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Lyhenteet
AYR – VELMUn alueellinen yhteistyöryhmä, jota vetää alueella toimiva ELY-keskus. Ryhmä
kokoaa alueellisen tason VELMU-toimijat yhteen, sekä suorittaa VELMUn kartoituksia
alueellisella ja paikallisella tasolla.
EAKR – Euroopan aluekehitysrahasto rahoittaa hankkeita, jotka kehittävät yrityksiä,
innovaatioiden syntymistä, verkottumista, osaamista ja alueiden saavutettavuutta.
ELY-keskus – Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ENPI - Rajan ylittävää yhteistyötä Euroopan unionin ulkorajoilla ja siten myös Suomen ja Venäjän
välillä toteutetaan ohjelmakaudella 2007-2013 Euroopan naapuruus- ja kumppanuus-instrumentin
rahoituksella (European Neighbourhood and Partnership Instrument - ENPI). Kaakkois-Suomi Venäjä ENPI CBC –ohjelma on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän rajalla toteutettavasta
ohjelmasta.
EPOELY – Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
FINMARINET – EU LIFE+-rahoitteinen, kansallinen kartoitus- ja mallinnushanke 'Inventories and
planning for the marine Natura 2000 network in Finland' keskittyy Natura 2000–alueille ja niiden
läheisyyteen, tuottaen biologista tietoa vedenalaisten elinympäristöjen levinneisyydestä. Vuosina
2009-2012 toimivan hankkeen budjetti on 3,4 milj. €, josta 50 % on kansallista
omarahoitusosuutta.
GTK – Geologian tutkimuskeskus
HELCOM Baltic Sea Action Plan - kaikkien Itämeren valtioiden ja EUn välisessä
ministerikokouksessa allekirjoitettu toimintasuunnitelma Itämeren suojelusta.
KASELY – Kaakkois-Suomen ELY-keskus
LIFE+ – Euroopan Unionin rahoitusohjelma joka jakaa hankerahoitusta ympäristön- ja
luonnonsuojelutyöhön.
LTKM – Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo.
MERIVTL – Merivoimien tutkimuslaitos
MH – Metsähallitus
NANNUT – Nature and Nurture of the Northern Baltic Sea -hanke sai € 1,7 miljoonan Interreg
Central Baltic-rahoituksen vuonna 2009. Suomalaisten yhteistyökumppaneiden osuus
rahoituksesta on 900 000 €. Hankkeen teemana on biologisen vedenalaistiedon koko kaaren
yhdistäminen inventoinneista lopputuotteeksi.
NordForsk – Pohjoismaiden ministerineuvoston ylläpitämä rahoitusohjelma, josta saatiin v. 2009
rahoitusta kansainvälisen asiantuntijaverkoston 'Nordic network for marine inventories and
modeling' (2009-2012, 107.700 €) perustamiseksi.
OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö.
POLMU – 'Pohjanlahden vedenalaisen luonnon inventointi' (2010-2012). Hanke on VARELYn,
EPOELYn ja POPELYn yhteishanke, jota rahoittaa ympäristöministeriö. Vuonna 2012 rahoitus
tulee Itämerimomentin rahoista. Hankkeen tavoitteena on vedenalaisten inventointimenetelmien
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yhtenäistämisessä, kehittämisessä ja dokumentoinnissa Pohjanlahden ELY-keskuksissa sekä
menetelmien testaus erilaisissa ympäristöissä.
POPELY – Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
PREHAB – BONUS+-ohjelman rahoittama kansainvälinen hanke 'Spatial prediction of benthic
habitats in the Baltic Sea – incorporating anthropogenic pressures and economic valuation' 20092011. Hankkeen kokonaisbudjetti on 932 000 € ja se tuottaa ennusteita ihmistoiminnan
vaikutuksista vedenalaisten elinympäristöjen levinneisyyteen Itämerellä.
RKTL – Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
ROV – Remotely Operated Vehicle, kauko-ohjattu robottivideokamera, jolla voidaan kuvata
merenpohjan rakennetta ja eliöstöä.
SEABED – Interreg IV-ohjelman rahoittama hanke 'Phosphorus from the seabed and water
quality in Archipelagos – modeling attempt' (2009-2012, 1,18 milj. €). Hankkeessa kartoitetaan ja
mallinnetaan sedimentistä vapautuvan fosforin määrää Saaristomerellä ja Ahvenanmerellä.
Aineistoa voidaan hyödyntää VELMUn mallinnuksen tausta-aineistona.
SELMU - Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama 'VELMU-yhteistyö Selkämerellä'-hanke.
Hankkeessa kootaan tietoa alueella jo toteutetuista kartoituksista ja suunnitellaan ja
koordinoidaan alueella toteutettavia uusia kartoituksia.
SUPERB- Botnia Atlantica Interreg IVA rahoittama hanke "Standardiserad utveckling av
planering och ekologiska redskap" (2011-2013, 996 050 €, EU osuus 50 %). Hankkeen
tarkoituksena on jatkaa ULTRA – hankkeessa aloitettua inventointi- ja datankäsittely menetelmien
kehittämistä ja levittää tietoa uusista menetelmistä koko alueelle. Hanke toteutetaan yhdessä
ruotsalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
SYKE – Suomen ympäristökeskus
TOPCONS – ENPI-naapuruusrahoitusohjelman rahoittama 'Transboundary tool for spatial
planning and conservation of the Gulf of Finland'-hanke (2012-2014, 1,4 milj. €, EU rahoitusosuus
on 80 %.), joka toteutetaan yhteistyössä venäläisten hankepartnereiden kanssa Itäisellä
Suomenlahdella. Hankkeessa kartoitetaan ja mallinnetaan alueen vedenalaista luontoa ja
ihmistoimintojen sijoittumista merellä. Kootuista aineistoista tehdään karttapohjainen
merialuesuunnittelutyökalu.
TY – Turun yliopisto
ULTRA – Merenkurkun alueella toiminut, keväällä 2010 päättynyt kansainvälinen Interreg-hanke
'Utveckling av Lidar-baserat terränganalys för regional utvecling', jossa tutkittiin optisten
kaukokartoitusmenetelmien soveltuvuutta vedenalaisten elinympäristöjen kartoitukseen matalilla
vesialueilla. Hankkeen keräämää tietoa kartoitusmenetelmistä ja sen tuottamien aineistojen
käsittelyä jatketaan SUPERB-hankkeessa.
UUDELY – Uudenmaan ELY-keskus
VARELY – Varsinais-Suomen ELY-keskus
ÅA – Åbo Akademi
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1. Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden

