
Onko kaloilla päänsärkyä?  
Lääkejäämien vaikutukset vesistöissä

   Puheenvuoroja Ympäristötiedon foorumin tilaisuudesta  3/2016

Vesiympäristöön päätyvät lääkejäämät ja niiden ai-
heuttamat riskit ovat kasvava ympäristöongelma, joka 
tulisi huomioida julkisessa keskustelussa ja päätök-
senteossa. Suomessa lääkeainejäämät vesistöissä ovat 
pieniä eikä niiden odoteta olevan ihmiselle vaarallisia. 
Lääkejäämien on kuitenkin osoitettu vaikuttavan nega-
tiivisesti kaloihin ja muihin vesieliöihin, ja asiantuntijat 
ovat huolissaan eri aineiden tuntemattomista yhteis-
vaikutuksista. Ympäristötiedon foorumin seminaarissa 
kuultiin eri alojen asiantuntijoiden sekä käytännön 
toimijoiden näkemyksiä siitä, millaisia ratkaisuja ongel-
maan on tarjolla, kenelle kuuluu vastuu ja mitä asiassa 
pitäisi tehdä.

Lääkejäämien lähteinä kotitaloudet, sairaalat, 
maatalous ja teollisuus

Lääkkeistä päätyy oikein käytettynäkin jäämiä vesis-
töihin eritteiden mukana, ja väestönkasvun seurauk-
sena nämä lääkejäämät paikallistuvat. Myös ikäänty-
misen myötä lääkkeiden käyttö lisääntyy entisestään. 
Lääkeaineiden päästöjä syntyy kotitalouksista, sairaa-
loista ja hoitolaitoksista, teollisuudesta sekä tuotan-
toeläinten lääkinnästä. Lääkejäämien ympäristövaiku-
tuksia ei kokonaisvaltaisesti tunneta ja olemassa oleva 
tieto vaikutuksista on hajanaista.

Yhteisvaikutukset huolestuttavat

Esimerkiksi tulehduskipulääkkeinä käytettyjen 
ibuprofeiinin ja diklofenaakin sekä hormonien määrät 
suomalaisvesistöissä ovat sellaista tasoa, jolla saattaa 
olla vaikutuksia vesieliöille. Erityinen huolenaihe ovat 
eri aineiden yhteisvaikutukset, joita tutkimuksissa ei 
tähän mennessä ole mitattu tai otettu huomioon. 
Vaikutuksia voi olla vaikea havaita, mutta pitkään jat-
kuvina ne voivat olla dramaattisia. Tieto aiheesta kui-
tenkin lisääntyy koko ajan, ja parhaillaan on valmistu-
massa Itämeren alueen kattava selvitys lääkeaineista. 
Suomessa elintarvikkeiksi kasvatetun kalan lääkeaine-
pitoisuuksia seurataan ottamalla säännöllisesti näyt-
teitä. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran valvonnassa 
Suomessa kasvatetussa kalassa lääkejäämät ovat alle 
raja-arvojen. Vesistöjen lisäksi lääkeaineet voivat pää-
tyä myös lannan ja lietteen mukana pelloille ja maata-
louteen, ja sitä myötä ruokaketjuun (ks. kuvio 1).

Kiertotalous tuo uusia haasteita  
jätevedenpuhdistukselle

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys sen olennaisena 
osana asettavat jatkossa uusia vaatimuksia myös jä-
tevedenpuhdistukselle. Ravinteiden kierrätyksessä on 



erityisen tärkeää huolehtia, että lääke- ja muiden hai-
tallisten aineiden pitoisuudet ovat turvallisella tasolla. 
Ensisijaisesti eloperäistä kiintoainetta poistamaan 
rakennettuja vedenpuhdistamoja ei ole nykyisellään 
suunniteltu käsittelemään pieniä molekyylejä, kuten 
lääkeaineita, joiden pitoisuudet jätevedessä saattavat 
olla pieniä, mutta jotka silti voivat aiheuttaa vaikutuk-
sia vesistöissä.

