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1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSALUE 

Helsingin vesipiirin vesitoimistossa tehtiin vuoden 1979 aikana 

levatesteja, joiden tarkoituksena oli kehittaa laboratorian 

miutta kayttaa menetelmaa apuna eri kuormituslahteiden vesisto

vaikutuksia arvioitaessa. 

Tutkimusalueena oli Karjaanjoen, Fiskarsinjoen ja Pohjanpitajan

lahden alue, jossa eri kuormituslahteiden vaikutusten lisaksi 

pyrittiin arvioimaan Pohjanpitajanlahden levatuotantoa rajoitta

vaa kasviravinnetta eri vuodenaikoina. Tutkimusalue on esitetty 

liitteessa 1. 

Tutkimusalueelle kohdistuu asumajatevesikuormituksen lisaksi 

metalliteollisuuden jatevesikuormitusta Fiskars Oy:n Pinjaisten 

ja Fiskarsin teollisuuslaitoksilta seka Ovako Oy:n Aminneforssin 

tehtailta. Alueen velvoitetarkkailuraporteissa on todettu leva

tuotannon olevan ajoittain estynyt Pohjanpitajanlahden perukassa. 

Yhtena syyna levatuotannon estymiseen on pidetty alueelle johdet

tavia metalliteollisuuden jatevesia, jotka sisaltavat ajoittain 

mm. raskasmetalleja, syanideja ja oljya. 

2 .. KOEJ~RJESTELYT 

Koevesien levankasvatuskykya mitattiin menetelmalla, joka paa

piirteissaan vastaa Helsingin kaupungin vesiensuojelulaboratorion 

kayttamaa menetelmaa (Tarkiainen ja Rinne 1974). Samaa menetelmaa 

kaytti myos Penttinen (1980). Testilevina olivat Porvoon edustan 

merialueelta vuonna 1977 eristetty Chlorella sp (Penttinen 1980) 

seka vesihallituksen tutkimuslaboratoriosta saatu Selenastrum 

capricornutum-kanta. Chlorella sp:n varastokantaa kasvatettiin 

H:KI I-kasvatusliuoksesta rnukaellussa ravintoliuoksessa (Penttinen 

1980), jonka suolapitoisuutta laskettiin n 3°/00:een. Tarna vastaa 
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parhaiten Pohjanpitajan1ahde11a tutkimuksen ajankohtina va11innei

ta o1osuhteita. Se1enastrum-kantaa kasvatettiin 10 %:ssa Z8-ravin

to1iuoksessa. 

Siirrostusta varten ravinto1iuos sentrifugoitiin pois ja 1evat 

pestiin ionivaihdetu11a vede11a (Se1enastrum) tai ravinto1iuoksen 

suo1aosa11a (Ch1ore11a). Siirrostukseen kaytettiin 2 viikkoa van

hoja kantoja. Kasvatusputkina o1ivat 50 m1:n a1umiiniho1kei11a 

su1jetut koeputket, joissa kasvatusti1avuus o1i 30 m1 ja 1evien 

a1kukonsentraatio koeputkissa n 3-2,5?1/1. Inkubointiaika o1i 

14 vrk, kaapin va1aistus n 4000 1uksia ja 1amp5ti1a 20 ! 2°C. 

Putkia ravisteltiin paivittain. Jokaisesta testivedesta tehtiin 

3 rinnakkaiskasvatusta. Kasvatuksen paattyessa putkista mitattiin 

sameus (Hach 2100 A Turbidimeter)~ seka yhdistettiin rinnakkais

naytteet yhdeksi naytteeksi, joista osasta 1askettiin solutiheys 

veriso1ukammio1la kahtena rinnakkaisena maarityksena. 

Minimiravinnemaaritysta va~ten koeputkiin lisattiin 50 ?g/1 fos

foria (K2 HP04) seka 500 pg/1 typpea (NH 4Cl). Pitoisuudet tarkoit

tavat konsentraatiota testiputkissa. Lisaksi tehtiin ravinteiden 

yhteislisays. 

Koevedet sail1tettiin pakastettuna seka su1atuksen ja1keen ne 

suodatettiin (WGF/C). Jatevesinaytteita ei suodatettu. Suodate

tuista vesista tehtiin ravinnemaaritykset. Koevedet auto

k1avoitiin ennen siirrostusta. 