inventointiohjelma (VELMU)
Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma 2004-2015 (VELMU)
palvelee meriluonnon suojelun ja merialueiden käytön yhteen sovittamista. Ohjelman
tavoitteena on tuottaa tietoa Suomen merialueilla esiintyvistä eliöistä ja vedenalaisista
eliöyhteisöistä. Kerättyä tietoa on mahdollista hyödyntää mereisten luontotyyppien ja
Itämeressä elävien eliölajien taantumisen pysäyttämisessä, sekä meriluonnon
monimuotoisuuden suotuisan kehityksen ja tuntemuksen vakiinnuttamisessa. Ohjelma
toteutetaan ekologisesti ja kustannuksellisesti tehokkain keinoin.
VELMUlla on merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ohjelman
tuloksena kerätty tieto meriluonnosta ja mallinnuksella tuotetut kartat auttavat
päätöksentekijöitä sovittamaan luonnon kannalta tärkeät alueet ja ihmistoiminnan yhteen
parhaimmalla mahdollisella tavalla. VELMU tuottaa myös EU:n vesipuite-, luonto- ja
meristrategiapuitedirektiivien edellyttämää tietoa Suomen merialueiden tilasta ja
eliölajien ja –yhteisöjen suotuisan suojelun tasosta, sekä tietoa HELCOMin Baltic Sea
Action Planin tarpeisiin.
VELMU–ohjelman toiminta perustuu kansallisella ja alueellisella tasolla toteutettuihin
vedenalaisiin geologisiin (Kuva 1.) ja biologisiin kartoituksiin (Kuva 2.). Kartoitustiedon
pohjalta mallinnetaan eliöiden ja elinympäristön levinneisyyttä Suomen merialueilla.
Tutkimusohjelman tuottamia karttoja ja tietokantoihin tuotettuja aineistoja voidaan
hyödyntää kansainvälisellä, kansallisella ja alueellisella tasolla esimerkiksi mereisen
Natura 2000 – verkoston riittävyyden arvioinnissa ja merialueiden suunnittelussa.
Vuoden 2011 valtion budjetissa suunnattiin rahoitusta Itämeren suojeluun. Osa tästä
rahoituksesta käytettiin hallitusohjelman mukaisesti VELMU-toimintaan.Lisäykset
VELMU-ohjelman rahoitukseen tehostavat kartoituksien etenemistä olennaisesti.
Kartoituksia tullaan jatkossa kohdentamaan ihmispaineiden vaikutuksessa oleville
alueilla sekä alueilla joilla on havaittu korkea vedenalainen monimuotoisuus. Vuosina
2011-2013 budjettirahoitusta käytetään erityisesti biologisten kenttäkartoitusten
edistämiseen. MMM:n T&K-rahoituksella tehtiin v. 2011 kartoituksia talouskalalajien
lisääntymisalueiden sijoittumisesta. Tämän lisäksi VELMUn budjettirahoituksen
ulkopuoliset hankkerahoitukset mahdollistivat esimerkiksi Suomen rannikon mereisten
Natura 2000-alueitten kartoitustyön laajassa mittakaavassa ja talouskalalajien
lisääntymisalueiden kartoitukset (EU LIFE+ FINMARINET).
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Kuva 1. Geologian tutkimuskeskuksen suorittamat geologiset kartoitukset Suomen merialueella.
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Kuva 2. VELMUssa on vuosina 2004-2011 kartoitettu yli 12 000 ha Suomen
merialueen vedenalaisia elinympäristöjä. Kalojen lisääntymisalueita on kartoitettu
maastossa yli 600 tutkimusalalta tai –linjalta. Kuvan pisteet kuvastavat yksittäisten
kartoituspisteiden sijaintia vedenalaisten elinympäristöjen kartoituksissa.
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2. Ohjelman toteutuminen vuonna 2011
2.1Koordinaatio
VELMUn kokonaisarvion perusteella ohjelman koordinaatiota muutettiin v. 2011 (Kuva
4.). Yhteistyöryhmä lakkautettiin ja sidosryhmäyhteiustyötä sekä ohjelman toteutumisen
arviointia päätettiin jatkaa alueellisten yhteistyöryhmien (AYR) kautta, VELMUseminaareissa sekä erilaisissa teematyöpajoissa.Ohjausryhmää laajennettiin
valtiovarainministeriön, Merivoimien esikunnan ja ympäristöministeriön Rakennetun
ympäristöosaston edustajilla. Liikenne- ja viestintäministeriötä ohjausryhmässä edustaa
Liikennevirasto.
VELMUn ohjausryhmä vastasi v. 2011 inventointiohjelman etenemisestä
ympäristöministeriön johdolla. Keskeisimpinä asioina ohjausryhmän toiminnassa olivat
VELMUn menetelmäohjeistuksen sekä valtion budjettirahalla toteutettavien
maastoinventointien koordinoinnin toteutuksen ohjaus. Ohjausryhmä kokoontui vuonna
2011 neljä kertaa. Luettelo VELMUn ohjausryhmän jäsenistä vuonna 2011 löytyy
Liitteestä 1.

Ohjausryhmä
Ministeriöt
Merivoimien esikunta

Projektiryhmä

Geofysikaaliset
maastokartoitukset

Biologiset
maastokartoitukset

Tiedonhallinta

GTK/SYKE

SYKE/RKTL

SYKE

Alueelliset yhteistyöryhmät
6 kpl

Karttatuotanto,
mallinnus ja
kaukokartoitus
SYKE

Tutkimus ja koulutus
ÅA

Kuva 4. VELMUn organisaatiokaavio v. 2011.

Ympäristöministeriön tulosohjauksessa toimiva Suomen ympäristökeskuksen
merikeskus vastaa VELMU-ohjelman koordinaatiosta käytännön tasolla.
Ympäristöministeriön myäntämä VELMU-rahoitus mahdollisti v. 2011 sen, että
ohjelmalla on ensimmäistä kertaa sen toiminnan aikana täyspäiväinen koordinaattori.
Koordinaattoriksi nimettiin maaliskuun alussa tutkimusprofessori Markku Viitasalo
SYKEstä. Viitasalo toimii projektiryhmän puheenjohtajana ja pysyvänä asiantuntijana
VELMUn ohjausryhmässä.

8

Ohjelman koordinaation tehostamiseksi perustettiin myös koordinaatiotiimi, johon
kuuluvat VELMUn vastuuhenkilö YM:ssä (neuvotteleva virkamies Penina Blankett, tiimin
puheenjohtaja), erikoistutkija Kirsi Kostamo, yksikönpäällikkö Pasi Laihonen ja
tutkimusprofessori Markku Viitasalo. Koordinaatiotiimi varmistaa nopean tiedonkulun
YM:n ja kartoitusohjelman välillä ja valmistelee asioita VELMUn projektiryhmän ja
ohjausryhmän käsittelyyn. Tiimi kokoontui v. 2011 lähes kuukausittain.
VELMUn projektiryhmä vastaa kartoitusohjelman ja sen osaprojektien toiminnan
organisoinnista ja käytännön toteutuksesta, sekä uusien VELMU-hankkeiden ideoinnista
ja muista ajankohtaisista järjestelyistä. Ryhmän rakenne ja tehtävät pysyivät ennallaan
kokonaisarvion jälkeen. Projektiryhmä kokoontui vuonna 2011 viisi kertaa. Luettelo
projektiryhmän jäsenistä löytyy Liitteestä 1.

