ja alueen vesirakennustöiden seurauksena sedimenttiä pääsee sekoittumaan vesimassaan, leviämään laajemmalle alueelle ja kertymään esimerkiksi ravintona
käytettäviin kaloihin. Kohonneita metallipitoisuuksia esiintyy myös viereisen Savilahden pintasedimenteissä.
Lisäksi sedimentin kohonneilla haitta-ainepitoisuuksilla on epäilty olevan merkitystä ranta-alueiden
maankäytön kehittämisessä. Tämän riskinarvion tarkoituksena on selvittää sedimentin haitta-aineista mahdollisesti aiheutuvat terveysriskit ja ekologiset vaikutukset nykytilanteessa sekä suunnitellun maankäytön mukaisessa tilanteessa, jossa alueella on mm. asuinrakennuksia. Lisäksi tarkastellaan vesirakentamisen vaikutusta haitta-aineiden kulkeutumiseen.
Työn tilaajina toimivat Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus ja puolustusvoimat. Työtä ohjasi ohjausryhmä, jossa olivat seuraavat henkilöt:
•

Erkki Pärjälä, ympäristönsuojelutarkastaja, Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut

•

Jouni Hoffren, ympäristötarkastaja, Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut

•

Tanja Leppänen, ympäristöjohtaja, Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut

•

Hannu Kirjavainen, ympäristöterveyspäällikkö, Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuolto

•

Jorma Lappalainen, ympäristönsuojelun erityisasiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus

•

Jussi-Pekka Järvinen, ympäristöylitarkastaja, Pohjois-Savon ELY-keskus

•

Jutta Mikkonen, ympäristönsuojelun ylitarkastaja, Pohjois-Savon ELY-keskus
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•

Tytti Martikainen, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta

•

Kari Koponen, Puolustushallinnon rakennuslaitos

•

Janne Aittamaa, Kainuun prikaati

•

Jari Mäkinen, Geologinen tutkimuskeskus

•

Hannu Kiviranta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

•

Jouni Tuomisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

•

Jani Salminen, Suomen ympäristökeskus

•

Jaakko Mannio, Suomen ympäristökeskus
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Tutkimustulosten käsittelyn ja riskinarvion laati Sitowise Oy, jossa työstä vastasivat Arto Itkonen ja
Minna Vesterinen, ja laadun varmistuksen teki Jenni Haapaniemi. Sedimentti- ja vesinäytteenotosta
vastasi erillisenä projektina Envineer Oy. Geologian tutkimuskeskus vastasi ajoituksista ja Neulalahden pohjanlaadun tulkinnasta.
Riskinarviointi toteutettiin voimassaolevan riskinarviointiohjeistuksen (Ympäristöministeriö, Ympäristöhallinnon ohjeita 6 / 2014) mukaisesti. Opas on ladattavissa ympäristöhallinnon www-sivuilta,
ja sen alkulehdillä on selitetty tässä raportissa käytetty keskeinen käsitteistö.

4

Kohteen kuvaus

4.1

Sijainti
Kohde sijaitsee Pohjois-Savossa noin 2 km Kuopion torilta länteen, Puijonlaakson, Niiralan ja Neulamäen kaupunginosien väliin jäävällä alueella. Kohteen sijainti on esitetty liitepiirustuksessa 1 ja
kuvassa 1.

Kuva 1. Neulalahden ja Savilahden sijainti vihreällä rajauksella.
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Toimintahistoria
Neulalahden ja Savilahden alueella on sijainnut Valtion ammuslataamo ja asevarikko. Sodan jälkeen
vuonna 1947 ammuslataamon rakennukset siirtyivät Valtion metalliteollisuuden (Valmet Oy) omistukseen. Vuonna 1966 ammuslataamon toiminta siirtyi Rikkihappo Oy:lle ja vuoden 1970 loppuun
mennessä tuotanto siirrettiin kokonaisuudessaan pois alueelta. Räjähde- ja ampumatarvikevarastoina toimineiden kallioluolien tyhjennykset aloitettiin vuonna 1982 Neulamäen asuinalueen laajetessa. Asevarikon toiminta loppui kokonaan vuonna 2007.
Sotien jälkeen aina 1970-1980 -luvulle saakka räjähteitä Suomessa hävitettiin yleisen käytännön
mukaan upottamalla niitä vesistöihin. Neulalahden alueelle räjähteitä on upotettu poikkeuksellisen
suuri määrä: Neulalahdesta ja Savilahdesta on 1990-luvulta lähtien nostettu yhteensä noin puoli
miljoonaa räjähdettä, esimerkiksi käsikranaatin sytyttimiä, vanhoja tykistön sytyttimiä, erilaisia räjäyttimiä ja nalleja, mutta myös suurempia tuotteita kuten tykistön ja kranaatinheittimistön kranaatteja. Myös Rikkihappo Oy käytti Neulalahtea hävityspaikkana.
Räjähteissä käytettiin räjähdysaineiden lisäksi sytytysaineita, joissa on elohopeafulminaattia ja lyijyatsidia. Neulalahden ja Savilahden sedimentissä todetut elohopea- ja lyijypitoisuudet ovat olleet
siinä määrin korkeita, että räjähteistä liuenneiden sytytysaineiden lisäksi mahdollinen metallien
lähde ovat sytytysaineet, joita on hävitetty järveen myös sellaisenaan. Tästä ei ole varmaa tietoa,
mutta muitakin tuotteita, kuten komponentteja, pyromassoja ja tähtisädetikkuja, on hävitetty järveen massamaisesti.
Yksi mahdollinen toimija, josta sellaisenaan hävitetyt räjähdeaineet voisivat olla peräisin, on valtion
ammuslataamo. Ammuslataamon toimintaa lopetettiin 1960-luvulla, jolloin myös korkeimmat pitoisuudet ovat syntyneet. Lyijyatsidia tiedetään hävitetyn lataamon alueella kuoppaan. (KAIPR,
Janne Aittomaa, s-posti 29.1.2019).
Tutkimuskohteen ympäristöstä selville saatuja historiallisia kuormituslähteitä on esitetty taulukossa 1. Kuvassa 2 on ilmakuva Savilahdesta vuosilta 1947-1948 (http://www.savilahti.com/savilahden-historia). Vertailun vuoksi kuvassa 3 on esitetty uusi satelliittikuva alueelta. Neulalahden ja
Savilahden ympäristössä sijainneita mahdollisia pilaantuneita maa-alueita on esitetty taulukossa 2.
Tiedot ovat peräisin maaperän tilan tietojärjestelmästä (ns. MATTI-järjestelmä). MATTI-rekisterikohteiden sijainnit on esitetty kuvassa 4.
Taulukko 1. Historiallisia kuormituslähteitä Neulalahden ja Savilahden läheisyydessä.
Muu kuormituslähde

Toiminta (ja mahdolliset toimenpiteet)

Varhainen teollisuus Savilahden alueella

Savilahden tiilitehdas ja tulitikkutehdas 1800-luvun lopulla
(tiilitehdas vuodesta 1850 lähtien ja tulitikkutehdas vuoteen
1896 saakka). Nahkatehdastoimintaa 1900-luvun alussa. Saha
aloitti heti sodan jälkeen ja lopetti 1960-luvulla
(http://www.savilahti.com/varhaisin-historia). Saha on sijainnut nykyisen opiskelijoiden urheilutalon kohdalla.

Puutarhat

Savilahdessa, Savilahden pohjukassa ja Harjulan rinteessä on
1800 –luvun lopulla toiminut useita pieniä kauppapuutarhoja.
Savilahden alueella on lisäksi sijainnut kaupunginpuutarha ja
kasvitieteellinen puutarha. Vanhoilla kauppapuutarhoilla tiedetään käytetyn mm. elohopeaa sisältäviä torjunta-aineita.
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Muu kuormituslähde

Toiminta (ja mahdolliset toimenpiteet)

Harjulan sairaala ja sikala

Ensimmäinen rakennus alueella on vuodelta 1904. Toiminut
vuosikymmeniä ja laskenut jätevetensä Savilahteen (Neulaniemen mökkiläiset ry, 2018).

Ammuslataamon alue

Ammuslataamo aloitti vuonna 1937. Vuonna 1947 rakennukset siirtyivät Valmet Oy:lle ja edelleen vuonna 1966 Rikkihappo Oy:lle. Tuotanto loppui vuoden 1970 loppuun mennessä. Rikkihappo Oy on käyttänyt Neulalahtea jätteiden sijoituspaikkana (http://www.savilahti.com/ammuslataamo-jaasevarikko).

Asevarikko

Neulamäen asevarikkoalueen rakentaminen alkoi 1930-luvun
lopulla, ja luolasto saatiin valmiiksi vuonna 1941. Vuonna
1964 valmistuivat vielä ns. U-tunnelit, 4 kpl. Luolastoa alettiin
tyhjentää vuonna 1982, missä yhteydessä yksittäisiä tavaraeriä on saatettu upottaa myös Neulalahteen (http://www.savilahti.com/ammuslataamo-ja-asevarikko). 1980-luvulta ei
ole tiedossa massamaisia upotuksia (KAIPR, Janne Aittamaa,
s-posti 29.1.2019).

Kuopion keskussairaala (KUKS, sittemmin KYKS ja KYS)

Avattiin vuonna 1959. Laskenut jätevetensä vuosien ajan Savilahteen (Neulaniemen mökkiläiset ry, 2018).

Räjähderaivaus

Räjähteitä raivattiin Neulalahdesta jo vuosina 1997-1998 ns.
Neula-projektissa. Kahden talven aikana räjähteitä nostettiin
noin 130 000 kpl (http://www.savilahti.com/ammuslataamoja-asevarikko). Viimeisin vaihe vuosina 2013-2019. Sedimenttejä on käsitelty keskimäärin 263 m3 vuodessa seuraavasti:
•
•
•

2 000 m2 ja 600 m3 mutapumpulla 6 vuoden aikana
800 m2 ja 80 m3 magneetilla 3 vuoden aikana
1 800 m2 ja 900 m3 kahmarilla 4 vuoden aikana

Nostettu ammusmateriaali on ollut pääsääntöisesti ehjää
(KAIPR, Janne Aittamaa, s-posti 12.9.2018).
Vuosina 1997-2018 raivattua materiaalia on ollut noin
500 000 kpl, josta pienmateriaalia (sytyttimet, nallit, käsiasepatruunat jne.) noin 350 000 kpl ja isompia tuotteita (käsikranaatit, kranaatit, miinat, pommit, raketit jne.) noin 150 000
kpl. Näiden lisäksi on nostettu räjähdysainetta ja pyromassaa
laatikoissa, sekä pienempää bulkkitavaraa noin 20 000 kg,
josta noin 16 000 kg tähtisädetikkuja.
Hulevesiviemärilinjat

Savilahden itäpäähän laskevat Sammakkolammen, Mustinlammen ja Pienen Mustinlammen vedet. Useita muita sadevesiviemäreitä. Valuma-alueella on kaksi jätevedenpumppaamoa. Neulalahden eteläpäässä on hulevesien purkuputkia
(Kuopion kaupunki, 2014).

Ilmalaskeuma

Teollisuuden savukaasupäästöt ovat saattaneet aiemmin
kuormittaa Savilahtea.

Sitowise Oy
www.sitowise.com

Y-tunnus 2335445-0

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

Riskinarvio
Neulalahti ja Savilahti, Kuopio
Versio A0
27.3.2019

9/64

Kuva 2. Ilmakuva Savilahdesta vuosilta 1947-1948 (http://www.savilahti.com/savilahden-historia).

Kuva 3. Uudessa satelliittikuvassa samaa aluetta kuin kuvassa 2 (Google Earth, 28.12.2018).
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Taulukko 2. Maaperän tilan tietojärjestelmän kohteet Neulalahden ja Savilahden rannoilta.
MATTI-kohde/ tunnus

Toiminta (ja mahdolliset toimenpiteet)

Taimi- ja kauppapuutarhat (toiminta loppunut) / 151576

Torjunta-aineiden käyttö, polttonesteiden varastointi ja käsittely

Vanha ammuslataamon alue (toiminta
loppunut) / 130369

Ammuslataamo, myöhemmin moottoriajoneuvojen huolto ja
korjaus, metallipajoja, varastoalue (tutkittu)

Kyllästämö (lopetettu toiminta) /
130307

Siirrettävä pylväskyllästämö (tutkittu, ei puhdistustarvetta)

Täyttöalue (lopetettu toiminta) /
20003357

Aluetta täytetty ylijäämämailla, pintakerroksessa esiintyy paikoin vähäisiä määriä jätettä (tutkittu, ei puhdistustarvetta)

Entinen asevarikko (lopetettu toiminta) /
20001665

Puolustusvoimien toiminta (kunnostettu 2004-2017)

Kuva 4. Taulukossa 2 esitetyt MATTI-rekisterikohteiden sijainnit (Ympäristökarttapalvelu Karpalo
28.12.2018). Lisäksi merkinnät kahdesta pienestä öljyvahingosta, jotka eivät ole vesialueen kannalta merkittäviä haitta-aineiden lähteitä.

4.3

Maankäyttö ja nykyinen toiminta
Kohde sijoittuu pohjoisimpia vesialueita lukuun ottamatta Savilahden osayleiskaava-alueelle ja asemakaavoitetulle alueelle. Asemakaavassa suurin osa alueesta on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta. Osayleiskaavassa Neulalahden pohjukka on osoitettu virkistysalueeksi (V), uimaranta-alueeksi (VV) ja vesiliikenteen alueeksi (LV). Savilahden alue on osoitettu suurelta osin julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY-1). Sekä Neulalahdella että Savilahdella on varattu alueet vesiliikennettä varten (LV).
Nykytilassa alueella on työ- ja opiskelupaikkoja yhteensä noin 19 000 ihmiselle. Asutusta on nykytilassa vain vähän, noin 30 asukasta. Alueella on runsaasti viher- ja virkistysalueita.
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Tuleva käyttö
Alueelle on laadittu Savilahden maankäytön yleissuunnitelma 4.5.2017. Neulalahden ja Savilahden
alueelle on suunniteltu asuinalue 7 000-8 000 asukkaalle. Lisäksi alueelle on tulossa olemassa olevien työpaikkojen lisäksi 5 000-7 000 työpaikkaa sekä oppilaitoksia noin 6 000-7 000 uudelle opiskelijalle. Rakennuksia on suunniteltu rantaan, saareen ja veden päälle (kuva 5). Suunnitteilla on
myös kelluvia uima-altaita, vesipuisto tai muuta vastaavaa virkistystoimintaa.
Alueelle rakennetaan uusia siltoja ja sinne tehdään rantatäyttöjä. Lisäksi alueella on käynnissä
muita hankkeita, mm. jätevesiputkilinjan rakentaminen, vedenpäällinen rakennushanke sekä kaukojäähdytyksen otto- ja palautusputkihanke, jotka saattavat niin ikään vaikuttaa sedimentin tilaan.
Tietoon tulleet tulevat mahdolliset kuormitusta aiheuttavat hankkeet alueella on esitetty taulukossa 3. Maankäyttösuunnitelmassa, kuva 5, on tulevien kuormituslähteiden sijainteja.

Kuva 5. Ote Savilahden maankäytön yleissuunnitelmasta 4.5.2017.
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Taulukko 3. Tulevia mahdollisesti kuormitusta aiheuttavia hankkeita Neulalahden ja Savilahden
läheisyydessä.
Muu kuormituslähde

Toiminta (ja mahdolliset toimenpiteet)

Räjähderaivaus

Räjähderaivaus alueella jatkuu vielä vuonna 2019. Vanhojen
räjähteiden raivaus tapahtuu Neulalahden matalimmilla
ranta-alueilla, noin 10 metrin syvyyteen. Puolustusvoimat
ovat käyttäneet raivaustoiminnassaan työtapoja, joilla häiritään mahdollisimman vähän pohjasedimenttiä. Räjähderaivauksen avulla saadaan pienennettyä ammusten ja niiden
sisältämien haitta-aineiden aiheuttamaa riskiä.

Savilahden kelluvien talojen rakennushanke

Savilahden lounaisrannalle on suunniteltu kelluvia taloja. Lisäksi Savilahden perukkaan on esitetty kelluvia rakenteita
työ- ja virkistyskäyttöön. Muualla vastaavat hankkeet ovat
edellyttäneet ruoppauksia. Lisäksi täytyy huomioida, että kelluvat talot generoivat virkistyskäyttöä, mm. uimista, ympärilleen.

Viinaniemen ranta-alueen esirakentaminen

Kuopion kaupunki on suorittaa esirakentamista Viinaniemen
ranta-alueella. Esirakentamisen yhteydessä vesistön pohjaa ei
ruopata vaan sedimenttikerros jätetään paikalleen louherakenteen alle.

Marikonrannan esirakentaminen

Neulalahden perukkaan Marikonrannan edustalle on suunniteltu mm. uimarantaa ja venesatamaa. Työt edellyttävät
ruoppauksia ranta-alueella.

Kaukojäähdytyksen otto- ja palautusputkihanke

Kuopion Energia rakentaa Savilahteen kaukojäähdytyslaitoksen. Kaukojäähdytyslaitos hyödyntää jäähdytyksessä kylmää
järvivettä Neulalahden syvänteistä. Järveen syksyllä 2018 ja
keväällä 2019 laskettava putkisto koostuu kahdesta muoviputkesta, joiden halkaisijat ovat 1,3 metriä ja pituudet noin
0,9 ja 1,8 kilometriä. Palautusputki päättyy Neulalahden syvänteen eteläosaan.

Väylän avartaminen Savilammen ja Suolasalmen suuntaan

Suunniteltu. Tavoitteena Savilahden vedenkierron lisääminen
ja pidemmällä tähtäyksellä veden laadun paraneminen ja veden ravinnepitoisuuksien väheneminen. Edellyttää ruoppausta / kaivua.

Uudet siltayhteydet Savisaareen

Uusia siltoja Savisaareen on suunniteltu Savilammen etelä- ja
pohjoispuolelle sekä Suolasalmeen. Uusien siltojen rakentamiseen liittyy yleensä ruoppaus- ja vesistötäyttötöitä. Lisäksi
uudet silta-aukot muuttavat hydrodynamiikkaa niiden kohdilla.

Hulevesi

Savilahden vedenlaatu on heikentynyt valuma-alueilta tulevan kuormituksen vuoksi. Tulevilla hulevesiratkaisuilla on vaikutusta Savilahden veden laatuun. Ilmastonmuutos lisää ääriolosuhteiden riskejä, kuten rankkasateita ja tulvia (Kuopion
kaupunki, 2017a). Savosen (2018) mukaan huleveden aiheuttama fosforikuormitus on nykyisen kohtuullinen.
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Altaan morfometria ja virtaukset
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FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy teki Neulalahden ja Savilahden alueista virtausmallinnuksen vuonna
2017. Tutkimusalue sijaitsee Haukiveden-Kallaveden alueen (4.2) Kallaveden yläosan alueen (4.28)
3. jakovaiheen Kallaveden-Ala-Ruokoveden alueella (4.281). Savilammen, Savilahden, Neulalahden
ja Kallaveden perustiedot on esitetty taulukossa 4 ja syvyysmalli kuvassa 6. Kallaveden vedenkorkeus, Itkonniemi N2000 MW 1987-2016, oli + 82,08 m. Veden syvyyssuhteet on esitetty liitepiirustuksessa 2.
Taulukko 4. Tutkittujen altaiden perustiedot (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2017 paitsi Neulalahden tiedot).
Savilampi

Savilahti

Neulalahti

Kallavesi (Pohjois-Kallavesi ja Ala-Ruokovesi)

Pinta-ala (ha)

8,6

34

137

16 308

156,9

1029,7

22 870

1 542 990

Keskisyvyys (m)

1,8

3,0

16,7

9,5

Suurin syvyys (m)

2,7

7,0

n. 40

50

Tilavuus (1000 m3)

Viipymä (kk)
Valuma-alue (km2)

7,5
0,31

2,6

6 644

Kuva 6. Alueen syvyysmalli (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2017).
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Mallinnustulosten mukaan pääosan ajasta vesi virtaa selvitysalueelle pohjoisesta ja pois selvitysalueelta lännestä. Kuvassa 7 on esitetty tyypillinen virtauskuvio.

Kuva 7. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n (2017) mallintama tyypillinen virtauskuvio tutkimusalueella (ajankohta 27.3.2013). Punaiset nuolet osoittavat päävirtaussuuntia.