Testeissa kaytettiin seuraavia koevesia: 

Karjaanjoen ja Fiskarsinjoen vesi tarkeimpien kuormitus1ahtei

den y1a- ja a1apuo1e1ta huhti-, touko-, kesa-, elo ja 1okakuus-

sa. 

Pohjanpitajan1ahden vesi Sal1vikista touko- ja elokuussa 

Pohjanpitajan1ahden j~ Karjaanjoen p 5 seokset (1, 5, 10 ja 20%) 

touko- ja elokuussa 

Pohjanpitajan1ahden ja Ovako Oy:n va1ssaamo1ta 1ahtevan jate

veden seokset (1, 5 ja 10%). Merivesi toukokuussa, jatevedet 

huhti-, touko- ja e1okuussa. 

Pohjanpitajan1ahden vesi + typpi-ja fosfori1isaykset touko- ja 

elokuussa. 



levan 
I'<OSVU I 

~~ 
6 r-

5 -
F24 -Ll.. 

~f 3 :-
Q) 

~2 1-

1 -, 

- 5 -

3. TULOKSET JA TULOSTEN TA~KASTELU 

3.1 Levankasvu jokialueilla 

Yleisesti voidaan todeta Kqrjaanjoen levankasvatuskyvyn 

siirryttaessa joen ylajuoksulta alajuoksulle. Kuvassa 1 on esi-

tetty eri tutkimuskertojen levankasvut eri havaintoasemil 

kuvassa 2 kaikkien tutkimuskertojen keskiarvot eri hava 

milla. Havaintoasemien si]ainti kay ilmi liitteena olevasta 

tasta. 
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Kuva 1. Levankasvu Karjaanjoen ja Fiskarsinjoen havaintoasemilla 

eri tutkimuskertoina. Ylakuvassa testilevan~i on ollut Chlot·rd 1 

sp ja al.1kuvassa Selenastrum capricornutum. 
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Kuva 2. Levankasvu Karjaanjoen ja Fiskarsinjoen·havaintoasemilla. 

Kaikkien tutkimuskertojen keskiarvo. 

Korkeinta levankasvu oli keskimaarin Karjaanjoen suulla, havainto

asemalla 5. Levankasvu oli korkein touko- ja kesakuussa osin myos 

lokakuussa vaLsinkin Fiskarsinjoen havaintoasemilla. Huhtikuun ja 

elokuun havaintokerroilla levankasvu jai selvasti pienemmaksi. 

Ravinnepitoisuudet elokuussa olivat rnuita kertoja alhaisernrnat, 

rnika selittaa vahaisen kasvun. Sen sijaan huhtikuussa varsinkin 

typen pitoisuudet olivat alkaneen tulvan vaikutuksesta korkeat. 

Kasvua rajoitti talloin todennakoisesti fosforin niukkuus. 

Eri kuorrnituslahteiden vaikutusta levankasvuun testeilla ei sel

vasti voitu osoittaa. Osaksi tarna johtunee kuorrnituslahteiden 

vastakkaisista vaikutuksista levankasvuun. Toukokuun havainto

kerralla Karjaanjoen alajuoksun havaintoasernilla 4 ja 5, Fiskarsin 

Pinjaisten seka Ovakon tehtaiden alapuolella kasvu on jaanyt pie

nernrnaksi kuin ylapuolisilla havaintoasernilla, vaikka ravinnepitoi

suudet ovat sarnaa suuruusluokkaa tai hiernan korkearnrnat kuin yla

puolisilla havaintoasernilla. Tarna saattaisi olla rnerkkina levan

kasvun ajoittaisesta estyrnisesta talla alueella. 

Fiskarsinjoen levankasvatuskyky jaa selvasti pienernrnaksi kuin 

Karjaanjoen. Tarna on paateltavissa rnyos ravinnepitoisuuksista, 

jotka ovat alhaisernrnat kuin Karjaanjoessa. Korkein kasvu on yleen

sa ollut havaintoasernalla 7, joka on valittornasti Fiskarsin kone

pajan alapuolella. Havaintoasernalla todettiin lahes joka tutkirnus

kerralla rnrn. oljya. Mitaan levankasvun estyrniseen viittaavaa ei 

lla te teilla todettu. 
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Selenastrumilla tehdyt levatestit antoivat taysin samansuuntaisia 

tuloksia Chlorellalla tehtyjen testien kanssa. 

