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1.0 Tausta
Kemin satama on käynnistänyt Ajoksen satamaa koskevan laajennushankkeen, jonka tarkoituksena
on turvata sataman kuljetus- ja lastauskapasiteetin riittävyys seuraavien vuosikymmenien aikana.
Satamanlaajennushanke on YVA-lain mukaisessa arviointimenettelyssä, jossa arvioidaan myös
hankkeen vaikutukset merialueelle ja vedenalaiseen luontoon (Kemin satama, 2009).

Tmi Marika Yliniva/Maritech toteutti sataman edustalla Ramboll Finland Oy:n toimesta
satamanlaajennushankkeen YVA-menettelyyn liittyviä erilliskartoituksia. Kartoitukset käsittävät
Ramboll-Finland Oy:n toimittamien koordinaattipisteiden vesikasvillisuuskartoitukset, joissa
erityishuomio kiinnitettiin alueella esiintyvien monivuotisten vesisammalten levinneisyyksien
kartoittamiseen. Alueella oletettiin esiintyvän valtakunnallisesti silmälläpidettäksi (NT, nearly
threatened) ja alueellisesti uhanalaisiksi (RT, regionally threatened) luokitelluista
vesisammallajeista mahdollisesti kahta, vellamonsammalta, Fissidens fontanus ja ahdinsammalta,
Platyhypnidium riparioides, joita on löytynyt runsaasti Perämeren alueella tehdyissä tutkimuksissa
(esim. Yliniva 2009, Ilmarinen ym. 2009), mutta joiden esiintymistä ei sataman läheisyydestä ole
aikaisemmin kartoitettu.

2.0 Kasvillisuuskartoitukset
Kasvillisuuskartoitukset suoritettiin 15.6.2010-24.6.2010 välisenä aikana viiden pisteen alueelta
(Liite 1), joissa syvyydet vaihtelivat 2-8 metriin pohjanlaadun ollessa enemmän tai vähemmän
kivikkoista, eli otollista kasvuympäristöä vesisammaleille.

Sukelluspisteet valikoitiin aikaisemmin alueella suoritettujen videokuvausten perusteella, joissa
pohjanlaadut ja syvyydet oli määritetty videoaineiston perusteella (Taulukko 1).

Taulukko1. Sukellettujen pisteiden nimet, koordinaatit, syvyydet (m) ja pohjanlaadut (%), jotka oli
määritetty videoaineiston perusteella. (Taulukon lähde. Ramboll-Finland Oy)
Piste

Koordinaatit

Syvyys

K>60

K20-60

K2-20

Sora

Hiekka

4

S13

7287088

3385966

4,1

60

40

S15

7287366

3386300

3,9

20

18

60

S14

7287153

3386661

2,5

40

40

20

S9

7286716

3385967

5

30

60

5

S11

7286929

3386035

4,9

40

40

5

2

15

5

Sukellukset suoritettiin siten, että sukeltaja kartoitti pisteen ympäröivän alueen noin 10 m²:n
alueelta ja arvioi kasvillisuuden prosentuaaliset peittävyydet kyseiseltä alueelta. Prosentuaalisten
peittävyyksien arviointi on väistämättä subjektiivista toimintaa, mutta virheen suuruutta vähentää
sukeltajan runsas kokemus arviointien suorittamisesta. Koska lajisto alueella oli runsaan
piileväkasvuston peittoamaa otettiin jokaiselta tutkimuspisteeltä näytekiviä (Kuva 1) sekä erillisiä
näytteitä (Kuva 2), joista lajimääritykset pystyttiin pinnalla varmistamaan.

Kuva 1. Tutkimuspisteiltä otettuja kivinäytteitä.
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Kuva 2. Tutkimuspisteiltä otettuja erillisnäytteitä lajiston määrittämiseksi.

