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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittaa rautatehtaan jate
vesien vaikutuksia vastaanottavan merialueen bakteereihin 
ja leviin. Tutkimus suoritettiin kesalla 1980 kolmena nayt
teenottokertana: 5.6., 21.7. ja 4.8. Talloin maaritettiin 
fysikaalis-kemiallisten maaritysten ohella levien perustuo
tantokykya eri naytepisteissa seka jatevesien vaikutusta 
kontrollipisteen levien hiilidioksidin yhteyttamiseen. Li
saksi kahdella naytteenottokerralla tehtiin levatesti 
Selenastrum capricornutum -viherlevalla eri jatevesipitoi
suuksissa. Heterotrofisten bakteerien kykya assimiloida 
glukoosia kaytettiin hajotustoiminnan aktiivisuuden maarityk
seen eri naytepisteissa seka myrkyllisyystesteissa. Myrkyl
lisyystesteina tarkoitetaan tassa tutkimuksessa kokeita, 
joissa on tutkittu eri jatevesipitoisuuksien vaikutuksia 
puhtaan merialueen bakteerien ja levien toimintoihin. 

A ·r N E I S T 0 J A. MEN E TEL MAT 

Rautatehtaan merialueen naytepisteiksi valittiin samat, joita 
on kaytetty Pohjois-Suomen vesitutkimustoimistossa Raahen 
edustan velvoitetarkkailun yhteydessa. Pisteet on esitetty 
kuvassa 1. Myrkyllisyystesteissa kaytetty jatevesi saatiin 
M2 viemarista, joka laskee satama-altaaseen. 

Seka jatevedesta etta eri naytepisteista tehtiin fysikaalis
kemiallisia maarityksia Oulun vesipiirin vesitoimistossa. 
Myos perustuotantokykymaaritykset seka levatestit tehtiin 
vesipiirissa. 

2.1 PERUSTUOTANTOMAARITYS 

Vaikutusaluekartoituksen yhteydessa tehtiin levien perustuo
tantokykymaaritys SFS-3049 (1977) mukaan yhden metrin syvyy
desta merenpinnasta. Tulokset on ilmoitettu mgC/m3 . d. 

Perustuotantokykymaaritys myrkyllisyystestissa tehtiin kont
rollipiste 10 vedella. Naytteet valmistettiin seuraavasti: 

90 ml kontrollipisteen merivetta 
10 ml Rautaruukin jatevetta tai sen tislattuun ve

teen tehtya laimennosta 
1 ml NaH14co 3-liuosta. 

Naytteiden kasvatus tapahtui 20°C lampotilassa 24 h, jonka 
jalkeen naytteisiin lisattiin 0,5 ml vakevoitya formaliinia. 
Valaistus oli 3200 lux. Naytteet suodatettiin 0,45 ~m huo
koskoon kalvoille. Tutkitut jatevesipitoisuudet olivat 10 %, 
1 %, 0,1 %, 0,01 % seka 0 %. Kustakin pitoisuudesta tehtiin 
kolme rinnakkaista valoisaa naytetta seka yksi pimea nayte. 
Seka vaikutusaluekartoituksen etta myrkyllisyystestien kal
vojen aktiivisuus maaritettiin nestetuikelaskimella. Kostu
tetut kalvot (200 pl H2o) liuotettiin 2,0 ml dioksaania. 
Tuikeaineena kaytettiin PCS-liuosta, jota lisattiin 10 ml. 

Perustuotantokykymaaritykset tehtiin naytteenottopaivana. 
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2.2 LEVATESTI 

Selenastrum capricornutum -viherlevaa kaytettiin testiorga
nismina levatesteissa. Levia kasvatettiin 10 % Z8-ravinto
liuoksessa, johon oli lisatty eri pitoisuudet Rautaruukin 
jatevetta. Naytteiden valmistus tapahtui seuraavasti: 

90 ml 10 % Z8-liuosta 
10 ml jatevetta tai sen tislattuun veteen tehtya 

laimennosta 
1 ml eksponentiaalisessa kasvuvaiheessa (n. 7 vrk) 

olevaa levakasvustoa. 

Tutkittavat jatevesipitoisuudet olivat 10 %, 1 %, 0,1 % seka 
0 %. Kasvatus tapahtui 3200 lux vakiovalossa 20°C lampoti
lassa. Kustakin pitoisuudesta oli kolme rinnakkaista 100 ml:n 
naytetta 250 ml kartiopulloissa. Kasvatus kesti kaksi viik
koa, jonka jalkeen naytteet suodatettiin ja maaritettiin 
levien kuivapaino. Tulokset on ilmoitettu kuivapainona 
mg/100 ml - yksikoissa. 

Levatesti suoritettiin naytteenottoa seuraavana paivana. 

2.3 HETEROTROFINEN POTENTIAALI 

Vaikutusaluekartoituksessa maaritettiin meriveden heterotro
fisten bakteerien glukoosin ottokykya eri naytepisteissa 
radioaktiivisen glukoosin avulla (KUPARINEN 1980, LAHTI 1980). 
30 ml:n naytteisiin lisattiin 120 pl 14c-glukoosiliuosta, 
jonka absoluuttinen aktiivisuus oli 1,39 uCi/ml. Naytteiden 
glukoosipitoisuus ~n talloin n. 40 pg/1. Kustakin naytepis
teesta oli kolme rinnakkaista naytetta seka yksi sokea nayte 
1 m:n syvyydesta pinnalta ja pohjasta. 

Naytteita inkuboitiin kaksi tuntia 20°C l~mpotilassa pimeas
sa, minka jalkeen ne hapotettiin 0,2 ml 4M H2so4 - liuosta. 
Sokeat naytteet oli hapotettu ennen inkuboinEia. Naytepul
lojen korkkeihin oli kiinnitetty lasikiulut, joihin injek
toitiin 0,3 ml etanolamiinia. Naytteita seisotettiin vuoro
kausi, jonka jalkeen naytteet suodatettiin 0,45 pm huokoskoon 
kalvoille. Kiulu absorbtioaineineen asetettiin tuikepulloon, 
johon oli lisatty 5 ml 94 % etanolia seka 10 ml tuikeliuosta, 
jossa oli 5 g PPO, 0,1 g POPOP ja 1 1 tolueenia. Kalvojen 
aktiivisuus maaritettiin kuten perustuotantokykymaarityksessa. 

Myrkyllisyystesteissa kaytettiin kontrollipisteen pohjanla
heista vetta 25 ml naytetta kohti. Jatevetta tai sen laimen
nosta lisattiin 5 ml. 14c-glukoosiliuosta lisattiin 120 pl. 
Naytteiden kasvatus, muu kasittely ja mittaus tapahtui kuten 
vaikutusaluekartoituksessa, paitsi etta seisotuksen sijasta 
naytteita ravisteltiin ravistelijassa yon yli. Tutkitut 
jatevesipitoisuudet olivat samat kuin perustuotantokyky
maarityksessa. 



Tulokset laskettiin seuraavan kaavan mukaan~ 
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lisatty aktiivisuus, dpm 
inkubointiaika, h 
lisatty glukoosipitoisuus, pg/1 
meriveden glukoosipitoisuus, pg/1 

s on tassa yhteydessa oletettu niin pieneksi A:han verrattu
na, etta se on tulosten laskemisen yhteydessa jatetty huomioon 
ottamatta. 

Vaikutusaluekartoitus ja myrkyllisyystestit suoritettiin joko 
naytteenottopaivana tai sita seuraavana paivana. 

2.4 TYPEN KIERRON BAKTEERIT 

Typen kiertoon osallistuvia bakteereja eristettiin kontrolli
pisteen pohjanlaheisesta vedesta putkimenetelmalla (MPN). Eris
tysalustoihin ali sisatty eri pitoisuudet jatevesia. Ammoni
fioivien bakteerien maarittaminen tapahtui kaseiinialustalla 
(Methods for microbiological analysis of waters, wastewaters 
and sediments 1978). Putkia, joissa ali ravintoalustaa 10 ml, 
inkuboitiin aerobisesti 2ooc lampotilassa 14 vuorokautta. 
Ammoniumin muodostuminen todettiin Nesslerin reagenssin osoit
tamana keltaisena varina tippalevylla. Kaytetyt jatevesipitoi
suudet olivat 10 %, 1 %, 0,1 % ja 0 %. Merivedesta tehtiin 
laimennoksia 10-1 - 10-s. 

Nitrifioivien bakteerien eristamiseksi kaytectiin muunnettua 
Winogradskyn alustaa (Methods for microbiological analysis 
of waters, wastewaters and sediments 1978), johon ali li
satty jatevesia samoina pitoisuuksina kuin ammonifioivien 
bakteerien yhteydessa. Kasvatus tapahtui aerobisesti 20°C 
lampotilassa 21 vuorokautta. Naytetilavuudet olivat 50 ml, 
5 ml, 1 ml ja 0,1 ml. Positiivinen tulos ali nitraatin esiin
tyminen. Nitraatti todettiin difenylamiini-rikkihapporeagens
silla sinisena varina tippalevylla. 

Denitrifioivien bakteerien eristys tapahtui Aleksanderin 
kaliumnitraattiasparagiini alustalla (Methods for ... 1978). 
Kasvatuskoeputkissa ali Durham-putki ylosalaisin kaasun
muodostuksen toteamiseksi. Putkiin lisattiin siirrostuksen 
jalkeen n. 2 ml steriilia parafiinioljya anaerobisten olo
suhteiden muodostamiseksi. Kasvatus tapahtui 20°C lampoti
lassa 21 vuorokautta. Kaytetyt jatevesipitoisuudet olivat 
samat kuin ammonifikaatiossa. Naytteiden laimennokset olivat 
! - 10-4. Kaasunmuodostus ja sininen vari osoittivat 
denitrifikaation esiintymisen. 

Azotobacter-lajin eristarniseen rnerialueelta pyrittiin Clarken 
alustalla (Methods for ... 1978). Kasvatus kesti 21 vuoro
kautta 20°C lampotilassa. Positiivinen tulos oli harrnahtava 
ihornainen kalvo putken pinnalla. Jatevesia ei lisatty Clarken 
alustaan ollenkaan. 
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Kaikissa MPN-menetelmaan perustuvissa eristyksissa 1isattiin 
siirrosta tai sen laimennosta 1 ml 10 ml:aan alustaa (poik
keuksena kaksinkertaiset alustat, joissa lisattiin 5 ml 
(50 m1) naytetta 5 ml:aan (50 ml:aan) a1ustaa. Kustakin 
laimennoksesta oli viiden rinnakkaisen putken sarjat. 
Jateveden tai sen 1aimennosten lisaykset vaihte1ivat 
0,1 - 10 m1 kasvatusliuoksen maarasta riippuen. 

Tu1okset on 1askettu putkimenete1man standardin SFS 4447 
(1979) mukaan ja i1moitettu kpl/100 ml - yks~koissa. 

Typen kierron bakteerien eristaminen suoritettiin naytteen
ottoa seuraavana paivana. Vesia sai1ytettiin yon y1i +4°C. 

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

3.1 KASVIPLANKTONIN PERUSTUOTANTOKYKY 

3.11 My r k y 1 1 is y y s test i 

Tulokset eri jatevesipitoisuuksien vaikutuksista kontrolli
pisteen kasviplanktonin hiilen yhteyttamiseen on esitetty 
kuvissa 2 ja 3 seka taulukossa 1. 

Kesakuun naytteenottokerra11a 1evien yhteyttaminen oli huo
mattavasti voimakkaampaa kuin heina- ja elokuussa. Tulosten 
perusteella 10 %-jatevesipitoisuus oli kesakuussa lievasti 
inhibitiivinen (79 % kontrol1inaytteesta) , mutta heinakuussa 
sama jatevesipitoisuus kiihdytti levien yhteyttamista 
(146% kontrollinaytteesta). Elokuussa tutkituilla jatevesi
pitoisuuksilla ei todettu olevan merkitsevaa vaikutusta puh
taan meria1ueen kasviplanktonin yhteyttamiseen. 

3.12 V a i k u t us a 1 u e kart o it us 

Jatevesien vaikutusalueen selvittamiseksi maaritettiin le
vien perustuotantokykya eri pisteista tehtaan edustan meri
alueella. Kontrollipiste (10) sijaitsee avomerella n. 8 km:n 
etaisyydella purkuputkesta (M2). Perustuotantokykytulokset 
eri naytepisteissa on esitetty taulukossa 2, seka kuvassa 4. 

Kesakuun naytteenottokerralla kasviplanktonin yhteyttaminen 
oli selvasti kiihtyneempaa kuin heina- ja elokuussa. Voimak
kaan tuulen vuoksi ei kesakuussa saatu naytteita pisteista 
16 ja 17. Kontrollipisteen yhteyttamisarvoja huomattavasti 
suurempia yhteytetyn hiilen maaria havaittiin pisteissa 
13 ja 14. 

