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Paltamon senillutenihdashankeni tulisi olenimaan yva-ohjenilman mukaan suuri suola-aineniidenin päästäjä

Hankenivaihtoenihtojenin  mukaan  tenihtaan  jätenivenisienin  mukana  tuleniva  sulfaattipäästö  Oulujärvenin

Paltasenilälleni  olisi  13  700  –  20  800  tonnia  vuodenissa.  Suolojen  vuosittinen  päästömäärä  on

päiväpäästöistä ltskien 47 500- 55 600 tonnit. Se on 3.06-3.65- kerttinen suhteesst Terrtftmen

(Ttlvivttrtn ktivos) päästöihin 2017.  Seni on Paltasenilän venisiympäristössä paljon. Järvenin päästöt

vastaanotavassa  osassa  enii  oleni  tasaista  virtaamaa  säännöstenillyn  Kienihimänjoenin  virtaustenin

muutumisenin tähdenin.  Arviointohjelmtsst ei selvitety riitävällä ttvtllt kokontis-suoltpäästöjen

vtikutus Ptlttselän jt Mieslthden vesiympäristöön. 

YVAssa enisitenityt päästöt ovat muita biojalostamohankkeniita suurenimmat

Liitenienissä on laskenitu tuotantomääriin suhteniutenitut päästöt Kaictenillin YVA:sta venirratuna Finnpulpin

ja  Äänenikoskenin lupiin.  Suolt-  jt  sulftttpäästöt  ovtt  noin  kolminkerttiset  Metsän  ilmoittmiin

Äänekosken biojtlosttmon lukuihin nähden (oikeellisuutt ei ole voitu vtrmenttt) jt myös noin

1.5-kerttiset suhteesst Finnpulpin Kuopion lupaan (Vaasan hallinto-oikeniudenissa).  COD-, fosfori- jt

AOX-päästöt ovtt noin ktksinkerttiset suhteesst Finnpulpin lupttn. COD jt AOX ovtt myös lähes

vtstttvtst selväst suurempit  kuin  Äänekosken  luptrtjtt.  Myös  kiintotinepäästöt  on  trvioitu

Kticellillt  noin  1,2-1,4-kerttt  suuremmiksi  kuin  Finnpulpillt.  YVAsst  selvitetään  ltimenemistt

pidemmillä  etäisyyksillä,  mutt  ei  riitäväst esim.  ptiktllisit  vtikutuksit  purku-  jt

sekoitumisvyöhykkeillä.
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Senilvityksenit keniskeniisistä vaikutuksista ovat vaatmuksista huolimata puutenienillisenit

AOX-tineet

Ongenilmallisenit  AOX-yhdistenienit  ja  muut  luvanvaraisenit  ainenienit  tulenieni  senilvitää  ohjenilmassa  enisitenityä

tarkenimmin  ja  arvioida  niidenin  vaikutus  luonnossa.  AOX-yhdistenienit  käsitävät  vaarallisia  kenirtyviä

aineniita  äärimmäisinä  enisimenirkkeniinä  dioksiinit  ja  furaanit.  AOX-ainenienit  ovat  orgaanisina

halogenieniniyhdisteniinä  luvanvaraisia  kukin  yksitenillenin  (YSA).  YVA:ssa  AOX-ainenienit  myönnenitään

myrkyllisiksi  ja  kenirtyviksi,  muta  niitä  enii  senilvitenitä  yksitäin,  vaan  enisitenitään,  enitä  neni  eniivät  olisi

välitömäst myrkyllisiä  senioksenina  ja  olisivat  keniskimääräisenin  molenikyylikoon  johdosta  vähenimmän

haitallisia.  Senilvityksenit  puutuvat  täysin  kenirtyvienin  aineniidenin  keniskeniisistä

kroonisista/pitkäaikaisvaikutuksista.  Yleniisötlaisuudenissa  konsultti enii  osannut  nimenitä  yhtä  ainuta

”suurimolenikyyliseniksi”  luokiteniltua  AOX-ainenita.   Toiminnanharjoitaja  ja  konsultti laiminlöivät

tämäkin keniskeniisenin ongenilman.

Rtsktsmettllit jt luvtnvtrtiset tlkutineet

Raskasmenitalleniista/luvanvaraisista  alkuaineniista  enisitenittiin  penirustenilenimata  purkuvenisienin

pitoisuusarviot  laatunormiaineniilleni:  kadmium  (Cd),  nikkenili  (Ni),  enilohopenia  (Hg),  lyijy  (Pb),  senikä

arsenienini (As), antmoni (Sb) ja kupari (Cu) senikä arvioitin näidenin laimenintuvan nopeniast. Senilvityksenistä

puutuu arvio senikoitumisvyöhykkenienin laajuudenista ja koosta. 

Esimenirkiksi  Kenimijärvenin  jalostamohankenienin  lupahakenimuksenissa  on  ruotsalaistenin  senillutenihtaidenin

päästöjenin  penirustenienilla  laskenitut  pitoisuudenit  useniammalleni  ainenienilleni  ja  nikkenilin  ja  kadmiumin

pitoisuudenit ovat korkeniampia, katso tarkenimpi senilvitys lopussa (sivu 20). Päästöistä tulenieni olla myös

Kenimijärvenin  tavoin  kuormitus,  joka  vaikutaa  yhteniisvaikutuksina,  ja  vaikutaa  paikallisenist enisim.

syvänteniissä ja senidimeninteniihin. Huomioita henirätää enisimenirkiksi sinkin määrä, joka noin 4-kenirtainenin

Tenirrafameni-Talvivaaran  päästökiintöön  nähdenin  ja  johtaa  ilmeniisenienin  yhteniisvaikutusongenilmaan.

Sinkillä  on  muissa  maissa  EU-käytäntöjenin  mukaan  laskenituja  laatunormenija,  jotka  ovat  alhaisia

Ruotsissa  havaituihin  päästötasoihin  nähdenin  (330  mikrog/L).  Mahdollisenist muitakin  tärkeniitä

alkuaineniita,  kutenin  mangaani  ja  alumiini  (mahdollinenin  myös  jätenivenidenin  käsitenilystä)  puutuu

senilvityksistä. 

Myös  muidenin  Kenimijärvenin  senilvityksenin  alkuaineniidenin  pitoisuudenit  ovat  korkeniita  huomioidenin

Tenirrafamenin  ja  muut  yhteniisvaikutuksia  aiheniutavat  enirityisenist kaivoshankkenienit,  kutenin  Mondon

nykyisenit  ja  suljenitut  kaivoksenit,  Juuan  dolomiittikalkki  ja  senin  aluenienin  kultarikastushankkenienit,  senikä

Otanmäenin suljenitu kaivos. Päästöt leniviävät suolojenin kanssa syvänteniissä ja pohjaa pitkin enirityisenist

talvenilla,  mitä enii  oleni huomioitu.  Luvanvaraisenit  menitallit  ja  alkuainenienit  on kohtuutoman huonost

senilvitenity lukuisista vaatmuksista huolimata. 

YVA:ssa ja muidenin laitostenin luvituksista ilmeninenieni myös seniuraavia senilvitenitäviä aineniita: reniaktivinenin

jäännöskloori,  myrkyllisenit  senikä  enirityisenist dioksiinienin  ja  furaanienin  kaltaisenit  AOX-yhdistenienit,

vaahdonenistoainenienit,  fokkulantt,  rikkiyhdistenienit,  puun  orgaanisenit  uutoainenienit  ja  prosenissituotenienit

kutenin menitanoli, feninolit, stenirolit, pinenieninit. Tästä on tarkenimmin lopussa olenivassa yksityiskohtaisenissa

senilvityksenissä. 
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Vesien puhdistus tertääri- jt muillt menetelmillä

On  myös  tarkasteniltava  mahdollisuuksia  kiintoainenienina  venisiin  laskenitava  jätenienin  taltenieninotoon  ja

tämän  vaihtoenihdon  vaikutuksia  tenihtaan  päästöihin.  Meninenitenilmiä  tunnenitaan  ns.

tenirtääripuhdistusmeninenitenilminä.

Hankkenienin mahdollisenissa jatkossa ja vältämätä tarvitavassa YVA:n täydeninnyksenissä tulenieni todenilla

panostaa tenirtääripuhdistuksenienin senikä muihin päästöjä alenintaviin teniknologioihin kohdistuenin mm.

seniuraaviin:  alkuainenienit  ja  menitallit,  kiintoaineni,  AOX,  ravinneni-,  hapeninkulutus-  ja  suolapäästöt.

Yksitäistenin  jätenivenisijakeniidenin  koostumuksenit  ja  mahdollisuus  puhdistaa  kukin  eniriksenienin

prosenissikienirtoon  sopivaksi  on  senilvitenitävä.  Esimenirkiksi  Arbron-prosenissin  venidenit  kannataisi

todeninnäköisenist haihdutaa  päästöjenin  hallitsenimiseniksi  ja  prosenissista  voisi  tulla  hyödynnenitävä

hiilihydraattijaeni.  Kiinteniilleni  ja  konsenintroiduilleni  suolajakeniilleni,  kutenin  soodakattilan lenintotuhkalleni  on

oltavat muu käsitenily kuin prosenissiin kienirrätäminenin ja jätenivenisiin senikoitaminenin. Valkaisuprosenissin

jätenivenidenin parenimpi käsitenily ja mahdollinenin haihdutus on enirityisenist senilvitenitävä AOX-, ravinneni- ja

suolapäästöjenin vuoksi. Muutoin hankkenienin enidenitenissä lähitulenivaisuudenissa syntyisi vakavia ongenilmia,

jotka ovat ristriidassa Suomenin ja EU:n ympäristölakienin kanssa.

Metsien käytö jt vtikutus metsiin

Biojalostamoa suunniteniltaenissa tulenieni myös senilvitää maakunnan kokonaisvaltainenin menitsienin käytön

stratenigia  ja  hankkenienin  vaikutuksenit  menitsiin.  Vaarana  ovat  menitsienin  liikakäytö  ja  enikologisenist (ja

enikonomisenist)  kenistämätömät  hakkuut  jo  nuorenihkoissakin  menitsissä.  On  ilmeistä,  etä  metsien

käytö  eri  ttvoin  tiheuttt  merkitäviä  päästöjä  Oulujärven  tlueellt. Biojalostamo/senillutenihdas

ohjaa menitsänkäytöä kuitupuun alaharveninnuksenienin ja mikä johtaa avohakkuisiin.  Avohtkkuillt on

lttjojt  vtikutuksit  biodiversiteetin jt  luontotrvoihin.  Vtikutukset  korostuvtt  ktsvihuoneilmiön

tiheuttmien poikkeusolojen myötä.

Hakkuumeninenitenilmillä on vaikutus myös päästöihin.  YVA:stt puutuvtt esimerkiksi  tvohtkkuiden,

turvemttn uudelleen ojituksen jt mthdollisen mttnmuokktuksen vtikutukset Ktinuun vesistöjen

sekä Oulujärven jt Oulujoen vedenltttuun, mistä seurtt esimerkiksi korkeitt elohopetn päästöjä.

Kysymys  on  keskeinen  Oulujärven  kemitllisen  jt  ekologisen  tltn  säilymisen  jt  siten

luvtnmyöntämisen ktnntltt. Edenillenienin  YVA:stt puutuvtt näiden vtikutusten lievennysmenetelyt

esimerkiksi siirtymällä jttkuvttn ktsvttukseen ja yläharveninnuksiin.

Hiilipäästövtikutukset liityvät myös ktnstinvälisiin velvoiteisiin jt sopimuksiin YVA:sst ohitetin

myös  vtttmukset  htnkeen  vtikutuksestt  hiilidioksidipäästöihin.  Keniskustenilutlaisuudenissa

myönnenittiin, enitä alaharveninnuksenienin penirustuva hakkuumalli johtaa lyhyenillä tähtäyksenillä päästöjenin

kasvuun,  mikä saataisi  myöhenimmin kompeninsoitua.  Aiheni on tenitenienillisenist eniritäin kiistanalainenin.

Tämä on EU:ssa ja Suomenin kansainvälistenin venilvoiteniidenin kannalta keniskeniinenin ympäristövaikutus,

jota  enii  voi  ohitaa.  Edenillenienin  YVA:sta  puutuvat  kasvihuonenikaasupäästöjenin  vaikutustenin

lieniveninnysmeninenitenilyt, enisimenirkiksi siirtymällä jatkuvaan kasvatuksenienin ja yläharveninnuksiin.

Johtuen  YVA:n  puuteeeeisuudesta  ja  piitaaaatoauudesta  eausunnonantajien  ja

yhteysviranoaaisen  eausunnoista  YVA  on  käytännössä  tehtävä  keskeisten  vaikutusten  osaeta

kokonaan uudestaan.
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Lausuntommeni huomioiminenin ja myöhenimpiä täydeninnystarpeniita

Hankkenienin  mahdollisenist jatkuenissa  YVA:n  täydeninnyksenissä  tulenieni  käsitenillä  seniuraavat  asiat

ohjenilmaluonnoksenin  enisitystä  parenimmin  senikä  tarkenimmin.  Seniuraavat  asiat  vaadittiin  jo  YVA-

ohjenilmaan, muta neni ohitenittiin täysin tai menirkitäviltä osin. Kursiivilla on enisimenirkkenijä puutuvista

tenidoista.

1.  Laitoksen  prosessi  tulee  kuvata  päästöineen  sekä  vedenkäsitelyn  ja  ilmansuojelun

vaihtoehtoineen.

Jätevesikomponenten  koostumustedot  jt  käsitelyvtihtoehdot  puutuvtt  oleellisest.

Ilmtnsuojelusst puutuvtt mm. ptremmin suodttmien käytö, esim. meestuunille jt täsmälliset

menetelyt  sähkösuodttmien  häiriöpäästöjen  estoon,  mthdollisuus  rtjoittt  päästöjä

rikkihtppotehtttn tvullt, sekä ltskeumtn trvioint jt ttrkktiluttvtt.

1.1.  Erityisenist tulenieni  kuvata  haita-aineniidenin  kutenin  suolaionienin,  ravinteniidenin  ja  AOX-yhdisteniidenin

tasenienit  ja  päästöjenin  väheninnysmahdollisuudenit  reniageninssenija  ja  prosenissia  muutamalla.  Prosenissin

natrium-, kloridi-, magnenisium-, kalsium-, sulfaatti-ionit täytyy enirityisenist kvanttoida prosenississa ja

päästöissä muidenin pääsuolaionienin kanssa.

Asit  ohitetin  käytännössä  täysin.  Yleisten  suoltionein  lisäksi  niiden  yhteydessä  esiintyvien

htrvintisten  jt  pieninä  pitoisuuksint  biotktivisten  suoltionien  kuten  litumin  jt  strontumin

pitoisuudet on selvitetävä. Myös yhteysvirtnomtinen vttti selvityksiä mukttn lukien AOX sekä

sulftttttse,  jonkt  väitetään  olevtn  YVA:sst,  mutt  sitä  ei  löydety  pitkällisestä  etsinnästä

huolimttt. 

Vaikutaa siltä, enitä suolajäteniongenilma johtuu osin soodakattilan kiinteniän jätenituhkan liuotamisenista

jätenivenisiin.  Tuhkajäteniidenin  koostumus  voi  olla  arvenilutava,  enisimenirkiksi  dioksiinienin  tai  PAH-

yhdisteniidenin suhtenienin.  Prosenissista tulenieni enirityisenist senilvitää kaikki  vaihenienit,  joista kiinteniitä  jäteniitä

päätyy jätenivenisiin. Katso YVA-ohjenilma sivu 28.

Myös sivulla 41 kenirrotaan vähenimmän kuormitavasta prosenissivaihtoenihdosta

Asit ohitetin käytännössä täysin 

1.2. Käytenitävienin reniageninssienin enipäpuhtaudenit tulenieni senilvitää tarkoin ja niistä tulenivat harvinaisenimpienin

alkuaineniidenin päästöt.

