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ESITYKSEN SISÄLTÖ 
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YMPÄRISTÖSEURANNOISTA 

• Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma 

• Vesiympäristön seuranta ja prioriteettiaineet 

KALA EU:n ELINTARVIKE- JA REHULAINSÄÄDÄNNÖSSÄ 

• Dioksiinit ja PCB:t 

• Uudet klooratut, fluoratut ja bromatut yhdisteet 

INNOVAATIO-OHJELMA TYÖPAKETTI 2 

• KALAKAS-hanke 

• Kalastajien ja tutkijoiden yhteistyö 

• Yhteistyö ja uudet tiedonkeruutekniikat 



YMPÄRISTÖ 
SEURANNOISTA 
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Kansallinen kemikaaliohjelma 

Toimenpidesuositus 2.3: 

• Tavoite ja toimet: Tehostetulla ympäristöseurannalla ja –
kartoituksilla varmistetaan, että pystytään toteuttamaan kaikki 
haitallisten aineiden ympäristöseurannoille lainsäädännössä 
asetetut velvoitteet 

• Vaikutukset: ... Tehostamalla toimintaa, esim. yhteistyön 
avulla, saadaan säästöjä, joiden avulla voidaan toteuttaa 
uusia/priorisoituja ympäristöseurannan osa-alueita (uusia 
aineita tai menetelmiä, laajempia näytteenottoja tms.) 
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Ja minä 

myös! 

Jaakko Mannio 



Vesiympäristön seuranta 
EU vesipuite & meridirektiivit 
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• Eliöistä seurattavien aineiden määrä ja normit lisääntyneet 

– 13 ainetta/ryhmää 45:stä määritetään eliöistä = kaloista  

– Aiemmin Hg, HCB, HCBD, PBDE … 

– 2018 PFOS, HBCDD, dioksiinit ja dl-PCB 

Lihavoidut aineet = riski ympäristönlaatunormin (EQS) ylityksiin 

INDIKAATTORIKALALAJIT 

• Sisävesillä ja rannikolla: 

– Ahven, 1-2 kpl kokoomanäytteitä (10 yksilöä), lihas 

– Kokoluokka sisävesissä 15-20 cm, rannikolla 18-23 cm (tekn. muutos) 

– Hg yksilöahvenista  

• Avomerellä 

– Silakka (3-5v.) 1-2 kpl kokoomanäytteitä (20 yksilöä), lihas 

– 4 aluetta vuosittain Arandalta, Luken EU kalatalouden 
tiedonkeruujärjestelmä (voiko kumppanuusohjelma muuttaa toteutusta?) 

 

Jaakko Mannio 



Vesien- ja merenhoidon uudet 
prioriteettiaineet 

7 

SYKEn hanke 2016-2018: http://www.syke.fi/hankkeet/uupri 

Uusia EU-prioriteettiaineita koskeva tieto ja raportointi, alustava 

suunnitelma kansallisen haitallisten aineiden seurannan järjestämiseksi 

 

Jaakko Mannio 



Vesien- ja merenhoidon ahvenien POP-
yhdisteiden kartoitukset 2012 - 2015 
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Tulosten perusteella 

 ja resurssien puitteissa 

päätetään jatko-
seurannoista 

  

Jaakko Mannio 



Luonnos jatkoseurannan järjestämiseksi  
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• Tarvitaan Luken, kalastajien ja kalatalousviranomaisten 
apua! 

• Kalat 
– Avomeren silakka 
– Sisävesissä ahven,  2-3 paikkaa joka vuosi 
 + 5/15 paikkaa 3v rotaatiossa 
– Rannikolla ahven, 2-3 paikkaa joka vuosi  
 + 3/9 paikkaa 3v rotaatiossa 
 
- mahdollinen uusi tarve: kaksi kalalajia (ahven ja 

särkikala) / paikka  
- ja/tai trofiatason määritys (N-isotooppi) 

Jaakko Mannio 



Ahvenen ja silakan haitta-ainepitoisuudet 
2010-2015 (Meren tila 2018, luonnos)  
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Haitta-aineiden riskisuhde (kalasta mitattu pitoisuus/ympäristönlaatunormi):  

Laatikot: Kaikkien ahvenen ja silakan 10 ja 90 prosenttipisteet, logaritminen asteikko.  