Heinakuun naytteenottokerralla havaittiin kohonneita arvoja 
pisteiden 13 ja 14 itapuoleisella merialueella alle 1 km:n 
etaisyydella tehtaasta. Elokuussa kiihtyneen yhteyttamisen 
vyohyke rajoittui pisteen 12 itapuolelle eli alle 0,5 km:n 
etaisyydelle Rautaruukin tehtaasta. 

Vaikutusaluekartoituksen yhteydessa ei havaittu kasviplank
tonin yhteyttamiskykya inhiboivaa vaikutusta tutkittuina 
naytteenottokertoina. Poikkeuksena oli purkuputken suuaukko 
kesakuussa, jolloin myos myrky1lisyystestit osoittivat jate
veden aiheuttaneen lievaa inhibitiota. 



Kuva 2. Kasviplanktonin yhteyttaminen eri jatevesipitoisuuksissa 9.6.1980. 
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Kuva 3. Kasviplanktonin yhteyttaminen eri jatevesipitoisuuksissa 21.7. ja 4.8.1980. 
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Tau1ukko 1. Kontro11ipisteen kasvip1anktonin 
14 c

yhteyttaminen eri jatevesipitoisuuksissa 
kunakin naytteenottokertana. 

nayte- jatevesi- sitoutnnut aktiivisuus, dpm % kontrol-
kerta pit. sokea keskiarvo keskihajonta lista 

(%) 

0% 651 91 173 3 009 
(3,3) 

9.6.-80 0,01% 852 95 616 10 737 105% 
{1112) 

011% 761 89 901 2 130 99% 
(2 1 4) 

1% 807 83 018 14 358 91% 
(1713) 

10% 2711 72 093 11 785 79% 
{16 1 3) 

0% 166 11 531 1 340 
{11 16) 

21.7.-80 0101% 190 12 487 795 108% 
{6,4) 

011% 345 12 233 831 106% 
(618) 

1% 362 12 082 827 105% 
(6 18) 

10% 391 16 801 648 146% 
(3 1 9) 

0% 644 6 928 620 
{8 1 9) 

0101% 325 6 151 768 89% 
(12 1 5) 

4.8.-80 0101% 219 6 885 2 328 99% 
(3318) 

1% 307 6 740 364 97% 
{5 '4) 

10% 675 7 929 1 769 114% 
(22,3) 
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Kasviplanktonin perustuotantokyky (mgC/m
3 

· d) eri 
naytepisteissa Rautaruukki Oy:n tehtaiden edustalla. 
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Taulukko 2. Kasviplanktonin perustuotantokyky eri nayte
pisteissa Rautaruukin edustan merialueella 
kunakin naytteenottokertana. 
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3.2 LEVATESTI 

Lev~testi Selenastrum capricornutum -viherlev~ll~ tehtiin 
ainoastaan hein~- ja elokuun n~ytteenottokerroilla. Levien 
kuivapainotulokset kasvatuksen p~~tytty~ on esitetty taulu
kossa 3 ja kuvassa 5. 

Tulosten perusteella voidaan havaita rautatehtaan jatevedella 
olevan 1 % ja 10 % pitoisuuksina rehevoittav~ vaikutus viher
lev~n kasvuun. Z8-ravintoliuokseen tehdyt j~tevesilaimennok
set tuottivat samansuuruisen lev~biomassan kummal1akin nayt
teenottokerralla. 

Kuva 5. Selenastrum capricornutum -viherlevan kasvu eri 
j atevesipi toisuuksissa. -
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Taulukko 3. Se1enastrum capricornutum -viher1evan kasvu 
(kuivapainona mg/100 m1) eri jatevesipitoi-
suuksissa kumma11akin naytteenottokerralla. 

nayte jatevesi- 1evatestinaytteiden keski- keski- % ~ontro11ista 
pit. kuivapainot (mg/100 ml) arvo hajonta 

0% 9,07 8,45 8,20 8,57 0,45 

22.7.-80 0,1% 9,71 7,52 9,78 9,00 1,29 105% 

1% 13,54 13,29 13,41 0,18 156% 

10% 15,91 15,49 17,00 16,13 0,78 188% 

0% 9,47 8,84 10,39 . 9,57 0,78 

5.8.-80 0,1% 10,18 7,95 8,08 8,74 1,25 91% 

1% 10,94 12,77 13,34 12;35 1,25 129% 

10% 14,85 14,87 16,73 15,48 1,08 161% 

3.3 HETEROTROFINEN POTENTIAALI 

3.31 My r k y 1 1 i s y y s t e s t i 

Kontrollipisteen heterotrofisten bakteerien kyky assimiloida 
g1ukoosia eri jatevesipitoisuuksissa on esitetty kuvassa 6 
seka tau1ukossa 4. Heina- ja elokuun naytteenottokerroilla 
o1i huomattavia vaikeuksia bakteerien suodatuksessa ja kalvo
jen 1iuottamisessa. Lisaksi assimiloidut aktiivisuudet ali
vat hyvin alhaisia eika merkitsevia eroju-eri jatevesipitoi
suuksien valilla juuri havaittu. Kesakuun rnyrkyllisyystesti 
osoitti rautatehtaan jateveden 0,1 - 10 % pitoisuuksina 
inhiboivan heterotrofisten bakteerien aktiivisuutta. 

3.32 V a i k u t u s a 1 u e k a r t o i t u s 

Heterotrofisten bakteerien glukoosin assimilaatiota kaytettiin 
hyvaksi vaikutusaluekartoituksessa heina- ja elokuussa. Tulok
set on esitetty .taulukossa 5 ja kuvassa 7 .• Jatevedessa ali 
itsessaan heterotrofista aktiivisuutta, rnika osoitti joko sen, 
etta jatevesi ei ole rnyrkyllista, tai etta alueelle ali rnuodos
tunut rnuuttuneisiin olosuhteisiin sopeutunut populaatio. 
Elokuun naytteenottokerralla heterotrofinen aktiivisuus ali 
jatevedessa huomattavasti suurernpi kuin varsinaisella rneri
alueella. Satarna-altaassa (piste 11) ali rnyos varsinkin pinta
vedessa huomattavan suuri aktiivisuus. Heinakuun naytteenotto
kerralla jateveden heterotrofinen aktiivisuus oli puolestaan 
alhaisernpi kuin esim. kontrollipisteessa. Talloin myos satama
altaan heterotrofinen aktiivisuus oli alhai~ernpi kuin kauem
pana olevissa pisteissa. Heinakuussa kiihtyneen heterotrofisen 
aktiivisuuden alue ulottui pisteisiin 16 ja 17 eli yli 1,5 km:n 
etaisyydella Rautaruukin tehtailta olevalle vyohykkeelle. 
Elokuussa heterotrofisten bakteerien kiihtynyt hajotustoiminta 
rajoittui n. 1 km:n etaisyydella oleva1le vyohykkee1le. 
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Taulukko 4. 

aika 

5.6.-80 

21.7.-80 

4.8.-80 

Tau1ukko 5. 

piste 

jatevesi 

11 

12 

15 

13 

14 

16 

17 

10 

21 

Jatevesien vaikutus heterotrofisten baktee-
rien g1ukoosin assimi1aatioon. 

g1uk. ottonopeus, 

jatevesipit. pg/1 . h % kontro11ista 

0,23 + 0,01 0% -
0,01% 0,21 + 0,02 91% -
0,1% 0,17 + 0,02 74% -
1% 0,17 + 0,03 74% -
10% 0,15 + 0,02 65% -

0% 0,02 + 0,01 -
0,01% 0,02 

0,1% 0,02 + 0,01 -
1% 0,02 + 0,01 -
10% 0,02 + 0,02 -
0% 0,06 + 0,02 -
0,01% 0,03 + 0,01 -
0,1% 0,02 + 0,01 -
1% 0,03 

10% 0,06 

Heterotrofisten bakteerien g1ukoosin assimilaa
tio eri naytepisteissa ottonopeuksina 
(Jlg/1 . h). 

21.7.80 11; 
'1.8.80 

ottonopeus ottonopeus 

pinta pohja pinta pohja 

0,06 2,56 

0,16 0,17 1,91 0,53 

0,47 0,28 0,71 0,76 

0,34 0,37 0,32 0,46 

0,87 0,28 0,32 0,69 

0,53 0,31 0,65 0,40 

0,45 0,29 0,09 0,02 

0,44 0,18 0,02 0,06 

0,12 0,04 0,04 0,05 
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Heterotrofisten bakteerien glukoosin assimilaatio 
(pg/1 · h) Rautaruukki Oy:n tehtaiden edustalla. 
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3.4 TYPEN KIERRON BAKTEERIT 

3.41 Ammo n i f i o i v a t b a k t e e r i t 

Rautatehtaan jatevesien vaikutuksia ammonifioiviin baktee
reihin tutkittiin putkimenetelmalla. Tulosten mukaan jate
vesipitoisuuden nousu 1isasi ammonifioivien bakteerien 
maaria. Tama johtui kuitenkin siita, etta itse jatevedessa 
oli runsaasti ammonifikaatioon pystyvia bakteereja. Jate
vetta ei esikasitelty millaan tavoin testeja varten. 

Putkimenetelman kaytto ei erikoisemmin sovellu myrkyllisyys
tutkimuksiin tallaisissa tapauksissa, joissa tarvitaan run
saasti eri laimennoksia. Tyolayden vuoksi on rajoitettava 
rinnakkaisputkien maaraa, jolloin myos tulosten luotettavuus 
karsii (vaihtelurajat suuret). 

Taulukossa 6 on esitetty ammonifioivien bakteerien maarat 
eri jatevesipitoisuuksissa kunakin naytteenottokertana. 

Taulukko 6. Ammonifioivien bakteerien maarat eri jatevesi
pitoisuuksissa kunakin naytteenottokertana. 

bakt.maara, 

aika jatevesipit. kp1/100 m1 95 % 1uotettavuusrajat 

0% 4 000 1 400 - 11 000 

10.6 0,1% 17 200 4 300 - 48 600 

1% 13 000 3 500 - 30 200 

10% 9 000 000 3 000 000 - 30 000 000 

0% 700 230 - 1 680 

22.7 0,1% >1 800 000 

1% >1 800 000 

10% >1 800 ooo· 

0% 1 400 400 - 3 400 

5.8 0,1% 1 600 000 600 000 - 5 300 000 

1% >1 800 000 

10% >1 800 0.00 

3.42 N i t r i f i k a a t i o 

Bakteerit, jotka pystyvat hapettamaan ammoniakin nitriitiksi 
ja nitraatiksi, esiintyivat hyvin harvalukuisina puhtaan meri
alueen pohjanlaheisessa vedessa seka tehtaan jatevedessa. Vain 
heinakuun naytteista saatiin 50 ml:n erista positiivisia tulok
sia. Jatevedella ei talloinkaan nayttanyt olevan merkitsevaa 
vaikutusta bakteerimaariin, silla lukumaarat eri jatevesipi
toisuuksissa olivat 0,9 - 5,5 kpl/100 ml. 
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3.43 Den i t r i f i k a at i o 

Myos denitrifikaatioon pystyvia bakteereja esiintyi rautateh
taan jatevesissa ja tama vaikeutti huomattavasti tulosten tu1-
kintaa. Lisaksi kaytetty kasvatusliuos muuttui variltaan vaa
leaksi eika siniseksi, kun kasvu oli voimakasta. Tau1ukossa 
7 on esitetty havaitut denitrifioivien bakteerien pitoisuudet. 

Taulukko 7. 

aika 

5.6 

22.7 

5.8 

Denitrifikaatioon osa11istuvat bakteerit eri 
jatevesipitoisuuksissa kunakin naytteenotto
kertana. 

jatevesipit. 

0% 

0,1% 

1% 

10% 

0% 

0,1% 

1% 

10% 

0% 

0,1% 

1% 

10% 

bakt.maara, 

kp1/IOO m1 

20 

10 

60 

20 

10 

10 

460 

>180 000 

95 % 1uotettavuusrajat 

< 5 - 40 

< 5 - 20 

20 - 140 

< 5 - 40 

< 5 - 20 

< 5 - 20 

160 - 1 200 

kontaminaatio 

>180 000 

3.44 A z o t o b a c t e r 

Ilmakehan typpea sitovaa Azotobacte~-lajia ei pystytty eris
t~maan merivedesta. 

Yhteenvetona typen kierron bakteerien kaytosta myrkyllisyys
testina voidaan todeta, etteivat kaytetyt menetelmat olleet 
ko. tutkimukseen sopivia. Koska jatevedessa oli typen kierron 
bakteereja, ei voida olettaa, etta jatevesi vaikuttaisi inhi
boivasti typen kiertoon. Stimuloiva vaikutus sen sijaan on 
mahdollinen. Lisaksi putkimenetelma ei tyolaydestaan ja run
saasta astioiden ja tilan tarpeesta johtuen vaikuta myrkylli
syystesteihin sopivalta. Vaikutusaluekartoitukseen MPN-mene
telma sen sijaan soveltuu paremmin. 