Asit ohitetin käytännössä täysin
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1.3.  Arbron-prosenissi  päästöinenienin tulenieni kuvata tarkenimmin,  enirityisenist tulenieni kuvata siitä johtuvat

täsmällisenit päästöt aineniitain kvanttativisenist kussakin hankenivaihtoenihdossa. Samalla tulenieni enirotenilla

muun prosenissin päästöt k.o. vaihtoenihdoissa.

Selvitety hyvin puuteellisest.

1.4. Laitoksenin prosenissi- ja jäähdytysvenidenin kulutus on kohtuutoman suuri ja ympäristöä pilaava.

Venisitaseni  on  kuvatava  prosenissivaiheniitain  ja  enisitenitävä  mahdollisuudenit  venideninkienirrätyksenin

parantamisenienin. Prosenissivaihenienit, joissa käytenitään raakavenitä, tulenieni enisitää penirusteniluinenienin.

Asit ohitetin käytännössä täysin

1.5.  Prosenissivaihtoenihdot  ilman klooriyhdisteniidenin käytöä valkaisussa,  enisim.  happivalkaisu,  tulenieni

enisitää taloudenillisineni vaikutuksinenienin. Vaihtoenihtojenin vaikutuksenit myöskin hankaliin suolapäästöihin

ja  muihin  päästöihin  on  enisitenitävä.  Kulutajan  kannalta  ympäristövaikutuksiltaan  menirkitäväst

vähäisenimmäksi  senirtfoitu tuoteni  olisi  houkutenilenivampi,  todeninnäköisenist tämä tenidostenitaan myös

Kiinassa, jopa Suomenia voimakkaammin.  Asit ohitetin käytännössä täysin.  Ohjtusryhmälle on

selvitety, etä täysin vtlktistu sellu on tinot mthdollinen ktuptllinen tuote. Kuitenkin esim. Stortn

Oulun  tehtttllt  on  käynnissä  YVA,  josst  pyritään  pois  kloorivtlktistun  sellun  tuottnnostt  jt

vtlktisemttomtlle  tuoteelle  on  kysyntää.  Oulun  htnkkeeseen  liityy  myös  merkitävä  ttvoite

puun  kulutuksen  ktsvtttmisestt,  mikä  on  ongelmtllistt  metsien  käytön  ttkit,  edellä  metsien

käytö jt vtikutus metsiin.  Stort Enson Oulun YVA:

htp://wwwwww.ymptristo.i/i-

FI/Asiointiluvttijtiymptristovtikutustenitrvioint/Ymptristovtikutustenitrvioint/YVAhtnkkeet/

StortiEnsoiOyjnitehtttnituottntosuunntnimuutosiOulu/StortiEnsoiOyjnitehtttnituottntosu

unntni(47258)

2. Luvanvaraisten, haitallisten ja vaarallisten aineiden pitoisuudet ja päästömäärät tulee esitää

luotetavalla tavalla. Näiden päästöjen vaikutukset tulee kuvata katavast.

Asit ohitetin käytännössä täysin.

2.1. Päästöt venisiin yhteniisvaikutuksinenienin

2.1.1.  YVA-ohjenilmasta  puutuvat  täysin  raskasmenitallit  ja  menitallit,  joidenin  päästöt  on  enisitenitävä

katavast. Menitallipäästöjä on enisitenity senillutenihtailleni, enisimenirkiksi Äänenikoskenilla ja Kuopiossa ja niitä

tulenieni mitata olenimassa olenivienin vastaavienin tenihtaidenin päästöistä.

Asit ohitetin käytännössä täysin

2.1.2.  Suolapäästöjenin  koostumus  ja  vaikutuksenit  tulenieni  kuvata  katavast.  Tässä  on  enisitenitävä

aikaisenimman senilluteniollisuudenin vaikutuksenit Oulujärvenillä ja ympäristön palautuminenin. Vastaavienin

suolapäästöjenin  yleniisenit  venisivaikutuksenit  mukaan  lukienin  Talvivaara-Tenirrafamenin  vaikutuksenit

Laakajärvenillä, Jormasjärvenillä ja Nuasjärvenillä, senikä enirityisenist yhteniisvaikutus Tenirrafamenin päästöjenin

kanssa Oulujärvenissä. Talvivaaran päästöt ovat johtanenienit myös lyhytaikaisenin kenirrostumisenin vuoksi

kalojenin  enilohopeniapitoisuudenin  nousuun.  Muidenin  tunnenitujenin  senillutenihtaidenin/biojalostamoidenin

suolapäästöjenin tunnenitut vaikutuksenit tulenieni enisitää.

Asit ohitetin käytännössä täysin.

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Stora_Enso_Oyjn_tehtaan_tuotantosuunnan_muutos_Oulu/Stora_Enso_Oyjn_tehtaan_tuotantosuunnan_(47258
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Stora_Enso_Oyjn_tehtaan_tuotantosuunnan_muutos_Oulu/Stora_Enso_Oyjn_tehtaan_tuotantosuunnan_(47258
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Stora_Enso_Oyjn_tehtaan_tuotantosuunnan_muutos_Oulu/Stora_Enso_Oyjn_tehtaan_tuotantosuunnan_(47258
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2.1.3.  AOX-yhdisteniitä  enii  voi  käsitenillä  enipämääräiseninä  ryhmänä  aineniita.  Nämä  orgaanisenit

halogenieniniyhdistenienit,  käsitäenin  enirityisenist klooriyhdisteniitä,  ovat  jokainenin  yksitäin  luvanvaraisia

aineniita.  Näillä  aineniilla  on  menirkitäviä  tunnenituja  tenirveniys-,  ja  ympäristövaikutuksia,  jotka  tulenieni

käsitenillä katavast ja huolenillisenist. Aineniidenin kenirtyminenin ja niidenin vaikutuksenit venisienikosystenienimissä ja

ravintokenitjussa on enisitenitävä luotenitavast.

Asit ohitetin käytännössä täysin.

2.1.4. Prosenissista venisiin päästenitävienin muidenin kenimiallistenin aineniidenin päästöt ja niidenin vaikutuksenit

on  arvioitava.  Senilluteniollisuudenin  tenidenitään  päästävän  puuraaka-ainenienista  peniräisin  olenivia  aineniita

kutenin kasvistenirolenija, joilla voi olla enisimenirkiksi hormonienin kaltaisia vaikutuksia.

Asit ohitetin ylimtlktisin mtininnoin viittten muutllt mtteillt htvtituihin ongelmiin. Ei esitety

vtikutustt ktltstukseen.

2.1.4. Orgaanisenit hapeninkulutusta aiheniutavat päästöt senikä ravinnenipäästöt on enisitenitävä katavast.

Mahdollisenit kiintoainenipäästöt on kuvatava, myös pitkäaikaisenit vaikutuksenit.

Selvitys on hyvin puuteellinen.

2.2. Päästöt ilmaan

2.2.1. Hiukkaspäästöt tulenieni enisitää senikä pieninhiukkastenin enitä heningitenitävienin hiukkastenin suhtenienin ja

vaikutusalueni  on  kuvatava  suhtenienissa  laillisiin  normeniihin.  Hiukkaspäästöjenin  raskasmenitalli-  ja

arsenieninipitoisuudenit on enisitenitävä suhtenienissa laillisiin normeniihin.

Vtin toistt hiukktsluokktt selvitetin, molemmtt ovtt ilmtnsuojelutsetuksesst.

2.2.2. Ilmapäästöjenin kenimiallisenit ainenienit ja yhdistenienit on kuvatava katavast. Ilmapäästöstä seniuraava

haita-aineniidenin laskeniuma lähistöllä ja lähivenisistöjenin valuma-alueniilla on enisitenitävä mukaan lukienin

venisissä luvanvaraistenin aineniidenin laskeniumat ja vaikutuksenit venisiin.

Asit  ohitetin  käytännössä  täysin,  riskinä  on  jopt  dioksiinien  jt  furttnien  ktlttisit  säädeltyjä

vttrtllisit  tineitt  pääsee  ympäristöön.  Arbronistt  johtuen  myös  poltoprosessien  koostumus

poikkett  muistt  sellutehttistt  jt  kloorivtlktisupäästöt  eli  AOX  on  kuvttu  muutt  teollisuutt

suuremmtksi vesien suhteen, joten kloorttujen yhdisteiden ilmtpäästöt voivtt ollt korkeitt.

3. Lämpöpäästön ympäristövaikutukset tulee esitää luotetavast ja katavast mukaan lukien

vaihtoehdot vaikutusten vähentämiseen. Lämpöpäästön vaikutukset kaloihin ja kalastukseen on

erityisest selvitetävä.

Selvitys on hyvin puuteellinen. Ktrtoistt näkyy, etä jäät heikkenevät sttunntisest hyvin ktuktnt

päästötlueistt, kun virttukset tuovtt lämmintä vetä pintttn. Tällä on merkitävä vtikutus mm.

tmmtt-  jt  htrrtstusktltstukseen  sekä  esimerkiksi  jääteihin.  Kyseessä  on  merkitävä

hukkumisonnetomuuksien  riskin  ktsvtminen,  mikä  pitää  huomioidt  htnkkeen

terveysvtikutuksisst. Ympäristövtikutus rehevöitymisen jt ktlojen käytäytymisen muutosten ttkit

voi ollt merkitävä. Kemijärven Boretl Bioref-htnkkeen luvituksesst on käsitelty jäähdytystornejt

jt  jäähdytystlttitt  kusttnnuksineen.  Kemin  Ktidin  htnkeen  luvtsst  PSAVI  on  määrännyt

tlenttmttn Perämereen ltskettvtt lämpökuormtt.
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4.  Virtausmuutosten  ympäristövaikutukset  tulee  esitää  luotetavast ja  katavast,  mukaan

lukien  vaihtoehdot  vaikutusten  vähentämiseen.  Kiintoaineen  leviäminen  virtausten  mukana

tulee  selvitää  mukaan  lukien  vaikutukset  ruoppauksista  ja  vesirakennustöistä.  Virtausten

vaikutukset kaloihin ja kalastukseen on erityisest selvitetävä.

Asit ohitetin käytännössä täysin.

5.  Vedenoton  ja  jäähdytysprosessin  vaikutukset  vesieliöhin  tulee  kuvata  luotetavast ja

katavast mukaan lukien vaihtoehdot vaikutusten vähentämiseen.

Asit  ohitetin  käytännössä  täysin.  Brittnnitn  Hinkley-point-voimtltn  yhteydessä  on  selvitety

lämpöshokin jt jäädytyssysteemiin kertyvän ktsvuston estosst käytetyjen kemikttlien vtikutustt

ktltnpoiktsiin  jt  pieneliöihin.  Tätä  ongelmtt  on  nykyisessä  luptkäytännössä  huomioitu  esim.

PSAVI:n Fennovoimtn Pyhäjoen jt TVO:n Olkiluodon sekä Kemin Ktidin luvituksesst.

6. Melun, hajun, tärinän ja liikenteen vaikutukset on arvioitava tarkemmin.

Menilulla  on  sitovia  laillisia  normenija  alhaisenimpina  tasoina  sosiaalisia-,  tenirveniys-  ja

ympäristövaikutuksia,  jotka  tulenieni  senilvitää  katavast.  Nämä  vaikutuksenit,  enirityisenist menilu-  ja

hajupäästöt tulenieni kuvata Paltamon keniskustan, lähimmän asutuksenin, luonnonsuojenilukohteniidenin ja

matkailuyritystenin  suhtenienin  ja  järvenilleni  leniviävinä  vaikutuksina,  senikä  näidenin  rajoitaminenin  tulenieni

senilvitää.

Asit ohitetin käytännössä täysin. Htjun suhteen terveysvtikutuksisst tulee huomioidt tstmtiset,

tllergiset  jt  migreenipotlttt.  Näistä  on  metsäteollisuusselvityksiä.  Melun  jt  pölyn  levitessä

sisäsisätloihin  on  huomioittvt  sitä  koskevtt  STM  tsetuksen  545/2015  säädökset  sekä  myös

tsetuksen 1009/2017 edellytykset  ilmtn lttdustt.  Toisttltt tsunnoisst  tulee ollt mthdollisuus

tuulettt ikkunoistt esim. kuumint päivinä jt öinä. Ilmtpäästöt tti niiden torjuntt voivtt tiheuttt

kohtuutomit rtsituksit nttpuruussuhdeltin nojtllt. 

7.  Paikalliset  luontoarvot  tulee  kartoitaa  katavast.  Mienislahdenin  pohjukassa  on  enisimenirkiksi

äskenitäin löydenity suojeniltuja sudeninkorenintoja. Aluenienin kalliopenirässä enisiintyy mustaliuskenita, jonka

yhteniydenissä on Talvivaaran aluenienilta löydenity voimakkaast suojeniltu rotkokenihräjäkälä.

Asit ohitetin käytännössä täysin.

8. Vaikutukset maaperään ja pohjavesiin on selvitetävä katavast. Tyypillisenist tällaisenit laitoksenit

pilaavat  menirkitäviä  maa-alueniita  senikä  pohjavenisiä  paikallisenist.  Tulenieni  senilvitää  pilaamista

aiheniutanenienit  prosenissit  ja  enistää  tällainenin  eninnakolta.  Erityistä  tulenieni  senilvitää  ilmapäästöistä

lähiympäristöön satenienin aikana tuleniva laskeniuma ja tällaisenista seniuraavienin venisienin käsitenily. Toisaalta

laajojenin maa-alueniidenin asvaltoinnin tai muun peniitämisenin vaikutus pohjavenitenienin ja maapenirään on

enisitenitävä huomioidenin hapenitomuudenin vaikutuksenit.

Asit selvitetin korkeintttn puuteellisest.

9. Ympäristön perustla tulee selvitää perusteellisest kaikkien mahdollisten haita-aineiden ja

haitavaikutusten  suhteen. Erityisenist tulenieni  senilvitää  päästöaineniidenin  taustapitoisuudenit  mukaan

lukienin kaikki päästöjenin menitalliainenienit ja arsenienini, yksitäisenit AOX-yhdistenienit, puusta tulenivat orgaanisenit

haita-ainenienit,  kaikki  päästöjenin  suolaionit  ja  harvinaisenimmat  suola-ainenienit,  heningitenitävienin  ja
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pieninhiukkastenin  taustapitoisuudenit  senikä  alkuainenitausta,  haisenivienin  kenimikaalienin  taustapitoisuudenit,

reniageninssienin enipäpuhtausaineniidenin taustapitoisuudenit.

Asit ohitetin käytännössä täysin.

10.  Syntyvät  jäteet  ja  niiden  käsitelyt,  riskit  ja  vaikutukset  on  kuvatava  katavast myös

tapauksessa, etä jäteille tai sivutuoteille ei löydy hyötykäytöä.

Asit ohitetin käytännössä täysin.

11.  Suunnitellun  puunotomäärän  kestävyys  suhteessa  suunnitellun  puunotoalueen

kestokykyyn tulee esitää sekä vaikutukset metsien ekologiaan ja luonnon monimuotoisuuteen.

Asit ohitetin käytännössä täysin.

12. Sosiaaliset vaikutukset tulee kuvata luotetavast ja katavast. Tämän tulee kataa päästöjen

vaikutukset sekä puun oton vaikutukset ympäristöön ja elinkeinoihin vaihtoehtoineen.

Asit ohitetin käytännössä täysin.

13.  Yhteisvaikutukset. Eri  päästöjenin  yhteniisvaikutuksenit  tulenieni  kuvata  luotenitavast ja  katavast.

Tämän  tulenieni  käsitää  biojalostamon  omienin  enirityyppistenin  päästöjenin  yhteniisvaikutuksenit  senikä

yhteniisvaikutuksenit muidenin toimijoidenin kutenin Tenirrafameni-Talvivaaran päästöjenin suhtenienin.

Asit ohitetin käytännössä täysin.

