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J 0 H D A N T 0 

Turunvesipiirin vesitoimisto teki vuosina 1975 ja 1976 Mäntyluodon edus
talla pohjaeläintutkimuksen, jossa selvitettiin erityisesti Kemira Oy:n 
Vuorikemian titaanidioksiditehtaiden jätevesien vaikutuksia merialueen 
makroskooppiseen pohjaeläimistöön (Häkkilä ym. 1978). Pohjaeläinnäyt
teitä kerättiin tällöin kaikkiaan 111 asemalta n. 25 x 50 kilometrin 
suuruiselta alueelta Tahkoluodon ja Viasveden väliltä. 

Tutkimus osoitti, että titaanidioksiditehtaiden 1 ievät tai satunnaiset 
vaikutukset saattavat ulottua varsin kauas purkukohdasta ja että jäte
veden ja siitä peräisin olevien aineiden pohjaeläimistössä aiheuttamat 
l ievät haitat ulottuvat etelä- ja pohjoissuunnassa tutkitun alueen ulko
puolelle (n. 10 km pohjoiseen ja n. 13 km etelään purkukohdasta). 

Kesällä 1978 Turunvesipiirin vesitoimisto keräsi pohjaeläinnäytteitä myös 
Reposaaren ja Merikarvian väliseltä alueelta sekä Säpin eteläpuolelta ja 
Luvian saaristoalueelta. Tämä tutkimusliittyy täydennyksenä edellä mai
nittuun pohjaeläintutkimukseen (Häkkilä ym 1978) ja sen tarkoituksena on 
selvittää pohjaeläimistön tila aiemman tutkimusalueen etelä- ja pohjois
puolella sekä rajata Vuorikemian tehtaiden jätevesien vaikutus Porin edus
tan rannikkoalueella. 

A 1 N E 1 S T 0 J A M E N E T E L M Ä T 

Pohjaeläinnäytteet kerättiin 14.-15.6., 20.-21.6. ja 3.7.1978 29 tutkimus
pisteeltä (kuva 1) 6,5-30 m:n syvyydeltä. Tutkimusmenetelmätolivat samat 
kuin aiemmassa pohjaeläinselvityksessä (Häkkilä ym. 1978). 

Näyteaszmalla otettiin yleensä 3 nostoa van Veen-noutimel la (yhteensä 
0,336 m ). Pohjan laadustaotettiin huomioon mm. perusaines, hapettuneen 
kerroksen paksuus ja laatu, pintasedimentin väri, mahdolliset rautasaostu
mat, kasvijätteiden esiintyminen ja haju. 

Näytteetyhdistettiin ja seulottiinsilmäkooltaan 1 mm:n seulalla ravista
malla seulaa veden pinnassa. Seulos säilötti in puskuroituun 4 :een forma-
1 i ini in. Eläimet värjätti in bengaal ipunalla ja poimittiin seuloksesta 
preparointimikroskoopin alla. 

Eläimetmääritettiin lajin tarkkuudella lukuunottamatta surviaissääsken 
toukkia, jotkajaettiin Bryce & Hobartin (1972) mukaan alaheimoihin ja 
tribuksi in. Eläimetpunnittiin 1 mg:n tarkkuudellaniiden kuivuttua ensin 
hetken imupaperin päällä. Liejusimpukoista mitattiin kuoren suurin pituus 
ja arvioitiin rautasaostuman määrä (Häkki lä ym. 1978). 

Tutkimuksen tulokset esitetään liitteessä 1. Pohjaeläinnäyttetä säilytetään 
Turunvesipiirin vesi toimistossa. 

3 T U L 0 K S E T 

3.1 POHJAN LAATU 

Yleisimmät pohjan laadut olivat pehmeä liejusavi sekä hiekka- ja hiesuker
roksen peittämä kova savi. Pehmeitä 1 iejusavipohjia esiintyi Luvian saa
ristossa, Reposaaren pohjoispuoleisella saaristaalueella sekä Karvian Ourien 
alueella. Pehmeät pohjatolivat yleensä pintakerrosta lukuunottamatta 
mustaa sulfidi 1 iejua ja savea(Luvian saariston pohjoisosa ja Reposaaren 
pohjoispuoleinen saaristo) taikka tummaa 1 iejusavea (Luvian saariston etelä
osa ja Karvian Ourat). Pinnallaoli 0,5-4 cm:n paksuinen ruskeanharmaa 
hapettunut l iejukerros. 
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Säpin etelä- ja kaakkoispuolella, Luvian saariston länsi- ja eteläpuol i
sella alueella sekä pohjoisessa pohjaoli ohuehkon hiesu- tai hiekkaker
roksen peittämää savea, saariston pohjoispuolella pohja-ainesoli pääasias
sa hiekkaa, soraa ja kivikkoa. 

Vuorikemian tehtaiden jätevedestä pera1s1n olevaa harmaata titaanidioksi
sakkaa tavattiin li un pinnalla asemalla 244. Punaruskeita rautasaostumia 
pohja-aineksen pinnallaesiintyi Säpin eteläpuolella (as. 230) Luvian saa-
ristossa (as. , 220 221, 222 ja 223). Enskerin länsipuolella (as. 244), 
Reposaaren pohjoispuoleisella saaristaalueella (as. 233, 234, 236) sekä 
Karvian Ourien eteläosassa (as. 240). Lahoavaa kasvisjätettä todettiin 
pohja-aineessa Reposaaren pohjoispuoleisella alueella. Luvian saaristossa 
ja Karvian Ouri lla pohjalla oli irtonaista puna- ja rakkolevää. 

3.2 POHJAELÄINRYHMÄT JA LAJIT 

Tutkimusalueellatavattiin seuraavat eläinlajit ja lajiryhmät 

Hydrozoa - Hydroidipolyypit 
Cordylophora caspia 
Laomedea loveni 

Priapuloidea - Makkaramadot 
Hal icryptus spfnulosus 

Nemertinea - Nauhamadot 
Prostoma obscurum 

Bryozoa - Sammaleläimet 
Electra crustulenta 

Gastropoda- Kotilot 
Theodoxus fluviatil is 
Potamopyrgus jenkinsi 
Hydrobia ventrosa 
Hydrobia ulvae 

Pelecypoda - Simpukat 
Mytilus edulis 
Macoma baltica 
Mya arenaria 

Polychaeta - Monisukasmadot 
Ha rmothoe sa rs i 

01 i 

Nereis diversicolor 
Pygospio elegans 
Manayunkia aestuarina 

- Harvasukasmadot 
i o a rena r i us 

Tubifex costatus 
Limnodrilus hoffmeisteri 
Limnodrilus sp. (juv.) 
Potamothrix hammoniensis 
Peloscoles heterochaetus 
Peloscolex ferox 



Crustacea - Äyriäiset 
Mys i s re 1 i c ta 
Mesidotea entomon 
Jaera albifrons 
Gammarus sal inus 
Pontoporeia affinis 
Bathyporeia pilosa 
Corophium volutator 

Chironimidae- Surviaissääsket 
Tanypodinae 
Chironominae 
Tanytarsini 
Chironomini 

LAJILUKU 
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Tutkimusalueeltalöydettiin eläinlajia tai 1 iryhmää. Pehmeillä savi-
upohjilla keskimääräinen 1 iluku oli 5,5/asema. Runsain pehmeän 
an laj isto (14) tavattiin Karvian Ouri lla (piste 140) jossa monipuol i

suus johtui pohjalla olevasta leväaineksesta. Pisteeltä 236 tavatt n vain 
1 1 i . 