4 Y H T E E N V E T 0 E R I M E N E T E L M I E N 
A N T A M I S T A T U L 0 K S I S T A 

Kesakuun naytteenottokerralla seka kasviplanktonin perust~o
tantokykyyn etta heterotrofiseen potentiaaliin perustuvat 
myrkyllisyystestit osoittivat rautatehtaan jatevesien olevan 



25 

inhibitiivista merialueen luonnontilaisille organismeille. 
Heterotrofinen potentiaali laski jo 0,1 % jatevesipitoisuu
dessa 74 %:iin kontrolliarvosta. Levien perustuotantokyky 
oli puolestaan 10 % jatevesipitoisuudessa 79 % kontrollista. 
Jateveden rautapitoisuus oli kesakuussa 10-kertainen heina
elokuun naytteisiin verrattuna. 

Heinakuun naytteenottokerralla seka levatesti Selenastrum 
capricornutum -viherlevalla etta kasviplanktonln perustuo
tantokykymaaritykset eri jatevesipitoisuuksilla osoittivat 
jateveden kiihdyttavan levien toimintoja. Levatestissa jo 
1 %-pitoisuus kasvatti biomassaa 156 %:iin kontrolliin ver
rattuna. Levien hiilen yhteyttaminen kasvoi merkitsevasti 
10 %-jatevesipitoisuudessa. Myos elokuussa levatesti ja 
perustuotantomaaritys antoivat samansuuntaisia tuloksia. 
Kasvatusaikojen erot (1 vrk/14 vrk) selittavat osittain 
levatestin ja perustuotantokykymaarityksen herkkyyserot. 
Heterotrofisten bakteerien glukoosin assimilaatio ei heina
elokuun myrkyllisyystesteissa osoittanut jatevedella olevan 
merkittavaa vaikutusta tuloksiin. Tama saattoi johtua siita, 
etta bakteeriaktiivisuudet olivat tuolloin kaytetyn menetel
man herkkyyden alarajalla. Tritioitujen yhdisteiden kaytto 
soveltuisi paremmin merinaytteiden maaritykseen, koska 
nailla yhdisteilla on suurempi spesifinen aktiivisuus. 

Vaikutusaluekartoituksessa seka perustuotantokyky etta hete
rotrofinen potentiaali osoittivat jatevesien kiihdyttavan 
biologisia toimintoja. Heinakuussa vaikutusalue ulottui 
laajemmalle kuin elokuussa. Tahan saattoi vaikuttaa jate
veden laatumuutosten ohella myos tuulen suunta, joka oli 
heinakuun naytteenottokerralla idasta. Elokuun naytteenotto
kerralla tuuli heikosti etelasta. Heterotrofisten bakteerien 
toimintojen avulla maaritetty jatevesien vaikutusalue ulot
tui kummallakin naytteenottokerralla laajemmalle alueelle 
(1-1,5 km:n etaisyydelle) kuin perustuotantokyvyn avulla 
maaritetty alue (n. 0,5-1 km:n etaisyydelle). Tosin ei voida 
olla varmoja, etta kiihtyneiden bakteeritoimintojen aiheutta
jana oli pelkastaan jatevesi. Kysymyksessa voi myos olla 
rannan laheisyyden aiheuttama orgaanisen aineen suurempi 
maara. 

Koska merialue Rautaruukin tehtaiden edustalla on suhteelli
sen saareton, laimenevat jatevedet nopeasti eika vaikutus
alue muodostu nain ellen kevin laajaksi. Jatevesien pitka
aikaisvaikutuksia kaytetyt testijarjestelyt eivat kuitenkaan 
pysty paljastamaan. Tosin vaikutusaluekartoituksen yhteydessa 
havaittu leva- ja bakteeritoimintojen kiihtyminen viittaa 
mikrobien sopeutumiseen. 

Kirjallisuudessa on todettu pienten raskasmetallipitoisuuk
sien lisaavan levien ja bakteerien aktiivisuutta, mutta 
talloin on myos useimmiten lajien lukumaara vahentynyt so
peutumiskykyisten lajien yksilomatirien kasvaessa (esim. 
SINGLETON & GUTHRIE 1977, THO!-iAS & SEIBERT 1977). 

5 T U T K I M U S T A R V E 

Heterotrofisten bakteerien glukoosin assimilaation seuranta 
jatevesien vaikutusalueella osoitti menetelman olevan herkkyy
deltaan jopa hieman paremman kuin perustuotantokykymaarityksen. 



Kuitenkin menetelman kayton yhteydessa oli eraita kaytannon 
ongelmia. Testeissa kaytetty yhden lisayksen ja varsinkin 
valitun glukoosipitoisuuden suuruuden maarittaminen vaatisi
vat rinnakkaismittauksia useamman lisayksen menetelmalla. 
~erialueen bakteerien alhaiset assimilaationopeudet edellyt
taisivat tritioidun glukoosin kayttoa, koska menetelman herk
kyys on talloin parempi kuin 14c-glukoosia kaytettaessa. 

Koska harvojen tutkimuskertojen vuoksi on vaikeaa saada kuvaa 
jatevesien mahdollisesta myrkyllisyydesta, olisi aiheellista 
selvittaa puhdasainekokein esim. raudan ja sinkin myrkylliset 
pitoisuudet vaikutusalueen bakteereille. Tutkimalla metallien 
ja jateveden myrkyllisyytta eri etaisyyksilta tehtaasta si
jaitsevista pisteista otettujen naytteiden bakteereihin voi
daan myos arvioida bakteerien sopeutumista myrkkyihin. Kasvi
planktonin perustuotantokykyyn perustuva myrkyllisyystesti 
rinnan heterotrofisen potentiaalin kanssa antaa taydentav~~ 
tietoja. Lisaksi olisi aiheellista selvittaa heterotrofista 
potentiaalia ja kasviplanktonin perustuotantokykya alueella, 
jossa selviaisi rantavyohykkeen aiheuttama luonnollinen 
rehevoityminen. 

6 T I I V I S T E L M A 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittaa Rautaruukki Oy:n Raa
hen rautatehtaan jatevesien myrkyllisyytta ja vaikutusaluetta 
meressa elavien bakteerien ja levien avulla. Vaikutusaluekar
toituksessa maaritettiin kasviplanktonin perustuotantokykya 
ja heterotrofisten bakteerien glukoosin assimilaatiota eri 
naytepisteissa. Myrkyllisyytta selvitettiin kontrollipisteen 
kasviplanktonin perustuotantokyvyn ja heterotrofisten bak
teerien aktiivisuuden maarityksin eri jatevesipitoisuuksissa. 
Lisaksi tehtiin levatesteja Selenastrum capricornutum -viher
levalla ja tutkittiin jatevesien vaikutuksia typen kierron 
bakteereihin. 

Jatevedella oli yleensa levien yhteyttamista kiihottava vai
kutus. Poikkeuksen muodosti kesakuun naytteenottokerta, 
jolloin 10 % jatevesi ~nhiboi kasviplanktonin yhteyttamista. 
Talloin jatevesi oli inhibitiivista myos puhtaan alueen he
terotrofisille bakteereille. Jatevedella ei ollut vaikutusta 
kontrollipisteen bakteerien glukoosin assimilaatioon heina
ja elokuun naytteenottokerroilla, eika jatevesi inhiboinut 
typen kiertoon osallistuvia bakteereita. 

Vaikutusaluekartoituksessa seka tutkitut bakteeri- etta 
levatoiminnot olivat kiihtyneet alle 2 km:n etaisyydella 
tehtaasta. 
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1 J 0 H D A N T 0 

2 

Raahen edustan merialueella tehtiin vuonna 1980 tutkimus, 
jossa selvitettiin Rautaruukki Oy:n Raahen rautatehtaan 
jatevesien vaikutuksia meriveden bakteerien aktiivisuuteen 
ja levien toimintaan (Lahti 1982, tama moniste). Tutkimuk
sessa tarkasteltiin jatevesien vaikutuksia erillisissa 
myrkyllisyyskokeissa, joissa kaytettiin useita erilaisia 
bakteeri- ja levatoiminnan mittausmenetelmia. Bakteeriaktii
visuuden ja levatuotannon avulla pyrittiin myos arvioimaan 
jatevesien vaikutusalueen laajuutta. 

Lahti (1982) suositti alueella tehtavaksi jatkotutkimuksia,· 
jotta eraat epaselviksi jaaneet seikat voitaisiin varmistaa. 
Myrkyllisyystesteihin hyvin soveltuvaksi osoittautui bak
teerien glukoosinottoon perustuva menetelma, mutta siina 
kaytetyn 14c-leimatun glukoosin herkkyys ei aivan riittanyt 
mittaamaan hyvin alhaisia bakteeriaktiivisuuksia. Tallaisia 
ongelmia ei ole ilmennyt kaytettaessa 3H-leimattua glukoosia, 
jonka ominaisaktiivi·sutis on suurempi kuin 14c-glukoosin (vrt. 
Talsi 1981). Lahden (1982) myrkyllisyystesteissa todettiin 
lisaksi, etta jateveden myrkyllisyys saattaa vaihdella huo
mattavasti, ja olisi tarpeellista puhdasainekokeiden avulla 
selvittaa jateveden mahdollisten myrkkytekijoiden (esimer
kiksi sinkki ja rauta) vaikutuksia merialueen bakteerien 
aktiivisuuteen. Samalla voitaisiin tutkia, ovatko purkualueen 
bakteerit mahdollisesti sopeutuneet suuriin jatevesipitoi
sutiksiin. Tallaista sopeutumista on havaittu mm. selluteol
lisuuden jatevesien purkualueilla (Kuparinen 1981, Talsi 
1981). 

Jatevesien leviamista ja vaikutusaluetta selvitettaessa kavi 
ilmi, etta bakteerien glukoosinotto ja levien perustuotanto
kyky ovat vilkkaimmillaan rantavyohykkeella, jossa vaikutta
vat voimakkaasti pintavalunnan ravinnekuormitus ja matalien 
vesien pohjan laheisten vesikerrosten sekoittuminen koko 
vesimassaan. Tama ns. rantavaikutus vaikeutti huomattavasti 
tulosten tulkintaa rautatehtaan jatevesivaikutusten osalta, 
silla naita kahta oli lahes mahdoton erottaa toisistaan. 

Taman, vuoden 1981 tutkimuksen suunnitelma pohjautui suurim
maksi osaksi Lahden ( 1982.) vuonna 1980 tekemiin havaintoihin 
ja ehdotuksiin. Tyon paaasiallisena· tavoitteena ·oli ranta
vaikutuksen o·sutiden selvittaminen ja bakteerien myrkyllisyys
testien tasmentaminen. Tutkimuksessa sovellettiin yksinomaan 
herkemmaksi katsot.tua, 3H-glukoosin kayttoon perustuvaa me
netelmaa. 

A I N E I S T 0 JA MENETELMXT 

2.1 TUTKIMUSALUE JASEN KUO&~ITUS 

Tutkimusalue kasitti Raahen kaupungin edustan ja sen etela
puolisen merialueen (kuva 1) • Kaupungin edu_sta on suhteellisen 
matalaa ja saaristoista, ja sen etelapuoliselle alueelle on · 
rakennettu aallonmurtajia suojaamaan Rautaruukki Oy:n satama
aluetta. Veden vaihto Perameren kanssa on nailla alueilla 
jonkin verran estynytta, mutta kovin kauas rannikosta ei saa
riston suojaava vaikutus ulotu. Tutkimusalueen etelaisin osa
alue, Kuljunlahden edusta, on hieman avoimempaa, mutta yha 
matalaa (n. 0,5-7 m). 
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Kuva 1 · Tutkimusalue 
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Raahen kaupungin n. 14 000 asukkaan puhdistetut jatevedet 
johdetaan 1,7 km pituisen purkuputken avulla avomerelle saa
riston ulkopuolelle (kuva 1). Ennen puhdistamon valmistumis
ta vuonna 1978 jatevedet johdettiin kaupungin edustan lah
delle, jonne yha joutuu viemarointiin kuulumattoman asutuk
sen jatevesia. Raahen kaupungin jatevedenpuhdistamolta mereen 
joutuvan kuormituksen maara on esitetty taulukossa 1 (Ala
saarela 1980). 

Tutkimusalueen ehdottomasti suurin teollinen kuormittaja on 
Rautaruukki Oy:n Raahen rautatehdas. Suurin osa tehtaan jate
vesistK johdetaan merivesiviemareiden ~1 j~ M2 kautta teht~an· 
edustan satama-altaaseen. Viemari M1:n kautta johdetaan me
reen lahinna puhtaita lauhde- ja jaahdytysvesia, mutta M2 
sisaltaa lisaksi prosessissa syntyneita varsinaisia jateve
sia. Tehdas huolehtii lisaksi satama-altaaseen johdettavien 
saniteettijatevesiensa kasittelysta. Vesioikeuden paatoksen 
(24.2.1978) mukaan saadaan myos Kuljunlahteen paastaa oljya 
enintaan 400 kg/d. Kuljurilahti on padottu, ja tehdas ottaa 
siita makean ·raakavetensa. 