Punainen palkki: keskiarvopitoisuus kalassa ylittää ympäristönlaatunormin.  

Jaakko Mannio 



KALA EU:n REHU- JA 
ELINTARVIKE 

LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ 
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POP-yhdisteet ja EU-lainsäädäntö 
- Perinteisesti ja edelleen ongelmana dioksiinit ja PCB:t (EU/1259/2011) 

- Silakan dioksiini ja PCB-pitoisuudet ovat nyt enimmäkseen alle raja-arvon 

(6,5 pg TEQ/g tp) → voi vaikuttaa silakan vientirajoituksiin tulevaisuudessa! 
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POP-yhdisteet ja EU-lainsäädäntö 

• Diox- ja PCB-vertailulaboratorioiden toimialaa ollaan 
laajentamassa, niitä koskevan asetuksen 882/2004/EU 
muutosasetuksen luonnos kohta 6: 

– “Huomioiden muiden kloorattujen, fluorattujen ja 
bromattujen POP-yhdisteiden merkityksen ruoka- ja 
rehuturvallisuudelle, on perusteltua laajentaa 
vertailulaboratorioiden toimialaa koskemaan kaikkia 
halogenoituja POP-yhdisteitä … 

• Uusia aineita rehujen ja elintarvikkeiden seurantaan? 

– Työ aluillaan ja kestää vielä vuosia 

• Seuraavissa joitain esimerkkejä vertailulaboratorioiden 
toiminnassa ja keskusteluissa olevista aineista … 
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Klooratut POP-yhdisteet: klooriparaffiinit 
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Klooriparaffiinien kokonaistuotanto 1940-2013,  Gluge 2016  

(vrt  arvioitu PCB kokonaistuotanto historiassa 13 - 15*105 tn) 

- Nouseva yhdisteryhmä: EU-vertailulabrojen 2016-2017 työohjelmassa 

- SCCP:t Tukholman POP-kieltosopimukseen 2017, paljon poikkeuksia 

- MCCP valmistus voimakkaassa kasvussa – Eurooppaan tuotteissa 



Fluoratut yhdisteet 
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• Osittain (fluoritelomeerit) tai kokonaan (perfluoratut) 
fluorattuja orgaanisia yhdisteitä (usein kutsutaan PFAS)  

• PFOS liitetty Tukholman kieltosopimukseen 2009, PFOA 
kielletty EU:ssa 4.7.2020 jälkeen,  

• Markkinoilla jo korvaajia, esim. alla PFOA (A) -> ADONA (B) 

• Arvio markkinoilla olevien yhdisteiden lukumäärästä ~3500 

• Kertyvyys, pysyvyys, hajoamistuotteet ja haitat erilaisia 

• Suuren lukumäärän takia kaikkia ei voida kvantitoida, voidaan 
kuitenkin mitata esim. uuttuva orgaaninen fluori (EOF) ja 
suhteuttaa se tunnettujen yhdisteiden fluoripitoisuuteen 

 



Perfluoratut yhdisteet 
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YHDEN sammutusjauhekomponentin biohajoaminen testioloissa 



Bromatut palonestoaineet (BFR) 
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• Seurannan tuloksia ei ole vielä julkaistu (9/2017) 

• Suosituksessa 2014/118/EU suuri joukko vanhoja ja 

”uusia” BFR-yhdisteitä (PBDEs, HBCD:t, TBBPA, 

TBBPS, bromattuja fenoleita, ”nousevia” BFR-yhdisteitä) 