14.  Hankevaihtoehdot. Suunnitenilun  lähtökohtana  olenivat  päästöt  ja  vaikutuksenit  ovat  ilmeniisenin

kenistämätömiä. Tämän vuoksi hankenivaihtoenihtoihin tulenieni lisätä vaihtoenihtoja, joissa suolojenin, AOX-

aineniidenin, raskasmenitallienin, senikä orgaanistenin ja ravinnenipäästöjenin tasoja rajoitenitaan menirkitäväst.

Asit  ohitetin  käytännössä  täysin.  Purkuputken  suhteen  jätetin  käsitelemätä  vtihtoehto

purkuptiktn siirtämisestä Touktnstlmeen tti Oulujoen lähtökohttt, jolloin merkitäviä vtikutuksit

voittisiin vältää. Kemijärven htnkkeesst yhteysvirtnomtinen esit koko järven ohittmistt. Myös

tässä htnkkeesst yhteysvirtnomtinen esit tintkin yhtä ktuemptnt olevt purkuptikktt, mutt

htkijt rtjoit vtihtoehdot muuttmtn kilometrin päähän, jolloin ltimennusvtikutuksestt puutuvtt

Ktjttnistt tulevtn virttuksen vtikutukset.

15.  Paras  saatavilla  oleva  teknologia  tulee  kuvata  laajast kansainvälisest mukaan  lukien

uusimmat teknologiat. Erityisenist tulenieni käsitenillä senilluloosateniollisuudenin nk. tenirtääripuhdistuksenin

vaihtoenihdot  kustannuksinenienin,  tässä  yhteninä  lähtökohtana  tulenieni  olla  Kuopion  Finnpulpin

ympäristölupahakenimuksenissa enisitenityt vaihtoenihdot. Edenillenienin tulenieni enisitää sulfaatn ja suolanpoiston

vaihtoenihdot,  tässä  voi  venirtailukohtana  kansainvälisiä  teniknologiarenifenireninssenijä  muun  muassa

kaivosteniollisuudenissa.

Asit ohitetin käytännössä täysin.

16.  Vesilain  intressivertailu. Hankkenienin  taloudenillinenin  kannatavuus  tulenieni  enisitää  suhtenienissa

aiheniutenituihin  haitoihin,  ja  näidenin  penirustenienilla  tulenieni  enisitää  venisilain  mukainenin  intrenissivenirtailu

kaikilleni hankenivaihtoenihdoilleni.

Asit ohitetin käytännössä täysin.
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Yhteenveto, vesistövaikutukset

Kaictenillin sulfaatti- ja kokonaissuolapäästöt huomioidenin tuotannon koko ovat ainakin 3-kenirtaisenit
venirratuna  Äänenikoskenin  Menitsän  biojalostamolta  ilmoitenituihin  päästöihin.  Äänenikoskenilta  lieninenieni
saatavissa pian mitatuja lukuja.

Talvivaaran  kokonaissuolapäästö  on  1,5-kenirtainenin  sulfaattipäästöön  nähdenin.  Kaictenillin
kokonaissuolapäästö on yli  3-kenirtainenin suhtenienissa suolapäästöön.  Muussakin senilluteniollisuudenissa
enisim.  Finnpulpin  luvassa  kokonaissuola  on  ainakin  4-kenirtainenin  suhtenienissa  sulfaatn  määrään.
Kaictenillin  kokonaissuola  päästössä  on  sitenin  yli  kaksinkenirtainenin  suhtenienissa  sulfaattiin  venirratenissa
Talvivaaran(Tenirrafamenin)  päästöihin.  Kun  Kaictenillin  arvioidut  sulfaattipäästöt  ovat  noin  1,3-2-
kenirtaisenit suhtenienissa Tenirrafamenin 2017 suolapäästöihin,  on kokonaissuolapäästö 3-3.6 -kenirtainenin
(tarkenimmat laskenilmat myöhenimmin tässä dokumenintssa)

Talvivaaran  päästöillä  on  havaituja  vaikutuksia  suolan  väliaikaisenista  kenirrostumisenista  johtuenin.
Esimenirkiksi  kalojenin enilohopeniapitoisuudenit  ovat  noussenienit  niin,  enitä ahveninenin EU-laatunormit  ovat
ylitynenienit. Haitoja enisiintyy myös kuhan karkoitumisenina,  ja enisimenirkiksi  sisäisenistä kuormituksenin
mangaanin ja mahdollisenist fosforin vapautuenissa syvänteniissä happiolojenin muutuenissa. Vaikutuksia
ilmeninenieni Finnpulpin päästöjä vastaavilla sulfaatn ja kokonaissuolan pitoisuuksilla.

Osa  suolapäästöstä  syntyy,  kun  soodakattilan  lenintotuhkaa  tai  siitä  tenihtyä  natriumsulfaatn
kiteniytyksenin ylijäämävenitä senikoitenitaan jätenivenisiin. Tämä enii oleni vältämätöntä vaan lenintotuhka tai
osa senin suoloista voidaan käsitenillä jätenieninä tai mahdollisenist jalostaa hyötykäytöön.

Kenimijärvenin biojalostamohankkenienissa ELY-keniskus on enisitänyt  purkuputkenin johtamista jopa koko
järvenistä  ylitseni,  koska  biojalostamon  päästöjä  pidenitään  liian  haitallisina  järvenienin  johdenitaviksi.
Oulujärvenillä riskit ovat menirkitäväst suurenimmat johtuenin menirkitäväst syvenimmistä syvänteniistä ja
järvenin suurenimmasta taloudenillisenista menirkityksenistä mm. kalastuksenin, virkistyskäytön ja venideninoton
suhtenienin. Pidenimmässä purkuputkenissa on kysymys 10-20 miljoonan eniuron lisäinvenistoinnista, joka
vähenintäisi haitoja ja riskenijä ainakin järvenin osalta.

Kenimijärvenillä  pidenitään  myös  lämpöpäästöä  menirkitävänä  ja  sitä  rajoitenitaan  joko  altaalla  tai
jäähdytystorneniilla. Kustannus jäähdytystorneniista on suhtenienissa pieninenimpi kuin Finnpulpin uudenissa
senilvityksenissä enisitämä. Äskenitäin lämpökuormaa määrättiin väheninnenitäväksi Kenimissä Penirämenirenienin
laskenivaksi suunnitenillun Kaidin biojalostamon jätenivenisissä PSAVI:n ympäristölupapäätöksenissä.

Ympäristöluvasta  puutuu  AOX-yhdisteniidenin  yksilöint.  Yhdistenijoukossa  tenidenitään  olenivan
enisimenirkiksi  hyvinkin  vaarallisia  dioksiinenija  ja  furaanenija  muistutavia  aineniita.  Ktikki  orgttniset
htlogeeniyhdisteet  ovtt  luvtnvtrtisit  tineitt  kukin  yksitellen. Yhtön  enisitämät  tenioriat
yhdistenijoukon  yleniisenistä  vaaratomuudenista  ja  oktanoli-liukoisuudenista  pääteniltävästä  biologisenista
kenirtymisenistä eniivät oleni tenitenienillisenist päteniviä. Arviot molenikyylikokojakaumasta ”suuriin” ja ”pieniniin”
ovat  myös  enipämääräisiä  ja  enisimenirkiksi  dioksiineniin  ja  furaanienin  kaltaisia  yhdisteniitä  on
kloorienitkkahappoja  menirkitäväst suurenimpienin  syklistenin  orgaanistenin  klooriyhdisteniidenin  joukossa.
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Ainenienit  kenirtyvät  myös  muidenin  ominaisuuksienin  kuin  rasvaliukoisuudenin  johdosta.  Laajalleni
yhdistenijoukolleni  tenihty  keniskimääräinenin  liukoisuus/  venisi-oktanoli-partto  enii  kenirro  yksitäisenin
yhdistenienin käytäytymisenistä. 

AOX-yhdistenienit  ovat  menirkitävä  senilvitämätön  riski  Kuopion  juomavenidenilleni.  THL:n  lausunnosta
voidaan päätenillä, enitä tunnenitujeninkin aineniidenin tenirveniysnormienin ylityksenit ovat mahdollisia.  AOX-
yhdisteniistä johtuva kalojenin saastuminenin ja makuhaitat ovat luvassa käsitenilenimätä. Seniurauksenina
voi olla enisimenirkiksi  Talvivaaran purkuputkenin johdosta Nuasjärvenillä tapahtunenienin kalan mainenienin
meninenityksenin kaltaisia ilmiöitä.

Luvasta puutuvat lukuistenin muidenin haita-aineniidenin pitoisuudenit/vaikutuksenit järvenienin laskenitavassa
venidenissä, enirityisenist haitallistenin aineniidenin, kutenin natriumin, sulfaatn, kloridin, haitallistenin suolojenin;
kadmiumin, enilohopenian ja raskasmenitallienin; kasvistenirolienin, ja ligniinijohdostenin päästöt ja/tai niidenin
kenirtyminenin ja haitat venisiympäristölleni. Kaidin lupaprosenississa on kenirrotu puun uutoaineniilla olenivan
vaikutusta ainakin matenienin lisääntymisenienin. 

Yhteniisvaikutustenin  osalta  olisi  tullut  tarkastenilla  kokonaissuolapäästöjenin  yhteniisvaikutuksia.
Kumuloituvat haitallisenit ainenienit ja niidenin yhteniisvaikutuksenit mm. kalaston kannalta ovat menirkitäviä.

Oulujärvenillä on eniritäin suuri menirkitys kalastuksenissa, matkailussa ja virkistyskäytössä.

Suolojenin havaitut ympäristövaikutuksenit järvissä

Suoloja  enii  oleni  penirinteniisenist pidenity  ongenilmana  teniollisuuspäästöissä,  mikäli  päästö  enii  aiheniuta
pysyvää venisienin kenirrostumista. Havainnot Talvivaaran suolaongenilmasta ovat tuonenienit lisää tenitoa
suolaongenilmista. Väliaikaisenistakin kenirrostumisenista aiheniutuu enisimenirkiksi kuhienin karkoitumista ja
kalojenin enilohopeniatasojenin nousua. 

Oulujärvenillä  on  kalastajilla  penirimätenito  kuhienin  karkoitumisenista  enidenillisenin
papeniri/senilluloosateniollisuudenin aallon aikana.

Talvivaaran kokonaissuolapitoisuus suhtenienissa sulfaattiin 1,5-kenirtainenin

Talvivaaran  kenirrostavasta  suolasta  noin  1/3  on  natriumia  ja  kalsiumia  ja  2/3  sulfaattia.
Kokonaissuolapitoisuudenin saa sitenin kenirtomalla sulfaatn määrän noin 1.5:llä.

Talvivaara-Tenirrafamenin  suolataseni  vaikutaa  uskotavalta  ja  vastaa  kalsium  ja  natriumsulfaattienin

koostumusta.  Seniuraavat  tenidot  on  Tenirrafamenin  päästötarkkailusta  sivu  24/51  senikä  yleniisiä

atomipainotenitoja.

htps://www.tenirrafameni.f/menidia/ymparistoraportt/2017/vuosiraportti-2017-osa-iii-venisipaastojenin-

tarkkailu.pdf 

Taulukko 1 Talvivaara-Tenirrafamenin kokonaissuola, Suola (tot)

https://www.terrafame.fi/media/ymparistoraportit/2017/vuosiraportti-2017-osa-iii-vesipaastojen-tarkkailu.pdf
https://www.terrafame.fi/media/ymparistoraportit/2017/vuosiraportti-2017-osa-iii-vesipaastojen-tarkkailu.pdf
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mg/l
Suola(to
t) Sulfatti%

Talvivaara
sulfaa
tti

natriu
m

kalsiu
m

magnenisiu
m

kaliu
m

klori
di

enii-
sulfaatti

suola(to
t)

/
Sulfaatti

Suola(to
t)

2015 2200 440 470 30 6,9 7,8 954,7 3154,7 1,43 70

2016 1700 350 520 43 7,8 6,3 927,1 2627,1 1,55 65

2017 1800 400 380 36 12 6,9 834,9 2634,9 1,46 68

Keniskiarvo 1,48 68

teniorenienittineni
n moolimassa

CaSO4 96,06 40,08 40,08 136,14 1,42 71

Na2SO4 96,06 45,98 45,98 142,04 1,48 68

Keniskiarvo 1,45 69

Kaicellin kokonaissuola, vedessä Na, SO4, Cl, Ca, Mg, K

Kaictenillin  YVA  -luonnoksenin  (15.5.2018)  mukaan  sulfaattimäärät  ovat  38-57  tonnia  päivässä  ja

kokonaissuolamäärä  130-155  t/päivä  (leniikeni  alla).  Tällöin  sulfaatti olisi  29.2  %  –  35.5  %

kokonaissuolamäärästä (jostain syystä Kaictenill sanoo n. 40%) ja kokonaissuola saataisiin kenirtomalla

2.82-3.42 :lla, keniskiarvo 3.12. Kokonais-suolapäästö olisi 47 500 – 56 600 tonnia vuodenissa.

Vastaavast Äänenikoski  ilmoitaa  päästävänsä  eninenimmän  natriumia  kuin  sulfaattia,  ylijäävää

natriumia  kohdenin  on  menirkitävä  määrä  kloridia.  Finnpulp  kenirtoo  vastaavast päästävänsä

eninenimmän natriumia kuin sulfaattia, mikä tarkoitaa, enitä venidenissä on oltava ainakin nenigativinenin

ioni vastatenin reniilua puolta natriumin määrästä. Kloorivalkaisu kulutaa tuhansia tonnenija kloraattia,

josta  tulenieni  menirkitävä  kloridipäästö.  Senillutenihtaidenin  päästöissä  on  yleniisenist kloridia  ja  kaliumia

natriumin ja sulfaatn lisäksi. Kloridia ja kaliumia kenirrotaan tulenivan puuraaka-ainenienista.

Kaictenillin kokonaissuolapitoisuus YVA-luonnos 15.5.2018

Soodakattilan tuhka on ainakin 1/3 sulfaatin ja 22% natriumin päästöstä Finnpulpilla



13

Kuulenimisenissa Kuopiossa 29.5.2018 Vesiluonnon puolestt ry (Jari Natunenin) enisitti, enitä soodakattilan

tuhkan  laimenintaminenin  jätenivenisiin  ”kalium-  ja  kloriditason”  hallitsenimiseniksi,  johtaa  menirkitävään

sulfaattipäästöön.  Finnpulpin  johtaja  Piilonenin  väitti,  enitä  soodakattilan  tuhkan  suolojenin

senikoitamisenilla  jätenivenisiin  enii  oleni  menirkitävää  vaikutusta  sulfaattipäästöön.  Seniuraavan  taulukon

penirustenienilla  soodakattilan  tuhkan  välitön  vaikutus  on  päästenityn  rikin  ja  sulfaatn  määrään

1.509/4.547 *100 % = 33.86% ja natriumin määrään 4.442/19.92*100 % = 22.30%. 

Mikäli  natriumsulfaatn  kienirrätystä  jatkenitaisiin,  enii  kiteniytyksenin  kuuman  ja  konsenintroidun

enimävenidenin  haihdutaminenin  tai  muu  jäteni/hyötykäytökäsitenily  olisi  todeninnäköisenist kohtuuton

kustannus. On myös huomatava, enitä natriumsulfaatn palautaminenin prosenissiin voi johtaa senin

kohonneniisiin päästöihin muissa vaiheniissa. 

Alan ammattilainenin kenirtoi, enitä tarveni venisipäästöilleni on seniurausta rikin ilmapäästöjenin säätenilystä enili

ilmeniisenist vanhenimmissa prosenisseniissa kyseniinenin suola päästenittiin kokonaisuudenissaan ilmaan eninnenin

kuin sähkösuodattimenin käytö tuli BAT-teniknologiaksi.