Rautatehtaan jatevesien mukana vesistoon joutuu runsaasti 
epaorga~nista kiintoainetta seka jonkin verran ravinteita, 
varsinkin typpea. Happea kuluttavaa orgaanista aineista jou
tuu jateveteen saniteettivesien myota. Jatevesi sisaltaa 
myos pienehkoja maaria metalleja, lahinna rautaa ja sinkkia, 
jotka saattavat vaikuttaa biologiseen toimintaan merialueel
la. Myrkyllisina pidettavia oljyja joutuu mereen myos jonkin 
verran. Syanidien maaraa on saatu vahennetyksi niin, ettei 
niita ole enaa voitu jatevesista luotettavasti osoittaa (Ala
sa.arela 1979). Muita mahdollisia myrkyllisia yhdisteita, 
kuten raskasmetalleja ei tavanomaisessa tarkkailussa ole 
analysoitu.· Tehtaan vuosittaiset jatevesipaastot on merkitty 
taulukkoon 1 (Alasaarela 1980). 

Taulukko 1. Raahen kaupungin ja Rautaruukki Oy:n rautateh
taan jatevesikuormitus vuosina 1978-1980. 

Raahen kaupUnki Rautaruukki OJ 
. 1978 . ~ . 1979: : . : 1980 1978 1979 1980 

Kiintoaine kg/ d. 122 85 178 1823 1956 2940 

B~ kg/d 208 90.5 237 23.2 45 36 

Kok.P kg/d. 12 12 13.6 4.7 3.3 4.0 

Kok.N kg/d. 126 118 186 67.3 33.2 49.3 

oljy kg/d 87 91 75 

Liuk. Zn kg/d 32 6.2 14 

Kiint. Zn kg/d 19.6 13.5 51.6 

Liuk. Fe kg/d 16.3 18.5 38 

Kii.rit. Fe kg/d 127.3 469 436 
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Tutkimusalue sijaitsee kahden huomattavan joen, Siika- ja 
Pyhajoen valissa. Naiden jokien keskivirtaama on pitkaaikais
ten keskiarvojen mukaan 41 ja 28 m3/s (vesihallitus 1980). 
Yleisesti ottaen jokivesilla on varsinkin talviaikana suuri 
vaikutus Perameren veden laatuun (mm. Alasaarela ja Myllymaa 
1978). Varsinaiselle tutkimusalueelle laskee useita pienehko
ja jokia, joista laheisin on Raahen kaupungin pohjoispuolelle 
laskeva Pattijoki (ks. kuva 1). Vahaista kuormitusta alueelle 
tuovat myos hieman pohjoisempana sijaitseva Olkijoki ja Kuljun
lahden etelapuolinen Piehinkijoki (Alasaarela 1980). 

2.2 F~VAINTOPISTEET JA NAYTTEENOTTO 

Tutkimusta varten valittiin Raahen edustan merialueelta 7 ha
vaintopistetta Pohjois-Suomen vesitutkimustoimiston velvoite
tarkkailussaan kayttamien pisteiden joukosta (kuva 1). Piste 
11 sijaitsi Rautaruukki Oy:n satama-altaassa hyvin lahella 
jatevesiviemaria M2. f~os pisteet 12, 13 ja 14 sijaitsivat 
melko lahella tehtaan jatevesien purkuputkea, mutta piste 17 
jo hieman avoimemmalla merialueella. Pisteet 1 ja 9 puol.es
taan sijaitsivat Raahen kaupungin edustan saaristoalueella. 
Nama seitseman pistetta olivat olleet mukana myos vuoden 1980 
bakteeri- ja levatutkimuksissa. Sen sijaan avomeren vertailu
piste RR 8, joka kuuluu vesihallituksen valtakunnalliseen ha
vaintoverkostoon, oli naista poikkeava ja sijaitsi melko kau
kana avomerella. Rantavaikutuksen vertailupisteiksi valittiin 
uudet havaintopisteet 21, 22 ja 23 Kuljunlahden edustalta. 

Merialueen havaintopisteista otettiin fysikaalis-kemiallisia 
ja biologisia maarityksia varten naytteet kahdelta syvyydelta, 
1 m pinnasta ja 1 m pohjasta. Perustuotantokyvyn maaritysta 
varten otettiin kuitenkin erikseen kokoomanayte putkinouti
mella 0-2 m:n syvyydesta. 

Tutkimusjakson aikana merivesinaytteita otettiin kolme ker
taa: 10.6., 2.7. ja 22.7. Samalla tutkittiin myos rautatehtaan 
jatevesiviemarin (M2) veden laatua. Myrkyllisyystesteja varten 
otettiin lisaksi naytteet pisteista 11, 12, 13 ja RR 8 koko 
alueen tutkimusten yhteydessa seka erikseen 15.7. 

2.3 TUTKITUT MUUTTUJAT 

Meri- ja jatevesinaytt.eista tutkittiin seuraavat muuttujat: 
lampotila, sameus, kiintoaine, sahkonjohtavuus, DH, veden va
ri, rauta, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori seka~heterotrofis
ten bakteerien aktiivisuus. Lisaksi merivesinaytteista mitat
tiin kasviplanktonin perustuotantokyky, ja jatevedesta myrkyl
lisyystestien yhteydessa sen sinkki- ja kuparipitoisuus. 

Fysikaalis-kemialliset maaritykset suoritettiin Oulun vesipii-
, rin vesitoimiston laboratoriossa vesihallituksen yleisesti 

kayttamilla menetelmilla (mm. Erkomaa ym. 1977). Kuparin ja 
sinkin maaritykset tehtiin kuitenkin vesihallituksen tutkimus
laboratoriossa. Perustuotantokyvyn maarityksess~ noudatettiin 
paaosin standardimenetelmia (S~S 3049) , mutta suositetun 
24 h:n sijasta naytteita inkuboitiin vain 18 h. Soluihin ker
tyneen 14c-radioaktiivisuuden maara mitattiin nestetuike
laskennan avulla (vrt. Kuparinen 1980). 
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Heterotrofisten bakteerien aktiivisuuden maarityksessa kay
tettiin radioglukoosimeneteLman erasta muunnelmaa, ns. 
luonnontasomenetelmaa. Tutkittaviin naytteisiin lisattiin 
radioaktiivisesti leimattua glukoosia niin pienena pitoisuu
tena, ettei se merkittavasti vaikuttanut luonnon glukoosi
pitoisuuteen, joka yleensa on vain muutamia mikrograrunoja 
litraa kohden (vrt. Hicks ja Carey 1968). Kun luonnontaso
menetelmassa kaytettiin 3H-leimattua glukoosia, jonka omi
naisaktiivisuus on hyvin suuri, voitiin vahainenkin baktee
riaktiivisuus mitata luotettavasti (Azam ja Holm-Hansen 1973). 

Tutkittaviin 50 ml:n vesinaytteisiin lisattiin 3H-leimattua 
glukoosia (Radiochemical Centre, Amersham) siten, etta lis&yk
sen pitoisuudeksi tuli 0,04 ugl-1. (Erilliskokeen avulla to
dettiin, etta tama lisays oli riittavan pieni eika vaikutta
nut mitattuun glukoosin kiertoaikaan). Naytteiden kasittely 
ja radioaktiivisuuden mittaus noudatti paaasiallisest~ Tal
sin (1981) Kaskisten edustan tutkimuksissa soveltamia mene
telmia. Poikkeuksena oli ainoastaan se, etta naytteita 
inkuboitiin 2 tuntia 120C:n lampotilassa eika in situ -lampo
tilassa. Kaikista naytteista tehtiin kolme rinnakkaismaari
tysta. 

Bakteerisoluihin kertyneen 3H-aktiivisuuden perusteella voi
tiin laskea glukoosin kiertoaika T ja kiertonopeus 1/T seu
raavasti: 

( 1 ) T = Cpt 
c 

1/T = c 
Cp.t 

(2) 

Cu = lisatty radioaktiivisuus (dpm) 
t = naytteen inkubointiaika (h) 
c = mitattu radioaktiivisuus (dpm) 
T = glukoosin kiertoaika (h) 
1/T = glukoosin kiertonopeus (1/h) 

Menetelma eroaa hieman Lahden (1982) samalla alueella aiemmin 
soveltamasta kyllastystasomenetelmasta, jossa glukoosin kier
tonopeuden sijasta mitattiin bakteerien glukoosinoton teo
reettinen maksiminopeus Vm' eli heterotrofinen potentiaali. 
Menetelmien perusteita ovat lahemmin tarkastelleet mm. Kupa
rinen (1980) ja Tamminen (1980). 

2.4 MYRKYLLISYYSTESTIT 

Rautatehtaan jatevesien ja metallien myrkyllisyytta tutkit
tiin bakteerien glukoosinoton avulla. Myrkylliseksi katsot
tava yhdiste alentaa bakteerien glukoosinoton nopeutta, 
jolloin mitattu glukoosin kiertonopeus alenee ja toisaalta 
kiertoaika kasvaa (vrt. kaavat 1 ja 2). Jateveden myrkylli
syystestit tehtiin kahdesti: ensimmaisessa koesarjassa (2.7.) 
lisattiin tutkittaviin 45 ml:n naytteisiin (pisteet 11, 12, 
13 ja RR 8) M2-viemarin jatevetta tai sen laimennusta 5 ml 
siten, etta naytteiden jatevesipitoisuudeksi tuli 10-, 1- ja 
0-prosenttia. Toisessa koesarjassa (22.7.) tehtiin testit 
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pisteiden 11 ja RR 8 n~ytteill~, ja tutkittavat jtitevesipitoi
suudet olivat 10-, 1-, 0,1- ja 0 %. 

Puhdasainekokeissa tutkittiin sinkin, raudan ja kuparin vaiku
tuksia nelj~n edell~mainitun havaintopisteen bakteerien glu
koosinottoon. Kunkin metallin pitoisuudet valittiin p~~osin 
sen mukaan, miten paljon niit~ todenn~koisesti esiintyy j~te
vedessti lukuunattamatta kuparia, josta ei ollut etuktiteen ktiy
tettaviss~ tutkimustuloksia (Alasaarela 1979, 1980). Pitoi
suusrajat - etenkin kuparin kohdalla - arvioitiin myos aiemmin 
tehtyjen, vastaavanlaisten tutkimusten perusteella (Albright 
ym. 1972, Albright ja Wilson 1974). 

Rautaa listittiin n~ytteisiin FeC1 3-liuaksena siten, ettti li
sayksen pitoisuuksiksi tuli 500, 1000 ja 5000 pg/1. Sinkkiti 
lis~ttiin znso4 : 25, 50, 250 ja 500 ~g/1 seka kuparia cucl 2 :na 
5, 10, SO ja 100 pg/1. Kokeet toistettiin kahdesti (2.7. j& 
15.7.). 

T U L 0 K S E T J A N I I D E N T A R K A S T E L U 

3.1 JATEVESIEN LEVIAMINEN JA RANTAVAIKUTUS 

3.11 F y s i k a a 1 is- k em i a 1 1 is e t h a v a i n n a t 

Veden lampotila oli suhteellisen tasainen (n. 9-11°C) koko 
tutkimusjakson ajan. Ainoastaan hein~kuun lopussa (22.7.) pin
taveden lampotila oli jankin verran kohonnut suojaisissa lah
dissa. Pintaveden ja pohjanlaheisen veden ltimpotilan valillti 
oli yleens~ vain pienia eroja, joten tutkittujen matalien ran
nikkopisteiden vesi oli jokseenkin hyvin sekottunutta~ Poik
keuksen muodosti syva (25 m) avomeripiste RR 8, jassa pahjan
laheisen vesikerroksen lampotila ali jatkuvasti alle 6°C, 
vaikka pintavesi lampenikin n. 12°C:een heinakuun lapulla. 
Veden larnpotilan ja kaikkien muidenkin tutkittujen muuttujien 
alkuperaiset havaintaarvot on esitetty liitteissa 1-3. 

Veden pH:ssa tapahtui pienia, mutta varsin selkeita muutoksia 
tutkimusjakson aikana. Ensimmaisella havaintakerralla (10.6.) 
pH oli kaikissa havaintopisteissa lahes samansuuruinen,_, 7. 3-
7.5. Pintaveden ja pohjanlaheisen veden valilla ei allut mer
kityksellisia eraja. Heinakutissa (2.7.) veden pH,oli kohannut 
selvasti (n. 8,0-8,3) ja talloin oli lisaksi havaittavissa 
pieni era avarneripisteen pgallysveden ja syvan veden pH:n 
valilla. 

