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TIIVISTELMÄ 
 
Haminan sataman ja sinne johtavan syväväylän ruoppaustyöt saatiin päätökseen 
vuodenvaihteessa 2010–2011. Ruoppausten vesistö- ja kalatalousvaikutuksia tarkkailtiin vuonna 
2011 sedimenteistä ja kaloista, joista molemmista tutkittiin orgaaniset tinayhdisteet. 
 
Sedimenttinäytteitä otettiin kahdelta meriläjitysalueelta ja ihan niiden lähialueilta. Meriläjitysalueista 
satamaa lähempänä oleva sijaitsi Uolionselällä ja ulompi lähellä Hallinkarin saaria. Lähes kaikkien 
näytteiden normalisoidut TBT-pitoisuudet (tributyylitina) ylittivät selvästi tason 1 raja-arvon (= 3 
µg/kg ka) eli pitoisuudet olivat ns. harmaalla alueella. Ulomman läjitysalueen sisältä otetussa 
näytteessä ylittyi selvästi myös tason 2 raja-arvo (=200 µg/kg ka) pitoisuuden ollessa noin 470 
µg/kg ka (normalisoitu pitoisuus). Pitoisuus oli lähes kymmenkertainen verrattuna samalta alueelta 
vuonna 2009, ennen hankkeen käynnistymistä, saatuun tulokseen. Ulommalle meriläjitysalueelle 
läjitettiin hankkeen aikana väylän loppupään ruoppausmassoja, joita syntyi lähinnä vanhan väylän 
leventämisestä ja syventämisestä. Massamäärät eivät olleet suuria, mutta orgaanisten 
tinayhdisteiden pitoisuuksien voidaan olettaa olleen näissä massoissa taustasoa suurempia. Myös 
mono- ja dibutyylitina-pitoisuudet olivat em. näytteessä korkeampia kuin muissa näytteissä. Muissa 
näytteissä TBT-pitoisuustaso oli sama kuin vuonna 2009, ennen hankkeen käynnistymistä, 
otetuissa näytteissä. Trifenyylitina-pitoisuudet jäivät kaikissa näytteissä alle määritysrajan.  
 
Ahvenista ja kuhista mitatut orgaanisten tinayhdisteiden (OT-yhdisteet) pitoisuudet olivat 
Haminanlahdella melko matalia (ahven: 35,9 µg/kg ja kuha:16,3 µg/kg). Kuormittamattomien 
rannikkoalueiden ahventen OT-pitoisuudet ovat alle 20 µg/kg. Verrattuna vuosien 2009 ja 2010 
tuloksiin Haminanlahden ahventen OT-pitoisuudet olivat hieman nousseet sataman ja väylän 
ruoppaustöiden aikana. Ero vuosittaisissa keskipitoisuuksissa oli n. 10 µg/kg, jota voidaan pitää 
lievänä. Kuhien osalta vastaavaa pitoisuuksien nousua ei havaittu. OT-pitoisuuksien perusteella 
Haminanlahti oli luokiteltavissa lievästi saastuneeksi. OT-pitoisuudet olivat kuitenkin selvästi 
pienemmät kuin saastuneiksi luokiteltavilla alueilla, joilla kalojen OT-yhdisteiden pitoisuudet ovat 
tyypillisesti tasolla 40–100 µg/kg. Pahoin saastuneilla alueilla pitoisuudet kaloissa voivat olla jopa 
150 - 500 µg/kg. OT-yhdisteiden maksimiannoksen raja-arvo ei normaalilla kalan kulutuksella ylity 
Haminan alueen ahvenia ja kuhia käyttämällä. 
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1.  JOHDANTO 
 

Kesällä 2009 käynnistyi Haminan sataman ja siihen johtavan meriväylän syventäminen, jolla 

pyrittiin parantamaan Haminan sataman toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. Hanke käsitti 12,0 

metrin väylän rakentamisen satamaan sekä satamassa toteutettavat ruoppaus- ja täyttötyöt. 

Hankkeeseen sisältyi 10 kilometriä uutta meriväylää. Itä-Suomen ympäristölupavirasto on 

myöntänyt hankkeelle luvan nro 17/08/2 (Dnro ISY-2007-Y-3) 8.2.2008. Ympäristöluvan on 

päätöksellään vahvistanut Vaasan hallinto-oikeus 08/0151/1 (Diaarinumero 00504/08/5201) 

21.5.2008.  

 

Vuonna 2010 Haminan satamassa ja sinne johtavalla väylällä suoritettiin sekä pehmeiden että 

kovien ainesten jatkoruoppausta. Ruoppauksiin liittyi myös lohkareiden ja kalliopohjien 

räjäytystöitä. Vuonna 2010 ruoppauksiin liittyvät työt alkoivat toukokuun lopussa ja niitä jatkettiin 

joulukuun alkupuolelle asti. Valtaosa eli 94 % ruoppausmassoista (470 000 m3ktd) läjitettiin 

Haminan satamassa sijaitsevaan läjitysaltaaseen (rakenteisiin kelpaavat massat). Alle 6 % 

massoista läjitettiin lähempänä sijaitsevalle Uolionselän meriläjitysalueelle (noin 30 000 m3ktd); 

nämä massat olivat väylältä ruopattuja eivätkä soveltuneet satama-altaan täyttöön. Väylän 

ulkopään massoja läjitettiin Ulko-Hallinkarin länsipuolella sijaitsevalle meriläjitysalueelle; näiden 

määrä oli vain noin 0,2 % läjitysmassoista. Sataman ja väylän syventämishanke saatiin 

päätökseen vuosien 2010 ja 2011 taitteessa. Hankkeen valmistumisilmoitus jätettiin sisään 

12.1.2011. 

