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1. JOHDANrro 

Porvoon maalaiskunnan Skoldvikissa sijaitsevat Neste Oy:n 
tuotantolaitokset, joissa kasitellaan ja valmistetaan 
useita vesistoille haitallisia ja vesielioille myrkyllisia 
kemiallisia yhdisteita. Jatevesien myrkyllisyytta ei 
kuitenkaan ole juuri tutkittu- jatevesien·rehevoittavista 
vaikutuksista on sen sijaan olemassa hyvinkin yksityis
kohtaisia selvityksia (mm. Penttinen 1980). Varsinaisten 
myrkyllisyystutkimusten puute antoi kimmokkeen taman vesien
suojelumaksuvaroilla rahoitetun tyon kaynnistamiseen 
Helsingin vesipiirissa ja vesihallituksessa. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Neste Oy:n oljyn
jalostamon ja alueen kemian teollisuuden jatevesien myrkky
vaikutuksia mahdollisimman laaja-alaisesti siten, etta 
useimmat vesiston elioryhmat olisivat edustettuina. 
Tutkimuskokonaisuuteen otettiin mukaan kalat, elainplankton 
(vcsikirput), kasviplankton ja bakteerit; pohjaelHimct, 
joissa myrkkyjen kertyminen ja pitkaaikaisvaikutukset 
ilmenevat selkeimmin, jaivat kuitenkin tutkimuksen ulko
puolelle. 

Tassa selostuksessa kasitellaan vesiston pienelioita, levia 
ja bakteereja, joilla on ensiarvoisen tarkea asema vesis
tojen ravintoketjussa orgaanisen aineen tuottajina ja sen 
hajottajina. Tutkimuksessa keskityttiin paaasiallisesti 
]atevesien akillisiin, akuutteihin myrkkyvaikutuksiin 
lyhytkestoisissa laboratoriokokeissa. Varsinaisten pitka
aikaisten vesistovaikutusten selvittaminen ei ollut mahdol
lista taman tyon yhteydessa; melko tuntemattomien jate
vesien myrkyllisyyden arviointi on kuitenkin aina ensin 
aloitettava akuuttien myrkkyvaikutusten selvittamisella. 

Varsinaisten jatevesitutkimusten lisaksi tehtiin puhdas
ainekokeita muutamalla jatevesien sisaltamalla yhdisteella. 
Talla tavoin pyrittiin loytamaan joitakin jatevesien 
myrkyllisyyteen vaikuttavia yksittaisia tekijoita. 

2. T U T K I M U S K 0 H D E 

2. 1 NES'rE OY: N POHVOON TUO'l'AN'rOLAITOKS'I~T 

Skoldv.ik Ln Leo1l Lsuus<-1lueen vanhln laitos, C:Sljynjalostamo, 
aloitti toimintansa vuonna 1965. Sen jalkeen on oljyn
jalostuskapasiteettia lisatty ja rakennettu petrokemian 
teollisuutta seka mm. fenoli- ja asetonitehdas. Petro
kemian teollisuuden tuottamaa eteenia kaytetaan yhtion 
muovitehtaalla (ent. Pekema Oy) polyeteenimuovin raaka
aineena (aiemmin myos PVC-muovin raaka-aineen vinyylikloridin 
valmistukseen). Lisaksi alueella on Neste Oy:n polystyree
nitehdas (entinen Stymer Oy) seka kemian tehtaat (entinen 
Kymi-Kymmene Oy) . 
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oljynjalostuksessa ja petrokemian tuotannossa syntyvat 
jatevedet sisaltavat seka raakaoljysta peraisin olevia, 
etta jalostusprosesseissa kaytettyja tai niissa syntyneita 
aineita. Merkittavimpia naista ovat oljy, fenolit, typpi 
(NH4+) ja fosfori. Naiden aineiden paastoille Lansi-Suomen 
vesioikeus on asettanut enimmaisrajat 18.12.1975 antamas
saan lupapaatoksessa. Vesioikeus on 18.10.1982 antamallaan 
paatoksella jatkanut luvan voimassaoloaikaa vuoden 1984 
loppuun asti entisin ehdoin. Edella mainittujen tunnettujen 
aineiden lisaksi jatevedet sisaltavat mm. pienia maaria 
raskasmetalleja, rikkiyhdisteita seka orgaanisia (mahdolli
sesti typpea ja rikkia sisaltavia) yhdisteita. Viimeksi
mainittujen koostumusta ja maaraa ei tunneta. 

oljynjalostamon tuotantoa on vuoden 1965 jalkeen huomatta
vasti laajennettu, mutta jatevesien kuormitusvaikutukset 
ovat tasta huolimatta vahentyneet 1970-luvun aikana tehos
tettujen jatevesien puhdistusmenetelmien ansiosta. Jate
vcdet kasitellaan aluksi mek~anisesti ja kemiallisesti, 
jolloin niista poistetaan suurin osa oljysta ja rikkiyhdis
teista. Orgaanisen aineksen poisto tapahtuu kahdella 
menetelmalla, pelkastaan oljya sisaltavat vedet aktiivi
hiilisuodatuksella ja oljyn lisaksi muita epapuhtauksia 
sisaltavat vedet biologisella aktiiv~lietepuhdistuksella. 
Jatevesien paaosa johdetaan ns. purkukohta 1:n kautta 
jalostamon satama-altaaseen (ks. kuva 1). Tehdasalueen 
pohjoispuolelle johdetaan purkukohta 2:n (avo-ojan) kautta 
mekaanisesti kasiteltyja jatevesia, mm. hoyrykattiloiden 
ulospuhallusvesia ja oljyisia pintavesia (sadevedet). 

Polystyreenitehtaalla valmistetaan polystyreenimuoveja mm. 
pakkausmuoveiksi. Jatevesipaastojen suurimmat vesisto
haitat aiheutuvat lahinna orgaanisesta aineesta (BOD), 
fosforista ja vesielioille haitalliseksi todetusta styree
nista. Naille paastoille on asetettu luparajat, jotka 
ovat voimassa vuoden 1985 loppuun (KHO 26.3.1981, ks. 
taulukko 1). 

Neste Oy:n kemian tehdas valmistaa maaliteollisuuden raaka
ainetta, ftaalihappoanhydridia, muovipehmenninaineita 
seka polyesterihartseja lujitemuoveiksi. Tehtaan jate
vesien paaasialliset haittavaikutukset vesistoissa aiheu
tuvat orgaanisista, vesielioille oletettavasti myrkylli
sista yhdisteista. Ntiista rnaleiinihappoanhydridille (MHA), 
2-etyyliheksanolilJe (2-EH) ja dioktyyliftalaatillc (DOP) 
on vuonna 1979 annetun paatoksen lupaehdoissa asetettu 
paastorajoitukset (taulukko 1). 

Muovitehtailla tuotetaan polyeteeni- ja polyvinyylikloridi
muoveja (LDPE ja PVC) eteenista ja vinyylikloridista. 
Raaka-aineena kaytetyn vinyylikloridin (VCM) valmistus 
1,2-dikloorietaanista on toistaiseksi lopetettu ja VCM 
tuotetaan ulkomailta. Tasta "huolimatta .VCM-prosessin vali
tuotetta 1,2-dikloorietaania joutuu yh~ jatevesiin, silla 
sita on joutunut runsaasti tehdasalueen pohjavesiin. 
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Jatevesipaastoja koskeva lupapaatos on annettu 17.8.1981, 
mutta se on riidanalainen lahinna kloorattuja hiilivetyja 
koskevalta osalta. Naita yhdisteita, joista n. 1/3 koostuu 
vinyylikloridista ja 2/3 dikloorietaanista, saisi paastaa 
1.1.1983 lahtien ainoastaan 600 kg/kk (talla hetkella 
1 500 kg/kk); vesihallitus vaatii lisaksi vinyylikloridille 
enimmaisrajaa 30 kg/kk. 

TAULUKKO 1. Skoldvikin teollisuuslaitosten luparajat 
kuukausittaisille jatevesipaastoille 

oljynjalostamo 

6 ooo kg oljya 
400 kg fenoleja 

45 ooo kg typpea 
800 kg fosforia 

Polystyreenitehdas 

15 kg styreenia 
80 kg fosfori 

180 kg BOD7 

Kemian tehdas 

80 kg maleiini
happoanhydridia 
30 kg 2-etyyli
heksanolia 
30 kg dioktyyli
ftalaattia 

Skoldvikin teollisuusalueen eri laitosten kaytossa on yhtei
nen jaahdytysvesijarjestelma, jossa kaytetaan mer'ivetta 
enintaan 120 000 m3/h. Jaahdytysvedet johdetaan ns. meri
vesitunneliin eli purku 3:een (ks. kuva 1), johon purkaan
tuvat myos kolmen edellamainitun kemian teollisuuslaitoksen 
kasitellyt jatevedet. Naiden jatevesien tilavuusosuus 
jaahdytysvesimaaraan verrattuna on vahainen, joten kemian 
teollisuuden jatevedet laimenevat ratkaisevasti ennen kuin 
joutuvat purkuvesistoon (ks. taulukko 2). 

TAULUKKO 2. Teollisuuslaitosten keskimaaraiset jatevesi
virtaamat 

Oljynjalostamo 
(purku 1) 
Polystyreenitehdas 
Kemian tehdas 
Muov .i. tchda s 
Jaahdy Ly svesi. 
(purku 3) 

3 m /vrk 

10 000 -
15 000 

350 
200 

2 800 
000 000 -
200 000 

Laimennussuhde (%) 

0,03 
0,018 
0,27 

Eri teollisuuslaitosten jatevesien laadusta ja haitallisten 
aineiden pitoisuuksista on koottu muutamia havaintoja tauluk
koon 3. oljynjalostamon katselmuksen yhteydessa (v. 1982) 
teetettiin mm. VTT:lla erityisanalyyseja PAH-yhdisteista; 
naita ei jatevesista loytynyt mittausherkkyyden (0.001 mg/kg) 
ylittavia pitoisuuksia. Samalla tutkittiin jatevesien 
raskasmetallipitoisuuksia Neste Oy:n omassa laboratoriossaJ 
ja muutamia tuloksia naista tutkimuksista on myos liitetty 
taulukkoon 3. 
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TAULUKKO 3. Ravinteiden, orgaanisen aineksen ja haita11isten 
aineiden pitoisuuksia Sko1dvikin teo11isuus1aitosten 
jatevesista 

o1jynja1ostarro Po1ystyreeni Kemian- Muovitehdas 
(purku 1) tehdas tehdas A 1 A7 

Kok.P (rrg/1) 1.4 125 0.1 0. 1 

Kok.N (ng/1) 70-100 3.1 7.8 

BOD7 (mg02/1) 20-100 13.3 

COD (rrg02/1) 100-2702) 148 125 157 134 

Kiintoaine (mg/1) 16,4 255 9.1 

Styreeni (ng/1) < 0,1 

VCM (mg/1) 6.4 

Klooratut (mg/ 1) 2.5 28 

Hii1ivedyt (1-5.5) ( 1 0-84) 

MHA (mg/1) 3.5 

2-EH (I:ng/1) 0.4 

Feno1it (rrg/1) 0,038-0,132) 

o1jyt (mg/1) 1-42) 

OOP ug/1) 0.8 

PAH- (mg/kg) < 0,001 1) 
yhdisteet 

Kupari (mg/1) < 0,01-0,062) 

Nikke1i ( II ) < 0,01-0,072) 

Lyijy ( II ) < 0,01-0,062) 

Sinkki ( II < 0,02-0,072) 

Rauta ( II 1,5-5,92) 

Elohopea( " < 0,0004-0,0052) 

t~~ihtect: 

He1singjn vesipilri (kuukausiraportit 1979 - 1981) 

1) VIT:n tutk.imus ( 1982) 

2) Neste Oy:n tutkimus ( 1982) 
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2.2 PORVOON EDUSTAN MERIALUE 

Porvoon edustan merialue voidaan jakaa kolmeen osaan: 
1) Porvoonjoen ja Emasalon valinen matala lahtialue; 
2) Svartbackin ja Esthamnin selka seka 3) Orrengrundin 
selka, jotka Emasalon saari erottaa toisistaan (kuva 1). 
Neste Oy:n tuotantolaitokset ovat olleet merialueen ehdot
tornasti suurin teollinen kuorrnittaja varsinkin sen jalkeen, 
kun Tolkkisten sulfiittisellutehdas lopetti toimintansa 
vuonna 1975. Niiden jatevedet johdetaan Svartbackin selalle, 
jossa erityisesti oljynjalostamon typpikuormituksen vaiku
tukset ovat selvasti havaittavissa (mm. Penttinen 1980). 

Merialuetta kuormittaa edelleen Tolkkisten sahalaitos, jonka 
jatevedet johdetaan Koddervikeniin. Merialueelle laskec 
kaksi suurehkoa jokea, Porvoonjoki ja Mantsalanjoki (MQ : 
10,7 rn3/s ja 6,5 rn3js), joiden vaikutukset merialueen veden
laatuun ovat ajoittain huomattavat. Jokivesien rnukana 
huuhtoutuu mereen runsaasti rnaatalousalueilta peraisin ole
vaa kiintoainesta, orgaanista ainesta ja ravinteita (ks. 
Penttinen 1980). Merialuetta kuormittavat lisaksi asutuksen 
jatevedet: Porvoon kaupungin asurnajatevedet johdetaan 
Porvoonjoen suulle ja maalaiskunnan jatevedet puolestaan 
Koddervikenin alueelle. 

Porvoon edustan merialuetta on tarkkailtu jatkuvasti vuodesta 
1965 saakka. Velvoitetarkkailua ovat suorittaneet mm. 
Vesi-Hydro Oy (vuodesta 1966 lahtien) ja Keskuslaboratorio 
Oy (1965-66), ja Helsingin vesipiiri seuraa merialueen 
tilaa vesihallituksen ohjelrnan puitteissa. Lisaksi alueella 
on tehty lahinna pohjaelaimia koskevia erillisselvityksia 
(Skog 1977, 1979) seka oljynjalostamon jatevesien rehevoit-
tavia vaikutuksia kasitteleva laaja tutkirnus (Penttinen 
1980). 

3. M E N E T E L M A T 

3.1 HAVAINTOPISTEET JA NAYTTEENOTTO 

Vesistonayttee-t bakteereilla ja levilla tehtavista myrkyl
lisyystesteja varten otettiin havaintopisteista 8 ja 36 
(kuva 1) kokoornanaytteina 0-2 m:n syvyydesta. Havaintopiste 
36, joka sijaitsi hyvin lahella merivesitunnelin suuta 
jaahdytysvesien sekottumisalueella,seka Orrengrundin selan 
havaintGpiste 8 kuuluvat molemmat Porvoon edustan velvoi-te
tarkkailuverkostoon. 