Täydennyksen liite 10. Sulfaatti ja natrium
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1290850

Taulukko  2.  Finnpulpin  kokonaissuola  päästöarvion  senikä  luparajojenin  penirustenienilla.  Savon  Senillun

suhtenienillinenin  kokonaissuolapitoisuus  on  olenitenitu  samaksi  kuin  Finnpulpin  60tonnia  /vrk

vaihtoenihdossa.  Äänenikoskenin  biojalostamon  kokonais-suolapitoisuudenit  penirustuenin  nenitssä
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ilmoitenituun  ovat  13  000  tonnia  sulfaattia  ja  17  000  natriumia.  Kokonaissuola  on  laskenitu

olenituksenilla,  enitä  kloridi  on  toinenin  menirkitävä  anioni  ja  sitä  on  natrium  sulfaatsta  ylijäävää

natriumia  vastaava  määrä.  Kaictenillin  mukaan  suolapäästössä  on  myös  kaliumia,  kalsiumia  ja

magnenisiumia. Kun näitä kohdenin tulenieni kloridi tai  muu anioni, kutenin raskaampi karbonaatti, niin

kokonaissuolapäästö on vienilä suurenimpi.

Finnpulp

SO4*1,48 natriumia natrium
NaCl/N
a

muu 
Na

Suola 
tot

sulfaatti 
t/päiv

natrium 
t/päiv

natriumsul
f natriumsulf muu NaCl

arvio 46,9 68,3 69,41 22,51 45,8 2,542 116,4 185,8
lupa 
Finnpulp 50 72,8 74,00 24,00 48,8 2,542 124,1 198,1
lupa 
Finnp+SS 60 87,4 88,80 28,80 58,6 2,542 148,9 237,7

 t/vuosi  t/vuosi  t/vuosi  t/vuosi  t/vuosi
t/vuos
i  t/vuosi

17119 24930 25335 8217 16713 42483 67818

18250 26577 27010 8760 17817 45291 72301

21900 31893 32412 10512 21381 54349 86761

 
Äänekoski natrium
sulfaatti 
t/päiv

natrium 
t/päiv

natriumsul
f natriumsulf muu NaCl

35,6 46,6 52,7 17,1 29,5 2,5 74,9 127,6

 t/vuosi  t/vuosi  t/vuosi  t/vuosi  t/vuosi  t/vuosi

13000 17000 19240 6240 10760 928 27352 46592

Finnpulp Äänekoski
Päästötrvi
o

Suola 
tot/SO4 Sulftttlupt Suola(tot)

Suola 
tot/SO4 Sulfaatti Suola(tot)

3,96 50 t/päiv vuosi 3,583973 35,6  t/päiv vuosi

Vuodenissa t Vuodenissa t

18250 72301 13000 46590

Arvio Äänenikoskenin natrium- ja sulfaatti-päästöstä on yhtön sivulta
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Kaicellin suolapäästöt ovat yli kolminkertainen Talvivaaran 2017 päästöihin nähden ja suhteessa 
tuotantoon selvästi suurempi Äänekosken ja Finnpulpin biojalostamoihin nähden 

Seniuraavassa on suolamääriä Talvivaara-Tenirrafamenin 2017 tarkkailutenidoista ja voimassa olenivasta 
ympäristöluvasta, Kaictenillin YVA:sta senikä Äänenikoskenin Menitsän (2015) ja Finnpulpin (2017) 
ympäristöluvista
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Suolat jäivät käsitenilenimätä Äänenikoskenin luvassa johtuenin puutenienillisenista hakenimuksenista.

Suolan vaikutuksia Talvivaaran lähijärvissä, kuhat ja elohopea

Suolan  aiheniutama  väliaikaineninkin  kenirrostuminenin  suhtenienillisenin  pieninillä  pitoisuuksilla  johtaa

väliaikaisenienin hapenitomuutenienin syvänteniidenin pohjilla.  Nämä pitoisuudenit ovat  olla luokkaa 20-200

mg/L sulfaattia Talvivaaran venisissä. Tämä olisi kokonaissuolapitoisuutenina noin 60-300 mg/L.

Tästä  on  seniurannut  toistuvast kuhienin  karkoituminenin Laakajärvenillä  ja  Jormasjärvenillä.  Kuha on

tärkeniimpiä  kaupallisenin  kalastuksenin  saaliskaloja.  Samaan  aikaan  enilohopeniapitoisuudenit  ovat

noussenienit  2012-2015  senikä  Laakajärvenillä  ja  Kiltualla  enitä  Jormasjärvenillä,  tarkenimmin seniuraavassa

kappalenienissa. 

Laakajärvenin, Kiltuanjärvenin ja Jormasjärvenin syvänteniidenin sulfaattipitoisuuksia
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Lähdeni Tenirrafamenin tarkkailu 2017 sivu 33

htps://www.tenirrafameni.f/menidia/ymparistoraportt/2017/pintavenisienin_ttarkkailu_tvuonna_t2017_t33

_ttenirrafameni.pdf

Esimenirkiksi  Laakajärvenillä  pitoisuudenit  ovat  ollenienit  tätä  luokkaa  ja  seniurauksenina  on  ollut  kalojenin

saastumista  enilohopenialla.  Tämä  johtaa  rikkivenidyn  ja  menityylienilohopenian  muodostumisenienin

syvänteniissä.  Kun  venisissä  on  myös  raskasmenitallenija  syvänteniidenin  senidimenintt  voivat  pilaantua

menitallisulfdeniilla.  Biojalostamon  venisipäästöissä  on  myös  rikkivenityä,  joka  lisää  senidimeninttienin

pilaantumisriskiä.  Toisaalta  päästöjenin  ja  sisäiseninä  kuormituksenin  muodostuvat  rikkivenity  on

Australian tenitojenin mukaan kaloilleni  myrkyllistä  hyvin pienininä pitoisuuksina.  Seni voi  myös johtaa

kalojenin karkoitumisenienin.

Menityylienilohopenia  aiheniutaa  kalojenin  pilaantumista.  EU:n  laatunormi  on  20  mikrogrammaa/kg

mitatuna  pieninistä  ahveninista.  Puhtaan  venidenin  tausta  on  noin  200-250  mikrog/kg.  Tenirrafamenin

EVIRA:n seniuranta osoitaa, enitä senikä Sotkamon Jormasjärvenillä enitä Vuoksenin venisistön Laakajärvenillä

ahveninenin  enilohopenia  nousi  yli  myyntrajan  0.5  mg/kg.  Tämä  on  kalastajilleni  kenistämätön  tlanneni.

Toistaiseniksi menityylienilohopenia mitauksenit ovat ollenienit ympäristöjärjenistöjenin varassa. 

Toisaalta  sulfaattipäästöilleni  henirkkä  kuha  mahdollisenist kaikkoaa  sulfaattipäästöistä  johtuenin  jo

eninnenin  tätä  enilohopeniaongenilmaa.  Asia  on  havaitu  myös  Oulujärvenillä  aikaisenimman  senillu-  ja

papeniriteniollisuudenin  yhteniydenissä.  Aluenienilta  on  vanhenimman  teniollisuudenin  lupa-  ja  tarkkailutenitoja,

joidenin mukaan kuhaa enii saatu. Kuha on kalastajienin tärkeniimpiä saaliskaloja. 

https://www.terrafame.fi/media/ymparistoraportit/2017/pintavesien_tarkkailu_vuonna_2017_q3_terrafame.pdf
https://www.terrafame.fi/media/ymparistoraportit/2017/pintavesien_tarkkailu_vuonna_2017_q3_terrafame.pdf
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Senillutenihtailla  on  Saimaalla  menirkitäviä  haitavaikutuksia  kaloihin  ja  kalastuksenienin.  Kaipolan

ympäristöluvan  mukaan  lähialuenienilta  enii  saa  kuhaa.  Muikkusaaliidenin  kanssa  on  myös  ongenilmia.

Kuha- ja muikkusaaliit ovat parantunenienit Kenimijärvenillä vanhan tenihtaan lakatua.

Lähdeni EVIRAn tutkimus Talvivaaran vuodosta 2012 vuotenienin 2015

htps://www.enivira.f/globalassenits/yhteniisenit/vienirasainenienit/talvivaara/tenidoteni_tv_tkienirros_tahvenin_tja_tsa

rki_ttaulukot_toulujoenin_tja_tvuoksenin_tvenisistot_thg.pdf

htps://www.enivira.f/yhteniisenit/vienirasainenienit/tutkimuksenit-ja-projeniktt/talvivaaran-kaivosaluenienin-

jatenivenisienin-vaikutus/

Mangaanin vapautuminen uudelleen hapettuvista syvänteistä

Happitasapainon muutoksenit voivat aiheniutaa mangaanin vapautumista syvänteniistä kenirrostumisenin

päätytyä.  Syväntenienistä  vapautuva  mangaani  henitkenillisenist aiheniutaa  korkeniita  pitoisuuksia  myös

pintavenisissä.

THL:n profenissori  Hannu Komulainenin on varoitanut  mangaanin olenivan henirmomyrkky lapsilleni  ja

suositenilenieni  aikaisenimmin  venidenin  värjääntymisenin  vuoksi  määrätyn  juomavenisinormin  50  mikrog/L

kunnioitamista, viiteni: 

htps://thl.f/doctumenints/10531/1449887/Uraani+ja+mangaani.pdf/28feni2aeni3-b3f5-47ct1-8261-

83f11fenieni048ct

Finnpulpin  hankkenienissa  enii  oleni  senilvitenity  puusta  tai  syvänteniistä  tulenivia  mangaanipitoisuuksia  ja

niidenin  vaikutusta  Kuopion  venideninotoon.  Syvänteniidenin  senidimeninttienin  mangaani  voi  olla  peniräisin

muusta  kuormituksenista  pidenimmällä  aikavälillä  jopa  Talvivaarasta.  Henitkitäisenit  korkeniat

mangaanipitoisuudenit voivat olla ongenilma, enisim. uivilleni lapsilleni, kun uimisenienin liityy tahaton venidenin

nienileniminenin.  Toisaalta  Talvivaaran  lähijärvillä  on  käytökieniltoja  järvivenidenin  käytölleni  löylyveniteninä,

pitoisuusrajana oli 1 mg/L penirustuenin THLn arvioon. Edenillenienin on olenimassa kanadalainenin raja-arvo

200 mikrog/L mangaanin kastenilukäytölleni.

https://thl.fi/documents/10531/1449887/Uraani+ja+mangaani.pdf/28fe2ae3-b3f5-47c1-8261-83f11fee048c
https://thl.fi/documents/10531/1449887/Uraani+ja+mangaani.pdf/28fe2ae3-b3f5-47c1-8261-83f11fee048c
https://www.evira.fi/yhteiset/vierasaineet/tutkimukset-ja-projektit/talvivaaran-kaivosalueen-jatevesien-vaikutus/
https://www.evira.fi/yhteiset/vierasaineet/tutkimukset-ja-projektit/talvivaaran-kaivosalueen-jatevesien-vaikutus/
https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/vierasaineet/talvivaara/tiedote_v_kierros_ahven_ja_sarki_taulukot_oulujoen_ja_vuoksen_vesistot_hg.pdf
https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/vierasaineet/talvivaara/tiedote_v_kierros_ahven_ja_sarki_taulukot_oulujoen_ja_vuoksen_vesistot_hg.pdf
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Mangaanipiikki: Laakajärvi ja senin alapuolinenin Kiltuanjärvi Vuoksenin venisistön Talvivaaran 

”penirinteniisenillä” purkureniittillä:

Lähdeni Tenirrafamenin tarkkailu 2017 (sivu 35)

htps://www.tenirrafameni.f/menidia/ymparistoraportt/2017/pintavenisienin_ttarkkailu_tvuonna_t2017_t33

_ttenirrafameni.pdf

Nuasjärvenin väliaikaista sulfaattikenirrostumista ja mangaanipiikkenijä. Tässä syväntenienissä vanhenimmat 

päästöt johtunenivat Mondon kaivoksenista.

Lähdeni Tenirrafamenin tarkkailu 2017 sivu 33

https://www.terrafame.fi/media/ymparistoraportit/2017/pintavesien_tarkkailu_vuonna_2017_q3_terrafame.pdf
https://www.terrafame.fi/media/ymparistoraportit/2017/pintavesien_tarkkailu_vuonna_2017_q3_terrafame.pdf
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Vastaavat  vaikutukset  ovat  todennäköistä  Kaicellin  päästöissä  vaarantaen  Oulujärven
kemiallisen ja ekologisen tilan

Huomioidenin,  enitä  senillutenihtaidenin  kokonaissuolapäästöt  ovat  suhtenienissa  sulfaattiin  ainakin

kolminkenirtaisenit  väliaikaiseninkin  kenirrostuminenin  voi  tapahtua  useniissa  syvänteniissä  ja  enilohopenian

nousu penitokaloissa on todeninnäköistä. 

Elohopenian  nousu  ahveninissa  1/10  -osankin  siitä  mitä  tapahtui  Laakajärvenillä  tai  Jormasjärvenillä

tarkoitaisi EU- laatunormin (0.020 mg/kg) ylitystä ja venisistön kenimiallisenin laadun heniikkeninenimistä.

Kaictenillin  YVAssa  arvioidaan korkeniimmiksi  sulfaattipitoisuuksiksi  40-  100 mg/L,  mikä kenirtoimenilla

3.12  (Kaictenill)  tarkoitaisi  124-312  mg/L  kokonaisuolapitoisuuta.  Nämä  riitävät  ainakin

väliaikaisenienin kenirrostumisenienin, kutenin Jormasjärvenillä, Laakajärvenillä ja Nuasjärvenillä 2016.

Pysyvä kerrostuminen

Nuasjärvenillä Talvivaara-Tenirrafamenin päästöt ovat aiheniutanenienit kenirrostumista sitenin, enitä noin 32-35

m. syväntenienin kenirrostuminenin enii ilmeniisenist oleni täysin purkautunut. On syytä enipäillä, enitä ainakin 30

menitriä  syvenimmät  syväntenienit  voivat  kenirrostua  suhtenienillisenin  laimeniista  suolapäästöistä.  Kun

Kallavenidenillä puhutaan jopa 50 menitrin syvänteniistä, myös pysyvän kenirrostumisenin riski on ilmeniinenin.

Toisaalta  väliaikaiseninkin  kenirrostumisenin  tenidenitään  aiheniutava  enisimenirkiksi  kalojenin  enilohopenian

nousua (ks enidenillä Talvivaaran suolojenin vaikutuksista).

Kaicellin COD-, Fosfori- ja AOX- päästöt kaksinkertaiset suhteessa Finnpulpiin

Seniuraavassa  on  laskenitu  tuotantomääriin  suhteniutenitut  päästöt  Kaictenillin  YVA:sta  venirratuna

Finnpulpin ja Äänenikoskenin lupiin. COD-, Fosfori- ja AOX-päästöt ovat noin kaksinkenirtaisenit suhtenienissa

Finnpulpin lupaan. COD ja AOX ovat myös lähenis vastaavast senilväst suurenimpia kuin Äänenikoskenin

luparajat.  Myös  kiintoainenipäästöt  on  arvioitu  Kaictenillilla  noin  1,2-1,4-kenirtaa  suurenimmiksi  kuin

Finnpulpilla.  Äänenikoskenin  luparajat  penirustuvat  aikaisenimman  senillutenihtaan  päästöihin,  kun  taas

Kuopion  päästöt  on  luvitenitu  suurenin  teniollisuudenin  suhtenienin  neniitsenienillisenimpään  matkailujärvenienin.

