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- Refemt

Voikkaan paperitehdas oli vuoden 1992 lokakuuhun saakka er¿is merkituvimmistä Kymijoen
pistekuormitøjista. Jåtevesikuormiruksen uudelleen järjesteþjen jälkeen osuus Kymijoesta jäi ainoasraan
taustakuormih¡lcsen alaiseksi. T¿isså työss¿i p]'nt¡ijin selvittjimÍtin toimenpiteest¿i aiheutuneet
ympäristövaikun¡kset.

Pohjaeläimien ki¡umiseltit ympilristönmuutostutkimuksissa on pitkitt perinteet. Pohjaeläimet roimivat
ympåristöolosuhteidensa kuvaajina pitkiik:lisyyden. paikkauskollisuuden. lajirunsauden ja ympdristÖnså
zuhteen kursailemanoman esiintymisen vuoki. Tutkimalla pohjaelitinyhteisöjen koostumulcsia halusin
selvittÍlil tapahtuiko Kymijoen luonnontilassa muutoksia jÍltevesikuormituksen poistumisen woksi?
Påi:lþsymykeni ohella tarkastelin vesien puhdistumisen vaikutulaia tulokiin eri takonitasoilla ja
selvitin velvoitetarkkailun luotettawutta.

Työ on menetelmilllinen ja perusruu Kymijoen vesiensuojclu ry:n velvoitetarkkailuna keräänriin
pohjaelllinaincistoihin vuosilta l98t-t996. Ainciston analysoinnissa pyrin yksinkcrtaisuutcen. Gra¿¡fincn
taksonien dominanssien kuvaaja (rank-frequency diagram) osoittautui kå¡tökelpoiseki
poltjaelilinyhteisöisså tapahtuneitten muutoksien ihnentlljåtksi. Vahvist¿alseni havaintoni tein aineistosta
NMDS-testit (ordinaatiomenetelm¿t).

Pistekuormitulscn ylilpuoline¡r asema ei osoittanut selkellå puhtausefektiil. Kuormituksen alaisten
asemien luonnontilassa havaittiin selkeil kuormituwaikutus. Hivenen yll:tttåen kuormitulaen vaikutuksct
olivat hcikommat purkupistecn välittömålsså lilheisyydessä. Erot ascmicn välilllt hllvisivät kuormituksen
loputtua. Kuormituskontrolleina toimineitten asemien lajistoista ei h¿vaittu olctettuja eroja. kun nii1¿t
vcrrattiin kuormittamattomiin ascmiin.

Tulostcni perusteella pistckuormitukscn poistumisella oli selvästi positiivinen vaikutus.
Pistckuormituksen ylllpuoliscn aseman puhtausefektin nllkymättÖmyys saattoi johtua puuttcellisen
n¿iytteenottomenctelmän aihcuttamasta harhasta. Erot Voikkaan alapuolistcn asemien luonnontilassa
aiheutti virt¿uksen hidastumisen vuoki muodostunut sed.imentaatioalue. jossa kuormituwaikutus
korostui. Puhdistustehokkuuden nousu aktiivilietelaitokscn käyttöönotonjillkeen on todcnnilköinesti
syynil osin tutkimushypoteesin vastaisille tuloksille. Lajia korkeammista taksonitasoista suwt voisivat
olla potentiaalinen tutkimuskohde ympäristö nmuutostutkimuks tss:¡ Asi vaatii ku tcnki n lisilseh'iwksi ,Å

zu nnakkai snllytteenoton satunna¡stamrnen Ja asemakoh taisen nilytelukumäålrün nostami nen kymnreneen
anta rs velvoi tetarkkailun tuloksille isää luotettawutta.

63 + liitteet
- Sidoant¡l

Oppiaine - lãroãrnne

hydrobiologia

Pistekuormittajan poistumisen vaikutulset pohjaeläinyhteisöihin Voikkaan alapuolisella

nrmr - Arb€ds titel

Tekijã - Författare

Lundgren, Sami Juhani

Ekologian ja rystematiikan laitos. h¡'dro- ja
ympäristöbiologian osastot

l¡itos - Ins,itr¡tion