5.2

Veden laatu ja eliöstö
Savilahden vedenlaadun on todettu olevan heikko ja osin on havaittu myös hapettomuutta. Levämäärät ovat indikoineet reheviä tai erittäin reheviä vesiä. Pohjaeläintutkimuksissa vuosina 2004 ja
2010 pohjaeläinlajisto todettiin erittäin köyhäksi. Kaikki tutkimuksessa tavatut lajit viihtyvät huonohappisella ja ravinteikkailla pohjilla. Vuoteen 2004 verrattuna Savilahden pohjaeläimistön painopiste oli vuonna 2010 siirtynyt lievempää rehevyyttä indikoivista lajeista hyvin rehevää pohjaa indikoivia lajeja kohden. Savilahden tila-arvion (14.3.2017) mukaan rehevöittävät ravinteet tulevat Savilahteen todennäköisesti hulevesien välityksellä. Veden heikosta laadusta ei ympäristöviranomaisen mukaan aiheudu haittaa virkistyskäytölle tai maankäytön suunnittelulle. Savonen (2018) on uudelleenluokitellut Savilahden vedenlaadun tyydyttävään luokkaan.
Neulalahden veden laatu on melko hyvä. Ravinteet ja klorofylli osoittavat lievää rehevyyttä. Pintaveden pH lahdissa on noin 7. Sekä Neulalahden että Savilahden kalasto muodostuu tavallisista järvikaloista. Savonen (2018) on luokitellut Savilammen ja Neulalahden vedenlaadun hyväksi.

5.3

Sedimentin haitta-aineselvitykset

5.3.1

Geologian tutkimuskeskuksen tutkimukset vuosina 2005-2012
Kohonneita raskasmetallipitoisuuksia sedimenteissä on havaittu Kuopion kaupungin teettämissä
tutkimuksissa jo 1970-luvulla, joskin tuolloin näytteitä otettiin vain ranta-alueilta. Syvännealueita
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tutkittiin ensimmäisen kerran vasta Geologian tutkimuskeskuksen toimesta vuonna 2005. Suurimmat pitoisuudet havaittiin sedimentissä suhteellisen syvällä, noin 30-40 cm:n syvyydellä PohjoisKallavedellä ja 10-20 cm syvyydellä Neulalahdessa (vuoden 2005-2006 tilanne).
Geologian tutkimuskeskus on tutkinut syvännealueita vuosina 2005-2012. Vuoden 2005 tutkimuksissa korkein GTK:n tutkimuksissa todettu lyijypitoisuus 1 330 mg/kg esiintyi pisteessä 2005_6 (kuvat 8 ja 9), joka sijaitsee noin 30-40 m syvänteessä. Lyijyn pitoisuudet laajemmalla Pohjois-Kallaveden alueella on esitetty kuvassa 10.

Kuva 8. GTK:n tutkimuspisteet Neulalahdessa ja pohjoisempana Kallavedellä v. 2005-2012.
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Kuva 9. Lyijyn suurimmat todetut pitoisuudet (mg/kg) Neulalahdessa vuonna 2005.

Kuva 10. Lyijyn suurimmat todetut pitoisuudet Pohjois-Kallavedellä vuonna 2005 GTK:n tutkimusten
perusteella.

5.3.2

Vuoden 2015 sedimenttitutkimus
Kohonneista lyijypitoisuuksista johtuen Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Puolustusvoimat teettivät vuonna 2015 sedimenttitutkimuksen Ramboll Finland Oy:llä.
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Tutkimuksessa todettiin seuraavat Vna:n 214/2007 mukaisten metallien ja puolimetallien normalisoimattomat suurimmat pitoisuudet: arseeni 15 mg/kg, kadmium 1 mg/kg, kromi 59 mg/kg, kupari
42 mg/kg, koboltti 17 mg/kg, nikkeli 43 mg/kg, lyijy 170 mg/kg, vanadiini 81 mg/kg, sinkki 220 mg/kg
ja elohopea 7,7 mg/kg. Vna:n 214/2007 kynnysarvotason ylittävinä pitoisuuksina Neulalahden sedimentissä todettiin arseenia, elohopeaa, lyijyä ja sinkkiä. Alemman ohjearvotason ylittävänä pitoisuutena todettiin ainoastaan elohopeaa, jonka suurin todettu pitoisuus ylittää myös ylemmän ohjearvon. Ruoppaus- ja läjitysohjeen pitoisuustasovertailun perusteella sedimentin pintakerroksessa
elohopean (näytealueet KOK1 ja KOK3) ja nikkelin (näytealueet KOK2 ja KOK3) pitoisuudet ylittävät
tason 2.
Tutkimuksessa todetut Ympäristöministeriön Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita 1 2015) pitoisuustasolle 2 sijoittuvat ja ns. Pima-asetuksen (Vna 214/2007) alemmat ja ylemmät ohjearvot ylittävät pitoisuudet on esitetty kuvassa 11 (Ramboll Finland Oy 2015).
Näytepisteissä veden syvyys vaihteli välillä 6,6-16 m. Korkeimmat pitoisuudet todettiin vesialueilla,
joissa vesisyvyys on yli 6,6 m. Ranta-alueiden tutkimuspisteistä otetuissa sedimenttinäytteissä ei
havaittu merkittävästi kohonneita tutkittujen haitta-aineiden pitoisuuksia.

Kuva 10. Ramboll Finland Oy:n tutkimuspisteet 2015 ja ohjearvot ylittävien pitoisuuksien aluerajaukset. Punainen alue = elohopeapitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon, keltainen alue = elohopeapitoisuus ylittää alemman ohjearvon. KOK2-alueella todettiin tason 2 ylittävä nikkelipitoisuus, KOK1alueella todettiin tason 2 ylittävä elohopeapitoisuus. KOK3-alueella sekä elohopean että nikkelin
pitoisuudet ylittävät tason 2. (Ramboll Finland Oy 2015)
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Putkilinjahankkeeseen liittyvät tutkimukset
Geologian tutkimuskeskus teki tutkimuksia Savilahden ja Neulalahden välisen salmen molemmin
puolin putkilinjahankkeeseen liittyen vuonna 2016. Haitta-ainetutkimuksia tehtiin kuvassa 12 esitettyjen tutkimuspisteiden sedimentillä. Tutkimusten mukaan koko putkilinjan matkalla esiintyy
haitta-ainepitoista sedimenttiä vaihtelevasti n. 20-60 cm paksuudella sedimentin pintaosassa. Näiden kerrosten alapuolella sedimentti muuttuu luonnontilaiseksi. Suurimmat raskasmetallipitoisuudet (kadmium, kupari, kromi, lyijy ja sinkki) havaittiin Savilahdessa ja Neulalahdessa. Savilahdessa
kohonneet metallipitoisuudet ovat peräisin vuosilta 1935 – 1945 ja haitta-ainepitoinen kerros ulottuu 60 cm syvyyteen, kun taas Neulalahdessa pitoisuudet edustavat vuoden 1945 jälkeistä kuormitusta.
Tutkimuksissa todettiin vain vähän Vna:n 214/2007 kynnys- ja ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia.
Alemmat ohjearvot ylittivät pisteessä 13 todetut lyijyn pitoisuudet 259 mg/kg ja 260 mg/kg sekä
pisteessä 20 todettu sinkin pitoisuus 263 mg/kg. Ylemmät ohjearvot ylittyivät pisteessä 20 sinkkipitoisuuden 1 930 mg/kg sekä kuparipitoisuuden 2 690 mg/kg osalta.
Suolasalmen kohdalla haitta-ainepitoisuudet ovat vähäisimmät ja lievästi kohonneina pitoisuuksina
todettiin vain kromia ja kadmiumia. Haitta-ainepitoinen kerros Suolasalmessa esiintyy syvyysvälillä
10 – 30 cm ja on peräisin vuosilta 1935 – 1945.

Kuva 11. Putkilinjahankkeen tutkimuspisteet, joista tutkittiin sedimentin haitta-ainepitoisuuksia.

5.3.4

Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston vuoden 2017 tutkimukset
Itä-Suomen yliopisto ja Turun yliopisto ovat tutkineet Neulalahtea maaliskuussa 2017. Tutkimuspisteet on esitetty kuvassa 13. Tutkimuspisteen 1 elohopeapitoisuudet vaihtelivat välillä 1,2-2,9 mg/kg
ja tutkimuspisteen 2 välillä 1,7-8,4 mg/kg. Tutkimuspisteen 1 lyijypitoisuudet vaihtelivat välillä 74442 mg/kg ja tutkimuspisteen 2 välillä 89-1 584 mg/kg.
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Kuva 12. Yliopistojen sedimenttitutkimuksen 2017 näytepisteet.

5.3.5

Viinaniemen ranta-alueen tutkimukset
GTK on ottanut Neulalahdesta ja Savilahdesta näytteitä Kuopion kaupungin toimeksiannosta Viinaniemen ranta-alueen esirakentamiseen liittyen kesän 2017 aikana. Rannan läheisyyteen (kuva
14) tehdyissä tutkimuspisteissä ei todettu merkittäviä Vna:ssa 214/2007 esitettyjen metallien tai
puolimetallien pitoisuuksia. Verrattuna Vna:n 214/2007 kynnysarvopitoisuuksiin, pitoisuudet pääosin alittavat ne. Arseenin pitoisuudet ylittivät kynnysarvon pisteissä P1, P2, P3 ja P4. Pitoisuudet
eivät kuitenkaan ylittäneet alempaa ohjearvoa. Antimonin määritysraja oli 15 mg/kg, joten pitoisuudet saattavat ylittää alemman ohjearvon 10 mg/kg.

Kuva 13. Rannan lähelle sijoitetut tutkimuspisteet P1-P5.
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Tutkimustulosten perusteella Neulalahden, Savilahden tai Viinaniemen rannan tuntumassa ei
esiinny merkittäviä raskasmetallipitoisuuksia.

5.4

Kalastotutkimukset
Neulalahden kalastoa tutkittiin elokuussa 2018. Sääolosuhteet vaikuttivat kalojen käyttäytymiseen
siten, että isoja petokaloja ei saatu pyydyksiin. Näin ollen haitta-ainepitoisuuksia voitiin määrittää
vain pienemmistä kaloista (0,5-1,2 kg), joihin ei välttämättä ole kertynyt haitta-aineita vastaavia
määriä kuin suurempiin kaloihin. Pienet kalat myös edustavat huonommin ravinnoksi käytettyä kalaa. Kalojen pitoisuudet vaihtelivat välillä 0,4-0,75 mg/kg. Pohjois-Savon järvien haukien elohopeapitoisuuksista koottuun aineistoon verrattuna em. pitoisuuksien keskiarvo 0,63 mg/kg on samalla tasolla kuin muissakin alueen järvissä. Lyijyn pitoisuus kalassa on ollut seurantatulosten perusteella korkeimmillaan 0,04 mg/kg.
Kalojen sisältämän elohopean enimmäispitoisuuksista on annettu määräyksiä Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 ja sen muutoksessa (EY) N:o 629/2008. Asetuksen mukaan hauessa (ja 23
muussa asetuksessa luetellussa kalalajissa) hyväksyttävä elohopean enimmäismäärä on 1,0 mg/kg
ja muissa kalastustuotteissa sekä kalan lihassa 0,5 mg/kg tuorepainoa. Neulalahden kalojen keskimääräinen ja korkein todettu pitoisuus alittaa hauelle annetun enimmäispitoisuuden ja ylittää muiden kalatuotteiden enimmäispitoisuuden hieman.

5.5

Yhteenveto aiemmista tutkimuksista
Neulalahden ja Savilahden sedimentissä on todettu merkittävinä pitoisuuksina erityisesti elohopeaa ja lyijyä. Korkeimmat haitta-ainepitoisuudet on todettu syvänteissä. Elohopean suurimmat todetut pitoisuudet ovat luokkaa 7-8 mg/kg ja lyijyn 900-1 600 mg/kg. Korkeimmat pitoisuudet esiintyvät yli 10 cm:n syvyydessä sedimentissä noin 1-2 cm vahvuisena kerroksena. Keskimäärin elohopeapitoisuudet ovat luokkaa 1-3 mg/kg ja lyijypitoisuudet 50-200 mg/kg.
Rantasedimenteissä ei ole todettu merkittävästi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.
Kalastossa ja vedessä ei ole todettu merkittävästi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.
Aiempien tutkimusten tulosten yhteenvetotaulukoita on esitetty liitteessä 2 siltä osin kuin niitä oli
saatavilla.
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Lisätutkimukset

6.1

Tavoitteet
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Tutkimusten tavoitteena oli täydentää olemassa olevaa tutkimustietoa. Sedimentistä ei ole aiemmin tutkittu mm. räjähdeaineiden tai niiden hajoamistuotteiden pitoisuuksia, joten myös näiden
yhdisteiden esiintymistä haluttiin selvittää riskinarviota varten. Lisäksi tutkimusaineiston alueellisessa kattavuudessa oli puutteita.

6.2

Näytteenotto ja analyysit

6.2.1

Sedimentti
Näytteitä otettiin sedimenttinäyteasemilta, jotka on esitetty kuvissa 15 ja 16, sekä liitepiirroksessa
2. Näytteitä otettiin yhteensä 28 asemalta. Puolustusvoimain asiantuntijat tarkastivat ja merkitsivät
näytteenottopaikat ennen näytteenottoa.
Kuvassa 17 näytepisteet on esitetty suhteessa aiempiin sedimenttitutkimuksiin ja räjähderaivausalueeseen. Kyseessä oli linjastotutkimus, jolla pyrittiin saamaan kokonaiskuva haitta-aineiden esiintymisestä. Näytepistelinjat seurasivat pääosin Neulalahden ja Savilahden syvyysakselia, mutta myös
huonommin tunnetuilta ranta-alueilta pyrittiin saamaan lisätietoa kahden poikkilinjan sekä Savisaaren itäpuolella tehtävien tutkimusten avulla.

Kuva 14. Täydentävän sedimenttitutkimuksen näyteasemat (pl. 3 pohjoisinta näyteasemaa).
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Kuva 15. Kolmen pohjoisimman näyteaseman sijainti.

Kuva 16. Täydentävän sedimenttitutkimuksen näyteasemat suhteessa aiempiin sedimenttitutkimuksiin ja räjähderaivausalueeseen.
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Sedimenttinäytteet pyrittiin ottamaan sedimenttisyvyyksiltä 0-10 cm, 10-30 cm ja 30-60 cm. Ko.
jaotus on yhteensopiva Ruoppaus- ja läjitysohjeen (YO 1 2015) ohjeistuksen kanssa. Toteutuneet
näytesyvyydet on esitetty tulosten yhteenvetotaulukossa liitteessä 1.
Jokaiselta näyteasemalta otettiin reservinäyte mahdollisia lisäanalyysejä varten ja jokaista 20 analyysiä kohden tehtiin yksi rinnakkaisanalyysi laadunvarmistussyistä.
Veden syvyys tarkastettiin näytteenottoasemien kohdilta mittaamalla vaijerilla tai kaikuluotaimella.
Paikannus tehtiin noin 5 m:n tarkkuudella GPS:llä. Sedimenttinäytteenoton yhteydessä tehtiin havaintoja pohjadynaamisista vyöhykkeistä alueella. Suunniteltuja näytepisteitä ei ollut tarpeen siirtää, ja jokaisesta näytepisteestä saatiin edustavaa materiaalia analyyseihin.
Sedimentin laatu ja kerrosjärjestys kuvattiin erilliselle kenttälomakkeelle. Näytteet valokuvattiin.
Kaikki näytteet tutkittiin näytteenoton yhteydessä aistinvaraisesti ja niistä kirjatiin ylös maalaji, väri,
haju sekä muut havainnot. Näytteet säilytettiin viileässä ja lähetettiin viipymättä analysoiviin laboratorioihin kylmälaukuissa. Näytteet pakattiin riittävillä näytetunnuksilla varustettuna pakasterasioihin, lasipurkkeihin tai kaasutiiviisiin ympäristönäytteenottopusseihin.
Ylimääräiset näytteenosat ja reservinäytteet pakastettiin mahdollisia myöhemmin sovittavia lisäanalyysejä varten.
Sedimenttinäytteistä analysoitiin laboratoriossa seuraavat parametrit:
•

Vesipitoisuus ja hehkutushäviö (60 määritystä + 4 rinnakkaismääritystä)

•

Vahvaan happoon liukoiset metallit (joka näytteestä OH 1 2015 mukaisesti: Hg, Cd, Cr, Cu,
Pb, Ni, Zn ja As, 83 määritystä + 4 rinnakkaismääritystä)

•

Savespitoisuus (13 määritystä + 1 rinnakkaismääritys)

•

pH (13 määritystä)

•

redox (SED11)

Sedimenttisyvyyksiltä 0-10 cm otetuista näytteistä analysoitiin lisäksi:
•

TerrAttesT® -sedimenttianalyysipaketti (10 kpl, kattavasti koko tutkimusalueelta)

•

Heikko osittaisuutto ammoniumasetaatilla (tutkimuspisteet SED2, SED11, SED16, SED21 ja
SED26)

•

Metyylielohopea (tutkimuspisteet SED2, SED11, SED16, SED21 ja SED26)

•

Räjähdeaineet: TNT, RDX, HMX, PETN, 2-AT, 4-AT, 2,4-DNT, 2,6-DNT, 1,3-DNB, 1,3,5-TNB,
EC, MC, DFA ja NG (tutkimuspisteet SED2, SED11 ja SED16)

•

POP-yhdisteet: PCDD/F-, PBDE- ja PFOS-yhdisteet (tutkimuspisteet SED11 ja SED16)

•

Lyijyatsidi- ja elohopeafulminaatti (tutkimuspisteet SED11 ja SED16)

•

Kokonaishiili, -typpi ja rikki (5 määritystä)

Vahvaan happoon liukoisia metallipitoisuuksia kutsutaan jäljempänä tässä raportissa kokonaispitoisuuksiksi, ja ammoniumasetaattiin liukoisia metallipitoisuuksia biosaataviksi pitoisuuksiksi.
Sedimenttinäytteiden ajoitusta täsmennettiin sedimentaationopeuden määrittämiseksi. Tieto on
tärkeä, jotta voitaisiin arvioida päästön tapahtumisajankohta, haitta-aineiden poistumisnopeus aktiivisesta geokemiallisesta kierrosta, ja luontaisen toipumisen nopeus.
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Tšernobyl –merkkihorisontin määritys säteilymittarilla (Cs-137 -ajoitus) tehtiin seuraaville sedimenttisarjoille:
•

SED25 (uusi sarja, 25 mittausta 1 cm välein)

•

N6 (GTK:n vanha sarja jota jatkettiin syvemmälle, 5 mittausta 2 cm välein)

Osanäytteet kuivattiin ja niiden annosnopeudet mitattiin laboratoriossa. Saaduista aktiivisuuspitoisuuksista määritettiin vuonna 1986 tapahtuneen ydinvoimalaonnettomuuden syvyystasot, joista
voidaan päätellä sedimentaationopeudet.

6.2.2

Pintavesi
Vesinäytteitä otettiin sedimenttitutkimusten yhteydessä yhteensä viidestä näytepisteestä (SED2,
SED11, SED16, SED21, SED26) pohjan läheisestä vesikerroksesta. Yksi näytepisteistä sijaitsi Savisaaren itäpuolella, yksi Savilahdessa, kaksi Neulalahden syvänteessä ja yksi Neulalahden matalammalla
vesialueella. Vesinäytteet otettiin kerrosnoutimella.
Kaikista vesinäytteistä analysoitiin seuraavat parametrit:
•

Kiintoaine

•

DOC

•

pH, redox, johtokyky, lämpötila ja O2-kylläisyys

•

TerrAttesT® -vesianalyysipaketti

•

Liukoiset metallit

•

Kalsium (kaikki näytteet)

•

Räjähdeaineet: TNT, RDX, HMX, PETN, 2-AT, 4-AT, 2,4-DNT, 2,6-DNT, 1,3-DNB, 1,3,5-TNB,
EC, MC, DFA ja NG

6.3

Lisätutkimusten tulokset

6.3.1

Sedimentin laatu ja pohjadynamiikka
Geologian tutkimuskeskus suoritti Neulalahdessa sedimenttinäytteenottoa vuosina 2005 ja 2006,
sekä kaikuluotausta vuosina 2008 ja 2014. Vuonna 2008 kaikuluotauksessa käytettiin MD500-kaksitaajuuskaikuluotainta, ja vuonna 2014 tämän lisäksi seismistä boomer-luotainta sekä viistokaikuluotainta. Linjaväli oli noin 100 m. Kaikuluotaustulkinnat tehtiin Meridata Oy:n MDPS-jälkikäsittelyohjelmistolla. Tulkittujen linjojen ja viistokaikuluotaimella tuotetun mosaiikkikuvan perusteella tehtiin Neulalahden alueesta pohjanlaatukartta. Lisäksi kaikuluotauslinjoilta tuotettiin pistekohtainen
maalajikuvaus sekä liejun paksuus, 5 m pistevälillä (liitepiirustukset 3 ja 4). Yksityiskohtaisen pohjanlaatukartan ja liejun paksuustietojen perusteella laadittiin yleistetty kartta, jossa esitettiin pohjandynaamiset vyöhykkeet: eroosiopohja, transportaatiopohja (kulkeutumispohja) ja akkumulaatiopohja (liitepiirros 5 sekä kuva 19).
Kaikuluotausten perusteella pohjan maalajit jaettiin viiteen ryhmään alhaalta ylöspäin: moreeni,
harjuhiekka, savi, lieju ja hiekkainen sekamaalaji. Matalimmalla vesialueella noin 2 m:n vedensyvyyteen saakka pohja on pääasiassa eroosiopohjaa, sillä siellä esiintyy vain moreenia ja savia. Suurin
osa Neulalahden pohjasta on liejupeitteistä ja liejun akkumulaatioalue alkaa noin 2 m:n vedensyvyydeltä. Allas on kuitenkin jyrkkäreunainen, minkä vuoksi noin 2-20 m syvyysvälillä akkumulaatio- ja eroosioalueet voivat vaihdella hyvinkin pienpiirteisesti. Erityisesti batymetriset ulkonemat
ovat eroosioalueita, kun taas niiden väliset painaumat rinteessä ovat akkumulaatioalueita. Jyrkissä
kohdissa ei akkumulaatio ole kuitenkaan ollut kovin voimakasta, joten tällaiset alueet on luokiteltu
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transportaatiopohjiksi. GTK:n määrittämä liejun paksuus veden syvyyden funktiona on esitetty kuvassa 18.