Kesakuun alhaiset pH-arvot jahtuvat jokien purkamien vaimak
kaiden kevattulvien vaikutuksista merialueella. Jakien vir
taamat alivat vuoden 1981 kesakuussa poikkeuksellisen suu
ria (hydrologian toimista, julkaisemattamia havaintaja), 

• mika myos selittaa osaltaan jokivesien hyvin laajan vaiku
tusalueen. Raahen edustalla meriveden allihainen pH ilmentaa 
nimenomaan jokivesien vaikutuksia (Alasaarela 1979), eika 
rautatehtaan jatevesia, joiden pH on melko korkea (7.6.-8.7, 
vrt. taulukko 2). Heinakuun korkeat pH-arvot puolestaan joh
tuvat kohonneesta perustuotannosta, joka saattaa alueen suo
jaisissa lahdissa nostaa pH;n jopa 8.8:aan (Alasaarela 1980). 



Meriveden sahkonjohtavuus on Raahen edusta11a myos paaasia1-
1isest1 jokivesien 1eviamista i1mentava muuttuja (A1asaare1a 
1979). Sahkonjohtavuus o1ikin hyvin a1hainen (n. 390-460 mS/m) 
kesakuussa kaikissa rannan 1aheisissa havaintopisteissa ja 
hieman korkeampi (500 mS/m) avomeripisteessa RR 8. Myohemmin 
kesa11a jokivesien vaikutus 1aantui, ja meriveden sahkonjoh
tavuus kohosi tasaisesti n. 600 mS/m:iin. 

Tau1ukko 2. Rautaruukki Oy:n rautatehtaan jateveden 1aatu. 
Havaintoja vuode1ta 1981. 

10.6. 2.7. 22.7. 

UiropOtila (°C) 15.0 17.1 17.8 
Saneus (FlU) 2.1 2.2 1.9 
Kiintoaine (rrg/1) 3.6 2.0 
Sahkanjohtavuus (mS/m) 430 540 580 
pH 7.6 8.7 7.6 
Vciri (rrg Ft/1) 60 50 25 
Rauta (pg/1) 510 580 570 
Kupari (pg/1) 6 1 
Sin.kki (pg/1) 30 7 
Kokonaisfosfori (pg/1) 34 44 21 
Kokonaistyppi (pg/1) 630 770 620 

Bakteeriaktiivisuus: 

Kiertoaika (h) 107 2500 160 
Kiertonopeus ( 1 /h) 0.0094 0.0004 0.0062 

Veden vari kuvastaa paaasia11isesti jokivesien tuomien humus
aine~ten vaikutuksia meria1uee11a. Variarvot o1ivat suurim
mi11aan kesakuussa (n. 70-80 mg Pt/1),, j-o-r1oin avomeripiste 
RR a kuitenkin erottui muista se1vasti. Veden vari avomere11a 
oli vain 20-30 mg Pt/1, joten jokivesien vaikutukset eivat 
i1meisesti kovin voimakkaina u1ottuneet sinne saakka. Heina
kuun lopussa veden vari o1i tasainen (n. 30-40 mg Pt/1) koko 
tutkimusalueella. Veden varin ja johtokyvyn vaihte1ut o1ivat 
hyvin selvasti vastakkaiset toisi11een. 

Sarneusarvot vaihtelivat jonkin verran eri havaintopisteiden 
valilla. Suurirnrnat arvot .rnitattiin_kesakuussa rautatehtaan 
jatevesien purkuputken laheisyydessa ja Raahen kaupungin 
edustalla, ja selvasti pienirnrnat arvot'-avomere11a. Heinakuun 
lopussa veden sarneus oli kauttaaltaan vahaisernpaa kuin kesa
kutissa. Raahen edustan rneria1ueella sarneuteen vaikuttavat 
seka jokivedet etta teollisuus- ja asutusjatevedet (Alasaa
rela 1979). Rautatehtaan jatevesien vaikutus ilrneni rnelko 
suppealla alueella, 1ahinna pisteissa 11 ja 12. Sarnan pn· 
havainnut rnyos A1asaare1a (1980). Pintaveden ja pohjanlahei
sen vesikerroksen sarneudessa ei ollut suurta eroa. Jatevedet 
eivat siis oletettavasti painu pohjaan, vaan sekoittuvat koko 
vesirnassaan tai kulkeutuvat pintavedessa. Satama-altaassa 
pintaveden sameus saattoi o1la suurempi kuin pohjan1aheisen 
vesikerroksen. 

Kiintoainepitoisuuden vaihte1ut o1ivat hyvin saman ka1taisia 
kuin sameuden. Suurimmat kiintoainernaarat mitattiin 



40 

rautatehtaan satama-altaasta, erityisesti sen pintavedesta, 
seka Raahen kaupungin edustan lahdesta. Sameus ja kiintoaineen 
maara ovat osin riippuvaisia myos levabiomassasta, mika on 
saattanut vaikuttaa havaittuihin sameus- ja kiintoainetulok
siin. 

Meriveden rautapitoisuudet olivat suurimmillaan kesakuussa 
rannan laheisissa havaintopisteissa (n. 400-700 ug/1), ja 
pienenivat huomattavasti heinakuun loppua kohden (n. 40-90ug/l}. 
Avomeren rautapitoisuudet pysyttelivat jatkuvasti melko alhai
sina, ja suurimmat pitoisuudet mitattiin yleensa pisteissa 11, 
1 ja 9. Rautatehtaan jatevesien mukana merialueelle joutuu 
rautaa huomattaviakin maaria (taulukko 1}, mutta tasta huoli
matta jokivesilla on suurempi vaikutus Raahen edustan meri
veden rautapitoisuuteen (Alasaarela 1979}. Esimerkiksi Siika
ja Pyhajoen keskimaarainen rautapitoisuus on n. 3500 ja 
2000 ug/1 (Wartiovaara 1-978), eli huomattavasti suurempi kuin 
rautatehtaan jatevesien rautapitoisuus (vrt. taulukko 2}. 

Kokonaistypen pitoisuudet vaihtelivat tutkimusalueella melko 
vahan ·•ln. 250_.400 ug/1). Kesakuussa typpipitoisuudet olivat 
jokivesien vaikutuksesta hieman korkeammat kuin heinakuussa. 
Rautatehtaan jatevesien purkualueella (lahinna piste 11} 
typpipitoisuudet olivat jonkin verran kohonneet samoin kuin 
Raahen kaupungin edustalla. 

Suurimmat meriveden fosforipitoisuudet mitattiin kesakuussa 
(keskimaarin 15-25 ug/1}, erityisesti Raahen kaupungin edus
talla (44-46 ug/1). Alhaisimmillaan olivat fosforipitoisuudet 
heinakuun lopussa ja erityisesti avomeripisteessa RR 8, jossa 
fosforipitoisuus laski alle 10 ug/1. Merialueen fosforipitoi~ 
suuksiin vaikuttavat voimakkaimmin Raahen kaupungin as·umaj ate
vedet ja osin myos Pattijoki (Alasaarela 1979}. Rautaruukki 
Oy:h rautatehtaan fosforipaastot ovat selvasti pienemmat kuin 
Raahen kaupurigin (taulukko 1), ja niiden vaikutus nakyy sel
keasti vain aivan purkuputken lahialueilla (piste 11}. 

3.12 B ~ o·-1 o g is e t h a v a i n n o t 

Kasviplanktonin perustuotantokyky (kuva 2 ja liitteet 1-3) 
vaihteli tutkimusjakson aikana melko vahan. Keskimaarin pie
nimmat arvot mitattiin kesakuussa ja suurimmat puolestaan 
heinakuun alussa, mutta eri havaintopisteiden valilla oli 
tassa suhteessa vaihtelua. Perustuotannon kausivaihtelun on 
Raahen edustan merialueella todettu olevan voimakasta, ja 
perustuotantokyvyn tasossa ·esiintyy lisaksi vuosittaista 
vaihtelua (Alasaarela 1979, 1980). Vuoden 1981 tutkimuksessa 
ei, ilmeisesti naytteenottokertojen harvuuden vuoksi, voitu 
todeta selvaa kausivaihtelua. Sen sijaan Lahti (1982) havaitsi 
vuoden 1980 aikana tekemassaan tutkimuksessa, etta kesakuun 

, a~uss~ k~s~iplanktonin ~erustuo~antokyky oli 3eraissa havainto
p1ste1ssa JOpa 20-kertalnen (yl1 1000 mg C/m vrk) alhaisim
piin mitattuihin (elokuun alku) arvoihin kerrattuna. Yleensa 
Perameren alueella levabiomassan ja -tuotannon huiput sijoit
tuvat suhteellisen myohaiseen ajankohtaan, kesa-heinakuuhun 
(Lassig ym. 1978, Valtonen ym. 1978). 
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Peru~tuotontokyky 

(mg cm-ld-1) 

'10.6.1981 

Perustuotantokyky_ 

(mg cm-ld-1 ) 

2. 7. 1981 

Perustuotantokyky 

(mg Cm-ld-1) 

22. 7.1981 

Perustuotantokyky Raahen edustalla. 



Tutkimusjakson aikana jokivedet vaikuttivat Raahen edustan 
merialueen ravinnepitoisuuteen eniten kesakuussa, mutta perus
tuotantokyky ei talloin ollut selvasti voimakkaimmillaan. 
Onkin mahdollista, etta jokien tuomat ravinteet eivat ole 
helposti ja nopeasti perustuottajien kaytettavissa (Alasaa
rela ja Myllymaa 1978), mutta jatevesien sisaltamat ravinteet 
sen sijaan saattavat olla. Perustuotantokyky olikin suurinta 
Raahen kau;_:>ungin edustan suojaisessa~ lahdessa, jossa asutuksen 
vaikutus on voimakasta. Korkeita perustuotantokykyarvoja mi
tattiin myos rautatehtaan jatevesien purkualueella. Rautateh
taan jatevedet ovatkin kiihdyttaneet levien toimintaa (vrt. 
Lahti 1982), mutta eivat sen sijaan-merkittavasti lamaannut
taneet sita edes purkuputken valittomassa laheisyydessa. 

Perustuotantokyky oli avomeripisteessa RR 8 selvasti alhai
sempi kuin rannikkoalueilla. Kuljunlahden edustalla ranta
vaikutuksen vertailupisteissa 21, 22 ja 23 perustuotantokyky 
oli samaa suuruusluokkaa kuin muualla (asutuksen ja teolli
suuden kuormittamalla rantavyohykkeella. Kuljunlahden patoa
minen ja tehtaan oljypaastot ovat kuitenkin aiheuttaneet sen, 
ettei lahden edustaa enaa voida pitaa taysin luonnontilaise
na ja hyvana vertailualueena. Joka tapauksessa rannan lahei
syydessa on voimakas vaikutus perustuotantokyvyn suuruuteen 
Raahen edustan merialueella, eika ainakaan rautatehtaan ja
tevesien vaikutuksia ole mahdollista selkeasti erottaa ranta
vaikutuksesta. Rautatehtaan jatevesien voimakkaimmat leva
tuotantoa kiihdyttavat vaikutukset ovat rajoittuneet satama
altaaseen (piste 11) ja sen lahialueisiin (pisteet 12, 13 
ja 14). 

Tutkimusjakson aikana mitattu perustuotantokyky Raahen edus
talla oli rantavyohykkeella suhteellisen korkea 
(1D0-400 mg C/m3 3vrk), mutta avomerialueella alhainen 
(n. 30-80 mg C/m vrk). Raahen edustalla rehevyystaso onkin 
korkeampi kuin Perameren puhtailla alueilla-;-- mutta alhaisempi 
kuin esimerkiksi voimakkaasti kuormitetulla Oulun edustalla 
(Alasaarela 1980). 

Heterotrofisten bakteerien aktiivisuus eli bakteerien glukoo
sinotto lkuva 3 ja liitteet 1-3} oli tutkimusjakson ajan 
suhteellisen tasaista koko tutkimusalueella. Ainoan poikkeuk
sen muodosti avomerialueen havaintopiste RR 8, jossa baktee
rien aktiivisuus oli huomattavasti vahaisempaa kuin rannikko
vyohykkeella. Tama syva havaintopiste oli lisaksi ainoa, 
jossa havaittiin selvia eroja pintaveden ja syvan veden bak
teerien glukoosinoton valilla. Esimerkiksi heinakuun alussa 
(2.7.) bakteerien glukoosinotto avomeripisteen pintavedessa 
oli melko nopeaa (T = ·37 h), mutta syvassa vedessa tahan 
verrattuna hyvin hidasta (T = 170 h). 