 

Ympäristöluvassa Haminan Satama Oy ja Merenkulkulaitos velvoitettiin tarkkailemaan sekä 

hankkeen vesistövaikutuksia että vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen. Vesistö- ja 

kalataloustarkkailuohjelmat laati Kymijoen vesi ja ympäristö ry (Mattila ja Raunio 2009, Raunio 

2009). Kaakkois-Suomen ympäristökeskus hyväksyi vesistötarkkailuohjelman 8.6.2009 päivätyllä 

kirjeellään (Dnro. KAS-2007-V-2-311) ja Kaakkois-Suomen TE-keskus kalataloudellisen 

tarkkailuohjelman 25.6.2009 päivätyllä kirjeellään (Dnro. 1039-5723-2009). Hyväksyttyjen 

tarkkailuohjelmien mukaan hankkeen päättymisen jälkeen tuli tutkia vuonna 2011 sekä orgaanisten 

tinayhdisteiden pitoisuudet sedimentissä meriläjitysalueilla että kalataloudellisen tarkkailuohjelman 

mukaan kalojen haitta-ainepitoisuudet. Tässä raportissa on esitelty näiden hankkeen päättymisen 

jälkeen, vuonna 2011 tehtyjen tutkimusten tulokset. Hankeen aikaisempia tutkimuksia ja tuloksia 

on esitelty julkaisuissa Mattila & Raunio (2010) ja Mattila ym. (2011).  

 

 

2.  AINEISTOT JA MENETELMÄT 

 
2.1 Sedimenttitutkimus 
 

Sedimenttinäytteet otettiin meriläjitysalueilta 1 ja 2 (kuva 1) 28.10.2011 ja 31.10.2011. Kuvassa 2 

ja taulukoissa 1 ja 2 on esitelty tarkemmin sedimenttinäytteenottopaikkojen sijainnit, näytetyypit 

(yksittäinen paikkakohtainen näyte / useammasta osanäytteestä yhdistetty näyte) ja muut 
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näyteasemia koskevat taustatiedot. Näytepaikkojen sijainnit ja näytetyypit olivat samat kuin 

sedimenttitutkimuksessa, joka toteutettiin vuonna 2009 (Mattila & Raunio 2010) ennen hankkeen 

käynnistämistä.   

 

 
 
Kuva 1. Hamina sataman ja väylän ruoppaushankkeen toteuttamisalue. Kartassa on esitetty kaksi 
meriläjitysaluetta ja yleiskartta otettujen sedimenttinäytteiden sijainneista. Olemassa olevaa Haminan väylää 
syvennettiin, levennettiin ja oikaistiin paikoin (vihreä itäinen väylä). Uudesta väylästä (oranssi väylä) tehtiin jo 
alun perin 12 metrin syväväylä.  
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Kuva 2. Läjitysalue 1 sijaitsi Uolionselällä, lähempänä satamaa ja sieltä otettiin yksi 3 näytepisteen kokooma 
ja lähialueelta neljä paikkakohtaista näytettä. Läjitysalue 2 sijaitsi kauempana merellä sieltä otettiin yksi 3 
pisteen kokoomanäyte ja lähialueelta kaksi 2 pisteen kokoomanäytettä.   

 

 

Sedimenttinäytteiden otosta vastasivat sertifioidut näytteenottajat ja näytteenotossa noudatettiin 

voimassa olevia laatusuosituksia (Mäkelä ym. 1992).  Näytteenottimena käytettiin pehmeillä 

pohjilla Limnos-tyyppistä viipaloivaa sedimenttinäytteenotinta (pinta-ala 69,4 cm2) ja kovemmilla 

pohjilla Van veen –tyyppistä pohjanoudinta (tilavuus 2 l, pinta-ala 260 cm2), jolla otetut kovemmat 

sedimenttinäytteet viipaloitiin erillisellä alustalla lastaa ja viivoitinta apuna käyttäen. Näytteeksi  
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Taulukko 1. Sedimenttinäyteasemien sijainti- ja muut taustatiedot.  