Kuva 18. Liejukerroksen paksuus veden syvyyden funktiona Neulalahdessa. Lähde: GTK, 2018.
Erityisesti on huomioitava altaan keskiosissa oleva Hukanniemen ja Laivonsaaren välinen alue, jossa
pitkänomainen Neulalahti hieman kapenee ja kaareutuu ja joka on hieman ympäristöään matalampi ja kapeampi. Kohta erottuu selvästi muusta ympäristöstä eroosioalueena. Tämä johtuu todennäköisesti tuulten aiheuttamista luode-kaakko-suuntaisista virtauksista altaan pitkittäissuunnassa, jotka kapeikossa muuttuvat pohjaan asti ulottuvaksi turbulenssiksi ja eroosiovirtauksiksi.
Eroosioalueen pinta-ala on 21 %, transportaatioalueen pinta-ala 45 % ja akkumulaatioalueen pintaala 34 % kartoitetusta kokonaispinta-alasta (220 ha).
Veden syvyydessä noin 20 m alkaa akkumulaatioalue, jossa sedimentin kerrostuminen on pysyvää.
Siellä on löyhiä orgaanispitoisia sedimenttejä, joiden paksuus lisääntyy syvyyden kasvaessa. Akkumulaatioalueella liejun paksuus on noin 3–6 m. Liejun alapuolella on savea tai moreenia. Vesistöön
upotettujen esineiden suhteen tämä tarkoittaa sitä, että näillä alueilla ympäristöään raskaammat
esineet saattavat upota jopa 3-6 m:n syvyyteen liejun sisään. Tätä syvemmälle uppoaminen on epätodennäköistä. (Geologian tutkimuskeskus, 2018)
Savilahtea ja Savilampea ei ole saatu matalataajuusluodattua johtuen löyhän orgaanisen aineksen
runsaan määrän aiheuttamasta kaasukuplimisesta. Näiden altaiden pohjat ovat tämän havainnon
ja otettujen näytteiden perusteella melko kauttaaltaan liejukerroksen peitossa, ja niiden arvioidaan
olevan enimmäkseen akkumulaatiopohjaa.
Sedimentin ylin maalaji on esitetty liitepiirustuksessa 3, luotauslinjat ja sedimenttikerroksen paksuus piirustuksessa 4 ja karttaesitys pohjadynamiikasta piirustuksessa 5. Kuvassa 19 on esitetty
liejukerroksen paksuus ja pohjadynaamiset alueet Neulalahdessa.
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Kuva 19. Liejukerroksen paksuus (m) sekä akkumulaatio- (punainen viiva) ja transportaatioalueiden (keltainen viiva) laajuus Neulalahdessa, sekä sedimenttinäytepisteet. Lähde: GTK, 2018.

6.3.2

Sedimentin fysikaaliset ominaisuudet
Sedimentin vesipitoisuus vaihteli välillä 14,3-91,4 %/FS, hehkutushäviö välillä 0,8-18,8 %/DW ja tiheys välillä 1,05-2,10. Sedimentti on hehkutushäviön perusteella tutkituin osin enimmäkseen saviliejua.
Envineer Oy (liite 5) teki yhdestä syvännenäytepisteestä sedimentistä kenttämittauksia. Kenttämittaustulokset on esitetty taulukossa 5.
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Taulukko 5. Kenttämittauksissa saadut näytepisteen SED11 pintasedimentin 0-10 cm fysikaaliset
ominaisuudet.
Näytepiste

SED11 0-10 cm

Vedensyvyys
m

Johtokyky

35,9

89,2

µS/cm

Lämpötila
◦

O2 kyll.

C

%

7,0

0,4

pH

Redox
mV

7,2

-104

Sondaustulosten perusteella Neulalahden syvänteen sedimentin pintakerroksen happitilanne oli
mittausajankohtana hyvä. Sedimentin 0-10 cm pintakerroksessa todettiin mittausajankohtana 0,4
% happea, ja redox oli -104 mV, mikä vastaa nitraatin ja raudan pelkistyksen redox-tasoa. Neulalahden sedimentin laadussa ei ole muutenkaan merkkejä siitä, että sulfaatin pelkistys olisi vallitseva
prosessi, mikä suosii orgaanisten haitta-aineiden hajoamista. Savilahdessa sen sijaan happi- ja redox-tilanne on otaksuttavasti huonompi, sillä kaasujen osapaine Savilahdessa nousee sellaiselle tasolle, että kaasujen kuplimista tapahtuu.
Tarkemmat tiedot tuloksista ovat Envineer Oy:n tutkimusraportissa, liitteessä 5.

6.3.3

Sedimentin haitta-ainepitoisuudet
Sedimenttinäytteissä todettiin Vna:n 214/2007 kynnys- ja ohjearvoihin verrattuna kohonneina normalisoimattomina pitoisuuksina arseenia, elohopeaa, lyijyä ja sinkkiä. Elohopeapitoisuudet ylittivät
korkeimmillaan ylemmän ohjearvon, lyijy- ja sinkkipitoisuudet alemmat ohjearvot ja arseenipitoisuudet kynnysarvon. Arseenipitoisuuksien arvioidaan olevan lähellä alueen luontaista taustapitoisuutta. Lisäksi yksittäisissä näytteissä todettiin kynnysarvot ylittävinä pitoisuuksina kadmiumia, kobolttia ja kuparia. Vna:n 214/2007 kynnys- ja ohjearvoihin verrattuna sedimentissä ei todettu merkittäviä orgaanisten aineiden pitoisuuksia lukuun ottamatta tutkimuspisteessä SED26 todettua raskaiden öljyhiilivetyjakeiden C21-C40 pitoisuutta 1 030 mg/kg.
Ruoppaus- ja läjityskriteereihin verrattuna tason 2 ylittävinä, normalisoituina pitoisuuksina todettiin epäorgaanisista aineista elohopeaa, lyijyä, kuparia ja nikkeliä. Lisäksi todettiin tasolla 1A olevia
arseeni-, kadmium-, kromi- ja sinkkipitoisuuksia. Orgaanisista aineista tason 2 ylittävinä pitoisuuksina todettiin yksittäisissä näytteissä PCB:a sekä indeno(1,2,3-c,d) pyreeniä. Tasolla 1B todettiin öljyhiilivetyjen C10-C40, fluoranteenin ja bentso(g,h,i)peryleenin pitoisuuksia. Lisäksi useiden yhdisteiden pitoisuudet olivat tasolla 1A.
Korkeimmat raskasmetallipitoisuudet todettiin Neulalahden tutkimuspisteissä SED9, SED11, SED2
ja SED5. Pitoisuudet todettiin tutkimuspisteillä SED2 ja SED5 sedimentin pinnassa syvyydellä 0-10
cm. Tutkimuspisteessä SED11 kohonneita pitoisuuksia todettiin pintakerroksen lisäksi myös syvyydellä 10-30 cm. Tutkimuspisteessä SED9 korkeita pitoisuuksia todettiin pintakerroksen lisäksi syvyydellä 18-24 cm.
Metyylielohopean pitoisuudet alittivat laboratorioanalyysin määritysrajan 0,05 mg/kg kaikissa tutkituissa näytteissä.
Tutkimusten perusteella näytteissä ei havaittu viitteitä elohopeafulminaatista tai lyijyatsidista.
Räjähdysaineiden tai niiden hajoamistuotteiden pitoisuudet eivät ylittäneet laboratorioanalyysin
määritysrajoja 0,1 mg/kg ja 0,5 mg/kg.
Yksityiskohtaiset tutkimustulokset on esitetty tulosten yhteenvetotaulukossa liitteessä 1 ja Envineer Oy:n tutkimusraportissa, liitteessä 5. Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty kuvissa 15 ja 16
sekä liitepiirustuksessa 2.
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Osittaisuutot
Metallien biosaatavaa osuutta tutkittiin heikolla osittaisuutolla (ammoniumasetaattiuutto, tässä
biosaatavat pitoisuudet), ja kuningasvesiuutolla (tässä kokonaispitoisuudet). Tulokset on esitetty
taulukossa 5. Osittaisuuttopitoisuudet ovat pääosin huomattavasti matalampia kuin kokonaispitoisuudet. Esimerkiksi elohopean kokonaispitoisuus näytteessä SED11/0-10 cm oli 7 mg/kg, kun taas
biosaatava pitoisuus oli <0,05 mg/kg.
Taulukko 6. Biosaatavat raskasmetallipitoisuudet (mg/kg, ylempi arvo), vastaavien näytteiden kokonaispitoisuudet (mg/kg, keskimmäinen arvo) sekä biosaatava %-osuus (alin arvo).
Näytetunnus

6.3.5

Arseeni

Kadmium

Kromi

Kupari

Nikkeli

Lyijy

Sinkki

Elohopea

SED2 /0-10

0,079
14,1
0,6 %

0,1
0,4
25 %

<0,05
48,7
<0,1 %

0,57
33,4
1,7 %

1,6
30,4
5,3 %

1,3
78
1,7 %

4,4
150
2,9 %

<0,05
6,6
<0,8 %

SED11 /0-10

0,27
11,1
2,4 %

0,083
0,5
17 %

<0,05
44,3
<0,1 %

0,56
42,9
1,3 %

2,1
33,3
6,3 %

0,19
43,6
0,4 %

5,4
125,8
4,3 %

<0,05
<0,2
-

SED16 /0-10

0,31
17,8
1,7 %

0,13
0,6
22 %

0,064
40,7
1,6 %

0,96
41,2
2,3 %

1,6
30,2
5,3 %

0,28
65,5
0,4 %

5,9
134,5
4,4 %

<0,05
<0,2
-

SED21 /0-10

0,35
3,3
11 %

0,032
<0,3
<11 %

0,11
54,3
0,2 %

2,6
51,9
5,0 %

0,80
31,2
2,6 %

0,64
19,7
3,2 %

5,7
137,6
4,1 %

<0,05
<0,2
-

SED26 /0-10

0,16
4,8
3,3 %

0,090
0,3
30 %

0,087
57,1
0,2 %

2,1
87,1
2,4 %

1,2
34,7
3,5 %

1,1
34,3
3,2 %

19
191,5
9,9 %

<0,05
0,3
<17 %

Pintavesi
Pintaveden happamuus vaihteli välillä 6,6-6,9. Sähkönjohtavuus oli tutkimuspisteestä SED26 otetussa näytteessä 77 µS/cm ja muissa 52-57 µS/cm. Kiintoaineen määrä vaihteli ollen suurimmillaan
20 mg/l pisteessä SED11 ja pienimmillään 4,4 mg/l pisteessä SED21. Liuenneen orgaanisen hiilen
pitoisuus oli 11-13 mg/l.
Liukoisten metallien ja puolimetallien pitoisuudet olivat matalia: antimonin, elohopean, koboltin,
lyijyn, sinkin ja vanadiinin pitoisuudet alittivat laboratorioanalyysien määritysrajat. Arseenia, bariumia, kadmiumia, kromia, kuparia ja nikkeliä todettiin määritysrajat ylittävinä pitoisuuksina,
mutta pitoisuudet alittivat pintaveden laadun yleiset vertailuarvot (Ympäristöhallinnon ohjeita
6/2014). Lisäksi vesinäytteissä todettiin hyvin matalina pitoisuuksina etyylibentseeniä ja/tai styreeniä.
Räjähdeaineita tai niiden hajoamistuotteita ei todettu. Neulalahden geokemiallinen ympäristö suosii sedimentistä tehtyjen havaintojen perusteella orgaanisten haitta-aineiden hajoamista. Taulukossa 7 on esitetty vesinäytteiden fysikaalisia ominaisuuksia kenttämittausten perusteella Neulalahdessa ja Savilahdessa.
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Taulukko 7. Kenttämittauksissa saadut pohjanläheisten vesinäytteiden fysikaaliset ominaisuudet.
Näytepiste

Vedensyvyys
m

Johtokyky

SED2

8,4

SED11

µS/cm

Lämpötila
◦

O2 kyll.

pH

Redox

C

%

mV

33

8,9

83

7,49

239

34,9

54,2

7,6

55,5

6,49

289

SED16

32,4

52,9

7,4

56,5

6,4

209

SED21

0,9

56,5

6,4

98,9

7,12

250

SED26

4

78,2

6,8

82,8

7,34

283

Kenttämittausten perusteella Neulalahden ja Savilahden pohjaläheiset vesimassat olivat suhteellisen hapekkaita. Vesinäytteiden, toisin kuin sedimentin, nämä arvot vaihtelevat paljon vuodenajoittain.
Vesinäytteiden tulokset on esitetty yksityiskohtaisesti liitteen 1 tulosten yhteenvetotaulukossa ja
Envineer Oy:n tutkimusraportissa, liitteessä 5. Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 15 ja
liitepiirustuksessa 2.

6.3.6

Pitoisuuksien vertailu taustapitoisuuksiin ja muihin vastaaviin tapauksiin
Geologian tutkimuskeskus on vuosina 2005-2006 tutkinut metallien taustapitoisuuksia Pohjois-Kallavedellä. Tulokset on esitetty kuvassa 10. Tulosten perusteella lyijyn pitoisuudet Neulalahdella ja
sieltä pohjoiseen johtavalla kulkeutumisreitillä ovat syvännesedimentissä jonkin verran kohonneet.
Pitoisuustaso on Neulalahdella 60-200 mg/kg, Savilahdella noin 90 mg/kg (vain yksi havainto) ja
muualla Pohjois-Kallavedellä noin 40-70 mg/kg. GTK:n mukaan lyijypitoisen aineksen läjittäminen
Neulalahteen 1960-luvulla on heijastunut koko Neulalahden pituudelta, kuitenkin vähentyen kohti
pohjoista. Haitta-aineet kulkeutuvat GTK:n mukaan pohjavirtausten liikuttelemina, mutta vain syvännealueilla. (J. Mäkinen, GTK, 9.1.2019)
Kuopion kaupunki teetti vuonna 2008 taustapitoisuusselvityksen Kallaveden sedimentistä (PohjoisSavon ympäristökeskus ja Kuopion kaupunki, 2008). Siihen oli koottu pitoisuustietoa Kallaveden
alueelta vuodesta 1974 saakka. Vanhimmissa tutkimuksissa oli raportoitu luontaisen taustapitoisuuden ylittäviä pitoisuuksia laajalti Kuopion alueella, mutta käytettyjen menetelmien edustavuus
on epäselvää. Vuonna 2007 tehdyissä uusissa tutkimuksissa raportoitiin 12 havaintopaikalta otetuissa näytteissä vain Kuopionlahdelta kynnysarvon ylitykset Pb 110 ja 170 mg/kg ja Hg 0,79 mg/kg
sekä alemman ohjearvon ylitykset Pb 240 mg/kg ja Hg 2,0 ja 2,5 mg/kg sekä Haapaniemestä kynnysarvon ylitykset Pb 62 mg/kg ja Hg 0,51 mg/kg. Näistä Kuopionlahden pitoisuudet sijoittuivat normalisoituina ruoppaus- ja läjitysohjeen tasolle 2 (Pb 284, taso 2 yli 200 mg/kg ja Hg 2,9, taso 2 yli 1
mg/kg). Mitkään muut näytteet eivät ylittäneet metallien osalta kynnysarvotasoja (Pb 60 mg/kg ja
Hg 0,5 mg/kg), tai ruoppausmassojen läjityskriteeritason 1A alarajaa (Pb 40 mg/kg ja Hg 0,1 mg/kg).
Itä-Suomen sedimenttien pitoisuuksia tutkittiin laajemmin vuonna 2013 tehdyssä alueellisessa sedimenttien haitta-ainekartoituksessa (FCG Finnish Consulting Group Oy, 2013). Siinä ja aiemmissa
kartoituksissa todettuja pitoisuustasoja on verrattu nyt saatuihin keskipitoisuuksiin taulukossa 8.
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Taulukko 8. Eri tutkimuksissa Itä-Suomessa saatujen metallipitoisuuksien vertailu nyt saatuihin
tuloksiin.
Parametri

GTK, ItäGTK, Siilinj. FCG, Itä-Suomi 2012
Suomi 1973koealue
1984
1980
n=3450-7326
n=37
n=57-64
k.a.
k.a.
k.a.
suurin
tod. pit.

Neulalahti & Savilahti 2018
n=10-99
k.a.
suurin
tod. pit.

Arseeni, mg/kg

-

5,62

15

150

7,9

19,3

Elohopea, mg/kg

-

-

0,12

0,76

2,0

7,1

Koboltti, mg/kg

18,5

12,1

30

230

16

22

Kromi, mg/kg

49

37,9

126

3 100

48

75

Kupari, mg/kg

44,4

17,4

36

110

45

107

Nikkeli, mg/kg

38,2

24,1

44

210

27

45

Lyijy, mg/kg

21,1

8,59

32

95

52

670

Sinkki, mg/kg

162,1

87,8

273

1 937

108

268

Hehkutushäviö, %/DW

43,9

18,1

15,1

-

8,9

18,8

Taulukossa 8 esitettyjen tulosten perusteella Itä-Suomen sedimenttitutkimukseen (2012) nähden
anomaalisia ovat lähinnä vain elohopea- ja lyijypitoisuudet, mutta muutkin metallipitoisuudet ovat
koholla GTK:n vanhoihin tuloksiin verrattaessa.
Taulukossa 9 on verrattu nyt saatuja metallipitoisuuksia kahdessa aiemmassa vertailukelpoisessa
sedimentin metallipilaantumistapauksessa, Varkauden Huruslahdessa ja Vaasan Pukinjärvessä, todettuihin pitoisuuksiin.
Taulukko 9. Tässä tutkimuksessa todettujen pitoisuuksien vertailu aiempiin tuloksiin kahdesta sedimentin metallipilaantumistapauksesta.
Parametri

Arseeni, mg/kg

Pukinjärvi, Vaasa
2014
n=23-26
keskiarvo keskihaj.

Huruslahti, Varkaus
2013
n=13-21
keskiarvo keskihaj.

Neulalahti & Savilahti
2018
n=10-99
keskiarvo keskihaj.

3 793

7 013

-

-

7,9

5,1

Elohopea, mg/kg

80

188

1,0

1,2

2,0

2,3

Koboltti, mg/kg

46

21

-

-

16

3

Kromi, mg/kg

1 834

3 931

-

-

48

10

Kupari, mg/kg

365

380

130

88

45

22

Nikkeli, mg/kg

113

44

85

51

27

7

Lyijy, mg/kg

26

15

-

-

52

88

Sinkki, mg/kg

407

176

270

125

108

46

Hehkutushäviö, %/DW

27

5,8

-

-

8,9

4,3
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Taulukossa 9 esitettyjen tulosten perusteella tässä tutkimuksessa todetut elohopeapitoisuudet
ovat suurempia, mutta kupari-, nikkeli ja sinkkipitoisuudet pienempiä kuin Varkauden Huruslahdessa. Vaasan Pukinjärvessä kaikki metallipitoisuudet lyijyä lukuun ottamatta ovat selvästi suurempia kuin tässä tutkimuksessa todetut. Pukinjärven sedimentti on orgaanispitoisempaa kuin Neulalahdessa.