Testattaessa levankasvun ja ravinnepitoisuuksien valista riippu

vuutta saatiin Karjaanjoen koko aineiston osalta (naytteita 22) 

merkitseva korrelaatio levankasvun ja kokonaisfosforipitoi 
• valille ja melkein merkitseva levan kasvun ja fosfaattifosfori-

pitoisuuden valille. Typpiyhdisteiden pitoisuudet ja levankasvu 

eivat korreloineet merkitsevasti. Saadut korrellaatiot viittasi

vat levankasvun Karjaanjoella olleen riippuvainen lahinna 

rin pitoisuudesta. Fiskarsinjoella (naytteita 15) vastaavia mer

kitsevia korrellaatioita ei todettu. 

3.2 Pohjanpitajanlahden minimiravinne 

Pohjanpitajanlahden vedella suoritettiin levatesteja ainoastaan 

touko- ja elokuun havaintokerroilla, jolloin maaritettiin myos 

levankasvua rajoittava kasvinravinne. Molemmilla tutkimuskerroil

la merialueen levankasvu oli Karjaanjoella todettua suuruusluok

kaa. 

Kuvissa 3 ja 4 on esitetty rninimiravinnetestien tulokset. 

I 
r 

1 
I I 

I 

t 
0 r N P..N 0 P 

IVl f"l + 5 °/o f'v; 

TOUI<OK U U 

M = rneri 
o = ei ravinnelisaysta 
P = fosforilisays 
N = typpilisays 

P+N = fosfori- ja typpilisays 

1 
I 

T 
I 

r 

MP NP~N 0 P i'Jilt:J ;) ;~ p .;~ 
M M•K Mil< 1 i'11' 

ELOK U U 

K u v a 3 • Min 1m 1 r d v i n n t:' L e s t 1 t , l e s t i 1 e v M n a c h Lot'<~ 1 l 1.1 



levun 
kas~:'L 

7 

6· 

.::J 5 . .__. 
U-

tn '~ 
:::J 

~ 3 
d 
U1 

2-

1-

- 8 -

T] T T 

M = meri 
o = ei ravinnelisaysta 
P = fosforilisays 
N = typpilisays 

P+N = fosfori- ja typpi
lisays 
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Kuva 4. Minimiravinnetestit, testilevana Selenastrum capricornutum 

Seka touko- etta elokuun havaintokerralla typen lisays nosti le

van kasvua enemman kuin fosforin lisays, mista voidaan paatella 

l§hinna typen olleen tutkimuskertoina tuotantoa rajoittava tekija 

merialueella. Typ~n maaraava osuus nakyy myos meriveden ja Karjaan

joen seoksissa, joissa kaikissa typen lisays on nostanut kasvua 

enemman kuin fosforin lisays. Kaikissa tapauksissa ravinteiden 

yhteislisays on nostanut kasvua eniten. Typpea on yleensa pidetty 

perustuotantoa rajoittavana tekijana merialueella, mita kasitysta 

testien tulokset tassakin tapauksessa tukevat. Jotta voitaisiin 

p.a1:1tella, mika merkitys minimiravinnetestirt tuloksella kaytannossa 

vesistossa on, tarvittaisiirt lisaksi samanaikaista kasviplanktonin 

lajistomaaritysta tai typensidonnan mittaamista. Minimiravinteen 

maarittaminen vaatisi myos useampia tutkimuskertoja kasvukauden 

aikana. 

3.3 Karjaanjoen vaikutus Pohjanpitajanlahden levankasvuun 

Seka touko- etta elokuun tutkimuskerroilla tutkittiin Karjaanjoen 

vedeu (p 5) eri suuruisten lisaysten vaikutusta merialueen levan

kasvatuskykyyn. Tulokset on esitetty kuvassa 5 seka osin myos 

edella esitetyissa minimiravinnetesteja esittavissa kuvissa 3 ja 

4 . 
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M = meri 

1,5,10,20 % = Karjaanjoen osuus 
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Kuva 5. Levankasvu meriveden ja Karjaanjoen veden (p 5) seoksissa 

Toukokuussa meriveden ja Karjaanjoen 20 %:sessa seoksessa 

kasvu oli selvasti suurempaa kuin pelkassa merivedessa. Elokuussa 

Chlorellan kasvu on noussut hieman 10 ja 20 %:n konsentraatioissa. 

