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Johdanto: Lääkeaineita pääsee ympäristöön niiden erittyessä käyttäjistä jätevesiin ja kulkeutuessa jätevedenpuhdistamoiden kautta vesistöihin, koska puhdistamoilla jätevedestä saadaan poistettua vain osa lääkeaineista. Lääkeaineiden jäämiä havaitaankin vesistöistä kaikkialla maailmassa. Lääkeaineiden vesistöille aiheuttamia riskejä voidaan vähentää esimerkiksi tehostamalla jäteveden puhdistusta tai korvaamalla ympäristölle
haitallisimpien lääkeaineiden käyttöä vähemmän haitallisilla. Jotta puhdistamoinvestoinnit tai lääkeaineiden korvaamiskäytännöt voidaan kohdistaa oikein ja niiden tarve perustella, tarvitaan tietoa lääkeaineiden
ympäristöpitoisuuksista ja ympäristötoksisuudesta. Tämä tutkimus toteutettiin osana EU:n Itämeren alueen
Interreg-ohjelman rahoittamaa CWPharma-hanketta, jonka tavoitteena oli muun muassa lisätä tietoa lääkeaineiden pitoisuuksista ja niihin liittyvistä riskeistä Itämeren alueella.
Aineisto ja menetelmät: Lääkeaineiden jäämiä tutkittiin Vantaanjoen vesistön pintavedestä ja kahdella jätevedenpuhdistamolla. Tutkimuksessa mitattiin 50–69 lääkeaineen ja neljän hormonin pitoisuuksia pintavesistä ja puhdistetuista jätevesistä. Yhdisteiden vesieliöille aiheuttamaa riskiä arvioitiin vertaamalla havaittuja
pitoisuuksia haitattomiksi arvioituihin pitoisuuksiin.
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Tulokset: Tutkituista jäte- ja pintavesistä havaittiin useita erityyppisiä lääkeaineita. Pintavesistä havaittiin
yhteensä 48 ja puhdistetuista jätevesistä 42 lääkeainetta. Pintavedessä suurimmat pitoisuudet mitattiin gabapentiinille ja jätevedessä ibuprofeenille. Ympäristölle haitattomaksi arvioidun pitoisuuden ylitti jätevedessä 14
ja pintavedessä 4 tutkittua ainetta. Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että lääkeainepäästöjen aiheuttamat riskit
Vantaanjoessa ovat suurimmat jätevedenpuhdistamoiden läheisyydessä ja pienenevät jokisuualueelle tultaessa.
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Johtopäätökset: Tulosten perusteella lääkeainejäämät aiheuttavat riskin Vantaanjoen vesistölle, missä niiden pitoisuudet ovat usein korkeimmat jätevedenpuhdistamoiden läheisyydessä. Tutkimuksessa tarkasteltavana oli vain murto-osa markkinoilla olevista lääkeaineista. Lisäksi monien lääkeaineiden haitattomiksi
arvioidut pitoisuudet ovat hyvin epävarmoja ja lääkeaineilla saattaa olla yhteisvaikutuksia. Tämä tutkimus
osoittaa, että lääkeaineiden ympäristöpitoisuuksista, niiden vaikutuksista ja haitattomista pitoisuuksista ympäristössä tarvitaan lisää tietoa.
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JOHDANTO

Lääkeaineita pääsee ympäristöön niiden erittyessä
käyttäjistä jätevesiin, mutta myös eläinlääkinnän,
lääketeollisuuden ja jätehuollon aiheuttamista päästöistä. Ensimmäiset merkit lääkeaineiden päästöistä
ympäristöön ja niiden siellä aiheuttamista haitoista
saatiin jo vuosikymmeniä sitten. Daughtonin (2016)
mukaan tuolloin oletettiin yleisesti, että lääkkeiden
ympäristölle aiheuttamat haittavaikutukset ovat vähäisiä, koska lääkkeiden käyttö ja saatavuus on rajoitettua. Viime vuosina lääkeaineiden analytiikka on
kuitenkin kehittynyt nopeasti, ja lääkeaineita onkin havaittu ympäristössä kaikilla mantereilla (aus
der Beek ym. 2016). Esimerkiksi kipulääke diklofenaakkia havaitaan Euroopan pintavesissä yleisesti, ja
usein sen pitoisuudet ylittävät haitattomana pidetyn
pitoisuuden (Loos ym. 2018). Lääkeaineiden vesistöille aiheuttamia riskejä voidaan vähentää esimerkiksi
tehostamalla jäteveden puhdistusta tai korvaamalla
ympäristölle haitallisimpien lääkeaineiden käyttöä
vähemmän haitallisilla. Jotta investoinnit puhdistamoilla tai korvaamiskäytännöt voidaan kohdistaa
oikein ja niiden tarve perustella, tarvitaan lisätietoa
lääkeaineiden ympäristöpitoisuuksista ja ympäristötoksisuudesta. Myös Euroopan unionin strategisessa
lähestymistavassa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
todetaan, että kaikkien lääkeaineiden ympäristöpitoisuuksista ja niiden aiheuttamista riskeistä ei ole vielä
riittävästi tietoa (Euroopan komissio 2019).
Lääkeaineiden esiintymistä ja pitoisuuksia pintavesissä ja jätevesissä ei tarkkailla rutiininomaisesti, vaan
niiden tutkimukset perustuvat projektiluonteisiin kartoituksiin. Vuonna 2017 UNESCO ja Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio HELCOM (Helsinki
Commission) julkaisivat lääkeaineista Itämeren ympäristössä laajan koosteen, joka pohjautui muun muassa
rannikkovaltioissa saatavilla oleviin pitoisuusaineistoihin ja käyttötilastoihin. Koosteessa tunnistettiin monia tietopuutteita. Muun muassa gabapentiinin käyttömäärä todettiin korkeaksi, mutta sen pitoisuuksista
ympäristössä ei vielä tuolloin ollut saatavissa tietoa.
Karbamatsepiini puolestaan vaikutti pysyvältä yhdisteeltä, koska sitä havaittiin lähes jokaisesta rannikkovesinäytteestä (UNESCO & HELCOM 2017).
CWPharma-hanke pyrki paikkaamaan UNESCOn ja HELCOMin (2017) tunnistamia tietopuutteita. Tätä varten hankkeessa toteutettiin laaja, useimmat Itämeren rannikkovaltiot kattanut näytteenottokampanja. Hankkeessa otettiin yhteensä 226 näytettä valituilta tarkastelualueilta Latviassa, Puolassa,
Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Virossa. Pinta- ja
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jätevesinäytteistä määritettiin 50–69 lääkeaineen ja
neljän hormonin pitoisuudet. Näytteistä havaittuja
pitoisuuksia verrattiin haitattomiksi arvioituihin pitoisuustasoihin (PNEC, predicted no-effect concentration) sen arvioimiseksi, aiheuttavatko lääkeaineet ja
hormonit riskin Itämeren alueen ympäristölle. Tässä artikkelissa käsitellään CWPharma-hankkeen tuloksia Vantaanjoen näytteenottokampanjan osalta.