Bakteerien glukoosinotto oli vilkkainta rautatehtaan satama
altaassa ja sen laheisilla vesialueilla (pisteet 11, 12, 13 
ja 14), seka kaupungin edustan lahden pohjukassa (pisteet 
1 ja 9). Rieman hitaampaa oli bakteerien glukoosinotto saa
riston ulkopuolella sijaitsevassa pisteessa 17 ,· jossa veden 
vaihto avomeren kanssa on jokseenkin esteetonta. Rantavaiku
tuksen vertailupisteissa 21, 22 ja 23 bakteerien toiminta 
oli vilkasta, mutta jonkin verran hitaampaa kuin tehtaan ja 
asutuksen voimakkaimmin kuormittamilla alueilla. Rannan 
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laheisyys epailematta luontaisesti kiihdyttaa bakteeritoi
mintaa, mutta myos asutusjatevesilla ja rautatehtaan jate
vesilla on vaikutusta Raahen merialueen bakteeritoiminnan 
vilkkauteen. Rautatehtaan jatevesilla ei ollut selvasti 
bakteeritoimintaa luonnonoloissa lamaannuttavia vaikutuksia, 
silla bakteeritoiminta satama-altaassa oli aina hyvin vil
kasta. Tasta poiketen Lahti (1982) havaitsi kerran, etta 
bakteerien glukoosinotto oli satama-altaassa ja itse jate
vedessa hitaampaa kuin muualla tutkimusalueella. Toisaalta 
v. 1980 havaittiin kerran myos tehtaan jatevedessa voimakas
ta bakteeritoimintaa, kun taas v. 1981 jatevesiviemarista 
mitattu bakteerien glukoosinotto oli aina vahais-ta ja kerran 
(2.7.) lahes taydellisesti pysahdyksissa. Tama glukoosinoton 
lamaantuminen saattoi johtua jateveden todellisista myrkky
vaikutuksista (vrt. luku 3.2) eika ainoastaan orgaanisen ai
neksen vahyydesta jatevedessa. 

Raahen edustan bakteeritoiminta oli rannikon laheisyydessa 
hyvin vilkasta verrattuna esimerkiksi Kaskisten edustan meri
alueeseen Selkamerella (Talsi 1981, Talsi ja Rekolainen 1982). 
Kaskisissa on v. 1979-1980 mitattu ainoastaan sellutehtaan 
jatevesien voimakkaimmin kuormittamilla alueilla yhta lyhyita 
kiertoaikoja - eli vilkasta bakteeritoimintaa - kuin v. 1981 
Raahen edustan lahes jokaisella rannikonlaheisella havainto
pisteella. Kuitenkin molempien tutkimusalueiden avomeri
alueilla glukoosin kiertoaika on ollut samansuuruista 
(T = n. 37-300 h) eli bakteeritoiminta suhteellisen hidasta. 
Raahen edustalla asutusjatevesien, jokien ja rannan lahei
syyden vaikutusten taytyy olla huomattavasti voimakkaampaa 
kuin Kaskisten edustalla, missa vaikuttaa rautatehtaan ai
heuttamaan orgaaniseen kuormitukseen ja ravinnekuormitukseen 
verrattuna moninkertainen likaaja, Oy Metsa-Botnia Ab:n sel
lutehdas. 

Raahen edustalla v. 1981 mitattu hyvin viTkas bakteeritoimin
ta johtuti osaltaan vuoden poikkeuksellisista saaoloista, 
joiden vuoksi jokien virtaamat olivat selvasti tavanomaista 
sutirempia kesakuussa ja osin viela heinakuussakin (hydrolo
gian toimisto, julkaisemattomia tietoja). Jokien mukanaan 
tuomat ravinteet ja orgaaninen aines saattaisivat olla hel
pommin ja nopeammin hajottajabakteerien kuin perustuottajien 
(levien) kaytettavissa, silla ainakaan perustuotantokyvyn 
suu·rutiteen ei jokien kuormitus ollut havaittavasti vaikutta
nut. Vuosien 1980 ja 1981 bakteeriaktiivisuusmittausten tu
loksia ei voida menetelman vaihtumisen vuoksi suoraan ver
rata toisiinsa, eika nain voida varmistaa jokivaikutusta ja 
sen merkitysta Raahen edustan bakteeriaktiivisuuteen. Kuiten
kin vuonna 1980 Lahden (1982) Raahessa seka Talsin ja Reko
laisen (1982) Kaskisissa mittaama ns. heterotrofinen poten
tiaali (Vm') on ollut lahes samansuuruista, kun taas. v. 1981 
Raahessa mitat·tu glukoosin kiertonopeus ( 1 /T) oli selvasti 
sutirempi kuin Kaskisten alueella mitattu. Talla tavoin tu
loksia epasuorasti vertailemalla voidaan tehda johtopaatos, 
etta vuonna 1981 jokien poikkeuksellisen suuret virtaamat 
ja niiden kuljettamat ravinteet ovat kiihdyttaneet bakteerien 
aktiivisuutta Raahen edustan merialueella. 
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3.13 H a vain to a in e is ton k orr e 1 a at i o-
a n a 1 y y s i 

Kaikkien meria1uee1ta mitattujen muuttujien kesken 1askettiin 
korre1aatiokertoimen r arvo (tau1ukko 3). Hyvin monien muut
tujien va1i11a va11itsi ti1asto11isesti merkitseva korre1aa
tio, mika ei kuitenkaan va1ttamatta merkitse sita, etta nai
den muuttujien va1i11a o1isi jakin syy-seuraussuhde. 

Veden sameus korre1oi erittain merkitsevasti 1ahes kaikkien 
mitattujen muuttujien kanssa: esimerkiksi sahkonjohtavuuden 
kanssa se korre1oi voimakkaan negatiivisesti, mutta varin, 
kokonaisfosforin · j.a -typen seka raudan kanssa positiivisesti. 
Lisaksi nama muuttujat korre1oivat erittain hyvin keskenaan, 
ja ne kuvastavatkin kaikki 1ahinna jokivesien vaikutuksia 
tutkimusa1uee11a. 

Perustuotantokyky korre1oi erittain merkitsevasti ainoastaan 
veden kiintoainepitoisuuden ja 1ampoti1an kanssa. Koska se1-
vaa lampoti1aan 1iittyvaa kausivaihte1ua ei perustuotantoky
vyssa esiintynyt tutkimusjakson aikana, on ilme.ista, etta 
perustuotantokyky on ollut suurimmil1aan 1ampimissa ranta
vesissa tai jatevesien vaikutusalueella, jossa veden kiinto
aineDitoisuus on ol1ut suuri. Toisaalta levabiomassa muodos
taa itse osan veden kiintoaineesta, mika osaltaan selittaa 
rnuuttujien korreloinnin. Jokivesilla ei valttamatta ole ollut 
ratkaisevaa vaikutusta perustuotantokyvyn suuruuteen, silla 
perustuotantokyky ei korreloinut esimerkiksi raudan, varin ja 
kokonaisfosforin kanssa. Pelkastaan rannan laheisyys ja osin 
jatevedet ovat kohottaneet perustuotantoa tutkimusaluee1la. 

Glukoosin kiertonopeus eli heterotrofisten bakteerien aktiivi
sutis korreloi erittain merkitsevasti veden lampot·ilan, sameu
den ja sahkonjohtavuuden (negatiivinen korrelaatio) kanssa. 
Bakteerien glukoosinotto on siis o1lut vilkkainta lampimissa, 
sameissa vesissa, joiden sahkonjohtavuus~~n pieni. Merkitseva 
korrelaatio vallitsi myos glukoosin kiertonopeuden seka veden 
varin, rauta- ja typpipitoisuuden kanssa. Bakteerien akti~vi
suuteen ovat siis vaikuttaneet niin jokivedet (sameus, sah
konjohtavuus, vari, rauta) kuin lampimat jatevedetkin seka 
yleensakin rannan laheisyys. Naita vaikutuksia on hyvin vai
kea erotella toisistaan, eika rautatehtaan jatevesien vaiku
tuksia voi ehdottoman varmasti erottaa muista. Jatevesien 
leviamisalueen kartoittaminen pelkastaan leva- ja bakteeri
toiminnan avulla on lahes mahdotonta Raahen edustan meri
alueella. 

3.2 RAUTATEHTAAN JXTEVESIEN MYRKYLLISYYS 

Myrkyllisyystestien ensimmaisella koekerralla (2.7.) rauta
tehtaan jatevesi lamaahnutti bakteerien glukoosinottoa melko 
voimakkaasti (kuva 4). Merivesinaytteissa, joihin lisattiin 
jatevetta 10 %:n pitoisuutena, bakteerien g1ukoosinoton no
peus pienentyi n. 15 %:iin a1kuperaisesta, vertailunaytteesta 
mitatusta glukoosinotosta. Tassa suhteessa-eri havaintopistei
den valilla ei ollut oleellista eroa, vaan jatevesi vaikutti 
suhteel1isesti yhta voimakkaasti jokaisen bakteeripopu1aation 
toimintaan. Satama-a1taan (piste 11) bakteerien glukoosinotto 
1amaantui aivan yhta voimakkaasti kuin avomeria1ueenkin (pis
te RR 8), eika mitaan selkeaa sopeutumisi1miota voitu osoittaa. 
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Laimea, 1 %:n jatevesipitoisuus alensi bakteerien glukoosin
ottoa jonkin verran, n. 60-90 %:iin alkuperaisesta. Tama bak
teeritoiminnan lamaantuminen oli viela selkeaa, muttei enaa 
kovin voimakasta. Tassakaan tapauksessa ei voitu havaita pur
kuputken lahialueen bakteeriston selvasti sopeutuneen laimean 
jateveden vaikutuksiin~ vaan jatevesi vaikutti yhta voimak
kaasti niin satama-altaan kuin avomerialueenkin bakteerien 

- glukoosinottoon. Ainoastaan pisteessa 12 laimealla 1 %:n 
jatevesipitoisuudella oli hieman vahemman vaikutuksia bak
teerien glukoosinottoon kuin muissa havaintopisteissa. 

Toisella koekerralla (22.7.) jatevesi vaikutti selvasti lie
vemmin myrkylliselta kuin ensimmaisella kerralla (kuva 4) . 
Vakevin, 10 %:n jatevesipitoisuus alensi bakteerien glukoo
sinottoa kahdessa tutkitussa havaintopisteessa (11 ja RR 8) 
n. 50-75 %:iin alkuperaisesta, eli selvasti vahemman kuin 
ensimmaisella koekerralla. Tassa jalkimmaisessa kokeessa 
kuitenkin satama-altaan bakteerit olivat hieman herkempia 
jateveden myrkkyvaikutuksille kuin avomerialueen bakteerit. 
Satama-altaan bakteerit eivat naiden kokeiden tulosten pe~ 
rusteella ole merkittavasti sopeutuneet jateveden vaikutuk
siin. 

Laimeammat jatevesipitoisuudet, 1- ja 0,1 %, eivat vaikutta
neet merkittavgsti bakteerien glukoosinoton nopeuteen. Pis
teen 11 bakteerit lamaantuivat hyvin lievasti, ja niiden 
glukoosinotto oli n. 90-95 % alkuperaisesta. Avomeripisteen 
RR 8 bakteerien glukoosinotto pikemminkin vilkastui jatevesi
lisayksen ansiosta. Tama bakteeritoiminnan kiihtyminen oli 
tosin melko vahaista, vain n. 10 % alkuperaisesta. 

Jateveden myrkyllisyys vaihtelee varsin selvasti. Tama kavi 
ilmi seka varsinaisissa myrkyllisyyskokeissa, etta niissa 
bakteeriaktiivisuuden mittauksissa, joita tehtiin itse jate
vedesta (taulukko 2). Nain ollen vain kahden--myrkyllisyys
kokeen perusteella on mahdotonta tehda kovin yksityiskohtai
sia paatelmi~ jateveden myrkyllisyyden yleisesta tasosta. 
Jatevedella saattaa ajoittain olla suurempiakin myrkkyvaiku
tuksia kuin 2.7.-koekerralla havaittiin, mutta toisaalta 
tama havaintokerta saattoi edustaa myos toista aaritilannetta, 
ja jatevesi on normaalitapauksissa vain hyvin vahan myrkyl
list~ (vrt. 22.7.-koekerta)~ 

Tu~osten perusteella on mahdoton paatella varmasti, mitka 
jateveden sisaltamat aineet tai yhdisteet mahdollisesti vai
kuttavat jateveden myrkyllisyyteen ja sen vaihteluihin. Jate~ 
veden koostumusta ei tunneta riittavan tarkasti. Kuitenkin 
jatevesi sisalsi 2.7. huomattavasti enemman sinkkia ja kupa
ria kuin 22.7., jolloin myos myrkkyvaikutukset olivat vahai
semmat. Nailla kahdella metallilla saattaa siis olla osuutta 
jatevesien myrkkyvaikutusten muodostumisessa, vaikka tata ei 
tassa tutkimuksessa voida todistaa. Myos muiden mahdollisten 
myrkkykomponenttien pitoisuudet ovat 2.7. saattaneet olla 
vastaavasti suuremmat. Lahti (1982) havaitsi, etta jateveden 
ollessa myrkyllisimmillaan sen rautapitoisuus oli myos kor
keimmillaan. Tassakin tapauksessa muiden, tuntemattomien 
myrkkykomponenttien pitoisuudet ovat mahdollisesti olleet 
tavanomaista suurempia. 
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Myrkyllisyystestien mukaan laimentuneilla jatevesilla saat
taa olla lievasti bakteeritoimintaa kiihdyttavia vaikutuksia, 
jotka ilmeisesti ovat vallitsevia vastaanottavassa vesis
tossa. Satama-altaassahan bakteeritoiminta oli aina hyvin 
vilkasta. Bakteerien sopeutuminen jateveden myrkkyvaikutuk-
·siin ei ole myrkyllisyystes~ien tulosten perusteella merkit
tavaa. Jatevesien purkuputken lahialueen bakteerit olivat 
yhta herkkia jateveden vaikutuksille kuin aivan luonnonti
laisen avomerialueenkin. Vastaavilla koejarjestelyilla on 
muualla kuitenkin voitu osaittaa, etta esimerkiksi sellu
tehtaan jatevesien.purkualueen bakteerit avat hyvin sapeutu~.· 
neita jatevesien myrkkyvaikutuksiin (Kuparinen 1981, Talsi 
1981). Vaidaan ehka alettaa, etta rautatehtaan jatevedet ja 
niiden myrkkykampanentit laimenevat satama-altaassa niin 
napeasti, ettei vedessa paase kehittymaan hyvin vaimakkaita 
myrkkyvaikutuksia sietavaa bakteeripapulaatiata, joka hyo
tyisi jatevedesta populaatiaiden valisessa kilpailussa. 