6.3.7

Haitta-aineiden kokonaismäärä
Taustapitoisuuden ylittävät lyijyn ja elohopean määrät Neulalahdessa laskettiin erikseen sedimenttikerroksille 0-10 cm ja 10-30 cm, käyttäen taustapitoisuutena sedimenttikerroksen yli 30 cm pitoisuuksia. Haitta-aineiden pitoisuudet yli 30 cm:n sedimenttisyvyystasolla eivät juurikaan vaihtele
alueellisesti. Pitoisuudet laskettiin vain Geologian tutkimuskeskuksen määrittämille Neulalahden
transportaatio- ja akkumulaatioalueille (kuva 19). Eroosiopohjille ei lähtökohtaisesti kerry haittaaineita, eikä niitä siellä ole pääsääntöisesti todettukaan. Laskentatulokset on esitetty taulukossa 10.
Taulukko 10. Taustapitoisuuden ylittävät lyijyn ja elohopean määrät Neulalahden transportaatioja akkumulaatiopohjilla.
Pinta-ala Kerrospak- Pb:n kessuus
kipit.
m2
m
mg/kg
Transportaatiopohja

Akkumulaatiopohja

Hg:n keskipit.
mg/kg

Keskitiheys
t/m3

Määrä
Pb
kg

Määrä
Hg
kg

477 805

0,01

62,4

1,33

1,161

257

5,5

477 805

0,02

25,6

0,31

1,162

211

2,5

552 501

0,01

102

1,78

1,106

510

8,9

552 501

0,02

39,6

0,62

1,125

389

6,1

1 366

23

Yhteensä

Raivattujen ammusten mukana on arvioitu poistetun noin 30 kg lyijyä ja pienempi määrä elohopeaa. Määrä on ainakin lyijyn osalta vähäinen tässä laskelmassa saatuihin tuloksiin verrattuna. Tosin on huomattava, että lasketut taustapitoisuuden ylittävät haitta-ainemäärät eivät kokonaisuudessaan liity Neulalahden ylimääräiseen kuormitukseen. Osa haitta-ainemääristä on peräisin taustakuormituksesta, ja osa pintaa kohti kohonneista pitoisuuksista johtuu haitta-aineiden luontaisesta dynamiikasta sedimentissä.
Savilahden pitoisuudet poikkeavat vähemmän taustapitoisuuksista. Lisäksi Savilahtea ei ole luodattu, joten sen haitta-aineiden massataseita ei laskettu tässä. Joka tapauksessa Savilahdessa puhutaan paljon pienemmistä taustapitoisuuden ylittävistä määristä haitta-aineita kuin Neulalahden
tapauksessa.
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Sedimentin ajoitukset
Täysin ihmistoiminnasta peräisin olevana aineena cesiumin isotooppia 137 voidaan hyödyntää sedimentaationopeuksien määrittämiseen. Sen maksimipitoisuus sedimentissä liittyy yleensä vuonna
1986 tapahtuneen Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden laskeumaan, jota muodostaa sedimenttiin suhteellisen helposti mitattavan Cs-137 -merkkihorisontin. Sedimentin Cs-137 -ajoituksia
on tehty tutkimusalueelta ja Pohjois-Kallavedeltä vuosina 2005-2012, ja täydentäviä analyysejä nyt
vuonna 2018. Kaikki Cs-137 -analyysit on tehty Geologian tutkimuskeskuksen laboratoriossa. Ajoitettujen näytepisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 8.
Kuvassa 20 on esitetty Pohjois-Kallavedeltä 43 m:n syvyydestä vuonna 2012 otetun sedimenttisarjan ajoitus. Siinä Cs-137:n suurin pitoisuus todettiin sedimentissä noin 27 cm syvyydessä, mikä vastaa noin 10 mm/v sedimentaationopeutta. GTK:n mukaan Pohjois-Kallaveden lyijypitoisuuden kohoaminen liittyy ilmaperäiseen laskeuman, joka Cs-ajoituksen mukaan on ollut suurimmillaan
vuonna 1977 ja Pb-210 -ajoituksen mukaan 1960-luvulla. Eri ajoitusmenetelmät siis antavat eri iän
suurimmalle ilmalaskeumalle. Lyijypitoisuudet on ko. sarjassa mitattu XRF-mittarilla.
Neulalahden sedimenteistä vuosina 2005 ja 2006 saadut ajoitustulokset, sekä vuonna 2018 saadut
uudet ajoitustulokset on esitetty kuvassa 21.

Kuva 20. Lyijyn, sinkin ja kuparin pitoisuudet Neulalahden, Savilahden ja Pohjois-Kallaveden sedimentissä sedimenttisyvyyden ja ajoitusten suhteen esitettynä.
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Kuva 21. Neulahden sedimentin ajoitustuloksia.
Vuonna 2018 tutkimuksissa täydennettiin yhden vanhan näytesarjan, 2005_6 ajoitusta, sekä tehtiin
uusi Cs-137 -ajoitus Savilahdesta, näytepisteestä SED25. 2005_6 ajoitus saatiin varmistettua, ja se
viittaa noin 5,8 mm/v vuotuiseen sedimentaationopeuteen. Näytesarjoista 2006_6 ja 2006_26 saadaan sedimentaationopeuksiksi 3,5 mm/v ja 5,5 mm/v. Sedimentaationopeudet näyttävät yleisesti
ottaen kohoavan hieman pohjoiseen päin (2006_6 -> 2005_6 -> 2006_26). Lyijyn suurimpien todettujen pitoisuuksien ajoitus muuttuu vastaavasti noin 2006_6 vuosi 1975, 2005_6 vuosi 1977,
2006_26 vuosi 1979. Tulokset ovat hyvin johdonmukaisia ja viittaavat muutaman vuoden viiveeseen lyijyn kulkeutumisessa pohjoiseen päin. Tosin on huomioitava, että ajoitukset on tehty 2 cm:n
välein siivutetuista näytteistä, mikä ei mahdollista aivan näin tarkkaa vuosilukujen tulkintaa.
Savilahden sedimentin ajoitus ei onnistunut yhtä hyvin. Cs-137 -pitoisuudet olivat pieniä ja niiden
jakautuma kaksihuippuinen. Tämä voi johtua joko näytteen pöllähtämisestä näytteenoton yhteydessä tai sedimentin häiriintymisestä bio- tai kaasuturbaation vuoksi. Jos alempi huippu on oikea,
on sedimentaationopeus noin 5,0 mm/v. Lyijyn suurin pitoisuus sarjassa todettiin syvyydellä 21 cm,
joka viittaisi tässäkin päästöön noin vuonna 1976. Tämäkin tulos on hyvin johdonmukainen edellisten kanssa, ja viittaa samaan 1970-luvulla tapahtuneeseen päästöön.
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Riskinarvioinnin lähtökohdat

7.1

Arvion tavoitteet
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Riskinarviointi on tarpeen tehdä sen varmistamiseksi, että sedimentin kohonneiden haitta-ainepitoisuuksien ympäristö- ja terveysriskit ja niihin raivaustyöstä ja vesirakentamisesta aiheutuvat muutokset ovat hyväksyttäviä.
Arvion tavoitteen on selvittää, esiintyykö Neulalahden tai Savilahden alueella sellaisia haitta-ainepitoisuuksia tai päästöjä, että niiden aiheuttamat terveys- tai ekologiset haitat estävät alueen maankäyttösuunnitelmien toteuttamisen (mukaan lukien virkistyskäytön) sen suunnitellussa muodossa.
Lisäksi arvioidaan, minkälaisia riskinhallintakeinoja alueelle tarvitaan.
Riskejä arvioidaan nykytilanteessa sekä maankäyttösuunnitelmien mukaisessa suunnitellussa käyttöskenaariossa todennäköisimmässä riskitilanteessa sekä pahimmassa päästö-, kulkeutumis- ja altistusskenaariossa.
Riskien lisäksi pyritään arvioimaan päästöjen alkuperää, ajankohtaa ja syntyhistoriaa.

7.2

Rajaukset
Pääpaino riskitarkastelussa asetetaan terveysriskeille. Tästä syystä tuloksia myös verrataan ensisijaisesti terveysperusteisiin, ja vasta toissijaisesti ekologisiin viitearvoihin.
Maa-alueet rajataan riskitarkastelun ulkopuolelle. Riskitarkastelu rajataan vesiekosysteemiin.
Koska kyseessä on suuri järvi, jonka geokemiallisen tilan arvioidaan olevan vakaa, erillistä herkkyystarkastelua haitta-aineiden pysyvyydestä geokemiallisten olosuhteiden muuttuessa ei tehdä.
Vesirakentamisen riskitarkastelussa keskitytään kohteisiin, joissa vesistötäyttöjä, ammusten raivausta, ruoppauksia, putkien tai kaapeleiden laskuja, tai virtausmuutoksia rakentamisesta johtuen
tiedetään tai arvioidaan tapahtuvan. Riskitarkastelussa huomioidaan myös alueen maankäytön kehittämisen aiheuttama tulevaisuudessa lisääntyvä paine järviekosysteemin hyödyntämiseen ja virkistyskäyttöön.
Riskinarviossa ei käsitellä ammusten aiheuttamaa räjähdys- tai palovaaraa, vaan ainoastaan niiden
sisältämien haitta-aineiden vapautumisen ja kulkeutumisen aiheuttamaa ympäristö- ja terveysriskiä.

7.3

Kriittiset haitta-aineet
Kriittisillä haitta-aineilla tarkoitetaan haitta-aineita, jotka voivat ominaisuuksiensa ja pitoisuuksiensa vuoksi aiheuttaa terveys-, kulkeutumis- tai ekologisia riskejä. Haitta-aineiden kriittisyys arvioidaan aina kohdekohtaisesti tutkimustulosten ja aineiden ominaisuuksien perusteella.
Neulalahden ja Savilahden sedimentissä on todettu Vna:n 214/2007 kynnys- ja ohjearvoihin verrattuna koholla olevia elohopean, lyijyn, arseenin, kadmiumin, kromin, koboltin, kuparin ja sinkin pitoisuuksia. Lisäksi kertaluonteisesti todettiin öljyhiilivetyjakeita C21-C40 alemman ohjearvon ylittävänä pitoisuutena. Vna:n 214/2007 kynnys- ja ohjearvot on asetettu vain maaperässä esiintyville
haitta-aineille, joten niiden avulla ei voi suoraan arvioida sedimentistä mahdollisesti aiheutuvia terveysriskejä. Kynnys- ja ohjearvot sekä niiden määrittämisessä käytetyt suurimmat hyväksyttävät
pitoisuudet (SHP-arvot, Suomen ympäristö 23/2007) antavat kuitenkin osaltaan tietoa aineiden toksisuudesta ja haitallisuudesta ihmisille myös sedimentin välityksellä altistuttaessa. Tästä johtuen
kynnys- ja ohjearvoja sekä SHP-arvoja hyödynnetään haitta-aineiden kriittisyyden arvioinnissa.
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Edellä esitetyistä kohonneina pitoisuuksina todetuista raskasmetalleista kadmiumia, kromia, kobolttia, kuparia ja sinkkiä on todettu pistemäisesti satunnaisissa sedimenttinäytteissä. Kadmiumin,
kromin ja koboltin pitoisuudet ovat olleet myös melko matalia ylittäen pääsääntöisesti vain aineille
asetetut kynnysarvot. Näin ollen kadmiumia, kromia tai kobolttia ei arvioida kohteessa kriittisiksi
haitta-aineiksi. Kuparia ja sinkkiä on todettu myös korkeampina pitoisuuksina, jotka ylittävät ylemmän ohjearvon. Nämä aineet eivät kuitenkaan ole todettuina pitoisuuksina haitallisia ihmisille: molempien aineiden SHP-arvo on > 10 000 mg/kg. Näin ollen kupari ja sinkki rajataan terveysriskitarkastelun ulkopuolelle.
Neulalahden ja Savilahden sedimentissä on todettu arseenia kynnysarvon 5 mg/kg ylittävinä pitoisuuksina suuressa osassa näytteitä. Alemman ohjearvon tai SHP-arvon ylittäviä pitoisuuksia ei ole
todettu. Lisäksi arseenia on esiintynyt vastaavina kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksina myös muissa
Kallaveden alueen sedimenteissä. Lisäksi Ruoppaus- ja läjitysohjeessa arseenin luontaisen pitoisuuden rajaksi on määritetty 15 mg/kg. Arseenia ei arvioida kohteessa kriittiseksi haitta-aineeksi.
Sekä Neulalahden että Savilahden sedimentissä on todettu useissa tutkimuksissa korkeita elohopea- ja lyijypitoisuuksia. Elohopea on terveydelle vaarallinen aine, joka vaikuttaa haitallisesti hermostoon ja aivoihin aiheuttaen esimerkiksi heikotusta ja muita neurologisia oireita. Erityisen vaarallista se on sikiön ja lapsen kehittyvälle keskushermostolle. Elohopea voi muuttua bakteeritoiminnan seurauksena sedimentissä metyylielohopeaksi, joka rikastuu ravintoketjussa ja voi aiheuttaa
terveysriskin ravinnon välityksellä. Neulalahdelta otetuissa näytteissä ei kuitenkaan todettu metyylielohopeaa. Lyijy on myös hermostomyrkyllinen aine, jolla on haitallisia vaikutuksia keskus- ja
ääreishermoston lisäksi mm. munuaisiin ja veren hemoglobiiniin. Elohopean tapaan lyijy on erityisen haitallista sikiölle ja lapsille. Elohopean ja lyijyn korkeiden pitoisuuksien, yhtenäisen esiintymisen sekä mahdollisten haittavaikutusten vuoksi aineista aiheutuvia terveysriskejä sekä aineiden kulkeutumista arvioidaan seuraavissa kappaleissa.
→ Riskien arvioinnissa kriittisiä haitta-aineita ovat elohopea ja lyijy.

7.4

Kriittisten haitta-aineiden ominaisuudet
Lyijy kiinnittyy erittäin helposti partikkeleihin, joten se esiintyy sedimentissä yleensä suurelta osin
partikkeleihin ja orgaaniseen aineeseen sitoutuneena. Lyijyn heikkoa vesiliukoisuutta kuvaa sen
maa-vesi-jakaantumiskerroin (Kd) 1 000 l/kg. Lyijy luokitellaan maa-vesi-jakaantumiskertoimensa
perusteella kulkeutumattomaksi. Lyijyn kulkeutuminen tehostuu happamissa olosuhteissa. Lyijy ei
ole haihtuva aine, joten se ei kulkeudu kaasufaasina ilmassa.
Elohopea, samoin kuin lyijy, kiinnittyy herkästi partikkeleihin. Se on heikosti vesiliukoinen ja luokitellaan maa-vesi-jakaantumiskertoimensa 500 l/kg perusteella kulkeutumattomaksi. Elohopean vesiliukoisuus vaihtelee kuitenkin esiintymismuodon mukaan. Sedimenteissä elohopea on yleensä
niukkaliukoista. Epäorgaaninen elohopea voi muuntua vesiympäristössä orgaaniseksi metyylielohopeaksi, joka on epäorgaanista elohopeaa haitallisempi ja ravintoverkoissa rikastuva. Neulalahden
ja Savilahden sedimentissä ei viiden tutkitun näytteen perusteella esiinny metyylielohopeaa, mutta
kaloihin elohopea kertyy kuitenkin pääosin metyylielohopeana.
Neulalahden sedimenttiin kriittisiä aineita on päässyt erityisesti ammuksista, joissa on rajähdeaineiden lisäksi sytytysaineina elohopeafulminaattia ja lyijyatsidia. Lyijyatsidia, joka on vesiliukoinen,
on käytetty yleisesti lähes kaikissa vanhemmissa nalleissa ja räjäyttimissä. Lisäksi elohopeafulminaattia ja lyijyatsidia on todettu raivausalueilla myös pulloissa. Yhteensä vuosina 1997-2018 suoritetun raivauksen yhteydessä arvioidaan poistetun räjähteiden mukana noin 30 kg lyijyä sekä pienempi määrä elohopeaa. Suurempi massa lyijyä on poistettu raivattujen akkujen mukana.
Pienmateriaalia on tutkittu PVTUTKL toimesta, ja todettu että umpinaisissa tuotteissa (nallit, räjäyttimet, sytyttimet) ainetta on liuennut vain vähän. Tämä havainto tukisi oletusta sytytysaineiden
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upottamisesta bulkkitavarana, mutta laajemmasta näiden aineiden massahävityksestä ei ole saatu
varmoja todisteita. Pääosa isompien räjähteiden kuten kranaattien täytteistä on nitraattipohjaisia
(esim. TNT ja amatoli). (KAIPR, J. Aittamaa, s-posti 29.1.2019).

8

Käsitteellinen malli
Haitta-aineet voivat aiheuttaa riskin esiintyessään haitallisena pitoisuutena ja määränä sellaisessa
ympäristössä ja olosuhteissa, joissa niille altistuminen on mahdollista. Myös haitta-aineiden kulkeutuminen etäämmälle esiintymisalueeltansa voi aiheuttaa riskejä.
Taulukossa 11 on esitetty mahdollisia haitta-aineiden kulkeutumisreittejä sekä haitta-aineille altistumisen reittejä ihmiset ja eliöstö huomioiden. Terveysperusteisina altistujina kohteessa ovat todennäköisesti virkistyskäyttäjät, uimarit ja kalastettua kalaa syövät, sekä järvivettä talousvetenä
esimerkiksi kasteluun tai saunomiseen käyttävät henkilöt. Ympäristöperusteisina altistujina kohteessa tarkastellaan vesieliöstöä järvessä (pohjaeläimiä ja kaloja). Kuvassa 22 on esitetty yksinkertaistetusti kohteen olosuhteet sekä mahdolliset kulkeutumis- ja altistumisreitit. Näitä reittejä arvioidaan seuraavissa kappaleissa.
Taulukko 11. Mahdolliset kulkeutumis- ja altistumisreitit.
Järvivesi

Kulkeutuminen

Ekologinen altistuminen

1

A Eliöstön altistuminen
suoraan veden kautta

Veteen liuenneena leviäminen

Ihmisten altistuminen
E
F
G

B

2

Sedimentti

J

A Eliöstön altistuminen
suoraan veden kautta
B Rikastuminen ravintoketjussa
C Sedimentissä elävien
eliöiden altistuminen

E

3

Sedimentin akkumuloituminen pohjaan

4

Uudelleenvapautuminen
sedimentistä pintaveteen
diffuusion, kaasuturbaation ja bioturbaation
kautta

A Eliöstön altistuminen
suoraan veden kautta

Uudelleenvapautuminen
sedimentistä raivaustyöstä johtuen
Uudelleenvapautuminen
sedimentistä vesirakentamisen aiheuttamasta
pohjadynamiikan muutoksesta johtuen

5

6
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Veteen suspendoituneena leviäminen

Rikastuminen ravintoketjussa (pohjaeliöt ->
kalat -> linnut)

B

Rikastuminen ravintoketjussa

J
H
E,F,G

Suora altistuminen veden
kautta
Altistuminen kasteluveden
kautta
Altistuminen saunaveden
kautta
Altistuminen ravinnon kautta
(kalojen ja lintujen kotitarvekäyttö, kalojen ammattimainen hyödyntäminen)
Suora altistuminen veden
kautta
Altistuminen ravinnon kautta
Altistuminen ihokosketuksen
välityksellä, esim. pohjassa
kahlatessa
Altistuminen uima-, kastelutai saunaveden kautta

I

Altistuminen ravinnon ja sedimentin tahattoman syömisen
kautta

D Eliöstön altistuminen
veteen suspendoituneen kiintoaineen
haitta-aineille

E,F,G

D Eliöstön altistuminen
veteen suspendoituneen kiintoaineen
haitta-aineille

I

Altistuminen uima-, kastelutai saunaveden kautta
Altistuminen ravinnon ja sedimentin tahattoman syömisen
kautta
Altistuminen ravinnon ja sedimentin tahattoman syömisen
kautta
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8.1