AINEISTO JA MENETELMÄT

Näytepisteet ja näytteenotto
CWPharma-hankkeessa otettiin vesinäytteitä seitsemältä Vantaanjoen valuma-alueella sijaitsevalta näytepisteeltä ja kahdelta jätevedenpuhdistamolta. Vantaanjoen valuma-alue (Kuva 1) valittiin tarkastelualueeksi, koska se on yksi Suomen tiheimmin asutuista
alueista – 1 700 neliökilometrin alueella asuu noin
440 000 asukasta. Näytteenottokohteet valittiin puhdistamoiden ylä- ja alapuolelta siten, että voitaisiin
arvioida puhdistamon merkityksellisyyttä päästölähteenä ja päästön vähentymistä eri etäisyyksillä puhdistamosta. Suuri osa valuma-alueen kiinteistöjen jätevesistä johdetaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle, josta puhdistettu jätevesi johdetaan Helsingin
edustalle mereen. Vantaanjokeen lasketaan puhdistettuja jätevesiä Riihimäen, Kaltevan, Nurmijärven
kirkonkylän, Klaukkalan ja Rinnekotisäätiön hoitolaitoksen jätevedenpuhdistamoilta (Kuva 1 ja Liite 1).
Viikinmäen puhdistamo on liittyjämäärältään Suomen suurin. Siksi sieltä otettujen näytteiden voidaan
olettaa parhaiten edustavan suomalaisten jätevesien keskimääräisiä lääkeainepitoisuuksia. Vaikka Viikinmäen puhdistamon jätevesiä ei johdeta Vantaanjokeen, se sisällytettiin tarkasteluun, jotta saataisiin
kattavampi kuva lääkeaineiden esiintymisestä ja pitoisuustasoista käsitellyissä jätevesissä.
Lääkeaineiden pitoisuuksia pintavedessä ja puhdistetussa jätevedessä kartoitettiin vesinäytteiden
avulla. Pintavesinäytteitä otettiin kolmesti neljältä jokipaikalta (12/2017, 6/2018 ja 11/2018) sekä jokisuulta (3/2018, 6/2018 ja 11/2018), kerran Luhtajoesta (11/2018) ja kahdesti jokisuualueelta Vanhankaupunginselältä (3/2018 ja 6/2018) (Kuva 1). Jokinäytteet otettiin silloilta, joen keskivirtaaman kohdalta.
Jokisuualueen näytteet otettiin talvella jäältä ja kesällä veneestä. Näytteenotossa käytettiin kahden litran Limnos-noudinta. Vantaanjoen virtaamat olivat
näytteenottoajankohtina poikkeuksellisia: joulukuussa 2017 oli harvinainen tulva, kun taas kesällä ja
syksyllä 2018 joen virtaama oli huomattavasti keskimääräistä pienempi.
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Kuva 1. Vantaanjoen valuma-alueella sijaitsevat jätevedenpuhdistamot (sijainnit merkitty oransseilla kolmioilla; tarkemmat tiedot Liitteessä 1) ja pintaveden näytteenottopaikat (merkitty vihreillä ympyröillä).
Jokialueen näytteenottopaikkojen nimet koostuvat joen nimestä ja paikan etäisyydestä (km) jokisuulta.
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Jätevesinäytteitä otettiin Kaltevan puhdistamolta ja Viikinmäen puhdistamolta lähtevästä puhdistetusta jätevedestä. Kaltevan näytteet otettiin 12/2017,
6/2018 ja 11/2018 ja Viikinmäen 12/2017, 8/2018 ja
11/2018. Yhden vuorokauden virtaamapainotteiset
kokoomanäytteet otettiin puhdistetusta jätevedestä puhdistamojen omilla näytteenottolaitteistoilla.
Näytteet kuljetettiin pimeässä ja viileässä Suomen
ympäristökeskuksen laboratorioon, jossa ne säilytettiin pakastettuna ennen analyyseja. Vesinäytteet
konsentroitiin kiinteäfaasiuutolla ja uutteista määritettiin lääkeaineet ja hormonit nestekromatografi-
massaspektometrilla (Ek Henning ym. 2020). Pintavesinäytteistä analysoitiin Suomen ympäristökeskuksen laboratoriossa 50–55 lääkeaineen ja neljän
hormonin pitoisuudet. Jätevesinäytteistä analysoitiin 67–69 lääkeainetta ja neljä hormonia. Analyysien
määritysrajat vaihtelivat paitsi aineittain, myös matriiseittain (Liite 2). Jokisuualueella määritysajat olivat
pienimmät ja jätevedessä suurimmat.
Tulosten käsittely
Lääkeainepitoisuuksia tarkasteltaessa määritysrajan
alittaneet tulokset käsiteltiin summaparametreja laskettaessa nollina ja muulloin puuttuvina arvoina. Havaittuja pitoisuuksia verrattiin aineen haitattomiksi arvioituihin pitoisuuksiin, eli PNEC-arvoihin, laskemalla riskiosamäärät (RQ, risk quotient) käyttäen
yhtälöä:
RQ =