Kovilla pohjilla keskimääräinen 1 lukuoli 9,2/asema. Monipuolisin lajis-
taesiintyi Luvian saariston ulkoreunoi lla (9-14 lajia/asema). Ahlaisten 
saariston länsi- ja oispuolella tavattiin 6-10 lajia/asema. 

HEYS 

aeläinten tiheysvaihteli välillä 18-2016 yks/m2 . Runsaimmin pohja
eläimiäesiintyi pehmeillä 1 iejupohjilla, keskimäärin 1300 yks/m2 Luvian 
saaristossa, 1200 yks/m2 Reposaaren pohjoispuolella ja 980 yks/m2 Karvian 
Ourilla. Kovemmilla hiesu-, hiekka- ja savipohjil la yksilömääräoli 
yleensä pienempi, keskim. 520 yks/m2 Säpin eteläpuolella ja Luvian saaris
ton länsi- ja lounaispuol isella alueella, 730 yks/m2 Enskerin länsipuol i-

lla alueella ja 720 yks/m2 Ahlaisten saariston pohjoispuoleisella alueel-
la Pienin yksilömäärä (18 yks/m2) tavattiin Ahlaisten saariston pohjois-
osassa (piste 236) lähes hapettomalta sulfidil iejupohja1ta. 

Vallitseva laji oli yleensä liejusimpukka (Macoma baltica), joka pehmeillä 
pohjilla muodosti keskimäärin 96% yksilömäärästä. Kovemmilla hiesu- ja 
hiekkapohjilla 1 iejusimpukan merkitys väheni ja vall itseviksi lajeiksi 
tulivat 1 iejusimpukan ohella monisukasjalkainen (Pygospio elegans), valko
katka (Pontoporeia affinis), hietakatka (Bathyporeia pilosa) sekä harva
sukasmadot (01 igochaeta). 

BIOMASSA 

aeläinten biomassatvaihtelivat välillä 0,8-493 g/m2 . Suurimmat bio
massatesiintyivät saaristoalueiden pehmeillä pohjilla, keskimäärin 

g/m2 Luvian saariston pohjoisosis , 140 g/m2 eteläosissa, 350 g/m2 

Reposaaren pohjoispuolella ja 230 Karvian Curien saaristossa. Kovil-
la hi heikka-savipohjilla eläinten painooli pienempi, keskimäärin 

Suurimmat biomassat kovi la pohjilla esiintyivät Enskerin län-
sipuolisella alueella (140-150 ). Pienin biomassa (0,83 g/m2) to-

tti in pisteellä 236 lähes hapettomal la 1 iejupohjalla. Dominoiva 1 i 
oli 1 i usimpukka joka muodosti yli 90 kaikkien asemien biomassoista. 
Seuraavaksi tärkeimmät it kilkki Mesidotea entomon) ja valko-
katka (Pontoporeia af inis). vain kovill 

illa Enskerin länsi- ja 
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3.6 POHJAELÄINLAJISTOSTA 

Seuraavassa käsitellään eräiden tärkeimpienpohjaeläinlajien esiintymistä 
tutkimusalueellasekä tarkastellaanniiden suhtautumista 1 ikaantumiseen. 

Leppäkoski (1975) on luokitellut murtovedessäesiintyvät pohjaeläimet vi i
teen ryhmään sen mukaan miten ne suhtautuvat 1 ikaantumiseen: 

1) Progressiiviset 1. luokan lajit ovat 1 ikaantumattomil la alueilla harva
lukuisia ja/tai harvinaisia, 1 ikaantuneilla alueilla runsainaesiintyviä 
ja esiintymisaluettaan 1 ikaantumisen edetessä laajentavia. 

2) Progressiiviset 2. luokan lajit, jotka esiintyvät vain resipientin 
1 ievemmin 1 ikaantuneilla alueilla, mutta ilmeisesti suurentavat esiin
tymisaluettaan ja -tiheyttään 1 ikaantumisen vaikuttaessa. 

3) Regressiiviset 2.luokan lajit, jotka esiintyvät resipientin likaantuneis
sakin osissa, mutta esi intymisalue ja -tiheys ovat 1 ikaantumisen vaikut
taessa pienentyneet. 

4) Regressi iviset 1. luokan lajit, jotka puuttuvat kokonaan resipientin 
1 ikaantumisen vaikutuksen alaisesta osasta. 

5) lndi fferentit lajit, joiden esi intymisalue ja tiheys pysyvät muuttumatto
mina pahiten 1 ikaantumeen alueen ulkopuolella. 

Priapuloida - Makkaramadot. Makkaramatoa (Hal icryptus spinulosus) tavattiin 
vuosina 1975-76 vähäisessä määrin Säpin luoteispuolella ja ulkoalueen syvil
lä pohjilla. Muualla Mäntyluodon edustalla makkaramato ei esiintynyt. 

Vuonna 1979 makkaramatoa tavattiin vähäisessä määrin (3-6 yks/m2) Luvian 
saaristossa (4 asemalla) sekä hieman runsaampana (3-36 yks/m2) Enskerin 
lähsipuol isella alueella (7 asemalla). 

Makkaramatoa pidetääntyypillisenä puhtaan veden (regressi ivinen 1. luokan 
laji) ja syvien pohj ienlaj ina (Leppäkoski 1975),joka tosin voi sietää melko 
heikkojakin pohjan happipitoisuuksia (Luotamo 1971). 

Pelecypoda- Simpukat. Liejusimpukkaa (Macoma baltica) tavattiin kaikilla 
tutkimuspisteillä ja suurimmalla osalla se muodosti yli 90 sekä tihey-
destä että biomassoista. 

Vuosina 1975-76 1 iejusimpukkaa tavattiin lähes koko tutkitulla merialueella. 
Se puuttui vain ulkoalueen syvimmiltä pohjilta sekä Vuorikemian jätevesien 
purkukohdan ympäristöstä. Yksilömäärät ja biomassatolivat vähentyneet 
luonnontilaisesta laajalla alueella jätevesien purkukohdalla (Häkkilä ym. 
1978) . 

Liejusimpukka on alkuperältään mereinen laji, joka on sopeutunut melko 
alhaisiin suolapitoisuuksiin ja hyötyy vesien rehevöitymisestä (progressi i
v i nen 2. 1 uokan 1 aj i, Leppäkoski 1975). 

Liejusimpukan tiheydet vaihtelivatvälillä 18-1811 yks/m2 . Suurimmat 
tiheydet esiintyivät yleensä saaristoalueiden pehmeillä 1 iejupohjilla (kes
kimäärin 1200 yks/m2). Kovilla pohjilla tiheydet olivat pienempi~ (keski
määrin 260 yks/m2). 
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Liejusimpukan biomassaoli suurimmillaa~ pehmeil lä l iejupohjilla Repo
saaren ~ohjoispuolel la (keskim. 340 g/m) ,Karvian Ouril la (keskim. 
350 g/m) sekä Luvian saaristossa (keskim. 232 g/m2). Hiesu- ja hiekka
pohjilla biomassaoli keskimäärin 60 g/m2 . Pienin l iejusimpukan bio
massa (0,186 g/m2) tavattiin lähes hapettomassa sulfidiliejusyvänteessä 
(asema 2 3 6) . 

Myös 1 iejusimpukan kokoluokkajakauma todettiin 1975 poikkeuksel 1 iseksi 
laajoflla alueilla Reposaaren ja Säpin välisellä merialueel Ja. Simpukka
yhteisön pienikokoisten, nuorten yksilöiden määräoli voimakkaasti vä
hentynyt tai ne puuttuivat kokonaan. Tällainen 1 isääntymisen häiriö 
johtaa simpukoiden vähittäiseen häviämiseen alueelta, elleivät olosuh
teet parane. Nyt tutkitulla pohjan alueella selvästi häiri intyneitä 
sfmpukkayhteisöjä todettiin vain Enskerin länsipuolella (asemat 244 ja 
245) sekä Reposaaren pohjoispuolella (as. 236 ja 238). Näiltä asemilta 
puuttuivat vanhat ikäluokat, mikä osoittaa tilanteen paranemista alueel
la. Muillaalueilla simpukkayhteisöjen kokojakautuma voidaan katsoa 
normaa 1 i ks i. 

