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TIIVISTELMÄ
Kaakkois-Suomen ELY-keskus tilasi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ltä tutkimuksen, jolla selvitettiin
Kymijoen kontaminanttien nykyistä kulkeumaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Työn tavoitteena oli
myös muodostaa dioksiini- ja furaaniyhdisteille (PCDD/F) ja elohopeayhdisteille (Pb)
kulkeumamallit, joita voidaan hyödyntää vuosikulkeuman simuloinnissa. Kymijoen Suomenlahteen
aiheuttaman elohopeakuorman arvioitiin olleen vuonna 2017 keskimäärin n. 75 g/vrk ja yhteensä
27 kg/vuosi. Tulokset vastasivat aikaisempia arvioita Kymijoen Suomenlahteen aiheuttamasta
elohopeakuormasta. PCDD/F-pitoisuuksissa oli voimakasta ajallista vaihtelua, huippupitoisuuksien
ajoittuessa kevättalveen ja loppusyksyyn. Suomenlahteen päätyvä PCDD/F -kuorma oli
vuositasolla n. 1,05 kg vuoden 2017 aikana. Tässä työssä arvioitu Suomenlahteen päätyvä
vuosikuorma oli selvästi suurempi kuin edellisissä tutkimuksissa esitetyt arviot. Merkittävin
poikkeaviin kuormitusarvioihin vaikuttanut tekijä oli kulkeumanäytteiden aiempaa parempi ajallinen
kattavuus tässä tutkimuksessa. Tulosten perusteella on todennäköistä, että PCDD/F-kuorma on
aiemmin aliarvioitu tai PCDD/F-yhdisteiden kulkeutuminen on lisääntynyt.

ABSTRACT
SE Finland ELY-Centre ordered a research from the Water and Environment association of the
River Kymi, to investigate load of contaminated sediments from the River Kymi to the Gulf of
Finland, and factors affecting the load. The objective of the study was also to develop predictive
models for dioxin and furan (PCDD/F) and mercury (Pb) compounds, which can be used to
simulate annual load. Mercury load from the R. Kymi to the Gulf of Finland was estimated to be
about 75 g/day on average and 27 kg/a in total. The results were in good agreement with the
previous Pb-load estimates. PCDD/F-concentrations showed strong temporal variation, with the
peak concentrations occurring during early spring and late autumn. PCDD/F -load to the Gulf of
Finland was estimated to be about 1,05 kg in total during 2017. The estimate was substantially
higher than those reported in previous studies. The main reason for discrepancies in different load
estimates was likely due to better temporal coverage of sediment transport samples in this study.
The results suggest that PCDD/F -load may have been underestimated in previous studies or the
load of contaminated sediments have increased.
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Kymijokea on kuormitettu voimakkaasti eri kemikaaleilla. Haitallisimmat aineet ovat olleet
puunsuoja-aineen, KY-5:n, valmistuksen sivutuotteena syntyneet dioksiinit ja furaanit sekä KY-5
tehtaan ja eri puunjalostuslaitosten sivutuotteena veteen päässyt elohopea. Tosin elohopeaa on
päätynyt jokeen myös muista lähteistä, kuten maataloudesta. Kymijokivarteen sijoittunut
puunjalostusteollisuus luopui elohopean käytöstä vuonna 1968 ja KY-5 valmistus lopetettiin
Kuusankoskella vuonna 1984.
Kymijoen pohjasedimentteihin ja eliöstöön kertyneitä haitallisia aineita selvitettiin laajasti ns.
KYPRO-projektissa (Verta ym. 1999). Sedimentti- ja kalanäytteistä löytyi mm. polykloorattuja
dioksiineja (PCDD), polykloorattuja furaaneja (PCDF), polykloorattuja difelyynieettereitä (PCDE),
kloorifenoleita (PCP) ja elohopeaa. PCDD- ja PCDF-yhdisteille määritettiin erityisesti
Kuusankosken tehtaan ja Keltin väliseltä alueelta I-TEQ pitoisuutena esitettyyn raja-arvoon nähden
useamman sata kertaa ylittäviä pitoisuuksia. Alue on PCDD- ja PCDF -yhdisteiden osalta Kymijoen
pahiten pilaantunut. PCDD- ja PCDF -yhdisteille esitetyn I-TEQ pitoisuuden raja-arvon ylittäviä
pitoisuuksia löytyi kuitenkin koko jokialueen sedimenteistä.
Joen pohjasedimentteihin varastoituneen elohopean esiintyminen painottuu välittömästi
Kuusankosken tehtaan alapuolelle, jossa sedimentin pintakerroksesta mitattiin KYPRO-projektissa
pilaantuneelle maalle esitetyn raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia. Kuusankosken ja Keltin välillä
elohopeapitoisuus määritettiin myös syvemmistä sedimenttikerroksista ja näissä kerroksissa
pilaantuneille maa-alueille asetettu ylempi ohjearvotaso ylittyi yleisesti. Myös Kymijoen kaloista
löytyi kaloille asetetun raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia, mutta kalojen pitoisuuksissa ei ollut
havaittavissa sedimenttipitoisuuksien kaltaista alueellista painotusta. Viimeisimmät kalojen
elohopeamittaukset ovat osoittaneet, että pitoisuudet ovat vähitellen laskeneet ja alueidenväliset
erot kaventuneet (Raunio 2016).
Kymijoen haitta-aineiden kulkeutumista Suomenlahdelle on selvitetty KYPRO-projektin jälkeisissä
hankkeissa (Salo ym. 2008). Mittaukset antavat tietoa haitta-aineiden kulkeumasta lähinnä
kesäaikaisissa olosuhteissa. Sen sijaan kulkeuman ajallisesta vaihtelusta tai kulkeumaan
vaikuttavista tekijöistä ei ole tehty arvioita. Kaakkois-Suomen ELY-keskus tilasi Kymijoen vesi ja
ympäristö ry:ltä suunnitelman (Raunio 2016), jonka perusteella selvitettiin tarkemmin Kymijoen
kontaminanttien nykyistä kulkeumaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Työn tavoitteena oli muodostaa
PCDD/F- ja elohopeayhdisteille kulkeumamallit, joita voidaan hyödyntää vuosikulkeuman
simuloinnissa.
Projektin tilasi Kaakkois-Suomen ELY-keskus, jossa yhteyshenkilönä toimi Vesa Niittyniemi. Työn
toteutti Kymijoen vesi- ja ympäristö ry, jossa projektipäällikkönä, kenttätöiden koordinaattorina,
avainasiantuntijana ja pääraportoijana toimi FT Janne Raunio. Kymijoen vesi- ja ympäristö ry:n
alikonsulttina työssä toimi FT Arto Itkonen Sitowise Oy:stä. Itkonen vastasi laboratorioanalyysien
koordinoinnista ja raportin laadunvarmistuksesta sekä toimi asiantuntijana mm. sedimentin
kulkeutumiseen liittyvissä kysymyksissä.
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT
PCDD/F- ja elohopeayhdisteiden analyysit
PCDD/Fja
elohopeayhdisteiden
kulkeumaa
selvitettiin
Kymijokeen
asennettavien
sedimenttikeräinten avulla (Kuva 1). Keräimissä oli neljä erillistä keräinputkea, joiden pituus oli 50
cm ja pohjan halkaisija 10 cm. Tämä vastasi aiemmissa Kymijoen tutkimuksissa käytettyä mallia.
Sedimenttikeräimet asennettiin alusveteen, yhden metrin verran pohjan yläpuolelle. Näytepisteitä
on kaksi: Tammijärvi/länsihaara (ETRS-TM35FIN 6714663 - 475695) ja Kotka/itähaara
(Jäppilänlähti: ETRS-TM35FIN 6711653 - 492676) (Kuva 2). Jäppilänlahden näytepisteen syvyys
oli vedenkorkeudesta riippuen n. 4 m ja Tammijärven näytepisteen n. 6,7 m.
Tutkimus aloitettiin keväällä 2017 heti, kun jäätilanne joessa sen salli. Joen itähaaralla
ensimmäinen jakso käynnistyi 20.3., muta länsihaaran Tammijärvi oli tuolloin vielä jäässä.
Keräimiä pidettiin vedessä kerrallaan neljän viikon ajan, jonka jälkeen ne käytiin tyhjentämässä ja
putsaamassa. Kummaltakin näytepisteeltä kerättiin yhteensä kahdeksan näytettä. Rinnakkaisten
putkien näytteet yhdistetään yhdeksi kokoomanäytteeksi. Laboratoriossa näytteistä analysoitiin
kuiva-aineen elohopea- ja PCDD/F-yhdisteiden summapitoisuudet sekä hehkutushäviö. Tutkimus
päättyi 30.11., ennen kuin joki alkoi jäätyä. Maastotöistä vastasivat Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n
sertifioidut näytteenottajat ja näytteiden analysoinnista Eurofins Scientific Finland Oy.

Kuva 1. sedimentaatiotutkimuksissa käytetty keräin.
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Kuva 2. Näytepisteiden sijainti Kymijoen itä- (Jäppilänlahti) ja länsihaaran (Tammijärvi) näytepisteillä.

Tausta-aineisto ja kulkeutumismallit
PCDD/F- ja elohopeayhdisteet ovat sitoutuneena kiintoaineeseen, joten joen vedenlaadun ajallisilla
muutoksilla on yhteys myös kontaminanttien pitoisuuksiin. Haitta-aineiden päästölähteet
(puunjalostusteollisuuden jäämiä sisältävät sedimentit) sijaitsevat pääosin joen yläjuoksulla, joten
niiden pitoisuudet laimenevat valuma-alueelta tulevan kiintoainekuorman vuoksi, ja osa
kiintoaineesta laskeutuu ja sedimentoituu matkalla alavirtaan. Kulkeutumismallit tehtiin tästä syystä
erikseen joen itä- ja länsihaaroille.
Vedenlaadun ajallisen vaihtelun huomioimiseksi Kymijokeen asennettiin koko tutkimusjakson
ajaksi jatkuvatoiminen sameusanturi (malli: YSI 600-OMS). Anturin mittaustaajuus oli yksi tunti, ja
se mittasi sameuden ohella veden lämpötilaa. Anturi sijoitettiin Hurukselaan, Susikosken
yläpuolelle. Anturimittaukset kalibroitiin Hurukselan kuukausittaisiin vedenlaatuhavaintoihin ja niistä
laskettiin
vuorokausikeskiarvot.
Jatkuvatoimisessa
mittauksessa
noudatettiin
hyvien
mittauskäytäntöjen
ja
aineiston
käsittelyn
ohjeita
(Arola
2012).
Hurukselan
sameusmittaustuloksista johdettiin ennustavilla malleilla joen itä- ja länsihaaralle
vuorokausikohtaiset sameus- ja kiintoainehavainnot (hienojakoinen kiintoaine F6), hyödyntäen
Hurukselan, Kokonkosken sekä Ahvenkosken tarkkailutuloksia vuosilta 2015-2017 sekä vuoden
2017 jatkuvatoimisen sameusanturin tuloksia Hurukselasta.
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Pitoisuuksien mallinnus tehtiin erikseen elohopea- ja PCDD/F-yhdisteille. Sekä itä- että
länsihaaralle mallinnettiin em. haitta-aineiden vuorokausikohtaiset pitoisuudet. Haitta-aineiden
pitoisuuksia selittävinä tekijöinä käytettiin näytepisteiden simuloituja sameusarvoja, virtaamia sekä
veden lämpötilaa. Mallinnuksessa hyödynnettiin erilaisia mallinnusmenetelmiä. Malleja vertailtiin, ja
parhaiten haitta-aineiden pitoisuuksia ennustivat GMDH-shell (v. 3.8.9) ohjelmalla tehdyt mallit.
Mallien vertailussa kriteerinä käytettiin ennusteiden keskimääräistä absoluuttista virhettä (MAE).