Naytteita otettiin vesistoalueelta kuusi kertaa tutkirnus
jakson (touko-heinakuu) aikana: 11.5., 24.5., 7.6., 21.6., 
5.7. ja 19.7. Ensimrnaisella, kolmannella ja viidennella 
havaintokerralla tehtiin varsinaiset jatevesitestit (ks. 
lUkU 3.3) 1 joita Varten Oli Samalla OtettaVa naytteet Oljyn
jalostaffiOTI ja kolmen tutkittavan kernian teollisuuslaitoksen 
jatevesista. oljynjalostarnon jatevesista otettiin kerta
nayte purkutunnelista, joka johtaa puhdistetut jatevedet 
satama-altaaseen. Jokaisen kemian teollisuuslaitoksen 
jatevesinaytteet otettiin myos kertanaytteina niista kohdista, 
joista kasitellyt jatevedet johdetaan rnerivesitunneliin. 
Muovitehtaalta jatevesinaytteet otettiin kahdesta viemarista, 
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A1 ja A7, joista ensimmainen sisaltaa rom. sadevedet seka 
LDPE-yksikon ja apuosastojen vedet ja toinen puolestaan 
VCM- ja PVC-yksikoiden kasitellyt jatevedet seka saniteetti
jatevedet. VCM-yksikko oli kuitenkin koko tutkirnusjakson 
ajan suljettuna (vrt. luku 2.1). 

3.2 TUTKIMUSMENETELMAT 

3.21 F y s i k a a 1 i s -kern i a 1 1 i s e t rn u u t t u j at 

Kaikista vesistonaytteista rnitattiin seuraavat fysikaa1is
kernia1liset rnuuttujat: larnpoti1a, pH, sahkonjohtavuus, 
sarneus, kiintoaine, alkaliniteetti, vari, kokonaistyppi, 
N0 3-N, N0 2-N, NH

4
-N, kokonaisfosfori, P0 4-P ja rauta. 

Maaritykset teht1in He1singin vesipiirin vesi1aboratoriossa 
vesiha11ituksen ohjeiden rnukaisesti (Vesiha11itus 1981). 
Naiden 1isaksi osasta kesan aikana otetuista vesistonayt
teista mitattiin vesihal1ituksen Ky1asaaren 1aboratoriossa 
o1jyjen ja fenolien maara seka 1,2-DCE-, VCM- ja DOP
pitoisuudet. N~iss§kin m~§rityksiss~ k§ytettiin vesiha1li
tuksen menete1mi~ (Vesiha11itus 1981) 1ukuunottamatta 
vinyy1ik1oridin rnaaritysta, johon sove11ettiin Neste Oy:n 
1aboratoriossa kehittarnaa menete1maa (K. Erkornaa, suu11. 
i1m.). 

Jatevesinaytteista tehtiin rnyos fysikaa1is-kernia11iset 
rnaaritykset: pH, sahkonjohtavuus, sarneus, kiintoaine,'CODC I 

CODM , BOD7 , kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja rauta r 
Hels£ngin vesipiirin laboratoriossa seka o1jynja1ostamon 
jatevesista o1jyt ja feno1it Kylasaaren laboratoriossa. 
Myrky11isyystesteja varten yhdistetysta (ks. 1uku 3.3) 
kernian teo11isuus1aitosten jatevesista rnaaritettiin DOP, 
VCM ja 1,2-DCE. 

Myrky11isyystesteissa kaytetyista jatevesi1airnennuksista 
(ks. 1uku 3.31) tehtiin 1isaksi rnuutarnia fysikaalis-kernial-
1isia rnaarityksia kuten pH, sahkonjohtavuus, a1ka1initeetti, 
kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja rauta. Naiden jatevesi-
1airnennusten kloorattujcn hii1ivetyjen (VCM ja,1,2-DCE) 
}>itoisuutta ci voitu tutkia maartirahojcn puutteen vuoksi. 

3.22 B i o 1 o g i s e t rn u u t t u j a t 

3.221 Perustuotantokyky 

Myrky11isyystesteissa jatevesien vaikutuksia purkualueen 
1evatoirnintaan arvioitiin perustuotantokykyrnittauksen 
avul1a. Menetelrnassa sove1lettiin paaosin standardiohjeita 
(SFS 3049). Inkubointiaika o1i kuitenkin 1yhyempi (18 h) 
kuin suositeltu 24 h:n inkubointi_ Vinyy1ik1oridin myrky1-
1isyytta tutkittaessa (vrt. 1uku 3.32) inkubointiaika o1i 
kuitenkin rajoitettava 4 tuntiin, koska kyseinen yhdiste 
on hyvin nopeasti haihtuva. Tarna aikaero ei vaikuta myrky1-
1isyystestien tulosten kasittelyyn ja tulkintaan, silla 
inkubointiaika kaikissa keskenaan vertailtavissa naytteissa 
ali aina sarna. 
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Inkubointi paatettiin formaliinilla, ja naytteet suodatet
tiin 0,45 um:n Sartoriuskalvoille. Kalvot liuotettiin 
10 ml:aan PCS-tuikeliuosta, ja naytteiden radioaktiivisuus 
rnitattiin nestetuikelaskennan avulla (vrt. Kuparinen 1980). 

3.222 Bakteeriaktiivisuuden mittaus 

Baktecriaktiivisuuden mittauksessa kaytettiin ns. radio
glukoosimcnetulrnliti, jossa rnitutaan luonnonvedcn.hcterotro-. 
fisten bakteerien (hajottajabakteerien) glukoos1nottoa radlo
aktiivisesti leirnatun glukoosin avulla. Menetelrntia ja sen 
eri rnuunnelrnia on aikaisernmin sovellettu rnrn. puunjalostus
teollisuuden (Kuparinen 1981, Talsi 1981, 1982) ja rauta
tehtaan (Lahti ja Talsi 1982) jatevesien rnyrkyllisyyden 
arvioinnissa. Menetelrnan ktiytosta rnyrkyllisyystesteissa on 
valrnistunut rnyos yhteispohjoismainen, ohjeellinen suositus 
(Kuparinen ja Niemi 1981). 

Tlissa tutkimu~sessa sovellettiin ns. luonnontasornenetelmati 
(vrt. Kuparincn 1981), jossa 311-leimattua glukoosia listittiin 
tutkittaviin vesinaytteisiin niin pienena pitoisuutena 
(0.046 ug/1), ettei se kaytannollisesti katsoen vaikuta 
luonnonveden glukoosipitoisuuteen. Naytteita, joihin oli 
lisatty tutkittava jatevesi tai myrkyllinen yhdiste seka 
radioglukoosi, inkuboitiin kaksi tuntia mahdollisimrnan 
lahella sita lampotilaa, joka naytteenottohetkella oli vesis
tossa vallinnut. Inkubointi paatettiin lisaamalla nayttei
siin forrnaliinia, minka jalkeen naytteet suodatettiin 0.2 
urn:in Sartorius-kalvoille. 

Naytteiden kasittely ja radioaktiivisuuden mittaus noudatti 
tarkoin Talsin (1981) kuvailernia menetelmia. Suodatin
kalvot poltettiin ja niiden sisaltama radioaktiivisuus 
kerattiin talteen vesi-PCS -tuikeliuokseen. Naytteiden 
radioaktiivisuus rnitattiin nestetuikelaskennan avulla. 

3.223 Levatesti puhdasviljelrnalla 

Puhdasviljelmakokeissa kaytettiin koeorganisrnina viherlevaa 
Chlorella sp., jonka Penttinen (1980) on Porvoon edustan 
merialucelta uristanyt. Levtikantaa on pidetty ylla llelsingin 
vesipiirin vesilaboratoriossa kasvattamalla sitci ravinto
liuoksessa H:ki I (Tarkiainen ja Rinne 1974). Levaviljelrna, 
jota oli kasvatettu 10 vrk ennen rnyrkyllisyystestien aloitta
rnista, pestiin suolaliuoksella, suspendoitiin siihen ja 
kaytettiin sitten testien siirroksena. 

3.3 MYRKYLLISYYSTESTIEN KOEJARJESTELY 

3.31 J a t e v e s i k o k e e t 

Myrkyllisyystesteissa tutkittiin oljynjalostarnon ja kolmen 
kernian teollisuuslaitoksen jatevesien vaikutuksia vastaan
ottavan vesiston leva- ja bakteeritoimintaan. Kernian teol
lisuuslaitosten jatevedet yhdistettiin siina suhteessa, 
jossa niita merivesitunneliin purkautuu (vrt. taulukko 2.): 



Muovitehdas A1 
A7 

Polystyreenitehdas 
Kemian tehdas 
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900 ml 
2 500 II 

350 II 

200 II 

Tasta jatevesikoosteesta tullaan tassa selostuksessa jaljem
pana kayttamaan hieman h.arjaanjohtavaa nimitysta "kemian 
tehtaiden jatevesi 11

• 

Jatevesitesteissa lisattiin tutkittaviin vesinaytteisiin 
(pisteet 8 ja 36) jatevesi ennen radioaktiivisen merkki
aineen (NaH14co3 tai 3H-glukoosi) pipetointia siten, etta 
pitoisuudet vaihtelivat valilla 0.1 - 20 %, koekerrasta 
riippuen. Perustuotantokykytesteissa, joissa naytteiden 
kokonaistilavuus oli 100 ml, lisattiin jatevetta tai sen 
laimennusta 20 ml 80 ml:n vesinaytteeseen; bakteeritesteissa, 
joissa naytteen kokonaistilavuus oli 50 ml, vastaavat luvut 
olivat 10 ml ja 40 ml. Kussakin koesarjassa tehtiin 0-koe 
eli mitattiin bakteeri- ja levatoiminnan luonnontaso, jolloin 
jatevesilaimennuksen sijasta naytteeseen lisattiin 20 ml/ 
10 ml tislattua, steriilia vetta. Kustakin jatevesipitoisuu
desta tehtiin kolme rinnakkaismaaristysta niin bakteeri-
kuin perustuotantotesteissakin. 

Jatevesitesti tehtiin kerran Chlorella sp. -levan puh.das
viljelmalla. Levakantaa siirrostettiin 50 ml:n koeputkiin, 
joihin oli ensin annosteltu 20 ml esisuodatettua (GF/C), 
pakastimessa sailytettya havaintopiste 8:n vetta. Naihin 
putkiin lisattiin sitten 5 ml jatevetta tai sen laimennusta 
seka 0-naytteisiin 5 ml steriilia, tislattua vetta. Tutkit
tavat jatevesipitoisuudet olivat 0-, 0.2-, 2- ja 10 %. 

Levatestien tulostustapana oli radioaktiivisen hiilen 
(NaH14co3) sitoutuminen levasoluun eli levien yh.teyttaminen. 
Kummastakin jatevedesta ja jokaisesta jatevesipitoisuudesta 
tehtiin 9 koeputken sarja: ensimmaiset kolme putkea poistet
tiin kasvatuskaapista (4000 lux, 200C) 2 vrk:n kuluttua 
inkuboinnin alkamisesta, ja niihin lisattiin 0,5 ml 
NaH14co 3 :a. Inkubointia jatkettiin taman jalkeen viela 
2 tuntia, lisattiin formaliini ja naytteet kasiteltiin 
samoin kuin perustuotantokykymittauksen (vrt. luku 3.221) 
yhteydessa. Sarna menettely toistettiin 5 ja 7 vrk:n 
kasvatuksen jalkeen, jotta saataisiin kasitys levien toimin
nan muutoksista eri jatevesipitoisuuksissa ja kasvatusajan 
vaikutuksista tahan. 

3.32 P u h d a s a i n e k o k e e t 

Puhdasainekokeissa kaytettiin sellaisia yhdisteita, joita 
oljynjalostamon ja kemian tehtaiden jatevesissa tiedetaan 
esiintyvan. Bakteeri- ja levamyrkyllisyystestit tehtiin 
kolm~sti: kahdella ensimmaisella koekerralla tutkittuja 
yhdisteita olivat fenoli, 1,2-dikloorietaani ja vinyyli
kloridi, ja kolmannella koekerralla puolestaan fenoli, 
styreeni ja maleiinihappo. 
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Tutkittavan yhdisteen vesiliuosta lisattiin sopivana laimen
nuksena 10/20 ml havaintopisteiden nayteveteen, jonka tila
vuus oli 40/80 ml sen mukaan, oliko kyseessa bakteeriaktii
visuuden vai perustuotantokyvyn mittaus. 0-taso eli luon
nontaso mitattiin samalla tavoin kuin jatevesitestien yhtey
dessa, ja kaikki mittaukset tehtiin kolmen rinnakkaisnayt
teen perusteella. 

Kokeissa kaytetyt myrkyllisten yhdisteiden pi toisu1.1det 
valittiin kirjallisuustietojen (rom. Bringmann ja Kuhn 1980) 
ja jatevesien todellisten pitoisuuksien perusteella. 
Toisaalta pyrittiin saamaan selville pitoisuustaso, jossa 
tietty yhdiste vaikuttaa luonnonvesien leva- ja bakteeri
toimintaan, mutta toisaa1ta pyrittiin kayttamaan pitoisuuk
sia, jotka edes jossain maarin vastaisivat tode1lisia, jate
vesissa esiintyvia ainemdaria. 

Feno1ipitoisuudet vaihte1ivat koekerrasta r11ppuen valilla 
0.5-50 mg/1 ja 1,2-DCE:n valilla 1-20 mg/1; viimeksimaini
tun pitoisuudet eivat kuitenkaan o1leet ehdottoman tarkkoja, 
koska yhdiste liukenee heikosti veteen (n. 900 mg/1) eika 
tode11isia pitoisuuksia kyetty mittaamaan maararahojen niuk
kuuden vuoksi. 

Tutkimuksissa kaytetty vinyy1ik1oridi (VCM), joka on erit
tain haihtuva, kaasumainen yhdiste, saatiin Neste Oy:n 
muovitehtaa1ta valmiina 1iuoksena tiiviisiin ampul1eihin 
pakattuna. Naiden 1iuosten pitoisuus oli maaritetty jo 
tehtaan 1aboratoriossa: ensimmaise11a koekerra1la se oli 
65 mg/1 ja toisel1a 85 mg/1. Vinyy1ik1oridin haihtuvuuden 
vuoksi 1iuosta lisattiin injektioruisku11a suoraan ampu1-
1eista tiiviisti su1jettuihin infuusiopu11oihin, ja perus
tuotantokyvyn kohdalla inkubointiaika oli tavanomaista 
1yhyempi (vrt. 1uku 3.221). Kokeissa kaytetyt VCM-pitoisuu
det vaihtelivat koekerrasta riippuen vali11a 0.4-8.5 mg/1. 

Viimeise11a koekerra11a tutkittua ma1eiinihappoa 1isattiin 
naytteisiin pitoisuutena 1-50 mg/1, ja styreenia puolestaan 
1-20 mg/1. Styreeni kuten 1,2-DCE:kin on huonosti veteen 
1iukeneva yhdiste, joten tutkitut pitoisuudet eivat valtta
matta olleet ehdottoman tarkkoja. 

Puhdasvi1je1makoe (Ch1ore1la sp.-viher1eva) tehtiin ainoas
taan feno1illa. Tassa kokeessa levaa kasvatettiin ravinto
liuoksessa (H:ki I) 2, 5 ja 7 vrk feno1ilisayksen jalkeen 
ja rnitattiin sltten levakasvuston perustuotantokyky. 
Kaytetyt fenolipitoisuudct olivat 0, 1, 5 ja 20 rng/1; 
jokaisesta pitoisuudesta ja kasvatusjaksosta tehtiin kolmen 
rinnakkaisputken sarja kuten jatevesitesteissakin. 
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4. 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 

4.1 FYSIKAALIS-KEMIALLISET HAVAINNOT 

4.11 V e sis tot u 1 o k set 

Tutkimusjakson aikana keratyt fysikaalis-kemialliset 
havaintotulokset on esitetty taulukossa 4. Tahan tauluk
koon on lisaksi liitetty luonnonvesista mitattu levien 
perustuotantokyky - laskettuna 24 h:a kohden - seka 
bakteerien glukoosinottonopeus. Glukoosinottonopeus 
(1/h x 100) ilmaisee prosenttiosuuden, jonka luonnonveden 
bakteeristo on tunnin aikana kayttanyt naytteeseen lisa
tysta radioglukoosista (vrt. luku 4.2). 