 
Näyte näyte Näytetyyppi / pvm. osa- Lat (KKJ) Lon (KKJ) syv

nro Näytteenotin näyte m
LALUE1 HS1 yhdist. (3 pistettä) 31.10.2011 HSL1 3514693 6708209 17

limnos HSL2 3514935 6707791 17
HSL3 3515225 6707493 15

LALUE1_SC1 HS2 paikkakoht. 31.10.2011 HSL4 3515568 6707246 18
limnos

LALUE1_SC2 HS3 paikkakoht. 31.10.2011 HSL5 3515475 6708699 15
limnos

LALUE1_SC3 HS4 paikkakoht. 31.10.2011 HSL6 3514196 6707446 17
limnos

LALUE1_SC4 HS5 paikkakoht. 31.10.2011 HSL7 3514028 6708704 16
limnos

LALUE2 HS6 yhdist. (3 pistettä) 28.10.2011 HSL8 3510197 6692417 36
limnos HSL9 3510323 6692279 33

HSL10 3510347 6692322 35
LALUE2_1 HS7 yhdist. (2 pistettä) 28.10.2011 HSL11 3510973 6692140 36

van Veen HSL12 3511038 6691688 30
LALUE2_2 HS8 yhdist. (2 pistettä) 28.10.2011 HSL13 3509794 6692537 28

limnos HSL14 3510004 6692952 36  

 

Taulukko 2. Sedimenttinäyteasemien osanäytekohtaiset taustatiedot.   

 
Näyte näyte Näyte- osa- proppu Kuvailu

nro tyyppi näyte cm
LALUE1 HS1 3 pisteen HSL1 35 Pinnalla n 1 cm hapell. liejua, sen alla n. 25 cm harmaata saviliejua, 

kokooma seassa sulfidiraitoja, alinna musta sulfidilieju, alinna H2S 2/3
HSL2 16 Pinnalla n 1 cm hapell. liejua, sen alla sekaisin hiekkaa, soraa, savea

ja sulfidiliejuraitoja
HSL3 5 Lieju, hiekka, sora, kiviä - ei saa kunnollista näytettä limnoksella

LALUE1_SC1 HS2 paikkakoht. HSL4 32 Hapellinen kerros 1 cm, alla musta sulfidilieju, seassa harmaita 
liejuraitoja, alinna harmaa lieju, seassa savea, H2S 2/3

LALUE1_SC2 HS3 paikkakoht. HSL5 26 Hapellinen kerros 1 cm, alla tumm.harmaa sulfidilieju(sulfidiraitoja 
sekä vaaleampia liejuraitoja), alinna musta sulfidilieju, seassa ehkä 
vähän savea, H2S alinna 1/3

LALUE1_SC3 HS4 paikkakoht. HSL6 37 Hapellinen kerros 1 cm, alla musta sulfidilieju, seassa harmaita 
liejuraitoja, alinna tummanharm. Sulfidilieju, seassa savea H2S 2/3

LALUE1_SC4 HS5 paikkakoht. HSL7 32 N. 1 cm hapellista liejua, alla 3-4 cm tumm.harmaata liejua, seassa 
sulfidiraitoja, sen alla n 20 cm harmaata saviliejua, alla musta 
sulfidilieju, seassa ehkä vähän savea, H2S alinna 1/3

LALUE2 HS6 3 pisteen HSL8 17 Hapellinen kerros 1 cm, 10 cm hiekkaa+soraa liejun seassa, alla 
kokooma musta sulfidilieju, alinna harmaa savi, seassa hiekkaa+soraa, H2S 1/3

HSL9 12 Hapellinen kerros 0,3 cm, alla musta sulfidilieju, alinna harmaa savi,
seassa hiekkaa, hyvin lievä H2S (0,5/3)

HSL10 12 Hapellinen kerros 0,5 cm, alla musta sulfidilieju, alinna savi, seassa  
hiekkaa, H2S 0,5/3

LALUE2_1 HS7 2 pisteen HSL11 - Noin 1 cm liejua ja hiekkaa + konkriitteja, alla savi, seassa hiekkaa
kokooma HSL12 30 Hapellinen kerros 1 cm, pinnalla ohut lieju, hiekkaa välissä, n 1 cm 

musta sulfidilieju, seassa hiekkaa, alla savensekainen hiekka
LALUE2_2 HS8 2 pisteen HSL13 28 Ei hapellista kerrosta pinnalla, mustaa, kokkareista sekä arviolta

kokooma 0,5 cm sekaisin hapellista, alla musta sulfidilieju, alinna seassa savea,
H2S 2/3

HSL14 30 Hapellien kerros 0,3 cm, alla musta sulfidilieju, alinna seassa savea
H2S 2/3  
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otettiin 0-5 cm kerros pintasedimenttiä. Yhdistetyissä näytteissä kultakin erilliseltä näyteasemalta 

otettiin pari nostoa. Erilliset nostot laitettiin samaan astiaan, josta varsinainen näyte koottiin 

sekoittamisen jälkeen. Sedimenttinäytteet laitettiin Eurofins-laboratorion lähettämiin, 

erikoismuovisiin näytepusseihin.  