Kulkeutuminen
1. Veteen liuenneena leviäminen
Vedessä ei todettu merkittävästi kohonneita pitoisuuksia metalleja eikä räjähdysainejäämiä nyt
tehdyissä tutkimuksissa, eikä raivausten yhteydessä otetuissa näytteissä. Kriittisten haitta-aineiden
laskennalliset ja sedimentistä osittaisuutoilla määritetyt liukeavan fraktion osuudet ovat erittäin
pienet.
Veteen liuenneena leviäminen arvioidaan merkityksettömäksi kulkeutumisreitiksi.
2. Veteen suspendoituneena leviäminen
Ruoppaus ja täyttö aiheuttavat veden kiintoainepitoisuuden kohoamista ja samennusta ruoppausalueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Vaikutus kuitenkin vähenee nopeasti ja sitä ei yleensä
havaita enää muutaman sadan metrin etäisyydellä. Esimerkiksi satamaympäristössä on todettu
ruoppaustöiden aiheuttaman suspension sedimentoituvan uudelleen suuruusluokkaa 0,5-1 km olevan kulkeutumismatkan jälkeen (mm. Golder Associates, 2007). Ajoittain näkyvää samentumaa on
eräissä hankkeissa kuitenkin todettu 2,5 km etäisyydelle saakka (Lindfors & Kiirikki 2004; Lindfors
ym. 2005; Rossi 2007). Haitta-aineiden veteen suspendoituneena leviäminen on tässä kohteessa
mahdollista, mikäli vesirakentaminen tapahtuu niillä pohjan alueilla, joilla haitta-aineita esiintyy
merkittävästi.
Veteen suspendoituneena leviäminen arvioidaan mahdolliseksi kulkeutumisreitiksi. Laskennallinen
tarkastelu kulkeutumisreitistä on esitetty kohdissa 9.4 ja 9.5.
3. Sedimentin akkumuloituminen pohjaan
Sedimentti kulkeutuu luontaisesti kohti akkumulaatioalueita, joille se laskeutuu. Jos haitta-aineita
esiintyy matalilla pohjan alueilla, on mahdollista, että ne kontaminoivat uusia alueita. Neulalahden
ja Savilahden tapauksessa ranta-alueiden sedimentit ovat olleet puhtaita. Näin ollen luontainen sedimentaatioprosessi ei ole kohteessa merkittävä haitta-aineiden kulkeutumismekanismi. Luontaista sedimentaatiota tutkimusalueella on käsitelty kohdassa 6.3.1.
Sedimentin akkumuloituminen pohjaan arvioidaan merkityksettömäksi kulkeutumisreitiksi.
4. Uudelleenvapautuminen sedimentistä pintaveteen diffuusion, kaasuturbaation ja bioturbaation kautta
Haitta-aineiden vapautuminen sedimentistä vesimassaan diffuusion, kaasuturbaation ja bioturbaation kautta on luontaista kulkeutumista, jonka suuruus riippuu näiden prosessien voimakkuudesta.
Kaasuturbaatiota esiintyy yleensä merkittävästi vain heikentyneillä pohjan alueilla (luotausten perusteella Savilahden alueella). Bioturbaatiota esiintyy kaikkialla missä pohja ei ole täysin kuollutta
(esim. joidenkin syvänteiden meromiktiset sedimentit). Diffuusiota edesauttaa suuri pitoisuusgradientti ja sedimentin löyhyys. Minkään näistä ei arvioida olevan tutkimusalueella erityisen voimakasta.
Uudelleenvapautuminen sedimentistä pintaveteen diffuusion, kaasuturbaation ja bioturbaation
kautta arvioidaan merkityksettömäksi kulkeutumisreitiksi.
5. Uudelleenvapautuminen sedimentistä raivaustyöstä johtuen
Raivaustyön viimeisimmässä vaiheessa vuosina 2013-2019 sedimenttejä on liikuteltu keskimäärin
260 m3 vuodessa (KAIPR, Janne Aittamaa, s-posti 12.9.2018). Raivaustyöt ovat tapahtuneet samoilla
alueilla, joilla sedimentissä esiintyy kohonneita pitoisuuksia elohopeaa ja lyijyä. Jos kaikki vuosittain
liikuteltu sedimentti olisi suspendoitunut vesimassaan pitoisuudella 200 mg/l (kts. kohta 9.2) ja sedimentin tiheydellä 1,2 t/m 3, sedimenttiä olisi sekoittunut yhteensä noin 1 560 000 m 3:n vesimassaan. Tämä on noin tuhannesosa Pohjois-Kallaveden ja Ala-Ruokoveden tilavuudesta ja noin 1,5
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kertaa Savilahden tilavuus. On kuitenkin huomioitava, että vain pieni osa ko. vesimassasta on kerrallaan ollut suspendoituneena. Sedimentin tiedetään laskeutuvan nopeasti uudelleen pohjaan
ruoppaus- ja läjitystöiden jälkeen.
Puolustusvoimien raivaustoiminnan aiheuttamaa vesistön samentumista ja veteen joutuvia haittaaineita on alkuvaiheessa seurattu. Toiminnasta ei aiheutunut kohonneita haitta-ainepitoisuuksia
vesimassaan. Pitoisuudet alittivat selvästi talousveden raja-arvot.
Uudelleenvapautuminen sedimentistä raivaustyöstä johtuen arvioidaan mahdolliseksi kulkeutumisreitiksi. Laskennallinen tarkastelu kulkeutumisreitistä on esitetty kohdissa 9.4 ja 9.5.
6. Uudelleenvapautuminen sedimentistä vesirakentamisen aiheuttamasta pohjadynamiikan
muutoksesta johtuen
Vesirakentamisen ei arvioida tapahtuvan juuri lainkaan transportaatio- tai akkumulaatioalueilla,
joilla haitta-ainepitoisuudet ovat kohonneet, ja joilla on merkitystä riskien kannalta. Näin ollen vesirakentamisen aiheuttamat pohjadynamiikan muutokset jäävät vähäisiksi.
Uudelleenvapautuminen sedimentistä vesirakentamisen aiheuttamasta pohjadynamiikan muutoksesta johtuen arvioidaan merkityksettömäksi kulkeutumisreitiksi.

8.2

Ekologinen altistuminen
A

Eliöstön altistuminen suoraan veden kautta

Neulalahden ja Savilahden vesimassassa ei ole todettu merkittävästi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Sedimentissä ei ole todettu merkittävästi kohonneita orgaanisten haitta-aineiden pitoisuuksia. Haitta-aineiden liukeneminen vesimassaan merkittävissä määrin ei ole todennäköistä, sillä
valitut kriittiset haitta-aineet ovat heikkouuttojen ja jakautumiskertoimien perusteella lähes veteen
liukenemattomia.
Eliöstön suora altistuminen liuenneille haitta-aineille arvioidaan merkityksettömäksi altistumisreitiksi.
B

Rikastuminen ravintoketjussa (pohjaeliöt -> kalat -> linnut)

Raskasmetallit voivat päätyä kaloihin veden, sedimentin ja ravinnon välityksellä. Tyypillisesti raskasmetallit voivat siirtyä kalan elimistöön ruuansulatuksen ja kidusten kautta. Raskasmetallit myös
poistuvat kalasta sen aineenvaihdunnan ja erityssysteemin seurauksena. Toksisia vaikutuksia kalassa ilmenee silloin, kun raskasmetalleja kerääntyy kalaan enemmän kuin se pystyy erittämään
niitä pois.
Kriittisistä haitta-aineista elohopea on biokertyvämpi. Epäorgaaninen elohopea sitoutuu voimakkaasti maaperän tai sedimentin orgaaniseen ja epäorgaaniseen ainekseen eikä ole helposti biosaatavissa. Hapettomassa sedimentissä mikrobit voivat kuitenkin muuntaa epäorgaanista kahdenarvoista (Hg2+) elohopeaa metyylielohopeaksi, joka on rasvaliukoista ja siten biosaatavaa. Sedimentin
orgaaninen aines, lämpötilan nousu, matala pH sekä orgaanisen aineksen ja epäorgaanisen elohopean suuri pitoisuus edistävät metylaatiota (Rossi, 2011). Viime vuosina on ymmärretty sulfidien
muodostumisen suuri merkitys metylaatiossa ja demetylaatiossa (Heinonen-Tanski, 2015).
Kaloissa suurin osa elohopeasta esiintyy metyylielohopeana (noin 95 % kalojen kokonaiselohopeasta). Vaikka Neula- ja Savilahden sedimentissä ei tulosten perusteella esiinny metyylielohopeaa,
on Neulalahden sedimentin elohopean ja lyijyn kertyminen kaloihin taustasta kohonneina pitoisuuksina mahdollista niiden ravinnonhankinnan yhteydessä (pohjaeläinten syönti ja pohjan pöyhiminen). Kriittiset metallit voisivat siirtyä pohjakaloista edelleen petokaloihin ja lintuihin, sekä kalastuksen kautta ihmisiin. Kalatutkimusaineisto ei kuitenkaan tue tätä ainakaan elohopean osalta. Lyijyn pitoisuuksista Neulalahden ja Savilahden kalastossa on huonosti tietoa.
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Metallien merkittävä kertyminen kalastoon on mahdollista, joskaan käytettävissä oleva havaintoaineisto ei tue tätä. Altistumisreittiä on tarkasteltu laskennallisesti (kohta 10.4).
C

Sedimentissä elävien eliöiden altistuminen

Neulalahden ja Savilahden pohjaeliöstöä ei ole arvioitu erityisen arvokkaaksi. Savilahdessa eliöstö
on pikemminkin laadultaan selvästi heikentynyt. Toisaalta kyseessä on jo suhteellisen vanha kuormitustapaus (kohonneita pitoisuuksia on todettu jo 1970-luvulla), joten eliöstön arvioidaan olevan
jossain määrin sopeutunut ko. pitoisuuksiin.
Sedimentissä elävien eliöiden merkittävä altistuminen on mahdollista. Altistumisreittiä tarkastellaan viitearvovertailuna (kohta 9.3).
D

Eliöstön altistuminen veteen suspendoituneen kiintoaineen haitta-aineille

Kohonneita raskasmetallipitoisuuksia sisältävää sedimenttiä on suspendoitunut vesimassaan räjähderaivausten yhteydessä. Samaa voi tapahtua myös ruoppausten, vesistötäyttöjen ja muun vesistörakentamisen yhteydessä, jos ne kohdistuvat ko. sedimenttien alueelle, tai muuttavat pohjadynamiikkaa siten että ko. sedimentin liikkeellelähtöä tapahtuu. Liikkeelle lähtenyt haitta-ainepitoinen kiintoainepilvi voi aiheuttaa eliöstön altistumista (altistumisreitit A ja B). Ohutkin kerros uusille
alueille akkumuloitunutta haitta-ainepitoista sedimenttiä voi aiheuttaa siellä elävän pohjaeliöstön
altistumista (altistumisreitit B ja C).
Eliöstön altistuminen veteen suspendoituneen kiintoaineen haitta-aineille on mahdollista. Altistumisreittiä on tarkasteltu laskennallisesti (kohdat 9.4 ja 9.5).

8.3

Ihmisten altistuminen
E,F,G Järviveden välityksellä altistuminen
Neulalahden ja Savilahden rannoille on suunniteltu virkistyskäyttöä ja vesiaktiviteetteja. Neulalahden pohjukkaan on suunnitteilla uimaranta. Maankäyttö tulee olemaan kaupunkimaista, joten altistuminen järvestä otettavan kasteluveden ja saunaveden välityksellä on epätodennäköistä.
Haitta-aineille altistuminen suoraan järviveden välityksellä arvioidaan epätodennäköiseksi myös
siksi, että järvivedessä ei ole todettu merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia.
Suora altistuminen haitta-aineille järviveden tai järvestä otetun kastelu- tai saunaveden välityksellä arvioidaan merkityksettömäksi altistumisreitiksi.
H

Sedimentin välityksellä altistuminen, suora ihokosketus

Neulalahden ja Savilahden rannoille on suunniteltu virkistyskäyttöä ja vesiaktiviteetteja. Neulalahden pohjukkaan on suunnitteilla uimaranta. Rantojen virkistyskäyttö maalta käsin ei altista sedimentissä todetuille haitta-aineille. Uimarannalla, jossa kosketus sedimenttiin on mahdollista, on
myös altistuminen mahdollista. Neulalahdessa tai Savilahdessa ei ole kuitenkaan todettu merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia rantojen sedimentissä tai vedessä. Näin ollen haitta-aineille altistuminen
ranta-alueilla ei ole todennäköistä, vaikka alueella olisikin uimaranta. Sedimentin kulkeutumistarkastelun perusteella haitta-aineet eivät pysty kulkeutumaan merkittävinä pitoisuuksina ranta-alueille saakka.
Kohteella kriittisiksi todettujen haitta-aineiden, lyijyn ja elohopean, siirtyminen sedimenttipartikkeleista ihmisen elimistöön on monivaiheinen prosessi. Lyijyn ja elohopean tulee ensin vapautua
sedimenttipartikkeleista väliaineeseen, esimerkiksi veteen tai hikeen. Osittaisuuttojen (kpl 6.3.4)
perusteella lyijy ja elohopea siirtyvät heikosti sedimenttipartikkeleista uuttoliuokseen. On siis epätodennäköistä, että ne siirtyisivät myöskään veteen tai hikeen, jotka ovat heikompia uuttamaan
aineita kuin osittaisuutossa käytetty ammoniumasetaatti. Heikko vesiliukoisuus on todettu myös
vesinäytteillä, joissa ei esiinny merkittäviä lyijy- ja elohopeapitoisuuksia.
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Väliaineeseen siirryttyään haitta-aineiden on läpäistävä iho. Aineet voivat kulkeutua väliaineesta
ihon marraskeden lävitse diffuusiolla. Diffuusio on hidasta, sillä se perustuu vain aineiden pitoisuuseron tasoittumiseen ajan myötä. Marraskeden läpäistyään aineiden tulee läpäistä vielä orvaskesi,
josta ne päätyvät verinahkaan ja edelleen verenkiertoon sekä kohde-elimiin.
Lyijyn tai elohopean päätyminen syvänteiden sedimentistä ihmisten aktiivisesti käyttämille alueille,
sedimentistä veteen ja vedestä ihon lävitse ihmisten verenkiertoon arvioidaan tutkimustuloksiin
sekä aineiden ominaisuuksiin perustuen hyvin epätodennäköiseksi. Merkittävän riskin muodostumista vähentää myös se, että vesistöissä oleskelu painottuu Suomen olosuhteissa pääosin muutamalle kesäkuukaudelle. Sedimentissä esiintyvät haitta-ainepitoisuudet eivät ole akuutisti toksisia,
eli ne eivät aiheuta haittaa lyhyessä altistumisessa.
Suora ihokosketus arvioidaan merkityksettömäksi altistumisreitiksi. Altistumisreittiä tarkastellaan
kuitenkin myös laskennallisesti (kohta 10.2).
I

Sedimentin tahattoman nielemisen välityksellä altistuminen

Altistuminen sedimentin haitta-aineille ruuansulatuskanavan välityksellä on aikuisten osalta vähäistä, mutta tahatonta sedimentin nielemistä voi tapahtua lasten leikkiessä rantavedessä ja sedimentin sekoittuessa veteen. Rannan sedimentissä ei kuitenkaan ole todettu haitta-aineita, joten
riski on vähäinen. Kulkeutumistarkastelun perusteella ei ole todennäköistä, että haitta-ainepitoista
sedimenttiä kulkeutuisi syvänteistä rantaan edes vesirakennustöiden yhteydessä.
Altistuminen sedimentin tahattoman nielemisen välityksellä arvioidaan merkityksettömäksi altistumisreitiksi. Altistumisreittiä tarkastellaan kuitenkin myös laskennallisesti (kohta 10.3).
J

Ravinnon välityksellä altistuminen

Ravinnon välityksellä altistuminen rajautuu Neulalahdella ja Savilahdella kalan syömisen välityksellä
altistumiseen. Alueen kaloissa ei tutkimusten mukaan (kpl 5.4) esiinny erityisen korkeita haitta-ainepitoisuuksia.
Altistuminen ravinnon välityksellä arvioidaan merkityksettömäksi altistumisreitiksi. Altistumisreittiä tarkastellaan kuitenkin myös laskennallisesti (kohta 10.4).

9

Ekologisten riskien viitearvovertailut ja laskennalliset tarkastelut

9.1

Yleistä
Pohjaeläintutkimuksissa vuosina 2004 ja 2010 pohjaeläinlajisto todettiin erittäin köyhäksi. Kaikki
tutkimuksessa tavatut lajit viihtyvät huonohappisilla ja ravinteikkailla pohjilla. Vuoteen 2004 verrattuna Savilahden pohjaeläimistön painopiste oli vuonna 2010 siirtynyt lievempää rehevyyttä indikoivista lajeista hyvin rehevää pohjaa indikoivia lajeja kohden. Neulalahdesta ei ole saatavilla vastaavia tietoja, mutta lahden vedenlaatu on melko hyvä. Sekä Neulalahden että Savilahden kalasto
muodostuu tavallisista järvikaloista. Lahdissa ei tiettävästi esiinny merkittävää suojeltavaa eliöstöä.
Vesieliöstö voi altistua haitta-aineille veden, sedimentin tai ravinnon välityksellä. Kohteen vedessä
ei ole todettu merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia, joten suora altistuminen veden välityksellä ei ole
todennäköistä.
Sedimentissä esiintyvät haitta-aineet voivat vaikuttaa ja kertyä ensisijaisesti pohjaeläimiin. Lisäksi
pohjalla elävät kalat voivat altistua suoraan sedimentin haitta-aineille. Pohjaeläimiä syövät kalat
voivat altistua haitta-aineille ravintonsa välityksellä. Myös linnut ja nisäkkäät voivat altistua haittaaineille, mikäli ne käyttävät ravinnokseen haitta-ainepitoista kalaa.
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Menetelmät
Ekologisia riskejä Neulalahdessa ja Savilahdessa tarkastellaan vertaamalla todettuja pitoisuuksia
saatavilla oleviin ekologisiin viitearvoihin.
Ammusten raivaustyön, vesistötäyttöjen ja erilaisten esim. sillanrakennukseen liittyvien ruoppaustöiden aiheuttaman ekologisen riskin arviointiin käytetään kirjallisuudesta saatavia arvoja näiden
toimenpiteiden aiheuttaman arvioidun sedimentin resuspension perusteella laskettuja haitta-ainepitoisuuksia vesimassassa. Luotettavin menettely toimenpidekohdassa tapahtuvan samentumisen arviointiin olisi käyttää tutkimusalueelta aiemmin tehdyissä vastaavanlaisissa toimenpiteissä
mitattuja kiintoainepitoisuuksia. Mittaustuloksia tutkimusalueelta ei kuitenkaan ollut käytettävissä,
joten tässä käytetään kirjallisuudessa esitettyjä arvoja, kuitenkin huomioiden alueen sekoittumisolosuhteet.
On esitetty, että ruoppauksen aiheuttamat kiintoainepitoisuudet vedessä ruoppauskohteen lähellä
ovat olleet mekaanisissakin ruoppauksissa pääosin alle 100 mg/l ja lähes kaikissa tapauksissa alle
300 mg/l (Rossi, 2007). Helsingin edustalla tehdyissä tavanomaisissa kauharuoppauksissa suurimmat yksittäiset kiintoainepitoisuudet ovat olleet luokkaa 200 mg/l. Läjitysalueilla veden sameudeksi
on läjitysten yhteydessä mitattu enimmillään suuruusluokkaa 100 mg/l olevia arvoja. Sedimentin
luontainen suspendoituminen esimerkiksi myrskyjen yhteydessä on yleensä korkeintaan vain joitakin kymmeniä mg/l. Suurimmat kiintoainepitoisuudet on mitattu pohjan läheltä.
Tässä työssä käytetään laskennassa kirjallisuuteen ja käytännön kokemuksiin perustuvia kiintoaineen pitoisuuksia 200 mg/l (pahin tapaus), 100 mg/l (realistinen tapaus) ja 30 mg/l (luontainen resuspendoituminen). Pahimpaan realistiseen tapaukseen saadaan tukea myös laskelmista räjähderaivausten yhteydessä liikutelluista sedimenttimääristä.
Sedimentin resuspendoitumisen lyhytaikaisia vaikutuksia arvioidaan laskemalla veteen liukenevien
orgaanisten haitta-aineiden pitoisuus alla olevan kaavan mukaisesti (Rossi, 2009):

•
•
•
•

=

Cdiss
Kd
qi
TSSwc

, jossa
= veteen liuenneen haitta-aineen pitoisuus (µg/l)
= haitta-aineen jakautumiskerroin kiintoaine / vesi (l/kg)
= sedimentin haitta-ainepitoisuus (µg/g)
= kiintoainepitoisuus (kg/l)

Pitkäaikaisvaikutuksia arvioidaan orgaanisten haitta-aineiden jakautumiskertoimien ja yleisesti saatavilla olevien luonnollisen resuspension enimmäismääristä tehtyjen arvioiden perusteella. Metallien biosaatavuutta tarkastellaan heikkouutolla (ammoniumasetaatti) ja vahvalla happouutolla
määritettyjen pitoisuuksien suhteen avulla.
Koska kriittisiä orgaanisia haitta-aineita ei todettu olevan, ei orgaanisten haitta-aineiden pitkäaikaista liukenemista sedimentistä vesimassaan arvioitu RECOVERY-laskentamallilla.

9.3

Sedimentin viitearvovertailu
In situ -sedimenttien haitta-ainepitoisuuksille ei ole määritetty kansallisia raja-arvoja. Sedimenttien
haitta-ainepitoisuuksien viitearvoina sovelletaan usein ruopatun sedimentin läjityskelpoisuuden arviointiin tarkoitetun Ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita
1/2015) pitoisuustasoja. Pitoisuustasot on tarkoitettu ns. normalisoiduille haitta-ainepitoisuuksille,
joita kohteesta ei ole saatavilla kaikkien tutkimustulosten osalta. Näin ollen kohteessa todettuja
haitta-ainepitoisuuksia verrataan aineiden ekotoksisuuden perusteella määritettyihin viitearvoihin
(taulukko 12 ja 13).
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Taulukko 12. Kanadassa käytössä olevat makean veden sedimentin viitearvot (mg/kg) sekä keskimääräiset kokonaispitoisuudet ja biosaatavat pitoisuudet (mg/kg).
Viitearvo

Arseeni

Kadmium

Kromi

Kupari

Lyijy

Elohopea

Sinkki

ISQG

5,9

0,6

37,3

35,7

35

0,17

123

PEL

17

3,5

90

197

91,3

0,486

315

Pitoisuus keskimäärin

10

0,5

40

25

200

3

100

Biosaatava pitoisuus

0,23

0,09

0,09

1,36

0,70

<0,05

8,08

ISQG = The Interim Sediment Quality Guidelines. Arvot alittavilla pitoisuuksilla ei odoteta olevan haitallisia ekotoksikologisia vaikutuksia.
PEL = The Probable Effects Levels. Arvot ylittävillä pitoisuuksilla todetaan usein haitallisia biologisia vaikutuksia.