Toukokuun ensimmaisella havaintokerralla jokivesien vaiku
tukset me.riveden laatuun olivat hyvin voimakkaat, ja tama 
ilmenee lahes kaikissa mitatuissa vesistomuuttujissa. 
Ravinnepitoisuudet olivat hyvin suuria, mutta kesan aikana 
pintaveden ravinnepitoisuus laski selvasti molemmissa 
havaintopisteissa. Liukoiset ravinteet oli ajoittain 
kaytetty lahes tyystin loppuun pisteessa 8, mutta pisteessa 
36 oli aina jonkin verran liukoisia typpi- ja fosfori
yhdisteita jaljella. oljynjalostarnon jatevesien ravinne
vaikutus on havaittavissa Svartbackin selalla (vrt. 
Penttinen 1980). 

Havaintopisteiden 8 ja 36 vedenlaadussa oli eroja, jotka 
selvimmin ilmenivat paitsi ravinnepitoisuuksissa rnyos 
sameusarvoissa ja veden kiintoainepitoisuudessa. Orren
grundin selan vertailupiste oli rnereisernpi ja vahemman 
jate- ja jokivesien kuormittama kuin piste 36. Perus
tuotantokyky oli lahes samansuuruinen molemrnissa havainto
pisteissa, rnutta bakteeritoiminta oli selvasti voimakkaam
paa jatevesien kuormittamassa pisteessa 36. 

Kurnrnassakaan tutkitussa havaintopisteessa ei todettu 
rnittaustarkkuuden ylittavia maaria dikloorietaania tai 
vinyylikloridia. Myoskaan oljyja ei loytynyt pisteesta 
36, rnutta pienia rnaaria fenoleja loytyi molernmista havainto
pisteista. Dioktyyliftalaatin maarat vaihtelivat valilla 
1.1 - 1.3 ug/1 pisteessa 36. 
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4.12 J ate v e de t j a j ate v e s i 1 aim en n u k set 

G1jynja1ostamon ja kemian tehtaiden jatevesikoosteen ana1yysi
tu1okset on merkitty tau1ukkoon 5. Ensimmaise11a havainto
kerra11a (11.5.) 61jynja1ostamon jatevesi sisa1si poikkeukse1-
1isen runsaasti ravinteita ja rautaa, ja bio1oginen ja 
kemia11inen hapenku1utus o1ivat selvasti tavanomaista suurem
mat. Ta116in osa ja1ostamon laitoksista oli seisokissa eika 
jatevesien esikasitte1y o11ut tehokkaasti toiminnassa, vaan 
hapanvesien strippaus oli hoidettu ti1apaisjarjeste1yin. 
Taman vuoksi jatevedet sisalsivat normaa1ia enemman typpi-
ja rikkiyhdisteita (B. Hansenson, suull. tiedonanto). 

TAULUKKO 5. Fysikaa1is-kernia11iset mittaustu1okset jatevista 

G1jynja1ostamo Kemian tehtaat 

Pai va.maara 11.5. 7.6. 5.7. 11.5. 7.6. 5.7. 

pH 7.2 6.9 7.1 7.3 7.1 7.3 

sahkonjohtavuus 
(rnS/m) 510 580 450 470 490 450 

Saneus (FTU) 15 33 23 26 32 38 

Kiintoaine (:m:r/1) 48 44 39 42 30 97 

COD.Mn (mg02/1) 71 27 30 16 10 20 

CODer (ng02/1) 530 140 73 91 

BOD7 (rrg02/1) 290 43 12 24 

Kok. N (ug/1) 140 000 20 000 13 000 12 000 6 800 13 000 

Kok. P (ug/1) 1 400 840 630 230 200 350 

Rauta (ug/1) 19 000 6 300 6 100 1 .900 1 800 1 800 

G1jyt /mg/1) 0.58 0.20 

Feno1it (mg/1) * 0.17 0.047 0.075 

DOP (ug/1) 0.6 

1,2-DCE (mg/1) 2.4 1. 3 1.6 

VCM (:m:r/1) 2.0 2.8 3.5 

Myrky11isyystesteja varten tehtyjen jatevesi1aimennusten ana-
1yysitu1okset on esitetty tau1ukossa 6. Jatevesi1isays ei 
merkittavasti vaikuttanut 1uonnonveden pH- ja sahkonjohtavuus
arvoihin, mutt~ veden ravinne- ja rautapitoisuudet kohosivat 
havaittavasti jo 1 %:n jatevesipitoisuuksissa. Erityisesti 
61jynja1ostamon jatevesi11a o1i voimakkaita vaikutuksia: 
10 %:n jatevesilisays saattoi kohottaa luonnonveden typpi
tason 10-20 -kertaiseksi a1kuperaiseen verrattuna. 



TAULUKKO 6. Fysikaa1is-kemia11iset mittaustu1okset jatevesi1aimennuksista 

Paiva.tnaara Havainto- Jatevesi Jatevesi- sahkOn- Alka.1ini- Kokonais- Kokonais- Ra.uta 
piste pitoisuus johtavuus pH teetti typpi fosfori (ug/1) 

(%) (mS/m) (mval/1) (ug/1) (ug/1) 

11.5.1982 8 0 620 8.1 0.82 760 23 1 100 
Oljynjalostamo 1 610 7.8 0.91 2 000 

10 590 7.3 0.95 13 000 140 
100 510 7.2 - 140 000 1 400 19 000 

Kemian tehtaat 1 510 7.5 0.93 800 41 
10 490 7.5 0.94 1 900 100 

100 470 7.3 - 12 000 230 1 900 

36 0 440 7.5 1. 26 1 000 53 1 200 
oljynja1ostamo 1 450 7.5 1.09 2 300 65 1 200 ~ 

~ 

10 450 7.1 0.73 14 000 170 2 000 

Kemiantehtaat 1 450 7.5 0.69 1 100 48 1 200 
10 410 7.6 0.72 2 100 67 1 200 

7.6.1982 8 0 1 100 7.6 1. 35 310 24 200 
oljynjalostamo 1 1 000 7.7 1.41 600 23 200 

10 990 7.5 1.53 3 600 94 760 
100 580 6.9 - 20 000 840 6 300 

36 0 1 100 7.5 1.41 370 36 290 
Kemian tehtaat 1 1 100 7.6 1.38 340 33 300 

10 970 • 7.6 1.35 950 49 410 
100 490 7. 1 - 6 800 200 1 800 

5.7.1982 8 0 900 8.5 1.29 440 29 170 
o1jynjalostano 1 900 7.9 1 .. 35 580 31 200 

10 900 7.8 1.58 1 800 83 710 
100 450 7.1 - 13 000 630 6 100 

36 0 990 8.5 1.27 540 26 390 
Kemiantehtaat 1 930 8.3 1.34 560 62 280 

10 840 7.8 1. 29 1 600 290 370 
100 450 7.3 - 13 000 350 1 800 
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4.2 MYRKYLLISYYSTESTIT: TULOSTEN KASITTELY 

Jatevesi- ja puhdistusainekokeiden tuloksia kasiteltiin 
naytteista mitatun radioaktiivisuuden (dpm-arvot) perusteella. 
Kolmen rinnakkaismaarityksen tuloksista laskettiin keski
arvo, jota verrattiin 0- eli luonnontason arvoihin. A1ku
peraishavainnot - keskiarvot standardipoikkeamineen - on 
esitetty 1iitteissa 1-6. Puhdasvilje1makokeiden tuloksista 
ei laskettu prosentuaalisia poikkeamia 0-tasosta, vaan 
tarkaseltiin ainoastaan kasvukayria eri1aisissa jatevesi- ja 
myrkkypitoisuuksissa. 

Vertailtaessa saman vesinaytteen tuloksia keskenaan ei ole 
valttamatonta laskea todellista perustuotantokykya tai 
bakteeriaktiivisuutta glukoosin kiertonopeutena (kaava 1) 
kuten vesistotulolsissa (vrt. tau1ukko 4.). 

( 1 ) 

(2) 

1/T = c 
Cut 

1/T X 100 (%) 

1/T = glukoosin kiertonopeus (1/h) 

c = mitattu radioaktiivisuus (dpm) 

cu = lisatty II 

t = inkubointiaika 

= prosenttiosuus, jonka naytteen 
bakteeristo on 1 h:n aikana 
glukoosilisayksesta tayttynyt 

Jatevesi- ja puhdasainekokeiden tulokset poikkesivat usein 
jonkin verran 0-tasosta. Taman poikkeaman tilastollinen 
merkitsevyys testattiin varianssiana1yysin avul1a. Ensin 
otettin dpm-arvoista logaritmimuunnos, jotta varianssiana
lyysille asetettavat ehdot tulisivat taytetyiksi (Makinen 
1974). Ne koesarjat, joissa eri jatevesi- tai myrkkypitoi
suuksien va1i1la oli varianssiana1yysin mukaan ti1asto1li
sesti merkitsevia eroja, otettiin jatkokasittelyyn, ja 
havaintotuloksia verrattiin 0-tasoon Tukeyn keskiarvotestin 
avulla (vrt. Makinen 1974). Tulokset, jotka taman testin 
mukaan poikkesivat merkitsevasti 0- eli luonnontasosta, on 
liitteiss§ 1-5 merkitty erillisesti * -merkinnalla. Samoin 
kuvissa 2-5, 7-10, 12- 13 ja 15-22 on ti1asto11isesti mer
kitsevat tulokset merkitty tummennetuilla merkei11a (1uvut 
4.3 ja 4.4). 

4.3 JATEVESIKOKEET 

4.31 o 1 j y n j a 1 o s tam o 

4.311 Perustuotantokyky 

01jynjalostamon jatevesien vaikutukset pisteiden 8 ja 36 
levien perustuotantokykyyn on esitetty kuvissa 2 ja 3. 

Ensimmaise1la koekerralla (11.5.) pienin kaytetty jatevesi
pitoisuus, 0,1 %, kiihdytti voimakkaasti pisteen 8 1evien 
perustuotantokykya, lahes 2t-kertaiseksi 1uonnontasoon 
verrattuna. Pisteen 36 1eviin kyseisel1a jatevesipitoisuu
del1a ei ollut ti1astol1isesti merkitsevaa vaikutusta. 
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1 %:n jatevesipitoisuus lamaannutti pisteen 36 perustuotanto
kyvyn 60 %:iin alkuperaisesta, mika oli jo tilastollisesti 
merkitseva ero. Pisteessa 8 perustuotantokyky ei 1 %:n 
jatevesipitoisuudessa poikennut tilastollisesti merk~tsevasti 
0-tasosta. Tama on kuitenkin tulkittava jateveden aiheutta
maksi levatoiminnan inhibitioksi, silla tulos oli selvasti 
alhaisempi kuin 0.1 %:ssa mitattu. Jos inhibitiovaikutuksia 
ei olisi ollut, olisi levatoimintaa kiihdyttavien ravinteiden 
yha tullut lisata perustuotantokykya, tai perustuotantokyvyn 
olisi ainakin pitanyt sailya ennallaan. Vakevin jatevesi
pitoisuus, 10 %, alensi jo kiistattomasti molempien pisteiden 
levatoimintaa. 

Molemmissa havaintopisteissa levatoiminta lamaantui 1-10 %:n 
jatevesipitoisuudessa. Stimulaatiovaikutuksia havaittiin 
kuitenkin vain pisteen 8 levilla, mika saattaa johtua siita, 
etta jatevesien purkualueen levat ovat tottuneet suurempiin 
ravinnepitoisuuksiin: varsinkin ammoniumtypen pitoisuudet 
pisteessa 36 olivat suuremmat kuin pisteessa 8 (vrt. taulukko 
4). Tutkimuksessa olisi pitanyt kayttaa viela pienempaa 
jatevesipitoisuutta kuin 0.1 %, jotta olisi saatu selville 
pitoisuus, joka ei enaa lainkaan vaikuta levien toimintaan. 

Toisella koekerralla (7.6.) 0.1 %:n jatevesipitoisuus kiih
dytti selvasti pisteen 8 perustuotantokykya samoin kuin 1-
ja 10 %:nkin pitoisuus. Naiden vaikutus oli kuitenkin vain 
samansuuruinen kuin 0.1 %:n jatevesipitoisuuden: joko jate
vesien lievasti inhibitiiviset vaikutukset estivat levatoi
minnan voimakkaamman stimulaation tai vaihtoehtoisesti, 
lyhyen (18 h) koeajan vuoksi, levatoiminta ei ehtinyt voi
mistua suuremmaksi kuin noin kaksinkertaiseksi luonnontasoon 
verrattuna. 20 %:n jatevesipitoisuus kuitenkin jo kiistatta 
alensi levien perustuotantokykya. Ensimmaisesta koekerrasta 
poiketen myos pisteen 36 levien perustuotantokyky voimistui 
jonkin verran jatevesipit6isuuksissa 0.1-1 %; tosin erot 
0-tasoon eivat olleet tilastollisesti merkitsevia. 10-20 %:n 
jatevesipitoisuudet lamaannuttivat levatoimintaa myos pis
teessa 36. 

Toisella havaintokerralla jatevesien vaikutukset levatoimin
taan olivat lievemmat kuin ensimmaisella. Jateveden koostu
mus (vrt. taulukko 5) olikin 11.5. ollut poikkeuksellinen, 
koska puhdistusjarjestelma ei ollut normaalisti toiminnassa. 
Tama selittaa eroavaisuudet naiden kahden havaintokerran 
tuloksissa. Purkualueen levaston toiminta ei toisellakaan 
koekerralla taysin yksiselitteisesti voimistunut jatevesi
lisayksen jalkeen. Oletettavasti purku- ja vertailualueen 
levapopulaatiot ovat erilaiset, ja yleensa on todettu purku
alueen levien paremmin sopeutuneen myrkyllisten yhdisteiden 
vaikutuksiin (rom. Stockner ym. 1975). 
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Kolmannella koekerralla (5.7.) tulokset olivat jonkin verran 
aiemmista poikkeavia. 0.1-1 %:nen jatevesi ei vaikuttanut 
rnerkittavasti kummankaan havaintopisteen perustuotantokykyyn, 
mutta 10-20 %:nen jatevesi lamaannutti selvasti molempien 
pisteiden levatoimintaa. Talla kerralla havaintopisteiden 
valilla ei ollut eroja, eika jatevesilla ollut levatoimintaa 
kiihdyttavia vaikutuksia. Fysikaalis-kemiallisten analyysi
tulosten perusteella jatevesien laatu oli kuitenkin hyvin 
samanlainen kuin toisella koekerralla (7.6.). Jateveden 
taydellista koostumusta ei tunneta, joten on mahdollista, 
etta 5.7. jatevesi sisalsi enemman leville haitallisia yhdis
teita kuin 7.6. Jateveden oljypitoisuuden perusteella 
(vrt. taulukko 5) olisi tilanteen pitanyt kuitenkin olla 
painvaistainen. Toisaalta levapopulaation koostumus vaihte
lee vuodenaikojen mukaan ja levien herkkyys jatevesille on 
erilainen, mika osaltaan aiheuttaa vaihteluita myrkyllisyy.s
testien tuloksissa. 