Inventointiohjelma on jaettu viiteen osaprojektiin, joiden koordinaatiovastuu jakaantuu
seuraavasti:
Osaprojekti

Koordinaatiovastuu Vastuuhenkilö

Geofysikaaliset maastokartoitukset

GTK/SYKE

Jyrki Hämäläinen

Biologiset maastokartoitukset

MH/RKTL

Michael Haldin*/
Antti Lappalainen

Tiedonhallinta

SYKE

Yki Laine

Tutkimus ja koulutus

ÅA

Johanna Mattila

Karttatuotanto, mallinnus ja
kaukokartoitus

SYKE

Anna-Leena Downie

*Erikoissuunnittelija Jan Ekebom vastaa Biologiset maastokartoitukset-osaprojektista 1.12.2011 eteenpäin.

VELMUn ohjausryhmän kokouksessa 15.12.2011 inventointiohjelmalle päätettiin
perustaa kuudes osaprojekti 'Menetelmäkehitys', jonka vastuuhenkilöksi nimitettiin
projektiryhmän esityksestä erikoistutkija Kirsi Kostamo (SYKE).
Alueellisten yhteistyöryhmien toimintaa koordinoi SYKE. Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset (ELY-keskukset) huolehtivat alueellisella tasolla ryhmien
kokoamisesta ja toiminnasta. Lista alueellisten yhteistyöryhmien jäsenistä löytyy
Liitteestä 1.
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2.2

Ympäristöministeriön ja muiden ministeriöiden/tutkimuslaitosten
välinen yhteistyö v. 2011

Ympäristöministeriössä järjestettiin 21.3.2011 ympäristöministeriön ja Merivoimien
kanssa yhteinen pienseminaari 'Ympäristöministeriön ja Merivoimien yhteistyö VELMU
– hankkeessa - tuloksena syntyneiden Tvärminnen edustan merenpohjakarttojen
esittelytilaisuus viranomaisille'. Seminaarissa esiteltiin Merivoimien tutkimuslaitoksen ja
SYKEn yhteistyössä tuottamia karttoja merenpohjan rakenteesta ja sen eliöstöstä
Tvärminnen alueelta. Seminaarissa keskusteltiin myös muista mahdollisista
yhteistyöhankkeista.
Ympäristöministeriössä järjestettiin 27.9.2011 'YMn, OKMn, ÅAn, LTKMn ja SYKEn
VELMU – yhteistyöpienseminaari'. Seminaarissa tarkasteltiin mm. Åbo Akademin
vetämän Tutkimus- ja koulutus-osaprojektin toimintaa ja rahoitusmahdollisuuksia
VELMUn toimintakauden aikana. Lisäksi keskusteltiin Luonnontieteellisen
keskusmuseon roolista VELMU-työssä.

2.3 Rahoitus ja voimavarat
VELMUn rahoitus jakaantui eri rahoituslähteittäin vuonna 2011 seuraavasti:

Omarahoitteinen toiminta
Ministeriöiden myöntämä hankerahoitus
Ulkopuolinen kotimainen rahoitus
Kansainvälinen rahoitus
YHTEENSÄ

768 000 €
339 000 €
41 000 €
803 000€
1 951 000€

Rahoituksen käyttö ja toteutuneet henkilötyökuukaudet jakaantuivat osaprojekteittain
mkl. koordinaatio vuonna 2011 seuraavasti:
RAHOITUS €

HTKK

39 000 €

7

Tutkimus ja koulutus

293 000 €

60

Kaukokartoitus, mallinnus ja karttatuotanto

189 000 €

41

Maastokartoitus GEO-FYS

155 000 €

16

Maastokartoitus BIO

990 000 €

301

Koordinaatio

285 000 €

31

OSAPROJEKTI
Tiedonhallinta

YHTEENSÄ

1 951 000€

456
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2.4 Vuoden 2011 tavoitteiden toteutuminen
Vuosi 2011 oli VELMU-ohjelman seitsemäs täysimittainen toimintavuosi. Vuoden 2011
budjettiin sisällytetty Itämeren suojelumomentin (35.10.232) rahoitus turvaa ohjelman
toimintaa v. 2011-2013 (1,3 milj. €). Rahoitus suunnattiin v. 2011 pääosin biologisiin
maastokartoituksiin ja mallinnukseen sekä ohjelman koordinaatioon. Tämän lisäksi
ohjelman toteutumista edelleen kaikilla Suomen merialueilla edistivät sekä
kansainväliset että kansalliset hankerahoitukset (Liite 2.).

2.4.1 Geofysikaaliset maastokartoitukset
Tavoitteet:
Uusia merenpohjan geologisia kartoituksia toteutetaan Selkämeren alueella mm.
FINMARINET-hankkeen puitteissa vähintään 100-200 km2.

Vuoden 2011 toiminta:
FINMARINET –hankkeen geologiset kenttätyöt kattoivat kesällä 2011 yhteensä 200 km2
Rauman edustalla. Lisäksi Selkämeren eteläosissa tehtiin luotauksia noin 400 km2
alueella.
Pääesikunta myönsi luvan toimittaa FINMARINET-hankepartnereille GTK:n tuottamia
maalajikarttoja Pohjanlahden alueelta (Rauman tasalta pohjoiseen). Lupapäätöksen
mukana saatujen tietojen mukaan Pääesikunta valmistelee turvallisuusluokitusta
merenpohjan kartoitusaineistoille. Vastaava luokitus on jo tehty merenpohjan
mittausaineistoille. Kun luokittelu aikanaan valmistuu, se selkeyttänee aineistojen
jakelua jatkossa.
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen:
Osaprojektille asetetut tavoitteet toteutuivat vuonna 2011.