3.0 Tulokset
Tutkittavien pisteiden alueella esiintyi suhteellisen runsaasti kolmea eri sammallajia
(Taulukko 2), joista runsaimpina esiintyivät isonäkinsammal, Fontinalis antipyretica
sekä alueellisesti uhanalaiseksi luokiteltu vellamonsammal, Fissidens fontanus. Tämän
lisäksi alueella esiintyi toista uhanalaiseksi luokiteltua sammallajia (Ahdinsammal –
Platyhypnidium riparioides) sekä muutama levälaji (Batrachospermum ja Ahdinparta –
Cladophora glomerata) ja yksi putkilokasvi (Ahvenvita - Potamogeton perfoliatus).
Taulukko 2. Tutkimuspisteillä esiintyvä lajisto arvioituna peittävyyksineen 10 m²:n alueelta.
Laji

S13

S14

S15

S9

S11

Isonäkinsammal – Fontinalis antipyretica

2%

-

1%

1%

5%

Vellamonsammal – Fissidens fontanus

5%

-

-

1%

5%

Ahdinsammal – Platyhypnidium riparioides

-

1%

-

1%

-

Ahdinparta – Cladophora glomerata

-

2%

-

-

2%

Nitella sp.

-

3%

1%

-

1%

Batrachospermum

-

>1%

-

-

-

Ahvenvita – Potamogeton perfoliatus

-

1%

-

-

-
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3.1 Tutkimuspisteiden kuvailu

Piste S13
Pisteen alueella pohjanlaatu oli kivikkoa, jossa kasvoi isonäkinsammalta (Fontinalis
antipyretica) laikuttain. Tämän lisäksi pohjalla näkyi useissa paikoissa alueellisesti
uhanalaista vellamonsammalta (Fissidens fontanus). Pisteeltä löytyi myös vähän
näkinpartaiskasvustoa (Nitella sp.). Paksu piilevän ja orgaanisen aineksen muodostama
kerros peitti näytekiviä, jotka paikalta nostettiin pintaan.
Piste S14
Pohjanlaatu pisteellä oli keskimäärin nyrkin kokoista ja pienempää kiveä. Kivien pintaa peitti
piilevä ja orgaanisen aineksen muodostama paksuhko kerros. Isoimpien kivien reunoilla kasvoi
ahdinpartaa (Cladophora glomerata) pieninä tukkoina. Pisteeltä löytyi myös pieni 0,5 x 0,5
kokoinen näkinpartaisniitty (Nitella sp.) sekä yksi yksivuotinen putkilokasvi ahvenvita
(Potamogeton perfoliatus). Pintaan tuotiin sekä erillisiä kasvinäytteitä, että kivinäytteitä, joista
myöhemmissä tarkastuksissa löytyi alueellisesti uhanalaista ahdinsammalta (Platyhypnidium
riparioides) sekä hieman punalevää (Batrachospermum).

Piste S15
Pisteellä oli lähtötiedoista poiketen dyynittynyttä hiekkaa, jonka seassa 2 metrin ankkureilta
näytäneitä metalliesineitä, joiden pinnalta kerättiin näytteitä pintaan tuotavaksi. Hiekalla ei
esiintynyt makroskooppista elämää lukuunottamatta yhtään orgaanisesta aineksesta muodostunutta
aluetta, josta tuotiin pintaannäyte tarkistettavaksi.Pintatarkastuksessa näytteistä löytyi
huonokuntoista isonäkinsammalta (Fontinalis antipyretica) sekä näkinartaislevää (Nitella sp.).
Pisteeltä lähdettäessä lisänäytteitä kerättiin myös viereiseltä vedenalaiselta karikolta, josta tuotiin
erillisiä näytteitä. Näistä näytteistä löytyi hyväkuntoista isonäkinsammalta (Fontinalis antipyretica)
sekä näkinpartaislevää (Nitella sp.)