MEC
, missä
PNEC

RQ = Riskiosamäärä
MEC = Näytteestä mitattu pitoisuus
PNEC = Lääkeainekohtainen haitattomaksi
arvioitu pitoisuus
Tällä tavoin arvioitiin, mitkä tarkastelluista aineista aiheuttavat riskiä ympäristössä. Kun RQ > 1, pitoisuudella voi olla haitallisia vaikutuksia vesieliöstölle.
Yksittäisten yhdisteiden aiheuttamien vaikutusten
lisäksi lääkeaineilla voi olla seosvaikutuksia, mutta
niiden arvioinnille ei ole vakiintunutta menetelmää.
Euroopan kemikaalivirasto on suositellut käyttämään
seosvaikutusten arviointiin riskiosamäärien summaa
(∑RQ), jos tarkempaa tietoa ei ole saatavissa (ECHA
2017). Tällä menetelmällä voitiin verrata kokonaisriskiä näytteenottopisteiden välillä. Riskiosamäärien
summaan perustuvassa tarkastelussa on kuitenkin
syytä huomioida, että summalausekkeen arvo kasvaa mitattavien yhdisteiden määrän kasvaessa, vaikka
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yksittäisten aineiden riskiosamäärät olisivat hyvinkin
pieniä. Summalausekkeita vertailtaessa on siten syytä
huomioida aina myös mitattujen yhdisteiden määrä
eri näytteenottopisteisten välillä.
PNEC-arvot perustuvat aineille laboratorio-oloissa tehtyihin ekotoksisuustesteihin. Tässä työssä käytettiin CWPharma-hankkeessa määritettyjä arvoja
(Ek Henning ym. 2020), jotka johdettiin lajien herkkyysjakaumaan perustuvalla menetelmällä (SSD, species sensitivity distribution), kun kirjallisuudessa oli
saatavilla vähintään kahdeksan ekotoksisuustestitulosta. Mikäli ekotoksisuustuloksia oli tätä vähemmän, laskettiin PNEC-arvo herkimmän eliön testitulosten perusteella käyttäen arviointikerrointa 10,
100 tai 1 000 saatavilla olevan aineiston laajuudesta
ja tyypistä riippuen (Ek Henning ym. 2020). Käytetty
PNEC-aineisto on esitetty Liitteessä 2.

TULOKSET

Havaitut aineet ja pitoisuustasot
jätevedessä ja pintavesissä
Puhdistetuista jätevesistä havaittiin 42 lääkeainetta,
joista 12 havaittiin kaikissa analysoiduissa näytteissä.
Yksittäisessä näytteessä havaittujen aineiden lukumäärä vaihteli 23:n ja 31:n välillä. Molempien puhdistamojen jätevesistä havaittiin useimpia havaittuja
aineita, mutta allopurinolia, ibuprofeenia ja sulfametoksatsolia vain Viikinmäen puhdistamon jätevedessä
ja setiritsiiniä, eprosartaania ja ofloksasiinia vain Kaltevalla. Jokaisesta jätevesinäytteestä havaittiin muun
muassa diklofenaakkia, karbamatsepiinia ja metoprololia. Kaikista jätevesinäytteistä havaittiin lisäksi oksatsepaamia ja tematsepaamia, joita ei ole aiemmin
kartoitettu suomalaisista jätevesistä.
Suurin keskipitoisuus jätevedessä mitattiin ibuprofeenille (24 000 ng/l), jonka maksimipitoisuus oli
30 000 ng/l. Ibuprofeeni määritettiin vain kolmesta
näytteestä, joista yhdessä pitoisuus alitti määritysrajan (1 100 ng/l). Gabapentiiniä havaittiin neljässä
viidestä analysoidusta näytteestä, ja sen pitoisuus oli
4 400–7 700 ng/l (ka. 6 500 ng/l). Muiden lääkeaineiden keskipitoisuudet olivat 5,1–13 000 ng/l. Kaikkien analysoitujen aineiden mitattujen pitoisuuksien
vaihteluvälit ja aineiden havaitsemistiheydet jätevesija pintavesinäytteissä on esitetty Liitteessä 2.
Vantaanjoesta havaittiin lähes kaikkia tutkittuja
lääkeaineita ja hormoneja. Kaikissa analysoiduissa
pintavesinäytteissä havaittiin 18 ainetta. Enalapriili,
sulfadiatsiini ja siprofloksasiini olivat ainoat aineet,
joita ei havaittu yhdessäkään pintavesinäytteessä.
Siprofloksasiini määritettiin vain Vantaanjoen joki246
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suulta otetuista näytteistä. Atenololia, mometasonifuroaattia ja toltratsuriiliä havaittiin vain yksittäisissä näytteissä, muita analysoituja aineita havaittiin
useammin.
Pintavesissä suurimmat pitoisuudet mitattiin gabapentiinille, jonka keskipitoisuus oli 580 ng/l ja korkein havaittu pitoisuus 1 800 ng/l. Karbamatsepiinia
havaittiin kaikista Vantaanjoelta ja jokisuulta otetuista näytteistä, ja sen pitoisuus oli 1,3–130 ng/l (keskiarvo 25 ng/l). Muiden havaittujen aineiden keskipitoisuudet olivat 0,040–370 ng/l.
Jokiveden määrä vaikuttaa jokeen laskettavan jäteveden ja sen myötä myös lääkeaineiden sekoittumiseen ja laimenemiseen. Jokialueen näytepisteissä havaittiin laajin kirjo ja korkeimmat pitoisuudet
lääkeaineita matalan virtaaman aikaan kesäkuussa
2018 (31–48 kpl, summapitoisuus 1 800–4 800 ng/l).
Vastaavasti suuren virtaaman aikaan joulukuussa niitä havaittiin vähemmän (26–33 kpl, summapitoisuus
290–540 ng/l). Eniten yhdisteitä havaittiin puhdistamojen läheltä ja vähiten Vantaa 4,2 näytepaikalta
otetuista näytteistä. Jokisuulta otetuista näytteistä
havaittiin hieman useampia lääkeaineita kuin joki-

alueelta otetuista. Havaittujen aineiden lukumäärät
eivät kuitenkaan ole suoraan verrattavissa keskenään,
sillä talvinäytteet otettiin jokisuulta ja jokialueelta eri
aikaan ja jokisuualueen näytteistä määritetyt yhdisteet sekä niiden määritysrajat olivat erilaiset näytteiden erilaisen esikäsittelyn takia. Vaikka jokisuualueelta havaittiin muutamia aineita enemmän, lääkeaineiden summapitoisuudet olivat kuitenkin jokisuualueella pienemmät (150–370 ng/l).
Lääkeaineiden pienimmät keskipitoisuudet havaittiin yleensä jokisuualueelta Vanhankaupunginselältä (Kuva 2). Vastaavasti korkeimmat keskipitoisuudet mitattiin useimmiten näytepisteessä Vantaa 64,8,
joka sijaitsee noin 3 km Kaltevan jätevedenpuhdistamon alapuolella.
Havaittujen pitoisuuksien haitallisuus
Haitattomaksi arvioidun pitoisuuden ylitti puhdistetussa jätevedessä neljätoista ja pintavedessä neljä lääkeainetta tai hormonia (Taulukko 1). Vesinäytteiden
PNEC-arvot olivat suurempia kuin menetelmän määritysrajat kaikille muille aineille paitsi pintavedessä
estronille ja jätevedessä siprofloksaanille. Niiden osal-

Kuva 2. Kaikista pintavesinäytteistä määritettyjen ja havaittujen yhdisteiden keskipitoisuus eri näytteenottopaikoilla.
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Taulukko 1. Mahdollisesti riskiä aiheuttavien aineiden (RQ>1) havaitsemisen yleisyys (näytteiden lukumäärä, joista ainetta havaittu / analysoitujen näytteiden lukumäärä), pitoisuudet ja riskisuhteet puhdistetussa
jätevedessä ja pintavesissä. NA = ei määritetty.
Lääkeaine		
hav./
anal.
		