 

Sedimenttinäytteistä määritettiin kuiva-ainepitoisuus, hehkutushäviö, saviaines ja orgaaniset 

tinayhdisteet. Orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet normalisoitiin sedimenttien ruoppaus- ja 

läjitysohjeen mukaisesti (Ympäristöministeriö 2004), koska ruoppaus- ja läjitysohjeen raja-arvot 

ovat ns. normalisoituja haitta-ainepitoisuuksia. Haitattomassa ruoppausmassassa pitoisuus alittaa 

tason 1 pitoisuuden. Mahdollisesti pilaantuneessa sedimentissä pitoisuus ylittää tason 1 mutta ei 

tason 2 pitoisuutta (ns. harmaa alue) ja ruoppausmassa on pilaantunutta, kun pitoisuus ylittää 

tason 2 raja-arvon. 

 

Hehkutushäviöiden perusteella orgaanisen aineksen pitoisuus vaihteli näytteissä välillä 2-20 %. 

Orgaanisten tinayhdisteiden normalisoinnissa käytetty kerroin vaihteli siis välillä 0,5–5. Näytteissä, 

joissa orgaanisen aineen pitoisuus oli todella vähäinen (LALUE1, LALUE2 ja LALUE2_1), 

pitoisuuksien normalisoiminen nosti pitoisuuksia (3-5 kertaisiksi) ja vastaavasti näytteissä, joissa 

orgaanisen aineen pitoisuus oli 10–20%, normalisoiminen pienensi pitoisuuksia. Näytteiden 

käsittelyistä ja analysoinnista vastasi akkreditoitu laboratorio Eurofins Oy. Sedimenttinäytteisiin 

liittyvien tutkimustodistusten arkistoinnista vastaa Kymijoen vesi ja ympäristö ry.  

 

 
2.2 Kalojen haitta-ainetutkimus  (kalataloustarkkailu) 
 

Kalojen haitta-ainetutkimuksessa näytekaloja pyrittiin saamaan Haminan sataman alueelta, 

Uolionselältä sekä Klamilan edustan vertailualueelta. Näytekaloja saatiin kuitenkin vain Haminan 

sataman alueelta. Näytekaloiksi saatiin yhdeksän ahventa ja kuusi kuhaa. Kalat mitattiin ja 

punnittiin pyynnin jälkeen. Näytekaloista analysoitiin orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet 

Kuopiossa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksella. Laboratorion tutkimustodistusten arkistoinnista 

vastaa Kymijoen vesi ja ympäristö ry. 

 

 
3. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 
 
3.1 Sedimentin orgaaniset tinayhdisteet 
 

Orgaanisista tinayhdisteistä vain TBT:lle (tributyylitina) on esitetty haitta-aineen laatukriteeri 

ruoppaus- ja läjitysohjeessa (Ympäristöministeriö 2004). Trifenyylitinan (TPhT) osalta vaikutuksia 

koskevat tiedot ovat vielä osin ristiriitaisia ja liian epävarmoja ohjearvon antamiseksi (Pajukallio 

2004). Tässä tutkimuksessa TPhT-pitoisuudet jäivät kaikissa näytteissä alle määritysrajan 

(absoluuttinen pitoisuus <2 - <5,4 µg/kg ka).  

 

TBT:n päälähde ovat veneiden ja laivojen pohjissa sekä vedenalaisissa rakenteissa käytetyt 

eliöidenestomaalit (antifouling). TBT:n käyttö on vähentynyt Suomessa vuodesta 1991 lähtien, 
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koska tuolloin kiellettiin orgaanisia tinayhdisteitä sisältävien antifouling-maalien käyttö alle 25 

metrin aluksissa sekä teollisuuden jäähdytys-, prosessi- ja jätevesijärjestelmissä. Vuoden 2003 

alussa Suomessa tuli voimaan orgaanisten tinayhdisteiden käyttökielto, ja kansainvälisen 

merenkulkujärjestön (IMO) hyväksymän sopimuksen mukaan TBT-maalien täyskielto tuli voimaan 

vuonna 2008. Kuitenkin vielä nykyäänkin Suomen merialueilla vierailee aluksia, joiden pohjat on 

maalattu TBT-maalilla. Eranti (2005) on arvioinut, että perinteinen, TBT-maalilla pohjamaalattu 

valtamerirahtialus päästää tributyylitinaa noin 200 grammaa vuorokaudessa. Pitkällä tähtäimellä 

TBT-tilanteen oletetaan paranevan myrkkymaalien käytön kieltämisen myötä.    

 

Läjitysalueilta otettujen sedimenttinäytteiden normalisoidut TBT-pitoisuudet ylittivät yhtä poikkeusta 

lukuun ottamatta tason 1 raja-arvon ja läjitysalueen 2 näyte LALUE2 ylitti selvästi myös tason 2 

raja-arvon (taulukko 3). Ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisesti haitattoman ruoppausmassan 

pitoisuus alittaa tason 1 pitoisuuden, mahdollisesti pilaantuneen sedimentin pitoisuus ylittää tason 

1 mutta ei tason 2 pitoisuutta (ns. harmaa alue) ja pilaantuneessa ruoppausmassassa ylittyy tason 

2 pitoisuus (Ympäristöministeriö 2004). Näytteessä LALUE2 jo normalisoimattomat pitoisuudet 

olivat korkeampia kuin muissa näytteissä (taulukko 3) ja tämä koski myös muita orgaanisia 

tinayhdisteitä (MBT ja DBT). Erikoista oli se, että ko. näytteen orgaanisen aineen pitoisuus oli hyvin 

alhainen (3 %) ja näin ollen normalisoiminen nosti pitoisuuksia entisestään. Muissa hyvin alhaisen 

orgaanisen aineen –näytteissä (hehkutushäviö 2-5 % ka.) orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet 

olivat suhteellisen alhaisia tai alle määritysrajan. Vastaavasti näytteissä, joissa orgaanisen aineen 

määrä oli tasoa 10-20 %, tason 1 raja-arvo ylittyi selvästi normalisoidun TBT-pitoisuuden ollessa 

tasoa 20-40 µg/kg ka. 