4.312 Bakteeriaktiivisuus 

oljynjalostamon jateveden vaikutukset havaintopisteiden 8 
ja 36 bakteerien glukoosinottoon on esitetty kuvissa 4 ja 5. 
Jatevesien vaikutukset bakteerien toimintaan poikkesivat 
selvasti niista, joita levilla oli todettu (vrt. kuvat 
2 ja 3) . 

Ensimmaisella koekerralla, jolloin jatevesi oli poikkeukselli
sen vakevaa ja sen vaikutukset levatoimintaan hyvin selvat, 
eivat havaintopisteen 36 bakteerit reagoineet jatevesilisa
yksiin (0.1-10 %) millaan tavoin. Jatevedella ei naissa 
pitoisuuksissa ollut tilastollisesti merkitsevia vaikutuksia 
bakteerien glukoosinottonopeuteen. Sen sijaan havainto
pisteessa 8, jossa levatoiminta kiihtyi pienemmissa jatevesi
pitoisuuksissa ja lamaantui suuremmissa, bakteeritoiminta 
voimistui selvasti, kun jatevesipitoisuus oli suuri eli 
10 %; pienemmilla jatevesilisayksilla ei ollut vaikutuksia 
bakteerien glukoosinottonopeuteen. 

Toisella havaintokerralla molempien tutkittujen pisteiden 
bakteeristo kayttaytyi hyvin samankaltaisesti. Pienilla 
jatevesipitoisuuksilla, 0.1 - 1%, ei ollut vaikutuksia 
bakteerien glukoosinottonopeuteen, mutta suuremmat, 10-20% 
-pitoisuudet voimistivat selvasti bakteeritoimintaa. Havain
topisteessa 8 vaikutukset olivat jonkin verran suuremmat 
kuin pisteessa 36. Jatevesi sisalsi talla koekerralla sel
vasti vahemman ravinteita ja orgaanista ainesta kuin ensim
maisella, mutta tasta huolimatta stimulaatiovaikutukset 
olivat voimakkaammat. Bakteeripopulaation koostumus ja 
herkkyys jatevesille oletettavasti vaihtelee (vrt. levat), 
mutta toisaalta, ensimmaisen koekerran vakeva jatevesi on 
ravinteiden lisaksi saattanut sisaltaa bakteeritoiminnalle 
haitallisia aineita, jolloin stimulaatiovaikutusta ei synny. 
Toimintaa kiihdyttavien ravinteiden ja sita lamaannuttavien 
haitallisten aineiden yhdysvaikutus on ongelmallinen tallai
sissa jatevesitesteissa, joissa jateveden tarkkaa koostu
musta ei tunneta eika nain voida erotella eri tekijaiden 
vaikutuksia toisistaan. 
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Kolmannen koekerran tulokset olivat hyvin samankaltaiset 
kuin toisenkin. 0.1-1 %:lla jatevedella ei ollut tilastol
lisesti merkitsevia vaikutuksia kummankaan havaintopisteen 
bakteeritoimintaan, mutta 10-20 %:nen jatevesi kiihdytti 
selvasti bakteerien glukoosinottonopeutta. Havaintopisteen 
8 bakteereille vaikutukset olivat jonkin verran voimakkaam
mat kuin toisella koekerralla: 20 %:n jatevesilisays kiih
dytti glukoosinottonopeuden yli kaksinkertaiseksi 0-tasoon 
verrattuna. Talla havaintokerrallahan jatevesi oli inhiboi
nut levatoimintaa hyvin selvasti (vrt. kuvat 2 ja 3). 

4.313 P u h d a s v i 1 j e 1 m a k o e 

Viherleva Chlorella sp. kasvoi melko heikosti pisteen 8 
puhtaassa vedessa, johon ei ollut lisatty ravinteita (kuva 6). 
Kasvukayra (14c-yhteyttamisen mukaan) kaantyi alaspain jo 
2 vrk:n kasvatuksen jalkeen, mika ilmeisesti johtui ravintei
den loppumisesta koevedessa. 0.2 %:n jatevesilisays voimisti 
jonkin verran levan 14c-sitomiskykya, mutta 5 vrk:n kasvatuk
sen jalkeen ilmeisesti ravinteiden loppuminen kaansi kayran 
laskusuuntaan. Laimeimmalla tutkitulla jatevesipitoisuudella, 
0.2 %, oli kuitenkin lievia levakasvua voimistavia vaikutuk
sia. 

Jatevesipitoisuudessa 2 % levakasvu oli edelleen hieman voi
makkaampaa kuin 0- tai 0.2 %:ssa, mutta ero ei ollut suuri. 
Tassakin tapauksessa 14c-yhteyttaminen kaantyi lievaan las
kuun jo 2 vrk:n kasvatuksen jalkeen. Sen sijaan vakevin 
tutkittu jatevesipitoisuus, 20 %, lisasi erittain selvasti 
levien kasvua - kasvatusputket olivat samean vihreita - ja 
levasolujen yhteyttaminen oli erittain vilkasta. 14c-sitou
tuminen alkoi hidastua kuitenkin 5 vrk:n kasvatuksen jalkeen. 

Naissa perustuotantokykymittaukseen verrattuna pitkaaikaisissa 
kokeissa jatevedella ei todettu olevan Chlorella sp.-viher
levan kasvua hidastavia vaikutuksia, vaan jatevesi stimuloi 
selvasti levan toimintaa. Pitkakestoisissa kokeissa levilla 
on aikaa sopeutua jateveden mahdollisiin myrkyllisiin vaiku
tuksiin; toisaalta on myos selvaa, etta laboratoriossa kasva
tettu puhdasviljelma sietaa haitallisia aineita eri tavoin 
kuin heterogeeninen luonnonpopulaatio, jonka reaktioita 
perustuotantokykymittauksissa seurattiin (mm. Mills ja Colwell 
1977). 

4.32 K e m i a n t e h t a a t 

4.321 Perustuotantokyky 

Kolmen kemian teollisuuslaitoksen jatevesikoosteen vaikutuk
set merialueen levien perustuotantokykyyn on esitetty kuvissa 
7 ja 8. Vaikutukset poikkeavat selvasti oljynjalostamon 
jateveden vaikutuksista (vrt. kuvat 2 ja 3). 
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Ensimmaisella koekerralla (11.5.) 0.1-10 %:lla jatevedella 
oli lieva levatoimintaa stimuloiva vaikutus havaintopisteessa 
8, mutta tama ero 0-tasoon ei ollut tilastollisesti merkit
seva rinnakkaismaaritysten poikkeuksellisen suuren hajonnan 
vuoksi. Purkualueen (piste 36} levastoon jatevedella ei 
ollut suuria vaikutuksiai mahdollisesti 10 %:n jatevesi 
voimisti lievasti levien perustuotantokykya, mutta ero 0-
tasoon ei ollut tilastollisesti merkitseva. Jatevesilla ei 
missaan tapauksessa ollut perustuotantokykya alentavia vai
kutuksia. 

Stimulaatiovaikutuksen vahyys verrattuna oljynjalostamon 
jatevesien vaikutuksiin johtuu osaltaan siita, etta kemian 
tehtaiden jatevedet sisaltavat vahemman ravinteita kuin 
5ljynjalostamon (vrt. taulukko 5) . Ravinteita kemian teh
taiden jatevesissa on kuitenkin niin paljon, etta lyhytkes
toisissakin kokeissa olisi voinut odottaa levatoiminnan jonkin 
verran kiihtyvan (vrt. luku 4.323). Tassakin tapauksessa 
on mahdollista, etta jatevesien sisaltamat levamyrkylliset 
aineet ovat hamartaneet jatevesien ravinnevaikutukset kuten 
voitiin eraissa tapauksissa todeta oljynjalostamon jateve
silla tapahtuvan. 

Toisella koekerralla (7.6.) 20 %:lla jatevedella oli lievia, 
mutta tilastollisesti merkitsevia stimulaatiovaikutuksia 
purkualueen (piste 36) levien perustuotantokykyyn. 1-10 %:sen 
jateveden vaikutukset eivat olleet tilastollisesti merkitse
VJ.a. Vertailupisteessa 8 mikaan tutkituista jatevesipitoi
suuksista (1-20 %) ei aiheuttanut tilastollisesti merkitsevaa 
inhibitio- tai stimulaatiovaikutusta. Talla toisella tutki
muskerralla jatevesi sisalsi hieman vahemman ravinteita kuin 
ensimmaisella, mutta kloorattujen hiilivetyjen yhteispitoi
suus oli lahes samansuuruinen (vrt. taulukko 5}. 

Kolmannella koekerralla (5.7.) havaittiin kemian tehtaiden 
jatevesilla suhteellisen suuria levatoimintaa kiihdyttavia 
ominaisuuksia. Purkualueen levien perustuotantokyky kohosi 
kaksin- tai kolminkertaiseksi, kun jatevesipitoisuus oli 
suuri, 10-20 %. Myos vertailupisteen 8 levien toiminta voi
mistui naissa kahdessa suuremmassa jatevesipitoisuudessa; 
pienemmilla, 0. 1-1 %,, ei ollut tilastollisesti merki tsevia 
vaikutuksia levien toimintaan, vaikka 1 %:ssa jatevedessa 
perustuotantokyky olikin jonkin verran kohonnut 0-tasoon 
nahden. Inhibitiovaikutuksia ei jatevesilla tallakaan 
havaintokerralla ollut. 

Jateveden laatu kolmannella tutkimuskerralla oli ravinteiden 
osalta hyvin samanlainen kuin ensimmaisellakin kerralla, 
jolloin stimulaatiovaikutuksia ei esiintynyt. Levapopulaa
tioiden vaihtelu on mahdollisesti syyna tahan ilmi5on; 
kevaallahan merivesi oli jokivesien vaikutuksesta hyvin 
ravinnepitoista verrattuna keskikesan vedenlaatuun (vrt. 
taulukko 4). Jatevesi ei yksiselitteisesti lamaannuttanut 
levatoimintaa, vaikka se sisalsikin sellaisia maaria esim. 
vinyylikloridia, joilla on mahdollisia levatoimintaa lamaan
nuttavia vaikutuksia (vrt. luku 4.231). 
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4.322 Bakteeriaktiivisuus 

Kemian teollisuuslaitosten jatevesikoosteen vaikutukset 
luonnonvesien bakteeritoimintaan on esitetty kuvissa 9 ja 10. 
Vaikutusten erot levilla ja bakteereilla olivat pienemmat 
kuin oljynjalostamon jatevesien yhteydessa havaitut. 

Ensimmaisella koekerralla kemian tehtaitten jatevesilla ei 
ollut merkittavia vaikutuksia bakteerien glukoosinottoon 
tutkituissa pitoisuusrajoissa 0.1-10 %. Tilastollisesti 
merkitsevia vaikutuksia ei havaittu myoskaan kolmannella 
koekerralla pitoisuusrajoissa 0.1-20 %. Molemmilla kerroilla 
jatevesien ravinteiden ja orgaanisen aineen pitoisuudet oli
vat jokseenkin samanlaiset. Vinyylikloridia jatevesissa oli 
sellaisia pitoisuuksia, jotka saattaisivat hidastaa bakteeri
toimintaa (vrt. luku 4.232), mutta tasta huolimatta jate
vesilla ei ollut inhibitiivisia vaikutuksia. Ravinnevaiku
tukset ovat saattaneet peittaa alleen inhibitiovaikutukset; 
lisaksi on todettu, etta ravinteet ja suuri orgaanisen aineen 
pitoisuus suojaa bakteereita myrkyllisten aineiden kuten 
oljyjen ja raskasmetallien vaikutuksilta {mrn. Griffin ja 
Calder 1977). 

T-oisella koekerralla, jolloin jateveden ravinnepitoisuudet 
olivat alhaisemmat kuin muilla kerroilla, jatevedella oli 
lievia bakteeritoimintaa kiihdyttavia vaikutuksia. Havainto
pisteen 8 bakteereilla stimulaatiovaikutukset ilmenivat jate
vesipitoisuuksissa 10-20 %, mutta purkualueen bakteereilla 
vain suurimmassa, 20 %:n jatevesipitoisuudessa. Tilastolli
sesti merkitsevia inhibitiovaikutuksia ei jatevedella kuiten
kaan ollut, vaikka 1 %:n jatevesi lievasti hidastikin glukoo~ 
sinottoa pisteessa 36. Tassa tapauksessa rinnakkaismaaritys
ten hajonta oli kuitenkin tavanomaista suurempi. 

4.323 Puhdasviljelmakoe 

Kemian teollisuuslaitosten jatevesikooste kiihdytti lievasti 
Chlorella sp. -viherlevan kasvua ja toimintakykya, kun jate
vesipitoisuus oli 0.2 % (kuva 11). Tama vaikutus oli kuiten
kin vahaisempi kuin oljynjalostamon vastaavan jatevesipitoi
suuden (vrt. kuva 6). Kymmenkertainen (2 %) jatevesimaara 
kiihdytti sekin vain lievasti levan kasvua, ja vaikutus jonkin 
verran pienempi kuin oljynjalostamon. Levan kasvukayra 
kaantyi laskuun jo 2 vrk:n kuluttua ilmeisesti ravinteiden 
loppuessa. 

Suurlmmalla tutkitulla pitoisuudella, 20 %, oli selvasti 
levan toimintaa kiihdyttava vaikutus. Kasvukayra kohosi 
aina 7 vrk:een saakka, jolloin koe lopetettiin. Kemian 
tehtaiden ravinnevaikutukset olivat tassa pitoisuudessa 
kuitenkin huomattavasti vahaisemmat kuin oljynjalostamon. 
Jatevesilla ei naissa pitkaaikaiskokeissa todettu leva
toimintaa inhiboivia vaikutuksia; taman seikan varmistamiseksi 
olisi pitanyt suorittaa ravinneliuoskokeita kuten fenolin 
myrkyllisyytta tutkittaessa (vrt. luku 4.413), silla 
Chlorella sp. ei kasvanut riittavan hyvin pelkassa luonnon
vedessa. 
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4.4 PUHDASAINEKOKEET 

4.41 F e n o 1 i t 

4.411 Perustuotantokyky 

Feno1in vaikutuksia 1uonnonvesien 1evien perustuotantokykyyn 
tutkittiin kaikissa ko1messa koesarjassa: I-24.5., II-21.6. 
ja III-19.7. (kuva 12). 

Ensimmaise11a koekerra11a naytteet pisteesta 36 jaivat otta
matta huonojen saao1osuhteiden (sumu) vuoksi. Feno1i a1ensi 
havaintopisteen 8 perustuotantokykya merkitsevasti suurimmis
sa tutkituissa pitoisuksissa 5-10 mg/1; perustuotantokyky 
o1i vain 60 ja 40 % alkuperaisesta 0-tasosta. Pienimmilla 
pitoisuuksil1a, 0.5-1 mg/1, ei o1lut vaikutuksia levien 
perustuotantokykyyn. 