Liejusimpukoista arvioitiin myös kuoren keskimääräinen rautapitoisuus 
(1 i ite 2) samalla metodilla kuin vuosina 1975-76 (Häkkilä ym. 1978). 
Rautapitoisuusoli suurimmassa osassa tutkittua aluetta hieman luonnon
tilaista korkeampi (2. aste). 

Puhtaimmat simpukat (1. aste) esiintyivät Luvian saariston länsi- ja 
eteläpuolella sekä Ahlaisten saariston ja Merikarvian välisellä alueella. 

Polychaeta - Monisukasmadot. Liejusukasjalkainen (Harmothoe sarsi), 
puhtaita vesiä suosiva (regressi ivinen 1. luokan laji) mereinen monisukas
mato esiintyi vuosina 1975-76 ainoastaan seitsemällä asemalla ulkomeren 
syvillä, puhtailla pohjilla. Nyt lajia tavattiin myös lähempänä rannik
koa kolmella asemalla Luvian saaristossa sekä kahdella asemalla Reposaa
ren luoteis- ja pohjoispuolella. 

Monisukasmato (Pygospio elegans) oli 1975-76 tutkitul Ia alueella varsin 
yleinen laji. Pygospio suosii hiekka- ja hiesupohjia ja sen yksilömäärät 
ovat paljolti riippuvaisia pohjan laadusta. Suurimmat tiheydet tavattiin 
1975 matal illa hiekkapohjilla Yyterin ja Outoerin edustalla (keskim. 110 
yks/m2). Laji puuttui purkualueelta sekä laajalta alueelta sen länsipuo
lel ta. v.1978 tutki tulla alueella laji esiintyi yleisenä hiesu - hiekka
pohjilla Luvian saariston länsi- ja lounaispuolella (keskim. 70 yks/m2) 
sekä Ahlaisten saariston ja Merikarvian välisellä alueella (keskim. 55 
yks/m2). Se puuttui kokonaan saaristoalueiden l iejupohjilta ja lähes 
kokonaan Enskerin länsipuol iselta alueelta. 

Oligochaeta- Harvasukasmadot. Vuosina 1975-76 harvasukasmatoja tavattiin 
eniten rannanläheisillä matal illa pohjilla Reposaaren edustalla ja Prei-
vi ikinlahdella sekä toisaaltavälialueen hiesupohjilla. Säpin ~a Mänty
luodon välisellä merialueella tiheydet olivat pieniä (<50 yks/m) tai har
vasukasmadot puuttuivat kokonaan (Häkki lä ym. 1978). 

Vuonna 1978 tutkitulla alueella harvasukasmatoja esiintyi yleisenä Luvian 
saariston länsi- ja lounaispuolella (keskim. 80 yks/m2) sekä Enskerin 
länsi~uolella ja Ahlaisten saariston pohjoispuolella (keskimäärin 140 
yks/m ). Saaristoalueen pehmeillä pohjilla harvasukasmadot olivat harva
lukuisia tai puuttuivat kokoaan. Laj isto koostui pääosassa mereisistä ja 
murtovesi lajeista. Dominoivat lajitolivat Cl itel l io arenarius ja Tubifex 
costatus. Limnistä alkuperää olevia orgaanisen 1 ikaantumisen indi ttor -
lajeja esiintyi yleensä vain muutamia yksi 16itä/m2 . Runsaampina ne 
(Limnodrilus hoffmeisteri) olivat vain Kokemäenjoen vaikutusalueella Ahlais
ten saariston pohjoispuole1 la. 
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Crustacea- Äyriäiset. Vuonna 1976-75 kilkkiä (Mesidotea entomon) tavat
tiin kaikkiaan 67 asemalla. Suurimmat tiheydet 27-75 yks/m2 tavattiin 
Säpin luoteispuolella, Preivi ikinlahdella sekä ulkoalueen syvillä pohjilla. 
Laajoilla alueilla Vuorikemian purkualueen ympäristössä kilkkiä oli vähän 
tai se puuttui kokonaan (Häkkilä ym. 1978). 

Vuonna 1978 kilkkiä esiintyi harvalukuisena paaasiassa hiekka- ja hiesu
pohjilla (yleensä 3-9 yks/m2), Enskerin länsipuolella ja Ahlaisten saa
riston pohjoispuolella paikoin 33-107 yks/m2). Pehmeiltä li upohjilta 
kilkki yleensä puuttui. 

Valkokatka (Pontoporeia affinis) oli vuosina 1975-76 1 iejusimpukan ohella 
runsaimminesiintyvä laji. Valkokatka on syvien ja pehmeiden pohjien laji, 
jota pidetääntyypillisenä puhtaan veden indikaattorilajina (regressi ivinen 
1. luokan laji). 1975-76 valkokatka esiintyi runsaimpana ulkoalueen syvillä 
pohjilla (keskim. 4000 yks/m2) sekä Preivi ikinlahdella. Reposaaren ja Säpin 
välisellä alueella sen keskitiheysoli vain 55 yks/m2 , rauta- ja titaani
pitoisilla pohjil la n. 5 yks/m2 ja purkualueen lähistöltä se puuttui koko
naan (Häkkilä ym. 1978). 

Vuonna 1 tutkitulla alueella laji esiintyi runsaimpana Enskerin länsi-
puo1 isel la hiesu- ja hiekkapohjilla (keskim. 370 yks/m2), sekä Luvian saa
riston länsi- ja lounaispuolella (keskim. 90 yks/m2) ja Ahlaisten saariston 
pohjoispuolella (keskim. 50 yks/m2). Saariston l iejupohjil la valkokatka 
oli hyvin vähälukuinen tai puuttui kokonaan. 

T U L 0 S T E N T A R K A S T E L U 

4.1 ORGAANINEN JA TOKSINEN LIKAANTUMINEN 

Porin merialueella voidaan erottaa kaksi toisistaan erottuvaa 1 ikaantumisen 
perustyyppiä, Kokemäenjoen aiheuttama orgaaninen ja Vuorikemian tehtaiden 
aiheuttama toksinen 1 ikaantuminen (Häkkilä ym. 1978). 

Pohjaeläimistön kannalta orgaaninen 1 ikaantuminen aiheuttaa ensiSIJassa poh
jalle laskeutuvan orgaanisen aineksen ja siis pohjaeläimistön ravintovarojen 
kasvua. Kasvava hajoavan materiaalin määrä kuluttaa kuitenkin pohjanlähei
sen vesikerroksen ja pohjalietteen happea. Likaantumisen valmistuttua hap
pitilanne heikkenee, kunnes tietyssä vaiheessa happi loppuu kokonaan. Aivan 
rehevöitymiskehityksen alkuvaiheessa voidaan havaita pohjaeläinyhteisöissä 
usein lievää rikastumista. Rehevöitymisen valmistuttua rupeavat kuitenkin 
herkimmät pohjaeläimet asteettain karsiutumaan. Lopulta jäljelle jää vain 
muutamia kaikkein kestävimpiä l imnistä alkuperää olevis lajeja. Hapen lo
puttua pohjalta häviävät kaikki mikroskooppiset pohjaeläimet. 