3 TULOKSET
Veden sameus
Kymijoen läntinen päähaara on itäistä haaraa rehevämpi ja sameampi, koska länsihaaran
ympäristössä on paljon maanviljelyä. Tämä näkyi myös vuoden 2017 sameustuloksissa (Kuva 3),
sillä länsihaaralla veden sameus oli läpi vuoden korkeampi kuin itähaaralla. Ero veden
sameudessa oli suurimmillaan syksyllä runsaiden sateiden aikaan, jolloin joen länsihaaralla
sameusarvot olivat suurimmillaan n. 36 NTU ja Itähaaralla vastaavasti n. 13 NTU.

4

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 386/2018

Kuva 3. Kymijoen itä- ja länsihaaran sameus (NTU, vrk. keskiarvot) vuonna 2017. Punaisin laatikoin on
osoitettu laboratoriossa analysoidut vertailunäytteet.

Sameusmittauksista johdettiin ennustavilla malleilla molemmille näytepisteille veden
kiintoainepitoisuudet (hienojakoinen kiintoaine F6, Kuva 4), joita hyödynnettiin haittaainekulkeuman laskemisessa. Kiintoainepitoisuudet eivät vaihdelleet aina samanaikaisesti veden
sameuden kanssa, joten ennustemallien ja mittausten välillä oli ajoittain eroja. Itähaaran
Suomenlahteen kuljettama kiintoainekuorma oli arvioiden mukaan n. 23 287 t/a ja länsihaaran n.
66 248 t/a.
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Kuva 4. Kymijoen itä- ja länsihaaran kiintoainepitoisuudet (vrk. keskiarvot) vuonna 2017. Sinisin laatikoin on
osoitettu laboratoriossa analysoidut vertailunäytteet.

Virtaama
Kymijoen virtaamat olivat alkuvuodesta 2017 lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa (Kuva 5).
Normaalia kevään sulamisvesiin liittyvää virtaamien nousua ei Kymijoella ollut vuonna 2017, vaan
virtaamat säilyivät talviaikaisella tasolla aina elokuulle asti. Tämän jälkeen sateet nostivat
virtaamia, ja nousu jatkui aina vuoden vaihteeseen asti. Virtaama ei ollut poikkeuksellisen suuri.
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Kuva 5. Kymijoen itä- ja länsihaaran virtaamat vuonna 2017. Lähde: ympäristöhallinnon OIVA-tietokanta.
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Elohopeakuormitus
Sedimenttikeräimiin kertyneestä kiintoaineesta määritetyt elohopeapitoisuudet vaihtelivat joen
itähaaran näytteissä välillä 0,12-0,62 mg/l Hg ja länsihaaralla 0,15-0,35 mg/l Hg (Liite 1).
Pitoisuudet vaihtelivat ajallisesti jokihaarojen välillä eri tavalla (Kuva 6). Joen itähaaran pitoisuuksia
selitti parhaiten veden lämpötila (aineisto: Stora-Enso Oyj, Anjala) ja sameus, ja länsihaaralla
lisäksi koko joen virtaama. Kun tulokset yhdistettiin joen alaosan päähaarojen
kiintoainepitoisuuksien ennusteisiin ja virtaamiin, voitiin elohopeakuorman arvioida olleen vuonna
2017 yhteensä n. 75 g/vrk ja 27 kg/vuosi (Taulukko 1). Länsihaaran elohopeakuorma oli itähaaraan
nähden yli kolminkertainen, mikä liittyi länsihaaran suurempiin virtaamiin ja etenkin korkeampaan
kiintoainekuormaan. Elohopean keskimääräinen pitoisuus oli itähaaralla 0,33 mg/l ja länsihaaralla
0,29 mg/l.

Kuva 6. Kymijoen itä- ja länsihaaran simuloidut elohopeapitoisuudet (mg/l, vrk.-keskiarvot) vuonna 2017.
Sinisin pistein on osoitettu sedimenttikeräimistä analysoitujen näytteiden tulokset.
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Taulukko 1.Kymijoen itä- ja länsihaarojen Suomenlahteen aiheuttama elohopeakuormitus vuonna 2017.

Kuormitus g/vrk
Itähaara
Länsihaara
Yhteensä

18,2
57
74,9

Kuormitus kg/vrk
0,02
0,1
0,07

Kuormitus g/a
6628
20709
27338

Kuormitus kg/a
6,6
20,7
27,3

Kymijoen itähaaran elohopeapitoisuuden vuorokausikeskiarvon ennustemalli on:
 Hg (mg/l) = 0,00723 * (veden lämpötila) + 1,009 / (veden sameus)
Vastaavasti joen länsihaaran malli on muotoa:
 Hg (mg/l) = 0,287 + 0,0027 * (veden sameus) * (veden lämpötila) – 3,186e-7 * (veden
lämpötila) * (länsihaaran virtaama)^2
PCDD/F-kuormitus
Kiintoaineeseen sitoutuneiden PCDD/F -yhdisteiden pitoisuuksissa oli huomattavaa ajallista
vaihtelua (Kuva 7, Liite 1). Korkeimmat pitoisuudet mitattiin viileän veden aikaan kevättalvella ja
loppusyksyllä, ja matalimmat pitoisuudet alku- ja loppukesällä. Pitoisuuksien mallinnus tehtiin tässä
työssä vain ns. TEQ-arvon alaraja-pitoisuudelle, johon on laskettu vain ne kongeneerit, joiden
pitoisuus ylitti määritysrajan. Usein lasketaan myös TEQ-arvon yläraja, joka sisältää kaikki
kongeneerit, ottamalla laskuihin määritysrajapitoisuus tai puolet siitä, jos mitattu pitoisuus jää sen
alle. Eurofins Scientific Finland Oy käytti näytteiden analysointiin yhtiön eri laboratorioita, joten
kongeneerien määritysrajat vaihtelivat näytteiden välillä. Tästä syystä mallinnukseen ja
kuormituksen arviointiin käytettiin vain TEQ-alarajaa. Joillekin keskikesän päiville joen länsihaaran
ennustemalli antoi negatiivisia arvoja, jotka korvattiin nollilla.
Suomenlahteen päätyvä PCDD/F -kuorma oli vuositasolla itähaaran osalta 232 g/a ja länsihaaran
osalta 814 g/a, eli yhteensä n. 1,05 kg vuoden aikana (Taulukko 2). PCDD/F-pitoisuuksia selittivät
kummankin jokihaaran aineistossa parhaiten veden lämpötila. Tämän lisäksi mallissa on mukana
myös jokihaarojen virtaamat.
Kymijoen itähaaran PCDD/F-pitoisuuden vuorokausikeskiarvon ennustemalli on:
 PCDD/F I-TEQ (ng/kg) = 9,51e-11 + (kaava 1)
Kaava 1: 2091,3 + (kaava 2) * (kaava 3) * 6,32e-05
Kaava 2: 37659,3 – (veden lämpötila, neliöjuurimuunnettuna) * (itähaaran virtaama,
neliöjuurimuunnettuna) * 2924,2
Kaava 3: 18521 – (veden lämpötila) * (itähaaran virtaama) * 9,15
Vastaavasti joen länsihaaran malli on muotoa:
 PCDD/F I-TEQ (ng/kg) = 47989,4 + (länsihaaran virtaama, neliöjuurimuunnettuna) * (veden
lämpötila, neliöjuurimuunnettuna) * (-3633,72)
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Kuva 7. Kymijoen itä- (ylempi kuva) ja länsihaaran (alempi kuva) simuloidut ja sedimenttikeräimistä
määritettyjen näytteiden PCDD/F -pitoisuudet (ng/kg) vuonna 2017. Huomaa kuvien poikkeavat skaalat.
Taulukko 2. Kymijoen itä- ja länsihaarojen Suomenlahteen aiheuttama PCDD/F-kuormitus vuonna 2017.

Itähaara WHO‐TEQ (2005) alaraja
Länsihaara WHO‐TEQ (2005) alaraja
Yhteensä

10

Kuormitus
g/vrk
0,635
2,231
2,866

Kuormitus
kg/vrk
0,001
0,002
0,003

Kuormitus
g/a
231,7
814,3
1046,0
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Kuormitus
kg/a
0,232
0,814
1,046

Tässä tutkimuksessa haitta-aineiden kulkeuman arvioinnissa on hyödynnetty jatkuvatoimista
vedenlaadun mittausta, jota aiemmissa töissä ei ollut vielä käytössä. Niinpä kiintoainekuormat ja
niistä johdetut kulkeuma-arviot saattavat poiketa eri tutkimusten välillä, vaikka haitta-aineiden
pitoisuuksissa ei olisikaan tapahtunut suurta muutosta. Tätä varten vuoden 2017 haittaainekulkeuma laskettiin myös ns. perinteisellä menetelmällä, jossa i) kuukausittaisten
vesinäytteiden oletettiin kuvaavan ko. kuukauden keskipitoisuutta (vakiopitoisuus päivien välillä), ii)
kiintoaineen PCDD/F-pitoisuuksien oletettiin niin ikään olevan vakio kunkin keräysjakson aikana ja
iii) talvikauden, eli alku- ja loppuvuoden pitoisuuksina käytettiin ensimmäisen ja viimeisen
keräysjakson tuloksia. Näillä oletuksilla Kymijoen Suomenlahteen aiheuttamaksi kuormaksi saatiin
439 g/a (itähaara 101 g/a ja länsihaara 338 g/a).