2.4.2 Biologiset maastokartoitukset
2.4.2.1 Vedenalaisten elinympäristöjen kartoitus
Tavoitteet:
Valtion Itämerimomentin rahoituksella tehdään kartoituksia alueellisella tasolla
voimakkaan käyttöpaineen alaisilla alueilla sekä alueilla, joilla tiedetään olevan korkea
vedenalainen monimuotoisuus.
Voimakkaan käyttöpaineen alaisena olevia alueita kartoitetaan myös pienemmillä
alueilla Saaristomerellä ja Suomenlahdella (ELY-keskukset) (NANNUT).
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Vedenalaisten elinympäristöjen levinneisyyttä (luontodirektiivi) kartoitetaan jo seitsemällä
olemassa olevalla, Suomen rannikolla sijaitsevalla mereisellä Natura 2000-alueella (MH)
(FINMARINET). Metsähallituksen inventointitavoite on Natura-alueilla v. 2011 5000 ha.
Biologisia maastokartoituksia tehdään myös Suomen rannikon offshore-alueilla ja
talousvyöhykkeellä (SYKE) (FINMARINET).
Vuoden 2011 toiminta:
Koottiin VELMUn menetelmäohjeistus eliöiden ja vedenalaisten elinympäristöjen
kartoitustyön yhdenmukaistamiseksi.
ELY-keskukset
ELY-keskukset toteuttivat inventointeja vuonna 2011 yhteensä 896 videopisteellä ja 172
sukelluksella (Taulukko 1):
 POPELY toteutti inventointeja Perämerellä 367 videopisteellä ja suoritti 28
sukellusta, joista 23 oli kasvillisuuslinjoja ja 5 pistesukellusta.
 EPOELY toteutti inventointeja Merenkurkussa 154 videopisteellä ja 16
sukelluksella. Lisäksi kerättiin pohjaeläinnäytteitä 13 tutkimuspisteeltä.
 VARELY toteutti inventointeja Saaristomerellä 58 sukelluskohteessa Taalintehtaan
yleiskaava-alueella sekä pohjoisella Airistolla sataman vaikutusalueella.
 UUDELY keräsi tietoa videoimalla 375 satunnaisesti valitussa pisteessä ja
sukeltamalla 25 kohteessa Raaseporissa Bromarvin ja Tenholan vesialueilla,
sekä Tammisaaren edustalla.
 KASELYn alueella tehtiin kasvillisuus- ja pohjanlaatuinventointeja sukeltaen 12
kohteessa Kotkan edustalla.
VARELY, UUDELY ja KASELY toteuttivat maastoinventointeja NANNUT-hankkeen
puitteissa (Central Baltic Interreg IV rahoitus) (Taulukko 2). Inventointeja suunnattiin
käyttöpainealueille kuten satamien vaikutusalueille ja kaava-alueille vedenalaistiedon
lisäämiseksi suunnitteluprosesseissa.
Syksyn aikana VARELYn aineisto tulkittiin ja tallennettiin vesikasvitietokantaan ja
UUDELY:n videoaineisto tulkittiin. NANNUTissa kerättyjä aineistoja on luokiteltu MH:n
kehittämää luokitus- ja arvotussysteemillä ja aineistoa on toimitettu ÅA:han
mallinnustyöhön.
Suurin osa ELY-keskusten YM:n budjettirahoituksella suoritettavista kartoituksista
siirrettiin vuoden 2012 kesälle, koska rahoitus varmistui vasta vuodenvaihteen jälkeen
jolloin ELYjen ja Metsähallituksen näytteenottosuunnitelmat oli jo lyöty lukkoon.
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Taulukko 1. VELMUn biologisten maastokartoitusten määrä eri merialueilla vuonna
2011.
Merialue
Perämeri
Merenkurkku
Selkämeri
Saaristomeri
Läntinen Suomenlahti
Itäinen Suomenlahti
Itäinen Suomenlahti
Kaikki merialueet
Yhteensä

Toimija
POPELY
EPOELY
VARELY
VARELY
UUDELY
KASELY
SYKE
Metsähallitus

Videopisteet
367
154
20
375
107
6509
7202

Sukellukset
28
16
33
58
25
12
75
247

Metsähallitus
Metsähallituksen viisi maastotiimiä kartoittivat vedenalaisten elinympäristöjen (esim.
riutat, hiekkasärkät) ja lajien esiintymistä Perämeren, Merenkurkun,
Saaristomeren/Selkämeren, Läntisen Suomenlahden ja Itäisen Suomenlahden alueella.
Aineistoja kerättiin videoimalla ns. drop video –menetelmällä (Kuva 4), valokuvaamalla
ja sukeltaen (Taulukko 1). 24.1.2012 mennessä oli 6509 havaintopisteen
videomateriaalista anaalysoitu 5 345 videopistettä. Tulkitsematta oli edelleen 1 164
pistettä. MH:n alkuperäinen tavoite oli 5000 pistettä.

Kuva 4. Drop videointia Perämeren UlkoKrunneilla kesällä 2011. Kuva: Metsähallitus.

Suomen ympäristökeskus
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SYKE kartoitti vedenalaisten elinympäristöjen esiintymistä Itäisellä Suomenlahdella R/V
Muikulla 18.-28.7.2011 ja R/V Arandalla 6.-8.6.2011. Pohjanäytteet kerättiin van Veen
pohjanäytteenottimella. Lisäksi elinympäristöjä videoitiin ROV-videolaitteistolla.
Arandalla videomateriaali kerättiin Loxus Oy:ltä vuokratulla VideoRay Pro4 ROVilla.
Muikulla oli käytössä Metsähallituksen FINMARINET-hankkeen Seabotix LBV ROV, joka
on varustettu 1080i teräväpiirtokameralla, joka tuotti erittäin laadukasta kuvaa pohjan
laadusta ja pohjan pinnalla olleista eliöistä (kuva 5).

Kuva 5. Seabotix LBV teräväpiirto-ROV:in kuvaa Itäisen Suomenlahden pohjalta. Kuvassa kilkki
(Mesidotea entomon), yleinen pohjaäyriäinen, jonka peräpiikin jälkiä koko sedimentin pehmeä
pinta on täynnä.

Vuonna 2011 SYKE keräsi aineistoa 131 tutkimuspisteeltä (Taulukko 2, jossa myös
vuosien 2009 ja 2010 tiedot). Videoita saatiin 107:ltä pisteeltä. Videoinnin esti joissain
tapauksissa tutkimuspisteen liian suuri syvyys. Kaikilta pisteiltä ei myöskään saatu
pohjaeläinnäytettä, yleensä kovan pohjan takia.

Taulukko 2. SYKEn tutkimuspisteiden määrä R/V Muikulla ja R/V Arandalla vuosina
2009-2011.
Kohdealue

2009
Muikku/Aranda

Saaristomeri
Läntinen
Suomenlahti
Itäinen
Suomenlahti
Yhteensä

2010
Muikku/Aranda
110 / 0

2011
Muikku/Aranda

132 / 25

157

2009-11
Yhteensä
110
157

82 / 0

98 / 33

213

192

131

480
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2.4.2.2 Kalojen lisääntymisalueiden kartoitus
Tavoitteet:
Tavoitteena on kartoittaa talouskalojen lisääntymisalueiden sijaintia ja kehittää sekä
maastokartoitusmenetelmiä että kaukokartoitusmenetelmien käyttöä lisääntymisalueiden
kartoituksessa ja mallinnuksessa. Kalojen lisääntymisalueita kartoitetaan
Suomenlahdella (kampela ja piikkikampela) ja Saaristomerellä (silakka, kuha, ahven,
kuore, kampela ja piikkikampela). Numeerisia tavoitteita ei asetettu.
Vuoden 2011 toiminta:
o Pintaveden ominaisuuksia (lämpötila, suolapitoisuus, sameus, näkösyvyys)
kartoitettiin toukokuussa Saaristomerellä 107 näytepisteessä (RKTL).
o Saaristomerellä kartoitettiin sekä ulappa-alueella (silakka, kuha, ahven, kuore;
66 näytelinjaa) että rantavyöhykkeessä (hauki, särkikalat; 41 tutkimuspistettä)
esiintyvien kalanpoikasten levinneisyyttä (RKTL).
o Vuonna 2010 aloitettuja kampelan ja piikkikampelan poikasnuottauksia
jatkettiin pääasiassa etelä- ja lounaisrannikolla yhteensä 40 tutkimuspisteellä
(RKTL).