Orgaaninen 1 ikaantuminen 1 isää tiettyyn vaiheeseen saakka pohjaeläinten 
biomassoja ja yksi18määriä. Kilpailijoiden puuttuessa muutamat kestävimmät 
lajit voivat käyttää tehokkaasti hyväkseen lisääntyneet ravintovarat ja 
1 isääntyvät voimakkaasti, kunnes 1 ikaantumisen voimistuessa ja olosuhteiden 
käydessä kri ittiseksi nekin lopulta tuhoutuvat. 

Vuorikemian tehtaitten jätevesien aiheuttama toksinen likaantuminen on luon
teeltaan toisenlaista. Jätevesien myrkylliset jakeet ovat eläimil Ie hai
tallisia ja ilmenevät eläinten tiheyksien ja biomassojen pienenemisenä 
päinvastoin kuin orgaanisen 1 ikaantumisen alueilla. 

Suurina pitoisuuksina jätevesi vaikuttaa akuuttina myrkkyniL v;)J ite5n rnyr
k y 1 1 i syys j o h t u u 1 ä h i n n ä j ä t e veden s i s ä l t ä rn ä s t ~1 r i k k i h a p o s ta . J ~1 te v c d en 
5 i s ä 1 t i:l m ~1 n f e r r o 5 u 1 f a a t i n j a s i i t ä s a o s t u v u n r a u t a h y d r o k s i d i n 111 y r k k y- j .:1 

haittavai ku ukse t i 1 menevät hitaasti ja pa 1 j on 1 uaj emma 11 a a 1 uee l 1 a ( Häk
kilä 1978). 
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Rautahydroksidisaostumien haittavaikutukset ilmenevät vesiel iöissä mm. 
kaasujen ja ionien vaihtoa häiritsevinä saostumina kiduksissa ja elä nten 
pinnassa sekä häiriöinä ravinnonotossa. Pohjalle laskeutuva rautasakka 
saattaa myäs tukahduttaa pohjalla oleviaeliöitä ji1 häiritä hapen vaihtu
mista pohjan ja vedenvälillä (Liebman 1960, Wfnter 1972, Häkkil~ 1980 Ja 
Häkkilä ym. 1978). 

Vuorikemian tehtaitten jätevesi kulkeutuu yleensä lähellä pohjaa suhteel-
1 isen kapeana vuona. Jäteveden kulkusuunta vaihtelee riippuen tuulista 
ja meriveden virtai luista. Myrkyllinen pitoisuus voi ajoittain ulottua 
useiden kilometrien etäisyydelle purkukohdasta tuhoten herkimpiä laj a 
ja yksilöitä. Virtausten muututtua vesiolosuhteetpohjalla palautuvat 
nopeasti normaaleiksi. Jäteveden pohjaeläimistöä karsiva vaikutus on 
purkualueen ympäristössä paljolti riippuvainen jätevesien esi intymisti
heydestä ja pitoisuuksista. Mitä useammin ja mitä väkevämmät jätevedet 
huuhtovat aluetta sitä harvemmat eläimet enää psytyvät paikal Ja elämään, 
joten jäteveden vaikutukset pienenevät asteittain etäännyttäessä purku
kohdasta ja jätevesienpääasiallisista kulku-uomista. 

'Purkukohdan lähellä, missä suuret jätevesipitoisuudet ovat yleisimpiä ja 
missä pohjaa peittää jätevedestä saastunut l iejukerros, ei mil Jään eläi
mel lä ole toimeentulomahdoll isuuksia. Välittömästi kuolleen pohjan ulko
puolella voivat elää vain kaikkein kestävimmät yleensä sedimentin sisäl-
lä suojassa elävät lajit tai sellaiset 1 i ikkuvat lajit, jotka voivat si ir
tyä paikalle nopeasti olosuhteidenväliaikaisesti parantuessa. Purkukoh
dasta etäännyttäessä eläimistävähitellenmonipuolistuu ja saavuttaa nor
maalin koostumuksen ja biomassan (Häkkilä ym. 1978). Rautahydroksidisakan 
haittavaikutukset ilmenevätvoimakkaimmillaan painanteissa ja uomissa, joi
hin saostumat tyynien kausien aikana runsaimpina kerääntyvät. 

Vuorikemian jätevesien vaikutukset eivät kuitenkaan välttämättä pelkästään 
ole pohjaeläimistöä karsivia ja vähentäviä vaan eräät havainnot viittaavat 
myös päinvastaisiin vaikutuksiin. Jäteveden sisältämä rautasulfaatti on 
tehokas saostaja, joka kerää mukaansa vedestä ravinteita orgaanisia ja 
epäorgaanisia partikkeleita, leviä jne. Rautahydroksidisakka ei jää pysy
västi Mäntyluodon edustalle, vaan kulkeutuu vähitellen vuoroin pohjaan las
keutuen ja vuoroin vesimassoihin sekoittuen laajallealueelle ja sedimen
toituu ilmeisesti pysyvästi Selkämerensyviinosiin sekä rannikon suppeille 
sedimentoitumisalueille. 

Voipian ja Niemistön (1975) mukaan sedimentoituvan aineksen rautapitoisuus 
ei oleoleellisesti kasvanut Vuorikemian rautakuormituksen vuoksi. Rauta
kuormitus Selkämerellä on kuitenkin Vuorikemian kuormituksen vuoksi kaksin
kertaistunut, joten näyttää ilmeiseltä, että raudan kasvaneeseen kuormituk
seen liittyy myös sedimentaation kasvua. Silloin raudan konsentraatio se
dimentissä pysyy samana, mutta aikayksikössä laskeutuneen aineen määrä l i
sääntyy. 

Lisääntynyt sedimentaatio merkitsee pohjaeläinten käyttöön tulevan ravinnon 
määrän kasvua, mikä johtaa tiettyihin muutaksiin myös pohjaeläimistössä. 
Jo ennestään rehevillä pohjilla tämä merkitsee myös sedimentin happitilan
teen heikkenemistä. Näinollen Vuorikemian jätevesien vaikutukset ääri
alueilla, taksisen vaikutusalueen ulkopuolella, saattavat olla lievästi 
rehevöittäviä, siis samansuuntaisia kuin orgaanisen 1 ikaantumisen reuna
ulueilla. Tähän vi ittuavatkin eräät hav<1innot Luvian snari':>tossa 1978 
sek;j esim. valkokatkan erittiiin ~.uurct tiheydet ulko<llueL'n syvi l 1~1 pnhj i 11<~ 
sek;) Preivi ikinlahclella 1975 ja 197h (Hiikki l~i yrn. 1C)78). 
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4.2 POHJAELÄIMISTÖN TILA OSA-ALUEILLA 1978 

Säpin eteläpuol isella alueella (as. 230 ja 231) pohja oli hiesun ja hiekan 
peittämää savea, hiekkaa, soraa ja kivikkoa. Kvantitati ivinen näyte saatiin 
vain pisteeltä 230. Eläimistä vastasi alueelta 1975 todettua eläimistöä 
(Häkkilä ym. 1978). Vuorikemian tehtaiden jätevesien vaikutukset ilmenivät 
1 ievänä Säpin kaakkoispuolella (rautasakkaa pohjalla ja pohjaeläimissä). 
Säpin lounaispuolella merkkejä jätevesistä ei ollut havaittavissa. 

Luvian saaristaalueella (as. 220, 221, 222, 223, 229 sekä 254, joka on 
otettu syksyllä 1977) pohjaoli hapettunutta pintakerrosta lukuunottamatta 
tummanharmaata tai mustaa sulfidil iejua. Pohjan laatu ilmentää voimakasta 
orgaanisen aineen sedimentaatiota. Pohjan tilaoli heikoin saariston poh
joisosassa (hapettunut kerros vain n. 1 cm paksu) ja paras eteläossassa 
(hapettunut kerros 3-5 cm). 