4 TULOSTEN TARKASTELU
Hg ja PCDD/F -kuormitus
Tässä tutkimuksessa arvioitiin Kymijoen Suomenlahteen kuljettaman elohopean määrän olleen
vuonna 2017 n. 27 kg. Edellisistä Kymijoen haitta-aineiden kulkeumia selvittäneistä tutkimuksista
on kulunut jo toistakymmentä vuotta, mutta näissä tutkimuksissa vuosikuorman arvioitiin olleen
vuosina 2000 ja 2001 noin 26 kg ja 32 kg (Salo ym. 2005). Tulosten perusteella
elohopeakulkeumassa ei todennäköisesti ole tapahtunut suurta muutosta viimeisten 16-17 vuoden
aikana. Vuosien välinen vaihtelu elohopeakulkeumassa voi kuitenkin olla melko suurta, liittyen
virtaamiin ja veden kiintoainepitoisuuksiin. Kiintoaineiseen sitoutuneen elohopean pitoisuuksissa oli
ajallista vaihtelua, mutta se ei näyttänyt olevan sidoksissa virtaamiin. Elohopean keskimääräiset
pitoisuudet olivat Kymijoen päähaarojen välillä lähellä toisiaan, mutta länsihaaran kuormitus
Suomenlahteen oli selvästi suurempaa korkeampien virtaamien ja kiintoainepitoisuuksien vuoksi.
Elohopeapitoisuuksissa ei ole havaittavissa selviä vuodenaikaiseroja.
Kymijoen Suomenlahteen kuljettaman dioksiini- ja furaanikuorman (PCDD/F-kuorman) arvioitiin
olleen vuonna 2017 noin 1,054 kg. Perinteisellä laskentatavalla kuorma oli n. 440 g/a. Tässä
työssä arvioitu vuosikuorma Suomenlahteen oli selvästi suurempi kuin edellisissä tutkimuksissa
esitetyt arviot. Vuosina 1997-2001 vuosikuormaksi arvioitiin 44-177 g/a (Salo ym. 2005) ja vuonna
2006 67,3 g/a (Salo ym. 2008). Näin siitäkin huolimatta, että mm. Tammijärveltä kesällä mitatut
PCDD/F-pitoisuudet olivat tämän ja aiempien tutkimusten välillä lähellä toisiaan. Merkittävin
poikkeaviin kuormitusarvioihin vaikuttanut tekijä oli kulkeumahavaintojen ajallinen kattavuus.
Aiemmissa tutkimuksissa sedimentaationäytteitä on kerätty lähinnä kesäaikaan, kun taas tässä
työssä näytteitä kerättiin maaliskuulta joulukuulle.
PCDD/F-yhdisteiden pitoisuudet olivat selvästi suurimmat kevättalven ja loppuvuoden näytteissä.
Erot kesän pienimpiin mittaustuloksiin olivat jopa monikymmenkertaiset. Elohopean tavoin
myöskään PCDD/F-pitoisuudet kiintoaineessa eivät selity hyvin virtaaman muutoksilla.
Pitoisuuksien jakautuma poikkeaa kuitenkin elohopeapitoisuuksien jakautumasta. Tulosten
perusteella näyttää siltä, että PCDD/F-yhdisteiden kulkeumasta iso osa muodostuu viileän veden
aikaan. Näin siitäkin huolimatta, että talvella jokiveden kiintoainepitoisuudet ovat yleensä
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pienimmillään. Tosin on huomattava, että tässäkään työssä sedimentaationäytteitä ei ole talviajalta
(tammikuu-maaliskuu), jolloin joki oli jäässä, joten huippupitoisuudet perustuvat mallien tuottamiin
ennusteisiin.
On myös mahdollista, että PCDD/F-yhdisteiden kulkeumassa ja pitoisuuksissa on tapahtunut
vuosien myötä muutoksia. Kulkeuma pilaantuneimmilta alueilta pitäisi kuitenkin vähentyä ajan
myötä. Onkin arvioitu, että vuoden 2015 PCDD/F-kulkeuma Keltistä alavirtaan olisi keskimääräisillä
virtaamilla ollut noin 20 % ja elohopean osalta hieman yli 10 % vähemmän kuin vuonna 2006
(Rossi 2011). Toisaalta Salo ym. (2008) arvioivat, että ilman minkäänlaista kunnostusta 25-50 %
päästölähteen läheisyyteen sedimentoituneista PCDD/F -yhdisteistä (ja 20-40 % Hg:sta)
kulkeutuisi alavirtaan seuraavien 30 vuoden aikana.
Tulosten perusteella on todennäköistä, että PCDD/F-kuorma on aiemmin aliarvioitu tai PCDD/Fyhdisteiden kulkeutuminen on lisääntynyt. Aikoinaan esitetty arvio Kymijoen suistoon kertyneestä
PCDD/F-kuormasta (12 kg, Isosaari ym. 2002) on nyt saatujen tulosten perusteella niin ikään
aliarvio.
Elohopean ja dioksiinien geokemiallinen käyttäytyminen
Epäorgaaninen elohopea sitoutuu voimakkaasti maaperän tai sedimentin orgaaniseen ja
epäorgaaniseen ainekseen eikä ole helposti biosaatavissa. Hapettomassa sedimentissä mikrobit
voivat muuntaa epäorgaanista kahdenarvoista (Hg2+) elohopeaa metyylielohopeaksi, joka on
rasvaliukoista ja siten biosaatavaa. Sedimentin orgaaninen aines edistää metylaatiota, sillä
orgaanisen aineksen hajotusprosessi kuluttaa happea ja samalla mikrobipopulaatio kasvaa.
Lämpötilan nousu edistää metylaatiota, joten se on yleensä nopeampaa kesällä kuin talvella. Muita
metylaatiota nopeuttavia tekijöitä ovat matala pH ja epäorgaanisen elohopean suuri pitoisuus
(Rossi 2011). Viime vuosina on ymmärretty sulfidien muodostumisen suuri merkitys metylaatiossa
ja demetylaatiossa (Heinonen-Tanski 2015).
Elohopean vesiliukoisuus vaihtelee esiintymismuodon mukaan. Sedimenteissä elohopea on
yleensä niukkaliukoista. Epäorgaaninen ei-metallinen elohopea ei haihdu. Hg:n haihtuminen
vesistä on mahdollista Hg-kaasuna, jos Hg2+ pelkistyy (kemiallisesti) tai metyylielohopea
demetyloituu mikrobien tai UV-säteilyn vaikutuksesta (Rossi 2011). Kypro-projektin tuloksissa
veden elohopeasta noin 27 % oli liukoisessa muodossa ja noin 7 % metyloituneena.
Metyylielohopeasta keskimäärin puolet esiintyi liukoisessa muodossa (Salo ym. 2005).
Hydrofobiset dioksiinit ja furaanit sitoutuvat voimakkaasti kiintoaineeseen eivätkä kulkeudu juuri
ollenkaan maassa vajoveden tai pohjaveden mukana. Niiden partikkelihakuisuus lisääntyy
lisääntyvän kloorausasteen myötä, ja yli neljä klooriatomia sisältävät dioksiinit ja furaanit ovat
pintavesissä pääosin kiintoaineeseen sitoutuneina. Pienen höyrynpaineen ja voimakkaan
sitoutumisen vaikutuksesta kulkeutuminen maaperässä on heikkoa myös kaasumuodossa.
Dioksiineja ja furaaneja voi haihtua vedestä ilmaan jonkin verran, jos pitoisuudet ovat vesistössä
suuria (Rossi 2011).
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Dioksiinit ja furaanit ovat maassa ja sedimentissä hyvin heikosti hajoavia. Pintavedessä
hajoaminen on jonkin verran nopeampaa. Ilmassa kaasufaasissa olevat dioksiinit ja furaanit
hajoavat auringon valon vaikutuksesta suhteellisen nopeasti, mutta kiintoaineeseen sitoutuneet
hajoavat ilmassakin hitaasti (Rossi 2011).
Lähdealueena sekä elohopea- että PCDD/F-yhdisteille Kymijoessa toimivat yläjuoksun sedimentin
kertymisalueet, joilta yhdisteitä vähitellen resuspendoituu eroosion ja esimerkiksi orgaanisen
puunjalostusjätteen hajoamiseen liittyvän bio- ja kaasuturbaation kautta. Alkuperäisellä
lähdealueella näiden kontaminanttien päästöpaikat ovat kuitenkin sijainneet virtaustilanteeltaan
hieman eri kohdissa (Salo ym. 2008). Toisaalta Verta ym. (1999) ovat saaneet tuloksia, joiden
mukaan Hg- ja PCDD/F-päästöt ovat ajoittuneet eri tavoin, ja niiden syvyyssuuntaiset jakautumat
lähtöalueiden sedimentissä poikkeavat toinen toisistaan.
Elohopean ja PCDD/F-yhdisteiden todetut pitoisuudet kiintoaineessa korreloivat tässä
tutkimuksessa heikosti (r = 0,2). Kypro-projektissa todettiin hyvä korrelaatio ylintä osa-aluetta I
lukuun ottamatta. Salo ym. (2008) selittivät osa-alueen I tulosta Hg:n ja PCDD/F-yhdisteiden
sedimentaatioeroilla päästöpaikkojen läheisyydessä. Tässäkin selvityksessä em. aineiden erilaisen
kulkeutumisen uskotaan selittyvän osin niiden jakautumalla lähtöalueilla sekä näiden alueiden
erilaisella eroosiolla, mutta tarkka mekanismi jää epäselväksi.
Kertyminen eliöstöön
Elohopean tiedetään kertyvän kaloihin erityisesti metyylielohopeana (noin 95 % kalojen
kokonaiselohopeasta). Kymijoen aiheuttamat elohopeasta johtuvat terveysriskit ovat merkittäviä ja
kalojen elohopeapitoisuudet ovat korkeahkot laajalla alueella (Rossi 2011).
Myös dioksiinit ja furaanit kertyvät eliöstöön jonkin verran. Suurin osa Kymijoen Suomenlahteen
kuljettamasta PCDD/F-kuormasta koostuu octa- ja heptakloorifuraanista. Sen sijaan vain pieni osa
kuormituksesta on 2,3,4,7,8-PeCDF:ia, joka on kalastoon yleisesti kertyvä kongeneeri (Rossi
2011). Kaloista mitatut PCDD/F-pitoisuudet ovatkin olleet suhteellisen alhaisia verrattuna
sedimenteistä ja kiintoaineesta mitattuihin pitoisuuksiin. Viimeisissä tutkimuksissa petokalojen
PCDD/F-pitoisuudet olivat korkeimmat Kuusankoskelta ja Kotkan edustalta pyydetyissä kaloissa
(n. 0,8-1,4 pg/kg WHO-TEQ tuorepainossa, Raunio & Kirsi 2014).
Epävarmuustarkastelu
Tässä tutkimuksessa tehdyt PCDD/F- ja elohopeayhdisteiden määritykset on tehty Eurofinskonsernin eri laboratorioissa, mistä johtuen määritysrajoissa oli näytteiden välisiä eroja. Tulosten
laskentaan on kuitenkin käytetty ns. WHO-TEQ -alarajaa, jolloin alle määritysrajan jääneitä
pitoisuuksia ei ole huomioitu laskelmissa. Näin ollen kulkeuma-arviot eivät todennäköisesti ole
tulleet yliarvioiduiksi analyyseihin liittyvien virhelähteiden vuoksi. Eri laboratorioiden käyttö oli
toisaalta myös hyvä asia, sillä samankaltaisten tulosten saaminen eri laboratorioissa antaa
tuloksille luotettavuutta, ja vähentää systemaattisen analyysivirheen mahdollisuutta.
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Näytteenotossa virhettä tiedetään aiheutuvan mm. sedimenttikeräimen muodosta (vaikuttaa niiden
keräyskapasiteettiin) sekä johtuen keräimen tarkasta sijainnista suhteessa virtaukseen. Käytetty
putkien määrä tässä tutkimuksessa (neljä / keräin) poikkesi aiemmasta, mikä on saattanut muuttaa
veden turbulenssia putkien suulla. Näytteenottimista kaadettiin ennen analyyseihin siirtoa
ylimääräinen vesi varovasti pois, mutta kiintoainesta ei arvioida menetetyn merkittävästi.
Poistuneen veden mukana on saatettu kuitenkin menettää liukoista elohopeaa.
Kulkeumatutkimuksissa on oletettu keräimiin päätyvän koostumukseltaan samanlaista
kiintoainesta, kuin mitä vesinäytteistä määritetään. Tätä oletusta ei ole kuitenkaan tarkemmin
testattu. Keräinten toiminta eri virtaamatilanteissa saattaa aiheuttaa vaikeasti jäljitettäviä muutoksia
kertyvän kiintoaineen laatuun.
Näytteenottomenetelmiin ei kuitenkaan arvioida liittyvän sellaista virhettä joka estäisi tulosten
hyödyntämisen. Merkittävin kulkeuma-arvioihin liittyvä epävarmuus liittyy talviaikaisiin pitoisuuksiin,
jotka on ennustettu niiden säännönmukaisuuksien perusteella, mitä maalis-joulukuun 2017 välisillä
mittauksilla saatiin selville. Näytteenotto talviaikaan tammi-maaliskuussa ei ollut mahdollista
jääolosuhteista johtuen.