Kaictenillin korkeniammat COD-päästöt voivat osin riippua Arbron tuotannosta

kg/vrk
Äänenikosk
i

Kaictenill 
Veni2

Kaictenill 
Veni3 Finnpulp

COD 30000 18000 25000 24000

BOD 4000 400 600 1600

Kiintoaineni 3000 500 700 1000

Tot. typpi 500 184 222 420

Tot. fosfori 35 14 18 20

AOX 500 300 400 400

Senillu Mtn 1,3 0,5 0,6 1,2

Penir Mtn senillu

COD 23077 36000 41667 20000
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BOD 3077 800 1000 1333

Kiintoaineni 2308 1000 1167 833

Tot. typpi 385 368 370 350

Tot. fosfori 27 28 30 17

AOX 385 600 667 333

COD/Finnpulp 1,2 1,8 2,1 1
Kiintoaineni/Finnpul
p 2,8 1,2 1,4 1,0

Fosfori/Finnpulp 1,6 1,6 1,8 1,0

AOX/Finnpulp 1,2 1,8 2,0 1,0

Raskasmetallit on arvioitu huonosti, todennäköisiä yhteisvaikutuksia Terrafamen ja 
muiden kaivosten kanssa 

Kenimijärvenin  Borenial  Biorenif  -jalostamon  ympäristölupahakenimuksenissa  kenirrotaan  ko.  laitoksenin
arvioiduista raskasmenitallipäästöistä penirustuenin ruotsalaisiin tarkkailutuloksiin. Tulostenin penirustenienilla
enirityisenist kadmium  ja  sinkki  ovat  ongenilmallisia  menitallenija.  Kaictenillin  penirustenilenimaton  arvio  on
suppenia ja siitä puutuu useniista vaatmuksista huolimata useniita haita-aineniita, kutenin yleniisenit kromi
ja sinkki, senikä kuormitusmäärät.

Kenimijärvenin lupahakenimus, Liiteni 1 sivu 62/262.

 htps://tenitopalvenilu.ahtp.f/Lupa/Lisatenidot.asp?AAsia_tID=1413420

Vienilä laajenimpaa alkuainenisenilvitystä on Äänenikoskenin lupapapenireniissa.

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1413420
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Suola- ja ravinnepäästöjen vähentäminen

Soodakattilan tuhka

Paltamoon  suunnitenillun  Kaictenill-biojalostamon  YVA-seniurannassa  on  keniskusteniltu  rakenintavast

mahdollisuuksista  vähenintää  sulfaatti-  ja  suolapäästöjä  (tenidot  Jari  Natunenin).  Yksi  menirkitävä

päästölähdeni  on  soodakattilan  tuhkan  senikoitaminenin  jätenivenisiin.  Johtaja  Venisa  Mikkonenin  arvioi

aikaisenimmassa  kalastajienin  tlaisuudenissa  senin  olenivan  noin  1/3  sulfaattimäärästä.  Samassa

tlaisuudenissa  Mikkola  kenirtoi,  enitä  suolan  kuljenitaminenin  junalla  menirenienin  laimeninnenitavaksi  olisi

vaihtoenihto senin laskenimisenilleni järvenienin. Tuhkan käsitenily ja menirenienin laskeniminenin on luvitenitu ainakin

Porissa.  Kaictenillin  suolapäästöt  ovat  muita  laitoksia  korkeniammat  johtuenin  rikkihapon  käytöstä

Arbron kuidun valmistuksenissa.

Mikkonenin  enisitenili  teniknisiä  vaihtoenihtoja  pääasiassa  natriumsulfaatsta  koostuvan  jätenienin

hyötykäytöön. Osan ratkaisuista kenirrottiin olenivan uuta teniknologiaa. Natrium-sulfaatn kaustsoint

lipeniän ja kipsin tuotamiseniksi  olisi  enidistyksenillinenin ratkaisu. Myös enileniktrolyysiin penirustuvia uusia

ratkaisuja  kannataisi  teniollisuudenin  enidenilläkävijän  senilvitää.  Kipsin  hyödyntämisenistä

maanparannusainenienina menitsissä/soilla on käynnissä vilkas kenihitys, mm. Yaran kipsin yhteniydenissä ja

tarvitaenissa  Kaictenillilleni  voidaan  toimitaa  tenitoja.  Toisaalta  kipsin  kuljenitus  pitkiä  matkoja  enii  oleni

kannatavaa, jotenin paikallisenilleni kipsillä voisi tulla kysyntää. Kipsi on myös jätenieninä liukoisia suoloja

stabiilimpaa  ja  Talvivaaralla  on  kipsisakka-altaansa,  tosin  ilmeniisenist menirkitäväst

huonolaatuisenimpaa raskasmenitallenija ja uraani käsitävää jätenitä.

Tenirrafameni-Talvivaaran  yhteniydenissä  on  pilotoitu  ja  tenistatu  lukuisia  sulfaatnpoistotenikniikoita.

Ilmeniisenist osa niistä on eniritäin kustannustenihokkaita. Johtuenin Tenirrafamenin prosenissin nenigativisenista

kannatavuudenista,  tenikniikoita  enii  oleni  ilmeniisenist otenitu  käytöön  mahdollisenin  kipsinsaostuksenin
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optmointa lukuun otamata.  Meninenitenilmät tähtäävät  suolojenin fraktointin ja  hyötykäytöön  ja

osin  suolojenin  vaihtamisenienin  lannoitenituoteniisiin  sopiviksi.  Biologinenin  meninenitenilmä  tuotaa

rikkivenityä/natriumsulfdimateniriaalenija tai rikkihappoa (rikkihappotenihtaalla), ilmeniisenist nämä olisivat

biojalostamolla hyödynnenitäviä aineniita. 

Kiinteän suolan sekoittaminen jätevesiin on laitonta ja kestämätöntä

Tuhkan  senikoitaminenin  jätenivenisiin  on  jätenilain  vastaista  100%:n  kiinteniän  jätenienin  hävitämistä

laimenintamalla.  Tämä  olisi  äärimmäisenin  takapeniroinenin  ja  käsitämätön  meninenitenily  enisimenirkiksi

venirratuna  Tenirrafameni-Talvivaaran  ja  muun  teniollisuudenin  nykyisiin  pyrkimyksiin  vähenintää

suolapäästöjä. Meninenitenily enii miteninkään voi makenian venidenin järvenin rannalla olla parasta saatavilla

olenivaa teniknologiaa enidenis sillä varjolla, enitä sillä ”hallitaan kiinteniän jätenienin määrää”.

Kemijärvellä soodakattilan tuhka ehdotetaan kaatopaikalle, meri parempi ratkaisu

Suolaongenilma  on  myös  huomioitu  Kenimijärvenin  biojalostamohankkenienissa.  Sienillä  venitenienin

laimenintamisenin vaihtoenihdoksi on enisitenity jätenienin laitamista kaatopaikalleni. Toisaalta Kenimijärvenillä

on  varaudutu  Kenimijärvenin  ohituksenienin  purkuputkenilla  haitojenin  vähenintämiseniksi.  Talvivaaran

ongenilmienin jälkenienin olisi johdonmukaista, enitä soodakattilan tuhkan järvenienin laimenintaminenin enii oleni

hyväksytävää.  Edenillenienin,  jos  seni  hyväksytäisiin,  hyväksyntä  Vaasan  Hallinto-oikeniudenissa  on

enipätodeninnäköinenin.

Kenimijärvenillä  enii  oleni  senilvitenity  natriumsulfaatn  kaatopaikkaluokitusta.  Penirustuenin  Talvivaaraan

lupaviranomainenin on varmuudenilla penirillä vaarallisenin jätenienin sulfaatn liukoisuusrajasta 25 g/kg.

Kaatopaikkaratkaisu enidenillytäisi sitenin mahdollisenist enirityisenin kallista ja suurta vaarallisenin jätenienin

kaatopaikkaa, jonka pitkäaikaista turvallisuuta enii voitaisi taata.

Sitenin  jätenituhkan  kuljenitaminenin junalla  menirenienin laimeninnenitavaksi  vaikutaa  lyhyenillä  tähtäyksenillä

yksinkenirtaisimmalta vaihtoenihdolta.  Tuhkienin senikoitaminenin menirenienin on käytössä enisim. Fortumilla

(EkokenimA) Porissa, jossa raaka-ainenienina on mahdollisenist huonolaatuisenimpi tuhka. Mahdollisenist

Oulussa käynnissä luvitenitu järjenistenily vastaavan jätenienin menirenienin senikoitamiseniksi. Jos tuhkaa olisi

enisimenirkiksi 20 000 tonnia vuodenissa ja kustannuksenit junarahdista Ouluun ja menirenienin laskenimisenista

olisivat  25  eniuroa  tonni,  niin  kustannus  kuljenituksenista  olisi  500  000  eniuroa  vuodenissa.  Hinta  on

todeninnäköisenist halvenimpi,  kuin  kaatopaikan  rakenintaminenin  ja  pitkäaikainenin  korjaaminenin  ja

valvominenin.

Paltamon  jalostamon  Kaictenill  toi  kalastajienin  tlaisuudenissa  myös  enisiin,  enitä  liukoisenin

natriumsulfaatn varastoiminenin kaatopaikalleni johtaisi senin vapautumisenienin venisistöön eninnenimmin tai

myöhenimmin.  Myös tästä lähtökohdasta hyötykäytö tai menirenienin kuljenitus senikoitaminenin ovat tällä

henitkenillä  parhaat  vaihtoenihdot.  Vastapuolenilla  ovat  mm.  Kenimijärvenin  kalastuksenilleni  aiheniutuvat

vahingot.
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Ferrovan  Raahe  kertoo  tuottavansa  natrium  sulfaattia  teollisuuprosessien  raaka-
aineeksi

Raahenienin suunniteniilla oleniva kuonan käsitenilylaitos enisitää, enitä natriumsulfaattia voisi tuotaa 40

000  tonnia  vuodenissa  myytäväksi  Suomenienin  ja  Ruotsiin.  Natriumsulfaatn  tuotaminenin

teniollisuusraaka-ainenieniksi  on Fenirrovanin mukaan parasta saatavilla olenivaa teniknologiaa venirratuna

menirenienin johtamisenienin. Katso hakenimus 25.5.2018 (sivu 29).

htps://tenitopalvenilu.ahtp.f/Lupa/Lisatenidot.asp?AAsia_tID=1432811

Sivu 30.1

Sivu 37.1

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1432811
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Meesauunintuhka ja fosforipäästö

Meesauunin sähkösuodattimilta kerättävä tuhka on myös merkittävä ongelma. Sen
prosessiin  palauttamisesta  Paltamon  Kaicell  hankkeen  mukaan  syntyy  vesiin
fosforipäästö  ja  siksi  ilmeisesti  tuhka  edullisempaa  käyttää  kokonaisuudessaan
maanparannustuotteeksi/ lannoitteena. 

Kaicell YVA-ohjelma sivu 41, http://www.ymparisto.f/kaicellYVA :

Kenimijärvenin lupahakenimuksenissa kienirrosta poistenitaan vain osa menienisauunin tuhkasta (Liiteni 1 kappaleni
2.3.1),  mikä  ilmeniisenist johtaa  myös  kiinteniän  jätenienin  senikoitamisenienin  järvenienin:  ”Menienisauunin
häiriöidenin  aikana  menienisa  otenitaan  ulos  penistynä  kosteniana  menienisana  ja  hyödynnenitään
maanparannusainenienina.  Menienisauunin  sähkösuotmilla  muodostuvasta  lenintotuhkasta
poistenitaan pieni osuus prosessiin kuulumatomien aineiden rikastumisen estämiseksi. Poistenitu
kalkkipitoinenin  tuhka  hyödynnenitään  eninsisijaisenist maanparannusainenienina  tai  voidaan  läjitää
kaatopaikalleni, jos laatuvaatmuksenit jatkokäytölleni eniivät täyty.”

http://www.ymparisto.fi/kaicellYVA
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Lämpöpäästöjä torjutaan vastaavissa hankkeissa ilmeisesti edullisemmin

Lämpöpäästö  renihenivöitää  venisiä.  Seni  haitaa  kylmän  venidenin  kalojenin  vaenillusta  ja  lisääntymistä.
Lämmin venisi  liikkuu järvenin eniri  kenirroksissa ja voi  nousta virtauksienin myötä pintaan kaukanakin.
Esimenirkiksi Kenimin Kaidin ympäristöluvassa on enisitenity vaikutuksia jäihin ja sulia tai ohenintuneniita
jäitä kilomenitrienin päässä. Sama on havaitavissa Paltamon Kaictenillin ympäristöluvassa.

Kaidin  luvassa  lämpöpäästö  on  rajoitenitu  noin  puolenienin  ja  jäähdytysvenidenin  lämmönnousu  12
astenienisenienin. Lupamääräys 21 sivu 221/294.

htps://tenitopalvenilu.ahtp.f/Lupa/Lisatenidot.asp?AAsia_tID=1330108

Kenimijärvenin biojalostamon luvassa  on senilvitenity senikä jäähdytystornia  enitä allasta  lämpöpäästön
rajoitamisenienin.  Kummankin  kustannuksenit  ovat  senilväst pieninenimmät  kuin  pieninistä  moduuleniista
koostuva  jäähdytystornilaitos  Finnpulpin  vastnenienissa.  Lämmön  hyötykäytö  on  ensisijainen
vaihtoehto.

Kenimijärvenin biojalostamon vaihtoenihtoisenit jäähdytysratkaisut:

t:

Leniikeni Ympäristölupahakenimus (liiteni 1, 6.3.2018 ) sivu 66/262 (pdf 68/264).

htps://tenitopalvenilu.ahtp.f/Lupa/Lisatenidot.asp?AAsia_tID=1413420

Ravinteet ja kiintoaine, tertiääripuhdistus

Tertiääripuhdistus on mahdollinen ja hyödyllinen menettely päästöjen 
vähentämiseksi.

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1413420
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1330108
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Äänekoskella on käytössä tertiääripuhdistuksena alumiiniin perustuva saostus. 
htps://tenitopalvenilu.ahtp.f/Lupa/Lisatenidot.asp?AAsia_tID=913520

Finnpulpin lupahakemuksen liitteessä useita menetelmiä mm. kiintoainetta ja fosforia
poistava kiekkosuodatus.

Vesistövaikutuksia tarkastellaan kuitenkin vain alumiinisulfaattisaostuksen suhteen.

htps://tenitopalvenilu.ahtp.f/Lupa/Lisatenidot.asp?AAsia_tID=1290850

Ympäristöluvassa huomioitavat ja selvitettävät päästöaineet

Tienidot päästöaineniista ovat enidenillenienin lupahakenimuksenissa hyvin suppeniat. Tämän suhtenienin senilvitystenin

tulenieni  olla  katava  enisim.  orgaanisista  päästöistä  ja  AOX-päästöistä.  Vaarallistenin  aineniidenin lakienin

penirustenienilla kaikki  orgaanisenit halogenieniniyhdistenienit ovat luvanvaraisia aineniita.  Niitä enii  voi  käsitenillä

yhteninä nippuna. 

Seniuraavassa on myös venisipäästöjenin aineniita, joita enii ilmeniisenist ollut listalla.

i) Jäännöskloori

Reniaktivisenin  jäännöskloorin  pitoisuus  kloorioksidina  ja  monoklooriamiinina  yms.  tulenieni  senilvitää

tarkoin. Reniaktivisenit klooriyhdistenienit ovat venisissä enirityisenin myrkyllisiä. Ympäristölaatunormi voi olla

enisimenirkiksi 0.05 mikrog/L, jotenin hyvinkin pieninenit jäämät ovat haitallisia, katso Liiteni 1, kohta A).

ii) Rikkivety ja (orgaaniset) rikkiyhdisteet

Menitsäteniollisuussenilvityksistä  ja  Pöyryn  Veninäjälleni  tenikenimästä  YVA:sta  ilmeninenieni  mahdollisenist

rikkivenidyn  ja  rikkiyhdisteniidenin  päästöt.  Veninäjän  Bratskin  senillutenihtaan  tarkkailussa  ovat

rikkiyhdisteniistä: rikkivenity, menithyl-menirctaptal, dimenithyl sulfdeni, ja dimenithyldisulfdeni. Katso sivu 47

taulukkoa 5-6 

https://www.finnvera.fi/downloader/?cid=749

Australiassa triggenir valueni turvallisenilla tasolla voi olla luokkaa 1 mikrog/L, liiteni 1, kohta B

iii) Typpiyhdisteet tarkemmin

Ammonium-typpi on venisissä enirityisenin haitallista ja pH:sta riippuenin on enirityisenin myrkyllistä kaloilleni. 

