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aiheuttama 1 isääntynyt raskasmetallikuormitus aiheuttaa mm.
tumista pohjasedimenttien pintakerroksi in. Raskasmetall itukset ulottuvat hyvin laajalle ympäristöön. Metall it voivat
kautta (esim.
lyijystä, elohopeasta ja kadmiumista,
Brzezinska ja Carbalewski 1978, Lantzy ja Mackenzie 1979),
issä virtausten mukana (esim. veteen liuenneenaja hienojakoinekseen itoutuneena, Boström ym. 1978, Gal loway 1979).
metalleista sedimentoituu ja rikastuu kuitenkin aina myös
ympäristöön ja esim. pohjasedimenttien suurimmat raskasudet tavataankin yleensä kuormitettujen jokien suistoalueilla,
ien purkualuei lla sekä kaupunkien edustoilla, missä kohonia voidaan usein käyttää myös vesistöön kohdistuvan kuormiänä (esim. Alhonen ym. 1973, Lithner ja Samberg 1976, Niemi
, Luotamo ja Luotamo 1979, Galloway 1979).
n merialuetta kuormittavat lähinnä Kemira Oy:n lannoiteteoll isekä kaupungin asuma- ja teoll isuusjätevedet. Kemira Oy:n
taan Hankosaaren eteläpuolelle ja kaupungin jätevedet kestamon kautta pengertien pohjoispuolelle. Ennen vuotta 1976
evesiä johdettiin hajaviemärei llä eri kohteisiin kaupungin
tevesien raskasmetal 1 isisältöä pidetään hyvin pienenä. Proraaka-a neiden mukana (mm. apati itti, kal isuolat, rikkihappo) tuleihen 1 isättävät (hivenaineiksi lannoitteisi in) raskasmetall it
siassa lopputuotteisiin tai kipsin mukana varastointialueel le.
raskasmetalleja joutunee helpoimmin satama-alueelta raaka-aineiden
lastauksen ja käsittelyn yhteydessä.
jätevedet sisältävät aina jossain maar1n raskasmetalleja,
in esim kotitalousjätteistä, pienteollisuudesta sekä
estä. Tämä metallikuormitus vaihtelee melkoisesti paikkaa saattaa olla joskus varsin suurikin (Vesihallitus 1976).
sa sijaitsee mm. metal 1 ien pintakäsittelyä suorittavaa
toteoll isuus). Toisaalta jätevedet käsitellään kemiall isa jolloin metallit ilmeisesti tehokkaasti pidättyvät
iden jätevesien pohjaa rehevöittäv~ vaikutus ulottuu
alueelle ja on voimakkaimmillaan Hankosaaren eteläpuolella
ien vaikutukset pohjaeläimistöön näkyvät selvimpinä Hanpuolella (Mölsä ja Häkki lä 1979).
tarkoituksena oli selvittää Uudenkaupungin edustan merimen tien raskasmetall itaso, esi intyykö alueella kohonneita
istä sedimentteihin mahdollisesti rikastuneet metallit
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ilmeisesti nykyäänkin muodostuu uusia sedimenttikerroksia. Näytteenottopaikat edustavat sekä Kemira Oy:n jätevesien ja kaupungin jätevesien
vaikutusalueita että puhtaampaa saaristoaluetta (kuva 1).
Pohjasedimenttinäytteet otettiin Ekman-Birge-pohjanoutimel la, joista oteti in edelleen pleksiputkeen määritettäväksi tarkoitetut näytteet. Näytteet
säil5tti in typpihapolla pestyihin eteenimuovisi in petrimaljoihin, jotka
teipatti in kiinni ja pakastetti in.
Sedimenttinäytteistä analysoitiin kahden senttimetrin paksuinen pintakerros vesihallituk~en laboratoriossa loppuvuonna 1979. N~ytteistä määritettiin kuivapaino, hehkutushäviö, sekä Fe, Ti, Zn, V, Cu, Cr, Pb, Cd ja
Hg vesihallituksen käyttämin menetelmin.
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Hankosaa r en j a ka up ung i n v ä l i s s ä o l i t umma n ha rs tee 1 1ä 2
Hankosaaren pengertien pohjoispuolella (piste 256)
mustaa hapetonta sulfidil iejua. Kemiran sataman edustalla
)
a oli tummaa 1 iejusavea, jossa oli 2-3 cm:n hapettunut
kerros. Sedimentin pintaosissaoli havaittavissa vaalead ilmeisesti
tamasta pe
sfn olevaa ainesta (apati ittia). Kemira Oy:n jätevesien
purkua1uee11a Humal iston syvänne, piste 260) pohjaoli ohutta hapettunutta pfntake rosta lukuunottamatta mustaa sulfidil iejua. Ulompana saaistossa (pi teet 258 ja 259) pohjaoli terveen nä~öistä, pinnalta ruskean
1
ua, jonka alla ol ~ pehmeä savi.
Sedimenttinäytteiden kuiva-ainepitoisuus ( ), hehkutushäviö ( ) sekä
11 ipitoisuudet on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1.