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSTARPEET
Jokien aiheuttamaan PCDD/F-kuormitukseen Itämereen liittyy suurta epävarmuutta. Kymijoki on
kuitenkin tunnistettu yhdeksi merkittäväksi PCDD/F-yhdisteiden lähteeksi. Tässä selvityksessä
todettu PCDD/F-yhdisteiden kuormitus, noin 1,05 kg/a, on moninkertainen verrattuna arvioituun
ilmaperäisen laskeuman vuositasoon 40–600 g/a WHO-TEQ (Salo ym. 2008), ja jopa kertaluokkaa
suurempi kuin aiempi arvio Kymijoen vuosikuormasta. Uusien tulosten valossa Kymijoen merkitys
Suomenlahden kuormittajana korostuu entisestään. Mikäli tulokset pitävät paikkansa, on joen sen
ympäristölle ja vastaanottavalle vesistölle aiheuttamia riskejä arvioitu liian pienillä lähtöarvoilla.
Tulosten varmistamiseksi ehdotetaan, että tutkimus toistetaan keskittäen näytteenottoa erityisesti
viileän veden aikaan. Tämän työn yksi keskeisimmistä havainnoista oli PCDD/F-kuormituksen
keskittyminen loppusyksyn ja kevään väliseen aikaan. Tätä ei ole ehkä riittävästi huomioitu
aiemmissa kuormitusselvityksissä. Näytteitä olisi pyrittävä saamaan myös keskitalvella, sillä
tässäkin tutkimuksessa ko. ajankohtaan liittyvät pitoisuudet jäivät näytteenoton vaikeudesta
johtuen ennusteiden varaan. Analyysit voitaisiin mahdollisessa toistossa tehdä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksella, jotta varmistettaisiin vertailukelpoisuus aiempiin tutkimuksiin.
Kymijoen havaintopisteiden välillä on eroja virtaamatietojen tarkkuudessa. Kulkeutumismallin
parantamiseksi tulisi varmistua siitä, että saadut virtaamatulokset ko. pisteistä ovat tarkkoja (vrt.
Itä-Suomen vesioikeuden lupa vuodelta 1982). Lisäksi hienojakoinen kiintoainepitoisuus vaihteli
ajallisesti melko paljon, mikä korostaa jatkuvatoimisten mittausten merkitystä.
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Yksi tässä tutkimuksessa epäselväksi jäänyt asia oli elohopean ja PCDD/F-kulkeuman huono
korrelaatio. Asiaa voitaisiin selvittää analysoimalla kiintoaineen laatua (raekokoa, orgaanisen
aineksen osuutta ja laatua) ja elohopean sitoutumistapaa keräinnäytteissä. Tieto on merkittävä
Kymijoen aiheuttaman riskin arvioinnin kannalta. Toinen kiintoaineeseen liittyvä lisäselvitys olisi
tutkia vesinäytteiden ja keräinnäytteiden kiintoainekoostumusten mahdollisia eroja.
Kulkeumatutkimuksissa on oletettu keräimiin päätyvän koostumukseltaan samanlaista
kiintoainesta, kuin mitä vesinäytteistä määritetään. Tätä oletusta ei ole kuitenkaan tarkemmin
testattu, ja sitä voitaisiin tutkia mm. eri vesikerrosten kiintoainenäytteistä.
Jos PCDD/F -yhdisteiden kulkeuman arvioidaan toistonkin jälkeen olevan moninkertainen aiempiin
arviointeihin verrattuna, tulisi kohteeseen laadittu riskinarviointi päivittää. Kun päivitetyn
riskinarvion tulokset ovat käytettävissä, tulisi niiden merkitys arvioida joen kunnostusratkaisujen
kannalta.

VIITTEET
Arola, H. (toim.) 2012. Jatkuvatoiminen sameusmittaus. Hyvät mittauskäytännöt ja aineistonkäsittely.
Suomen ympäristökeskus. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2012, 51 s.
Heinonen-Tanski, H. 2015. Sulfaatti, elohopea ja kalat. Ympäristö ja terveys 1/2015: 54-60.
Isosaari, P., Kankaanpää, H., Mattila, J., Kiviranta, H., Verta, M., Salo, S., Vartiainen, T. 2002. Spatial
distribution and temporal accumulation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans, and
biphenyls in the Gulf of Finland. Environ. Sci. Technol. 36:2560-2565.
Raunio, J. 2016. Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2015. Kymijoen
vesi ja ympäristö ry.
Raunio, J & Kirsi, J. 2014. Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2013.
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 241/2014.
Rossi, E. 2011. Kymijoen pilaantuneet sedimentit. Riskinarvio. Esko Rossi Oy.
Salo, S., Verta, M., Malve, O., Korhonen, M., Isosaari, P., Kiviranta, H., Ruokojärvi, P. 2005. Kymijoen
sedimentteihin

varastoituneet

PCDD/F-

ja

elohopeayhdisteet

sekä

niiden

kulkeutuminen.

Raporttiluonnos 27.1.2005.
Salo, S., Verta, M., Malve, O., Korhonen, M., Lehtoranta, J., Kiviranta, H., Isosaari, P., Ruokojärvi, P.,
Koistinen, J., Vartiainen, T. 2008. Contamination of river Kymijoki sediments with polychlorinated
dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans and mercury and their transport to the Gulf of Finland in the Baltic
Sea. Chemosphere 73: 1675-1683.
Verta M., Ahtiainen, J., Hämäläinen, H., Jussila, H., Järvinen, O., Kiviranta, H., Korhonen, M., Kukkonen, J.,
Lehtoranta, J., Lyytikäinen, M., Malve, O., Mikkelson, P., Moisio, V., Niemi, A., Paasivirta, J., Palm, H.,
Porvari, P., Rantalainen, A-L., Salo, S., Vartiainen, T., & Vuori, K-M. 1999. Organoklooriyhdisteet ja
raskasmetallit Kymijoen sedimentissä: esiintyminen, kulkeutuminen, vaikutukset ja terveysriskit.
Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 334, 72 s.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 386/2018

15

LIITE 1.1

Näytenumero

113-2017-00006124

Tutkimustodistus

AR-17-KF-002781-01

Päivämäärä

15.6.2017

Í%R]'ÂÂ!,;NÎ
Asiakasnro: KF0000161

Sito Oy
Arto Itkonen
Tullikatu 10
33100 TAMPERE
FINLAND

Jakelu : Arto Itkonen (arto.itkonen@sito.fi)

Näytteen tiedot:

Sedimenttikeräinnäyte (lisänäyte näytenumerolle 113-2017-00004652)

Näytekuvaus:

Sedimentti

Saapumispvm :
Näyte-erän kommentti:

23.05.2017
Tutkimus alkoi :
Näytteenottopaikka: Kymijoen itäinen (Jäppilänlahti) päähaara
Näytteenottoaika: 20.3.-21.4.2017

Typpihappouutolla, EN 16173
AN14N
(a)

FR

Sivu 1 / 2

Elohopea (Hg), mg/kg ka

29.05.2017

Tulos
Menetelmä : EN ISO 17294-2

Elohopea (Hg)

0,28 mg/kg ka

Tulos
GFU03

GF

Dioksiinit (17 PCDD/F) [envi, kuivat materiaalit]

Menetelmä : Sis. men., GC-HRMS

(a)

2,3,7,8-TetraCDD

< 2390 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDD

< 3180 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDD

< 6370 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDD

< 6370 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDD

< 6370 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD

(a)

OktaCDD

(a)

2,3,7,8-TetraCDF

< 4250 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDF

< 5840 ng/kg ka

(a)

2,3,4,7,8-PentaCDF

< 5840 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDF

< 5310 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDF

< 5310 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDF

< 5310 ng/kg ka

(a)

2,3,4,6,7,8-HeksaCDF

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF

(a)

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF

(a)

OktaCDF

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ alaraja

17100 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ yläraja

29200 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) alaraja

17900 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) yläraja

29700 ng/kg ka

< 7170 ng/kg ka
< 29200 ng/kg ka

< 5310 ng/kg ka
1670000 ng/kg ka
< 5040 ng/kg ka
1210000 ng/kg ka

Analyysit tehtiin näytteen kiinteästä osasta suodatuksen jälkeen.
TEQ-arvo (alaraja LOQ): laskettu sisältäen vain kongeneerit, joiden pitoisuus ylittää määritysrajan.
TEQ-arvo (yläraja LOQ): laskettu sisältäen kaikki kongeneerit ottamalla mukaan laskuihin määritysrajapitoisuus, jos mitattu pitoisuus jää sen alle.
PCDD/F-määrityksen mittausepävarmuus on 30 % yksittäisille kongeneereille ja 20 % TEQ (yläraja LOQ)-arvolle.
ALLEKIRJOITUS