3.3 METALLIEN MYRKYLLISYYS 

Kalmesta tutkitusta metallista kupari lamaannutti bakteerien 
glukaasinattaa kaikkein vaimakkaimmin. Kuparin myrkkyvaikutuk
set ilmenivat eraissa tapauksissa ja sillain, kun kuparipitai
suudet olivat vain 5-~0 ug/1 (kuva 5). 

Ensimmaisessa koesarjassa (2.7.) varsinkin pisteen 11 bak
teerista osaittautui hyvin herkaksi kuparille, ja pitoisuuk
sien ollessa 5-10 ug/1 ali bakteeriaktiivisuus enaa vastaa
vasti 60 ja 50. % alkuperaisesta. Muiden havaintapisteiden 
bakteerit olivat hieman sietakykyisempia, ja kuparipitoisuu
den ollessa 10 ug/1 bakteerien glukoosinotan vilkkaus oli 
viela 70-80 % alkuperaisesta. Toisessa koesarjassa (15.7.) 
puolestaan avomeripisteen RR 8 bakteeristo oli herkin kupa
rin vaikutuksille, ja 10 ug Cu/1 alensi-.. bakteerien glukoo
sinotan n. so· %:iin alkuperaisesta. Muiden havaintopistei
den bakteereihin pitoisuus 10 ug/1 ei talla kertaa vaikut
tanut. 

Hyvin suurissa kuparipitaisutiksissa (50-100 ug/1) myrkky
vaikutukset olivat selvat ja kiistattamat kaikissa havainto
pisteissa. Ensimmaisessa kaesarjassa 100 ug Cu/1 alensi 
bakteerien glukoasinatan 10-25. %:iin alkuperaisesta, eika 
eri havaintapisteiden valilla allut kavin suurta eraa. Toi
sessa ·koesarjassa erat alivat kuitenkin suuremmat. Satama
alt~an ja sen lahialueen (pisteet 11, 12 ja 13) bakteerit 
sietivat kuparia paremmin niin, etta pitoisuudessa 100 ug Cu/1 
bakteerien glukoasinatan aktiivisuudesta ali jaljella viela 
40-so· %. Avarnerialueen (piste RR 8) bakteerien toirninta oli 
lahes taysin lamaantunut (5 % alkuperaisesta) tassa suurirn
rnassa tutkitussa kuparipitaisuudessa. 

Taman tutkimuksen tulokset vastaavat melko hyvin aikaisernmin 
tehtyja havaintoja ku~arin myrkyllisyydesta. Albright ym. 
(1972) tutkivat useiden metallien vaikutuksia bakteerien 
glukoosinottoon ja tatesivat, etta kuparipitoisuus 10 ug/1 
alensi luonnonveden bakteerien aktiivisuuden noin puoleen 
alkuperaisesta. Kupari osoittautui tutkimuksessa yhdeksi 
voimakkai~nin bakteeritoimintaa lamaannuttavista metalleista: 
myrkyllisin oli hopea (0,1 ug/1), kupari ja nikkeli vaikuttivat 
n~ 10 ug/1 pitoisuudessa, mutta lyijy, sinkki, kadmium, kromi 
ja elohopea vasta n. 100 ug/1 pitoisuudessa. 
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Albrightin ym. (1972) tuloksista hieman poiketen Kuparinen 
(1981) havaitsi, etta vasta yli 100 ug/1 kuparipitoisuudet 
lamaannuttivat selvasti Tampereen Pyhajarven bakteerien 
glukoosinottoa. Nama olivat siis jonkin verran sietokykyi
sempia kuparin vaikutuksille kuin Raahen edustan merialueen 
bakteerit tai abioottiset tekijat (kuten veden humuspitoi
suus) muuttivat kuparin myrkkyominaisuuksia. Hyvin erilai
sista vesistoista peraisin olevien·bakteerien metallien sie
tokyky eri syista kuitenkin vaihtelee, joten myrkyllisyys
kokeita olisi tehtava useilla eri alueilla ennen kuin tut
kimustuloksia voidaan soveltaa koskemaan luonnonvesien bak
teereja yleensa. 

Sinkin myrkkyvaikutukset olivat odotetusti lievemmat kuin 
kuparin (vrt. Albright ym. 1972, Albright ja Wilson 1974). 
Glukoosinotto vaheni hieman eri pitoisuuksissa havaintopis
teesta ja -kerrasta riippuen, mutta keskimaarin 50~250 ug Zn/1 
lamaannutti selvasti bakteerien toimintaa (kuva 5). 

Ensimmaisella havaintokerralla satama-altaan (piste 11) bak
teeristo oli hyvin herkka sinkin vaikutuksille (vrt. kupari
kokeiden tulokset). Jo sinkkipitoisuus 25 ug/1 alensi bak
teerien glukoosinoton 65. %:iin alkuperaisesta. Toisella 
havaintokerralla puolestaan avomeripisteen RR 8 bakteeristo 
·osoittautui herkimmaksi sinkin vaikutuksille, samalla tavoin 
kuin s~ oli ollut herkin myos kuparin vaikutuksille. Baktee
rien glukoosinotto vaheni 65 %:iin alkuperaisesta, kun sink
kipitoisuus naytteessa oli 50 ug/1. 

Suurimmat tutkitut sinkkipitoisuudet, 250-500 ug/1, alensivat 
bakteerien glukoosinoton n. 40-70 %:iin alkuperaisesta. Pis
teissa 12 ja 13 oli toisella koekerralla jaljella jopa 80 % 
~lkuperaisesta glukoosinoton nopeudesta, kun sinkkipitoisuus 
oli 500 ug/1. Nain ollen suurimmatkaan tu±kitut sinkkipitoi
suudet eivat aiheuttaneet yhta voimakasta bakteeritoiminnan 
lamaantumista kuin kuparipitoisuudet 50-100 ug/1, eli kupari 
oli ainakin 5-10 kertaa myrkyllisempaa meriveden bakteereille 
kuin sinkki. 

Taman tutkimuksen havainnot sinkin myrkyllisyydesta vastaavat 
melko hyvin muissa tutkimuksissa tehtyja. Albrightin ym. 
(1972) mukaan sinkkipitoisuus 100 ug/1 alentaa bakteerien 
glukoosinoton n. 50 %:iin alkuperaisesta, ja Albright ja 
Wilson (1974) puolestaan totesivat, etta 25 ug Zn/1 alentaa 
glukoosinoton n. 75 %:iin alkuperaisesta. Kuparisen (1981) 
mukaan vasta sinkkipitoisuus 1000 ug/1 aiheuttaa selvaa 
bakteeritoiminnan lamaantumista. Pyhajarven bakteerit olivat 
Raahen merialueen bakteereja kestavampia paitsi kuparille 
my0s sinkille, tai abioottiset, veden laatuun liittyvat 
tekijat ovat vaikuttaneet yhta lailla sinkin kuin kuparinkin 
myrkyllisyyteen. 

Rauta ei useimmissa tapauksissa alentanut bakteerien glukoo
sinottoa edes suurimmassa tutkitussa pitoisuudessa 5000 ug/1. 
Poikkeuksen tasta muodostivat kuitenkin ensimmaisessa koe
sarjassa pisteet 11 ja RR 8, joissa glukoosinotto pieneni 
50-55 %:iin alkuperaisesta rautaoitoisuuden ollessa suurim
millaan (kuva 5)~ Toisessa koesa~jassa ei kuitenkaan mitaan 
inhibitiovaikutuksia enaa havaittu, vaan pikemminkin bakteeri
toiminta hieman kiihtyi laimeimmissa rautapitoisuuksissa 
50o-1000 ug/1. 
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Taman tyon yhteydessa suoritettujen mittausten mukaan rauta~ 
tehtaan jatevedet (viemari M2) sisaltavat myrkyllisyystesteis
sa tutkittuja metalleja seuraavasti: Cu 1-6 ug/1, Zn 7-30 ug/1 
ja Fe 510-580 ug/1 (vrt. taulukko 2). Raudan osalta mitaan 
myrkkyvaikutuksia ei vedessa oletettavasti ilmene, silla se 
lamaannutti heikosti bakteeritoimintaa vasta n. 10 kertaa 
suurempina pitoisuuksina. Nain allen Lahden (1982) tekema 
havainto siita, etta jateveden myrkyllisyyden ollessa suurim
millaan oli sen rautapitoisuuskin suuriromillaan, on oletetta
vasti johtunut siita, etta talloin myos muiden, myrkyllisem~ 
pien yhdisteiden pitoisuudet ovat olleet suuria. 

Sinkin ja kuparin pitoisuudet voivat olla suurempiakin kuin 
mita. taman tutkimuksen yhteydessa on mitattu (vrt. Alasaarela 
1979). Nain allen ne saattavat ajoittain kohota riittavan 
korkeiksi aiheuttamaan bakteeritoiminnan inhiboitumista aina
kin 100 %:ssa jatevedessa, mika on todettukin. Satama-altaa;ssa 
kuitenkin bakteeritoiminta on aina ollut vilkasta, ja oletet
tavasti jatevesien sisaltamat metallit ja muut myrkkykompo
nentit laimenevat siina nopeasti haitattomalle tasolle. Tas
sa tutkimuksessa ei kuitenkaan ka~itelty sedimentteja, joi
hin metalleja saattaa saostua (vrt. Alasaarela 1980). Bak
teeritoiminnan hairiintyminen lietekerroksissa on mahdollis
ta. 

Tassa tutkimuksessa e.i voitu osoittaa, etta jatevesien purku
alueen bakteeristo sietaisi metalleja pareromin kuin puhtaan 
avomerialueen bakteeristo. Usein myrkyllisten jatevesien 
purkualueelle kehittyy myrkkyja hyvin sietava bakteeripopu
laatio (rom. Walker ja Colwell 1975), mutta ilmeisesti tassa 
tapauksessa valikoitumista ei ollut tapahtunut. 

3.4 TUTKIMUSMENETELMXN ARVIOINTI 

3 Vuoden 1981 tutkimuksessa oli siirrytty kayttamaan H-glukoo-
sia 14c-glukoosin sij~sta, mika osoittautui varsin onnistu
neeksi ratkaisuksi. 3H-glukoosin suuri ominaisaktiivisuus 
teki mahdolliseksi radioaktiivisuuden luotettavan mittauksen 
niistakin myrkyllisyystestien osanaytteista, joissa baktee
rien aktiivisuus oli hyvin vahaista. Esimerkiksi korkeissa 
kuparipitoisuuksissa bakteeritoiminta oli enaa hyvin heik
koa, mutta naytteen radioaktiivisuus silti riittavan suuri. 
Rahtava.ikutusta selvitettaessa ei naytteiden radioaktiivisuus 
myoskaan jaanyt epaluotettavan alhaiseksi edes avomeripisteen 
RR 8 naytteissa.· Talla tavoin valtyttiin Lahden (1982) koh
taamil ta vaikeuksil ta, j otka heikensi vat tulosten luotetta.
vuutta varsinkin myrkyllisyystestien yhteydessa. 