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen:
Biologiset maastokartoitukset toteutuivat asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kuva 6. Kalanpoikasten esiintymisalueiden kartoitusta v. 2010. RKTL.
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2.4.3 Tiedonhallinta
Tavoitteet:
Kenttäkartoituksissa kerättyjen aineistojen tulkintaa yhdenmukaistetaan edelleen.
Vuoden
2010
maastokartoituksissa
kerätyt
aineistot
tallennetaan
Pohjetietojärjestelmään ja väliaikaiseen vesikasvitietojärjestelmään. Kehitetään VELMUkarttapalvelua FINMARINETin yhteydessä ja laaditaan siihen liittyvät ohjeet aineiston
tuottajille ja karttapalvelun ylläpitäjille. Osallistutaan YMn rahoittaman vesikasvi- ja
habitaattitietojärjestelmän (VEHAB) määrittelytyöhön.
Toiminta:
Tietojärjestelmät
Vuoden 2010 tutkimustuloksia tallennettiin Pohje-tietojärjestelmään ja väliaikaiseen
vesikasvillisuustietojärjestelmään.
VELMUn asiantuntijat osallistuivat vesikasvi- ja habitaattitietojärjestelmän (VEHAB)
määrittelyyn. VELMUn kannalta oleellista järjestelmäkehityksessä on, että tulevaan
järjestelmään on mahdollista siirtää väliaikaisen vesikasvitietokannan tietosisältö, kaikki
ne Metsähallituksen keräämät aineistot, jotka eivät toistaiseksi ole tietokannoissa, sekä
tulevissa VELMU kartoituksissa kerättävät aineistot.
 Tietojärjestelmän kehitystä ohjaavan ohjausryhmän puheenjohtajana toimi EevaLiisa Poutanen (YM) ja käytännön kehitys- ja määrittelytyötä varten perustettua
projektiryhmää Jouko Rissanen (SYKE).
 Työ aloitettiin syyskuussa 2011 ja syksyn aikana tehtiin tietojärjestelmään liittyvää
perusselvitystä, vesikasveihin liittyvän tiedon/aineistojen nykytilan kuvaus, sekä
tietokannan tietosisällön määrittelytyötä.
 Selvitystyön aikana kävi ilmi, että Metsähallituksella on käynnissä mittava LajiGIS
tietojärjestelmähanke, joka tulee sisältämään myös merialueiden eliöstön tietoja ja
on tältä osin päällekkäinen VEHAB-hankkeen kanssa. Tästä johtuen
vesikasvitietojärjestelmää ei todennäköisesti tulla toteuttamaan suunnitellusti
ympäristöhallinnon tietojärjestelmäksi, vaan aineistojen ensisijaisena
tallennuspaikkana tulee toimimaan Metsähallituksen LajiGIS (toteuttajana ESRI
Finland). Johtuen tietokannan rajoitetusta lisenssin rajaamasta käyttäjäryhmästä
(MH ja ympäristöhallinto), VEHAB projektiryhmä tulee esittämään, että SYKE
toteuttaisi tietokantaan selainversion, jotta tietokantaa voidaan käyttää esim.
ympäristöhallinnon OIVA-palvelun kautta.
Karttapalvelu
 Karttapalvelu kehitystyötä jatkettiin SYKEn sisäverkossa toimivalle palvelimelle.
Karttapalvelu julkaistiin huhtikuussa Internetissä
(http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/map.htm)
 Laadittiin ohjeet aineiston tuottajille ja karttapalvelun ylläpitäjille.
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen:
Osaprojektin tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti v. 2011. Mahdollisuus VEHABin ja
LajiGISin yhdistämisestä muutti tavoitteita tietokantakehityksen osalta.
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2.4.4 Karttatuotanto, mallinnus ja kaukokartoitus
Tavoitteet:
Tulkitaan ja luokitellaan Perämereltä ja Merenkurkusta FINMARINET -hankkeessa
kesän 2010 aikana kerätty geologinen aineisto (GTK) ja tuotetaan niistä geologiset
kartat sekä vedenalaiset maisemat vuoden 2010 FINMARINET alueilta (Tammisaaren
EEZ ja Haapasaari). Jatketaan vanhan geologisen kartoitusmateriaalin tulkintaa (GTK).
Jatketaan myös EU:n pohjoisten merialueiden (Itämeri, Pohjanmeri, Irlannin meri)
merigeologisten aineistojen harmonisointia ja luotettavuuden arviointia EMODNET
Geology –projektin puitteissa (GTK).
Arvioidaan ja tarkennetaan vuonna 2010 valmistuneita alustavia vedenalaisten
elinympäristöjen ja lajien esiintymistodennäköisyyksiä kuvaavia malleja vuonna 2010
kerätyillä aineistoilla (SYKE, ÅA).
Tuotetaan Euroopan luontotietojärjestelmän (EUNIS) mereisten elinympäristöjen
luokittelujärjestelmän mukaisia pohjahabitaattikarttoja (SYKE). Tammisaaren edustan
EEZ ja Haapasaarien FINMARINET tutkimusalueelta kerätyn monikeilakaikuluotaus
aineiston perusteella tuotetaan kartat lajien esiintymistodennäköisyyksistä, sekä
luokiteltu habitaattikartta.
Kehitetään ahvenen ja silakan pienpoikasten esiintymisen ja ympäristömuuttujien välille
malleja ja tuotetaan niiden avulla alustavat silakan ja ahvenen lisääntymisalueista
ennustekartat koko Suomenlahden rannikolle (RKTL). Tarkastellaan vuosien välisen
ympäristömuuttujien vaihtelun vaikutuksia kuhan ja hauen lisääntymisalueita kuvaavien
mallien ja karttojen luotettavuuteen Saaristomerellä (RKTL).
Osaprojektin tavoitteisiin kuului myös hyödyntää VELMUn ulkopuolella, esimerkiksi
vesirakennustöihin liittyvää kartoitus- ja mallinnustyötä (esim. Alleco Oy) (SYKE),
selvittää uusien kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämismahdollisuuksia merenpohjan
rakenteen ja vedenalaisten elinympäristöjen kartoittamiseksi (SYKE, RKTL, alueelliset
toimijat), jatkaa yhteistyötä SYKE:n geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikön kanssa
satelliittikuvista mitattavien arvojen hyödynnettävyyden parantamiseksi VELMUn
mallinnustarkoituksiin (RKTL, SYKE), käynnistää yhteistyö SYKEn virtaus- ja 3D mallinnusryhmien kanssa uusien ympäristömuuttuja-aineistojen kehittelyssä, sekä avata
keskusteluyhteys muissa kuin meriympäristössä tapahtuvaa habitaattien ja lajien
esiintymismallinnusta tekevien tahojen kanssa.
Toiminta:
 Perämereltä ja Merenkurkusta FINMARINET -hankkeessa kesän 2010 aikana
kerätty geologinen aineisto on tulkittu ja luovutettu yhteistyökumppaneille (GTK).
 Vedenalaisten maisemien kuvaus FINMARINET alueilta (Tammisaaren EEZ ja
Haapasaari) valmistui (GTK).
 Aloitettiin vanhan geologisen kartoitusmateriaalin tulkinta paikkatietoaineistoiksi
Itämerimomentin rahoituksella (GTK).
 EU:n pohjoisten merialueiden (Itämeri, Pohjanmeri, Irlannin meri)
merigeologisten aineistojen harmonisoinnin ja luotettavuuden arvioinnin pohjalta
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syntyi koko Euroopan merialueiden geologinen kartta jota tarkennetaan vuonna
2012 (EMODNET Geology –projekti, GTK).
 Tutkittiin ja vertailtiin eri mallinnusmenetelmien tehokkuutta merenpohjan lajien
ja habitaattien mallinnuksessa, ympäristömuuttujien soveltuvuutta mallinnukseen,
sekä lajien mallinnettavuutta PREHAB-hankkeessa (SYKE, ÅA) (Taulukko 3).
Hanke päättyi vuoden 2011 lopulla ja siitä on valmisteilla useita tieteellisiä
julkaisuja.
 Arvioitiin ja tarkennettiin v. 2009 valmistuneita alustavia vedenalaisten
elinympäristöjen ja lajien esiintymistodennäköisyyksiä kuvaavia malleja v. 2010
kerätyillä aineistoilla (SYKE, ÅA) (Taulukko 3).
 Tvärminnen edustalla vuonna 2007 SYKEn ja MERIVTLn yhteistyönä tehdyn
kartoituksen monikeilaluodatut aineistot ja niiden perusteella tehty habitaattikartta
valmistuivat ja ne esiteltiin Ympäristöministeriölle, sekä Merivoimille, sekä
kansainvälisessä GEOHAB 2011 konferenssissa Helsingissä (SYKE, MERIVTL)
 Tehtiin NANNUT–hankkeen tarkoista videokartoituksista Bromarvin
ympäristössä pohjanlaatu- sekä lajimallinnuksia ja niistä alustavia karttoja (SYKE)
(Taulukko 3).
 EUNIS habitaattikarttoja ei puutteellisten pohjanlaatuaineistojen vuoksi ole
edelleenkään voitu tuottaa. Prosessia Pääesikunnan luvan saamiseksi
pohjanlaatuaineistojen luovuttamiseen on jatkettu. SYKE on käynyt neuvotteluja
myös Liikenneviraston ja Meritaito Oy:n kanssa aineistojen
käsittelymahdollisuuksista näiden turvallisuusluokitetuissa tiloissa.
 Tuotettiin hauelle ja kuhalle Saaristomerelle lisääntymisaluemallit NANNUThankkeessa (Taulukko 3).
 Silakan ja ahvenen osalta jatkettiin mallien kehittämistä myös Suomenlahden
aineistoille.
 Jatkettiin yhteistyötä SYKEn GEO-yksikön kanssa jatkettiin ja tiivistettiin.
kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämismahdollisuuksien arviointia (FreshMon-,
GISBLOOM- ja SUPERB-hankkeet).
 Keskusteluyhteys 3-D mallinnusta tekevien tahojen kanssa on avattu, ja sitä
kehitetään vuonna 2012 konkreettisin esimerkein.
 Alleco Oy toimitti mallinnettua aineistoa VELMUn karttaportaaliin.
 Aloitettiin v. 2012 näytteenottopisteistön määrittäminen merialueittein olemassa
oleviin aineistoihin perustuen (SYKE, Metsähallitus ja ELY-keskukset).
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Taulukko 3. Karttatuotanto, mallinnus- ja kaukokartoitus-osaprojektin eteneminen vuonna 2011.