Taulukko 13. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) määrittämät PNEC-arvot makean veden sedimentille (mg/kg) sekä keskimääräiset kokonaispitoisuudet ja biosaatavat pitoisuudet (mg/kg).
Aine

Antimoni

Elohopea

Kadmium

Koboltti

Kromi

PNEC

11,2

9,3

1,8

9,5

Pitoisuus keskimäärin

3

3

0,5

10

40

Biosaatava pitoisuus

-

<0,05

0,09

-

0,09

Kupari

Lyijy

Nikkeli

Sinkki

Vanadiini

186

109

117,8

240

25

200

25

100

50

1,36

0,70

1,46

8,08

-

205,7 87 - 174

PNEC = Predicted No-Effect Concentrations. Arvot alittavilla pitoisuuksilla ei odoteta olevan haitallisia ekotoksikologisia vaikutuksia.

Raskasmetallien kokonaispitoisuuksia tarkasteltaessa antimoni-, kadmium-, kupari-, sinkki- ja nikkelipitoisuudet alittavat edellä esitetyt viitearvot. Kromi-, arseeni- ja kuparipitoisuudet ylittävät
osan viitearvoista. Viitearvovertailun perusteella kokonaispitoisuuksien osalta kohonneina pitoisuuksina useissa näytteissä esiintyy elohopeaa ja lyijyä. Aineet on luokiteltu erittäin myrkyllisiksi
vesieliöille. Kokonaispitoisuudet eivät kuitenkaan anna realistista kuvaa haitta-aineiden haitallisuudesta, sillä kokonaispitoisuudet on saatu uuttamalla tiukasti sedimenttiin kiinnittyneet raskasmetallit vahvalla happouutolla. Luonnossa vastaavia olosuhteita ei ole. Eliöiden saatavilla olevia raskasmetallipitoisuuksia kuvaavat paremmin osittaisuutoilla määritetyt biosaatavat pitoisuudet,
jotka ovat huomattavasti matalampia..
Kohteella todetut biosaatavat pitoisuudet ovat matalia, eikä kalastotutkimuksissa ei todettu normaalista poikkeavia raskasmetallipitoisuuksia. Siten arvioidaan, että merkittävää raskasmetallien
kertymistä pohjaeliöstöstä kaloihin ei ole tapahtunut. Lintujen ja nisäkkäiden altistumisen arvioidaan vastaavan normaalia altistumista, koska kalojen haitta-ainepitoisuudet eivät ole merkittävästi
koholla.
Kohteessa todettujen sedimentin raskasmetallipitoisuuksien arvioidaan olevan ekologista riskiä aiheuttamattomalla tasolla. Lintujen ja nisäkkäiden altistumisen arvioidaan vastaavan tavanomaista
tausta-altistumista.

9.4

Lyhytaikaiset ekologiset riskit
Vesistöön kohdistuvien toimenpiteiden yhteydessä vesimassaan muodostuvia suurimpia pitoisuuksia on arvioitu taulukoissa 14 (pahin tapaus), 15 (realistinen tapaus) ja 16 (luontainen resuspendoituminen). Metallien liuenneiden pitoisuuksien laskennassa on tässä käytetty kokonaispitoisuuksia,
sillä varovaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki resuspendoituneessa sedimentissä oleva metalli lasketaan tässä biosaatavaksi. Pitoisuuksina käytettiin suurimpia todettuja pitoisuuksia lyijy 1 600
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mg/kg ja elohopea 8 mg/kg (pahin tapaus) sekä keskimääräisten pitoisuuksien vaihteluvälin ylärajaa
lyijy 200 mg/kg ja elohopea 3 mg/kg (realistinen tapaus ja luontainen resuspendoituminen).
Tarkempi laskelma vesimassan suurimmista pitoisuuksista on liitteenä 3.
Taulukko 14. Kriittisten metallien todetut normalisoimattomat suurimmat pitoisuudet ja niiden perusteella lasketut suurimmat pitoisuudet vedessä pahimmassa realistisessa tapauksessa (kiintoainepitoisuus 200 mg/l).
Haitta-aine
Lyijy
Elohopea

qi (max.)
mg/kg

Cdiss
max., µg/l

1 600
8

320
2

Taulukko 15. Kriittisten metallien todetut normalisoimattomat suurimmat pitoisuudet ja niiden perusteella lasketut suurimmat pitoisuudet vedessä realistisessa tapauksessa (kiintoainepitoisuus 100
mg/l).
Haitta-aine
Lyijy
Elohopea

qi (max.)
mg/kg

Cdiss
max., µg/l

200
3

20
0,3

Taulukko 16. Kriittisten metallien todetut normalisoimattomat suurimmat pitoisuudet ja niiden perusteella lasketut suurimmat pitoisuudet vedessä luontaisen resuspendoitumisen tapauksessa (kiintoainepitoisuus 30 mg/l).
Haitta-aine
Lyijy
Elohopea

qi (max.)
mg/kg

Cdiss
max., µg/l

200
3

6
0,1

Haitta-aineiden lyhytaikaisia vaikutuksia eliöstöön on tarkasteltu viitearvovertailuna. Todettujen
haitta-aineiden laskettuja suurimpia pitoisuuksia on verrattu viitearvoihin taulukoissa 17 (pahin tapaus), 18 (realistinen tapaus) ja 19 (luontainen resuspendoituminen).
Taulukko 17. Ruoppauksen aikaiset arvioidut kriittisten metallien suurimmat pitoisuudet vedessä
sekä eliöstöön kohdistuvien lyhytaikaisten vaikutusten viitearvoja. Pahin tapaus (kiintoainepitoisuus 200 mg/l).
Haitta-aine
Lyijy
Elohopea

Cdiss
max., µg/l

EPA akuutti, µg/l**

NOECaq
µg/l***

320
2

65
1,4

9…2 100
0,03…780

** U.S. EPA, National Recommended Aquatic Life Criteria. Makean veden arvo
*** NOEC = No observed effect concentration (vaikutuksia ei ole todettu koe-eliöissä ko. pitoisuudella). Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet, Suomen ympäristö 23/2007
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Taulukko 18. Ruoppauksen aikaiset arvioidut kriittisten orgaanisten haitta-aineiden suurimmat
pitoisuudet vedessä sekä eliöstöön kohdistuvien lyhytaikaisten vaikutusten viitearvoja. Realistinen
tapaus (kiintoainepitoisuus 100 mg/l).
Haitta-aine
Lyijy
Elohopea

Cdiss
max., µg/l

EPA akuutti, µg/l**

NOECaq
µg/l***

20
0,3

65
1,4

9…2 100
0,03…780

** U.S. EPA, National Recommended Aquatic Life Criteria. Makean veden arvo
*** NOEC = No observed effect concentration (vaikutuksia ei ole todettu koe-eliöissä ko. pitoisuudella). Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet, Suomen ympäristö 23/2007

Taulukko 19. Ruoppauksen aikaiset arvioidut kriittisten orgaanisten haitta-aineiden suurimmat
pitoisuudet vedessä sekä eliöstöön kohdistuvien lyhytaikaisten vaikutusten viitearvoja. Luontainen
resuspendoituminen (kiintoainepitoisuus 30 mg/l).
Haitta-aine
Lyijy
Elohopea

Cdiss
max., µg/l

EPA akuutti, µg/l*

NOECaq
µg/l**

6
0,1

65
1,4

9…2 100
0,03…780

* U.S. EPA, National Recommended Aquatic Life Criteria. Makean veden arvo
** NOEC = No observed effect concentration (vaikutuksia ei ole todettu koe-eliöissä ko. pitoisuudella). Maaperän kynnys- ja ohjearvojen
määritysperusteet, Suomen ympäristö 23/2007

Edellä esitetyn perusteella sekä lyijyn että elohopean pitoisuudet voivat pahimmassa tapauksessa
nousta vesimassassa niin korkeaksi, että vesieliöstö altistuu akuutisti niille. Tällaista voi tapahtua
lähinnä vain kaikkein suurimpien pitoisuuksien pohjanalueella ammusraivauksiin liittyen. Merkittävää riskiä arvioidaan kuitenkin aiheutuvan vain pienellä alueella lähellä pohjaa ja lyhyen aikaa kerrallaan. Tällä alueella voisi ajatella liikkuvan vain pohjakaloja ja pohjaeliöitä. Näistäkin kalat hyvin
todennäköisesti karkottuvat kauemmaksi työn aiheuttaman häiriön vuoksi.
Laskelmien perusteella laajemmalla kohonneiden metallipitoisuuksien pohjan alueella riski ei ole
merkittävä, vaan pitoisuudet jäävät viitearvoja pienemmiksi. Luontaisten prosessien kuten sedimentin kulkeutumisen myrskyihin ja pohjavirtauksiin liittyen, ei arvioida myöskään aiheuttavan
merkittävää eliöstön akuutin altistumisen riskiä.
Laskennan perusteella kohteessa todetut sedimentin pitoisuudet voivat aiheuttaa paikallista ja lyhytaikaista riskiä pahimmassa riskiskenaariossa, esimerkiksi jos ammusraivausten yhteydessä korkeimpia pitoisuuksia sisältävää sedimenttiä sekoittuu merkittävästi veteen. Altistujina tulevat tällöin kyseeseen lähinnä vain pohjaeliöt.

9.5

Pitkäaikaiset ekologiset riskit
Haitta-aineiden pitkäaikaisia vaikutuksia eliöstöön on tarkasteltu viitearvovertailuna. Todettujen
haitta-aineiden laskettuja suurimpia pitoisuuksia on verrattu viitearvoihin taulukoissa 20 (realistinen tapaus) ja 21 (luontainen resuspendoituminen). Vesimassaan muodostuvat suurimmat pitoisuudet ja skenaariot ovat samat kuin edellisessä kohdassa (lyhytaikaiset vaikutukset). Kuitenkaan
pahinta tapausta ei tässä tarkastella, sillä vesimassan pitoisuuksien pysyminen pitkän aikaa pahimman skenaarion tasolla ei arvioida olevan mahdollista.
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Taulukko 20. Ruoppauksen aikaiset arvioidut kriittisten orgaanisten haitta-aineiden suurimmat
pitoisuudet vedessä sekä eliöstöön kohdistuvien pitkäaikaisten vaikutusten viitearvoja. Realistinen
tapaus (kiintoainepitoisuus 100 mg/l).
Haitta-aine
Lyijy
Elohopea

Cdiss
max., µg/l

EPA krooninen,
µg/l**

NOECaq
µg/l***

20
0,3

2,5
0,77

9…2 100
0,03…780

** U.S. EPA, National Recommended Aquatic Life Criteria. Makean veden arvo
*** NOEC = No observed effect concentration (vaikutuksia ei ole todettu koe-eliöissä ko. pitoisuudella). Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet, Suomen ympäristö 23/2007

Taulukko 21. Ruoppauksen aikaiset arvioidut kriittisten orgaanisten haitta-aineiden suurimmat
pitoisuudet vedessä sekä eliöstöön kohdistuvien lyhytaikaisten vaikutusten viitearvoja. Luontainen
resuspendoituminen (kiintoainepitoisuus 30 mg/l).
Haitta-aine
Lyijy
Elohopea

Cdiss
max., µg/l

EPA krooninen,
µg/l*

NOECaq
µg/l**

6
0,1

2,5
0,77

9…2 100
0,03…780

* U.S. EPA, National Recommended Aquatic Life Criteria. Makean veden arvo
** NOEC = No observed effect concentration (vaikutuksia ei ole todettu koe-eliöissä ko. pitoisuudella). Maaperän kynnys- ja ohjearvojen
määritysperusteet, Suomen ympäristö 23/2007

Edellä esitetyn perusteella lyijy voisi aiheuttaa eliöstön kroonista altistumista pohjan lähellä, mikäli
esimerkiksi vesistötäyttö selvästi kohonneita lyijypitoisuuksia sisältävän sedimentin päälle jatkuisi
pitkän aikaa, tai luontaiset prosessit resuspendoisivat ja kuljettaisivat sedimenttiä pitkän aikaa. Laskelma on tehty varmuusperiaatteen mukaisesti olettaen, että kaikki suspendoitunut lyijy tulee
biosaatavaksi, resuspendoituminen on voimakasta, ja se jatkuu pitkään samanlaisena. Yleensä vesistötäytöt tehdään pengerreunuksen tai silttiverhon sisällä eivätkä ne kestä kuukausia. Täyttötöiden negatiivisia vaikutuksia voidaan lieventää työtapamenettelyllä ja suojarakenteilla. Voimakkaan
luontaisen resuspendoitumisen kesto taas on yleensä enintään pari päivää kerrallaan, jolloin kroonista altistumista ei ehdi tapahtua.
Jos kroonista lyijyaltistusta tapahtuu, tulevat altistujina kyseeseen pohjaeliöt ja pohjakalat.
Laskennan perusteella kohteessa todetut sedimentin lyijypitoisuudet voivat joissakin epätodennäköisissä tapauksissa aiheuttaa merkittävää pohjaeliöiden ja pohjakalojen kroonista altistumista. Tällainen voisi olla esimerkiksi huonosti suunniteltu ja pitkäaikainen vesistötäyttö merkittäviä lyijypitoisuuksia sisältävän sedimentin päälle. Elohopealla tätä riskiä ei arvioida olevan.

10

Terveysriskien laskennalliset tarkastelut

10.1

Menetelmät
Laskennoissa käytetään RISC WB 5.0 (RISC WorkBench 2010) laskentaohjelmaa. Malli perustuu
ASTM:n (American Society For Testing and Materials; ASTM 1995) RBCA-standardin (Risk Based
Corrective Action Applied at Petroleum Release Sites), sekä Yhdysvaltain ympäristöviraston U.S.
EPA:n standardeissa ja ohjeissa esitettyihin laskentakaavoihin. Malli sisältää yleisesti käytettyjä, hyväksyttyjä ja testattuja osamalleja mm. laskentajärjestelmän päästölähteiden, leviämismekanismien ja altistusreittien sekä altistumisen kuvaamiseksi ja riskien kvantifioimiseksi.
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Laskennan tuloksena saadaan riskisuhde HQ, joka kuvaa kohteessa mitattujen pitoisuuksien perusteella laskettujen päivittäisten, pitkäkestoisten altistumispitoisuuksien suhdetta arvioituun haitattomaan pitoisuuteen. Riskin merkittävyys määritetään vertaamalla HQ-arvoa lukuun 1. Kun HQarvo on pienempi kuin 1, on riski hyväksyttävällä tasolla: keskimääräinen päivittäinen haitta-aineannos on pienempi kuin ihmisen terveydelle haitattomaksi arvioitu päivittäinen haitta-aineannos. Riskisuhde HQ lasketaan erikseen jokaiselle kriittiselle haitta-aineelle. Kokonaisriskiä tarkastellaan laskemalla HQ-arvot yhteen.
Kalojen käyttöä ravintona tarkastellaan laskentayhtälöillä.

10.2

Suoran ihokosketuksen välityksellä altistuminen, sedimentin haitta-aineet
Ihon kautta altistuminen sedimentissä oleville haitta-aineille on monivaiheinen prosessi, jossa sedimentin haitta-aineiden täytyy ensin siirtyä sedimentistä vesifaasiin ja sen jälkeen diffundoitua vesifaasista ihon läpi verenkiertoon. Kriittiset haitta-aineet ovat kiinnittyneet tiukasti sedimentin hienoainekseen, mikä vähentää myös niiden pääsyä elimistöön. Sedimenttiin kiinnittymisen takia laskennassa käytettiin todettujen kokonaispitoisuuksien lisäksi ammoniumasetaattiuutolla määritettyjä biosaatavia pitoisuuksia. Ammoniumasetaattiuutolla saadaan määritetty sedimentin herkkäliikkeiset haitta-ainefraktiot, jotka kulkeutuvat myös ihon läpi todennäköisemmin kuin tiukasti kiinnittyneet, kokonaispitoisuuksina ilmoitetut fraktiot. Ihon pH on noin 4,0…5,6, mikä vastaa uuttoliuoksen happamuutta.
Kokonaispitoisuuksien laskennassa käytetään korkeimpia rannan läheisyydessä todettuja pitoisuuksia huomioiden myös aiemmat tutkimustulokset. Laskennan lähtöpitoisuudet on esitetty taulukossa 22.
Taulukko 22. Laskennassa käytettävät pitoisuudet. Elohopean kokonaispitoisuudet rannan tuntumassa sekä biosaatavat pitoisuudet jäivät laboratorioanalyysin määritysrajojen 0,07 mg/kg ja 0,05
mg/kg alapuolelle, joten laskennassa käytettiin määritysrajojen arvoja.
Aine

Kokonaispitoisuus, mg/kg

Biosaatava pitoisuus, mg/kg

Lyijy

48

1,3

Elohopea

0,07

0,05

Laskennat tehdään siten, että altistujina tarkastellaan aikuista ja lasta näiden altistujaryhmien erilaisen herkkyyden vuoksi. Altistumiskertoja arvioidaan aikuisilla olevan 30 vuodessa ja lapsella 60
vuodessa, mikä kuvaa runsasta altistumista. Altistuvan ihon pinta-alaksi valittiin jalkojen osuus ihon
pinta-alasta ja sedimentti-iho-tarttumiskerroin valittiin US EPA:n suosituksen mukaisesti tilanteeseen, jossa altistujien jalkateriin tarttuu sedimenttiä sedimentissä kahlaamisen vuoksi. Elohopean
ja lyijyn kyvystä läpäistä iho ei ole saatavilla luotettavaa numeerista tietoa, joten arvoksi valittiin 1,
mikä kuvaa aineiden tehokasta ihon läpäisyä. Hyvin todennäköisesti arvo on liioitteleva ja todellisuudessa aineet eivät läpäise ihoa tehokkaasti.
Laskentaparametrit on esitetty taulukossa 23 ja liitteessä 4.
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Taulukko 23. Laskentaparametrit.
Parametri

Parametrin arvo
(aikuinen)

Parametrin
arvo (lapsi)

Aika, jonka suhteen keskimääräinen altistus lasketaan, a

70

70

Altistumisen kesto, a

20

5

Altistujan paino, kg

70

15

Altistumistapahtumien määrä krt/a

30

60

Altistuvan ihon pinta-ala, cm2

1 030

455

Sedimentti-iho-tarttumiskerroin, mg/cm2

21

21

Ihon läpäisevyyskerroin

1

1

Laskennan tulokset on esitetty taulukossa 24 ja liitteessä 4.
Taulukko 24. Laskennan tuloksena saadut riskiluvut kokonaispitoisuuksien ja biosaatavien pitoisuuksien perusteella. Korkein hyväksyttävä riskiluku on 1.
Aine

Riskiluku HQ kokonaispitoisuuksille

Riskiluku HQ biosaataville pitoisuuksille

Aikuinen

Lapsi

Aikuinen

Lapsi

Lyijy

0,016

0,067

0,009

0,04

Elohopea

0,0003

0,001

0,004

0,02

Yhteensä

0,016

0,068

0,013

0,06

Riskiluvut alittivat selvästi korkeimman hyväksyttävän riskiluvun 1 sekä kokonais- että biosaatavien
pitoisuuksien osalta. Näin ollen arvioidaan, että sedimentissä oleskelusta ei aiheudu merkittävää
riskiä.
Edellä esitetyn laskennan lähtökohtana käytettiin korkeimpia kokonaispitoisuuksia, joita rannan lähelle tehdyissä tutkimuspisteissä on todettu. Laskenta kuvaa näin ollen realistista tilannetta, ottaen
huomioon laskentaan aina sisältyvän epävarmuuden (epävarmuustarkastelu, kappale 0). Realistisen tilanteen lisäksi laskennallisesti tarkasteltiin myös pahinta mahdollista tilannetta, jossa ihon välityksellä altistuttaisiin syvänteissä todetuille, huomattavasti rannan pitoisuuksia korkeammille pitoisuuksille 1 600 mg/kg (lyijy) ja 8 mg/kg (elohopea). Laskentaparametrien arvoja ei muutettu taulukossa 8 esitetyistä arvoista.
Pahinta mahdollista tilannetta kuvaavan laskennan tulosten perusteella oleskelu sedimentissä voisi
aiheuttaa terveysriskin lapsialtistujalle lyijyn osalta silloin, kun laskennan lähtökohtana on syvänteessä todettu korkein kokonaispitoisuus 1 600 mg/kg. Riskiluku oli 2,2, kun hyväksyttävä riski on
korkeintaan 1. Riski kuvaa kuitenkin tilannetta, jossa altistuttaisiin syvänteiden pitoisuuksille toistuvasti ja pitkäkestoisesti ja lyijy olisi kokonaisuudessaan biosaatavaa. Todennäköisyys tällaiselle
altistumiselle on häviävän pieni, sillä lapset eivät pääse kosketuksiin syvänteiden sedimenttien
kanssa. Lisäksi lyijyn kokonaispitoisuus on saatu laboratorio-olosuhteissa uuttamalla lyijy sedimentistä typpihapolla (tai vastaavalla vahvalla hapolla), joten pitoisuuksille altistuminen luonnon olosuhteissa on erittäin epätodennäköistä.
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Ruuansulatuksen välityksellä altistuminen, sedimentin tahaton syöminen
Ruuansulatuksen välityksellä altistuttaessa sedimentin haitta-aineiden täytyy siirtyä sedimentin
partikkeleista vesifaasiin ja siirtyä ruuansulatuskanavan seinämän läpi verenkiertoon ja sen mukana
kohde-elimiin. Saatavilla on vain vähän tietoa siitä, miten lyijy ja elohopea käyttäytyvät ruuansulatuskanavassa. Tästä johtuen laskennassa oletetaan, että aineet imeytyvät ruuansulatuskanavasta
kokonaisuudessaan (absorptiokerroin 1). Todellisuudessa imeytyvä määrä on todennäköisesti huomattavasti pienempi. Sedimenttiä arvioidaan joutuvan aikuisaltistujan elimistöön 40 mg päivässä ja
lapsialtistujan elimistöön 90 mg päivässä.
Laskennan lähtökohtana käytettiin taulukossa 22 esitettyjä rantasedimentissä todettuja pitoisuuksia.
Laskentaparametrit on esitetty taulukossa 25 ja liitteessä 4.
Taulukko 25. Laskentaparametrit.
Parametri