 

Taulukossa 4 on esitetty orgaanisten tinayhdisteiden normalisoidut pitoisuudet (MBT, DBT ja TBT) 

samoilla näytealueilla vuosina 2009 ja 2011 eli ennen hanketta ja hankkeen jälkeen. Vuoden 2009 

osalta normalisoidut pitoisuudet jouduttiin laskemaan uudestaan, koska alkuperäisessä 

tutkimusraportissa (Mattila & Raunio 2010) normalisointi oli tehty virheellisillä hehkutushäviö-

tuloksilla (orgaanisen aineen määrä). Tässä esitetyt vuoden 2009 korjatut tulokset ovat suurempia 

kuin aikaisemmin esitetyt, virheelliset tulokset. Merkittävin ero vuosien 2009 ja 2011 tulosten välillä 

on näyteaseman LALUE2 TBT-pitoisuus; myös vuonna 2009 TBT-pitoisuus oli ko. asemalla lievästi 

muita näyteasemia korkeampi, mutta vuonna 2011 pitoisuus oli jopa 10-40 kertaa suurempi kuin 

muilla asemilla ja pitoisuus ylitti selvästi tason 2 raja-arvon.  Näyte LALUE2 on kolmen 

näytepisteen kokoomanäyte, ja em. näytteenottopisteet sijaitsivat juuri meriläjitysalueella 2 (kuvat 1 

ja 2).  Läjitysalue 2 sijaitsi ihan merenkulkuväylien risteämiskohtien lähialueella (kuva 1), ja koska 

alue on sedimentaatiopohjaa (Suunnittelukeskus Oy 2006), niin alueelle on kohdistunut vuosien 

saatossa TBT-kuormaa jo normaalista, aluetta sivuavasta laivaliikenteestä. Hankkeen aikana 

väylän loppupään ruoppausmassoja, joita syntyi lähinnä vanhan väylän leventämisestä, 

syventämisestä ja oikaisemisesta, läjitettiin läjitysalueelle 2. Nämä massamäärät eivät olleet suuria 

(v 2010 noin 1200 kuutiota), mutta TBT-pitoisuuksien voidaan olettaa olleen näissä 

ruoppausmassoissa taustatasoa korkeampia, mikä on voinut johtaa pitoisuuksien nousuun 

läjitysalueen pintasedimenteissä.  
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Taulukko 3. Läjitysalueelta tai niiden välittömästä läheisyydestä otetuista sedimenttinäytteistä määritetyt 
orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet sekä absoluuttisina (mitattuina)  että normalisoituna pitoisuuksina. 
Lisäksi taulukossa on esitetty kuiva-aineen osuus näytteestä sekä hehkutushäviön ja saviaineksen osuus 
kuiva-aineesta. Yhtä näytettä lukuunottamatta kaikissa näytteissä ylittyi tason 1 raja-arvo ja läjitysalueelta 2 
otetussa näytteessä (LALUE_2) ylittyi reilusti myös tason 2 raja-arvo.   
 

Ka Hh savi Orgaaniset tinayhdisteet pitoisuus µg/kg ka
Näyte % % ka. % ka. MBT DBT TBT TTBT MOT DOT TPhT TCHT Yhteensä
LALUE1 49 3 26 <2,0 <2,0 2,7 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,1 2,7
LALUE1_SC1 13 11 15 <4,1 7,6 39,6 <2,9 <2,9 <4,4 <2,9 <10,3 47,2
LALUE1_SC2 16 12 19 5,8 8,2 44,7 <2,5 <2,5 <4,0 <2,5 <6,2 58,7
LALUE1_SC3 26 10 8 <2,6 3,9 21,4 <2,0 <2,0 <3,9 <2,0 <4,0 25,3
LALUE1_SC4 12 5 59 <3,4 <3,8 5,9 <5,2 <4,0 <9,1 <2,6 <10,3 5,9
LALUE2 7 3 18 13,6 23,6 140 <5,7 <5,4 <11,6 <5,4 <13,5 177,2
LALUE2_1 74 2 1 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,1 0
LALUE2_2 12 20 21 6,6 11,7 63,4 <4,7 <3,9 <9,6 <3,2 <10 81,7