TAVOITTEET 2011

TOTEUTUNEET 2011

PROJEKTI/
LAITOS

Geologiset ja fysikaaliset aineistot
Tulkitaan aikaisempien vuosina
kertynyttä luotausaineistoa

Aikaisempina vuosina kertyneen geologisen luotausaineiston tulkinta geologiseksi
.
karttamateriaaliksi on aloitettu.

GTK

Olemassa olevan aineiston jakamista varten tarvittava lupaprosessi on vielä kesken.
GTK:n v. 2010 aikana kerätty
geologinen aineisto tulkitaan ja
luokitellaan biologisesti
merkittävämpään luokkajakoon

Toteutunut suunnitellusti.

FINMARINET
(GTK)

Vedenalaisten elinympäristöjen ja lajien levinneisyyden mallinnus, sekä vedenalaiset maisemat
Vedenalaiset maisemakartat
Tammisaaren ja Itäisen
Suomenlahden FINMARINEThankkeen kohdealueelta.

Toteutunut suunnitellusti.

Vedenalaisten elinympäristöjen
esiintymistä kuvaavien
ennustekarttojen tuottaminen
Saaristomerelle.

Saaristomeren alueelle on tehty usean lajin esiintymismallit neljällä eri
mallinnusmenetelmällä. Malleihin pohjautuvia ennustekarttoja ei ole vielä tehty. Ne tehdään
neljän mallinnusmenetelmän yhdistettyinä ennusteina, niistä muuttujista, joiden mallit on
katsottu riittävän luotettaviksi, vuoden 2012 alussa.

Mereisten elinympäristöjen
luokittelujärjestelmän (EUNIS)
mukaiset pohjahabitaattikartat
FINMARINET tutkimusalueille

Ongelmia edelleen tausta-aineistojen saamisessa.

FINMARINET
(GTK)
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PREHAB
(SYKE)

FINMARINET
(SYKE)

Tammisaaren edustan EEZ ja
Haapasaarien FINMARINET
tutkimusalueelta kerättyyn
monikeilakaikuluotaus aineistoon
perustuvat kartat lajien
esiintymistodennäköisyyksistä,
sekä luokitelut habitaattikartat.

Eivät toteutuneet. Näiden sijaan toteutettiin vuonna 2007 tehdyn Tvärminnen alueen
monikeilakaikuluotausaineiston viimein valmistuttua tämän alueen yhteisömallinnus ja
habitaattikartta. Tammisaaren ja Haapasaarien alueelta biologiset aineistot eivät valmistuneet
ajoissa, joten vanhemman aineiston valmistuttua tämä katsottiin ensisijaiseksi ja muiden
aineistojen käsittelyä lykättiin.

FINMARINET
(SYKE)

Kalojen lisääntymisalueiden mallinnus
Ahvenen ja silakan pienpoikasten
mallit ja alustavat
lisääntymisaluekartat koko
Suomenlahden rannikolle

Eivät toteutuneet, mallien kehittämistä jatketaan v. 2012.

RKTL

Vuosien välisen vaihtelun
mahdollisten vaikutusten tarkastelu
kuhan ja hauen lisääntymisalueita
kuvaavien mallien ja karttojen
luotettavuuteen esimerkkialueella
Saaristomerellä

Toteutunut suunnitellusti

RKTL

Mallien ja todennäköisyyskarttojen
toimivuuden testaus
(pääkaupunkiseudulta kerätyn
aineiston avulla)

Ahvenen ja silakan osalta testausta jatketaan.