Pohjael~inten lajilukuoli 4-7, tiheys 967-2016 yksilöä ja biomassa 107-
270 g/m. Dominoiva laji oli l iejusimpukka. Seuraavaksi tärkein laji oli 
liejusukasjalkainen (Nereis diversicolor). Alueella esiintyi kuitenkin 
vähäisessä määrin myös puhtaiden pohjien lajeja (mm. Harmothoe sarsi, 
Pontoporeia affinis ja Hal icryptus spinulosus). 

Pohjaa voidaan pitää jonkin verran rehevöityneenä. Rehevöitymistä ei kui
tenkaan voida osoittaa johtuvaksi pelkästään ihmisen toiminnasta. Sulfidi-
1 iejua näyttääesiintyvän läheskaikilla Selkämeren avoimen rannikon tuntu
massa olevilla vähäalaisilla sedimentoitumisalueilla. joihin ajautuu tuulen 
ja virtausten mukana runsaasti orgaanista ainesta (mm. hajaavaa levämassaa). 

Vuorikemian jätevesien vaikutusta Luvian saaristossa ilmentävät pohjan 
rautasaostumat ja simpukoiden rautaväritys, jotka selvimmin esiintyvät saa
riston pohjoisosissa. Myös Vuorikemian jätevedestä peräisin olevan vana-
di inin kohonneet pitoisuudet pohjasedimenteissä ja simpukoissa osoittavat 
jätevesistä peräisin olevia aineita sedimentoituvan Luvian saaristoon (Häk
kilä, julkaisematonta aineistoa). Pohjoisen suunnasta tulevaan kuormituk
seen viittaa myös sedimentin happitalouden paranaminen etelään mentäessä 
sekä eläimistän muutokset. Esim. l iejusimpukan tiheydet (keskim. lähes 
1600 yks/m2) Luvian saariston pohjoisosissa ovat kaksinkertaiset ja biomas
sat (keskim. n. 250 g/m2) noin 50% suuremmat kuinvastaavilla sulfidil ieju
pohjilla luonnontilaisella Olkiluodonmerialueella vuosina 1973-75 (tiheys 
keskim. 800 yks/m2 ja biomassa keskim. 170 g/m2), (Olkiluodon merialueen 
perustilan selvityksen aineistoa). 

Kokemäenjoen rehevöittävä vaikutus ei enää ulotu merkittävänä Luvian saa
ristoon, joten jo ennestäänkin melko tuottoisan pohjan luonnontila Luvian 
saaristossa on lievästi muuttunut juuri Vuorikemian jätevesien sedimentaa
tiota 1 isäävien vaikutusten vuoksi. 

Luvian saariston länsi- ja lounaispuolella (as. 224-228) pohjaoli hiesun, 
hiekan ja soran peittämää savipohjaa. Eläimistäoli monipuolista (laji
luku 112,/as) ja siihen sisältyi ru2saasti puhtaan veden tyyppi lajeja. 
Keskimääräinen tiheys oli 510 yks/m ja biomassa 63 g/m2. Rautasaostumia 
ei ollut havaittavissa. Pohjaa voidaan pitää terveenä ja eläimistä edusti 
tyypillistä Selkämeren puhtaiden hiesu- hiekkapohjien eläimistöä. 

Reposaaren pohjoispuoleisella saaristaalueella (as. 233, 234, 235 ja 236) 
pohja o1 i ohutta hapettunutta pintakerrosta lukuunottamatta mustaa sulfidi
liejua. Kokemäenjoen rehevöittävä vaikutus ilmeni tä~illä voimakkaana. 
Lajistaoli yleensä rehevöitymistä suosivaa tai kestävää (laji luku keskim. 
4/ asema), vallitseva laji oli liejusimpukka, joka täällä (as. 234) muodosti 
koko tutkimusalueen suurimman biomassan (490 g/m2). 
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Asemalla 236 tilanneoli pohjaeläimistön kannalta jo kriittinen. Eläi
mistäoli lähes kokonaan tuhoutunut jäljelläoli vain 18 1 iejusimpukka
yks i 1 öä/m2. 

Vuorikemian tehtaitten jätevesistä peräisin olevia rautasaostumia es i 
kaikilla asemilla (eniten asemalla 233). Myös sedimenttien ja sfmpuko den 
raskasmetallisisältö osoittaa selvää jätevesien vaikutusta (Häkkilä, jul
kaisematonta aineistoa). Eläimistön koostumukseen Vuorikemian tehtaitten 
jätevedet vaikuttavat ilmefsesti selvimmin heiken 1 lä edelleen jo 
Kokemäenjoen voimakkaasti rehevöittämän pohjan happitilannetta (1 isään
tynyt sedimentaatio). 

Enskerin länsipuol isella alueella pohjaoli hiesunsekaista liejusavea 
(as. 244) tai hiesun ja hiekan peittämää kovaa savea (as. 245-249). Poh
jaeläimistäoli monipuolinen, keskimääräinen 1 iluku oli 8,8/as ja alueel
la esiintyi runsaasti tyypillisiä puhtaan veden lajeja. Hiesu- ja hiekka
pohjilla yksilömäärältään dominoiva laji oli valkokatka (Pontoporeia 
affinis) keskim. 390 yks/m2. Seuraavaksi tärkeimmät lajitolivat yleensä 
liejusimpukka ja harvasukasmadot. 

Eläimistä Enskerin länsipuol isel la alueella edustaa yleensämonipuolista 
ja tyypillistä hiesu- ja hiekkapohjan lajistoa. Eläimistälienee hieman 
hyötynyt Kokemäenjoen rehevöittävästä vaikutuksesta. Tähän viittaavat mm. 
1 iejusimpukan melko suuret biomassat (1 150 g/m2) eräillä asemilla 

Asemalla 244 eläimistäoli kuitenkin voimakkaasti häiriintynyt. Pohjalla 
esiintyi mustaa sulfidiliejua, jonka pinnalla oli rautaa ja titaanidiok
sidisakkaa. Vuorikemian jätevesien vaikutus ilmeni eläimistön (1 ieju
simpukka ja valkokatka) voimakkaana vähenemisenä. Vaikutus näkyi vielä 
lievänä pisteillä 245 ja 249. Eläimistön koostumus sekä l iejusimpukan 
kokojakauma (yhteisö koostui lähes yksinomaan nuorista yksilöistä) vi it
taavat siihen, että alueelle on muutamia vuosia sitten tullut ri ittämättö
mästi laimentunutta Vuorikemian jätevettä, joka on tappanut suuren osan 
alueen pohjaeläimistä ja että tällä hetkellä pohjaeläimistä on palautu
massa ennalleen. 

Ahlaisten saariston pohjoispuolella suojaava saaristo puuttuu ja merenkäynti 
ja virtaukset ovat voimakkaat. Pohja-ainesoli pääasiassa soraa ja kivik
koa. Vain paikoin tavattiin pienialaisina hiesu- ja hiekkapohjia (as. 237, 
238, 239 ja 243), mistä saatiin kvantitati iviset näytteet. Lajista alueel
laoli monipuolista (keskim. 8,3/as) ja sisälsi runsaasti puhtaan pohjan 
tyyppi laJeja. Tiheys oli keskimäärin 700 yks/m2. Karulla pohjalla bio
massatolivat melko alhaiset (37 g/m2). Jäteveden vaikutuksia alueella ei 
voida osoittaa. 