Puhdistettu jätevesi			
RQ-maks.1)

Taulukko 2. Tässä artikkelissa kuvatussa CWPharma-hankkeen osatutkimuksessa (CWPharma, Vantaa
sekä CWPharma, Vantaa 4,2), CWPharma-hankkeen muilta näytteenottopaikoilta (CWPharma muut näytepisteet) ja EU:n tarkkailuainelistan kartoituksissa 2015–2018 (WL, Vantaa ja WL, muut näytepisteet) havaittujen pitoisuuksien (ng/l) vertailua. NA = ei määritetty.

Pintavedet

Pitoisuuksien
n (RQ>1)
hav./anal.
vaihteluväli 				
(ka.) (ng/l)				

Pitoisuuksien
RQ-maks.1)
n (RQ>1)
vaihteluväli
(ka.) (ng/l)			

Hormonit
Estroni

4/6

<13–55 (34)

6 800

4

10/18

0,29–10 (5,6)

1 300

10

Noretisteroni

0/6

<9,5

<19

0

12/18

0,19–1,4 (0,72)

2,8

8

Lääkeaine

CWPharma
CWPharma
WL
WL muut näyVantaa (ng/l)
Vantaa 4,2 (ng/l)
Vantaa 4,2 (ng/l) tepisteet (ng/l)
(n= 6)
(n=31)
		 (n=3)1)
			
Diklofenaakki
11–640
17; 53 ja 130
17-51
<3–93
(n=18)				

2/3

<1 100–30 000 (24 000)

250 000

2

NA

NA

NA

NA

Diklofenaakki

6/6

2 200–6 800 (3 600)

80

6

18/18

11–640 (170)

7,5

8

Klaritromysiini

5/6

<16–280 (150)

72

5

18/18

0,95–100 (27)

26

12

Erytromysiini

5/6

<8,5–3 900 (1 300)

46

5

2/42)

8,4–9,0 (8,7)

0,11

0

Norfloksasiini

2/6

<12 000–13 000 (13 000)

28

2

NA

NA

NA

NA

Tylosiini

2/6

<100–250 (200)

7,3

2

2/18

2,2–3,5 (2,9)

0,1

0

Sulfametoksatsoli

1/6

<8,9-270

6,1

1

NA

NA

NA

NA

Parasetamoli

4/6

250–5 400 (1 800)

5,3

2

NA

NA

NA

NA

Doksisykliini/
tetrasykliini 3)

3/6

<119–150 (140)

4,24)

3

7/18

<3,2–20 (17)

0,554)

0

Oksatsepaami

4/4

600–2 700 (1 500)

3,3

3

14/14

9,4–290 (110)

0,36

0

Metformiini

2/6

<7,5–2 600 (1 300)

2

1

18/18

16–1300 (230)

0,96

0

Tematsepaami

4/4

380–1 800 (920)

2

2

14/14

4,2–200 (64)

0,22

0

1) Jätevesien RQ>1-tulosta ei ole mielekästä tulkita suorana riskisignaalina,
vaan laimenemiskertoimena, joka vaaditaan, että riskiä ei aiheudu.
2) Erytromysiini määritettiin vain jokisuun näytepisteistä.
3) CWPharma-hankkeessa määritetty tetrasykliinin ja doksisykliinin summapitoisuus.
4) Doksisykliinin ja tetrasykliinin summapitoisuuden oletettiin kuvaavan
doksisykliiniä ja RQ:n johtamisessa käytettiin doksisykliinin PNEC-arvoa.

ta riskejä ei voida sulkea pois silloinkaan, kun yhdisteitä ei havaittu näytteessä. Jätevedestä havaituista
aineista PNEC-arvonsa ylittivät eniten ibuprofeeni,
estroni, diklofenaakki ja klaritromysiini. Jätevesille
laskettuja RQ-arvoja ei tule tulkita signaalina riskistä vaan laimenemiskertoimena, joka vaaditaan, jotta
haitattomaksi arvioitu pitoisuus ei ylity jätevedet vastaanottavassa vesistössä. Ibuprofeenia ei analysoitu
pintavesistä, mutta muuten samat aineet osoittivat
riskiä sekä pintavedessä että jätevedessä. Pintavedessä lisäksi noretisteronin pitoisuus ylitti PNEC-arvon.
Kuuden aineen (klaritromysiini, diklofenaakki,
erytromysiini, estroni, ibuprofeeni ja norfloksasiini)
riskiosamäärät ylittivät jätevedessä lääkeaineiden
ympäristöriskinarvioinnissa käytettäväksi suositellun oletuslaimenemiskertoimen 10 (EMA 2006). Estronin pitoisuus ympäristöön johdettavissa jätevesissä
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ylitti moninkertaisesti pitoisuustasot, joiden tiedetään aiheuttavan haittavaikutuksia ympäristössä. Estronia ei tiettävästi käytetä lääkinnällisesti Suomessa
tai muualla Itämeren alueella (Ek Henning ym. 2020),
joten ympäristössä havaittavat pitoisuudet kuvastavat luontaisesti erittyvää estronia.

POHDINTA

Aiempia mittauksia lääkeaineiden pitoisuuksista
Suomen vesistöissä on vähän, ja yksittäisissä tutkimuksissa tarkastellut aineet ja näytepisteet vaihtelevat. Monien tässä tutkimuksessa tarkasteltujen aineiden osalta tulokset vastasivat aikaisemmin julkaistuja tuloksia. Esimerkiksi karbamatsepiinia havaittiin
Vantaanjoesta otetuissa näytteissä keskimäärin 25
ng/l, mikä on hyvin linjassa samalta alueelta aiemmin otetuissa näytteissä havaitun vaihteluvälin <1,4–
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<0,34–2 200		
(n=63)

Klaritromysiini

0,95–100
1,9; 4,2 ja 16
1–8
<1–11
(n=18) 				

<0,33–590		
(n=63)

Erytromysiini

<0,92–9,0
NA
<1–3
≤1
(n=4)				

<0,92–20		
(n=21)

Estroni

<0,17–10
(n=18)

<0,7; 0,7
<0,4–0,9
<0,4–1,6
ja 5,9			

<0,17–5,4
(n=63)

Noretisteroni

0,19–1,4
(n=18)

<0,08,
<0,08
ja 0,71		

<0,04–6,9
(n=63)

Lääkeaineet
Ibuprofeeni

CWPharma
muut näytepisteet (ng/l)

NA
NA

1) Erytromysiini määritettiin vain Vantaanjoen jokisuun näytepisteiltä.