Parametrin arvo
(aikuinen)

Parametrin
arvo (lapsi)

Aika, jonka suhteen keskimääräinen altistus lasketaan, a

70

70

Altistumisen kesto, a

20

5

Altistujan paino, kg

70

15

Altistumistapahtumien määrä krt/a

30

60

Sedimentin syönti, mg/d

40

90

Ruuansulatuskanavan absorptiokerroin

1

1

Laskennan tulokset on esitetty taulukossa 26 ja liitteessä 4.
Taulukko 26. Laskennan tuloksena saadut riskiluvut kokonaispitoisuuksien ja biosaatavien pitoisuuksien perusteella. Korkein hyväksyttävä riskiluku on 1.
Aine

Riskiluku HQ kokonaispitoisuuksille

Riskiluku HQ biosaataville pitoisuuksille

Aikuinen

Lapsi

Aikuinen

Lapsi

Lyijy

0,0006

0,013

0,00002

0,0004

Elohopea

0,00001

0,0002

0,00001

0,0002

Yhteensä

0,0006

0,013

0,00003

0,0006

Riskiluvut alittivat korkeimman hyväksyttävän riskiluvun 1. Laskennan tulosten perusteella sedimentin tahaton syöminen ja ruuansulatuksen välityksellä altistuminen ei aiheuta merkittävää terveysriskiä.
Edellä esitetyn realistisen tilanteen lisäksi laskennallisesti tarkasteltiin myös pahinta mahdollista
tilannetta, jossa ruuansulatuksen välityksellä altistuttaisiin syvänteissä todetuille, huomattavasti
rannan pitoisuuksia korkeammille pitoisuuksille 1 600 mg/kg (lyijy) ja 8 mg/kg (elohopea). Laskentaparametrien arvoja ei muutettu taulukossa 10 esitetyistä arvoista.
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Pahinta mahdollista tilannetta kuvaavan laskennan tulosten perusteella sedimentille altistuminen
sedimenttiä tahattomasti syömällä ei aiheuta merkittävää riskiä. Riskiluvut vaihtelivat välillä
0,001…0,44, kun hyväksyttävä riski on korkeintaan 1.

10.4

Ruuansulatuksen välityksellä altistuminen, kalojen käyttö ravintona

10.4.1

Lähtökohdat
Kalojen käyttö ravintona saattaa aiheuttaa terveysriskejä, mikäli kalan ravintona käytettäviin osiin,
lähinnä lihaksiin, on kertynyt merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Neulalahden haukien elohopeapitoisuudet vaihtelivat välillä 0,4- 0,75 mg/kg. Pohjois-Savon järvien haukien elohopeapitoisuuksista
koottuun aineistoon sekä Keski-Suomen haukien elohopeapitoisuuksiin (ELY-keskuksen raportteja
17/2015) verrattuna em. pitoisuuksien keskiarvo 0,63 mg/kg on samalla tasolla kuin muissakin alueen ja lähialueiden järvissä.
Pohjois-Kallavedeltä vuosina 2000-2013 pyydettyjen kalojen (ahven, muikku, hauki, 39 kpl) elohopeapitoisuuden keskiarvo oli 0,61 mg/kg. Haukien (8 kpl) keskimääräinen elohopeapitoisuus oli 1,7
mg/kg. Haukien paino vaihteli välillä 1,1 kg – 2,3 kg, joten ne olivat hieman suurempia kuin Neulalahdesta pyydetyt hauet, joiden paino vaihteli välillä 0,5-1,2 kg. Lyijyn pitoisuus kaloissa (hauki,
muikku, ahven, 16 kpl) oli keskimäärin 0,02 mg/kg. Korkein todettu lyijypitoisuus oli 0,04 mg/kg.
Vaikka pitoisuudet eivät ole merkittävästi koholla, kalojen ravintokäytön välityksellä altistumisen
riskiä tarkastellaan varmuusperiaatteen mukaisesti vielä laskennallisesti. Laskennallisia tarkasteluja
voidaan tehdä erilaisilla laskentakaavoilla ja lähtöoletuksilla. Tässä riskiä tarkastellaan kahdella eri
tavalla. Ensimmäinen keskimääräiseen päivittäiseen haitta-aineannokseen perustuva laskentatapa
on peräisin julkaisusta Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014. Toinen laskentatapa perustuu tilastotietoon suomalaisten hauenkulutusmääristä, Euroopan elintarviketurvallisuusviraston saantisuosituksiin ja kalojen pitoisuuksiin. Toisin kuin ensimmäisessä laskennassa, toisessa laskennassa on erotettu metyylielohopea kokonaiselohopeasta ja laskettu metyylielohopealle altistumisesta aiheutuva riski erikseen.
Ruokavirasto on antanut kalojen käyttösuositukset Suomen kalojen sisältämän elohopean vuoksi:
erityisesti lapsia, nuoria ja hedelmällisessä iässä olevia suositellaan syömään järvestä tai merestä
pyydettyä haukea vain 1-2 kertaa kuussa sekä raskaana olevia ja imettäviä välttämään kokonaan
hauen syöntiä. Ensimmäisessä keskimääräiseen päivittäiseen haitta-aineannokseen perustuvassa
tarkastelussa suositus huomioitiin altistumisen toistuvuuden (EF) lukuarvossa. Laskenta 2 perustuu
Luonnonvarakeskuksen julkaisemaan, vuoden 2017 tilastolliseen hauen kulutukseen 0,44 kg/henkilö/vuosi.

10.4.2

Tarkastelu 1
Kalojen syönnin seurauksena saatavat keskimääräiset päivittäiset raskasmetalliannokset (ADD) laskettiin laboratorioanalyyseillä määritettyjen pitoisuuksien perusteella. Keskimääräisen päivittäisen
annoksen laskennassa käytettiin seuraavaa kaavaa:

=

, jossa

ADD = Keskimääräinen päivittäinen annos mg/kg/d
Ci = Haitta-aineen pitoisuus kalassa: 0,63 mg/kg tp
IR = Kalan päivittäinen saanti elimistöön: 0,1 kg/d aikuinen/0,05 kg/d lapsi
EF = Altistumisen toistuvuus: 12 d/a
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ED = Altistumisen kesto: 20 v aikuinen/6 v lapsi
BW = Kehon paino: 70 kg aikuinen, 15 kg lapsi
AT = Aika, jonka suhteen keskimääräinen päivittäisannos lasketaan: 7 300 d (20 v) aikuinen, 2 190
d (6 v) lapsi
Laskennan tuloksena saadut keskimääräiset päivittäiset annokset on esitetty taulukossa 27.
ADD-arvojen avulla laskettiin terveysriskitaso (ns. vaaraosamäärä HQ) kaavalla:
=

/

, jossa

HQ = Riskiluku (vaaraosamäärä)
TDI = Hyväksyttävä päivittäinen saanti (taulukko 27)
Laskennan tuloksena saadut kriittisten haitta-aineiden vaaraosamäärät (HQ) on esitetty taulukossa
27. Altistumisesta aiheutuva terveysriski on hyväksyttävä, kun HQ < 1.
Taulukko 27. Keskimääräiset päivittäiset haitta-aineannokset (ADD), hyväksyttävät annokset (TDI)
ja riskiluvut (HQ).
Aine

Kalan pitoisuus (mg/kg)

ADD (mg/kg/d)

Lyijy

0,04

0,000002

0,000004

0,0018

0,001

0,002

Elohopea

0,63

0,00003

0,00007

0,0001

0,30

0,69

Aikuinen

TDI (mg/kg/d) *

Lapsi

HQ
Aikuinen

Lapsi

* Suomen ympäristö 23/2007

Neulalahden kalojen lyijypitoisuuksia ei ole analysoitu. Laskennassa käytettiin korkeinta PohjoisKallaveden kalassa todettua pitoisuutta 0,04 mg/kg. Laskennallisen tarkastelun perusteella tästä
lyijypitoisuudesta ei aiheudu riskiä laskennan oletusten mukaisessa tilanteessa. Riskiluvut jäävät
sekä lapsella että aikuisella selvästi alle hyväksyttävän riskin. Jotta riskiluku HQ olisi 1, lyijyn pitoisuuden kalassa tulisi olla 2 mg/kg (lapsen ravintonaan käyttämä kala) tai 5 mg/kg (aikuisen ravintonaan käyttämä kala). Pitoisuudet ovat noin satakertaisia Pohjois-Kallaveden kaloissa todettuihin pitoisuuksiin nähden. On erittäin epätodennäköistä, että Neulalahden tai Savilahden kaloissa todettaisiin riskiä aiheuttavia pitoisuuksia.
Laskennallisen tarkastelun perusteella hauen elohopeapitoisuuksista aiheutuva riski on hyväksyttävällä tasolla. Riskiluvut ovat hieman korkeammat kuin lyijyn tapauksessa, mutta alittavat silti korkeimman hyväksyttävän riskiluvun 1. Jotta riskiluku HQ olisi 1, elohopeapitoisuuden kalassa tulisi
olla 0,9 mg/kg (lapsen ravintonaan käyttämä kala) tai 2,1 mg/kg (aikuisen ravintonaan käyttämä
kala). Molemmat pitoisuudet ovat hieman suurempia kuin korkein Neulalahden hauessa todettu
pitoisuus 0,75 mg/kg. Korkein todettu pitoisuus alittaa myös hauelle asetetun enimmäispitoisuuden
1 mg/kg (Komission asetus (EY) N:o 1881/2006 ja sen muutos (EY) N:o 629/2008).
Mikäli kalaa syödään suurempia määriä, useammin kuin kerran kuussa ja pidemmän aikaa kuin laskennassa on oletettu, myös riski suurenee. Riskin muodostumiseen vaikuttaa myös elohopean
imeytyminen suolistosta elimistöön, joka laskennassa oletettiin olevan 100 %. Imeytyminen on todennäköisesti vähäisempää, mikä pienentää riskiä. Laskutavan (HQ = ADD/TDI) vuoksi riski on myös
suoraan riippuvainen TDI-arvon suuruudesta. Arvoksi on valittu Suomen ympäristökeskuksen käyttämä ja esittämä elohopean TDI-arvo 0,1 µg/kg (Suomen ympäristö 23/2007).
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Tarkastelu 2
1. Elohopea
Kotimaista haukea kulutettiin vuoden 2017 aikana 0,44 kg/henkilö. Neulalahdesta pyydetyn hauen
keskimääräinen elohopeapitoisuus oli 0,63 mg/kg. Vuoden 2017 kulutuksella laskettuna (syödyn
kalan määrä x kalan pitoisuus) henkilö saisi hauesta elohopeaa 0,28 mg/vuosi. Mikäli ravinnoksi
käytetään haukea enemmän, esimerkiksi 1 kg vuodessa, on hauesta saadun elohopean määrä 0,63
mg/vuosi. Jos oletetaan, että 90 % elohopeasta on muuntunut metyylielohopeaksi, saadaan 0,44
kg vuosikulutuksella metyylielohopeaa 0,25 mg/vuosi. Vastaavasti 1 kg vuosikulutuksella metyylielohopeaa saadaan 0,57 mg/vuosi. Viikoittaiset määrät saadaan jakamalla vuodessa saatava elohopeamäärä viikkojen lukumäärällä 52. Viikoittaiset määrät on esitetty taulukossa 28.
Euroopan elintarviketurvallisuusviraston mukaan elohopeaa voidaan viikon aikana saada turvallisesti korkeintaan 0,004 mg painokiloa kohden ja metyylielohopeaa 0,0013 mg painokiloa kohden.
Lapsi, joka painaa 15 kg, voi siis saada 0,06 mg elohopeaa ja 0,02 mg metyylielohopeaa (hyväksyttävä saanti x henkilön paino). Vastaavasti aikuinen, joka painaa 70 kg, voi saada viikossa 0,28 mg
elohopeaa ja 0,091 mg metyylielohopeaa (taulukko 28).
Taulukosta 28 on huomattavissa, että hauesta saatavan elohopean määrä on pienempi kuin suurin
hyväksyttävä elohopean tai metyylielohopean määrä.
Taulukko 28. Hauesta saatavan elohopean määrä viikkotasolla sekä hyväksyttävä saantimäärä lapselle (paino 15 kg) ja aikuiselle (70 kg).
Hauesta
saatavan
metyylielohopean
määrä
(mg/viikko)

Hyväksyttävä
metyylielohopeamäärä
mg/viikko,
lapsi

Hyväksyttävä metyylielohopeamäärä
mg/viikko,
aikuinen

Hauesta
saadun kokonaiselohopean
määrä
(mg/viikko)

Hyväksyttävä kokonaiselohopeamäärä
mg/viikko,
lapsi

Hyväksyttävä kokonaiselohopeamäärä
mg/viikko,
aikuinen

Hauen kulutus
0,44 kg/vuosi

0,0048

0,02

0,091

0,0053

0,06

0,28

Hauen kulutus
1,0 kg/vuosi

0,01

0,02

0,091

0,012

0,06

0,28

Viikottaisen saannin ja hyväksyttävän viikottaisen saannin perusteella voidaan vielä laskea riskiluvut HQ (taulukko 29). Esitetyt riskiluvut on laskettu metyylielohopealle sekä kokonaiselohopealle.
Riskiluvun ollessa < 1, riski on hyväksyttävällä tasolla.
Taulukko 29. Riskiluvut HQ metyylielohopealle ja kokonaiselohopealle.
HQ lapsi, metyylielohopea

HQ aikuinen, metyylielohopea

HQ lapsi kokonaiselohopea

HQ aikuinen kokonaiselohopea

Hauen kulutus 0,44
kg/vuosi

0,25

0,05

0,09

0,02

Hauen kulutus 1,0
kg/vuosi

0,56

0,12

0,20

0,04

Riskiluvut jäivät kaikissa tarkastelluissa tapauksissa pienemmiksi kuin hyväksyttävä riskitaso 1, joten
hauen syönnistä ei laskennan mukaan aiheudu terveysriskiä. Kohonnut terveysriski voi esiintyä, miSitowise Oy
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käli kalaa syödään niin paljon, että viikoittainen hyväksyttävä elohopean määrä ylittyy. Lapsen tapauksessa metyylielohopean hyväksyttävä saanti ylittyy, mikäli haukea syödään enemmän kuin 1,6
kg vuodessa ja aikuisen tapauksessa yli 7,5 kg vuodessa. Kokonaiselohopean osalta hyväksyttävä
saanti ylittyisi määrillä 5 kg/vuosi (lapsi) ja 25 kg/vuosi (aikuinen). Määrät ovat huomattavasti suurempia kuin tilastollinen hauen vuosikulutus 0,44 kg/hlö.
2. Lyijy
Neulalahden kalojen lyijypitoisuutta ei ole määritetty. Pohjois-Kallaveden kaloissa korkein todettu
lyijypitoisuus oli 0,04 mg/kg ja keskimääräinen lyijypitoisuus 0,02 mg/kg. Mikäli oletetaan, että Neulalahden hauen pitoisuus vastaisi korkeinta todettua lyijypitoisuutta, vuoden 2017 hauenkulutuksella 0,44 kg laskettuna henkilö saisi kalasta lyijyä 0,017 mg/vuosi. Käyttämällä kalaa 1 kg /vuosi,
kalasta saadun lyijyn määrä olisi 0,04 mg/vuosi. Vastaavasti viikoittaiset lyijymäärät ovat 0,0003
mg/viikko ja 0,0008 mg/viikko. Lyijylle ei ole saatavilla Euroopan elintarviketurvallisuusviraston suositusta hyväksyttävästä saannista, sillä viraston kannan mukaan turvallista lyijymäärää ei voi määrittää. Laskennan mukaan kalasta saatavan lyijyn määrä on huomattavan matala. Pohjois-Kallavedellä todettu korkein lyijypitoisuus 0,04 mg/kg alittaa myös lyijylle annetun kalanlihan ja kalastustuotteiden enimmäispitoisuuden 0,3 mg/kg (Komission asetus (EY) N:o 1881/2006 ja sen muutos
(EY) N:o 629/2008). Näin ollen arvioidaan, että lyijystä ei aiheudu terveysriskiä kalan syönnin välityksellä.

10.4.4

Tausta-altistuminen
Kohteen haitta-aineiden lisäksi ihminen voi altistua samoille aineille muista lähteistä ns. tausta-altistumisena. Tämä kaikkien lähteiden yhteensä aiheuttama kokonaisaltistuminen määrää terveysriskin suuruuden. Mikäli samanaikaisesti Neulalahden kalojen käytön yhteydessä käytetään ravintona kohonneita pitoisuuksia sisältävää kala- tai muuta ravintoa, voi riski muodostua edellä esitettyä suuremmaksi. Metyylielohopean taustasaanniksi on esitetty 0,00032 mg viikossa painokiloa
kohden (Leino ym. 2013). Lyijyn taustasaanniksi on esitetty aikuiselle 0,00074 mg viikossa painokiloa kohden ja lapselle 0,0018 mg viikossa painokiloa kohden (Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto). Määrät ovat niin pieniä, että ne eivät edellä esitettyihin laskentoihin lisättynä nosta riskiä
merkittävälle tasolle. Kotimaista kalaa käytettäessä on kuitenkin hyvä huomioida Ruokaviraston
esittämät kalansyönnin suositukset.
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Epävarmuustarkastelu

11.1

Tutkimukset

54/64

Tutkimusmenetelmiin ei arvioida liittyvän sellaisia epävarmuuksia, jotka estäisivät tulosten luotettavan hyödyntämisen. Näytepisteitä oli riittävästi ja kattavasti alueella tätä työtä varten. Tutkimusmenetelmät valittiin huolellisen työohjelman laatimisen yhteydessä.
Analyysimenetelmien määritysrajat olivat työhön riittävällä tasolla. Muiden kuin nyt tutkittujen
haitta-aineiden esiintyminen merkittävinä pitoisuuksina on mahdollista mutta epätodennäköistä,
sillä nyt tutkitut haitta-aineet valittiin kohteen käsitteellisen mallin perusteella. Lisäksi sedimentistä
ja vedestä tehtiin Terrattest -analyysejä, joissa pyritään skannaamaan kaikki ympäristö- ja terveysriskien kannalta merkittävät haitta-aineet (220 ainetta ja yhdistettä).
Vahvaan happoon liukoisia metallipitoisuuksia kutsutaan jäljempänä tässä raportissa kokonaispitoisuuksiksi, vaikka käytetyt typpi- ja kuningasvesiuutto ovat tarkasti ottaen osittaisuuttoja. Ammoniumasetaattiin liukoisia metallipitoisuuksia kutsutaan biosaataviksi pitoisuuksiksi, vaikka kyseessä
on vain asiantuntija-arviona valittu uutto, jolla saatavien metallimäärien on monissa aiemmissa tutkimuksissa arvioitu korreloivan biosaatavien pitoisuuksien kanssa.
Pitoisuuksia ohjearvoihin verrattaessa tulee ottaa käytetty uuttomenetelmä huomioon. Asetuksen
Vna 214/2007 viitearvot perustuvat kuningasvesiuuttoon, kun taas Ympäristöhallinnon ohjeita
1/2015 ns. läjityskriteerit perustuvat vahvaan typpihappouuttoon. Kanadalaiset viitearvot taas perustuvat totaaliuuttoon (esim. fluorivety- tai perkloorihappo). Metallianalyyseissä on tässä työssä
käytetty kuningasvesiuuttoa, paitsi TerrAttesT:issa, missä on käytetty typpihappouuttoa. Tulosten
vertailuun ohjearvoihin ja läjityskelpoisuuden tulkintaan ei kuitenkaan tässä liity merkittävää uuttomenetelmästä johtuvaa epävarmuutta. Metalliuuttotulokset olivat johdonmukaiset ja yksiselitteiset.