iste

aine

Uudenkaupungin edustan merialueelta otettujen sedlrnenttinäytteiden (0-2 cm pinnasta) laatu ja raskasmetal 1 ipitoisuudet ;'•4häviö
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T A R KA S T EL U

tased mentit olivat laadultaan pehmeätä l i ua ja 1 iejusavea
isuus 22) tai liejuista savea (piste 255, kuiva-aineKaikkien näytteiden orgaanisen aineksen pitoisuusoli
hehkutushäviö oli pengertien pohjoispuolella (15 ) ja
:n jätevesien purkualueella (14 ) . Kaikki pisteet edu tavat
mentaati
ia. Sedimentin happitilanneoli jätevesien vuoksi voitynyt jätevesien purkualueil la (pisteet 256 ja 260)
sataman edustalla (piste 257). Terveen näköinen pohja258 ja 259.
4.2

SEDIMENTIN RASKASMETALLIT
teiden rautapitoisuus vaihteli välillä 24-41 g/kg ja titaani2100 mg/kg. Pitoisuuksien voidaan katsoa edustavan puhlueelle tyypi 11 isiä arvoja.
iden sin ipitoisuus vaihteli välillä 150-570 mg/kg. Pikohonnut Kemira Oy:n satamanedustalla sekä Hankosaa
oispuolel Ja vastaten 1 ikaantuneiden rannikkoalueiden
pitois uksia (Varma 1
, Luotamo ja Luotamo 1977, H~ktu k
Ia
steil läpi isuudet va tasivat normaal a
itois
tai olivat vain l iev~sti kohon-
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Vanadi fnipitoisuus vaihteli välillä 45-67 mg/kg. Pitoisuus on kohonnut
lievästi pistee11ä 256, muilla pisteillä vanadiinitaso on normaalia Selkämeren luokkaa (Häkkilä 1980).
Kuparipitoisuus on normaali, kaupunkia lähestyttäessä pitoisuudet hieman
kohoavat. Merkittävästi kuparipitoisuus on kohonnut vain Kemira Oy:n
sataman edusta] la.
Kromipitoisuus oli keskimäärin 59 mg/kg. Erot eri pistei llä olivat vähäiset, eikä rikastumista sedimentteihin ole havaittavissa.
Sedimenttien lyijypitoisuus vaihteli välillä 42-60 mg/kg. Lyijyarvot ovat
1 ievästi kohonneet Hankosaaren tiepenkereen pohjoispuolella sekä Hankosaaren ympäristössä. Pisteillä 255 ja 259 pitoisuudet edustavatnormaalia
Itämeren tasoa (Varma 1976, Luotamo ja Luotamo 1977, Häkkilä 1980).
Kadmiumpitoisuus oli kohonnut voimakkaasti (9 mg/kg) Kemira Oy:n sataman
edustalla sekä 1 ievästi (3 mg/kg) jätevesien purkualueella verrattuna ympäröiviin alueisiin, missä pitoisuus olin. 2 mg/kg. Tämäkin pitoisuus
on melko korkea vanhojen sedimenttien luontaiseen taustatasoon (9,2-0,6
mg/kg) verrattuna, mutta se edustanee Itämeren pintasedimenttien nykyistä
tasoa (Erlenkeuser ym. 1974, Varma 1976, Luotamo ja Luotamo 1979, Häkki lä