66 ng/l kanssa (Vieno ym. 2006). Vastaavasti metoprololin pitoisuus Matinsillan näytepisteessä vaihteli
välillä 3,0–6,0 ng/l, kun aikaisemmin samasta pisteestä on havaittu 6–7 ng/l (Äystö ym. 2014).
Lääkeaineiden pitoisuudet vaihtelivat suuresti eri
aikaan otetuissa näytteissä. Useimmilla lääkeaineilla joen virtausolosuhteet ja laimenemisolot selittävät
havaittuja pitoisuuseroja. Esimerkiksi diklofenaakin
pitoisuus näytepisteellä Vantaa 64,8 oli tulva-aikaan
(12/2017) 34 ng/l, kesällä kuivaan aikaan (6/2018) 640
ng/l ja syksyllä (11/2018) matalan virtaaman aikaan 450
ng/l. Vastaavasti virtaamat vaihtelivat näytepäivien välillä yli kymmenkertaisesti: Vantaanjoen alajuoksulla
virtaama oli näytteenottojen aikaan 43 m³/s (12/2017),
3,6 m³/s (6/2018) ja 7,2 m³/s (11/2018) (HYDRO).
Virtaaman lisäksi pitoisuuseroja voivat selittää
aineiden käytön vuodenaikaisvaihtelu. Esimerkiksi allergialääke setiritsiinin pitoisuuseroja näytteenottoajankohtien välillä selittää lääkkeen käytön painottuminen kesäaikaan. Setiritsiinin pitoisuus oli
kesäkuussa 2018 otetuissa näytteissä 4–78 kertaa
suurempi kuin marraskuussa 2018, vaikka virtaama
oli marraskuussa vain noin kaksi kertaa suurempi.
Setiritsiinin pitoisuuserot eivät siis selity laimenemi© Suomen Farmasialiitto ry

sella. Lisäksi sääolosuhteet voivat vaikuttaa aineiden
hajoamisnopeuteen. Kesällä yhdisteet voivat hajota
jokivedessä nopeammin kuin kylmän veden ja jääpeitteen aikaan.
Neljän aineen osalta tämän tutkimuksen pintavesituloksia voi verrata EU:n tarkkailuainelistan
(WL, Watch List) kartoituksiin vuosilta 2015–2018
(Taulukko 2). Näytepaikka Vantaa 4,2 oli mukana sekä WL-kartoituksissa että CWPharma-hankkeen tutkimuksessa. WL-kartoituksessa tämän näytepisteen
lääkeainepitoisuudet olivat keskimäärin suuremmat
kuin muissa mukana olleissa seitsemässä joessa, mutta vastaavia ja osin suurempiakin lääkeainepitoisuuksia havaittiin myös muualta, esimerkiksi Porvoonjoen ja Kyrönjoen alajuoksuilta. CWPharma-hankkeen
tutkimuksessa Vantaa 4,2 -näytepisteestä havaitut pitoisuudet vastasivat hyvin WL-kartoitusten tuloksia,
joskin marraskuun 2018 näytekerran pitoisuudet olivat jonkin verran suurempia. CWPharma hankkeessa pitoisuuksia seurattiin alajuoksun näytepisteen
lisäksi useasta eri kohdasta joen varrelta ja kuormituspaikkoja lähempänä olevilla näytepisteillä pitoisuudet olivat suurempia kuin Vantaa 4,2 näytepaikalla. WL-kartoitusten perusteella voidaan arvioida,
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että CWPharman tutkimuksen näytepaikat edustavat
suomalaisittain keskimääräistä suuremman kuormituksen paikkoja.
Suhteessa analysoitujen aineiden lukumäärään
puhdistetuista jätevesistä havaittiin vähemmän aineita kuin pintavesistä, mikä johtuu aineiden huomattavasti korkeammista määritysrajoista jätevedessä. Jätevesien sisältämien lääkeaineiden pitoisuuksista Suomessa on julkaistu vähän tutkimustuloksia.
Monien Vantaanjoen alueen jätevesissä havaittujen
aineiden pitoisuudet olivat kuitenkin samalla tasolla
kuin CWPharman ja aikaisempien kartoitusten muissa maissa havaitsemat pitoisuudet. Esimerkiksi gabapentiinin keskipitoisuus oli Vantaanjoen alueen jätevesissä 6 500 ng/l ja CWPharma-hankkeen muista
maista otetuissa näytteissä 4 600 ng/l (Ek Henning
ym. 2020). Aikaisemmin Itämeren alueella havaittujen gabapentiinipitoisuuksien keskiarvo on ollut
6 300 ng/l (CWPharma & HELCOM 2019). Sen sijaan tematsepaamia havaittiin CWPharma-hankkeen
tutkimuksessa Suomen jätevesissä (pitoisuuden ka.
920 ng/l) monikymmenkertaisesti enemmän ja karbamatsepiinia (ka. 240 ng/l) selvästi vähemmän kuin
muissa maissa (tematsepaami: ka. 32 ng/l, karbamatsepiini: ka. 990 ng/l) (Ek Henning ym. 2020).
Vantaanjoen alueen jätevesistä tunnistettujen riskiaineiden keskipitoisuudet olivat muiden CWPharma-hankkeessa tarkasteltujen Itämeren maiden jätevesissä 0,035–2,9-kertaiset Suomessa mitattuihin
keskipitoisuuksiin verrattuna. Näistä yhdisteistä Suomessa havaittiin muihin maihin verrattuna korkeampia pitoisuuksia erityisesti oksatsepaamia ja tematsepaamia. Oksatsepaamin pitoisuus oli suomalaisissa näytteissä 12-kertainen ja tematsepaamin 28-kertainen muista maista otettuihin näytteisiin nähden.
Näiden aineiden korkeita pitoisuuksia voivat selittää
niiden suhteellisen korkeat käyttömäärät Suomessa.
Oksatsepaamin vuosien 2015–2017 keskimääräiseksi
käyttömääräksi on arvioitu Suomessa 540 kg/v, kun
vastaava luku on Latvialle 21 kg/v ja Virolle 1,1 kg/v
(Ek Henning ym. 2020). Pitoisuuden vertaaminen
käyttömäärään ei kuitenkaan ole suoraviivaista, koska muut bentsodiatsepiinit voivat erittyä ihmisestä
oksatsepaamina ja tematsepaamina. Näiden yhdisteiden lisäksi ibuprofeenin ja tylosiinin keskipitoisuudet
olivat Suomessa korkeampia kuin useimmissa muissa
maissa ja parasetamolin ja metformiinin korkeimmat
pitoisuudet havaittiin Suomesta.
Aiemmin Suomessa tehdyissä tutkimuksissa diklofenaakin pitoisuuksiksi puhdistetussa jätevedessä on
mitattu 460–2 800 ng/l (Lindholm-Lehto ym. 2015),
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10–90 ng/l (Äystö ym. 2014) ja 120–2 000 ng/l (Vieno 2014). Eräässä kartoituksessa diklofenaakin mediaanipitoisuudeksi puhdistetussa jätevedessä arvioitiin 1 100 ng/l (Äystö ym. 2020). Aiemmin havaitut
diklofenaakin pitoisuudet ovat olleet huomattavasti pienempiä tai korkeintaan samaa tasoa kuin tässä
tutkimuksessa havaitut pienimmät pitoisuudet. Ibuprofeenin pitoisuudet puhdistetussa jätevedessä ovat
puolestaan vaihdelleet välillä 34–640 ng/l (LindholmLehto ym. 2015), 39–350 ng/l (Vieno 2014) ja 20–80
ng/l (Äystö ym. 2014). Tässä tutkimuksessa havaitut
ibuprofeenin pitoisuudet ovat huomattavasti korkeammat kuin aiemmin määritetyt. Aikaisemmin
korkein Suomessa havaittu ibuprofeenin pitoisuus
puhdistetussa jätevedessä on ollut 3 900 ng/l (Lindqvist ym. 2005). Muiden aineiden kohdalla Suomessa on aiemmin mitattu puhdistetun jäteveden pitoisuuksiksi sulfametoksatsolille 74–110 ng/l (Ngumba
ym. 2016) ja 10 ng/l (Äystö ym. 2014), tetrasykliinille
7–28 ng/l (Ngumba ym. 2016) ja 20 ng/l (Äystö ym.
2014), doksisykliinille 16–20 ng/l (Ngumba ym. 2016),
ja estronille 10–20 ng/l (Äystö ym. 2014). Sulfametoksatsolin ja estronin pitoisuudet olivat tässä tutkimuksessa havaituissa vaihteluväleissä. Tetrasykliinin ja doksisykliinin määritysrajat olivat puolestaan
huomattavasti korkeammat kuin Äystön ym. (2014) ja
Ngumban ym. (2016) tutkimuksissa. Äystö ym. (2014)
eivät havainneet puhdistetuissa jätevesissä parasetamolia tai tylosiinia.
Suuri pitoisuus ei merkitse välttämättä suurta riskiä eikä pieni pitoisuus pientä. Kuvassa 3 on esitetty kaikista Vantaanjoen alueen näytteistä määritettyjen aineiden summapitoisuuksien ja -riskiosamäärien suhteelliset jakaumat. Estroni jätettiin pois
Kuvasta 3, jotta muiden aineiden aiheuttama riski
saatiin näkyviin. Estronin RQ-arvot olivat jätevedelle 2 900, jokialueelle 290 ja jokisuulle 130. Kuvan 3
aineista klaritromysiini ja diklofenaakki aiheuttivat
suurimman riskin sekä pintavedessä että jätevedessä. Näitä molempia havaittiin kaikista pintavesinäytteistä, ja noin puolessa näytteistä pitoisuudet ylittivät PNEC-tason. Pintavesissä korkean riskin aineeksi
lukeutui myös noretisteroni, jota ei havaittu jätevesinäytteistä. Diklofenaakki ja klaritromysiini muodostivat valtaosan (51–95 %) Kuvassa 3 esitettyjen
aineiden riskiosamäärien summasta, vaikka niiden
pitoisuudet vastasivat vain 17–40 prosenttia kokonaispitoisuudesta. Vastaavasti metformiini selitti
4,7–32 prosenttia havaittujen yhdisteiden summapitoisuudesta, mutta vain 0,4–1,8 prosenttia riskiosamäärien summasta.
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Kuva 3. Erityyppisissä näytepisteissä havaittujen pitoisuuksien ja niistä laskettujen riskiosamäärien vertailu.