Sen sijaan 5 %:n konsentraatio on selvasti ehkaissyt Selenastrumin 

kasvua. Tama nakyy myos minimiravinnetestei?Sa (kuva 4). Chlorel

lalla ei ole ·tapahtunut vastaavaa kasvun estymista. Todennakoises

ti kyseessa ei ole kuitenkaan jokiveden levankasvua inhiboiva 

vaikutus, koska tama ei nay muissa konsentraatioissa. 

Huolimatta testeilla saaduista tuloksista Karjaanjoella on varmas 

ti merkittava vaikutus merialueen levatuotantoon. Itse asiassa 

kaytetty merivesi sisalsi jo melko suuren osuuden Karjaanjoen 

tuomaa vetta, joten vaikutukset eivat paasseet samalla tavalla 

esiin kuin, mikali laimennusvetena olisi ollut ulkomerialueen 

puhdasta vetta. Lisaksi testien tulokseen saattoi vaikuttaa mm. 

suolapitoisuuden muutos makeanveden osuuden kasvaessa koevedessa 

3.4 Jatevesitestit 

Tulokset Ovako Oy:n valssaamolta lahtevan jateveden vaik sista 

Pohjanpitajanlahden veden levankasvuun on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6. Ovako Oy:n jatevesien vaikutus merialueen levankasvuun. 

Testilevana Chlorella sp. 

Tulosten perusteella lievaa kasvun estymista on todettavissa jate

vesien 10 %:n konsentraatioissa. Muilla konsentraatioilla vaiku

tuksia ei sameusmittauksella ole todettavissa. Mikroskooppisessa 

tarkastelussa jatevedet ovat kuitenkin vaikuttaneet levankasvuun 

kaikissa konsentraatioissa. Levat muodostivat suuria soluaggre

gaatteja, joista yksittaisten solujen laskeminen oli mahdotonta. 

Laimennu~vetena kaytetty Pohjanpitajanlahden vesi oli otettu tou

kokuussa ja se sisalsi runsaasti ravinteita seka sen levankasva

tuskyky oli korkea. Tama on osaltaan saattanut peittaa mahdolli

sia myrkkyvaikutuksia. Toisaalta laimennusveden korkea ravinne

pitoisuus takaa sen, etteivat jatevesien rehevoittavat ominaisuu

det paase esiin. 

Kaytetty jatevesi sisalsi melko runsaasti kiintoainesta ja sen 

mukana rautaa. Sen sijaan muiden raskasmetallien maara oli vahai

nen. Isoimmassa konsentraatiossa todettu kasvun estyminen saattoi 

johtua jo pelkastaan suuresta kiintoaineen maarasta koevedessa. 

3.5 Menetelmaa koskevat havainnot 

Kuvissa 7 ja 8 on esitetty solutiheyden ja sameuden valinen riip

puvuus seka Chlorellalla (naytteita 36) etta Selenastrumilla 

(naytteita 15). Molemmilla testilevilla sameusmittaus korreloi 

erittain merkitsevasti solutiheyden kanssa. 
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Naytteista pyrittiin arvioimaan myos solujen kokoa Kesk~4 ... ~~·~ 

nen solukoko Chlorellalla oli 50 p 3 • jen koko kuitenkin vaih-

teli jonkin verran eri naytteissa, mika todennakoisesti ieman 

korrellaatiokertoimen arvoa. Sameuden ja ssan 

valinen korrellaatio olisikin ilmeisesti viela selvempi. 
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Kuva 7. Solutiheyden ja sameuden valinen riippuvuus. Testilevana 

Chlorella sp. 
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Kuva 8. Solutiheyden ja sameuden v§linen riippuvuus. Testilev§n§ 

Selenastrum capricornutum. 

Suoritettujen vertailujen perusteella nayttaa sameusmittaus luo

tettavalta menetelmalta, jota,voidaan jatkossa kaytta§ levankas

vun mittaamiseen. Sameusmittauksen kayttaminen syntyneen leva

biomassan mittauksessa mahdollistaa testien suorittamisen labora

toriohenkilokunnan toimesta. Koska kyseessa ovat useinkin hyvin 

pienet erot kasvussa, tulee saatujen kokemusten perusteella sa

meusmittauksessa: 

noudattaa suurta huolellisuutta 

kalibroida mittari tarkasti 

suorittaa mittaus aina samalla asteikolla 

Sameusmittaus edellyttaa koevesien suodatusten hairitsevan kiinto

aineen poistamiseksi. 