Työpaketin 2 
tavoitteet innovaatio-

ohjelmassa 
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KALAKAS-hanke 
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• KALAKAS = Kalojen vierasaineiden ja vesiympäristön tilan 
seurannat kustannustehokkaammaksi tutkijoiden ja 
kalastuselinkeinon yhteistyöllä 

• ELY-keskuksen ja Euroopan Meri- ja Kalatalousrahaston 
(EMKR) rahoittama pilottihanke 

• Ab Salmonfarm Oy (=Kasnäsin kalajauhotehdas), SYKE, 
Luke ja THL (koordinaattori) 

    

 



KALAKAS-hanke 
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• Hankkeen tavoitteena selvittää mm: 

– Tehtaalle tulevan silakan ja kilohailin soveltuvuus EU-kalat III 
hanketta vastaavan alueellisen näytteenoton suorittamiseen 

– Eri näytteenottotapojen kustannukset 

– Tehtaalle tulevan kalan merkitys diox- ja PCB-yhdisteiden 
poistumisessa Itämerestä 

– Mitä muuta tehdasta solmukohtana käyttävällä tutkijoiden ja 
kalastajien välisellä kumppanuudella voi tehdä - INNOVAATIOITA? 

• On ensiarvoisen tärkeää rakentaa tehtaan ja tutkijoiden välille 
toimintakulttuuri, mikä häiritsee mahdollisimman vähän tehtaan 
normaalia toimintaa, mutta mahdollistaa samalla kalastajien ja 
tutkijoiden välisen yhteistyön kehittämisen 

    

 



KALAKAS - ensimmäiset silakkatulokset 
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Kalastajien ja tutkijoiden yhteistyö 
elintarvike- ja ympäristöseurannoissa 
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• Seurannat osoittavat monien haitta-aineiden pitoisuuksien 
laskua (Diox, PCB, pestisidit) → viesti kotimaisen kalan käytön 
puolesta  

• Tutkijoilta viestiä viranomaisille (MMM, YM ja STM), jotka 
neuvottelevat komission kanssa lainsäädännöstä ja pitävät 
kalatalouden edun mielessään  

– Koskee diox ja PCB:tä, jos ja kun raja-arvoja muutetaan sekä ”uusia” 
kontaminantteja 

• Minkälainen tiedonvaihto palvelisi kalastajia? 

– Tutkijoilla on positiivisia uutisia kerrottavana – sekä vanhojen että 
uudempienkin aineiden trendeistä. … 

– Voisiko särkikalojen puhtauden todistaminen edesauttaa niiden 
markkinointia/tuotteistamista 

 

 

 

 

 

 



Yhteistyö ja uudet tiedonkeruutekniikat 
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• Luken ja SYKE:n ja Eviran yhteistyön kehittäminen 
tiedonkeruussa ja EU raportoinnissa 

• Tiedonkeruun parempi kytkeytyminen kalastuselinkeinon 
kehittämiseen innovaatio-ohjelman puitteissa 

• Kumppanuusohjelman tulevaisuus ja työpakettien väliset 
yhteydet 

– Leväkukintojen automaattiset seurannat? 

– Merimetsojen ulosteiden käyttäminen kontaminanttien 
ja meren mikrobiologisen tilan seurannassa? 

– MSC troolareiden saaliin kuvantamisen 
mahdollisuudet (kiintiöiden seuranta, 
kontaminanttipoistuma Itämerestä, sivusaaliiden 
analysointi, silakan puhdistustarve Kasnäsissä  …)  

 

 

 

 

 



Yhteistyö ja uudet tiedonkeruutekniikat 
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https://www.slideshare.net/kangdaeki/20131-pattern-recognition-chapter-01 



Yhteistyö ja uudet tiedonkeruutekniikat 
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MUITA AJATUKSIA? 

• Suattaesihan tuota koettaa jos vaekka … 
 

 

 

 

 

KIITOS 

UUSISTA 

AJATUKSISTA 