RKTL

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntämismahdollisuuksia osana VELMUn kenttätöiden
suunnittelua ja mallintamista selvitetään v. 2011 perustetussa VELMUn 'Menetelmäkehitys'osaprojektissa.

SYKE

Kaukokartoitus
Uusien kaukokartoitusmenetelmien
hyödyntämismahdollisuuksien
kartoitus
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Yhteistyö SYKE:n geoinformatiikkaja alueidenkäyttöyksikön kanssa
satelliittikuvista mitattavien arvojen
hyödynnettävyyden parantamiseksi
VELMUn mallinnustarkoituksiin

Toteutunut suunnitellusti

Muu toiminta
Yhteistyö käynnistäminen SYKEn
virtaus- ja 3D -mallinnusryhmien
kanssa uusien ympäristömuuttujaaineistojen kehittelyssä

Toteutunut suunnitellusti.

Keskusteluyhteyden avaaminen
muissa kuin meriympäristössä
tapahtuvaa habitaattien ja lajien
esiintymismallinnusta tekevien
tahojen kanssa

Toteutunut osittain.

Haetaan kansainvälistä rahoitusta

Saatiin rahoitusta ENPI-naapuruusrahoitusohjelmasta TOPCONS-hankkeelle
(Transboundary tool for spatial planning and conservation of the Gulf of Finland) (1,4 milj. €,
EUn rahoitusosuus 80 %, 2012-2014). Hanke toteutetaan yhteistyössä venäläisten
hankepartnereiden kanssa Itäisellä Suomenlahdella. Ja siinä kartoitetaan ja mallinnetaan
alueen vedenalaista luontoa ja ihmistoimintojen sijoittumista merellä. Kootuista aineistoista
tehdään karttapohjainen merialuesuunnittelutyökalu.

SYKE

Merikotka,
SYKE, GTK,
RKTL, MH, HY
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Asetettujen tavoitteiden toteutuminen:
Osaprojektille asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin. Tietoaineistojen siirtymisessä eri
toimijoiden välillä oli kuitenkin edelleen ongelmia, joten esimerkiksi vedenalaisten
maisemakarttojen tuottaminen eteni oletettua hitaammin mikä rajoittaa
karttatuotantotyön mahdollisuuksia. Niinpä EUNIS karttoja ei vieläkään ollut mahdollista
tuottaa aineistojen puuttuessa. Biologisten aineiston valmistumisessa oleva viive
heijastui myös Tammisaaren ja Haapasaarien alueen monikeilakaikuluotausaineiston
tulkitsemiseen biologisiksi habitaattikartoiksi. EUNIS-karttojen sijaan toteutettiin
Bromarvin alueelta NANNUT hankkeessa kerätyllä aineistolla tarkempia
habitaattimalleja. Lisäksi tehtiin 2007 tehdyn Tvärminnen alueen
monikeilakaikuluotausaineistoon ja näytteenottoon viimein valmistuttua
yhteisömallinnusta ja habitaattikartta v. 2007 aineistoon perustuen.

2.4.5 Tutkimus ja koulutus
Tavoitteet:
VELMUn tutkimushankkeet (FINMARINET, PREHAB ja SEABED) jatkuvat
suunnitelmien mukaisesti. Osaprojekti jatkaa NordForsk verkoston 'Nordic Network for
Marine Inventories and Modeling' koordinoimista järjestämällä työpajoja ja edistämällä
tutkijoiden liikkuvuutta edistämään VELMU-työtä ja tutkimusta. VELMUn tutkimushanke
PREHAB järjestää kansainvälisen kurssin ekosysteemimallinnuksesta,
ekosysteemipalvelujen taloudellisesta arvottamisesta, ja näiden tekniikoiden
soveltamisesta aluesuunnittelussa. Kansainvälisen GeoHab-kokouksen (Helsinki, kevät
2011) yhteydessä on tavoitteena järjestää pienimuotoinen työpaja joko mallien
soveltamisesta tai videoaineiston tulkinnasta NordForsk-verkoston jäsenille. VELMUkoulutusta on järjestetään Perämeren ja Selkämeren alueellisille yhteistyöryhmille.
FT Martin Snickars valmistelee ohjeistusta ennustavien- ja vastavaikutusmuuttujien
käyttömahdollisuuksista habitaattimallinnuksessa.
Elektronisesti julkaistuista tieteellisistä artikkeleista ja erilaisista raporteista koostuvan
virtuaalikirjaston kokoamista jatketaan (ÅA). Pyritään myös varmistamaan osaprojektin
rahoitus tuleviksi vuosiksi.
Vuoden 2011 toiminta:
Osaprojektissa on jatkunut kolme suurta VELMU-ohjelman tutkimus- ja
inventointiprojektia (FINMARINET, PREHAB ja SEABED). Tämän lisäksi osaprojekti on
koordinoinut kansainvälistä tutkija- ja asiantuntijaverkostoa (Nordic Network for Marine
Inventories and Modeling 2009-2012).
Osaprojekti järjesti vuonna 2011 seuraavat koulutustilaisuudet:
 Asiantuntijaverkosto Nordic Network for Marine Inventories and Modeling 20092012 järjesti kolmannen työpajansa maaliskuussa Bergenissä yhteistyössä
Institute of Marine Researchin (IMR) kanssa. Työpajan aiheena oli selvittää eri
biologisia ja geologisia kartoitusmenetelmiä ja niiden vahvuuksia ja
käyttömahdollisuuksia (Biological and geological inventories and field
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methodology for mapping and prediction). Suomesta työpajaan osallistui
edustajia ÅAsta, MHsta, SYKEstä, GTKsta ja Nannut-hankkeesta.
 Husön biologisella asemalla pidettiin 22.2- 3.3.2011 PREHAB-hankkeen
puitteissa kansainvälinen monitieteinen kurssi johon osallistui 16 jatkoopiskelijaa. Kurssi (”Ecological, economical and institutional challenges for spatial
planning in the Baltic - a multidisciplinary introductory course on ecological
mapping and economic valuation of coastal areas”) käsitteli
ekosysteemimallinnusta, ekosysteemipalvelujen taloudellista arvottamista ja
näiden tekniikoiden soveltamista merien aluesuunnittelussa.
 Oulussa järjestettiin 27.9.2011 vesisammalten lajistoon ja lajien tunnistamiseen
liittyvä työpaja. Luennoitsijana toimi yli-intendentti Risto Virtanen (Oulun
kasvimuseo).
Osaprojektissa on seurattu alan kansainvälistä kurssitarjontaa Itämeren maissa ja
virtuaalikirjaston kokoaminen jatkuu.
Tavoitteiden toteutuminen:
Osaprojektille asetetut tavoitteet toteutuivat melko hyvin vuonna 2011. GeoHabkokouksen yhteydessä ei järjestetty NordForsk verkoston jäsenille työpajaa, koska
GEOHAB-ohjelma oli jo sinänsä mielenkiintoinen ja intensiivinen, eikä toista viikkoa
intensiivistä työpajatyöskentelyä katsottu tarpeelliseksi. Verkostomme kansainväliset
jäsenet olivat melko huonosti edustettuina (lukuun ottamatta ruotsalaisia) GeoHabkokouksessa.
Osahankkeen tulevaisuus on epävarma, koska yliopistolain muutoksen myötä opetus- ja
kulttuuriministeriö ei enää myönnä erillisrahoitusta VELMUlle ja Åbo Akademin
mahdollisuudet rahoittaa VELMUa ovat rajalliset. Asiaa käsiteltiin VELMUn projekti- ja
ohjausryhmissä 2011 ja rahoitusneuvotteluja eri osapuolten välillä jatketaan vuoden
2012 aikana.