Ennen ja jalkeen pakastamisen tehdyt ravinnemaaritykset osoittivat 

varsinkin fosfaattifosforin seka myos nitraattitypen maaran lisaan

tymista naytteissa sailytyksen seurauksena. Osaksi tama johtunee 

kiintoaineeseen sitoutuneiden ravinteiden vapautumisesta. Mikali 

tama halutaan estaa naytteet tulee suodattaa ennen pakastamista. 

Samassa tutkimuksessa on aina meneteltava samalla tavalla. 
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Autoklavoinnin vaikutusta koevesiin ei varsinaisesti tutkittu. 

Sen sijaan tehtiin muutamia rinnakkaiskokeita steriloimattomil 

naytteilla mahdollisen mikrobikasvuston toteamiseksi. Ainakaan 

naissa naytteissa ei todettu hairitsevaa mikrobikasvustoa. Myos 

levankasvu ali samaa suuruusluokkaa kuin autoklavoiduissa koe

vesissa. Rinnakkaisnaytteiden lukumaara ali tosin vahainen (5 kpl). 

Nayttaisi kuitenkin silta, etta autoklavointi voitaisiin jattaa 

pais, mikali koevedet pakastetaan ja suodatetaan, eika vesien 

laatu huomioon ottaen, ole odotettavissa hairitsevaa mikrobikas

vustoa. Naytteiden kasittely ja siirrostus on tehtava steri isti 

ja mahdollisimman nopeasti sulatuksen jalkeen. 

4. YHTEENVETO 

Helsingin vesipiirin vesitoimistossa tehtiin vuoden 1979 aikana 

eraita levatesteja, joiden tarkoituksena ali kehittaa laboratorian 

valmiutta kayttaa menetelmaa eri kuormituslahteiden vesistovaiku

tuksia arvioitaessa. Tutkimusalueena oli Karjaanjoen, Fiskarsin

joen ja Pohjanpitajanlahden alue, jossa kuormituslahteiden vaiku

tuksia pyrittiin tutkimaan sijoittamalla havaintoasemat tarkeim

pien kuormituslahteiden yla- ja alapuolelle. Lisaksi tehtiin muu

tamia jatevesitesteja Ovako Oy:n valssaamolta lahtevalla jateve

della seka tutkittiin Karjaanjoen vaikutusta Pohjanpitajanlahden 

levankasvuun ja Pohjanpitajanlahden tuotantoa rajoittavaa kasvin

ravinnetta. Testilevina olivat Chlorella sp seka Selenastrum 

capricornutum. Tuloksista voidaan todeta seuraavaa: 

Korkein levankasvu Karjaan- ja Fiskarsinjoissa ali touko- ja 

lokakuun havaintokerroilla johtuen ilmeisesti tulvan mukana 

huuhtoutuneista ravinteista. 

Eri kuormituslahteiden vaikutuksia Karjaanjoessa ja Fiskarsin

joessa ei testeilla juuri voitu osoittaa. Tama johtunee osak

si vaikutusten peittymisesta toistensa alle. Levankasvu Kar

jaanjoessa lisaantyi yleensa alajuoksulle pain siirryttaessa. 

Toukokuun havaintokerralla kasvu jai Fiskarsin ja Ovakon ala

puolella selvasti pienemmaksi kuin ylapuolisilla havaintoase

milla, mika saattaa olla merkkina levankasvun ajoittaisesta 

estymisesta talla alueella. 
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Karjaanjoen vedella oli Pohjanpitajanlahden levankasvua lisaa

vaa vaikutusta 20 %:n konsentraatiossa toukokuussa seka hieman 

myos elokuussa. Muiden konsentraatioiden vaikutus oli vahainen. 

Ovako Oy:n valssaamon jatevesilla todettiin olleen kasvua eh

kaisevaa vaikutusta 10 %:n konsentraatiossa, kun laimennusve

tena kaytettiin Pohjanpitajanlahdelta toukokuussa otettua 

vetta. Muissa konsentraatioissa vaikutusta ei todettu kasvun 

maarassa, mutta jatevedet vaikuttivat levien kasvutapaan. 

Minimiravinnetestien perusteella typpi oli lahinna kasvua 

rajoittava tekija Pohjanpitajanlahdella touko- ja elokuussa. 

Sameusmittaus korreloi erittain merkitsevasti solutiheyden 

kanssa, joten sita voidaan pitaa varsin luotettavana leva

kasvun mittaustapana. 
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