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

Miljamartta Yritys
Analyysipalvelupäällikkö
+358 44 781 9023

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut
menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja
saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty.
(a) = Akkreditoitu menetelmä
(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00
GF - Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00
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Sito Oy
Arto Itkonen
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Jakelu : Arto Itkonen (arto.itkonen@sito.fi)

Näytteen tiedot:

Kymijoen itäinen päähaara (Jäppilänlahti)

Näytekuvaus:

Sedimentti

Saapumispvm :
Näyte-erän kommentti:

23.05.2017
Sedimenttikeräinnäytteet
Näytteenottoaika: 21.4.-19.5.2017

Tutkimus alkoi :

29.05.2017

Tulos
AN02B
(a)

FR

Hehkutushäviö, % ka

Menetelmä : EN 15169

Hehkutushäviö

15,9 % ka

Typpihappouutolla, EN 16173
AN14N
(a)

FR

Elohopea (Hg), mg/kg ka

Tulos
Menetelmä : EN ISO 17294-2

Elohopea (Hg)

0,62 mg/kg ka

Tulos
GFU03

GF

Dioksiinit (17 PCDD/F) [envi, kuivat materiaalit]

Menetelmä : Sis. men., GC-HRMS

(a)

2,3,7,8-TetraCDD

< 1730 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDD

< 2310 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDD

< 4610 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDD

< 4610 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDD

< 4610 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD

(a)

OktaCDD

(a)

2,3,7,8-TetraCDF

< 3070 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDF

< 4230 ng/kg ka

(a)

2,3,4,7,8-PentaCDF

< 4230 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDF

< 3840 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDF

< 3840 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDF

< 3840 ng/kg ka

(a)

2,3,4,6,7,8-HeksaCDF

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF

(a)

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF

(a)

OktaCDF

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ alaraja

10800 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ yläraja

19100 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) alaraja

11500 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) yläraja

19700 ng/kg ka

< 5190 ng/kg ka
< 21100 ng/kg ka

4670 ng/kg ka
997000 ng/kg ka
< 3650 ng/kg ka
1060000 ng/kg ka

Analyysit tehtiin näytteen kiinteästä osasta suodatuksen jälkeen.
TEQ-arvo (alaraja LOQ): laskettu sisältäen vain kongeneerit, joiden pitoisuus ylittää määritysrajan.
TEQ-arvo (yläraja LOQ): laskettu sisältäen kaikki kongeneerit ottamalla mukaan laskuihin määritysrajapitoisuus, jos mitattu pitoisuus jää sen alle.
PCDD/F-määrityksen mittausepävarmuus on 30 % yksittäisille kongeneereille ja 20 % TEQ (yläraja LOQ)-arvolle.
ALLEKIRJOITUS

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

Miljamartta Yritys
Analyysipalvelupäällikkö
+358 44 781 9023

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut
menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja
saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty.
(a) = Akkreditoitu menetelmä
(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00
GF - Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Näytteen tiedot:

Kymijoen läntinen päähaara (Tammijärvi)

Näytekuvaus:

Sedimentti

Saapumispvm :
Näyte-erän kommentti:

23.05.2017
Sedimenttikeräinnäytteet
Näytteenottoaika: 21.4.-19.5.2017

Tutkimus alkoi :

29.05.2017

Tulos
AN02B
(a)

FR

Hehkutushäviö, % ka

Menetelmä : EN 15169

Hehkutushäviö

13,1 % ka

Typpihappouutolla, EN 16173
AN14N
(a)

FR

Elohopea (Hg), mg/kg ka

Tulos
Menetelmä : EN ISO 17294-2

Elohopea (Hg)

0,34 mg/kg ka

Tulos
GFU03

GF

Dioksiinit (17 PCDD/F) [envi, kuivat materiaalit]

Menetelmä : Sis. men., GC-HRMS

(a)

2,3,7,8-TetraCDD

< 3190 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDD

< 4250 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDD

< 8500 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDD

< 8500 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDD

< 8500 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD

(a)

OktaCDD

(a)

2,3,7,8-TetraCDF

< 5670 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDF

< 7790 ng/kg ka

(a)

2,3,4,7,8-PentaCDF

< 7790 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDF

< 7080 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDF

< 7080 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDF

< 7080 ng/kg ka

(a)

2,3,4,6,7,8-HeksaCDF

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF

(a)

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF

(a)

OktaCDF

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ alaraja

16500 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ yläraja

31900 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) alaraja

17400 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) yläraja

32400 ng/kg ka

< 9560 ng/kg ka
< 39000 ng/kg ka

9040 ng/kg ka
1520000 ng/kg ka
< 6730 ng/kg ka
1310000 ng/kg ka

Analyysit tehtiin näytteen kiinteästä osasta suodatuksen jälkeen.
TEQ-arvo (alaraja LOQ): laskettu sisältäen vain kongeneerit, joiden pitoisuus ylittää määritysrajan.
TEQ-arvo (yläraja LOQ): laskettu sisältäen kaikki kongeneerit ottamalla mukaan laskuihin määritysrajapitoisuus, jos mitattu pitoisuus jää sen alle.
PCDD/F-määrityksen mittausepävarmuus on 30 % yksittäisille kongeneereille ja 20 % TEQ (yläraja LOQ)-arvolle.
ALLEKIRJOITUS

Miljamartta Yritys
Analyysipalvelupäällikkö
+358 44 781 9023

Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut
menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja
saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty.
(a) = Akkreditoitu menetelmä
(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00
GF - Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Asiakasnro: KF0000161

Sito Oy
Arto Itkonen
Tullikatu 10
33100 TAMPERE
FINLAND

Jakelu : Arto Itkonen (arto.itkonen@sito.fi)

Näytteen tiedot:

Jäppilänlahti

Näytekuvaus:

Sedimentti

Saapumispvm :
Näyte-erän kommentti:

20.06.2017
Tutkimus alkoi :
20.06.2017
Näytteenottopaikka: Kymijoen itäinen (Jäppilänlahti) ja läntinen (Tammijärvi) päähaara
Näytteenottoaika: 19.5.-15.6.2017

Näytteenottaja

J. Nironen & A. Levänen
Tulos (MU)

AN14N
(a)

AN02B
(a)

FR

Elohopea (Hg), mg/kg ka

Menetelmä : EN ISO 12846

Elohopea (Hg)

FR

0,24 mg/kg ka

Hehkutushäviö, % ka

Menetelmä : EN 15169

Hehkutushäviö

11,1 % ka

PCDD/F-analyysi
GFDRY
(a)

GFU03

GF

Tulos (MU)
Kuiva-aine

Menetelmä : EC 152/2009

Kuiva-aine

GF

61,8 %

Dioksiinit (17 PCDD/F) [envi, kuivat materiaalit]

Menetelmä : Sis. men., GC-HRMS

(a)

2,3,7,8-TetraCDD

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDD

< 542 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDD

< 1440 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDD

< 1440 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDD

< 1440 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD

< 1620 ng/kg ka

(a)

OktaCDD

< 6620 ng/kg ka

(a)

2,3,7,8-TetraCDF

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDF

< 1320 ng/kg ka

(a)

2,3,4,7,8-PentaCDF

< 1320 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDF

< 1200 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDF

< 1200 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDF

< 1200 ng/kg ka

(a)

2,3,4,6,7,8-HeksaCDF

< 1200 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF

23600 (± 7080) ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF

< 1140 ng/kg ka

(a)

OktaCDF

26100 (± 7830) ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ alaraja

244 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ yläraja

2980 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) alaraja

262 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) yläraja

2940 ng/kg ka

< 722 ng/kg ka

< 963 ng/kg ka

Elohopea ja hehkutushäviö analysoitiin suodatetusta näytteestä. Analysoidussa näytteessä kosteus oli 3,1 %.
TEQ-arvo (alaraja LOQ): laskettu sisältäen vain kongeneerit, joiden pitoisuus ylittää määritysrajan.
TEQ-arvo (yläraja LOQ): laskettu sisältäen kaikki kongeneerit ottamalla mukaan laskuihin määritysrajapitoisuus, jos mitattu pitoisuus jää sen alle.
ALLEKIRJOITUS

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

Satu Ikonen
Analyysipalvelupäällikkö
+358 447819002

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut
menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja
saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty.
(a) = Akkreditoitu menetelmä
(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00
GF - Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00
JE - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Jena), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi

LIITE 1.3

Näytenumero

113-2017-00007710

Tutkimustodistus

AR-17-KF-003185-01

Päivämäärä

14.7.2017

Sivu 3 / 4

Í%R]'ÂÂ!0{DÎ

Näytteen tiedot:

Tammijärvi

Näytekuvaus:

Sedimentti

Saapumispvm :
Näyte-erän kommentti:

20.06.2017
Tutkimus alkoi :
20.06.2017
Näytteenottopaikka: Kymijoen itäinen (Jäppilänlahti) ja läntinen (Tammijärvi) päähaara
Näytteenottoaika: 19.5.-15.6.2017

Näytteenottaja

J. Nironen & A. Levänen
Tulos (MU)

AN14N
(a)

AN02B
(a)

FR

Elohopea (Hg), mg/kg ka

Menetelmä : EN ISO 12846

Elohopea (Hg)

FR

0,32 mg/kg ka

Hehkutushäviö, % ka

Menetelmä : EN 15169

Hehkutushäviö

12,5 % ka

PCDD/F-analyysi
GFDRY
(a)

GFU03

GF

Tulos (MU)
Kuiva-aine

Menetelmä : EC 152/2009

Kuiva-aine

GF

61,3 %

Dioksiinit (17 PCDD/F) [envi, kuivat materiaalit]

Menetelmä : Sis. men., GC-HRMS

(a)

2,3,7,8-TetraCDD

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDD

< 536 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDD

< 1430 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDD

< 1430 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDD

< 1430 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD

< 1610 ng/kg ka

(a)

OktaCDD

< 6550 ng/kg ka

(a)

2,3,7,8-TetraCDF

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDF

< 1310 ng/kg ka

(a)

2,3,4,7,8-PentaCDF

< 1310 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDF

< 1190 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDF

< 1190 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDF

< 1190 ng/kg ka

(a)

2,3,4,6,7,8-HeksaCDF

< 1190 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF

14600 (± 4380) ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF

< 1130 ng/kg ka

(a)

OktaCDF

16100 (± 4830) ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ alaraja

151 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ yläraja

2860 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) alaraja

162 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) yläraja

2810 ng/kg ka

< 714 ng/kg ka

< 952 ng/kg ka

[No group]
GFMUS GF

Tulos (MU)
Mittausepävarmuus

Menetelmä : Sis. men.