Normalisoidut pitoisuudet µg/kg ka 
Näyte MBT DBT TBT TTBT MOT DOT TPhT TCHT Yhteensä
LALUE1 <LOQ <LOQ 9 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 9
LALUE1_SC1 <LOQ 6,9 36 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 42,9
LALUE1_SC2 4,8 6,8 37 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 48,9
LALUE1_SC3 <LOQ 3,9 21 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 25,3
LALUE1_SC4 <LOQ <LOQ 12 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 11,8
LALUE2 45,3 78,7 467 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 590,7
LALUE2_1 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 0
LALUE2_2 3,3 5,9 32 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 40,9

 TASON 1 ylittävät pitoisuudet, tason 1 raja-arvo TBT:lle 3 ug/kg k-ainetta (mahdollisesti pilaantuneet sedimentit)
 TASON 2 ylittävät pitoisuudet, tason 2 raja-arvo TBT:lle 200 ug/kg k-ainetta (pilaantuneet sedimentit)

Ka % = Kuiva-ainepitoisuus %
H.h. % ka. = Hehkutushäviö % kuiva-aineesta
savi % ka. = Savipitoisuus < 2 µm % kuiva-aineesta 

MBT = Monobutyylitina, LOQ=2,0-4,1 µg cat/kg dw
DBT = Dibutyylitina, LOQ=2,0-3,8 µg cat/kg dw
TBT = Tributyylitina, LOQ=2,0 µg cat/kg dw
TTBT = Tetrabutyylitina, LOQ=2,0-5,7 µg cat/kg dw
MOT = Mono-oktyylitina, LOQ=2,0-5,4 µg cat/kg dw
DOT = Dioktyylitina, LOQ=2,0-11,6 µg cat/kg dw
TPhT = Trifenyylitina, LOQ=2,0-5,4 µg cat/kg dw
TCHT = Trisykloheksyylitina, LOQ=2,1-13,5 µg cat/kg dw

LOQ = Määritysraja (Limit Of Quantitation)  
 

 

Sedimenttien haitallisten aineiden yhteistarkkailututkimuksessa merialueella Pyhtää- Kotka – 

Hamina TBT –pitoisuudet olivat kaikissa näytteissä harmaalla alueella eli tasojen 1 ja 2 välillä 

(Anttila-Huhtinen & Mattila 2011). Korkeimmat pitoisuudet olivat tasoa 100-150 µg/kg ka 

(normalisoitu pitoisuus) ja ne esiintyivät Kotkan lähistöllä laivaväylällä ja Hietasen sataman 

lähistöllä. Helsingin edustan haitta-ainekartoituksessa vuodelta 2005 kohonneita pitoisuuksia 

todettiin laajoilla alueilla Helsingin edustalla ja saaristossa ja lähinnä vaan ulkomerellä pitoisuudet 

alittivat tason 1 pitoisuuden (Vatanen 2005). Suurin tutkimuksessa mitattu pitoisuus oli 580 µg/kg 

ka (normalisoitu pitoisuus), ja se mitattiin Länsisataman edustalla. Em. julkaisussa on esitetty myös 

orgaanisten tinayhdisteiden sedimenttitutkimuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä. Esim. yhdisteiden 

laikuittainen esiintyminen voi vaikuttaa suurestikin saatuihin tuloksiin ja myös pitoisuuksien 

normalisointimenettelyyn liittyy omia ongelmia.   
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Taulukko 4. Orgaanisten tinayhdisteiden normalisoidut pitoisuudet samoilla näyteasemilla meriläjitysalueilla 
1 ja 2 ennen väylähankkeen käynnistymistä vuonna 2009 ja hankkeen päätyttyä vuonna 2011. Eri 
tutkimusvuosien TBT-pitoisuudet olivat muutoin samaa suuruusluokkaa eli valtaosin tasojen 1 ja 2 välillä, 
mutta ulommalla läjitysasemalla (LALUE2) TBT-pitoisuus oli vuonna 2011 lähes kymmenkertainen vuoden 
2009 tulokseen verrattuna ja ylitti reilusti tason 2 raja-arvon. 

 
vuonna 2009 Normalisoidut pitoisuudet µg/kg ka Yhteensä
Näyte Ka % H.h. % ka. MBT DBT TBT
LALUE1 8 18 5,4 5,5 25 35,9
LALUE1_SC1 70 1 80 22,5 <LOQ 102,5
LALUE1_SC2 9 16 5,7 6,9 31,3 43,8
LALUE1_SC3 8 18 5,6 7,2 33,3 48,4
LALUE1_SC4 11 15 8,7 10 26 44,7
LALUE2 8 21 5,7 9,5 53,8 69
LALUE2_1 62 2 <LOQ <LOQ <LOQ 0
LALUE2_2 7 22 5,5 8,2 43,2 56,8

vuonna 2011 Normalisoidut pitoisuudet µg/kg ka Yhteensä
Näyte Ka % H.h. % ka. MBT DBT TBT
LALUE1 49 3 <LOQ <LOQ 9 9,0
LALUE1_SC1 13 11 <LOQ 6,9 36 42,9
LALUE1_SC2 16 12 4,8 6,8 37,3 48,9
LALUE1_SC3 26 10 <LOQ 3,9 21,4 25,3
LALUE1_SC4 12 5 <LOQ <LOQ 11,8 11,8
LALUE2 7 3 45,3 78,7 466,7 590,7
LALUE2_1 74 2 <LOQ <LOQ <LOQ 0,0
LALUE2_2 12 20 3,3 5,9 31,7 40,9  
 

 

 

3.2  Kalojen haitta-ainetutkimus (kalataloustarkkailu) 

 

Alkuperäiset tulokset on esitetty liitteessä 1. Ahvenista ja kuhista mitatut orgaanisten 

tinayhdisteiden (OT-yhdisteet) pitoisuudet olivat melko matalia (taulukot 5 ja 6, kuvat 3 ja 4). 