Osa lääkeaineista on biohajoamattomia ja erittäin ve-
siliukoisia, jolloin niiden poistamiseen ei ole olemassa 
keinoja. Lääkeaineet kuitenkin tarttuvat suurimmaksi 
osaksi lietteeseen ja poistuvat sen myötä vesistöstä. 
Kiertotaloudessa tavoitellaan lietteen parempaa hyö-
dyntämistä, mutta lietteeseen imeytyneet lääkeaineet 
muodostavat todellisen ja imagoriskin lietteen käy-
tölle. Kun lietteitä käytetään biokaasun tuotannossa, 
osa jo tarttuneista lääkeaineista vapautuu lieteveteen 
ja palautuu kiertoon. Lannoitekäytössä lääkeaineiden 
taas pelätään siirtyvän ruoantuotantoon.

Lääkejäämien poistaminen vaatii isoja  
investointeja

Käsitellyssä jätevedessä on luonnosta peräisin olevaa 
haitatonta orgaanista ainetta milligrammoja ja lää-
keaineita nanogrammoja litrassa. Selektiivistä tapaa 
saada lääkeaineet erotettua haitattomasta orgaanises-
ta aineesta ei kuitenkaan ole olemassa. Lääkejäämät 
voidaan poistaa 95-prosenttisesti esimerkiksi otsonin, 
UV-valon, aktiivisten hapetustekniikoiden (AOP) tai 
aktiivihiilen avulla. Hajottavaa ainetta (valoa, sähköä, 
aktiivihiiltä, happea), tarvitaan kuitenkin isoja määriä 
ja se maksaa. Ruotsalaisissa tutkimuksissa on laskettu 
että tällainen puhdistus maksaisi 100-600 miljoonaa 

Kuvio 1. Esimerkkejä tutkituista lääkeainevai-
kutuksista vesieläimiin

1.  Mielialalääke oksatsepaamille altistettujen 
ahvenien aktiivisuus ja rohkeus lisääntyivät 
merkittävästi, mutta sosiaalisuus ja kiinnostus 
lajikumppaneita kohtaan vähenivät ja syömis-
käyttäytyminen muuttui radikaalisti. Ahvenet 
olivat ahneempia ja rohkeampia sekä näin haa-
voittuvampia pedoille. Tutkimuksessa käytettiin 
suhteellisen korkeaa altistusta, jollainen voisi 
löytyä vain jätevesipitoisesta vesistöstä. 

2.  Hietatokon altistuksessa ehkäisypillerihormoni 
EE2:lle havaittiin radikaaleja vaikutuksia lisään-
tymiskäyttäytymiseen: koiraan koon merkitys 
valintatekijänä parittelussa väheni, kun se yleen-
sä on tärkein kriteeri. Vaikutuksia havaittiin jo 
sellaisilla pitoisuuksilla hormonialtistusta, jotka 
eivät vielä aiheuttaneet havaittavia fysiologisia 
muutoksia kalassa. Kanadassa järviolosuhteissa 
tehdyssä tutkimuksessa isommalla pitoisuudella 
(10 ng/l) ja pidemmällä aikavälillä (7 vuotta) 
lajin sukupuolijakauma muuttui naarasvoittoi-
seksi ja kalakanta romahti. 

3.  Suomalaisella kalankasvatuslaitoksella on käy-
tännössä havaittu antibioottiresistenssin kasvua 
sulfonamidiantibioottia käytettäessä. Laitokses-
ta on päätynyt vesistöjen pohjalle antibiootteja 
ruoan ja jätöksien mukana, jolloin sedimentissä 
on havaittu sekä antibiootteja että resistentti-
geenejä.



euroa vuodessa ja Suomessa hinta olisi todennäköi-
sesti samaa luokkaa. Esimerkkejä löytyy esimerkiksi 
Sveitsistä, jossa lääkeaineet ovat riski pintavesistä 
otettavan juomaveden laadulle ja siten polttavampi 
ongelma kuin Suomessa. Sveitsi on päättänyt varus-
taa sata jätevedenpuhdistamoa otsonoinnilla ja/tai 
aktiivihiilisuodatuksella. Kyse on merkittävistä inves-
tointisummista, koska tarvitaan useampi menetelmä, 
että kaikki haitalliset aineet saadaan pois. 