Mittauepävarmuus

JE0A2
(a)

JE

- g/kg

Raekoko < 2 µm, % ka, (Savi)

Menetelmä : ISO 11277 mod

Savi < 2 µm

Ei tehty % ka

Huom! Elohopea ja hehkutushäviö analysoitiin suodatetusta näytteestä. Analysoidussa näytteessä kosteus oli 3,1 %.
TEQ-arvo (alaraja LOQ): laskettu sisältäen vain kongeneerit, joiden pitoisuus ylittää määritysrajan.
TEQ-arvo (yläraja LOQ): laskettu sisältäen kaikki kongeneerit ottamalla mukaan laskuihin määritysrajapitoisuus, jos mitattu pitoisuus jää sen alle.
ALLEKIRJOITUS

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

Satu Ikonen
Analyysipalvelupäällikkö
+358 447819002

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut
menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja
saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty.
(a) = Akkreditoitu menetelmä
(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00
GF - Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00
JE - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Jena), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Asiakasnro: KF0000161

Sito Oy
Arto Itkonen
Tullikatu 10
33100 TAMPERE
FINLAND

Jakelu : Arto Itkonen (arto.itkonen@sito.fi)

Näytteen tiedot:

Jäppilänlahti

Näytekuvaus:

Sedimentti

Saapumispvm :
Näyte-erän kommentti:

18.07.2017
Tutkimus alkoi :
18.07.2017
Näytteenottopaikka: Kymijoen itäinen (Jäppilänlahti) ja läntinen (Tammijärvi) päähaara
Näytteenottoaika: 15.6.-14.7.2017

Näytteenottaja

J. Nironen & M. Kuisma
Tulos

AN02B
(a)

FR

Hehkutushäviö, % ka

Menetelmä : EN 15169

Hehkutushäviö

11,4 % ka

Typpihappouutolla, EN 16173
AN14N
(a)

FR

Elohopea (Hg), mg/kg ka

Tulos
Menetelmä : EN ISO 12846

Elohopea (Hg)

0,27 mg/kg ka

Tulos
GFU03

GF

Dioksiinit (17 PCDD/F) [envi, kuivat materiaalit]

Menetelmä : Sis. men., GC-HRMS

(a)

2,3,7,8-TetraCDD

< 1470 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDD

< 1960 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDD

< 3930 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDD

< 3930 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDD

< 3930 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD

(a)

OktaCDD

(a)

2,3,7,8-TetraCDF

< 2620 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDF

< 3600 ng/kg ka

(a)

2,3,4,7,8-PentaCDF

< 3600 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDF

< 3270 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDF

< 3270 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDF

< 3270 ng/kg ka

(a)

2,3,4,6,7,8-HeksaCDF

< 3270 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF

403000 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF

(a)

OktaCDF

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ alaraja

4170 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ yläraja

11600 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) alaraja

4480 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) yläraja

11800 ng/kg ka

< 4420 ng/kg ka
< 18000 ng/kg ka

< 3110 ng/kg ka
447000 ng/kg ka

Analyysit tehtiin näytteen kiinteästä osasta suodatuksen jälkeen.
TEQ-arvo (alaraja LOQ): laskettu sisältäen vain kongeneerit, joiden pitoisuus ylittää määritysrajan.
TEQ-arvo (yläraja LOQ): laskettu sisältäen kaikki kongeneerit ottamalla mukaan laskuihin määritysrajapitoisuus, jos mitattu pitoisuus jää sen alle.
PCDD/F-määrityksen mittausepävarmuus on 30 % yksittäisille kongeneereille ja 20 % TEQ (yläraja LOQ)-arvolle.
ALLEKIRJOITUS

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

Miljamartta Yritys
Analyysipalvelupäällikkö
+358 44 781 9023

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut
menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja
saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty.
(a) = Akkreditoitu menetelmä
(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00
GF - Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Näytteen tiedot:

Tammijärvi

Näytekuvaus:

Sedimentti

Saapumispvm :
Näyte-erän kommentti:

18.07.2017
Tutkimus alkoi :
18.07.2017
Näytteenottopaikka: Kymijoen itäinen (Jäppilänlahti) ja läntinen (Tammijärvi) päähaara
Näytteenottoaika: 15.6.-14.7.2017

Näytteenottaja

J. Nironen & M. Kuisma
Tulos

AN02B
(a)

FR

Hehkutushäviö, % ka

Menetelmä : EN 15169

Hehkutushäviö

11,4 % ka

Typpihappouutolla, EN 16173
AN14N
(a)

FR

Elohopea (Hg), mg/kg ka

Tulos
Menetelmä : EN ISO 12846

Elohopea (Hg)

0,28 mg/kg ka

Tulos
GFU03

GF

Dioksiinit (17 PCDD/F) [envi, kuivat materiaalit]

Menetelmä : Sis. men., GC-HRMS

(a)

2,3,7,8-TetraCDD

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDD

< 1210 ng/kg ka

< 905 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDD

< 2410 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDD

< 2410 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDD

< 2410 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD

(a)

OktaCDD

(a)

2,3,7,8-TetraCDF

< 1610 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDF

< 2210 ng/kg ka

(a)

2,3,4,7,8-PentaCDF

< 2210 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDF

< 2010 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDF

< 2010 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDF

< 2010 ng/kg ka

(a)

2,3,4,6,7,8-HeksaCDF

< 2010 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF

146000 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF

< 1910 ng/kg ka

(a)

OktaCDF

142000 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ alaraja

1510 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ yläraja

6090 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) alaraja

1610 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) yläraja

6080 ng/kg ka

< 2710 ng/kg ka
< 11100 ng/kg ka

Analyysit tehtiin näytteen kiinteästä osasta suodatuksen jälkeen.
TEQ-arvo (alaraja LOQ): laskettu sisältäen vain kongeneerit, joiden pitoisuus ylittää määritysrajan.
TEQ-arvo (yläraja LOQ): laskettu sisältäen kaikki kongeneerit ottamalla mukaan laskuihin määritysrajapitoisuus, jos mitattu pitoisuus jää sen alle.
PCDD/F-määrityksen mittausepävarmuus on 30 % yksittäisille kongeneereille ja 20 % TEQ (yläraja LOQ)-arvolle.
ALLEKIRJOITUS

Miljamartta Yritys
Analyysipalvelupäällikkö
+358 44 781 9023

Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut
menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja
saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty.
(a) = Akkreditoitu menetelmä
(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00
GF - Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Asiakasnro: KF0000161

Sito Oy
Arto Itkonen
Tullikatu 10
33100 TAMPERE
FINLAND

Jakelu : Arto Itkonen (arto.itkonen@sito.fi)

Näytteen tiedot:

Jäppilänlahti

Näytekuvaus:

Sedimentti

Saapumispvm :
Näyte-erän kommentti:

15.08.2017
Tutkimus alkoi :
15.08.2017
Sedimenttikeräinnäytteet
Näytteetottopaikka: Kymijoen itäinen (Jäppilänlahti) ja läntinen (Tammijärvi) päähaara
Näytteenottoaika: 13.7.-11.8.2017

Näytteenottaja

J. Nironen & J. Tuomainen
Tulos

AN02B
(a)

FR

Hehkutushäviö, % ka

Menetelmä : SFS-EN 15169:2007 muunneltu

Hehkutushäviö

11,1 % ka

Typpihappouutolla, EN 16173
AN14N
(a)

FR

Elohopea (Hg), mg/kg ka

Tulos
Menetelmä : EN ISO 12846

Elohopea (Hg)

0,28 mg/kg ka

Tulos
GFU03

GF

Dioksiinit (17 PCDD/F) [envi, kuivat materiaalit]

Menetelmä : Sis. men., GC-HRMS

(a)

2,3,7,8-TetraCDD

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDD

0,950 ng/kg ka
3,77 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDD

1,08 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDD

87,9 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDD

24,1 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD

250 ng/kg ka

(a)

OktaCDD

450 ng/kg ka

(a)

2,3,7,8-TetraCDF

13,6 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDF

10,3 ng/kg ka

(a)

2,3,4,7,8-PentaCDF

10,9 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDF

237 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDF

139 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDF

< 67,7 ng/kg ka

(a)

2,3,4,6,7,8-HeksaCDF

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF

(a)

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF

(a)

OktaCDF

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ alaraja

2630 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ yläraja

2640 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) alaraja

2820 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) yläraja

2830 ng/kg ka

119 ng/kg ka
248000 ng/kg ka
245 ng/kg ka
263000 ng/kg ka

Analyysit tehtiin näytteen kiinteästä osasta suodatuksen jälkeen.
TEQ-arvo (alaraja LOQ): laskettu sisältäen vain kongeneerit, joiden pitoisuus ylittää määritysrajan.
TEQ-arvo (yläraja LOQ): laskettu sisältäen kaikki kongeneerit ottamalla mukaan laskuihin määritysrajapitoisuus, jos mitattu pitoisuus jää sen alle.
PCDD/F-määrityksen mittausepävarmuus on 30 % yksittäisille kongeneereille ja 20 % TEQ (yläraja LOQ)-arvolle.
ALLEKIRJOITUS

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

Satu Ikonen
Analyysipalvelupäällikkö
+358 447819002

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut
menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja
saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty.
(a) = Akkreditoitu menetelmä
(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00
GF - Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Näytteen tiedot:

Tammijärvi

Näytekuvaus:

Sedimentti

Saapumispvm :
Näyte-erän kommentti:

15.08.2017
Tutkimus alkoi :
15.08.2017
Sedimenttikeräinnäytteet
Näytteetottopaikka: Kymijoen itäinen (Jäppilänlahti) ja läntinen (Tammijärvi) päähaara
Näytteenottoaika: 13.7.-11.8.2017

Näytteenottaja

J. Nironen & J. Tuomainen
Tulos

AN02B
(a)

FR

Hehkutushäviö, % ka

Menetelmä : SFS-EN 15169:2007 muunneltu

Hehkutushäviö

11,5 % ka

Typpihappouutolla, EN 16173
AN14N
(a)

FR

Elohopea (Hg), mg/kg ka

Tulos
Menetelmä : EN ISO 12846

Elohopea (Hg)

0,33 mg/kg ka

Tulos
GFU03

GF

Dioksiinit (17 PCDD/F) [envi, kuivat materiaalit]

Menetelmä : Sis. men., GC-HRMS

(a)

2,3,7,8-TetraCDD

< 3,85 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDD

< 5,13 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDD

< 10,3 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDD

38,1 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDD

13,5 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD

101 ng/kg ka

(a)

OktaCDD

(a)

2,3,7,8-TetraCDF

< 6,85 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDF

< 9,41 ng/kg ka

(a)

2,3,4,7,8-PentaCDF

< 9,41 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDF

107 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDF

52,0 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDF

< 8,56 ng/kg ka

(a)

2,3,4,6,7,8-HeksaCDF

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF

(a)

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF

(a)