Kaloissa oli eniten tributyylitinaa ja trifenyylitinaa. Ahventen keskimääräiset pitoisuudet olivat 

edellisvuosien tavoin korkeammat kuin kuhan. Ahventen keskimääräinen OT-yhdisteiden pitoisuus 

(35,9 µg/kg) oli noin kaksinkertainen kuhan pitoisuuksiin (16,3 µg/kg) nähden. Tulos liittyy 

todennäköisesti ahvenen paikallisuuteen, kun taas kuha on liikkuvampi laji. Näin ollen ahven 

saattaa kuvata kuhaa paremmin sataman ja väylän ruoppaushankkeen vaikutuksia. Hallikaisen 

ym. (2008) tutkimusten mukaan kuormittamattomien rannikkoalueiden ahventen OT-pitoisuudet 

olivat alle 20 µg/kg. Näiden pitoisuuksien perusteella Haminanlahti oli luokiteltavissa lievästi 

saastuneeksi. OT-pitoisuudet olivat kuitenkin pienemmät kuin saastuneiksi luokiteltavilla alueilla, 

joilla OT-yhdisteiden pitoisuudet ylittävät 40 µg/kg. Pahoin saastuneilla alueilla pitoisuudet voivat 

olla jopa 150 - 500 µg/kg (Hallikainen ym. 2008). 
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Taulukko 5. Orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet Haminanlahden ahvenissa vuonna 2011. MBT = 
Monobutyylitina, DBT = Dibutyylitina, TBT = Tributyylitina, MPhT = Monofenyylitina, DPhT = Difenyylitina, 
TPhT = Trifenyylitina ja DOT = Dioktyylitina. LOQ = määritysraja. 
 

Ahven MBT DBT TBT MPhT DPhT TPhT DOT 

350 mm, 540 g < LOQ 0,71 15 < LOQ 1,1 17 < LOQ 

325 mm, 427 g < LOQ 0,77 14 < LOQ 1,8 26 < LOQ 

185 mm, 245 g < LOQ 1,3 31 < LOQ 1,5 23 < LOQ 

290 mm, 290 g < LOQ 1,0 16 < LOQ 1,0 15 < LOQ 

285 mm, 300 g < LOQ 0,86 13 < LOQ 0,5 7,3 < LOQ 

250 mm, 270 g < LOQ 0,69 20 < LOQ 1,2 19 < LOQ 

285 mm, 295 g < LOQ 0,73 16 < LOQ 1,0 15 < LOQ 

275 mm, 220 g < LOQ 1,1 19 < LOQ 1,4 21 < LOQ 

265 mm, 225 g < LOQ 0,9 16 < LOQ 0,81 12 < LOQ 

 

 

 

 
Taulukko 6. Orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet Haminanlahden kuhissa vuonna 2011. MBT = 
Monobutyylitina, DBT = Dibutyylitina, TBT = Tributyylitina, MPhT = Monofenyylitina, DPhT = Difenyylitina, 
TPhT = Trifenyylitina ja DOT = Dioktyylitina. LOQ = määritysraja. 
 

Kuha MBT DBT TBT MPhT DPhT TPhT DOT 

480 mm, 950 g < LOQ  0,62 14 < LOQ 0,75 10 < LOQ 

440 mm, 750 g < LOQ  0,36 7,6 < LOQ 0,41 5,4 < LOQ 

430 mm, 756 g < LOQ  0,30 7,6 < LOQ 0,35 4,8 < LOQ 

470 mm, 900 g < LOQ 0,36 9,7 < LOQ 0,42 5,6 < LOQ 

440 mm, 720 g < LOQ 0,48 10 < LOQ 0,52 7,1 < LOQ 

400 mm, 490 g  < LOQ 0,35 8,5 < LOQ 0,37 5,1 < LOQ 
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Kuva 3. Ahvenen OT-yhdisteiden (DBT, TBT, TPhT ja DOT) summapitoisuus Haminan sataman alueella 
vuonna 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 4. Kuhan OT-yhdisteiden (DBT, TBT, TPhT ja DOT) summapitoisuus Haminan sataman alueella 
vuonna 2011. 
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Haminanlahden vuosien 2009-2011 tulosten perusteella ahventen keskimääräiset OT-yhdisteiden 

pitoisuudet nousivat hieman tarkkailujakson aikana (kuva 5). Ero vuosittaisissa keskipitoisuuksissa 

oli kuitenkin vain n. 10 µg/kg, jota voidaan pitää lievänä. Kuhan osalta vastaavaa pitoisuuksien 

nousua ei havaittu (kuva 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Haminanlahden ahventen keskimääräiset OT-yhdisteiden summapitoisuudet vuosina 2009-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Haminanlahden kuhien keskimääräiset OT-yhdisteiden summapitoisuudet vuosina 2009-2011. 
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Suomen ympäristökeskuksen tekemän mallin avulla. Suomessa kalaa syödään viikossa 

keskimäärin n. 0,2 kg, joten maksimiannoksen raja-arvo ei normaalilla kalan kulutuksella ylity 

Haminanlahden kaloja käyttämällä. 