Karvian Ourat. Saariston suojassa tavataan paikoin pehmeitä sedimentaatio
pohj ia (as. 240, 241, 242). Pohja oli tummaa 1 iejua, jonka pinnalla oli 
2-3 cm:n hapettunut liejukerros. Pohjan laatu ja pohjaeläimistä indikoi
vat 1 ievää rehevöitymistä. Tiheys oli keskim. 980 yks/m2 ja biomassat o1 i
vat suuret (keskim. 270 g/m2). Lajilukuoli keskimäärin 7,3/asema ja val
talaji 1 iejusimpukka. Lajista koostui pääosissa 1 ievää rehevöitymistä 
kestävistä lajeista, herKimmät puhtaan veden lajit puuttuivat. 

Saariston suojaisi in syvänteisi in näyttää täälläkin kerääntyvän runsaasti 
hajaavaa levämassaa. Myös Kokemäen- ja Karvianjoen ravinnekuormituksella 
1 ienee täällä merkitystä pohjan rehevMittäjän5. Alueella vaiti in havaita 
myös vähäisiä rner ä Vuorikemian jätevesien vaikutuksesta (rautasao 
tumia). raskasmetallitutkimukset osoittavat Vuorikerni<Hl j:Jteves 
vaikutusten 1 icvinä ulottuvan tänne saakka (Häkki lä ulkai ton t ) . 
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Reposaaren edusta. Maaliskuussa 1976 kulkeutui Reposaaren ja Kaijakarin 
v~l iseen syvänteeseen jä~n alla ri ittämätt6mästi laimentunutta Vuorikemian 
tehtaitten jätevettä, joka tuhosi alueella vallinneen monipuolisen Koke
mäenjoen rehev6ittämän pohjaeläimist6n (Häkkilä ym. 1978). Turun vesi
piirin vesftoimisto on tämän jälkeen seurannut syvänteen eläimist5ä (l i i
te 1). 

Syksyllä 1977 näytti, että eläimist6 odotusten mukaisesti olisi palautumas
sa kuolleelle alueelle. Syvänteessä tavattiin vähäisessä määrin harvasukas
matoja ja surviaissääsken toukkia sekä runsaasti pieniä (1-2 mm) ilmeisesti 
samana keväänä pohjalle laskeutuneita 1 iejusimpukoita. Kesällä 1978 
pohja syvänteessä oli kuitenkin hapeton ja täysin kuollut. Eläimistan 
uusiutuminen Reposaaren edustan syvänteessä on näin ollen varsin hidasta. 

4.3 LIKAANTUMISVYÖHYKKEET PORIN EDUSTAN MERIALUEELLA 

Kemira Oy:n Vuorikemian tehtaiden jätevesien vaikutukset pohjaeläimist66n 
kesällä 1978 tutkituilla alueilla ovat yleensä 1 ieviä. Selvin vaikutus 
todettiin Enskerin länsipuol isella alueella (piste 244), missä pohja voi
daan luokitella l ikaantuneeksi. Jätevesien lievä vaikutus pohjoisessa 
ulottuu Reposaaren pohjoispuoleisella saaristaalueella saariston pohjois
osl 1n saakka ja hyvin 1 ievänä Karvian Ourien saaristoalueelle. Etelässä 
lievä vaikutus ulottuu Luvian saariston sisäosiin. 

Kokemäenjoen selvästi rehev6ittävä vaikutus keväällä 1978 tutkitulla 
alueella ulottuu koko Ahlaisten saariston sekä Reposaaren pohjoispuolei
selle saaristoalueelle. Lievät vaikutukset ovat havaittavissa vielä saa
riston reunassa Enskerin länsipuolella sekä suojaisil la saaristopohj illa 
Karvian Ourien alueella. 

Kuvassa 2 esitetään pohjan 1 ikaantumisvy6hykkeet Porin edustalla 1975-78 
tehtyjen pohjaeläinselvitysten mukaan. Pihlavanlahden ja Ahlaisten saa
riston tila on arvioitu Kokemäenjoen vesist6n vesiensuojeluyhdistys r.y:n 
1976 tekemän selvityksen (Mankki 1978) perusteella, muut alueet tämän sel
vityksen ja Häkkilän ym. (1978) 1975-76 keräämän aineiston perusteella. 
Nimist6ssä noudatetaan Leppäkosken (1975) esittämää jaottelua. 

4.3. 1 PAHOIN LIKAANTUNUT POHJA 

Pahoin 1 ikaantunutta pohjaa on Vuorikemian tehtaiden jätevesien purkualueel
la noin 8 km2 sekä Reposaaren edustan syvänteessä puolen nel i6kilometrin 
verran. Viimeksimainittu alue syntyi puol il ikaantuneen pohjan alueelle 
kevättalvella 1976 Vuorikemian tehtaiden jätevesien vaikutuksesta. 

Pohjaoli paksun hapettoman titaanidioksidi] iejun tai punaruskean rauta
hydroksidisakan peittämää, Reposaarenedustalla hapetonta sulfidil i ua. 

Pahoin 1 ikaantuneelta pohjalta makroskooppinen pohjaeläimistäoli käytän
nöllisesti katsoen kokonaan tuhoutunut. Alueen reunaosissatavattiin vain 
satunnaisesti joko kaikkein kestävimpiä tai alueelle virtausten mukana jou
tuneita usein jo kuolleita eläimiä. 

4.3.2 LIKAANTUNUT POHJA 

Vuorikemian tehtaitten jätevesien purkukohdan ympärist6ssä pahoin l ikaantu
neen pohjan ulkopuolella 1 ikaantunutta pohjaaesiintyi ainakin 18 km2:n 
alueella ja Reposaaren länsi- ja luoteispuoleisissa syvänteissä yhteens~ 
noin 15 km 2:n alueella. Purkualueel la ei koko 1 ikaantunutta aluetta kovan 
pohjan takia saatu kartoitetuksi. 
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Vuorikemian tehtaiden jätevesien purkualueella hiesu- tai hiekkapohjaa 
peitti punaruskea rautahydroksidisakka. Reposaaren länsi- ja luoteispuo
leisissa syvänteissä pohjaoli hapettunutta pintakerrosta lukuunottamatta 
mustaa sulfidiliejua. Pinnallaoli usein havaittavissa rautasaostumia 

Tällä vyähykkeel lä eläimist6 oli voimakkaasti vähentynyt ja koostui vain 
yleensä muutamasta 1 ikaantumista kestävästä lajista. Liejusimpukkayhtei
sBjen rakenneoli pahasti h5iri intynyt, alueelIaesiintyi vain harvaksel
taan muutamia vanhoja simpukkayksi15itä tai eräillä a emil la aivan nuoria 
yksi 1 öitä. 

Sfmpukan kuoret olivat varsinkin purkualueen ympärist6ssä raudan värjäämiä 
ja pahoin sy6pyneitä. 

My6s Pihlavanlahti ja Ahlaisten saariston eteläosa kuuluvat 1 ikaantuneeseen 
vyöhykkeeseen. Täällä pohjaoli yleensä hapettunutta pintakerrosta lukuun
ottamatta mustaa sulfidil iejua. Vallitsevinaolivat likaantumista indikoi
vat harvasukasmadot ja surviaissääsken toukat. Biomassatolivat alhaiset. 
Liejusimpukkaa esiintyi vain vähäisessä määrin ja yhteis6 koostui nuorista 
yksi16istä. Pihlavanlahdella ja Ahlaisten saaristossa 1 ikaantunut pohja 
ilmentää Kokemäenjoen voimakasta orgaanista kuormitusta. Vuorikemian teh
taitten jätevesien purkualueel la muutokset johtuvat myrkyll isistä jäteve
sistä. Reposaaren länsi- ja luoteispuoleisissa syvänteissä pohja on Koke
mäenjoen vaikutuksesta voimakkaasti rehev6itynyt. Pohjaeläimistön heik
koon tilaan täällä vaikuttavat my6s Vuorikemian tehtaitten jätevedet. 