OktaCDF

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ alaraja

557 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ yläraja

571 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) alaraja

598 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) yläraja

612 ng/kg ka

191 ng/kg ka

56,1 ng/kg ka
51100 ng/kg ka
85,3 ng/kg ka
58400 ng/kg ka

Analyysit tehtiin näytteen kiinteästä osasta suodatuksen jälkeen.
TEQ-arvo (alaraja LOQ): laskettu sisältäen vain kongeneerit, joiden pitoisuus ylittää määritysrajan.
TEQ-arvo (yläraja LOQ): laskettu sisältäen kaikki kongeneerit ottamalla mukaan laskuihin määritysrajapitoisuus, jos mitattu pitoisuus jää sen alle.
PCDD/F-määrityksen mittausepävarmuus on 30 % yksittäisille kongeneereille ja 20 % TEQ (yläraja LOQ)-arvolle.
ALLEKIRJOITUS

Satu Ikonen
Analyysipalvelupäällikkö
+358 447819002

Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut
menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja
saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty.
(a) = Akkreditoitu menetelmä
(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00
GF - Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Asiakasnro: KF0000161

Sito Oy
Arto Itkonen
Tullikatu 10
33100 TAMPERE
FINLAND

Jakelu : Arto Itkonen (arto.itkonen@sito.fi)

Näytteen tiedot:

Jäppilänlahti

Näytekuvaus:

Sedimentti

Saapumispvm :
Näyte-erän kommentti:

12.09.2017
Tutkimus alkoi :
12.09.2017
Näytteenottopaikka: Kymijoen itäinen (Jäppilänlahti) ja läntinen (Tammijärvi) päähaara
Näytteenottoaika: 11.8.-8.9.2017

Näytteenottaja

J. Mäntynen & J. Tuomainen
Tulos

AN02B
(a)

FR

Hehkutushäviö, % ka

Menetelmä : EN 15169

Hehkutushäviö

11,2 % ka

Typpihappouutolla, EN 16173
AN14N
(a)

FR

Elohopea (Hg), mg/kg ka

Tulos
Menetelmä : EN ISO 12846

Elohopea (Hg)

0,47 mg/kg ka

Tulos
GFU04

GF

Dioksiinit ja furaanit (17 PCDD/F) [korkea vesipitoisuus]

Menetelmä : Sis. men., GC-HRMS

(a)

2,3,7,8-TetraCDD

< 81,3 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDD

< 108 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDD

< 217 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDD

< 217 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDD

< 217 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD

< 244 ng/kg ka

(a)

OktaCDD

< 994 ng/kg ka

(a)

2,3,7,8-TetraCDF

< 145 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDF

< 199 ng/kg ka

(a)

2,3,4,7,8-PentaCDF

< 199 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDF

< 181 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDF

< 181 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDF

< 181 ng/kg ka

(a)

2,3,4,6,7,8-HeksaCDF

< 181 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF

83800 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF

< 172 ng/kg ka

(a)

OktaCDF

88500 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ alaraja

864 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ yläraja

1280 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) alaraja

926 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) yläraja

1330 ng/kg ka

Analyysit tehtiin näytteen kiinteästä osasta suodatuksen jälkeen.
TEQ-arvo (alaraja LOQ): laskettu sisältäen vain kongeneerit, joiden pitoisuus ylittää määritysrajan.
TEQ-arvo (yläraja LOQ): laskettu sisältäen kaikki kongeneerit ottamalla mukaan laskuihin määritysrajapitoisuus, jos mitattu pitoisuus jää sen alle.
PCDD/F-määrityksen mittausepävarmuus on 30 % yksittäisille kongeneereille ja 20 % TEQ (yläraja LOQ)-arvolle.
Jakelu lisäksi: janne.raunio@vesiensuojelu.fi
ALLEKIRJOITUS

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

Miljamartta Yritys
Analyysipalvelupäällikkö
+358 44 781 9023

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut
menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja
saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty.
(a) = Akkreditoitu menetelmä
(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00
GF - Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Näytteen tiedot:

Tammijärvi

Näytekuvaus:

Sedimentti

Saapumispvm :
Näyte-erän kommentti:

12.09.2017
Tutkimus alkoi :
12.09.2017
Näytteenottopaikka: Kymijoen itäinen (Jäppilänlahti) ja läntinen (Tammijärvi) päähaara
Näytteenottoaika: 11.8.-8.9.2017

Näytteenottaja

J. Mäntynen & J. Tuomainen
Tulos

AN02B
(a)

FR

Hehkutushäviö, % ka

Menetelmä : EN 15169

Hehkutushäviö

12,0 % ka

Typpihappouutolla, EN 16173
AN14N
(a)

FR

Elohopea (Hg), mg/kg ka

Tulos
Menetelmä : EN ISO 12846

Elohopea (Hg)

0,15 mg/kg ka

Tulos
GFU04

GF

Dioksiinit ja furaanit (17 PCDD/F) [korkea vesipitoisuus]

Menetelmä : Sis. men., GC-HRMS

(a)

2,3,7,8-TetraCDD

< 110 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDD

< 147 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDD

< 294 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDD

< 294 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDD

< 294 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD

(a)

OktaCDD

(a)

2,3,7,8-TetraCDF

< 196 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDF

< 269 ng/kg ka

(a)

2,3,4,7,8-PentaCDF

< 269 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDF

< 245 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDF

< 245 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDF

< 245 ng/kg ka

(a)

2,3,4,6,7,8-HeksaCDF

< 245 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF

54600 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF

< 233 ng/kg ka

(a)

OktaCDF

58600 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ alaraja

564 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ yläraja

1120 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) alaraja

605 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) yläraja

1150 ng/kg ka

< 331 ng/kg ka
< 1350 ng/kg ka

Analyysit tehtiin näytteen kiinteästä osasta suodatuksen jälkeen.
TEQ-arvo (alaraja LOQ): laskettu sisältäen vain kongeneerit, joiden pitoisuus ylittää määritysrajan.
TEQ-arvo (yläraja LOQ): laskettu sisältäen kaikki kongeneerit ottamalla mukaan laskuihin määritysrajapitoisuus, jos mitattu pitoisuus jää sen alle.
PCDD/F-määrityksen mittausepävarmuus on 30 % yksittäisille kongeneereille ja 20 % TEQ (yläraja LOQ)-arvolle.
Jakelu lisäksi: janne.raunio@vesiensuojelu.fi
ALLEKIRJOITUS

Miljamartta Yritys
Analyysipalvelupäällikkö
+358 44 781 9023

Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut
menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja
saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty.
(a) = Akkreditoitu menetelmä
(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00
GF - Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00
Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Asiakasnro: KF0000161

Sito Oy
Arto Itkonen
Tullikatu 10
33100 TAMPERE
FINLAND

Jakelu : Arto Itkonen (arto.itkonen@sito.fi)

Näytteen tiedot:

Jäppilänlahti

Näytekuvaus:

Sedimentti

Saapumispvm :
Näyte-erän kommentti:

10.10.2017
Tutkimus alkoi :
10.10.2017
Näytteenottopaikka: Kymijoen itäinen (Jäppilänlahti) ja läntinen (Tammijärvi) päähaara
Näytteenottoaika: 8.9.-6.10.2017

Näytteenottaja

J. Mäntynen & J. Nironen
Tulos

AN02B
(a)

FR

Hehkutushäviö, % ka

Menetelmä : EN 15169

Hehkutushäviö

11,5 % ka

Typpihappouutolla, EN 16173
AN14N
(a)

FR

Elohopea (Hg), mg/kg ka

Tulos
Menetelmä : EN ISO 12846

Elohopea (Hg)

0,31 mg/kg ka

Tulos
GFU04

GF

Dioksiinit ja furaanit (17 PCDD/F) [korkea vesipitoisuus]

Menetelmä : Sis. men., GC-HRMS

(a)

2,3,7,8-TetraCDD

< 324 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDD

< 432 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDD

< 863 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDD

< 863 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDD

< 863 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD

(a)

OktaCDD

(a)

2,3,7,8-TetraCDF

< 576 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDF

< 791 ng/kg ka

(a)

2,3,4,7,8-PentaCDF

< 791 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDF

< 719 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDF

< 719 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDF

< 719 ng/kg ka

(a)

2,3,4,6,7,8-HeksaCDF

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF

(a)

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF

(a)

OktaCDF

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ alaraja

1340 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ yläraja

2980 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) alaraja

1430 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) yläraja

3030 ng/kg ka

< 971 ng/kg ka
< 3960 ng/kg ka

< 719 ng/kg ka
130000 ng/kg ka
< 683 ng/kg ka
126000 ng/kg ka

Analyysit tehtiin näytteen kiinteästä osasta suodatuksen jälkeen.
TEQ-arvo (alaraja LOQ): laskettu sisältäen vain kongeneerit, joiden pitoisuus ylittää määritysrajan.
TEQ-arvo (yläraja LOQ): laskettu sisältäen kaikki kongeneerit ottamalla mukaan laskuihin määritysrajapitoisuus, jos mitattu pitoisuus jää sen alle.
PCDD/F-määrityksen mittausepävarmuus on 30 % yksittäisille kongeneereille ja 20 % TEQ (yläraja LOQ)-arvolle.
--Jakelu lisäksi:
janne.raunio@vesiensuojelu.fi
ALLEKIRJOITUS

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

Miljamartta Yritys
Analyysipalvelupäällikkö
+358 44 781 9023

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut
menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja
saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty.
(a) = Akkreditoitu menetelmä
(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00
GF - Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Näytteen tiedot:

Tammijärvi

Näytekuvaus:

Sedimentti

Saapumispvm :
Näyte-erän kommentti:

10.10.2017
Tutkimus alkoi :
10.10.2017
Näytteenottopaikka: Kymijoen itäinen (Jäppilänlahti) ja läntinen (Tammijärvi) päähaara
Näytteenottoaika: 8.9.-6.10.2017

Näytteenottaja

J. Mäntynen & J. Nironen
Tulos

AN02B
(a)

FR

Hehkutushäviö, % ka

Menetelmä : EN 15169

Hehkutushäviö

12,4 % ka

Typpihappouutolla, EN 16173
AN14N
(a)

FR

Elohopea (Hg), mg/kg ka

Tulos
Menetelmä : EN ISO 12846

Elohopea (Hg)

0,35 mg/kg ka

Tulos
GFU04

GF

Dioksiinit ja furaanit (17 PCDD/F) [korkea vesipitoisuus]

Menetelmä : Sis. men., GC-HRMS

(a)

2,3,7,8-TetraCDD

< 479 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDD

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDD

< 1280 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDD

< 1280 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDD

< 1280 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD

< 1440 ng/kg ka

(a)

OktaCDD

< 5850 ng/kg ka

(a)

2,3,7,8-TetraCDF

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDF

(a)

2,3,4,7,8-PentaCDF

< 1170 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDF

< 1060 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDF

< 1060 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDF

< 1060 ng/kg ka

(a)