Riskien tunnistamiseen tuo epävarmuutta muun
muassa erityyppisistä näytteistä johtuvat erot analysoiduissa aineissa. Esimerkiksi erytromysiiniä analysoitiin neljästä jokisuulta otetusta näytteestä ja jätevesistä, mutta ei jokivesistä. Erytromysiinin voidaan
kuitenkin arvioida ylittävän PNEC-tasonsa Vantaanjoessa jätevedenpuhdistamoiden alapuolella. Jätevesistä havaittujen erytromysiinipitoisuuksien tulisi laimentua jopa yli 46-kertaisesti, jotta PNEC-taso ei ylittyisi jätevedet vastaanottavassa vesistössä. Kun Kaltevan jätevesissä ja puhdistamon alapuolisessa Vantaa
64,8-näytepisteessä havaittuja pitoisuuksia verrataan
keskenään, huomataan, että pitoisuuden vähenemiskerroin on kaikille yleisesti havaituille yhdisteille keskimäärin huomattavasti alle 46, esimerkiksi klaritromysiinille 3,4 ja diklofenaakille 12.
Analyysimenetelmien kustannustehokkuuteen
liittyvistä syistä pintavesistä ei analysoitu ibuprofeenia, jonka riskiosamäärä jätevesissä oli suuri (kts.
Taulukko 1). Jotta käsitellyn jäteveden sisältämä ibuprofeeni ei aiheuttaisi riskiä vastaanottavassa vesistössä, päästön täytyisi laimentua 250 000-kertaisesti.
Siten ibuprofeenin pitoisuus jokivedessä ylittää erittäin todennäköisesti haitattomaksi arvioidun pitoisuuden.
Pintavesinäytteistä havaittujen lääkeaineiden riskiosamäärien summat (∑RQ) olivat suurimmillaan
puhdistamojen lähellä (Vantaa 64,8: ka. 20) ja laskivat etäisyyden ja laimentavien vesimäärien kasvaessa
alajuoksulle (Vantaa 4,2: ka. 3,2) ja edelleen jokisuulle
(Matinsilta: ka. 1,5 ja Vanhankaupungin selkä: ka. 1,1).
Virtausoloiltaan poikkeuksellisen vuoden aikana lääkeaineiden pitoisuudet ja riskit vaihtelivat merkittä© Suomen Farmasialiitto ry

västi myös eri aikoina. Kuivana syksynä 2018 jokinäytteistä havaittujen Taulukossa 1 esitettyjen aineiden
(pl. estroni) riskisumma oli joulukuun 2017 tulvatilanteeseen verrattuna yli kymmenkertainen (12/2017
näytteiden ∑RQ -arvojen keskiarvo 1,0, 6/2018 näytteiden 12 ja 11/2018 näytteiden 19).