Piste S11
Pisteelle sukellettaessa aallokko oli kovaa (lähes metrin korkuista) joka aiheutti myös
pohjan sekoittumista, mikä vaikutti näkyvyyteen. Pohja 20-40 cm:n kokoista kivikkoa
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jossa muutamia jopa > 60 cm lohkareita. Kasvustoa pisteellä esiintyi suhteellisen runsaasti.
Isonäkinsammalta (Fontinalis antipyretica) esiintyi pieninä tuppoina noin puolen metrin välein
kivien päällä ja välissä. Kiviä peitti paksu piilevä- ja orgaanisen aineksen muodostama kerros, josta
erottui vellamonsammalta (Fissidens fontanus) useissa paikoissa. Pintaan tuoduista näytteistä löytyi
myös ahdinsammalta (Platyhypnidium riparioides), joskin hyvin heikkokuntoista. Veneelle
palattaessa tehtiin myös mielenkiintoinen hylkylöytö. Pohjasta löytyi veistettyjä puunpaloja, parruja
sekä laivankyljen kappale, joka oli paksuudeltaan noin 20 cm luokkaa. Paikan kordinaatit laitettiin
muistiin ja asiasta ilmoitettiin eteenpäin.

Piste S9
Pisteellä oli ennakkotiedoista poiketen dyynimäistä hiekkaa, jossa ei ollut
makroskooppistakasvustoa. Hieman sivummalta (noin 3 metriä) löytyi hiekan sekaista kivikkoa,
jossa olisuurimmaksi osaksi 20-40 cm:n kiveä. Kivien pinnalla pientä sammalkasvustoa, josta
pintaan tuoduista kivinäytteistä löytyi vellamonsammalta (Fissidens fontanus) sekä
isonäkinsammalta (Fontinalis antipyretica). Tämän lisäksi näytteistä löytyi heikkokuntoista
näkinpartaiskasvustoa (Nitella sp.) sekä ahdinpartaa (Cladophora glomerata).

4.0 Yhteenveto
Alueella esiintyi verrattain yleisesti valtakunnallisesti silmälläpidettäviä (NT) ja alueellisesti
uhanalaisiksi (RT) luokitelluista vesisammallajeista vellamonsammalta (Fissidens fontanus) (Liite
2) ja ahdinsammalta (Platyhypnidium riparioides) (Liite 3), joista vellamonsammal oli yleisempi.

Edellä mainittuja sammallajeja esiintyi lähes kaikilta tutkituilta pisteiltä, lukuunottamatta pistettä
S15, jossa pohjanlaatu oli alkutiedoista poiketen dyynittynyttä hiekkaa. Vellamonsammalta
(Fissidens fontanus) esiintyi runsaiten pisteiden S13 ja S11 alueella. Ahdinsammalta esiintyi
puolestaan niukasti ainoastaan pisteiden S14 ja S9 alueella.

Tutkituilta pisteiltä löytyi myös Perämerellä tyypillisesti esiintyvää isonäkinsammalta (Fontinalis
antipyretica) (Liite 4). Yhdeltä pisteeltä löytyi lisäksi vastikään Perämereltä löydettyä
mikroskooppista punalevää (Batrachospermum) (Liite 5), mutta voinemme olettaa punalevää
esiintyvän mahdollisesti myös muilla alueen pisteillä.
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Yksivuotisten kasvien vähäisen esintymisen selittää aikainen tutkimusajankohta. Jos kartoituksella
olisi haluttu selvittää monipuolisesti alueen makroskooppinen kasvusto, olisi tutkimus tullut tehdä
elo-syyskuun taitteessa, mutta koska kiinnostus kohdistui eritysesti monivuotisten vesisammalten
esiintymiseen ei tutkimusajankohdalla ollut suurempaa merkitystä.
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LIITE 1. Karttakuva alueella videokuvatuista pisteistä, joista pisteiden S14, S13, S11, S15 ja S9

(keltainen pallo) vedenalainen kasvillisuus kartoitettiin sukeltamalla.
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LIITE 2. Vellamonsammal (Fissidens fontanus). Yläkuvassa vellamonsammal petrimaljalla ja

alakuvassa mikroskooppinen lähikuva sammaleen rakenteesta.
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LIITE 3. Ahdinsammal (Platyhypnidium riparioides). Yläkuvassa ahdinsammal petrimaljalla ja

alakuvassa mikroskooppinen lähikuva sammaleen rakenteesta.
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LIITE 4. Isonäkinsammal (Fontinalis antipyretica). Yläkuvassa virtanäkinsammal petrimaljalla ja

alakuvassa mikroskooppinen lähikuva sammaleen rakenteesta.
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LIITE 5. Mikroskooppinen punalevä Batrachospermum.