2,3,4,6,7,8-HeksaCDF

< 1060 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF

58500 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF

< 1010 ng/kg ka

(a)

OktaCDF

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ alaraja

599 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ yläraja

3020 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) alaraja

630 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) yläraja

3000 ng/kg ka

< 638 ng/kg ka

< 851 ng/kg ka
< 1170 ng/kg ka

44400 ng/kg ka

Analyysit tehtiin näytteen kiinteästä osasta suodatuksen jälkeen.
TEQ-arvo (alaraja LOQ): laskettu sisältäen vain kongeneerit, joiden pitoisuus ylittää määritysrajan.
TEQ-arvo (yläraja LOQ): laskettu sisältäen kaikki kongeneerit ottamalla mukaan laskuihin määritysrajapitoisuus, jos mitattu pitoisuus jää sen alle.
PCDD/F-määrityksen mittausepävarmuus on 30 % yksittäisille kongeneereille ja 20 % TEQ (yläraja LOQ)-arvolle.
--Jakelu lisäksi:
janne.raunio@vesiensuojelu.fi
ALLEKIRJOITUS

Miljamartta Yritys
Analyysipalvelupäällikkö
+358 44 781 9023

Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut
menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja
saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty.
(a) = Akkreditoitu menetelmä
(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00
GF - Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00
Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Asiakasnro: KF0000161

Sito Oy
Arto Itkonen
Tullikatu 10
33100 TAMPERE
FINLAND

Jakelu : Arto Itkonen (arto.itkonen@sito.fi)

Näytteen tiedot:

Jäppilänlahti

Näytekuvaus:

Sedimentti

Saapumispvm :
Näyte-erän kommentti:

07.11.2017
Tutkimus alkoi :
07.11.2017
Näytteenottopaikka: Kymijoen itäinen (Jäppilänlahti) ja läntinen (Tammijärvi) päähaara
Näytteenottoaika: 6.10.-3.11.2017

Näytteenottaja

A. Levänen & J. Nironen
Tulos

AN02B
(a)

FR

Hehkutushäviö, % ka

Menetelmä : EN 15169

Hehkutushäviö

8,2 % ka

Typpihappouutolla, EN 16173
AN14N
(a)

FR

Elohopea (Hg), mg/kg ka

Tulos
Menetelmä : EN ISO 12846

Elohopea (Hg)

0,122 mg/kg ka

Tulos
GFU04

GF

Dioksiinit ja furaanit (17 PCDD/F) [korkea vesipitoisuus]

Menetelmä : Sis. men., GC-HRMS

(a)

2,3,7,8-TetraCDD

< 56,6 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDD

< 75,5 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDD

< 151 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDD

< 151 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDD

< 151 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD

(a)

OktaCDD

< 692 ng/kg ka

(a)

2,3,7,8-TetraCDF

< 101 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDF

< 138 ng/kg ka

(a)

2,3,4,7,8-PentaCDF

< 138 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDF

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDF

257 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDF

< 126 ng/kg ka

(a)

2,3,4,6,7,8-HeksaCDF

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF

(a)

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF

(a)

OktaCDF

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ alaraja

3420 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ yläraja

3660 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) alaraja

3570 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) yläraja

3810 ng/kg ka

223 ng/kg ka

302 ng/kg ka

1140 ng/kg ka
317000 ng/kg ka
326 ng/kg ka
226000 ng/kg ka

Analyysit tehtiin näytteen kiinteästä osasta suodatuksen jälkeen.
TEQ-arvo (alaraja LOQ): laskettu sisältäen vain kongeneerit, joiden pitoisuus ylittää määritysrajan.
TEQ-arvo (yläraja LOQ): laskettu sisältäen kaikki kongeneerit ottamalla mukaan laskuihin määritysrajapitoisuus, jos mitattu pitoisuus jää sen alle.
PCDD/F-määrityksen mittausepävarmuus on 30 % yksittäisille kongeneereille ja 20 % TEQ (yläraja LOQ)-arvolle.
--Jakelu lisäksi:
janne.raunio@vesiensuojelu.fi
ALLEKIRJOITUS

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

Miljamartta Yritys
Analyysipalvelupäällikkö
+358 44 781 9023

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut
menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja
saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty.
(a) = Akkreditoitu menetelmä
(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00
GF - Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Näytteen tiedot:

Tammijärvi

Näytekuvaus:

Sedimentti

Saapumispvm :
Näyte-erän kommentti:

07.11.2017
Tutkimus alkoi :
07.11.2017
Näytteenottopaikka: Kymijoen itäinen (Jäppilänlahti) ja läntinen (Tammijärvi) päähaara
Näytteenottoaika: 6.10.-3.11.2017

Näytteenottaja

A. Levänen & J. Nironen
Tulos

GFU04

GF

Dioksiinit ja furaanit (17 PCDD/F) [korkea vesipitoisuus]

Menetelmä : Sis. men., GC-HRMS

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD

264 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF

118000 ng/kg ka

(a)

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDD

(a)

1,2,3,4,7,8-HeksaCDF

212 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDD

87,1 ng/kg ka

(a)

1,2,3,6,7,8-HeksaCDF

163 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDD

25,7 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8,9-HeksaCDF

< 12,3 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDD

3,54 ng/kg ka

(a)

1,2,3,7,8-PentaCDF

8,65 ng/kg ka

(a)

2,3,4,6,7,8-HeksaCDF

616 ng/kg ka

(a)

2,3,4,7,8-PentaCDF

10,6 ng/kg ka

(a)

2,3,7,8-TetraCDD

7,44 ng/kg ka

(a)

2,3,7,8-TetraCDF

12,5 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) alaraja

1440 ng/kg ka

(a)

I-TEQ (NATO/CCMS) yläraja

1440 ng/kg ka

(a)

OktaCDD

547 ng/kg ka

(a)

OktaCDF

129000 ng/kg ka

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ alaraja

(a)

WHO(2005)-PCDD/F TEQ yläraja

AN02B
(a)

FR

Hehkutushäviö, % ka

273 ng/kg ka
< 2,58 ng/kg ka

1350 ng/kg ka
1350 ng/kg ka

Menetelmä : EN 15169

Hehkutushäviö

13,3 % ka

Typpihappouutolla, EN 16173
AN14N
(a)

FR

Elohopea (Hg), mg/kg ka

Tulos
Menetelmä : EN ISO 12846

Elohopea (Hg)

0,313 mg/kg ka

Analyysit tehtiin näytteen kiinteästä osasta suodatuksen jälkeen.
TEQ-arvo (alaraja LOQ): laskettu sisältäen vain kongeneerit, joiden pitoisuus ylittää määritysrajan.
TEQ-arvo (yläraja LOQ): laskettu sisältäen kaikki kongeneerit ottamalla mukaan laskuihin määritysrajapitoisuus, jos mitattu pitoisuus jää sen alle.
PCDD/F-määrityksen mittausepävarmuus on 30 % yksittäisille kongeneereille ja 20 % TEQ (yläraja LOQ)-arvolle.
--Jakelu lisäksi:
janne.raunio@vesiensuojelu.fi
ALLEKIRJOITUS

Miljamartta Yritys
Analyysipalvelupäällikkö
+358 44 781 9023

Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut
menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja
saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty.
(a) = Akkreditoitu menetelmä
(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00
GF - Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

Eurofins Scientific Finland Oy
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
FI-67101 Kokkola
FINLAND

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Asiakasnro: KF0000161

Sito Oy
Arto Itkonen
Tullikatu 10
33100 TAMPERE
FINLAND

Jakelu : Arto Itkonen (arto.itkonen@sito.fi)

Näytteen tiedot:

Tammijärvi

Näytekuvaus:

Sedimentti

Saapumispvm :
Näyte-erän kommentti:

01.12.2017
Tutkimus alkoi :
Näytteenottopaikka: Kymijoen läntinen (Tammijärvi) päähaara
Näytteenottoaika: 3.-30.11.2017

Näytteenottaja

J. Nironen & J. Tuomainen

04.12.2017

Tulos
AN02B
(a)

Hehkutushäviö, % ka
FR
Hehkutushäviö

Menetelmä : EN 15169
14,1 % ka

Typpihappouutolla, EN 16173

Tulos

AN14N
(a)

Elohopea (Hg), mg/kg ka
FR
Elohopea (Hg)

Menetelmä : EN ISO 12846

GFU04
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

Dioksiinit ja furaanit (17 PCDD/F) [korkea vesipitoisuus] Menetelmä : Sis. men., GC-HRMS
GF
2,3,7,8-TetraCDD
< 340 ng/kg ka
1,2,3,7,8-PentaCDD
< 454 ng/kg ka
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD
< 908 ng/kg ka
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD
< 908 ng/kg ka
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD
< 908 ng/kg ka
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
1580 ng/kg ka
OktaCDD
< 4160 ng/kg ka
2,3,7,8-TetraCDF
< 605 ng/kg ka
1,2,3,7,8-PentaCDF
< 832 ng/kg ka
2,3,4,7,8-PentaCDF
< 832 ng/kg ka
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF
1570 ng/kg ka
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF
1750 ng/kg ka
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF
< 756 ng/kg ka
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF
8220 ng/kg ka
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF
1010000 ng/kg ka
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
1700 ng/kg ka
OktaCDF
921000 ng/kg ka
WHO(2005)-PCDD/F TEQ alaraja
11600 ng/kg ka
WHO(2005)-PCDD/F TEQ yläraja
13100 ng/kg ka
I-TEQ (NATO/CCMS) alaraja
12200 ng/kg ka
I-TEQ (NATO/CCMS) yläraja
13700 ng/kg ka

0,27 mg/kg ka
Tulos

Analyysit tehtiin näytteen kiinteästä osasta suodatuksen jälkeen.
TEQ-arvo (alaraja LOQ): laskettu sisältäen vain kongeneerit, joiden pitoisuus ylittää määritysrajan.
TEQ-arvo (yläraja LOQ): laskettu sisältäen kaikki kongeneerit ottamalla mukaan laskuihin määritysrajapitoisuus, jos mitattu pitoisuus jää sen alle.
PCDD/F-määrityksen mittausepävarmuus on 30 % yksittäisille kongeneereille ja 20 % TEQ (yläraja LOQ)-arvolle.
--Jakelu lisäksi:
janne.raunio@vesiensuojelu.fi

Eurofins Scientific Finland
P.O. Box 1100 (Kemirantie 1)
67100 Kokkola
FINLAND

puhelin: +358 3 230 6500
s-posti: info@eurofins.fi
www.eurofins.fi
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Miljamartta Yritys
Analyysipalvelupäällikkö
+358 44 781 9023

Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut
menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja
saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty.
(a) = Akkreditoitu menetelmä
(MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2)
FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00
GF - Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

Eurofins Scientific Finland
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