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä tutkimuksessa tarkasteltu lääkeainejoukko on
aiempia Suomessa tehtyjä kartoituksia laajempi. Siitä
huolimatta se kattoi vain pienen osan käytössä olevista lääkeaineista. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että lääkeaineiden pitoisuudet jokivedessä vaihtelevat
huomattavasti virtausolosuhteiden ja näytepisteiden
välillä. Tämän takia on syytä ottaa näytteitä monesta pisteestä ja useina eri ajankohtina, kun pyritään
saamaan edustavaa tietoa lääkeaineiden esiintymisestä jokivesissä.
Vaikka useimpien analysoitujen lääkeaineiden pitoisuudet pintavesissä olivat hyvin pieniä PNEC-arvoihin verrattuna, muutamat lääkeaineet esiintyivät
nämä vertailuarvot ylittävinä pitoisuuksina. Nämä
aineet aiheuttavat haittavaikutusten riskin Vantaanjoen vesistössä. Pitoisuudet ovat suurempia päästölähteiden läheisyydessä ja erityisesti silloin, kun laimentavaa vettä on vähän.
Riskiosamäärien johtamisessa käytetyt PNEC-arvot vaikuttavat merkittävästi tulokseen. Kirjallisuudessa on esitetty erilaisia PNEC-arvoja, jotka voivat
vaihdella moninkertaisesti käytetystä ekotoksisuusaineistosta riippuen. Esimerkiksi estronin aiheuttamaa
riskiä kuvaava RQ saisi huomattavasti pienempiä arvoja, jos käytettäisiin Loosin ym. (2018) ilmoittamaa
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SUMMARY

PNEC-arvoa (3,6 ng/l) CWPharma-hankkeessa arvioidun arvon (0,008 ng/l, Ek Henning ym. 2020) sijaan.
Riskiosamäärien summa on yksinkertaistava tapa arvioida aineiden yhteisvaikutuksia. Se antaa kuitenkin työkalun erimitallisten lukujen vertailuun – ja
osoitti, että valtaosa kokonaisriskistä aiheutui vain
muutamasta aineesta. Ne eivät olleet samoja aineita, joiden pitoisuus oli suurin. Vaikka muiden kuin
estronin pitoisuudet olivatkin esimerkiksi jokisuulla PNEC-arvoja pienempiä, riskiosamäärien summa
ylitti arvon 1 myös jokisuun näytepisteissä. Siten on
mahdollista, että eri aineiden esiintyminen yhdessä
aiheuttaa vaikutuksia, joita yksittäisten aineiden RQarvoja tarkastelemalla ei havaita.
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Background: Active pharmaceutical ingredients
(APIs) are the effective compounds in drugs. APIs
have been detected in surface waters in all continents. The main source of APIs into the environment is the consumption and excretion to wastewaters. Conventional wastewater treatment plants can
remove APIs from the water only partially, and thus
the compounds end up in receiving waterbodies. The
environmental risks of APIs in surface waters can be
decreased by improving the efficiency of wastewater
treatment or by replacing the most harmful APIs with
more environmentally friendly compounds. However, to justify the major investments in the wastewater
treatment facilities or the replacement of an API with
another on environmental basis, more data is needed
on the API concentrations and effects in the environment. This study was part of the EU Interreg Baltic
Sea Region Programme funded project CWPharma,
where one of the aims was to increase the information on API concentrations and related risks in the
Baltic Sea region.
Material and methods: API concentrations were
studied in river Vantaanjoki, its estuary and two
wastewater treatment plants. The study included
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50–69 APIs and four hormones. The obtained concentrations were compared to predicted no-effect
concentrations to evaluate the risks to aquatic life.
Results: Many types of APIs were detected in the
studied surface waters and wastewater. In total 48
APIs were detected in at least one surface water sample, and 42 in wastewater effluent. Gabapentin was
the most abundant compound in surface waters. In
wastewater effluents, the highest concentrations
were obtained for ibuprofen. The concentrations
of four APIs exceeded the predicted no-effect concentrations in surface waters, and 14 in wastewater.
The risks were highest near the outlets of wastewater
treatment plants and decreased towards the estuary.
Conclusions: Based on this study, APIs cause a risk
for the water environment in the river Vantaanjoki,
where the concentrations are usually highest close
to wastewater treatment plants. The studied compounds cover only a fraction of the APIs that are on
the market. In addition, the predicted no-effect concentrations are very uncertain for many APIs, and
they do not consider the mixture effects. The results
of this study highlight the need for more information
on APIs in the environment, and for data about their
effects and safe concentrations.
Keywords: Active pharmaceutical ingredient,

surface water, wastewater, environmental risk,
hormone
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Rinnekoti-Säätiön puhdistamo
Viikinmäen puhdistamo
(laskee mereen, ei jokeen)

Riihimäki
Hyvinkää
Nurmijärvi
Nurmijärvi
Espoo

96 000 b)
39 000 b)
7 700 b)
35 000 b)
2 100 b)

Helsinki

1 300 000 c)

a) Asukasvastinelukuja käytetään puhdistamoiden kokoluokan vertaamiseen. Asukasvasteluvut lasketaan puhdistamolle
tulevan jäteveden biologisen hapenkulutuksen mukaan. Esimerkiksi elintarviketeollisuuden jätevedet voivat kasvattaa
biologista hapenkulutusta, minkä takia asukasvastineluku ei korreloi täysin puhdistamoon liittyneiden henkilöiden
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Liite 2. Pinta- ja jätevesien mittaustulosten yhteenveto

Aine

Havaitsemistiheys

Pitoisuuksien vaihteluväli

PNEC a)

Aine

Jätevesi

Pintavesi

Jätevesi

Pintavesi

ng/l

Johtamistapa

Allopurinoli

2/6

NA

<120–240

NA

100000

AF=1000

Amlodipiini

0/6

3/18

<110

<0,003–7,0

100

Atenololi

0/6

1/18

<110

<8,0–19

Atorvastatiini

0/6

10/14

<10000

Betsafibraatti

5/6

10/18

Bisoprololi

3/6

Diklofenaakki

Havaitsemistiheys

Pitoisuuksien vaihteluväli

PNEC a)