Toisel1a koekerral1a feno1in vaikutukset o1ivat vahaisemmat 
kuin ensimmaisel1a. Pitoisuudet 1-10 mg/1 eivat vaikuttaneet 
merkitsevasti kummankaan havaintopisteen levien perustuotanto
kykyyn, vaan vaikutukset i1menivat vasta feno1ipitoisuuden 
o11essa 20 mg/1. Havaintopisteiden va1i11a ei tassakaan 
suhteessa o11ut eroja, ja perustuotantokyky a1eni n. 60 %:iin 
alkuperaisesta. 

Ko1mannel1a koekerra11a fenolin vaikutukset pisteen 36 1eviin 
jaivat ja11een tutkimatta - tal1a kertaa valinepu1an vuoksi. 
Nyt kuitenkin jo feno1ipitoisuus 10 mg/1 alensi pisteen 8 
levien perustuotantokyvyn noin puo1een alkuperaisesta 0-tasos
ta ja suurin tutkittu pitoisuus, 50 mg/1, ko1masosaan alku
peraisesta. 

Levapopu1aatioiden herkkyys feno1i11e vaihte1ee jonkin verran. 
Tama tukee jatevesitestien yhteydessa esitettyja o1ettamuksia 
siita, etta eri vuodenaikoina va11itsevat eri1aiset 1eva
lajistot eivat aina reagoi sama1la tavoin jatevesien tai 
myrkyl1isten aineiden vaikutuksiin. 

4.412 Bakteeriaktiivisuus 

Feno1in vaikutukset luonnonveden bakteeritoimintaan (kuva 13) 
poikkesivat se1vasti sen vaikutuksista 1evatoimintaan. 
Bakteerien g1ukoosinottonopeus ei vahentynyt huomattavasti 
missaan koesarjassa tai missaan tutkitussa fenolipitoisuudes
sa (0.5-50 mg/1). Ainoastaan toisessa koesarjassa, jo11oin 
levat o1ivat tavanomaista kestavampia fenolin vaikutuksi11e, 
havaintopisteen 8 bakteerien g1ukoosinotto vaheni ti1astol1i
sesti merkitsevasti n. 80 %:iin a1kuperaisesta, kun feno1i
pitoisuus oli 10-20 mg/1. Vaikka ero 0-tasoon olikin ti1as
to11isesti merkitseva, ei sita voida pitaa ehdottoman varmana 
osoituksena bakteeritoiminnan inhiboitumisesta. 

4.413 Puhdasviljelmakoe 

Puhdasvi1jemakokeessa viherleva Chlorella sp. kasvoi hyvin 
kaytetyssa ravintoliuoksessa (kuva 14). 14c-yhteyttaminen 
nousi aina S:nteen kasvatusvuorokauteen saakka, minka ja1keen 
levien toiminta o1i ede11een voimakasta. 
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Pienimmalla tutkitulla fenolipitoisuudella, 1 mg/1, ei ollut 
vaikutuksia levan toimintaan. Sen sijaan suuremmat, 5 ja 
20 mg/1, alensivat selvasti levan kasvua ja toimintakykya, 
ja molemmat pitoisuudet lahes saman verran. Fenolin vaiku
tukset ilmenivat vasta, kun levaa oli kasvatettu 5 vrk, 
jolloin levakasvu tyrehtyi 0-tasoon verrattuna. 7 kasvatus
vuorokauden kuluttua leva naytti toipuneen fenolin vaikutuk
sista, ja 14c-yhteyttaminen kaantyi nousuun. Fenolipitoisuus 
5-20 mg/1 siis pidensi levatoiminnan lag-vaihetta. 

Puhdasviljelmakokeessa ilmeni vaikutuksia, joita pitkaaikai
sella fenolialtistuksella saattaa olla levien toimintaan. 
Nama eivat tulleet esille perustuotantomittauksissa, joissa 
tutkittiin ainoastaan lyhytaikaista akuuttimyrkyllisyytta. 
Puhdasviljelmakokeessa fenolin levatoimintaa lamaannuttavat 
vaikutukset ilmenivat kuitenkin jokseenkin samoissa pitoi
suuksissa kuin luonnon levastoa tutkittaessa. 

4.42 1,2- d i k 1 o or i eta ani 

4.421 Perustuotantokyky 

Kokeet 1,2-dikloorietaanilla tehtiin vain kahdella ensimmai
sella havaintokerralla (kuva 15), joten koesarjoja on 
yhteensa vain kolme. Naista yhdessakaan ei 1,2-DCE alentanut 
levien perustuotantokykya tutkituissa pitoisuuksissa, jotka 
vaihtelivat valilla 1-20 mg/1. 1,2-DCE:n haitallisuus 
leville on siis selvasti vahaisempi kuin fenolin. 

4.422 Bakteeriaktiivisuus 

1,2-dikloorietaanin vaikutukset bakteeritoimintaan (kuva 16) 
olivat samanlaiset kuin sen vaikutukset perustuotantokykyyn
kin. Bakteerien glukoosinottonopeus ei alentunut tilastolli
sesti merkitsevasti missaan tutkitussa pitoisuudessa 1-20 
mg/1. Seka leva- etta bakteeritutkimuksissa olisi pitanyt 
kayttaa huomattavasti suurempia (>20 mg/1) pitoisuuksia, 
jotta 1,2-DCE:n akuutit haittavaikutukset olisivat kayneet 
ilmi. ~ 

4o43 vi n y y 1 i k 1 0 rid i 

4.431 Perustuotantokyky 

Vinyylikloridilla tehtiin myrkyllisyyskokeet samoilla koe
kerroilla kuin 1,2-DCE:llakin, joten koesarjoja on yhteensa 
vain kolme (kuva 17). 

Ensimmaisella koekerralla vinyylikloridi lamaannutti pisteen 
8 levien perustuotantokykya kaikissa tutkituissa pitoisuuk
sissa 0.6-6.5 mg/1. Pienin kaytetty pitoisuus alensi perus
tuotantokyvyn n. 60 %:iin 0-tasosta, ja suurimmassa pitoi
suudessa perustuotantokyvysta ali jaljella enaa n. 20 % 
alkuperaisesta. 
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Toisella koekerralla vinyylikloridin vaikutukset olivat jonkin 
verran vahaisemmat kuin ensimmaisella, mika vastaa hyvin 
fenolin myrkyllisyydesta tehtyja havaintoja. Pienimmat 
tutkitut VCM-pitoisuudet, 0.4-0.8 mg/1, eivat vaikuttaneet 
kummankaan havaintopisteen levien perustuotantokykyyn. Sen 
sijaan pitoisuuksilla 4.3 ja 8.5 mg/1 oli hyvin selvia leva
toimintaa lamaannuttavia vaikutuksia, jotka molemmissa havain
topisteissa olivat jokseenkin samansuuruiset. Vinyylikloridi
pitoisuuden ollessa 8.5 mg/1 1evien perustuotantokyky o1i 
enaa vain n. 10-15 % alkuperaisesta 1uonnontasosta. 

4.432 Bakteeriaktiivisuus 

Vinyylikloridi1la oli samankaltaisia vaikutuksia bakteeri
toimintaan (kuva 18) kuin 1evatoimintaankin. 

Ensimmaisel1a koekerral1a pieninkin tutkittu VCM-pitoisuus 
(0.6 mg/1) riitti alentamaan bakteerien glukoosinottonopeu
den puo1een a1kuperaisesta. Suurimmissa pitoisuuksissa, 
3.2 ja 6.5 mg/1, g1ukoosinottonopeus oli hidastunut n. 15-
20 %:iin luonnontasosta. 

Toisella koekerralla (vain piste 8 tutkittu) vinyy1ikloridin 
vaikutukset o1ivat jonkin verran lievemmat kuin ensimmaise1la. 
Tilastol1isesti merkitsevia inhibitiivisia vaikutuksia ilmeni 
kuitenkin jo VC~l-pitoisuudessa 0. 8 mg/1, joten bakteerit 
olivat hieman levia herkempia vinyylikloridin vaikutuksille. 
Tilanne on painvastainen kuin esimerkiksi fenolin kohdalla. 
Suurin tutkittu pitoisuus, 8.5 mg/1, alensi glukoosinotto
nopeuden 20 %:iin luonnontasosta, eli suhteellisesti saman 
verran kuin levien perustuotantokyvynkin. 

4.44 S t y r e e n i j B m a 1 e i i n i h a p p o 

4.441 Perustuotantokyky 

Viimeisella koekerral1a tehtiin myrkyllisyyskokeet styreeni11a 
ja maleiinihapo11a (kuvat 19 ja 20). 

Maleiinihappo a1ensi selvasti molempien havaintopisteiden 
1evien perustuotantokykya, kun sen pitoisuudet olivat 10 ja 
50 mg/1. Pienimmal1a tutkitulla pitoisuude11a, 1 mg/1, oli 
1ieva, ti1asto11isesti merkitseva vaikutus ainoastaan pisteen 
8 levi11e. Perustuotantokyvyn aleneminen saattaa osittain 
johtua pH:sta, si1la MHA-pitoisuus 50 mg/1 a1ensi meriveden 
happamuutta n. kahdella pH-yksik6lla. 

Styreenin v~ikutukset levatoimintaan ilmenivat pitoisuuksissa 
5-20 mg/1. Havaintopisteen 36 levat olivat jonkin verran 
kestavampia styreenin vaikutuksi1le kuin pisteen 8 1evat, 
joi11e jo pitoisuus 5 mg/1 aiheutti tilastollisesti merkitse
van inhibition. Purkualueen 1evasto sietaa oletettavasti 
paremmin seka ma1eiinihappoa etta styreenia kuin kuormitta
mattoman vertailualueen levasto. 
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4.242 Bakteeriaktiivisuus 

Bakteerit reagoivat styreeni- ja maleiinihappolisayksiin 
hieman eri tavoin kuin levat (kuvat 21 ja 22). Maleiini
hapon vaikutukset bakteeritoimintaan olivat vahaisemmat kuin 
sen vaikutukset levien perustuotantokykyyn, silla pitoisuudet 
1-10 mg/1 eivat alentaneet glukoosinottonopeutta kummassakaan 
tutkitussa havaintopisteessa. Suurin pitoisuus, 50 mg/1, 
lamaannutti jonkin verran bakteerien toimintaa molemmissa 
pisteissa, ja vaikutukset olivat hieman voimakkaammat vertai
lualueella kuin purkualueella. 

Styreenin vaikutukset bakteereihin olivat painvastoin voimak
kaammat kuin leviin. Molemmissa havaintopisteissa jo pitoi
suus 5 mg/1 aiheutti tilastollisesti merkitsevan bakteeri
toiminnan inhiboitumisen, ja suurin pitoisuus, 20 mg/1, 
alensi glukoosinottonopeuden 15 ja 30 %:iin luonnontasosta. 
Styreenin vaikutukset olivat voimakkaammat vertailualueen 
kuin purkualueen bakteeritoimintaan. 

5. T U L 0 S T E N A R V I 0 I N T I J A J 0 H T 0 P ~ A T 0 K -
S E T 

5.1 JATEVESIEN SISALTAMIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MYRKYLLISYYS 

Skoldvikin oljynjalostamon ja kemian teollisuuden jatevedet 
sisaltavat useita vesieliostolle myrkyllisiksi epailtyja 
yhdisteita. Kaikkien naiden yhdisteiden maarasta ja laadusta 
ei ole olemassa tasmallista tietoa, ja petrokemian teollisuu
den jatevesien haitalliset yhdisteet ovatkin hyvin moninaisia 
ja prosessien laadusta riippuvaisia (ks. Wise ja Fahrenthold 
1981). Tassa tutkimuksessa tarkasteltiin vain viiden yhdis
teen haittavaikutuksia luonnonveden bakteeristoon ja levastoon. 
Nama yhdisteet olivat sellaisia, joiden pitoisuuksiin ja 
paastoihin ovat viranomaiset kiinnittaneet huomiota: vinyyli
kloridi, 1,2-dikloorietaani, styreeni, fenoli ja maleiini
happo. 

Tutkituista orgaanisista yhdisteista ehdottomasti myrkylli
simmaksi osoittautui vinyylikloridi. Se lamaannutti seka 
purkualueen etta kuormittamattoman vertailualueen bakteeri
ja levatoimintaa hyvin pienina pitoisuuksina. Kuvaajien 
perusteella arvioitu ECso -arvo *) vaihteli levien perus
tuotantokykyna mitattuna valilla 1.3-3.5 mg/1. Arvo vaihteli 
jonkin verran koekerran mukaan, silla luonnon levaston herk
kyys vaihtelee vuotuisen levasukkession ja1sen valtalajien 
mukaan. Tunnetusti eri levalajien herkkyys myrkyllisille 
aineille on erilainen (rom. Mills ja Colwell 1977, Wong ja 
Beaver 1980, Eloranta 1982). 

*) Pitoisuus, jossa leva- tai bakteeriaktiivisuus on puolet 
luonnontasosta. 
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Luonnonbakteeriston glukoosinoton EC5o-arvo vinyylikloridilla 
oli karkeasti arvioiden 0.65-2.3 mg/1, eli bakteerit olivat 
hieman herkempia vinyylikloridin vaikutuksille kuin levat. 
Ero saattaa osittain johtua siita, etta bakteerikokeissa 
kaytettiin lyhyempaa koeaikaa (2 h) kuin levakokeissa (4 h), 
joissa vinyylikloridi on varotoimenpiteista huolimatta 
(vrt. luku 3.32) saattanut haihtua niin paljon, etta se 
vaikuttaa jo koetuloksiin. Vinyylikloridin haihtuvuuden takia 
on lisaksi EC5o-arvoihin suhtauduttava hyvin varauksellisesti, 
silla pitoisuudet eivat oletettavasti ole pysyneet saman
suuruisina koko keaikaa (2-4 h). Leva- ja bakteerikokeissa 
vinyylikloridi osoittautui huomattavasti myrkyllisemmaksi 
kuin aiempien tutkimustulosten perusteella olisi ollut ole
tettavissa (B. Hansenson, suullinen ilmoitus). 

Vinyylikloridia esiintyy kemian teollisuuslaitosten jate
vesissa sellaisia pitoisuuksia (vrt. taulukot 3 ja 5), jotka 
ovat vastaanottavan vesiston leva- ja bakteeritoiminnalle 
akuutisti myrkyllisia. Tasta huolimatta itse jateves~lla. 
ei todettu akillisia myrkkyvaikutuksia, mika ositt.ain johtuu 
siita, etta jateveden ravinnevaikutukset peittavat alleen 
myrkyllisten yhdisteiden vaikutuksia. Lisaksi voidaan 
olettaa, etta jatevesitesteissa suuri osa vinyylikloridista 
haihtui jo ennen kokeen aloittamista tai sen aikana, silla 
jatevesikokeissa ei haihtumista pyritty estamaan samalla 
tavoin kuin puhdasainekokeissa. 