4.3.3 PUOLILIKAANTUNUT POHJA 

Puolil ikaantuneeseen pohjaan kuuluvat suurin osa Säpin ja Reposaaren väli
sestä merialueesta, Reposaaren luoteis- ja pohjoispuoleisesta saaristo
alueesta sekä Ahlaisten saariston pohjoisosa. Alueen pohjoisosat kuuluvat 
orgaanisen 1 ikaantumisen piiriin, joissa on vallitsevana Kokemäenjoen re
hev6ittävä vaikutus. Pohja-aines on saaristoalueel la yleensä sulfidi 1 ie
jua, jossa on hapettunut pintakerros. Pohjaeläinten tiheys alueella oli 
rr.elko suuri ja biomassatolivat voimakkaasti kasvaneet. Eläimist6 oli kui
tenkin melko yksipuolista ja koostui pääasiassa 1 i usimpukasta, minkä l i
säksi alueella esiintyi muutamia 1 ikaantumista kestäviä ja siitä hy6tyviä 
lajeja. Saariston ulkoreunalla eläimist6 monipuolistui ja paikoin tavat-
tiin my6s muutamia yksil6itä puhtaan veden tyyppi lajeja. 

Kokemäenjoen selvä pohjaa rehevöittävä vaikutus ulottuu etelässä Karhuluo
dosta Kaijakarin eteläpuol itse kulkevalle harjanteel le saakka ulottuen 
etelässä myös Preivi ikinlahdelle. 

Tämän etelä- ja lounaispuolellavallitsee Vuorikemian tehtaitten jätevesien 
toksinen vaikutus. Pohjaeläinten lajiluku ja tiheys olivat selvästi alhai
sempia kuin orgaanisen 1 ikaantumisen alaisil la!pohjil la tai vastaavan sy 
vyysvyöhykkeen puhtailla pohjilla. Mereiset puhtaan veden indikaattori-
laj it esiintyivät harvalukuisina tai puuttuivat kokonaan. Biomassa oli kui
tenkin keskimäärin sama tai vain vähän alhaisempi kuinvastaavilla puhtailla 
pohjil la. Tämä johtui 1 iejusimpukan merkityksen kasvusta. Liejusimpukka
yhteis6t olivat yleensä väheneviä ja koostuivat suurikokoisista vanhoi ta 
yksilöistä. 

Vuorikemian jätevesien vaikutukset ulottuvat 1 ievinä myös koko RepoSL!CJren 
pohjoispuoleiselle saaristoalucel lc. 

4.3.4 PUOLITERVE POHJA 

Vyöhykkeeseen kuu 1 uu h i esu- h i l'kkapohj CJ i nen ede 11 i :,en a 1 ueen 1 ;in i puo l 11 
oleva 2-5 km:n levyinen vyi)hyke, osa Preiviikinlahtca jCJ Viosvcsi sck~i 
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pehmeän pohjan alueella Luvian saaristo ja Karvian Ourat. 

Hiesu- ja hiekkapohjilla pohjaeläinten tiheydet ja biomassaolivat lähes 
normaalit va11Jtsevffn olosuhteisiin nähden. Regressfivisten ja progres
siivisten 2. luokan lajien osuusoli kuitenkin kasvanutterveisiin pohji in 
verrattuna. Pohjalla ja simpukoissa voitiin monin paikoin havaita rauta
saostumia ja simpukkayhteisöjen kokojakaumaoli suuressa osassa aluetta 
häiriintynyt. 

Pehmeillä 1 iejupohjil la Luvian saaristossa ja Karvian Ouri l la voidaan ha
vaita 1 ievän rehevöitymisen merkit: 1 iejusimpukan yksilömäärien ja bio
massojen kasvu, 1ajiston yksipuol istuminen ja herkimpie lajien vähenty
minen. Alueella voidaan havaita merkkejä Vuorikemian tehtaiden jätevesis
tä (selvimmin Luvian saaristossa) ja rehevöityminen johtuu osittain Vuori
kemian jätevedestä peräisin olevan raudan aiheuttamasta sedimentaation 
kasvusta. 

4.3.5 TERVE POHJA 

Terveeseen pohjaan kuuluvat tutkittujen alueiden uloimmat osat (alkaen n. 
12 km:n etäisyydeltä purkukohdasta), Luvian saariston länsipuoleiset 
alueet sekä Ahlaisten saariston luoteis- ja pohjoispuolset alueet. Pohja
eläinten lajista, tiehys ja biomassat eri syvyysvyöhykkeillä ja pohjan 
laaduilla edustavatnormaalia Selkämeren eläimistöä. 

5 L 0 P P U T 1 1 V 1 S T E L M Ä 

Turunvesipiirin vesitoimisto keräsi kesällä 1978 pohjaeläinnäytteitä Porin 
edustan merialueella Reposaaren ja Merikarvian väliseltä alueelta sekä Säpin 
eteläpuolelta Luvian edustalta. Tutkimus 1 i ittyi täydennyksenä Porin edus
tan merialueella vuosina 1975-76 Vuorikemian tehtaitten vesiensuojelumaksul
la tehtyyn pohjaeläinselvitykseen. Tutkimuksen tarkoituksenaoli selvittää 
pohjaeläimistön tila aiemman tutkimusalueen etelä- ja pohjoispuolella ja 
rajata Vuorikemian tehtaitten jätevesien vaikutusalue Porin edustan rannik
koalueella. 

Kemira Oy:n Vuorikemian tehtaitten jätevesien vaikutukset pohjaeläimistöön 
kesällä 1978 tutkituilla alueilla ovat lieviä. Jätevedestä peräisin ole
vaa harmaata titaanidioksidisakkaa tavattiin vain yhdelläpisteellä Repo
saaren luoteispuolella. Punaruskeita rautasaostumia esiintyi pohja-ainek
sen pinnalla Säpin eteläpuolella, Luvian saaristossa ja Reposaaren pohjois
puoleisella saaristaalueella sekä Karvian Curien eteläosissa. Pohjaeläimis
tä oli jätevesien vuoksi pahoinhäiriintynyt vain yhdellä asemalla Reposaa
ren luoteispuolella. Jätevesien 1 ievä vaikutus pohjoisessa ulottuu Reposaa
ren pohjoispuoleisella saaristaalueella saaristonpohjoisosiin saakka ja 
hyvin 1 ievänä Karvian Curien saaristoalueelle. Etelässä 1 ievä vaikutus 
ulottuu Luvian saariston eteläosiin saakka, mutta rajoittuu saariston sisä
osiin. Lievät vaikutukset ilmenevät eläimistössä lähinnä 1 isääntyneen 
sedimentaation aiheuttamana 1 ievänä pohjan rehevöitymisenä. 

Kokemäenjoen selvästi rehevöittävä vaikutus ulottuu koko Ahlaisten saaris
toonsekä Reposaaren pohjoispuoliselle saaristoalueelle. Lievät vaikutukset 
ovat havaittavissa vielä saariston reunassa Enskerin länsipuolella sekä 
suojaisi11a saaristopohjilla Karvian Curien alueella. Etelässä selvä Koke
mäenjoen pohjaa rehevöittävä vaikutus ulottuu Karhuluodosta Kaijakarin 
eteläpuolitse kulkcval le harjanteelle saakka sekä rannikon ]~hellä 

P re i v i iki n 1 ahde 1 1 c. 
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P Ä Ä T ö S M A 1 N 1 N N A T 

LuK Marja-Liisa Pajunen osa11 istui tutkimuksen näytteenottoon. Hän on 
my6s käsitellyt ja määrittänyt pohjae1äfnaineiston. Näytteenotossa saa
tiin apua Saaristomeren tutkimuslaitokselta (näytteenottoväl ineistöä) 
sekä Mäntykallion luotsiasemalta (vene ja asiantunteva kuljettaja). 