Jätevesi

Pintavesi

Jätevesi

Pintavesi

ng/l

Johtamistapa

Ketoprofeeni

5/6

12/18

<11–210

<0,38–15

2000

AF=1000

SSD

Klaritromysiini

5/6

18/18

<16–280

0,95–100,36

3,9

SSD

190000

SSD

Kodeiini

3/4

14/14

<11–660

0,47–23

16000

AF=1000

<15–1500

2100

SSD

Kofeiini

0/6

16/18

<870

<0,75–190

87000

AF=1000

<13–39

<0,40–2,7

1300

SSD

Ksylometatsoliini

0/6

11/18

<26

<0,19–1,7

2000

AF=1000

12/18

<15–1100

<0,52–70

8000

AF=1000

Levetirasetaami

3/6

8/18

<110–530

<3,5–26

100000

AF=1000

6/6

18/18

2200–6800

11–640

85

SSD

Linkomysiini

0/6

11/18

<9,8

<0,040–0,57

1300

SSD

Dipyridamoli

3/6

5/18

<87–810

<0,67–6,9

2400

AF=1000

Losartaani

4/6

12/18

<250–1100

<0,14–200

7800

AF=100

Emamektiini

0/6

15/18

<11

<0,02–0,73

1

AF=1000

Mesalatsiini

4/6

4/4

<63–930

1,8–190

910000

AF=100

Enalapriili

0/6

0/14

<83

<2,80

45000

AF=1000

Metformiini

2/6

18/18

<7,5–2600

16–1300

1400

AF=1000

Eprosartaani

1/6

14/14

<5,2–30

0,24–4,9

100000

AF=1000

Metoprololi

6/6

18/18

750–1500

2,3–200

4400

SSD

Erytromysiini

5/6

2/4

<8,5–3900

<0,92–9,0

84

SSD

Mometasonifuroaatti

0/6

1/18

<27

<0,29–1,5

14

AF=100

Esomepratsoli

0/4

NA

<8400

NA

100000

AF=10

Naprokseeni

6/6

15/18

140–570

<0,47–94

5000

SSD

Estrioli

0/6

NA

<8400

NA

0,75

AF=100

Nebivololi

0/6

17/18

<16

<0,050–1,5

380

AF=1000

Estroni

4/6

10/18

<13–55

<0,17–10

0,008

AF=100

Noretisteroni

0/6

12/18

<9,5

<0,080–1,4

0,5

AF=10

Feksofenadiini

0/6

14/14

<1600

0,95–320

200000

AF=1000

Norfloksasiini

2/6

NA

<12000–13000

NA

480

SSD

Fenbendatsoli

0/6

9/18

<11

<0,030–0,33

15

AF=100

Ofloksasiini

0/6

2/18

<210

<4,2–14

20

SSD

Florfenikoli

0/6

NA

<32

NA

41000

SSD

Oksatsepaami

4/4

14/14

600–2700

9,4–290

810

AF=100

Flukonatsoli

6/6

15/18

67–200

<0,050–50

15000

SSD

Oksykodoni

0/4

14/14

<120

0,25–10

3300000

AF=1000

Flutikasoni

0/6

12/18

<150

<0,002–0,41

550

AF=1000

Olantsapiini

1/6

NA

<0,96–14

NA

1200

SSD

Gabapentiini

4/5

11/14

<910–7700

<0,88–1800

100000

AF=1000

Pantopratsoli

0/4

NA

<760

NA

48000

AF=1000

Gemfibrotsiili

0/6

12/18

<100

<0,02–260

830

SSD

Parasetamoli

4/6

NA

<77–5400

NA

1000

SSD

Hydroklooritiatsidi

5/6

NA

<110–14000

NA

1000000

AF=10

Primidoni

0/6

2/18

<18

<0,71–1,6

100000

AF=1000

Ibuprofeeni

2/3

NA

<1100–30000

NA

0,12

SSD

Progesteroni

0/6

7/18

<12

<0,030–0,24

2000

AF=50

Irbesartaani

0/6

10/18

<70

<0,06–1,4

100000

AF=1000

Ramipriili

4/6

7/14

<16–49

<0,72–3,5

100000

AF=1000

Kandesartaani

0/6

5/18

<11

<0,22–17

420

AF=1000

Risperidoni

0/6

NA

<10

NA

5800

AF=1000

Karbamatsepiini

6/6

18/18

150–390

1,3–130

1300

SSD

Sertraliini

5/6

15/18

<10–31

<0,030–8,6

1100

SSD

Karprofeeni

0/6

5/18

<7,1

<0,58–6,5

37000

AF=1000

Setiritsiini

1/6

18/18

<1200–1300

1,9–630

79000

AF=1000

Ketiapiini

0/6

8/18

<120

<0,15–1,1

10000

AF=1000

Simvastatiini

2/6

1/4

<1,5–7,7

<0,020–0,040

23000

AF=1000
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Aine

Havaitsemistiheys

Pitoisuuksien vaihteluväli

PNEC a)

Jätevesi

Pintavesi

Jätevesi

Pintavesi

ng/l

Johtamistapa

Sitalopraami

5/6

18/18

<1,1–250

0,57–59

15000

SSD

Sotaloli

6/6

13/18

18–100

<0,89–17

300000

AF=1000

Sulfadiatsiini

0/6

0/14

<300

<17

140

AF=1000

Sulfametoksatsoli

1/6

NA

<8,9–270

NA

44

SSD

Telmisartaani

6/6

13/14

0,84–970

<1,35–610

9900

AF=1000

Tematsepaami

4/4

14/14

380–1800

4,2–200

930

AF=100

Testosteroni

0/6

9/18

<18

<0,080–0,78

1500

AF=100

Tetrasykliini/
Doksisykliini

3/6

7/18

<120–150

<3,2–20

1700/37

SSD/AF=1000

Tiamuliini

0/6

8/18

<19

<0,010–0,39

170

AF=1000

Toltratsuriili

0/6

1/18

<9000

<3,6–5,1

440

AF=1000

Tramadoli

6/6

18/18

200–790

1,9–220

170000

AF=1000

Trimetopriimi

5/6

18/18

<11–470

0,91–83

510000

SSD

Tylosiini

2/6

2/18

<100–250

<1,9–3,5

34

AF=1000

Valsartaani

6/6

14/14

990–3600

6,672–170

130000

AF=100

Varfariini

3/6

3/18

<6,3–20

<0,58–2,6

68000

SSD

Venlafaksiini

6/6

18/18

370–890

1,8–210

3200

AF=1000

a) Ek Henning ym. 2020
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