Vinyylikloridin merkitys purkuvesistossa - huolimatta yhdis
teen suuresta akuuttitoksisuudesta - on oletettavasti vahai
nen. Ensinnakin jatevedet laimenevat moninkertaisesti jo 
jaahdytysvesitunnelissa (vrt. taulukko 2) ennen kuin vinyyli
kloridi joutuu purkuvesistoon. Toiseksi yhdiste on niin 
haihtuva, ettei kovin suuria pitoisuuksia vesistossa voi 
esii1'ltya. Vesistoalueelta maaritetyt VCM-pitoisuudet ovat 
olleet mittaustarkkuuden alapuolella (taulukko 4 ja Vesi
Hydro 1981). Vinyylikloridi on niin myrky11inen yhdiste, 
etta se on mukana EPA:n (U.S. Environmental Protection 
Agency) laatimassa luettelossa 126:sta ta~keimmasta ymparis
tomyrkysta, "priority pollutants", jo~sa se on luokiteltu 
kategoriaan 4, eli "py$yvat, .ei..;.akkumuloituvat haihttivat 
myrkyt" (Chapman ym. 1982). Taman vuoksi vinyylikloridi
paastoja tulee kontrolloida eika sen mahdollisia ymparisto
vaikutuksia suinkaan saa aliarvioida. 

Vinyylikloridin jalkeen lahinna myrkyllisimmaksi aineeksi 
osoittautui styreeni. Levien perustuotantokyvyn EC5o-arvot 
vaihtelivat valilla 14-17 mg/1 siten, etta purkualueen levat 
olivat hieman sietokykyisempia kuin kuormittamattoman vertai
lualueen levat. Bakteerien glukoosinotolle vastaavat arvot 
olivat 7-14 mg/1, eli bakteerit osoittautuivat tassakin 
tapauksessa herkemmiksi myrkkyvaikutuksille kuin levat. Tama 
havainto - kuten vinyylikloridinkin kohdalla - saattaa kui
tenkin olla osittain naennainen, silla styreeni on herkasti 
haihtuva yhdiste. Sen pitoisuudet ovat levakokeiden aikana 
(18 h) mahdollisesti pienentyneet paljon enemman kuin lyhyt
kestoisten (2 h) bakteerikokeiden aikana. 
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Puhdasviljelmakokeissa on todettu, etta styreeni inhiboi 
Pseudomonas sp.-bakteerin kasvua pitoisuudessa 72 mg/1, mutta 
viherleva Scenedesmus quadricauda:n kasvu heikentyy vasta 
pitoisuuksissa yli 200 mg/1 (Bringman ja Kuhn 1980). 
Pseudomonas-bakteerit osoittautuivat viherlevia herkemmiksi 
styreenin vaikutuksille, mika vastaa hyvin tassa tyossa 
luonnon bakteeri- ja levapopulaatiolla tehtyja havaintoja. 
Luonnonpopulaatiot reagoivat styreenin vaikutuksiin kuitenkin 
herkemmin kuin puhdasviljelmakokeiden perusteella olisi 
voitu olettaa. Tama johtuu paitsi jo edella mainitusta eri 
leva- ja bakteerilajien erilaisesta sietokyvysta myos mahdol
lisesti siita, etta tutkittava myrkky saattaa kayttaytya eri 
tavoin vesi- ja ravintoliuoksessa. Taman vuoksi myrkky
vaikutukset eivat aina valttamatta ilmene herkimmin luonnon
populaatioilla ja luonnonvesitesteissa (vrt. Mills ja Colwell 
1977, Eloranta 1982). 

Styreeni on haitallinen yhdiste useimmille vesiekosysteemin 
elioryhmille. Alkuelain Entomosiphon sulcatum lamaantui 
puhdasviljelmakokeissa vasta styreenipitoisuuden ollessa y1i 
256 mg/1 (Bringmann ja Kuhn 1980). Sen sijaan Lindstrom ja 
Lindstrom (1980) ovat kokeissaan Pontoporeia affinis -nive1-
jalkaisel1a todenneet styreenin vaikuttavan elion uintikykyyn 
pitoisuuksissa 2.3-23 mg/1, ja 69 mg/1 riitti tappamaan kaikki 
koeorganismit. 

Styreenipitoisuudet, jotka eivat mi11aan lail1a vaikuta 
luonnon bakteeriston ja 1evaston toimintaan ovat taman tutki
muksen mukaan pienempia kuin 1 mg/1. Tarkka arvo jai liian 
pienen pitoisuussarjan vuoksi varmistamatta, ja olisi pitanyt 
tutkia pienempien pitoisuuksien, 0.1-1 mg/1, vaikutuksia. 
Po1ystyreenitehtaan jatevesien styreenipitoisuudet ovat 
y1eensa alle 0.1 mg/1 (taulukko 3). Kun otetaan huomioon 
jatevesien laimeneminen jaahdytysvesitunnelissa ja styreenin 
haihtuvuus, on epatodennakoista, etta talla yhdisteella 
olisi akuutteja haittavaikutuksia purkualueen bakteeristoon 
ja levastoon. Purkualuee1la 1evat ja bakteerit sietivat 
kuitenkin suurempia styreenipitoisuuksia kuin kuormittamatto
ma11a vertailualuee1la. Tama osoittaa, etta naiden kahden 
alueen lajisto on erilainen ja etta pienetkin styreenipaastot 
ovat purkualueella mahdollisesti suosineet sietokykyisia 
leva- ja bakteerilajeja. Luonnon elioston sopeutuminen 
jatevesien vaikutuksiin on kuitenkin seikka, johon myota
vaikuttavat kaikki jatevesien ominaisuudet, eivat ainoastaan 
rnyrkylliset yhdisteet. 

Fenoli, jonka rnyrkyllisyytta on tutkittu useilla 
e1iolajeil1a, osoittautui tassa tutkimuksessa luonnon
veden leville myrkyllisernmaksi kuin bakteereille. 
Koekerrasta riippuen perustuotantokyvyn Ec 50-arvot vaihteli
vat va1illa 7-20 rng/1 tai taman yli. Bakteerei1la ei 
glukoosinoton ECso-arvoa saavutettu tutkituissa pitoisuuk
sissa (0.5-50 mg/1), eli fenolin Ec 50 luonnon bakteeristolle 
o1i suurempi kuin 50 mg/1. Pitempiaikaisissa 1evatesteissa 
kavi ilrni, etta fenoli hidastaa Chlorella sp.-viherlevan 
kasvua pitoisuuksissa, jotka ovat suuruusluokkaa 1-5 mg/1. 
Levan kasvu viivastyi pitoisuuksissa 5-20 mg/1, rnutta n. 6-7 
kasvatusvuorokauden jalkeen levatoiminta vilkastui. 
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Tu1okset ovat saroanka1taiset kuin Bringmannin ja Kuhnin (1980) 
puhdasviljelmakokeissa tekemat havainnot: fenoli vaikutti 
Scenedesmus-levan kasvuun pitoisuudessa 7.5 mg/1, mutta 
Pseudomonas-bakteeri inhiboitui vasta fenolipitoisuudessa 
64 mg/1. Microcystis aeruginosa-sini1evan kasvun on todettu 
inhiboituvan jo pitoisuudessa 4.6 mg/1 (Bringmann ja KUhn 
1976), joten Porvoon merialueen levasto sieti fenolia jokseen
kin samalla tavoin tai perati paremmin kuin eraat yksittaiset, 
puhdasviljelmina tutkitut levakannat. Puhdasviljelmakokeet 
suoritetaan y1eensa steriileissa olosuhteissa, mutta luonnon
vesissa saattaa toimia feno1ia hajottavia bakteereja (mm. 
Buikema ym. 1979). Tal1oin naytteen fenolipitoisuus saattaa 
kokeen aikana 1askea. 

Kie1in 1ahden 1uonnonbakteeristol1a tehdyissa kokeissa on 
todettu, etta fenoli saattaa lamaannuttaa bakteerien glukoo
sinottoa jo pitoisuuksissa 1-10 mg/1 (Gocke 1974). Kysei
sesta tutkimuksesta arvioitava Ec 50-arvo sijoittui va1i11e 
10-100 mg/1, joten Porvoon edustan tutkimuksen tu1okset eivat 
ratkaisevasti poikenneet Kielin lahden kokeista. 

Taman tutkimuskokonaisuuden yhteydessa tehtiin Keskuslabora
torio Oy:ssa puhdasainekokeita myos vesikirpuilla (Daphnia 
magna, vrt. Nikunen 1983). Fenolin LC5o-arvo 24 h:n kokeessa 
o1i 40.9 mg/1 ja 48 h:n kokeessa 34.2 mg/1, eli vesikirput 
olivat herkempia fenolin vaikutuksi1le kuin luonnonveden 
bakteerit, mutta kestavimpia kuin levat. Lindstromin ja 
Lindstromin (1980) kokeissa Pontoporeia affinis-niveljal
kaisen uintiaktiivisuus alentui jo fenolipitoisuuksissa 1-10 
mg/1. 

Feno1ipitoisuudet, jotka eivat mi11aan 1ai1la vaikuttaneet 
bakteerien g1ukoosinottoon, vaihtelivat koekerrasta riippuen 
va1i11a 0.5-50 mg/1, mika oli koko tutkittu pitoisuussarja. 
Levien perustuotantokykyyn fenoli ei vaikuttanut pitoisuuksina 
< 5-10 mg/1, hieman koekerrasta riippuen. oljynjalostamon 
jateveden fenolipitoisuudet vaihte1evat yleensa vali11a 
n. 0.04-0.2 mg/1 (vrt. taulukot 3 ja 5), joten feno1i ei 
oletettavasti aiheuta voimakasta levatoiminnan lamaantumista 
purkuvesistossa; bakteerien hajotustoiminalle jateveden 
fenolipitoisuuksilla ei ole akuutteja vaikutuksia. 

Maleiinihapon vaikutukset luonnonveden bakteeriston toimin
taan olivat vahaiset, eika Ec 50 -arvoa saavutettu tutkituissa 
pitoisuuksissa 1-50 mg/1. Alle 10 mg/1 pitoisuuksilla ei 
ollut minkaanlaista vaikutusta bakteerien toimintaan. Levat 
olivat selvasti bakteereita herkeimpia maleiinihapon vaiku
tuksi1le. EC5o-arvo oli n. 25 mg/1 ja vaikuttamaton pitoi
suus a11e 1 mg/1. Maleiinihapon myrky1lisyys 1evi11e perus
tunee suurelta osin pH-vaikutukseen, silla nayteveden pH 
laski n. 2 yksikkoa suurimmassa kaytetyssa ma1eiinihappo
pitoisuudessa 50 mg/1. Luonnon levaston ja bakteeriston 
kannalta jateveden sisaltamalla maleiinihapolla, jota 
bakteerit kykenevat hajottamaan, ei ole suurta merkitysta. 
Akuutteja myrkkyvaikutuksia se ei purkuvesistossa aiheuta. 
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1,2-dik1oorietaani o1i yhdiste, jonka ei voitu osoittaa 
inhiboivan 1uonnon bakteeriston tai 1evaston toimintaa 
mi11aan tavoin tutkituissa pitoisuuksissa 1-20 mg/1. Tu1ok
set ovat sopusoinnussa Keskus1aboratorio Oy:ssa suoritettujen 
kirpputestien tu1osten kanssa: 24 h:n kokeessa LC 50-arvo o1i 
perati 2 100 mg/1 ja 48 h:n kokeessa 1 300 mg/1. Nama luvut 
ovat erittain suuria, si1la 1,2-DCE 1iukenee heikosti veteen, 
korkeintaan 900 mg/1, ja kokeissa jouduttiinkin 1,2-CDE 
ensin liuottamaan etano1iin (M. Priha, sana1linen i1moitus). 
Bakteeri- ja levakokeissakin 1,2-DCE:a o1i silminnahden 
vaikea saada 1iukenemaan veteen edes pitoisuuksissa 100 mg/1, 
ja o1etettavasti tassa Porvoon edustan tutkimuksessa kaytetyt 
pitoisuudet eivat o1leet 1ainkaan tarkkoja. Naytevesien 
1opul1ista 1,2-DCE-pitoisuutta ei voitu mitata. 

Tassa tyossa todettu 1,2-DCE-pitoisuuksien 1-20 mg/1 myrkyt
tomyys 1uonnon levast511e ja bakteerist~11e sopii melko hyvin 
yhteen myos Bringmannin ja Klihnin (1980) havaintojen kanssa. 
Heidan kokeissaan 1,2-DCE inhiboi Scenedesmus quadricauda 
-levan kasvua pitoisuudessa 710 mg/1, mika on huomattavan 
suuri pitoisuus. Microcystis aeruginosa-1eva o1i jonkin 
verran herkempi, ja sen kasvu hidastui jo pitoisuudessa 105 
mg/1 (Bringmann ja KUhn 1976). Pseudomonas putida-bakteerin 
kasvu puo1estaan hidastui jo 1,2-DCE-pitoisuudessa 135 mg/1, 
eli 1,2-DCE oli vain n. 2 kertaa vahemman myrkyllinen ta1le 
organismi11e kuin esimerkiksi feno1i. Bringmannin ja Kuhnin 
(1980) tulokset alkue1ain Entomosiphon su1catumi1la puo1estaan 
sopivat hyvin yhteen Keskus1aboratorio Oy:n kirpputestien 
tulosten kanssa: 1,2-DCE:n vaikutukset ilmenivat vasta hyvin 
suuressa pitoisuudessa, 1 127 mg/1. 

Akuutteja myrkkyvaikutuksia purkuvesiston leville ja baktee
reil1e 1,2-DCE:lla ei ilmeisesti ole. Pitoisuudet jate
vesissa ovat suhteellisen suuria, useita mil1igrammoja 1itras
sa (tau1ukot 3 ja 5), mutta jatevesien 1aimeneminen jaahdy
tysvesitunnelissa seka 1,2-DCE:n haihtuvuus aiheuttavat sen, 
ettei yhdisteen pitoisuus itse vesistossa yleensa ylita 
maarityskynnysta 0.05 mg/1 (mm. Vesi-Hydro 1981). Koska 
yhdiste on kuitenkin 1uokiteltu EPA:n ymparistoluettelossa 
samaan kategoriaan kuin vinyylikloridikin (Chapman ym. 1982), 
sen paasya vesistoon on pyrittava estamaan. 

5.2 JATEVESIEN MYRKYLLISYYS JA VESISTOVAIKUTUKSET 

5.21 K e m i a n t e o 1 1 i s u u s 1 a i t k s e t 

Kemian teollisuuslaitoksten yhdistetty jatevesi ei osoittau
tunut akuutisti myrky11iseksi luonnonveden bakteeristol1e ja 
levastolle. Pain vastoin sil1a oli 1ievia bakteeri- ja 
levatoimintaa kiihdyttavia vaikutuksia, jotka kavivat se1vim
min ilmi pitempiaikaisissa puhdasvilje1makokeissa Ch1ore11a sp. 
-viherlevalla. Keskuslaboratorio Oy:n suorittamissa kirppu
testeissa koe-elaimet sailyivat 48 h:n kokeessa hengissa 
viela 100 %:n jatevesipitoisuuksissa (vrt. Nikunen 1983). 

Huo1imatta siita, etta jatevesi11a ei o1lut akuutteja myrkky
vaikutuksia luonnon levastoon ja bakteeristoon, ne sisaltavat 
myrkyllisiksi todettuja yhdisteita kuten vinyylikloridia. 
Vinyylik1oridin pitoisuudet jatevesikoosteessa olivat sellai
sia, jotka puhdasain'ekokeissa lamaannuttivat voimakkaasti 
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levien perustuotantokykya ja bakteerien glukoosinottoa. 
Myrkkyvaikutusten puuttuminen jatevesikoosteessa saattaa 
johtua siita, etta ravinnevaikutukset (jatevesien sisaltama 
orgaaninen aines ja ravinteet) lisaavat bakteeri- ja leva
toimintaa niin, etta myrkkyvaikutukset hamartyvat. Talloin 
on kyse vain naennaisesta jatevesien myrkyttomyydesta. 
Kokeiden luonteesta johtuen on kuitenkin todennakoista, etta 
vinyylikloridin haihtuminen oli jatevesikokeissa nopeampaa 
ja taydellisempaa kuin erillisessa puhdasainekokeessa, mika 
osaltaan selittaa tulosten ristiriitaisuuden. 