11.2

Kulkeutumistarkastelu
Sedimentin kulkeutumista tarkasteltiin tässä pääasiassa kvalitatiivisesti asiantuntija-arviona. Käytettävissä oli kuitenkin myös GTK:n asiantuntijoiden mittausdataan perustuva kartta altaan pohjadynamiikasta ja äskettäin tehty virtausmallinnus. Nämä tarjosivat hyvän pohjan järvialtaan haittaainekulkeutumisen ymmärtämiseksi. Kulkeutumistarkastelussa pyrittiin ottamaan huomioon kaikki
mahdolliset kulkeutumisreitit. Kulkeutumista arvioitiin varmuusperiaatteen mukaisesti suuremmaksi kuin se todennäköisesti on. Jatkotarkastelussa käytetyt kulkeutuvan kiintoaineen pitoisuudet
oli valittu pahimman tapauksen tarkasteluun suurimpien todettujen arvojen mukaan.

11.3

Ekologiset riskit
Riskinarvio sisältää aina epävarmuutta, jota aiheutuu muun muassa pitoisuustietojen niukkuudesta
ja hajonnasta, ympäristön ominaisuuksien pienipiirteisestä vaihtelusta, lajistotietojen puutteellisuudesta, annos-vaste -suhteen epävarmuudesta ja kemikaalien fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien epävarmuudesta. Lisäksi sovellettavat laskentamenetelmät ja -mallit ovat aina vain karkea
yleistys luonnon monimutkaisista tapahtumaketjuista (Rossi, 2007).
Tässä riskinarviossa käytettiin laskentoihin korkeimpia sedimentissä todettuja pitoisuuksia, vaikka
keski- ja mediaanipitoisuudet jäävät huomattavasti pienemmiksi. Korkeimmat pitoisuudet on todettu syvällä sedimentissä paikallisesti. Metallien oletettiin olevan suspendoituneessa sedimentissä
kokonaisuudessaan biosaatavassa muodossa. Myös veden kiintoainepitoisuuksiksi arvioitiin aiem-
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missa tutkimuksissa todetut korkeimmat pitoisuudet. Käyttämällä korkeimpia todettuja pitoisuuksia saatiin vähennettyä lähtöparametreihin ja laskelmien perusteella tehtäviin johtopäätöksiin sisältyvää epävarmuutta.
Käytettyjen uuttomenetelmien eroista on saattanut aiheutua epävarmuutta paikoin tuloksia tulkittaessa. Esimerkiksi taulukossa 12 on viitearvoissa kysymys totaalipitoisuuksista eli perkloorihappo
- fluorivetyhappouuttopitoisuuksista. Tarkasti ottaen kuningasvesi- tai typpihappouuttopitoisuuksia ei voi suoraan rinnastaa näihin arvoihin. On kuitenkin todettu, että esimerkiksi merisedimenteissä on joskus sama, käytetäänkö perkloorihappo- vai kuningasvesiuuttoa (J. Mäkinen, s-posti
14.2.2019).
Myös muihin käytettyihin lähtöparametreihin sisältyy epävarmuutta. Rossi (2007 ja 2009) on tehnyt
monille niistä herkkyystarkastelua. Herkkyystarkastelussa ei kuitenkaan todettu parametreihin liittyvän niin suuria epävarmuuksia, että niillä olisi merkitystä lopputuloksen kannalta.
Laskelmissa esiintyviä epävarmuuksia pyrittiin siis kompensoimaan valitsemalla lähtöarvot varmuusperiaatteen mukaisesti. Pahimman tapauksen laskelmat perustuivat siten epäedullisten oletusten yhtäaikaiseen toteutumiseen, mikä on epätodennäköistä. Lisäksi käytetyt viitearvot sisältävät jo lähtökohtaisesti varmuuskertoimen.
Ekologisten riskien arviointi kohteessa perustui erilaisiin skenaarioihin, joilla pyrittiin kattamaan
kaikki mahdolliset haitta-aineiden kulkeutumistilanteet. Skenaariot muodostettiin kuitenkin siten
että ne eivät aliarvioi, vaan pikemminkin yliarvioivat riskiä. Ne ovat yksinkertaistuksia todellisista
toteutuvista hankkeista, joten riskinarvioinnin tulokset on syytä tarkastaa hankekohtaisesti, kun
haitta-aineiden kulkeutumiseen vaikuttavat hankkeet konkretisoituvat.
Arviointiin liittyvät epävarmuudet ovat hyväksyttävällä tasolla ja/tai mahdollisia riskejä voidaan hallita riskinhallintakeinoilla, joita on esitetty kappaleessa 13.

11.4

Terveysriskit
Laskennallinen arvio on aina yksinkertaistus todellisuudessa vallitsevasta tilanteesta, ja siihen liittyy
siksi jo lähtökohtaisesti epävarmuutta. Laskenta toteutettiin kuitenkin siten, että laskentatulokset
eivät ainakaan vähättelisi haitta-aineista mahdollisesti aiheutuvaa riskiä. Laskennassa oletettiin esimerkiksi, että sekä elohopean että lyijyn ihon läpäisevyyskerroin on 1 (korkein mahdollinen arvo),
sillä niiden todellisesta ihon läpäisevyydestä ei ole saatavilla luotettavaa numeerista tietoa. Todennäköistä on, että läpäisevyys on huomattavasti heikompaa, jolloin myös riskiä on useita kertaluokkia pienempi kuin laskennan tuloksena saatu riski. Lisäksi ihoon tarttuvan sedimentin määräksi oletettiin 21 g/cm2, mikä on varsin suuri määrä.
Sedimentin tahattoman syömisen laskennallisessa tarkastelussa tarvitaan lähtötiedoksi arvio
haitta-aineiden imeytymisestä suolistosta verenkiertoon. Imeytymisestä ei kuitenkaan ole saatavilla luotettavaa numeerista tietoa, joten tarkastelussa oletettiin haitta-aineiden imeytyvän suolistosta kokonaisuudessaan. Oletus todennäköisesti liioittelee imeytymisen tehokkuutta. Laskennoissa ei myöskään otettu huomioon aineiden poistumista elimistöstä esimerkiksi virtsan mukana.
Riskiä liioittelevasta lähtötietojen valinnasta huolimatta laskennalliset pitoisuudet jäivät hyväksyttävälle tasolle.
Kalojen ravintokäytön laskennassa oletettiin, että kalassa esiintyvä elohopea imeytyy kokonaisuudessaan ruuansulatuskanavasta verenkiertoon. Tämä todennäköisesti hieman liioittelee riskiä.
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Riskinarvion tulosten yhteenveto
Taulukossa 30 on esitetty edellä arvioidut kulkeutumis- ja altistumisreitit. Reitit on värikoodattu
siten, että riskiä aiheuttamattomat reitit on korostettu vihreällä, lievän riskin muodostavat reitit on
korostettu keltaisella ja merkittävän riskin muodostavat reitit punaisella.
Taulukko 30. Kulkeutumis- ja altistumisreitit sekä riskin merkittävyys. Ei riskiä – vihreä väri, lievä
riski – keltainen väri, merkittävä riski – punainen väri.
Järvivesi

Kulkeutuminen

Ekologinen altistuminen

1

A Eliöstön altistuminen
suoraan veden kautta

Veteen liuenneena leviäminen

Ihmisten altistuminen
E
F
G

B

2

Sedimentti

Veteen suspendoituneena leviäminen

3

Sedimentin akkumuloituminen pohjaan

4

Uudelleenvapautuminen sedimentistä pintaveteen diffuusion, kaasuturbaation ja bioturbaation kautta

5

6

Uudelleenvapautuminen sedimentistä raivaustyöstä johtuen
Uudelleenvapautuminen sedimentistä vesirakentamisen aiheuttamasta pohjadynamiikan
muutoksesta johtuen

Rikastuminen ravintoketjussa (pohjaeliöt ->
kalat -> linnut)

H

A Eliöstön altistuminen
suoraan veden kautta
B Rikastuminen ravintoketjussa
C Sedimentissä elävien
eliöiden altistuminen

E
H
I

A Eliöstön altistuminen
suoraan veden kautta

E,F,G

D Eliöstön altistuminen
veteen suspendoituneen kiintoaineen
haitta-aineille
D Eliöstön altistuminen
veteen suspendoituneen kiintoaineen
haitta-aineille
D Eliöstön altistuminen
veteen suspendoituneen kiintoaineen
haitta-aineille

H

E,F,G
H
H

Suora altistuminen veden
kautta
Altistuminen kasteluveden
kautta
Altistuminen saunaveden
kautta
Altistuminen ravinnon kautta
(kalojen ja lintujen kotitarvekäyttö, kalojen ammattimainen
hyödyntäminen)
Suora altistuminen veden
kautta
Altistuminen ravinnon kautta
Altistuminen ihokosketuksen
välityksellä, esim. pohjassa kahlatessa/leikkiessä
Altistuminen uima-, kastelu- tai
saunaveden kautta
Altistuminen kalaravinnon
kautta
Altistuminen uima-, kastelu- tai
saunaveden kautta
Altistuminen kalaravinnon
kautta
Altistuminen kalaravinnon
kautta

Riskinarvioinnin perusteella Savilahden-Neulalahden alueen sedimentin kohonneet lyijy- ja elohopeapitoisuudet eivät nykyisessä tai tiedossa olevassa toiminnassa aiheuta merkittäviä riskejä. Sedimentin pitoisuudet ovat kohtuullisia verrattuna muissa vastaavan kaltaisissa julkisuuteen nousseissa tapauksissa todettuihin sedimentin haitta-ainepitoisuuksiin. Vaikka pitoisuustaso on muissa
tapauksissa ollut yleensä selvästi korkeampi (kts. kohta 6.3.7), on järeitä riskinhallintatoimenpiteitä
(esim. käyttö- tai toimenpiderajoituksia) arvioitu tarvittavan vain hyvin harvoin.
Lieviä riskejä aiheutuu lähinnä sedimentin suspendoitumisesta ja haitta-aineiden uudelleenvapautumisesta johtuen, jolloin altistujina voivat olla lähinnä pohjaeliöt ja pohjakalat. Ihmisten altistumisen mahdollisuus kalaa syömällä tarkasteltiin laskennallisesti, mutta riskiä ei arvioitu olevan. Tutkimusalue ei elohopean aiheuttamien riskien osalta poikkea muista Suomen sisävesistä.
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Haitta-aineiden vaikutus maankäyttöön ja alueen kehittämiseen
Neulalahden ja Savilahden tiedossa olevien tulevien käyttötapojen aiheuttamia riskejä on eritelty
taulukossa 31. Kaikki nämä riskit voidaan hallita kohdan 14 taulukossa 32 esitettyjen riskinhallintatoimenpiteiden avulla. Kuvissa 23 ja 24 on esitetty alueen keskeisten kaavojen (Savilahden OYK,
Keskeisen kaupunkiseudun YK ja Neulaniemen OYK-ehdotus) suhdetta lyijyn ja elohopean suurimpiin pitoisuuksiin alueella sekä transportaatio- ja akkumulaatiopohjien sijaintiin.
Taulukko 31. Tulevien Neulalahden ja Savilahden käyttötapojen riskejä. Esitykset riskinhallintakeinoiksi ovat taulukossa 32.
Vesistön käyttötapa

Riskien arviointi

Räjähderaivaus

Räjähderaivauksiin on liittynyt riski eliöstön altistumisesta resuspendoituneelle sedimentille. Tarkastelun perusteella riski
tulee kyseeseen vain lyhytaikaisesti lähellä pohjaa, jos räjähteitä raivataan korkeimpien lyijypitoisuuksien alueella.

Vesistörakentaminen, joka edellyttää
ruoppauksia ja täyttöä

Riskinarvion perusteella kohteessa todetut sedimentin lyijy
pitoisuudet voisivat esimerkiksi huonosti suunnitellussa pitkäaikaisessa vesistötäytössä aiheuttaa merkittävää pohjaeliöiden ja pohjakalojen kroonista altistumista. Suunnitellut hankkeet tapahtuvat kuitenkin matalammilla vesialueilla, joilla
haitta-ainepitoisuudet eivät ole merkittävää riskiä aiheuttavalla tasolla.

Vedenotto- ja purkuputkien rakentaminen

Suunniteltu kaukojäähdytyksen vedenotto- ja purkuputki sijoittuvat osin syvännesedimentin alueille. Putkireitin sedimentit kuitenkin tutkittiin ennakkoon. Mahdollinen putkenlaskun aiheuttama sedimentin resuspendoituminen on lisäksi
lyhytaikaista ja paikallista. Vedenottoputkien suulla saattaa
esiintyä virtauksia, jotka muuttavat pohjadynamiikkaa paikallisesti tai resuspendoivat sedimenttiä pitkäkestoisemmin.

Kelluvien talojen ja muiden rakenteiden
rakentaminen

Kelluvien talojen ja muiden vedenpäällisten rakenteiden rakentamisen aiheuttamat riskit vertautuvat ruoppauksia ja
täyttöjä vaativien vesistörakennushankkeiden aiheuttamiin
riskeihin. Lisäksi ne generoivat virkistyskäyttöä ympärilleen,
jolloin altistuminen haitta-aineille voi lisääntyä. Tämäkin käyttötapa sijoittuu kuitenkin matalan veden syvyyden alueille,
joilla haitta-ainepitoisuudet eivät ole riskiä aiheuttavalla tasolla.

Virtausväylien muuttaminen (avartaminen kunnostusmielessä, silta-aukkojen ja
-penkereiden rakentaminen)

Virtausväylien muuttaminen muuttaa pohjadynamiikkaa niiden lähialueilla, mikä voisi aiheuttaa haitta-aineiden kulkeutumista. Tiedossa olevat hankkeet tapahtuvat kuitenkin matalilla pohjan alueilla, joilla haitta-ainepitoisuudet eivät ole
riskiä aiheuttavalla tasolla. Vaikutus voi silloin olla pikemminkin syvänteiden haitta-aineiden peittyminen puhtaammilla
sedimenteillä. Lisäksi suunniteltu veden kierron parantaminen parantaa haitta-aineiden pitoisuuksien vaimenemista lisäämällä orgaanisten haitta-aineiden hapellista hajoamista ja
vähentämällä sisäistä kuormitusta.
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Vesistön käyttötapa

Riskien arviointi

Virkistyskäyttö -uiminen ja muu vesiurheilu

Virkistyskäyttö, uiminen ja muu vesiurheilu tapahtuu pääasiassa rannan tuntumassa, jossa ei ole todettu merkittävästi
koholla olevia haitta-ainepitoisuuksia. Korkeampien haitta-ainepitoisuuksien kulkeutuminen esiintymisalueiltansa syvänteistä rannoille on epätodennäköistä. Virkistyskäytöstä aiheutuvaa terveysriskiä tarkasteltiin myös laskennallisesti, eikä riskitaso ollut tarkastelun mukaan merkittävästi koholla.

Virkistyskäyttö -kalastus

Laskennallisen tarkastelun perusteella kalojen elohopeapitoisuudet ovat siinä määrin koholla, että ne voivat aiheuttaa terveysriskin silloin, kun kalaa syödään Elintarviketurvallisuusviraston suosituksia enemmän. Neulalahti ja Savilahti eivät kuitenkaan poikkea riskin suhteen muista Suomen sisävesistä.
Mikäli suositusta noudatetaan, ei riski nouse merkittävälle tasolle.

Kuva 23. Alueen keskeisten kaavojen suhde lyijyn suurimpiin todettuihin pitoisuuksiin sekä transportaatiopohjien (keltainen viiva) ja akkumulaatiopohjien (punainen viiva) sijaintiin.
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Kuva 24. Alueen keskeisten kaavojen suhde elohopean suurimpiin todettuihin pitoisuuksiin sekä
transportaatiopohjien (keltainen viiva) ja akkumulaatiopohjien (punainen viiva) sijaintiin.
Kuvista 23 ja 24 voidaan todeta, että kaavoitetut rakennuskohteet eivät sijaitse korkean riskin pohjan alueilla. Kaiken kaikkiaan taulukossa 31 esitetyt riskit arvioidaan vähäisiksi. Hankkeet on siis
mahdollista toteuttaa ilman että niistä aiheutuu liiallista ympäristöriskiä tai terveysriskiä alueen tuleville käyttäjille. Tällöin haitta-aineiden vaikutus maankäyttöön ja alueen kehittämiseen jää vähäiseksi.
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Riskinhallintatoimenpiteet
Sedimentin haitta-ainepitoisuudet on jo otettu huomioon Savilahden ja Neulalahden alueella suunniteltujen ja toteutettujen vesirakennustöiden yhteydessä mm. tekemällä riskinhallintasyistä sedimenttitutkimuksia alueilla. Myös puolustusvoimien raivaustoiminnan aiheuttamaa vesistön samentumista ja veteen päätyviä haitta-aineita seurattiin töiden alkuvaiheessa, mutta toiminnasta ei todettu aiheutuvan haittoja, mistä johtuen haitta-aineiden leviämistä ei seurattu myöhemmissä työvaiheissa. Ammusten raivauksen yhteydessä tapahtunut räjähteiden ja niiden sisältämien haitallisten aineiden poisto on jo toteutunutta ja oikeansuuntaista riskinhallintaa alueella.
Kun Neulalahden ja Savilahden rantarakentaminen käynnistyy laajemmassa mitassa, tullaan alueen
sedimenttien tilaa ja kalojen haitta-aineita seuraamaan edelleenkin. Näin varmistetaan, ettei rakentamistoiminnasta aiheudu haitallisia ympäristövaikutuksia.
Neulalahden ja Savilahden tiedossa olevien tulevien käyttötapojen riskinhallintakeinoja on ehdotettu taulukossa 32.
Taulukko 32. Tulevien Neulalahden ja Savilahden käyttötapojen soveltuvia riskinhallintakeinoja.
Riskejä on eritelty taulukossa 31.
Vesistön käyttötapa

Soveltuvia riskinhallintakeinoja
•
•
•
•

Räjähderaivaus

Vesistörakentaminen, joka edellyttää
ruoppauksia ja täyttöä

Vedenotto- ja purkuputkien rakentaminen

Kelluvien talojen ja muiden rakenteiden
rakentaminen

Sitowise Oy
www.sitowise.com

Pohjaeläin- ja kalastotarkkailu
Sedimenttitutkimukset
Työn suorittaminen mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa
Työtapamenettely siten että resuspendoituminen minimoidaan

• Vesilain mukainen lupa
• Tarkkailusuunnitelman laatiminen, jossa määritellään vesistötarkkailu rakentamisen aikana
• Työn suorittaminen mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa
• Työtapamenettely siten että resuspendoituminen minimoidaan
• Siltti- tai kuplaverhot
• Riskinarvion tarkentaminen, jos lähtötiedot merkittävästi
muuttuvat
• Vesilain mukainen lupa
• Tarkkailusuunnitelman laatiminen, jossa määritellään vesistötarkkailu rakentamisen ja käytön aikana
• Asennustyön suorittaminen mahdollisimman lyhyen ajan
kuluessa
• Työtapamenettely asennustyön aikana siten että resuspendoituminen minimoidaan
• Imu- ja purkupään muotoilu siten että ne eivät aiheuta
sedimentin resuspendoitumista
• Riskinarvion tarkentaminen, jos lähtötiedot merkittävästi
muuttuvat
• Vesilain mukainen lupa
• Tarkkailusuunnitelman laatiminen, jossa määritellään vesistötarkkailu rakentamisen aikana
• Mahdollisten ruoppaustöiden suorittaminen mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa
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Soveltuvia riskinhallintakeinoja
• Työtapamenettely siten että resuspendoituminen minimoidaan
• Siltti- tai kuplaverhot tarvittaessa
• Riskinarvion tarkentaminen, jos lähtötiedot merkittävästi
muuttuvat

Virtausväylien muuttaminen (avartaminen kunnostusmielessä, silta-aukkojen ja
-penkereiden rakentaminen)

Virkistyskäyttö -uiminen ja muu vesiurheilu

Virkistyskäyttö -kalastus

• Vesilain mukainen lupa
• Tarkkailusuunnitelman laatiminen, jossa määritellään vesistötarkkailu rakentamisen aikana ja sen jälkeen mahdollisten viiveellä ilmenevien vaikutusten todentamiseksi
• Asennustyön suorittaminen mahdollisimman lyhyen ajan
kuluessa
• Työtapamenettely asennustyön aikana siten että resuspendoituminen minimoidaan
• Siltti- tai kuplaverhot
• Riskinarvion tarkentaminen, jos lähtötiedot merkittävästi
muuttuvat
• Tarkkailusuunnitelman laatiminen, jossa määritellään vesistötarkkailu
• Riskinarvion tarkentaminen, jos lähtötiedot merkittävästi
muuttuvat
• Tarkkailusuunnitelman laatiminen, jossa määritellään kalastotarkkailu (erityisesti lyijyn osalta puutteellista tietoa)
• Riskinarvion tarkentaminen, jos lähtötiedot merkittävästi
muuttuvat
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Minna Vesterinen

Arto Itkonen

Vanhempi asiantuntija

Johtava asiantuntija
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