Kuormituksen vähentäminen edullisin ratkaisu

Suuren mittakaavan puhdistuskapasiteetin rakenta-
misen vaihtoehtona on puuttua päästölähteisiin ja 
vähentää kuormitushuippuja nykyisissä vedenpuhdis-
tuslaitoksissa. Sairaalat tuottavat noin 38 prosenttia 
ja psykiatriset sairaalat 5 prosenttia jätevesien lääke-
kuormituksesta. Nämä lääkejäämät voitaisiin käsi-

tellä erikseen joko omassa puhdistamossa tai virtsan 
erittelytekniikalla. Virtsan erilliskeräily ja -käsittely 
olisi kannattavaa, koska suuri osa lääkeaineista erittyy 
virtsaan. Virtsassa on myös 60-90 prosenttia jäteve-
den fosforista, typestä ja kaliumista, joten sen erillis-
käsittely mahdollistaisi lisäksi arvokkaiden ravinteiden 
hyödyntämisen. Suurin haaste erillispuhdistuksessa 
on se, että oma puhdistamo pitäisi rakentaa samaan 
aikaan kuin sairaala rakennetaan.

Kemikaalisääntely ei pysy haittavaikutusten  
tahdissa

”Hormonihäirikköjä” eli elollisten olioiden hormo-
naalisia järjestelmiä häiritseviä kemikaaleja (endoct-
rine-disturbing chemicals, EDCs) käytetään laajasti 
esimerkiksi kosmetiikassa ja lääkkeissä. EDC-aineiden 
ympäristö- ja terveysvaikutuksista on olemassa paljon 

LIETTEESEEN IMEYTYNEET LÄÄKEAINEET 
MUODOSTAVAT RISKIN LIETTEEN 
KÄYTÖLLE.



tutkimustietoa ja niiden käytön rajoittaminen on ol-
lut teollisuusmaiden poliittisella agendalla jo 1990-lu-
vulta lähtien, mutta tästä huolimatta ympäristösään-
tely on ollut niiden osalta hyvin hidasta. 
Sääntelyn ja ympäristövaikutusten eriaikaisuutta tut-
kittaessa on havaittu, että sääntelyn luomisen vaatima 
aika on huomattavasti pidempi kuin kemikaalien 
haittavaikutusten syntyyn kulunut aika. Perusongelma 
on, että nykyisellään sääntely edellyttää kiistämätöntä 
kausaalista tietoa kemikaalien ja niiden sekoitusten 
vaikutuksista ekosysteemeihin. Uusia haittavaikutuk-
sia ilmenee luonnossa kuitenkin nopeammin kuin 
tutkimustietoa saadaan. 

Lääkeala ja ympäristökysymykset

Tällä hetkellä ympäristönäkökulma ei todellisuudessa 
vaikuta lääkkeen hyötyriskin arviointiin, jossa arvioi-
daan lääkkeen käytön hyödyllisyyttä kuluttajalle suh-

Kemikaalisääntelyssä ajoituksella ja rytmillä 
on merkitystä
Koska sääntelyn ja kemikaalien haittavaikutus-
ten syklit eivät ole synkronoituja, myös sääntelys-
sä ajoitus pitäisi pystyä huomioimaan: EDC-ainei-
den haitat nousevat esiin tiettyinä aikoina, jolloin 
altistuminen on erityisen herkkää. Esimerkiksi lä-
hellä pohjaa elävä hietatokko on erityisen altis 
aurinkovoiteen säilöntäaineelle (joka on EDC) 
keväisin lisääntymisaikaan. Aurinkovoiteen käyt-
töä tulisi siis säännellä erityisesti keväisin ja alku-
kesästä. Sääntelyn ajoittaminen ei ole mahdo-
tonta, koska ajoitettua lainsäädäntöä meillä on 
jo olemassa, kuten ilotulitelainsäädäntö osoittaa.

SAIRAALAT TUOTTAVAT 38 % 
JÄTEVESIEN LÄÄKEKUORMITUKSESTA.



teessa sen aiheuttamaan haittaan. Ympäristökriteerit 
eivät kuitenkaan ole uusi asia lääkealalla, ja parhaillaan 
alan toimijat ja sidosryhmät laativat tiekarttaa, jossa 
etsitään yhteistä näkemystä ympäristöriskeistä. 