 
Taulukko 7. Ahvenen orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuuksiin perustuvat viikoittaisen maksimikulutuksen 
raja-arvot (grammaa) miehille, naisille ja lapsille Haminanlahdelta pyydetyille kaloille. Aikuisten 
keskimääräinen viikkokulutus on 200 g. 
 

 Mies 80 kg Nainen 60 kg Lapsi 20 kg 

Haminalahti 3889 2917 972 

 

 
Taulukko 8. Kuhan orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuuksiin perustuvat viikoittaisen maksimikulutuksen raja-
arvot (grammaa) miehille, naisille ja lapsille Haminanlahdelta pyydetyille kaloille. Aikuisten keskimääräinen 
viikkokulutus on 200 g. 
 

 Mies 80 kg Nainen 60 kg Lapsi 20 kg 

Haminalahti 8589 6442 2147 
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4.  YHTEENVETO 
 

Haminan sataman ja sinne johtavan syväväylän ruoppaustyöt saatiin päätökseen 

vuodenvaihteessa 2010–2011. Ruoppausten vesistö- ja kalatalousvaikutuksia tarkkailtiin vuonna 

2011 sedimenteistä ja kaloista, joista molemmista tutkittiin orgaaniset tinayhdisteet. 

 

Sedimenttinäytteet otettiin kahdelta meriläjitysalueelta tai ihan niiden lähialueelta. Lähempänä 

sijaitsevalta Uolionselän läjitysalueelta tutkittiin viisi näytettä ja ulompana, lähellä Hallinkarin-saaria 

sijaitsevalta läjitysalueelta kolme näytettä. Trifenyylitina-pitoisuudet olivat kaikissa näytteissä alle 

määritysrajan. Näytteiden normalisoidut TBT-pitoisuudet (tributyylitina) ylittivät yhtä näytettä lukuun 

ottamatta selvästi tason 1 raja-arvon (= 3 µg/kg ka) eli sedimentit olivat mahdollisesti pilaantuneita. 

Ulomman läjitysalueen sisältä otetussa näytteessä ylittyi selvästi myös tason 2 raja-arvo (=200  

µg/kg ka) TBT-pitoisuuden ollessa noin 470  µg/kg ka (normalisoitu pitoisuus). Pitoisuus oli lähes 

kymmenkertainen verrattuna samalta alueelta vuonna 2009, ennen hankkeen käynnistymistä, 

saatuun tulokseen. Myös mono- ja dibutyylitinapitoisuudet olivat tässä näytteessä muita näytteitä 

korkeampia. Ulommalle meriläjitysalueelle läjitettiin hankkeen aikana väylän loppupään 

ruoppausmassoja, joita syntyi lähinnä vanhan väylän leventämisestä ja syventämisestä. 

Massamäärät eivät olleet suuria, mutta TBT-pitoisuuksien voidaan olettaa olleen näissä massoissa 

taustasoa suurempia. Muissa näytteissä pitoisuustasot oli samaa tasoa kuin vuonna 2009.  

 

Ahvenista ja kuhista mitatut orgaanisten tinayhdisteiden (OT-yhdisteet) pitoisuudet olivat 

Haminanlahdella melko matalia. Verrattuna vuosien 2009 ja 2010 tuloksiin Haminanlahden 

ahventen OT-pitoisuudet olivat hieman nousseet sataman ja väylän ruoppaustöiden aikana. Ero 

vuosittaisissa keskipitoisuuksissa oli n. 10 µg/kg, jota voidaan pitää lievänä. Kuhien osalta 

vastaavaa pitoisuuksien nousua ei havaittu. OT-pitoisuuksien perusteella Haminanlahti oli 

luokiteltavissa lievästi saastuneeksi. OT-pitoisuudet olivat kuitenkin selvästi pienemmät kuin 

saastuneiksi luokiteltavilla alueilla, joilla kalojen OT-yhdisteiden pitoisuudet ovat tyypillisesti tasolla 

40-100 µg/kg. Pahoin saastuneilla alueilla pitoisuudet kaloissa voivat olla jopa 150 - 500 µg/kg. 

Suomessa kalaa syödään viikossa keskimäärin n. 0,2 kg, joten OT-yhdisteiden maksimiannoksen 

raja-arvo ei normaalilla kalan kulutuksella ylity Haminan alueen ahvenia ja kuhia käyttämällä. 
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