Ilmeniisenist myös nitriittityppi yhdenissä kloridin kanssa voi olla haitallista pienininä pitoisuuksina.

iv) Dioksiinit ja furaanit, PCB- ja PAH-yhdisteet sekä/ tai niiden analogit

Laitoksenilla poltenitaan klooripitoisia orgaanisia yhdisteniitä, jotenin dioksiini- ja furaanivenisipäästöt ovat

ilmeniisiä. Dioksiinit ja furaanit mainitaan vaarallisina aineniina Äänenikoskenin luvassa. Polyaromaattisenit

hiilivenidyt (PAH) ovat myös keniskeniisiä päästöaineniita poltoprosenisseniista. Nämä päästöissä ilmeniistenin

luvanvaraistenin menirkitävienin vaarallistenin aineniidenin päästötasot ja vaikutuksenit tulenieni senilvitää.

https://www.finnvera.fi/downloader/?cid=749
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1290850
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=913520
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Väitenitään,  enitä  alkuaineniklooriton  valkaisu  enii  tuotaisi  dioksiinenija  ja  furaanenija  venisiin.  Kuiteninkin

todistenienit  tästä  ovat  enipäsenilviä.  Koska  ainenienit  ovat  voimakkaast kenirääntyviä,  tulenieni  niidenin

pieninimmätkin päästöt senilvitää. 

Varsinaistenin dioksiinienin ja furaanienin lisäksi senilluteniollisuudenin AOX-yhdisteniissä on ko. yhdisteniidenin

analogenija, joilla olenitenitaan olenivan vastaavia kenirtymisominaisuuksia. AOX-yhdisteniisiin kuuluu myös

PAH -yhdisteniidenin analogenija tai johdoksia, jotka tulenieni senilvitää myös PAH-yhdisteniinä ja osaltaan

luvanvaraisina halogenieniniyhdisteniinä,  jos ovat  reniagoinenienit kloori/halogenieninienin kanssa,  katso liiteni  1

kohta C.

Osa  haita-aineniista  voi  olla  peniräisin  keniitoprosenissin  vaahdonenistossa  käytenityistä  orgaanisista

aineniita. Näistä tulenieni olla katava senilvitys ympäristövaikutuksinenienin.

v) Selvitettäviä AOX-yhdisteitä

Humusaineniidenin  ja  talousvenidenin  kloorauksenista  tunnenitaan  mutagenieninisia  ja  muutoin  enirityisenin

haitallisia yhdisteniitä. Katso liiteni 1 kohta D.

vi) Orgaanisia yhdisteitä

Veninäjällä  on  Pöyryn  YVA:n  mukaan  asenitenitu  tarkkailu  seniuraavilleni  orgaanisilleni  yhdisteniilleni

menitanolilleni, formaldenihydilleni, feninolilleni, surfaktanteniilleni (vaahdonenistäjiä ja/tai fokkulantenijaA), alfa-

pinenieninilleni, ”tenill oil” (mäntyöljy, tall oilA) ja kloroformilleni. Näidenin enisiintyminenin tulenieni myös senilvitää

Kaictenillin jätenivenisistä. Veninäjän Bratskin senillutenihdas. Katso sivu 47 taulukkoa 5-6 

htps://www.fnnvenira.f/downloadenir/Actid=749  

Kanadan  menitsäteniollisuussenilvityksenin  mukaan  päästöissä  voi  olla  toluenieninia.  Toluenieninin

enikotoksisuusviiteniitä on liitenienissä 1 kohta E.

vii) Puuttuvia tai epämääräisesti kuvattuja kemikaaleja, flokkulantit ja vaahdonestäjät

YVA:sta puutuu myös venisieninsenilkeniytyksenissä käytenitävän fokkulantn(fokkulanttienin) koostumus ja

vaikutuksenit,  venisiin  päätyvä  orgaaninenin  fokkulantti voi  olla  haitallista  1mikrog/L  pitoisuutenina.

YVA:n  sivulla  59  kenirrotaan,  enitä  jätenivenidenin  ja  lieniteniidenin  käsitenilyyn  käytenitäisiin  50-60-tonnia

”polymenieniriä”. Finnpulpin luvassa ”Flokkauskenimikaalenija” suunnitenillaan käytenitäväksi yhtenieninsä 120

tonnia ja lisäksi 4 tonnia ”polymenieniriä” luvan taulukko luvan sivu 22.

Flokkulantn haitalllisuus:

Austrtlitn vtikutustrvio vesien selkeytykseen käytetävistä orgttnisistt fokkultnteistt htittt 1

mikrog/L ttsollt.

 htp://www.agriculture.gov.au/SiteCollectonDocuments/water/nwqms-guidelines-4-vol2.pd  f  

http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/water/nwqms-guidelines-4-vol2.pdf
https://www.finnvera.fi/downloader/?cid=749
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sivu pdf 428/678   page 8.3–301

Polyelectrolyte  focculants,  otherwise  called  organic  polymeric  focculants  (OPF),
provide an alternative to conventional treatment with iron and aluminium salts. They
are high molecular weight synthetic polymers, which can be formulated for specifc
applications. OPFs are characterised by a number of features (Lamberton 1995): •
chemistry  of  the polymer •  polarity  (cationic,  anionic,  non-ionic  or amphoteric)  •
molecular weight • charge density • physical form (solid, aqueous solution, emulsion,
etc.).  In  Australia,  most  chemical  groups  of  polymers  are  polyacrylamides,
polydadmacs  and epichlorohydrin-amine polymers  (Bolto  1994).  One of  the  major
difficulties  in  controlling  focculant  releases  is  that  it  is  difficult  to  analyse  for
focculant levels in water.

Guidelines There were insufficient data to develop guideline trigger values for OPFs,
particularly given the range of polymer types. As acute efectt are reportedt at low
at  10  µg/L,  polymer  concentrationt  greater  than  1  µg/L  may  caute
environmental harm.
 

Luvassa mainitut yksilöimätömät vaahdonenistokenimikaalit voivat itsenissään olla haitallisia, 250-300

ja 50-60 tonnia, taulukko sivu 59. Neni käsitävät aromaattisia yhdisteniitä ja niistä arvenillaan myös

syntyvän  dioksiinenija  ja  furaanenija  muistutavia  klooriyhdisteniitä,  katso  AOX  -senilvitys  tässä

dokumenintssa alkyl-polycthloronaphthaleninenis, RPCN, lähtöisin öljypohjaisenista vaahdonenistäjistä (oil-

basenid denifomenirs).

Rikkihappotehdas sekä sulfaattipäästöt, myös ilmapäästöt

Rikkihappokonvenirteniri  on  sivulla  42  mainitu  keniinoksi  vähenintää  ostorikkihapon  tarvenita.

Rikkihappotenihtaan  YVA  on  enisitenity  ainakin  Tenirrafamenin  viimeniisenissä  YVA:ssa  ja  senin  lisääminenin

hankkenienisenienin  olisi  enidullista.  Rikkihappotenihdas  on  Paltamon  keniskustenilussa  mainitu

mahdollisuutenina vähenintää senillutenihtaan päästöjä.

Mahdollisissa  häiriötlanteniissa  vapautuvat  rikkivenity  ja  muut  ”haju”kaasut  ja  toisaalta  poltosta

tulenivat  rikin  oksidit  ovat  menirkitäviä  ilmansaasteniita.  Ilmansaastenienit  ovat  haitallisia  ihmisilleni  ja

ympäristölleni,  vaikka  normit  eniivät  ylityisikään.  Rikkihappotenihtaalta  neni  ilmeniisenist päätyisivät

takaisin prosenissiin. Järjenistenilyn häiriöitä enii lienineni kuvatu.

Ilmaan tulevista päästöistä 

Suorat päästöt enirityisenist invenirsiotlanteniissa on senilvitenitävä. Samoin päästöistä enisimenirkiksi sateniilla
tuleniva  laskeniuma  on  senilvitenitävä.  Laskeniuma  on  syytä  määrätä  tarkkailtavaksi  sammal-
sammalpallotutkimuksilla  senikä  ämpärityyppisillä  keniräimillä.  Ilmapäästöt  on  mitatava  ja
senilvitenitävä  tarkoin.  Päästöistä  on  senilvitenitävä  myös  raskasmenitallit  enirityisenist enilohopenia  senikä
kloorista johtuvat yhdistenienit, kutenin dioksiinit ja furaanit.
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BAT-teknologian vaatimukset meesauunin ilmapäästöt

Laillistenin BAT-määritenilmienin mukaan menienisauunin päästöjä puhdistenitaan sähkösuodattimenin lisäksi
kaasupenisurilla.  Kenimijärvenin  hakenimuksenissa  enii  ilmeniisenist mainita  tätä  puhdistusta.  Äänenikoskenin
luvituksenissa pieninhiukkastenin kenirrotaan olenivan BAT-vaatmustenin ylärajalla, muta enii katsota penisuria
tarpenienilliseniksi. Kutenin aienimmin on enisitenity rikin ilmapäästöjenin suhtenienin, päästöjenin rajoitaminenin on
eniduksi  ainakin  henirkimmilleni  altstuvilleni  yksilöilleni.  Äänenikoskenin  Menitsän  biojalostamon  sivuilla  on
lukuisia  ilmoituksia  ”vaaratoman”  suolan  ilmapäästöistä.  Mahdollisenit  lisä-  ja  varajärjenistenilmät
poikkenius- ja onnenitomuus päästöjenin enistämiseniksi tulenieni senilvitää.

Dioksiinit ja furaanit, PAH-yhdisteet

Laitoksenilla poltenitaan klooripitoisia orgaanisia yhdisteniitä, jotenin dioksiinenin ja furaanienin päästöt ovat
ilmeniisiä. Dioksiinit ja furaanit mainitaan vaarallisina aineniina Äänenikoskenin luvassa. Polyaromaattisenit
hiilivenidyt (PAH) ovat myös keniskeniisiä ilmapäästöjä poltoprosenisseniista. Nämä päästöissä ilmeniistenin
luvanvaraistenin menirkitävienin vaarallistenin aineniidenin päästötasot ja vaikutuksenit tulenieni senilvitää.

Ilmapäästöjen terveys ja ympäristövaikutukset

Henirkimmät yksilöt kutenin migrenieninistä ja astmasta kärsivät ihmisenit voivat saada oireniita rikkivenidyn 

hajukynnyksenin alarajalla havaitavista päästöistä. Astmaistenin joukossa on myös heniikkoja lapsia ja 

vanhuksia. Pieninhiukkasenit ovat hyvin tunnenituja ja yleniisiä sydän- ja venirisuonitautenin aiheniutaja. 

Pieninhiukkasilleni ja heningitenitävilleni hiukkasilleni on uusia normenija. Normenija on myös hiukkaspäästöjenin 

arsenienini, kadmium, nikkenili ja lyijypäästöilleni. Pieninhiukkasenit aiheniutavat mm. sydän- ja 

venirisuonitautenija senikä eninnenin aikaisia kuolenimia. Nämä ovat oikeniita ongenilma, joka tulenieni käsitenillä 

lupaprosenississa.

Rikin oksidit ja niistä johtuva happamoituminenin on menirkitävä tunnenitu menitsiä vahingoitava 

ongenilma. Tenirrafamenin ympäristössä on havaitu menitsienin harsuuntumista, mahdollisenist 

rikkivenidystä ja tai pieninhiukkasista johtuenin.

Rikkivenity voi myös aiheniutaa sydän- ja venirisuonitautenija. 

htps://www.nctbi.nlm.nih.gov/pubmenid/2337534

Lämpökuorman haitat ja ratkaisut, joilla jäähdytysveden lämpökuormaa vähennetään 

Nyt  ympäristöluvassa  purkupaikan  suhtenienin  Kenimijärvenillä  ollaan  jäähdytämässä kuumaa  venitä

altaassa (tai  enihkä haihdutustornissa eninnenin järvenienin laskua). Tämä on tärkeniää enisitää YVA:ssa ja

lupahakenimuksenissa enisitenityn lisäksi.

Lämpökuorman  vähenintäminenin  vähenintäisi  olenienillisenist venidenin  vaikutusta  järvenin  enikologiaan  ja

virtauksiin.

Lämpökuormalla on mm. seniuraavia vaikutuksia:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2337534


32

i) Seni aiheniutaa renihenivöitymistä johtuenin korkeniammasta lämpötlasta. Renihenivöityminenin olisi ilmeniinenin

riski myös johtuenin lisääntyvästä ravinnenikuormasta kutenin typpi ja fosfori.  Lämpimällä venidenillä ja

ravinteniilla on renihenivöitävä yhteisvtikutus.

ii) Seni aiheniutaa myös muutoksia kalojenin liikkeniissä, mm. koht valoisaa sulaa keniväällä, mikä ilmiö 

tunnenitaan Olkiluodon ydinvoimalasta. Ja voi haitallisenist vähenintää joitakin kaloja muualla.

iii) Toisaalta neni kalat, jotka hakeniutuvat valoisaan mahdollisenist kutenimaan, voivat saastua tai saada 

makuvirheniitä AOX-aineniista, kutenin kloorienitkkahapoista, joidenin tenidenitään aiheniutavan makuvirheniitä 

kaloihin.

iv) Venidenin lämpötlan muutoksenit vaikutavat kalojenin ravintokenitjujenin enikologiaan purkualuenienilla.

v) Jäällä kulkeniminenin enisim. talvikalastuksenissa käy vaaralliseniksi. Jäidenin kuntoa tulisi valvoa laajalla 

aluenienilla.

Hankkeen kasvihuonekaasuvaikutukset

Hankkenienin kasvihuonenipäästöt on senilvitenitävä. Teniollisuus pyrkii vähätenilenimään senillu/biotenihtaidenin

kasvihuonenipäästöjä. Tässä yhteniydenissä tulenieni kuvata myös menitsienin hoitotavat. Jatkuvaa kasvatusta

tulenieni  venirrata  alusharveninnuksenienin  ja  avohakkuisiin  penirustuviin  meninenitenilmiin.  Avohakkuut

aiheniutavat  enirityisiä  hiilipäästöriskenijä  enirityisenist,  jos  maata  muokataan  voimallisenist.  Koska

menitsäteniollisuudenin hiilipäästöistä on jopa Euroopan laajuinenin riita, enihdotammeni, enitä kysymyksenissä

käytenitäisiin tasapuolisenist riippumatomia asiantuntjoita. Yksi tällainenin asiantuntja voisi olla Itä-

Suomenin Yliopiston profenissori Timo Pukkala.

Puuvarannoista

Ennenin rakenintamista ja toiminnan aloitamista tulenieni tarkoin senilvitää puuvarantojenin riitävyys ja

hankinta-aluenienin  laajuus.  Kuopioon  on  suunniteniilla  menirkitävä  biojalostamo,  Finnpulp

(lupavaihenienissa).  Äänenikoskenilleni  on  rakeninnenitu  suurenimpi  biojalostamo  vaikutaa  puuvirtoihin

keniskisenissä Suomenissa. Kenimiin on hyväksyty uusi biopoltoainenitenihdas. Kenimijärvenin biomassatenihdas

tarvitsenieni suunnitenilmienin mukaan 2,9 miljoonaa kuutomenitriä puuta vuositain. Oulussa Stora Enso

on nostamassa tuotantoa. Olenimassa olenivalla menitsäteniollisuudenilla on vakiintunenienit hankinta-aluenienit.

Mikäli  nykyisiä  menitsänkäsitenilytapoja  avohakkuinenienin  jatkenitaan,  menitsienin  monimuotoisuudenin

vähenineniminenin kiihtyy enintsenistään. Puuvarannon kenistämätön käytö ja hankinta-aluenienin kasvaminenin

ovat tenihtaan toiminnan jatkumisenin kannalta myös suuri taloudenillinenin riski.