Generation Green -aloite haastaa lääkealaa 
ympäristökysymysten kokonaisvaltaiseen 
huomiointiin
Vuonna 2015 alkunsa saanut Helsingin yli-
opiston Farmasian tiedekunnan Generation 
Green -aloite (http://blogs.helsinki.fi/genera-
tiongreen) haluaa tuoda ympäristönäkökulman 
kiinteäksi osaksi lääkealan korkeakoulutusta ja 
tutkimusta. 

Aloite pyrkii koulutuksen sisällön ajanmukais-
tamiseen, ympäristönäkökulmien huomioimi-
seen lääketutkimuksessa ja lääkkeen kehityk-
sessä sekä kestävän kehityksen näkökulmien 
huomioimiseen päätöksenteossa ja hinnoitte-
lu- sekä korvausmenettelyissä.

Lääketeollisuus kaipaa lisää tietoa, jotta se voi reagoi-
da lääkejäämien ongelmaan myös molekyylien näkö-
kulmasta. Erityisesti tarvitaan ennustavia työkaluja, 
jotta tietoa vaikutuksista olisi jo tuotantovaiheessa. 
Lupaavaa on kemian analyysitekniikoiden kehittymi-
nen tasolle, jolla nyt kyetään mittaamaan myös sitä, 
mitä aiemmin ei ole kyetty näkemään.

Lääkeala näkee, että tiukoilla laatukriteereillä toimivia 
lääketehtaita suurempi ongelma on raaka-aineiden 
tuotanto, usein kehittyvässä maailmassa.

Kuluttajat voivat vaikuttaa sitoutumalla lääkärin mää-
räämään lääkitykseen (jolloin turhien lääkkeiden käyt-
tö vähenee) ja toisaalta palauttamalla käyttämättä 
jääneet lääkkeet apteekkiin hävitettäväksi. Kuluttajien 
tulisi saada enemmän tietoa siitä, miten ja millaiset 
aineet kulkeutuvat lääkkeistä vesistöihin. Apteekeissa 
itsehoitolääkkeiden valintaa voisi tulevaisuudessa oh-
jata myös ympäristökriteereillä pelkän hinnan sijaan. 
Uudet täsmälääkkeet ovat ympäristön näkökulmasta 
parempia, koska lääkettä ei tarvitse antaa sellaisille, 
jotka eivät siitä hyödy ja yksittäinen potilas pärjää 
vähemmällä lääkemäärällä. 



Suosituksia päätöksentekijöille ja alan toimijoille:

•   Yhtenäisempää tutkimustietoa päästöistä  
tarvitaan:

-  aineiden yhteisvaikutukset vesistöissä ja  
ruokaketjussa

-  maatalouden päästöjen tarkempi  
kartoittaminen

-  uudet, ennustavat työkalut tärkeitä  
lääketuotannolle

•  Tieteellisen näytön uudelleenmäärittelyä tarvitaan 
samaan malliin kuin mm. ympäristövaikutusten 
arvioinnissa: ennen laajoja hankkeita näytön 
moniulotteinen asiantuntija-arviointi, asiantun-
tijoiden harkinta ja kevennetty tietotaakka sekä 
sidosryhmien osallistuminen harkintaan

•  Halvinta on vaikuttaa suurimpiin päästölähteisiin: 

Tietoa ja suosituksia lääkkeiden oikeasta  
käsittelystä mm. hoitolaitoksiin ja sairaaloihin

•  Kokeilut virtsan erilliskeräilyistä esim. sairaaloista 
uusien hankkeiden yhteydessä

•  Kuluttajien tietoa omista vaikutusmahdollisuuk-
sista tulisi lisätä ohjeistamalla käyttämättä jääneen 
lääkkeen oikeaan hävitykseen ja kehottamalla 
lääkkeiden järkevään käyttöön sekä välittämällä 
tietoa siitä, miten ja millaiset aineet kulkeutuvat 
lääkkeistä vesistöihin

•  Lääketeollisuuden omasääntely on tehokasta, 
mutta ympäristökysymykset tulisi ottaa laajem-
min huomioon mm. raaka-aineiden tuotannossa

•  Itsehoitolääkkeiden hinnoittelua ja valintaa aptee-
keissa voisi ohjata myös ympäristökriteereillä

SÄÄNTELY EI PYSY 
KEMIKAALIVAIKUTUSTEN PERÄSSÄ.
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