K 1 R J A L L 1 S U U S 

Bryce, D. & A. Hobart 1972. The biology and identification of the larvae 
the Chironomidae (Diptera). Entomol. Gaz. 23:3 175-217. 

Häkki1ä, K. 1978. Titaanidioksiditehtaan jätevesien myrkyl1 isyydestä murto
vedessä. Vesihallituksen tiedotuksia 144:133-172. 

Häkkilä, K., P. Hiltunen ja H. Mölsä 1978. Vuorikemian titaanidioksiditeh
taiden vaikutuksista Porin edustan merialueen pohjaeläimist66n. 
Vesihallituksen tiedotuksia 144:3-131. 

Leppäkoski E. 1975. Assesment of degree of pol lution on the basis of 
macrozoobenthos in marine and brackish water environments. 
Acta academiae Aboensis, Ser. B-35:2, 90 ss. 

Liebmann, H. 1960. Handbuch der Frischwasser- und Abwasser-biologie II 
1049 SS. 

Mankki, J. 1978. Kokemäenjoen ja sen edustan merialueen yhteistarkkailu, 
Pohjaeläimist6 1976. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdis
tys r.y. Julkaisu no 91, 24 ss. 

Winter, J. E. 1972. Long term laboratory experiments on the influence of 
ferric hydroxide flaces on the filter feeding behaviour, growth, 
iron content and mortal ity in Mytilus edul is L. M. Ruivo (ed.) 
Marine pollution and sea 1 ife. London. 392-396. 

Voipio, A. & L. Niemist6 1975. Mäntyluodon edusta Kemira Oy:n Vuorikemian 
tehtaiden jätevesien vastaanottajana. Meri 1975. 1-45. 



Liite 1. Pohjaeläinten tiheys (N, yks/m2) ja biomassa (B, g/m2) Porin edustanmerialueella (Su=sulfidi, Li=l ieju, Sa=savi, Hs=hiesu, H=hiekka, So=sora) 
1. Der..sity (N, ind/m2J and biomass (B, gfm2) of bottom fauna ir. sea area off P:Ji?i (Su.=su.Zvhide, Li=mud, Sa=clay, Hs=silt, H=sand, So=::pa-:;;; 

Asema 
Pvm 
Syv 
Pohja 

Station 
Date 
Depth 
Bottom 

Ccrdv Zoa:zora 
Lado-:ned~a 
Halic:Fyptu.s 
P:."':;storr:a 
Eloa ti?a 

'!'i:c;:::ioxus 
?o~:~mopyrgus 

HyJ.1':Jo~a V. 
Hyd:"obia u. 

Mytilus 
Maco'TI:l 
1\fya 

Harmothoe 
?lereis 
P.:Jgcspio 
M~mayunkia 

'::ZiteU-io a. 
Tuöif.:;;x c. 
L :rr:n~dri lus h. 
Limn.cd:ril;-t.s sp. 
Eui Zyodri lu.s h. 
Pe losao lex h. 
Fe Zosco lex f. 
C!igocl:aeta sp • 

• ~.'ysi3 
... -~esidotea 
laera 
GClJl'!lnarus s. 
Pontoporeia 
Eat hyporr:;ia 
C:cl-cpf?.ium 

Tanypodino.e 
Chironor:Jinae 
Tanytcn.•sini 
Chir>onomini 

Yht Tot 
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N B 

210 0,30 

15 

15 
15 

+ 

+ 
+ 

"255 0. 30: 

9 
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19 
Su Li 
N B 
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12 10 8 6,5 9,5 
SL! Li Su Li Su Li Li (Su) H i Sa So 
N B N B N B N B N B 

+ 

3 
3 

+ 

0,02 
+ 
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12 

3 

3 

1,03 184 
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+ 

3 

6 

9 
3 
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+ 

+ 

+ 
+ 

53 

3 

12 

3 
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3 
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18 

6 
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+ 

6 
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59 

3 
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83 

9 
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+ 

0,02 
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+ 
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+ 
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12 
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9 
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39 
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72 
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0,03 3 
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3 
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+ 
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6 

30 
86 

0,06 6 

0,13 211 
0' 12 36 

6 
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77 
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3 
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21 
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0,02 
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N 
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Asema 
Pvm 
Syv 
Pohja 

rlerqis 

a. 

L-irrmodri Zus h. 
Li:r.nodri"!us sp. 

h. 
h. 
). 

O!igcch-;:qtc:.~ sp. 

Iaera. 
GcmmaJ'us s. 
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+ 
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9 0,04 

3 + 
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3 

6 

9 

30 
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+ 

+ 
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+ 

+ 

+ 
+ 
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3 

3 

+ 

+ 
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i 
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9 
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1 
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Liite 1. Pohjaeläinten tihey~ (N, yks/m
2

) ja biomassa (B, g/m2) Porin edustan merialueella (Su=sulfidi, Li=l ieju, Sa=savi, Hs=hiesu, H=hiekka, So=sora) 
(N, ind/m") and biomass (B, g/m2) of bottom fauna in sea area off Pori (Su=sulphide, L=mud, Sa=clay, Hs=silt, H=sand, ~n=n~~nw 

Asen:a 
Pvm 
Syv 
Pohja 

Sr:ation 
Date 
Depth 
!3ottom 

Ha Z ~C!l'!IPtus 
Proscon:::r. 
Electra 

Theodoxus 
Po t::xrnopy rg-:J.s 
Hudrobia v. 
FfyCI'obia u. 

}wfacoma 
!.fya 

Har>rrzothoe 
!lere~s 

Tubifex c. 
Limn.od1•i Zus h. 
LimnodTYZ 7.-us sp. 
EuUyodr>iZus 11. 
Pe l~'?sc:o Zex h. 
?e losao lex f. 
OZigochar2ta sp. 
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Mesidctea 
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Garr:marus s. 

Bc:.t ;ryporeia 
Ccrophiwn 

Tanypodinae 
Chironominae 
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Chiror:omi"!?.i 
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N 

+ 

+ 
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12 

13 
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9 
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6 
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Liite 2. Liejusimpukan (Macoma baltica) luokitus kuoren pintaan 
kerääntyneen rautasakan perusteella (Häkkilä ym. 1978) 

1. aste: ei selvää rautasakkaa kuoren pinnalla, vähäistä punaruskeaa 
väriä 

2. aste: rautasakkaa kerääntynyt ainoastaan kuoren toiseen reunaan 
kapealle alueelle, punaruskeata väriä my5s muualla kuoressa 

3. aste: rautasakka peittä2 noin 1/4 kuoren leveydestä, sakkaa 
usein my5s jo yläreunassa sekä vi iruina kuoren keskiosissa 

4. aste: kuoren pinta-alasta noin puolet rautasakan peitossa, sakkaa 
kuoren kaikissa reunoissa ja intensiivinen punaruskea väri 
peittää melkein koko kuoren 

Asema Rautapitoisuuden aste 

220 2 
221 2 
222 2 
223 2 
224 2 
225 1 
226 2 
227 1 
228 1 
229 2 
230 2 
231 1 
232 1 
233 2 
234 2 
235 
236 2 
237 2 
238 1 
239 1 
240 2 
241 2 
242 2 
243 1 
244 2 
245 2 
246 1 
247 2 
248 2 
249 2 
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