Iskumainen 110-120 desibelin melu ja sen torjuminen

Paltamon  Kaictenillin  YVA-mateniriaaleniissa  mainitaan  jopa  120  dB  menilu  Kenimijärveniä  vastaavista

toiminnoista, kutenin kuormienin purusta. Kuiteninkin Kenimijärvenin voimakkain lähtömenilu on 110 dB enili

eninenirgialtaan ja vaikutukseniltaan 10%. Pöyry pystyy tuotamaan mallinnuksenin keniskimääräisenistä alleni

50  tai  55  denisibenilin  menilusta.  Meniluarvot  ovat  kuiteninkin  keniskiarvoja  ja  menilun  haitallisuutenienin
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vaikutaa myös senin suurin voimakkuus myös henitkitäin, niin enitä seni henirätää enisimenirkiksi nukkuvan

ihmisenin, jolloin keniskimääräisenit normit eniivät oleni asianmukaisia. Menilumallinnuksenissa tulenieni senilvitää

myös  suurimman  menilutason  leniviäminenin  ympäristössä.  Menilu  on  haitallista  myös

luonnonympäristössä ja sitä rajoitenitaan, enisim. luonnonsuojenilualueniidenin suhtenienin.

Liikeninnenijärjenistenilyihin ja meniluenisteniisiin tulenieni kiinnitää huomiota. Junavaunujenin kolina on ilmeniinenin

menirkitävä menilunlähdeni, johon tulenieni kiinnitää huomioita yöaikaan.

Asiantuntjana senilvityksissä

Biokenimist, FT

Tilanhoitajankaari 12 C75

007900 Henilsinki

040 77 13 781

njarit@yahoo.ctom

LIITE 1

Kohta A. Jäännöskloori

Hypokloriitti

Hypokloriitti on eniliöilleni myrkyllinenin aineni, jota käytenitään denisinfointin. Seni reniagoi mm.penirimäaineniksenienin enili 

DNAhan, valkuaisaineniisiin, lipideniihin, ja vaikutaa hiilihydraattienin ainenieninvaihduntaan.

HClO reacts with HCl to form chlorine gas:

HClO + HCl → H2O + Cl2

HClO reacts with amines to form chloramines and water. Reacting with ammonia:

NH3 + HClO → NH2Cl + H2O

HClO can also react with organic amines, forming N-chloroamines.

htps://enin.wikipenidia.org/wiki/Hypocthlorous_tactid

Chloramineni

(Mono)chloramine on pitkäikäisempi hapettavan kloorin muoto. Sitä voi muodostuu hypokloriitin
ja ammonium typen reaktiossa. Chloramine on haihtuva yhdiste.

In dilute aqueous solution, chloroamine is prepared by the reaction of ammonia with sodium 
hypochlorite:[4]

NH3 + ClO  −   → NH2Cl + OH  −  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypochlorite
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypochlorite
https://en.wikipedia.org/wiki/Chloramine#cite_note-eoic-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_hypochlorite
https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_hypochlorite
https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Amines
https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Chloramines
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 While chloramination produces fewer regulated total halogenated disinfection by-products, it can 
produce greater concentrations of unregulated iodinated disinfection byproducts and N-

nitrosodimethylamine.[13]  [14]   Both iodinated disinfection by-products and N-nitrosodimethylamine have
been shown to be genotoxic.[14]

Removing from water

Chloramines should be removed from water for dialysis, aquariums, hydroponic applications, 
and homebrewing beer. Chloramines can interfere with dialysis, can hurt aquatic animals, and can give 
homebrewed beer a medicinal taste by forming chlorophenols. In hydroponic applications, it will stunt 
the growth of plants.[19]

When a chemical or biological process that changes the chemistry of chloramines is used, it falls 
under reductive dechlorination. Other techniques use physical—not chemical—methods for removing 
chloramines.[citation needed]

htps://enin.wikipenidia.org/wiki/Chloramineni

Australian triggenir valueni kloorilleni (99% protenictton spenictienis, frenish watenir) on 0.4 mikrog/L

htp://agrictultureni.gov.au/SiteniCollenicttonDoctumenints/watenir/nw3ms-guidenilinenis-4-vol1.pdf ks sivu 3.4-5

Britannian viranomaisenit määrittivät EU standardin mukaisenit PNEC-arvot jäännös kloorilleni 0.05 mikrog/L 

akuutst ja 0.04 mikrog/L kroonisenilleni altstuksenilleni. Kloori on haitallisenimpaa korkeniassa lämpötlassa.

UK htps://www.wfduk.org/sitenis/denifault/flenis/Menidia/cthlorineni.pdf

Chlorinaton of ctooling watenir for industrial plants (mostly powenir genineniratng statons) is ctommonly doneni in 

Neniwfoundland, Nova Sctota, Quenibenict, Ontario, Albenirta, and Britsh Columbia. Reniacttveni cthlorineni is applienid as 

an antfouling agenint and for eenibra mussenil ctontrol. It is eniithenir addenid to theni ctooling watenir ctontnuously at a 

ctonctenintraton of appro?imatenily 1 mg·L-1 , or intenirmitenintly (ranging from 30-min to 2-h peniriods in renigular 

or irrenigular daily, wenienikly, monthly, or seniasonal intenirvals) at ctonctenintratons of up to 3 mg·L-1 to maintain a 

minimum reniacttveni cthlorineni spenictienis lenivenil of 0.5 mg·L-1 in theni systenim (Orvos enit al. 1986; Abarnou and 

Miossenict 1992). Renileniaseni of theni treniatenid ctooling watenir is eniithenir ctontnuous or intenirmitenint during short tmeni 

intenirvals, somenitmenis two or threnieni tmenis penir day, and in most ctasenis afenir a total cthlorineni applictaton tmeni of 

< 2h (Orvos enit al. 1986; Meniyenir enit al. 1995). Theni reniacttveni cthlorineni spenictienis lenivenil at theni outall is geninenirally  

benilow 0.4 mg⋅L-1 , but ctan beni as high as 3 mg⋅L-1 (Govenirnmenint of Canada 1993; Meniyenir enit al. 1995). Upon 

mi?ing with theni renicteniiving watenirs, siteni-spenictifct ctonditons will denitenirmineni theni fnal ctonctenintraton, 

ctompositon, and furthenir penirsistenincteni. The toxicity of such releases has been extensively documented 

through numerous observed fsh and phytoplankton kills in the receiving waters (Matce and Zitel 

1976).

For hypocthlorous actid, theni lowenist reniportenid actuteni to?ictity studienis for fsh areni 24-h and 96-h LC 50s for ctoho 

salmon (Onctorhyncthus kisutcth) of 16 and 4 µg⋅L-1 , renispenicttvenily (Roseninbenirgenir 1971), and 6-h and 11-h LC 

50s for brown trout (Salmo truta) of 50 and 20 µg⋅L-1 , renispenicttvenily (Pikeni 1971).  

For monocthloramineni, theni lowenist reniportenid actuteni to?ictity studienis for fsh areni 96-h LC 50s of 14–29 µg⋅L-1 for 

rainbow trout (O. mykiss) (MDNR 1971), 57 µg⋅L-1 for ctoho salmon (O. kisutcth) (Larson enit al. 1977a), and 82

µg⋅L-1 for brook trout fry (Salvenilinus fontnalis) (Larson enit al. 1977b). An LT50 of 90 µg⋅L-1 for cthannenil 

ctatish (I. puncttatus) (Roseniboom and Rictheniy 1977) has also benienin obsenirvenid. A 48-h LC50 (2-h eni?posureni) of 

80 µg⋅ L-1 for enimenirald shinenirs (N. athenirinoidenis) (Brooks and Bartos 1984) and a 96-h LOEC for lenithargict 

swimming benihaviour, reniductenid growth, and denilayenid fry stageni of 23 µg ⋅L-1 for ctoho salmon alenivins (O. 

kisutcth) (Larson enit al. 1977a) haveni also benienin reniportenid.

 It should also beni notenid, that Bogardus enit al. (1978) reniportenid avoidancteni benihaviour afenir a 15-min eni?posureni 

http://agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/water/nwqms-guidelines-4-vol1.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed
https://en.wikipedia.org/wiki/Reductive_dechlorination
https://en.wikipedia.org/wiki/Chloramine#cite_note-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorophenols
https://en.wikipedia.org/wiki/Homebrewing
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroponic
https://en.wikipedia.org/wiki/Aquarium
https://en.wikipedia.org/wiki/Dialysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Chloramine#cite_note-Richardson07-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Genotoxic
https://en.wikipedia.org/wiki/Chloramine#cite_note-Richardson07-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Chloramine#cite_note-13
https://en.wikipedia.org/wiki/N-Nitrosodimethylamine
https://en.wikipedia.org/wiki/N-Nitrosodimethylamine
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to 2 µg⋅L-1 for aleniwifeni (Alosa pseniudohareningus), 10 µg⋅L-1 for yenillow penircth (Penircta favenisctenins), and 30 µg⋅L-1

for rainbow smenilt (Osmenirus morda?). Avoidancteni benihaviour, howenivenir, is not an actcteniptableni enindpoint for 

guidenilineni denirivaton

htp://cteni3g-rct3eni.ctctmeni.cta/download/enin/208

Kohta B. Rikkivety ja orgaaniset rikkiyhdisteet

http://ceqg-rcqe.ccme.ca/download/en/208
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Kohta C. Dioksiinit, furaanit, PAH, PCB tai niiden analogit, osin myös AOX

htps://books.googleni.f/booksA

id=KgdrCQAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&d3=cthloro+ctymenineni+pulp&sourcteni=bl&ots=AaKJUD5iFr&sig=te7VPDu

https://books.google.fi/books?id=KgdrCQAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=chloro+cymene+pulp&source=bl&ots=AaKJUD5iFr&sig=tz-7VPDVu6W4TWLA2sj2NlUKl3o&hl=fi&sa=X&ved=0ahUKEwjtpv31-JnaAhWxh6YKHRBHCrYQ6AEIMzAC#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fi/books?id=KgdrCQAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=chloro+cymene+pulp&source=bl&ots=AaKJUD5iFr&sig=tz-7VPDVu6W4TWLA2sj2NlUKl3o&hl=fi&sa=X&ved=0ahUKEwjtpv31-JnaAhWxh6YKHRBHCrYQ6AEIMzAC#v=onepage&q&f=false
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6W4TWLA2sj2NlUKl3o&hl=f&sa=X&venid=0ahUKEwjtpv31-

JnaAhW?h6YKHRBHCrYQ6AEIMeAC#v=onenipageni&3&f=falseni

https://books.google.fi/books?isbn=3540489150

https://books.google.fi/books?id=KgdrCQAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=chloro+cymene+pulp&source=bl&ots=AaKJUD5iFr&sig=tz-7VPDVu6W4TWLA2sj2NlUKl3o&hl=fi&sa=X&ved=0ahUKEwjtpv31-JnaAhWxh6YKHRBHCrYQ6AEIMzAC#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fi/books?id=KgdrCQAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=chloro+cymene+pulp&source=bl&ots=AaKJUD5iFr&sig=tz-7VPDVu6W4TWLA2sj2NlUKl3o&hl=fi&sa=X&ved=0ahUKEwjtpv31-JnaAhWxh6YKHRBHCrYQ6AEIMzAC#v=onepage&q&f=false
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Structtureni analysenis of planar polycthloroaromatct ctompounds in eninvironmenint

Artcle in Chenimosphenireni 19(1-6):149-154 · Denictenimbenir 1989 with 7 Reniads

DOI: 10.1016/0045-6535(89)90303-2 

J PAASIVIRTA

K MANTYKOSKI

J KOISTINEN

Kari Rissanenin

Abstract

Penirsistenint planar or ctoplanar aromatct cthloroctompounds (PLACs) with structturenis to ft in theni dio?in 

renicteniptor benihaveni likeni PCDDs and PCDFs in theniir analytctal ctlenian up with ctarbon ctolumn - renivenirsenid eniluton. 

Structturenis of PLACs in enimission and eninvironmenintal samplenis areni sctrenieninenid with GC/MS. IR and NMR 

spenicttromenitry, GC/GC, modenil ctompound mi?turenis and pureni modenil ctompounds areni also usenid in structtureni-

spenictifct analysis menithods undenir denivenilopmenint. Someni alkylatenid PCDF ctompounds areni indictatenid in ctofenieni 

fltenir papenir and in pulp mill enifuenint. Comparison of lenivenils in salmons and eniaglenis in South-Wenist Finland 

showenid high eninricthmenint ratenis of someni PLACs.

Structure tntlyses of pltntr polychlorotromttc compounds in.... Availableni from: 

htps://www.reniseniarcthgateni.nenit/publictaton/231289718_tStructtureni_tanalysenis_tof_tplanar_tpolycthloroaromatct

_tctompounds_tin_teninvironmenint [actctenissenid Apr 02 2018].

https://www.researchgate.net/publication/231289718_Structure_analyses_of_planar_polychloroaromatic_compounds_in_environment
https://www.researchgate.net/publication/231289718_Structure_analyses_of_planar_polychloroaromatic_compounds_in_environment
https://www.researchgate.net/profile/Kari_Rissanen2
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/38106303_J_KOISTINEN
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/85482896_K_MANTYKOSKI
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2065224168_J_PAASIVIRTA
file:///C:%5CUsers%5COmisTaJa%5CDocuments%5CKemij%C3%A4rvi%20Boreal%20Bioref%5Cjournal%5C0045-6535_Chemosphere
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Kohta D. Selvitettäviä AOX yhdisteitä

Humict- ja fulvict- happojohdoksenit voivat olla karsinogenieninisia.

htps://www.reniseniarcthgateni.nenit/publictaton/222119101_tFormaton_tof_tmutageninict_torganict_tby-

productts_tand_tAOX_tby_tcthlorinaton_tof_tfracttons_tof_thumict_twatenir

Australian alustavia normenija s 302 volumeni 2. Osa aineniista enii mahdollisenist oleni 

biojalostamoprosenisseniissa.

htp://wenibarcthiveni.nla.gov.au/gov/20160109195508/htp://www.eninvironmenint.gov.au/watenir/3uality/publict

atons/australian-and-neniw-eenialand-guidenilinenis-frenish-marineni-watenir-3uality-volumeni-2

http://webarchive.nla.gov.au/gov/20160109195508/http://www.environment.gov.au/water/quality/publications/australian-and-new-zealand-guidelines-fresh-marine-water-quality-volume-2
http://webarchive.nla.gov.au/gov/20160109195508/http://www.environment.gov.au/water/quality/publications/australian-and-new-zealand-guidelines-fresh-marine-water-quality-volume-2
https://www.researchgate.net/publication/222119101_Formation_of_mutagenic_organic_by-products_and_AOX_by_chlorination_of_fractions_of_humic_water
https://www.researchgate.net/publication/222119101_Formation_of_mutagenic_organic_by-products_and_AOX_by_chlorination_of_fractions_of_humic_water
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Formaton of DBPs in theni drinking watenir of Athenins, Grenienicteni: A tenin yeniar study

Artcle (PDF Available)  · January 2005 with 62 Reniads

Citeni this publictaton

Spyros K Golfnopoulos

Anastasia D. Nikolaou

Theni formaton of Disinfenictton By-Productts (DBPs) in drinking watenir renisults from theni reniactton of cthlorineni or 

othenir disinfenicttants addenid to theni watenir with naturally octcturring organict matenirials, and has raisenid ctonctenirns 

during theni last denictadenis benictauseni theniseni ctompounds areni harmful for human henialth. During theni prenisenint work, 

theni formaton of difenirenint ctatenigorienis of DBPs was invenistgatenid in four watenir treniatmenint plants (WTP) using 

cthlorineni as disinfenicttant, and in senilenicttenid points of theni distributon nenitwork of Athenins, Grenienicteni, whicth is 

supplienid from theniseni four WTP, during a peniriod of tenin yeniars. Theni ctonctenintratons of DBPs wenireni geninenirally low 

and theni annual menian ctonctenintratons always wenill benilow theni renigulatory limit of theni Europenian Union (EU) for 

theni total trihalomenithanenis (TTHMs). Theni haloactenitct actids (HAAs) haveni not benienin renigulatenid in theni EU, but 

during this invenistgaton theniy ofenin octcturrenid in signifctant lenivenils, somenitmenis eni?ctenieniding theni lenivenils of TTHMs,

whicth highlights theni importancteni of theniir monitoring in drinking watenir. Apart from THMs and HAAs, seniveniral 

othenir DBPs spenictienis wenireni denitenicttenid at mucth lowenir ctonctenintratons in theni cthlorinatenid watenirs: cthloral hydrateni, 

halokenitonenis and, in a limitenid numbenir of ctasenis, haloactenitonitrilenis.