Kemian teollisuuslaitosten jatevesikooste sisaltaa useita, 
tunnettuja ja tuntemattomia, myrkyllisia yhdisteita, joiden 
vaikutuksia tassa tutkimuksessa ei erikseen selvitetty. 
Naista tarkeimpia ovat 2-etyyliheksanoli, jonka myrkyllisyys 
luonnonveden leville ja bakteereille on tuntematon. Erilais
ten heksanolien vaikutukset ovat puhdasviljelmakokeissa 
ilmenneet pitoisuuksissa 30-100 mg/1 (Br~ngmann ja Kuhn 1980). 
Toinen varteenotettava, tunnettu yhdiste on dioktyyliftalaatti 
(DOP), jonka EPA mainitsee ymparistomyrkkyluokituksessaan 
pysyvaksi, akkumuloituvaksi ja ei-haihtuvaksi yhdisteeksi. 
Se kuuluu mahdollisten pitkaaikaisvaikutustensa vuoksi sedi
menteista ja pohjaelaimista maaritettaviin yhdisteisiin kuten 
rom. PAH-yhdisteet ja raskasmetallitkin (Chapman ym. 1982). 

Kemian teollisuuslaitosten jatevedet laimenevat jaahdytys
vesitunnelissa niin paljon, etta akuutteja myrkkyvaikutuksia 
purkualueen levastossa ja bakteeristossa ei varmastikaan 
esiinny. Voimakkaimmat ja selvimmin havaittavat vaikutukset 
liittyvatkin jateveden ravinteisiin ja orgaaniseen ainekseen, 
jotka kiihdyttavat bakteeri- ja levatoimintaa purkualueella. 

Tutkimuksessa saatiin viitteita siita, etta bakteeri- ja 
levalajisto on erilainen purku- ja vertailualueella ja purku
alueella jonkin verran sietokykyisempi jatevesien sisalta
mille myrkyille. Jaahdytysvesitunnelin lahistolle on ole
tettavasti valikoitunut jatevesia hyvin sietav~ bakteeristo 
ja levasto, joka lajien valisessa kilpailussa on jatevesista 
hyotynyt. Tallainen ilmio on bakteereilla todettu rom. puun
jalostusteollisuuden jatevesien vaikutusalueella (Kuparinen 
1981, Talsi 1982). Lajiston muutokset ovat yleensakin jate
vesikuormituksen tarkeimpia vaikutuksia luonnonvesien baktee
reihin, mutta naita on tutkittu varsin vahan (vrt. Grossbard 
1973). Levat ja bakteerit ovat vesiston ravintoketjussa 
keskeisessa asemassa, joten muutokset niiden lajistossa ja 
toimintakyvyssa heijastuvat myos muihin ravintoverkon tasoihin 
kuten elainplanktoniin ja kaloihin. 

Kemian teollisuuslaitosten jatevesien paaasialliset haitta
vaikutukset vesistossa johtuvat sen rehevoittavista ominai
suuksista seka tunnetuista ja tuntemattomista myrkky-yhdis
teista, joiden paastot ovat ehka vahaiset, mutta pitkaaikais
vaikutukset toistaiseksi tuntemattomat. Nama yhdisteet 
saattavat aiheuttaa vasta vuosien tai vuosikymmenien kuluttua 
havaittavia vakavia muutoksia vesiekosysteemin toiminnassa 
ja sen myota kalaston laadussa, joten niiden paastoihin on 
suhtauduttava vakavasti. 
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5.22 o 1 j y n j a 1 o s t am o 

oljynjalostamon jatevesilla oli myrkyllisyystesteissa akuut
teja, levien perustuotantokykya lamaannuttavia vaikutuksia. 
Luonnonvesien bakteeritoiminta ei sen sijaan hidastunut suu
rissakaan jatevesipitoisuuksissa (10-20 %), vaan painvastoin 
vilkastui selvasti. Levamyrkylliset vaikutukset ilmenivat 
- koekerrasta riippuen - jatevesipitoisuuksissa 1-10-20 %, 
mutta pienemmilla jatevesipitoisuuksilla (0.1-10 %) havaittiin 
myos selvia levatoimintaa kiihdyttavia vaikutuksia. 

Jatevedet sisaltavat seka levatoimintaa kiihdyttavia etta 
lamaannuttavia yhdisteita, joiden yhteisvaikutus tietyssa 
jatevesipitoisuudessa ratkaisee testin naennaisen tuloksen. 
Inhibitiovaikutukset tietyissa (1-10 %) jatevesipitoisuuksis
sa saattavat hamartya ravinnevaikutuksen takia. Tassa 
tutkimuksessa kaytetty pienin pitoisuus, 0.1 %, voimisti viela 
selvasti levatoimintaa, joten tyossa olisi pitanyt kayttaa 
tatakin pienempia pitoisuuksia, joissa jatevesilla ei olisi 
enaa ollut mitaan vaikutuksia levatoimintaan. Bakteeritoimin
taan jatevesilla ei ollut merkittavia vaikutuksia, kun pitoi
suudet olivat 0.1-1 %; suuremmat olivat selvasti bakteeri
toimintaa stimuloivia. 

Luonnonlevaston perustuotantokyvyn mittausta pitkaaikaisem
missa kokeissa Chlorella sp.-v1ljelmalla jatevedet kiihdyt-
tivat levien kasvua ja yhteyttamista suurissakin pitoisuuk
sissa (20 %). Luonnonlevaston herkkyys jatevesille on epaile
matta erilainen kuin Chlorella sp.-viljelman, mutta toisaalta 
myos on mahdollista, etta pitkaaikaiskokeessa (2 - 7 vrk) 
levat ehtivat sopeutua jatevesien vaikutuksiin paremmin kut• 
perustuotantokykymittauksissa (inkubointi 18 h). On myos 
mahdollista, etta pitkaaikaiskokeissa jatevesien myrkyll~set 
yhdisteet haihtuivat tai muuttuivat leville vahemman haital
liseen muotoon (vrt. luku 5.1). Lisaksi levatestin koe
jarjestely (luonnonvesitesti) suosi juuri rehevoittavien 
vaikutusten ilmenemista. oljynjalostamon jatevesien stimu
laatiovaikutukset olivat voimakkaammat kuin kemian teollisuus
laitosten. 

Levat olivat herkempia oljynjalostamon jatevesien myrkky
vaikutuksille kuin bakteerit. Tama on painvastoin kuin 
esimerkiksi puunjalostuteollisuuden jatevesilla on todettu 
(Lahti 1980). Runsaasti typpiyhdisteita sisaltavilla elin
tarviketehtaan jatevesilla tehdyissa myrkyllisyyskokeissa on 
todettu, etta levat stimuloituvat pienissa jatevesipitoisuuk
sissa, mutta lamaantuvat suurissa (Tamminen 1982). Vaikutuk
set olivat siis samanlaiset kuin oljynjalostamon jatevesilla. 
Elintarviketehtaan jatevesissa kuitenkin bakteerit lamaantui
vat pienemmissa pitoisuuksissa kuin levat, eika jatevesilla 
ollut suoranaisia bakteeritoimintaa kiihdyttavia vaikutuksia 
samalla tavoin kuin oljynjalostamon jatevesilla. Esimerkki
tapaukset kuvastavat erityyppisia teollisuuslaitoksia, joissa 
jatevesien koostumus on hyvinkin erilainen. Myrkyllisten 
yhdisteiden, ravinteiden ja orgaanisen aineksen koostumus ja 
suhteel1inen osuus jatevedessa ratkaisevat, milla tavoin 
luonnon levasto ja bakteeristo kussakin tapauksessa jatevesiin 
reagoivat. 
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oljynjalostarnon jatevesien akuutit rnyrkkyvaikutukset levilla 
eivat oletettavasti aiheutuneet fenolista (vrt. luku 5.1), 
vaan rnuista, tassa tyossa tutkimatta jaaneista yhdisteista. 
Tallaisia voisivat rom. olla oljyt, joiden tiedetaan ehkaise
van levatoirnintaa jo pitoisuuksissa alle 1 rng/1 (Gordon ja 
Prouse 1973). oljyjen, erityisesti jalostettujen oljyjen on 
todettu olevan rnyrkyllisia rnyos luonnon bakteeristolle pitoi
suuksissa yli 300 ug/1 (Walker ja Colwell 1975, Griffin ja 
Calder 1977, Hodson ym. 1977). 

oljynjalostarnon jatevedet sisaltavat pienia maaria raskas
metalleja (vrt. taulukko 3), joiden akuutit myrkkyvaikutukset 
leville ja bakteereille ilmenevat hyvin pienissa pitoisuuk
sissa. Bringrnann ja KUhn (1980) totesivat,~ etta kuparipitoi
suus 0.03 rng/1 riittaa inhiboirnaan Pseudomonas-bakteerin kas
vua; elohopealla ja nikkelilla vastaavat arvot olivat 0.01 
ja 0.03 rng/1. Kuparin on todettu inhiboivan bakteerien 
glukoosinottoa jo pitoisuuksissa 0.005-0.05 mg/1 ja sinkin 
pitoisuuksissa 0.025-0.25 mg/1 (Lahti ja Tal·si 1982). 
Tallaisia bakteereille myrkyllisia raskasmetallipitoisuuksia 
saattaa ajoittain esiintya oljynjalostamon jatevesissa . 
Levien yhteyttaminen saattaa laantua jo muutamien mikro
grarr~ojen kuparipitoisuudessa, joita jatevesissa ajoittain 
esiintyykin. Muita levamyrkyllisyyden aiheuttajia saattavat 
olla PAH-yhdisteet, joiden esiintymista jatevesista ei tosin 
ole kyetty osoittamaan (vrt. taulukko 3), seka erilaiset 
raaka-oljysta peraisin olevat, monimuotoiset hiilivedyt ja 
rikin erilaiset yhdisteet. Naiden yhdisteiden akuutti myr
kyllisyys on kuitenkin tassa yhteydessa tuntematon. Jate
vesi ei ole hapanta, joten pH ei ole se tekija, joka kokeissa 
olisi aiheuttanut levien perustuotantokyvyn alenemisen. 

oljynjalostamon jatevesien vaikutukset purkualueella ovat 
voimakkaasti rehevoittavat (vrt. Penttinen 1980). Leva
toimintaa alentavat vaikutukset, jotka ilmenevat jatevesi
pitoisuuden ollessa 1 % tai sita suurempi, rajoittunevat 
melko suppealle alueelle satama-altaaseen ja sen lahistolle. 
Jatevesien sekoittuminen meriveteen Svartbackin selan alu
eella on riittavan voimakasta, ettei suurta levatoiminnan 
inhibitioaluetta paase muodostumaan. Kuitenkin Svartbackin 
selalla (havaintopiste 36) perustuotantokyky oli tutkimus
jakson ajan lahes samansuuruista kuin vertailualueella Orren
grundinselalla (piste 8), kun taas bakteeritoiminta oli 
selvasti voimakkaampaa Svartbackin selalla. Jatevesien 
ravinnevaikutukset ovat taman mukaan luonnonoloissa ilmenneet 
voimakkaammin bakteeritoiminnassa kuin levatoiminnassa, 
vaikka lyhytaikaisten laboratoriotestien tulokset antoivat 
toisenlaisen tuloksen. Jatevesien sisaltama orgaaninen aines 
hajoaa niin hitaasti, etta bakteeritoiminta ei ole ehtinyt 
voimistua viela laboratoriotestien 2 h:n koeajassa. 

Vaikka jatevesilla ei akuutteja myrkkyvaikutuksia laajalla 
olisikaan, sisaltavat ne kuitenkin haitallisia yhdisteita, 
jotka pitkaaikaisvaikutuksineen saattavat horjuttaa vesiston 
leva- ja bakteeritasapainoa (vrt. luku 5.21). 
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5.3 TUTKIMUSMENETELMIEN ARVIOINTI 

Tassa tutkimuksessa kaytettyjen menetelmien soveltuutta 
tamankaltaisiin selvityksiin on kasitelty jo aiemmin. Perus
tuotantokykymittauksia on myrkyllisyystesteissa kaytetty 
niin puhdasaineiden kuin jatevesienkin myrkyllisyyden tutki
miseen (mrn. Moore ja Love 1977, L·ahti 1980, Tamrninen 1982). 
Bakteerien glukoosinoton rnittausta on rnenestyksellisimmin 
sovellettu puhdasainekokeissa (rnm. Albright 1972), mutta sen 
kayttokelpoisuutta on myos jatevesien rnyrkkyvaikutusten 
tutkimisessa koleiltu erityisesti Suomessa (Kuparinen 1981, 
Talsi 1981, Lahti ja Talsi 1982, Talsi 1982). 

Molempien menetelrnien tarkoituksenrnukaisuus perustuu ennen 
kaikkea siihen, etta niiden avulla voidaan mitata juuri purku
vesiston oman bakteeriston ja levaston reaktioita jatevesiin 
ja sen sisaltamiin mykryllisiin yhdisteisiin. Myrkyllisten 
yhdisteiden ominaisuudet saattavat vesistossa muuttua eri 
tavoin kuin esimerkiksi ravinneliuoksessa (vrt. Eloranta 1982). 
Koska eri levalajit reagoivat rnyrkyllisiin yhdisteisiin hyvin 
eri tavoin, ei puhdasviljelmakokeissa saada selville suoraan 
luonnon oloihin sovellettavia tuloksia. Myrkylliset yhdis
teet vaikuttavat myos levien valiseen kilpailuun suosirnalla 
toisia lajeja toisten, herkempien kustannuksella, mika ei 
puhdasviljelmakokeissa luonnollisesti paljastu (vrt. Wong 
ja Beaver 1980). Samat huomiot pitavat paikkansa myos baktee
ritestien kohdalla (rom. Lester ym. 1979). 

Tutkimusmenetelman valinta tehdaan sen rnukaan, miten tutkimus
tuloksia aiotaan soveltaa. Nopeasti suoritettavat puhdas
viljelmakokeet soveltuvat myrkyllisyystestien alkuvaiheeseen, 
screening-vaiheeseen (Landner 1978), varsinkin eri yhdisteiden 
myrkyllisyytta verrattaessa. Kuitenkin, jos tuloksia halutaan 
soveltaa jonkin tietyn jateveden vaikutusten arviointiin 
luonnonoloissa, antavat luonnonpopulaatiokokeet varmernrnin 
todellisiin olosuhteisiin verrattavia, enemman "ekologisesti 
relevantteja" tuloksia. Puhdasviljelmakokeissa on puolestaan 
omat etunsa, silla niissa voidaan levia altistaa jatevesille 
pidempia aikoja kuin perustuotantokyvyn mittauksessa. Nama 
varsinaiset levatestit, varsinkin luonnonvesitestit, soveltu
vat ennenkaikkea jatevesien rehevoittavien vaikutusten tutki
miseen (Eloranta 1982). Monien erilaisten tutkirnusmenetelrnien 
soveltaminen jatevesitestauksissa antaa tietenkin monipuoli
semrnan kuvan jatevesien vaikutuksista kuin yhden menetelrnan. 
Jatevesitutkimuksissa voidaankin varauksetta suosittaa kay
tettavaksi erilaisten luonnon- ja puhdasviljelmien yhdistel
mia (vrt. Tamminen 1982). 