Heterotrofisten bakteerien aktiivisuuden mittaaminen~radio
glukoosimenetelma]1a en ·osoittautunut varsin kayttokelpoi-

, seksi ja herkaksi menetelmaksi myrkyllisyystesteissa (rom. 
Albright ym. 1972, Lahti 1980, 1982, Kuparinen 1981). Kuiten
kin erityisesti yhden lisayksen luonnontasomenetelmaan liit
tyy eras epavarmuustekija, joka kuitenkaan tassa tapauksessa, 
rautatehtaan jatevesien ollessa kyseessa, ei muodostunut mer
kittavaksi. (Jatevedet sisaltavat niukasti orgaanista ainesta). 
Naytteisiin saatetaan runsaasti orgaanista ainesta sisaltavan 
jateveden mukana lisata huomattava maara glukoosia, joka 
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vaikuttaa mitattuun glukoosin kiertonopeuteen (vrt. luku 
2.3), ja nain jatevesi vaikuttaa myrkyllisemmalta kuin se 
todellisuudessa on (vrt. Talsi 1981). Puhdasainekokeissa 
tallaista epavarmuustekijaa ei myoskaan ole, ja tallaisiin 
myrkyllisyystesteihin radioglukoosimenetelma, erityisesti 
herkka ja yksinkertainen yhden lisayksen luonnontasomene
telma, soveltuu erinomaisesti. Menetelman avulla voidaan 
nopeasti tutkia, miten jateveden tunnetut, myrkyllisiksi 
epaillyt yhdisteet vaikuttavat todelliseen luonnonveden 
bakteeripopulaatioon, eika tarvitse tyytya kayttamaan pel
kastaan bakteerien puhdasviljelmia. 

Raahen edustalla ei voitu arvioida rautatehtaan jatevesien 
leviamista pelkastaan heterotrofisten bakteerien aktiivi
suutta mittaamalla. Tama johtui lahinna voimakkaasta ranta
vaikutuksesta, seka asutuksen ja jokien aiheuttamasta ravin
nekuormituksesta. Bakteerilajistoa tarkastelemalla ja bak
teerien aktiivisuutta mittaamalla on kyllakin menestyksel
lisesti voitu arvioida jatevesien leviamista ja niiden vai
kutusten laajuutta (Rao ym. 1976, Rokosh ym. 1977, Goulder 
ym. 1980), mutta tama vaatisi sen, etta tutkimusalueella ei 
ole muita bakteeritoimintaa kiihottavia tekijoita kuin itse 
jatevesi. Eri kuormituslahteet on kuitenkin yleensa mahdol
lista erottaa toisistaan kytkemalla bakteeriaktiivisuus
mittaukset tarkoituksenmukaisesti muihin biologisiin ja 
fysikaalis-kemiallisiin mittauksiin (vrt. Talsi ja Rekolai
nen 1982). 

Bakteeriaktiivisuuden mittaus vesistosta on tarkeaa sen vuok
si, etta sen avulla voidaan tutkia todellisia hajotustapah
tumia luonnossa. Esimerkiksi Raahen edustan merialueella 
voitiin havaita, etta rautatehtaan jatevedet eivat vaikutta
neet voimakkaan inhibitiivisesti bakteeritoimintaan, vaikka 
niilla myrkkyvaikutuksia saattoi ajoittain ollakin. Toisaalta 
rautatehtaan jatevedet kiihdyttivat bakteeritoimintaa purku
alueella, eika vesiston kyky hajottaa orgaanista ainesta 
nain ollut vakavasti vaurioitunut. 

4 J 0 H T 0 P A A T 0 K S E T 

Tutkimusjakson (kesa-heinakuu 1981) aikana heterotrofisten 
bakteerien aktiivisuus oli hyvin voimakasta kaikkialla Raahen 
edustan rannikkovesissa. Ainoastaan avomerella bakteerien 
aktiivisuus oli selvasti pienempaa kuin rantavyohykkeella. 
Bakteeritoiminta, samoin,kuin levien perustuotanto, olivat 
voimistuneet niin asumajatevesien kuin rautatehtaankin jate
vesien vaikutusalueella, mutta myos jokien tuomalla ravinne
kuormituksella ja rannan laheisyydella yleensa oli erityi
sesti bakteerien toimintaa kiihdyttava vaikutus. 

Rautatehtaan jatevesien vaikutuksia oli mahdoton yksiselit
teisesti erottaa muiden, leva- ja bakteeritoimintaa kiihdyt
tavien tekijoiden joukosta. Vuosi 1981 oli kuitenkin hyvin 
epaedullinen taman tutkimuksen kannalta, silla jokien vir
taamat olivat poikkeuksellisen suuria ja niiden vaikutukset 
merialueella nain ollen tavanomaista laajemmat. Vuonna 1980 
Lahti (1982) ei havainnut jokien vaikutusta nain voimakkaana, 
vaan han epaili yleisen rantavaikutuksen kiihdyttavan leva
ja bakteeritoimintaa. Myos vuoden 1981 havaintojen perusteella 
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voidaan todeta, etta jokivaikutuksen ohella myos rantavyohyk
keen laheisyys vaikuttaa voimakkaasti bakteeri- ja levatoimin
nan vilkkauteen. 

Rautatehtaan jatevesien vaikutukset tuntuivat hyvin voimak
kaina ainoastaan satama-altaan alueella, mutta ne olivat yha 
selvasti havaittavia aallonmurtajien rajoittamalla vesialueel
la tehtaan edustalla. Pohjoisemmalla ranta-alueella asutuksen 
jatevedet (lahinna asutuksen aiheuttama kuormitus kaupungin 
edustan lahdessa) ja niiden bakteeri- ja levatoimintaa kiih~ 
dyttavat vaikutukset sekottuivat tehtaan jatevesien vaikutuk
siin ja oletettavasti asumajatevesien vaikutukset kavivat 
lahdessa vallitseviksi. On lisaksi epatodennakoista, etta 
jatevedet kulkeutuisivat kapeikosta suoraan kaupungin edus
ton lahdelle; pikemrninkin virtaus suunta.utuu avomerelle pain. 
Aallonrnurtajien avomeren puolella Perarneren puhdas vesi hei
kensi nopeasti jatevesien vaikutuksia, rnutta sopivissa tuul~
ja virtausolosuhteissa jateveden vaikutukset saattavat nakya 
ulornpanakin rnerialueella. Lahti (1982) oletti, etta tuuli 
vaikuttaa hyvin voirnakkaasti jatevesien leviarniseen Raahen 
edustan rnerialueella. 

Tassa, vuoden 1982 tutkimuksessa paadyttiin bakteeritoirninnan 
ja fysikaalis-kerniallisten vesistohavaintojen perusteella 
arvioirnaan, etta rautatehtaan jatevesien voirnakkaimrnat vai
kutukset ulottuvat noin 1-2 km:n etaisyydelle purkuputkesta,. 
sopivilla tuulilla ehka kauemmaksikin avornerelle. Tarna arvio 
vastaa varsin hyvin Lahden (1982) vuonna 1980 tekernaa ole
tusta jatevesien leviamisesta. Perustuotantokykyarvojen pe
rusteella ei jatevesien leviamisesta voitu v. 1981 tehda 
johtopaatoksia, silla rantavaikutus oli koko tutkimusalueella 
hyvin voirnakasta. Rautatehtaan jatevedet kiihdyttiva~ leva
tuotantoa vain pienella alueella, lahinna satarna-altaassa ja 
sen valittornassa laheisyydessa. Lahdenkin (1982) tutkirnuk
sessa perustuotantokyvyn perusteella arvioitu-jatevesien 
vaikutusalue jai selvasti suppeamrnaksi kuin bakteerien glu
koosinoton perusteella arvioitu. 

Bakteerimyrkyllisyystestien perusteella voitiin olettaa, etta 
jatevedet olisivat myrkyllisia ja ajoittain rnelko voirnakkaas
tikin bakteeritoirnintaa- larnaannuttavia. 10 %:n jatevesipitoi
suus saattoi pahirnrnillaan alentaa bakteerien glukoosinottoa 
n. 15 %:iin alkuperaisesta. Tarna jatevesien myrkyllisyys to
sin vaihteli selvasti samalla tavoin kuin niiden fysikaalis
kerniallinen laa·tukin, kuten myos Lahti ( 1982) oli aikaisemrnin 
todennut. Teollisuuden jatevesien myrkyllisyyden tutkimista 
vaikeuttaakin yleisesti jatevesien koosturnuksen voirnakas 
vaihtelu; 

Laboratoriossa tehtyjen myrkyllisyystestien perusteella voi
tiin olettaa, etta bakteeritoirninta satama-altaassa olisi 
ainakin ajoittain larnaantunutta. Satarna-altaassa bakteerien 
glukoosinotto oli kuitenkin jokaisella havaintokerralla hyvin 
vilkasta. Tarna saattaisi johtua siita, etta bakteerit olivat 
hyvin sopeutuneita jateveden myrkkyvaikutuksiin. Totesihan 
Lahtikin (1982) levatesteissaan, etta pitkaan jateveden kans
sa kosketuksissa olleet levat sietivat jateveden vaikutuksia 
huomattavasti paremmin (levatoirninta jopa kiihtyi jatevesi
lisayksen ansiosta) kuin ne levat, jotka yhtakkia, lyhyeksi 
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aikaa joutuivat alttiiksi jateveden vaikutuksille. Baktee
rien sopeuturnista eivat kuitenkaan puoltaneet vuoden 1981 
tutkirnuksen havainnot, joiden rnukaan satarna-altaan bakteerit 
eivat sietaneet myrkyllisyystesteissa jatevetta tai rnetal
leja yhtaan parernrnin kuin avornerialueenkaan bakteerit. Ilrnei
sesti jateveden rnyrkyllisten yhdisteiden sekotturninen rneri
veteen on jo satarna-altaassa niin nopeata, etta jatevedella 
ei enaa luonnonoloissa ole rnyrkkyvaikutuksia. Jatevesi ei 
nain allen yksipuolisesti suosi rnyrkyllisia yhdisteita hyvin 
sietavia bakteerikantoja purkualueellaan, eika satarna
altaaseen ole rnuodostunut hyvin sopeutunutta bakteeristoa. 

Puhdasainekokeiden tulokset olivat rnelko suoraviivaisia ja· 
helposti tulkittavia. Tutkittujen rnetallien (rauta, sinkki 
ja kupari) rnyrkyllisyys vastasi hyvin kirjallisuudessa esiin
tyneita havaintoarvoja. Kupari oli selvasti myrkyllisin: 
rnyrkkyvaikutukset ilrnenivat n. 5-50 ug/1 -pitoisuudessa. 
Myos sinkilla oli selvia bakteeritoirnintaa larnaannuttavia 
vaikutuksia (25-250 ug/1), rnutta rauta ei tutkituissa pitoi
suuksissa (500-5000 ug/1) juuri vaikuttanut bakteerien glu
koosinottoon. 

Sinkin ja kuparin rnyrkkyvaikutukset ilrnenivat sellaisissa 
pitoisuuksissa, joita ajoittain saattaa esiintya rautatehtaan 
jatevesissa. Metallit ovatkin mahdollisesti rnerkittavia ja
teveden rnyrkkyvaikutusten aiheuttajia. Havaittiinhan lisaksi, 
etta jatevesien ollessa rnyrkyllisimrnillaan oli niiden kupari
ja sinkkipitoisuus rnyos suurirnrnillaan. On tietenkin toden
nakoista, etta ~yos rnuut, ta.ssa tyossa tutkimatta jaaneet 
yhdisteet vaikuttavat lisaksi jateveden rnyrkyllisyyteen. 
Tutkitut rnetallit voivat rnyos jatevedessa yhdessa esiintyes
saan olla myrkyllisernpia kuin yksinaan eli niilla voi olla 
synergistisia vaikutuksia. Tata ei tutkirnuksessa selvitetty. 

Rantavaikutuksen seka jateveden ja metalTien rnyrkyllisyys
tutkimuksissa kaytetty radioglukoosimenetelman muunnelma, 
yhden lisayksen luonnontasomenetelma, osoittautui hyvin kayt
tokelooiseksi bakteeriaktiivisuuden.rnittauksessa Raahen edus
tan merialueella. Kaytetty glukoosi oli 3H-leimattua, ja sen 
korkean ominaisaktiivisuuden ansiosta naytteiden radioaktii
visuus ei laskeriut epaluotettavalle tasolle edes niissa avo
merialueen ja myrkyllisyystestien tapauksissa,

3
joissa bak

teeritoiminta oli hyvin hidasta. T~rnan vu~~si H-glukoosin 
kaytto usein onkin suositeltavampaa kuin C-glukoosin (vrt. 
Lahti 1982). 

Kaytettya tutkimusmenetelmaa voi sen yksinkertaisuuden ja 
nopeuden vuoksi varauksetta suosittaa kaytettavaksi puhdas
aineiden myrkyllisyyskokeissa. Myrkyllisyystesteissa, joissa 
tutkitaan runsaasti helposti hajoavaa orgaanista ainesta 
sisaltavia jatevesia (selluteollisuus), rnenetelman kayttoon 
liittyy kuitenkin epavarmuustekija, joka vaikeuttaa tulosten 
tulkintaa. Jateveden mukana saattaa nirnittain naytteeseen 
joutua niin suuri maara glukoosia, etta se vaikuttaa mitat
tuun glukoosin kiertonopeuteen ja vaaristaa nain myrkyllisyys
testin tuloksen. Rautatehtaan jateveden rnyrkyllisyystesteissa 
tata ongelmaa ei ilrnennyt, silla jatevedet sisalsivat niukasti 
orgaanista ainesta. Tarnankaltaisten jatevesien rnyrkyllisyys
testeihin menetelrna on hyvin soveltuva. 
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