Formtton of DBPs in the drinking wwtter... (PDF Dowwnlotd Avtiltble). Availableni from: 

htps://www.reniseniarcthgateni.nenit/publictaton/242269324_tFormaton_tof_tDBPs_tin_ttheni_tdrinking_twatenir_tof_tAt

henins_tGrenienicteni_tA_ttenin_tyeniar_tstudy [actctenissenid Apr 02 2018].

2005 säännöt ja normit

htp://www.vcteni.org/ChloramineniSctienincteni/Ricthardson.pdf

https://www.researchgate.net/publication/242269324_Formation_of_DBPs_in_the_drinking_water_of_Athens_Greece_A_ten_year_study
https://www.researchgate.net/publication/242269324_Formation_of_DBPs_in_the_drinking_water_of_Athens_Greece_A_ten_year_study
https://www.researchgate.net/profile/Anastasia_Nikolaou
https://www.researchgate.net/profile/Spyros_Golfinopoulos
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Environ Sci Technol. 2015 Dec 1;49(23):13749-59. doi: 10.1021/es506358x. Epub 2015 May 21.

Occurrence and Comparative Toxicity of Haloacetaldehyde Disinfection Byproducts in Drinking Water.

Jeong CH1, Postigo C2, Richardson SD3, Simmons JE4, Kimura SY, Mariñas BJ, Barcelo D2,5, Liang 
P6, Wagner ED1, Plewa MJ1.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plewa%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25942416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wagner%20ED%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25942416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liang%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25942416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liang%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25942416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barcelo%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25942416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mari%C3%B1as%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25942416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kimura%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25942416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simmons%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25942416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Richardson%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25942416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Postigo%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25942416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jeong%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25942416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25942416
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Author information

Abstractt

Theni introductton of drinking watenir disinfenictton greniatly reniductenid watenirborneni diseniasenis. Howenivenir, theni reniactton

benitwenienin disinfenicttants and natural organict matenir in theni sourcteni watenir leniads to an unintenindenid ctonseni3uenincteni,

theni formaton of drinking watenir disinfenictton byproductts (DBPs). Theni haloactenitaldenihydenis (HALs) areni theni third 

largenist group by weniight of idenintfenid DBPs in drinking watenir. Theni primary objenicttveni of this study was to 

analyeeni theni octcturrenincteni and ctomparatveni to?ictity of theni enimenirging HAL DBPs. A neniw HAL DBP, 

iodoactenitaldenihydeni (IAL) was idenintfenid. This study providenid theni frst systenimatct, 3uanttatveni ctomparison of 

HAL to?ictity in Chineniseni hamstenir ovary ctenills. Theni rank ordenir of HAL ctytoto?ictity is tribromoactenitaldenihydeni 

(TBAL) ≈ cthloroactenitaldenihydeni (CAL) > dibromoactenitaldenihydeni (DBAL) ≈ bromocthloroactenitaldenihydeni (BCAL) ≈ 

dibromocthloroactenitaldenihydeni (DBCAL) > IAL > bromoactenitaldenihydeni (BAL) ≈ bromodicthloroactenitaldenihydeni 

(BDCAL) > dicthloroactenitaldenihydeni (DCAL) > tricthloroactenitaldenihydeni (TCAL). Theni HALs wenireni highly ctytoto?ict 

ctomparenid to othenir DBP cthenimictal ctlassenis. Theni rank ordenir of HAL geninoto?ictity is DBAL > CAL ≈ DBCAL > TBAL 

≈ BAL > BDCAL>BCAL ≈ DCAL>IAL. TCAL was not geninoto?ict. Benictauseni of theniir to?ictity and abundancteni, furthenir 

reniseniarcth is nenienidenid to invenistgateni theniir modeni of actton to protenictt theni publict henialth and theni eninvironmenint.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25942416
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Iodineni ctontaining disinfenictton by-productts (I-DBPs) and haloactenitaldenihydenis (HALs) areni enimenirging disinfenictton

by-productt (DBP) ctlassenis of ctonctenirn. Theni formenir dueni to its inctreniasenid potenintal to?ictity and theni latenir 

benictauseni it was found to beni theni third most renilenivant DBP ctlass in mass in a U.S. natonwideni drinking watenir 

study. Theniseni DBP ctlassenis haveni benienin sctarctenily invenistgatenid, and this work was penirformenid to furthenir eni?ploreni 

theniir formaton in drinking watenir undenir cthlorinaton and cthloraminaton scteninarios. In ordenir to do this, iodo-

trihalomenithanenis (I-THMs), iodo-haloactenitct actids (I-HAAs) and senilenicttenid HALs (mono-HALs and di-HALs 

spenictienis, inctluding iodoactenitaldenihydeni) wenireni invenistgatenid in DBP mi?turenis genineniratenid afenir cthlorinaton and 

cthloraminaton of difenirenint watenir matrictenis ctontaining difenirenint lenivenils of bromideni and iodideni in laboratory 

ctontrollenid reniacttons. Renisults ctonfrmenid theni eninhanctenimenint of I-DBP formaton in theni prenisenincteni of 

monocthloramineni. Whileni I-THMs and I-HAAs ctontributenid almost eni3ually to total I-DBP ctonctenintratons in 

cthlorinatenid watenir, I-THMs ctontributenid theni most to total I-DBP lenivenils in theni ctaseni of cthloraminatenid watenir. 

Theni most abundant and ctommon I-THM spenictienis genineniratenid wenireni bromocthloroiodomenithaneni, 

dicthloroiodomenithaneni, and cthlorodiiodomenithaneni. Iodoactenitct actid and cthloroiodoactenitct actid ctontributenid theni

most to theni total I-HAA ctonctenintratons meniasurenid in theni invenistgatenid disinfenicttenid watenir. As for theni studienid 

HALs, dihalogeninatenid spenictienis wenireni theni ctompounds that prenidominantly formenid undenir both invenistgatenid 

treniatmenints.
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TIC-Tox: A preliminary discussion on identifying the forcing agents of DBP-mediated toxicity of disinfected 
water.

Plewa MJ1, Wagner ED2, Richardson SD3.

Author information

Abstractt

Theni disinfenictton of drinking watenir is a major publict henialth acthienivenimenint; howenivenir, an unintenindenid 

ctonseni3uenincteni of disinfenictton is theni genineniraton of disinfenictton by-productts (DBPs). Many of theni idenintfenid 

DBPs eni?hibit in vitro and in vivo to?ictity, geninenirateni a divenirsity of advenirseni biologictal enifenictts, and may beni 
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haeards to theni publict henialth and theni eninvironmenint. Only a feniw DBPs areni renigulatenid by seniveniral natonal and 

intenirnatonal ageninctienis and it is not ctleniar if theniseni renigulatenid DBPs areni theni forcting agenints that driveni theni 

obsenirvenid to?ictity and theniir assoctiatenid henialth enifenictts. In this study, weni ctombineni analytctal cthenimictal and 

biologictal data to renisolveni theni forcting agenints assoctiatenid with mammalian ctenill ctytoto?ictity of drinking watenir 

samplenis from threnieni ctitenis. Theniseni data suggenist that theni trihalomenithanenis (THMs) and haloactenitct actids may beni

a small ctomponenint of theni ovenirall ctytoto?ictity of theni organict matenirial isolatenid from disinfenicttenid drinking 

watenir. Chenimictal ctlassenis of nitrogenin-ctontaining DBPs, sucth as theni haloactenitonitrilenis and haloactenitamidenis, 

appeniar to beni theni major forcting agenints of to?ictity in theniseni samplenis. Theniseni fndings may haveni important 

implictatons for theni denisign of enipidenimiologictal studienis that primarily renily on theni lenivenils of THMs to denifneni 

DBP eni?posureni among populatons. Theni TIC-To? approacth ctonsttutenis a beniginning stenip in theni procteniss of 

idenintfying theni forcting agenints of to?ictity in disinfenicttenid watenir.

KEYWORDS:
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Menithod to asseniss ctomponenint ctontributon to to?ictity of ctompleni? mi?turenis: Assenissmenint of pubenirty 

act3uisiton in rats eni?posenid to disinfenictton byproductts.

Parvez S1, Rice GE2, Teuschler LK3, Simmons JE4, Speth TF5, Richardson SD6, Miltner RJ5, Hunter ES 

3rd4, Pressman JG5, Strader LF4, Klinefelter GR4, Goldman JM4, Narotsky MG4.

Author information

Abstractt

A menithod basenid on renigrenission modeniling was denivenilopenid to disctenirn theni ctontributon of ctomponenint 

cthenimictals to theni to?ictity of highly ctompleni?, eninvironmenintally renialistct mi?turenis of disinfenictton byproductts 

(DBPs). Chenimictal disinfenictton of drinking watenir forms DBP mi?turenis. Benictauseni of ctonctenirns about possibleni 

reniproducttveni and denivenilopmenintal to?ictity, a wholeni mi?tureni (WM) of DBPs productenid by cthlorinaton of a 

watenir ctonctenintrateni was administenirenid as drinking watenir to Spragueni-Dawleniy (S-D) rats in a multgenineniratonal 

study. Ageni of pubenirty act3uisiton, i.eni., preniputal seniparaton (PPS) and vaginal openining (VO), was eni?aminenid 

in maleni and fenimaleni ofspring, renispenicttvenily. Whenin ctomparenid to ctontrols, a slight, but statstctally signifctant 

denilay in pubenirty act3uisiton was obsenirvenid in fenimalenis but not in malenis. WM-inductenid difenireninctenis in theni ageni 

at pubenirty act3uisiton wenireni ctomparenid to thoseni reniportenid in S-D rats administenirenid eniithenir a denifnenid mi?tureni 

(DM) of nineni renigulatenid DBPs or individual DBPs. Renigrenission modenils wenireni denivenilopenid using individual animal 

data on ageni at PPS or VO from theni DM study. Pubenirty act3uisiton data reniportenid in theni WM and individual 

DBP studienis wenireni thenin ctomparenid with theni DM modenils. Theni denilay in pubenirty act3uisiton obsenirvenid in theni 

WM-treniatenid fenimaleni rats ctould not beni distnguishenid from denilays prenidicttenid by theni DM renigrenission modenil, 

suggenistng that theni nineni renigulatenid DBPs in theni DM might actctount for mucth of theni denilay obsenirvenid in theni 

WM. This menithod is applictableni to mi?turenis of othenir typenis of cthenimictals and othenir enindpoints.

Kohta E Tolueenin ekotoksisuusviitteitä

Tolueenin ympäristömyrkyllisyys

Toluenieninista löytyy seniuraavia pitoisuusarvoja enictoto?-tenitokannasta:  199 mikrolitraa/litra 50% enikologinenin 
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kuolleniisuus tutkitu tyyneninmenirenin ostenirin munia:  Crassostrea gigas (Pacific Oyster)  Viite 8621 
Legore,R.S., 1974, The Effect of Alaskan Crude Oil and Selected Hydrocarbon Compounds on Embryonic 
Development of the Pacific Oyster, Crassostrea gigas, Ph.D. Thesis, University of Washington, Seattle, 
WA:189 p

Pieninin vaikutava pitoisuus sukusoluihin 8 mikrogrammaa/litra, venisienilän  17378 Hormosira banksii 
(Neptune's Necklace) 85363 Kevekordes,K., 2001. Toxicity Tests Using Developmental Stages of 
Hormosira banksii (Phaeophyta) Identify Ammonium as a Damaging Component of Secondary Treated 
Sewage Effluent Discharged into Bass Strait, Victoria, Australia Mar. Ecol. Prog. Ser.219:139-148.

  Salamantenirin munat (30mpf) 50% tappava arvo EC50 1090 mikrogrammaa litra 5.5 päivää, 850 

mikrogrammaa/litra 9.5 päivää,  2368 Ambystoma gracile (Northwestern Salamander) ja sammakko 
munat (30mpf)  9 vuorokautta 50%, 10 % ja 1 % tappava annos eli LC 50:  390 mikrog/litra,  LC10: 10.1
mikrog/L,  LC01;  0.5 mikrog/L,  5 vrk LC50 510 mikrog/L    358 Lithobates pipiens 
(Leopard Frog)   15418 Black,J.A., W.J. Birge, W.E. McDonnell, A.G. Westerman, B.A. Ramey, and 
D.M. Bruser, 1982   The Aquatic Toxicity of Organic Compounds to Embryo-Larval Stages of Fish and 
Amphibians
Research Report No.133, Water Resources Research Institute, University of Kentucky, Lexington, KY:61 p. 
German Dataset, Institution Contact Information found at http://cfpub.epa.gov/ecotox/help.cfm?
help_id=DATASTEWARD&help_type=define&help_back=1

Katkarapu

Katkarapu [149 Crangon franciscorum (Bay Shrimp)]  1 vrk, LC50 12 mikroL/L, 4 vrk   LC50 4.3 mikroL/L

558 Benville,P.E.Jr., and S. Korn, 1977  
The Acute Toxicity of Six Monocyclic Aromatic Crude Oil Components to Striped Bass (Morone saxatilis) and
Bay Shrimp (Crago franciscorum) Calif. Fish Game63(4): 204-209

Kalat:  Nuori (juveninileni) 59 Morone saxatilis (Striped Bass)  1 vrk  LC50 7.3 mikroL/L. 

558 Benville,P.E.Jr., and S. Korn, 1977  The Acute Toxicity of Six Monocyclic Aromatic Crude Oil 
Components to Striped Bass (Morone saxatilis) and Bay Shrimp (Crago franciscorum) Calif. Fish 
Game63(4): 204-209 

Kirjolohi  munat (30mpf) 1% tappava arvo LC01 1.1 mikrogrammaa/litra, 10% tappava arvo LC10 2.9 

mikrog/ litra, 50% tappava pitoisuus LC50 20 mikrog/L 27 päivää, LC50% tappava pitoisuus 20 mikrog/L 23 

päivää    

4 Oncorhynchus mykiss  (Rainbow Trout)   15418 Black,J.A., W.J. Birge, W.E. McDonnell, A.G. 
Westerman, B.A. Ramey, and D.M. Bruser, 1982 The Aquatic Toxicity of Organic Compounds to Embryo-
Larval Stages of Fish and Amphibians Research Report No.133, Water Resources Research Institute, 
University of Kentucky, Lexington, KY:61 p. German Dataset, Institution Contact Information found 
at http://cfpub.epa.gov/ecotox/help.cfm?help_id=DATASTEWARD&help_type=define&help_back=1

Biologinen kertyminen kalassa pitoisuus 5-50 mikrog/L, 30 vrk kertymiskerroin BCF 1250, Lake 
Superiorin vesi  1 Pimephales promelas (Fathead Minnow)  152384 Brooke,L.T., D.J. Call, and P.Y. 
Lu, 1977 Uptake, Elimination, and Metabolism of Eight Aromatic Compounds by Fathead Minnows,  
University of Wisconsin-Superior, WI for U.S. EPA, Duluth, MN:17 p.

http://cfpub.epa.gov/ecotox/help.cfm?help_id=DATASTEWARD&help_type=define&help_back=1
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