Tassa tutkimuskokonaisuudessa tutkittiin lisaksi vesikirppuja 
ja kaloja (Nikunen 1983). Yhdessa bakteeri- ja levatestien 
tulosten kanssa saatiin talla tavoin kootuksi rnonipuolista 
tietoa Skoldvikin alueen teollisuuslaitosten jatevesien 
akillisista vaikutuksista purkuvesiston eliostoon ravinto
ketjun eri tasoilla. 
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5.4 MAHDOLLI~ET JATKOTUTKIMUKSET 

Tama, vuoden 1982 aikana suoritettu tutkimus oli tarkoitettu 
alustavaksi selvitykseksi Skoldvikin teollisuuslaitosten 
jatevesien myrkkyvaikutuksista merialueen kalastoon, baktee
reihin ja leviin. Tyossa oli tarkoitus kartoittaa lahinna 
akuutit myrkkyvaikutukset, joita jatevesilla ja niiden sisal
tamilla yhdisteilla mahdollisesti olisi. Akuutit, tappavat 
myrkkyvaikutukset eivat osoittautuneet suuriksi, ja jate- . 
vesien varsinaiset inhibitiovaikutukset rajoittuvat korkein
taan suppealle alueelle aivan oljynjalostamon purkuputken 
lahistolle. Naiden entuudestaan kartoittamattomien jate
vesien ja myrkyllisten yhdisteiden tutkiminen oli kuitenkin 
tarpeellista aloittaa suhteellisen nopeilla ja yksinkertai
silla akuuttitesteilla. 

Taman tutkimuksen voidaan katsoa riittavan hyvin selvittaneen 
jatevesien mahdollisia akuutteja myrkkyvaikutuksia vesieko
systeemin eri tasoilla. Nain ollen jatevesien vaikutusten 
selvittamisessa voitaisiin siirtya toiseen, monimutkaisempaan, 
mutta ekologisesti tarkoituksenmukaisempaan vaiheeseen eli 
pitkaaikaisvaikutusten selvittamiseen. Jatevesien ja niiden 
sisaltamien myrkyllisten yhdisteiden aiheuttamat vaikutukset 
saattavat ilmeta vasta vuosien kuluttua vesiekosysteemin 
hairiotiloina. Useat yhdisteet (raskasmetallit, PAH-yhdisteet, 
oljyt) kertyvat sedimentteihin ja ravintoketjuun, joten sedi
menttinaytteiden otto ja jaamaaineanalyysit alueelta pyyde
tyista kaloista seka pohjaelaimista olisivat tarpeellisia. 

Muita tutkittavia seikkoja voisivat olla rom. jatevesien 
aiheuttamat mutaatiot koe-elioilla. Tallaiseen tutkimukseen 
on olemassa jo yleisesti kaytossa eleva menetelma, ns. Amesin 
testi, jossa tutkitaan myrkkyja Salmonella-bakteerin geenis
t66n. Nain todetun mutageenisuuden on katsottu antavan 
epailla, etta kyseisella jatevedella tai yhdisteella on 
mahdollisesti syopaa aiheuttavia ominaisuuksia, ja ne voivat 
talloin aiheuttaa myos epamuodostumia rom. purkualueen kalas
tossa tai hairita niiden lisaantymista. 

Jatkotutkimuksissa pitaisi keskittya jatevesien mutageenisten 
ominaisuuksien selvittamiseen seka todellisten pitkaaikais
vaikutusten selvittamiseen. Tata varten voitaisiin tutkia 
alueelta pyydettyjen kalojen ominaisuuksia (kuntoa, mahdolli
sia epamuodostumia yms.) seka niihin kertyneita jaamaaineita. 
Jaamaaineiden maaritykset tulisi suorittaa sedimentista ja 
pohjaelaimista, joihin nama aineet selvimmin kertyvat. Ennen 
varsinaista tutkimusta voitaisiin tehda kirjallisuusselvitys, 
jonka perusteella jatevesien todennakoisesti sisaltamia 
aineita ryhdyttaisiin jaljittamaan. 
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LIITE 1. 

JATEVESITESTIT: Oljynjalostamo 

Perustuotantokyky Bakt~eriaktiivisuus 

Pa ivamiHi r~i Havainto- Jatevesi- Mitattu dprn sd % 0-tasosta Mitattu dprn sd % 0-tasosta 
piste pitoisuus Cx) Cx) 

(%) 

11.5.1982 8 0 37 547 872 - 118 031 6 399 
0. 1 91 3 2 7 5 600 243* 121 895 1 7 8 13 103 
1 41 725 3 972 1 1 1 135 476 6 235 11 5 

1 0 14 783 5 508 39* 223 349 7 835 189* 

36 0 92 410 12 626 - 306 108 5 561 
0. 1 78 947 2 428 85 305 898 2 611 100 
1 56 094 2 215 60* 310 455 7 182 1 01 

1 0 24 486 1 296 27* 333 604 3 216 109 

7.6.1982 8 0 38 648 4 537 - 176 480 13 246 
0 . 1 84 351 3 863 218* 171 477 10 027 97 
1 75 689 10 755 196* 185 805 12 043 105 ~ 

1 0. 70 359 8 710 18 2* 296 489 6 219 168* 
(X) 

20. 45 004 9 659 116 335 399 3 256 190* I 

36 0 20 803 3 217 - 173 383 416 
0 . 1 26 860 867 129 144 276 5 787 83 
1 27 695 2 324 133 144 615 13 527 83 

1 0 18 820 1 711 91 242 545 5 336 140* 
20 13 165 1 946 63* 279 225 3 8 31 161* 

5."7.1982 8 0 22 278 365 - 138 042 4 443 
0. 1 24 996 611 11 2 120 960 2 806 88 
1 19 432 1 275 87 153 415 11 613 1 1 1 

1 0 10 205 794 46* 260 919 1 856 189* 
20 4 737 273 21* 324 784 17 326 235* 

36 0 22 360 1 526 - 233 987 29 459 
0 . 1 25 195 1 621 1 1 3 214 792 21 859 92 
1 21 298 1 699 95 263 258 6 572 11 3 

1 0 11 245 319 so* 325 563 9 172 139* 
20 7 065 150 31* 372 963 11 994 1 59* 

* Tilastollisesti merkitseva ero (5 % riskitaso) 



LIITE 2. 

.]_~.TEVES I TEST IT: Kernian tehtaat 

Perustuotantokyky Bakteeriaktiivisuus 

Pa i vamEHi ra Havainto- Jatevesi- Mitattu dprn sd % 0-tasosta Mitattu dprn sd % 0-tasosta 
piste pitoisuus ex) Cx) 

(%) 
11.5.1982 8 0 58 628 1 783 - 114 241 4 847 

0 . 1 69 329 7 972 1 1 8 105 285 1 994 92 
1 8 3 194 16 127 142 110 749 7 154 97 

1 0 67 965 5 110 1 1 6 118 842 4 121 104 

36 0 70 635 1 1 56 - 308 643 18 718 
0 . 1 68 962 2 90! , 98 302 245 13 16 2 98 
1 76 164 3 183 108 285 -+25 11 96 2 93 

1 0 79 859 2 829 11 3 326 436 3 800 106 

7.6.1982 8 0 70 920 7 499 - 168 976 14 185 
1 54 160 1 773 -6 174 143 1 808 103 

1 0 65 145 12 567 92 223 381 6 038 132* .t::>. 

20 77 236 19 976 109 266 866 5 947 15s~·~ \..0 

36 0 25 650 862 - 163 117 8 443 
1 22 300 1 399 87 127 631 17 246 78 

1 0 24 305 963 92 192 451 6 821 11 8 
20 33 630 3 692 ·'· 239 558 3 510 14 T:' 1 - 1 .. .)r 

5.7.1982 8 0 24 352 1 854 - 145 144 16 032 
0 . 1 24 579 4 085 101 120 855 17 656 83 
1 31 2 82 2 271 128 120 619 3 243 83 

1 0 41 245 5 629 169 1
' 168 622 8 538 116 

20 45 128 4 886 18 51
' 150 481 20 513 104 

36 0 21 954 2 300 - 236 867 49 253 
0 . 1 24 248 1 730 11 0 227 125 37 752 96 
1 27 485 2 351 125 240 937 14 646 102 

10 45 435 2 237 207 1,; 259 860 5 858 110 
20 66 481 3 778 303 1~ 282 322 27 893 119 



LIITE 3. 

PUHDASAINEKOKEET 

Perustuotantokyky Bakteeriaktiivisuus 

Koesarja/ Havainto- Yhdiste Pitoisuus Mitattu dpm sd % 0-tasosta Mitattu dpm sd % 0-
Paivamaara piste (mg/1) ex) Cx) tasosta 

I/24.5. 8 Fenoli 0 26 031 743 - 22 465 2 484 
0.5 27 820 1 064 107 21 709 558 97 
1 26 832 1 301 103 25 495 160 11 4 
5 15 306 1 144 5 91: 24 688 1 167 11 0 

1 0 10 125 478 3 9~': 21 768 1 972 97 

II/21.6. s '- 0 48 304 3 400 - 271 972 5 367 
1 54 203 3 166 11 2 246 245 9 518 91 

1 0 46 513 4 587 96 212 592 6 931 7 81' 
20 29 425 4 642 ' 611' 226 707 5 148 8 3~·-

36 0 43 978 919 - 362 230 11 476 
1 48 838 5 594 111 33 7 1 34 8 351 93 U1 

1 0 39 380 1 583 90 314 610 3 631 8 7~·- 0 

20 26 108 3 441 59~·- 323 317 16 152 891' I 

III/19.7. 8 0 23 516 3 951 - 112 370 25 914 
1 23 094 409 98 119 092 2 193 106 

J • 

1 0 13 139 941 56~·- 104 099 26 192 93 
50 7 683 514 3 3~·- 98 209 30 880 87 

36 0 406 937 23 411 
1 416 372 4 628 102 

10 420 326 7 933 103 
50 406 614 14 836 100 



LIITE 4. 

PUHDASAI~EKOI\EET 

Perustuotantokyky Bakteeriaktiivisuus 

Koe arja/ Ha\-ainto- Yhdiste Pitoisuus Mitattu dpm sd C!n 0- Mitattu dpm sd % 0-
Pajvam3ara piste (mg/1) ex) tasosta ex) tasosta 

I/24.5. 8 1, 2-DCE 0 32 469 1 372 - 31 0 56 453 
1 30 172 485 93 26 057 2 343 84 
5 29 883 1 014 92 27 370 1 088 88 

1 0 31 0 36 1 991 96 28 912 1 806 93 

II/21.6. 8 0 4 7 4 96 2 11 6 - 287 571 2 113 
1 49 832 2 856 105 230 958 40 675 80 

1 0 50 967 1 403 1 0 7 249 165 9 094 87 
20 52 038 948 1 1 0 262 210 18 044 91 

36 0 42 213 1 298 - 345 809 2 531 
1 45 233 4 584 107 334 475 3 295 97 

1 0 43 017 3 226 102 292 389 72 672 85 
20 44 267 3 250 105 331 096 7 096 96 Ul 

f--1 

I/24.5. 8 Vinyyli- 0 5 388 690 - 212 580 30 517 
kloridi 0.6 3 1 2 6 440 58~·· 105 110 1 1 161 4 g~·· 

1 . 3 2 753 79 5 1 ~·: 60 732 11 58 5 2 9~. 
3. 2 1 464 222 ') '7 .•. 

'-' ... 30 18 3 8 382 1 4~·· 
6 . 5 1 135 108 2 1 ~·: 42 732 12 808 z o~·: 

II/21.6 8 0 3 198 73 - 96 719 3 903 
0.4 3 366 229 105 67 190 4 457 70 
0. 8 3 096 1 8 2 97 60 143 3 663 6 z~·· 
4.3 1 21 8 275 3 s~·: 32 057 13 440 3 3~': 
8. 5 683 52 1 p': 19 465 1 323 z o~·: 

36 0 6 634 1 56 
0.4 5 950 77 90 
0.8 5 918 78 89 
4.3 2 129 704 3 z~·: 
8. 5 935 162 1 4~: 



LIITE 5. 

PUHDASAINEKOKEET 

Perustuotantokyky Bakteeriaktiivisuus 

Koesarja/ HaYainto- Yhdiste Pitoisul,J.s Mitattu dpm sd % 0- Mitattu dpm sd % 0-tasosta 
Paivamaara piste (mg/1) ex) tasosta ex) 
III/19.7. 8 Maleiini- 0 32 059 1 334 - 119 994 33 465 

happo 1 22 672 1 81 2 71~·~ 128 485 7 543 107 
10 20 035 146 6 3~·~ 132 893 5 878 1 1 1 
50 7 796 199 2 4~·~ 70 519 1 757 59~·~ 

36 0 35 588 5 610 - 427 898 10 424 
1 31 00 2 1 388 87 424 802 15 442 99 

1 0 21 86 0 898 61,': 424 313 23 621 99 
50 12 311 4 307 3 s1~ 306 648 35 743 7 t':. 

I I I I 1 9 . 7 . 8 Styreeni 0 29 795 2 951 - 137 394 18 973 
1 22 247 3 272 75 104 757 19 656 76 
5 19 886 7 011 66~·~ 53 711 2 028 391: U1 

20 8 216 2 020 2 1': 18 236 915 1 31: 
N 

.)6 0 57 003 4 478 - 426 322 13 719 
1 54 207 677 95 372 002 38 218 87 
5 46 357 2 134 81 281 159 57 568 6 6,': 

20 23 493 1 299 4 1~·: 133 716 12 486 311: 



LIITE 6. 

LEV.iX.TESTIT: Jatevesitestit (luonnonvesi) 

Kasvatusaika 
2 vrk 5 vrk 7 vrk 

Jatevesi Pitoisuus (%) Mitattu dpm sd Mitattu dpm sd Mitattu dpm sd ex) ex) ex) 
tJljynjalostamo 0 1 300 48 736 72 570 1 8 

0~2 2 047 96 2 842 217 1 204 82 
2 5 025 1 091 3 673 199 3 191 133 

20 10 363 291 71 286 2 631 51 579 2 391 

Kemian tehtaat 0 1 393 214 851 1 01 76 2 187 
0.2 1 792 101 1 336 44 864 243 
2 4 029 264 2 605 122 2 098 125 

20 5 334 497 6 266 2 551 12 363 2 748 

Puhdasainekoe (ravinneliuostesti) 
U1 

2 vrk 5 vrk 7 vrk w 
Fenolipitoisuus (mg/1) Mitattu dprn sd Mitattu dprn sd Mitattu dprn sd 

0 75 341 4 103 206 319 19 783 195 905 94 740 
1 87 212 4• 678 177 095 18 511 187 703 122 624 
5 70 585 5 782 64 643 15 874 125 854 76 11 0 

20 67 145 5 192 79 453 30 729 110 024 24 947 
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