1980) .
· Korkeahko pitoisuus (2 mg/kg) myös 4-S cm:n näytteissä (258) viittaa si ihen, että havaittu korkea perustaso Uudenkaupungin edustalla saattaa johtua analyysimenetelmästä.
Elohopeapitoisuusoli korkeimmillaan (0,51 mg/kg) Kemira OY:n jätevesien
purkualueella. Hankosaaren ja kaupunginvälisellä alueella tasooli 0,2
0,28 mg/kg ja uloimmilla pisteillä 0,1 0,2 mg/kg.
Alueella voidaan havaita 1 ievää elohopeapitoisuuden kasvua l ikaantuneilla
pohjil la. Pitoisuudet ovat kuitenkin melko vähäisiä verrattuna elohopean
likaamissa vesistöissä tavattuihin (Alhonen ym. 1973, Häkki lä 1980).
Ulo~mman pisteen elohopeataso on vielä noin kaksinkertainen vanhojen sedimenttien taustatasoon verrattuna, mutta edustanee rannikkoalueidemme pintasedimenttien nykyistä tasoa. Sedimenttien elohopeataso Uudenkaupungin
edustallaonni in vähäinen, ettei se esim. aiheuttane merkittävää nousua
kalojen elohopeapitoisuuksissa.
Uudenkaupungin' edustan merialueen pohjasedimenttien raskasmetall ipitoisuudet ovat yleensä melko alhaisia, mikä on osoituksen suhteellisen vähäisestäpaikallisesta metall ikuormituksesta. Merkittävästi ympäristön tasoa
korkeampia pitoisuuksia esiintyi vain Kemira Oy:n satamanedustalla (Zn,
Cu ja Cd), Hankosaaren pengertien pohjoispuolella (Zn) sekä Kemira Oy:n
jätevesien purkukohdalla (Hg ja Cd). Muilla pisteillä pitoisuudet olivat vain 1 ievästi kohonneet tai vastasivat normaaleja rannikkovesiemme
pitoisuuksia.
Kemira Oy:n sataman edustalla havaitut kohonneet sinkki-, kupari- ja kadmiumpitoisuudet vastaavat muilta 1 ikaantuneilta rannikkoalueiltamme todettuja pitoisuuksia (Kokemäenjoen suisto, Häkkilä 1980)~ Helsingin edusta,
Varma 1976, ja Koverharin edusta, Luotamo ja Luotamo 1977). Metal 1 it
lienevät peräisin satamasta lastauksen yhteydessä mereen jout
ta r~aka-aincista ja 1ienev5t pä5asiassu kiintoainekscen itoutuncit .
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Humal iston
teessä (piste 260) havaitut elohopea- ja kadmiumpitois
osoittavat näitä metal 1 a joutuvan vähäisessä määrin vesist66n
Kemfra Oy:n j tevesien mukana taikka suotautuneen veteenmahdollisesti
kipsfn
rastoi tialueelta.
Uudenkaupungi kaupungin jätevesien metall isisält6 näyttää sedimenttitutkimusten perusteella olevan melko alhainen.

5

L 0 P P U T 1 1 V 1 S T E L MÄ
tkimuksessa tarkastellaan Uudenkaupungin edustan merialueelta,
iltä
sedimentaati
ilta kerättyjen sedimenttinäytteiden raskasmetal l ipitoiuuksia. Tarkoituksena oli selvittää Uudenkaupungin edustan merialueen
pohjasedimenttien raskasmetall itaso, esi intyyk6 alueella kohonneita pitoisuuksia ja mistä sedimentteihin mahdollisesti rikastuneet metal 1 it ovat
i n.
Raskasmetall määritykset tehtiinvesihallituksen laboratoriossa Turun vesiirin vuonna 1978 keräämistä näytteistä. Sedimenttinäytteistä määritettiin
, Ti, Zn, V, Cu, Cr, Pb ja Hg.
Sedimenttien raskasmetallipitoisuudet olivat yleensä melko alhaisia, mikä
on osoituksenasuhteellisen pienestäpaikallisesta metal 1 ikuormituksesta.
Selvästi
st6n tasoa korkeampia pitoisuuksiaesiintyi vain Kemira Oy:n
sataman edusta la (Zn, Cu ja Cd), pengertien pohjoispuolella (Zn) sekä
Kemira Oy:n ätevesien purkupaikalla (Hg ja Cd). Muillatutkituilla pistol
et olivat vain lievästi kohonneet, tai vastasivat normaal a
kkovesiemme pitoisuuksia.
:n sataman edustalle rikastuneet rnetal l it (Zn, Cu ja Cd) 1 ienevät
pera1 in satamasta lastauksen yhteydessä mereen joutuvista raaka-aineista
ja Hankosaaren eteläpuolellaesiintyvä elohopea ja kadmium jätevesistä
jätek ps n varastoalueelta. Uudenkaupungin kaupungin jätevesien ras1
uus näyttää olevan melko alhainen.
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