2.4.6 Alueelliset yhteistyöryhmien toiminta v. 2011
VELMUn alueellisten yhteistyöryhmien toiminta painottuu merialuetasolle, joskin
hankkeissa on mukana usein myös valtakunnallisen tason toimijoita. Keväällä 2011
käynnistyi laaja usean AYR:n alueella tehtävä yhteistyöhanke Nature and nurture of the
Northern Baltic Sea (NANNUT), jota vetää Yrkeshögskolan Novia. Alueellisten
yhteistyöryhmien VELMU-toimintaan käyttämä rahoitus on esitetty Taulukossa 4. Vain
pieni osa YM:n VELMUlle osoitetusta budjettirahoituksesta käytettiin v. 2011 toimintaan
ja rahaa siirrettiinkin vuodelle 2012.
Perämeren AYR
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoimissa maastokartoituksissa koottiin
aineistoa 350 videopisteellä ja 5 sukelluslinjalla. POLMU-hankkeessa koottiin tietoja
Perämeren merialueella tehtyjen ympäristövaikutusten arvioinneista (YVA) Exceltaulukkoon ja paikkatietoaineistoiksi. Alueellinen yhteistyöryhmä kokoontui kerran.
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Merenkurkun AYR
Botnia Atlantica Interreg hankken Stöd för ekosystembaserad planering av havsmiljön
med hjälp av geografiskt informationssystem (SEAGIS) rahoitus varmistui v. 2100-2014.
Hankkeen tavoitteena on edistää rannikon vesialueiden suunnittelua siten, että
kohderyhmänä ovat alueelliset viranomaiset ja kunnat Suomessa ja Ruotsissa.
POLMU- hankkeessa kartoitettiin vedenalaisia elinympäristöjä Rauman,
Uudenkaupungin ja Kristiinankaupungin saaristoissa. Hankkeessa kehitetään
vedenalaisten elinympäristöjen kartoitusmenetelmiä ja luoda karttapohjainen
aputyöväline kartoituskohtien priorisointia varten. Tulokset valmistuvat keväällä 2012.
Vedenalaisia habitaatteja kartoitettiin myös Metsähallituksen vetämässä SUPERBhankkeessa. RKTL selvitti 'Siianpoikaistuotannon, siikakantojen ja –kalastuksen tilanne'
Interreg-hankkeessa (INTERSIK) siikakantojen tilaa Merenkurkun alueella.
Merenkurkun AYR kokoontui v. 2011 kerran. Kokouksessa esiteltiin SUPERB- ja
POLMU-hankkeita ja suunniteltiin v. 2012 inventointiohjelmaa.
Selkämeren AYR
Tuotettiin SYKEn rahoituksella Suomen rannikot kattavat kartat sameudesta ja
suolaisuudesta. Aineistojen perusteella muodostettiin ns. perusvyöhykkeet, joita
hyödynnettiin SYKE:n laatimassa v. 2012-14 inventointien pisterungossa. Lisäksi
osallistuttiin VELMUn menetelmäohjeistuksen tekemiseen, liittyen erityisesti
inventoitavien alueiden valintaan. SELMU- ja POLMU-hankkeiden tulokset:
SELMU-hanke
 Kehitettiin suunnittelupohja Selkämerellä tehtäviä inventointeja varten ja tuotettiin
sitä varten tarvittavat paikkatietoaineistot (Selkämeren sameus- ja suolaisuuskartat,
priorisoitavat vyöhykkeet). Suunnitelmien pohjalta tuotettiin Selkämerelle pisterunko,
jota käytettiin kesän 2011 Selkämeren SELMU- ja POLMU-inventoinneissa.
 Osallistuttiin VELMUn menetelmäohjeistuksen tekemiseen, liittyen erityisesti
inventoitavien alueiden valintaan.
 Inventoitiin 18 sukelluslinjaa Selkämerellä ostopalveluna joiden tuottamat aineistot
tallennettiin väliaikaiseen vesikasvitietokantaan.
 Kerättiin pohjaeläinnäytteitä Turun yliopiston Evoluutiobiologian
sovelluskeskukselle, joka teki niistä geneettisiä analyyseja. Analyysien tarkoituksena
oli mm. testata menetelmien soveltuvuutta lajien määrittämiseen sekä tutkia
Selkämeren lajiston geneettistä eriytymistä.
 Osallistuttiin NANNUT-karttapalvelun tekniseen kehittämiseen. Tuotetut aineistot
(sameus, saliniteetti, sukelluslinjojen tulokset) liitettiin osaksi NANNUTkarttapalvelua.
 Kirjoitettiin raportti, jossa selvitettiin Selkämeren alueella tehtyjä vedenalaisluonnon
tutkimuksia.
 Järjestettiin yksi AYR-kokous ja osallistuttiin VELMUn projektiryhmän kokouksiin.
POLMU-hanke
EPOELYn rekrytoima kahden hengen ryhmä teki 9 sukelluslinjaa Rauman ja
Uudenkaupungin edustoilla. Aineistot tallennettiin väliaikaiseen
vesikasvitietokantaan.
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Kerättiin rakkolevänäytteitä Turun yliopiston Evoluutiobiologian sovelluskeskukselle
ja Åbo akademille, jotka tutkivat niistä Fucus vesiculosuksen ja Fucus radicansin
morfologisia ja geneettisiä eroja.
Haettiin hankkeelle uutta rahoitusta vuodelle 2012 yhdessä POPELYn ja EPOELYn
kanssa, tarkoituksena kehittää ilmakuvausmenetelmiä fladojen kartoittamiseen.
Saaristomeren AYR
Vuonna VARELYssä työskenteli osa-aikainen suunnittelija, joka huolehti VARELYn
NANNUT-työn etenemisestä ja toimi yhdyshenkilönä Saaristomeren AYR:issä. Kesällä
2011 VARELY teetti sukellusinventointeja Kemiönsaaren Taalintehtaan yleiskaavaalueella ja Airiston pohjoisosassa 58 kohteessa. Sukellustyön rahoitti NANNUT-hanke,
joten YM:n Itämerimomentin rahoitusta ei käytetty 2011.
NANNUT-hankkeen aineistoa on julkaistu Lounaispaikan ylläpitämässä karttaportaalissa
ja se on toimitettu OILRISK-hankkeen karttasovellukseen vedenalaisluonnon
huomioimiseksi öljyntorjunnan suuntaamisessa.
Saaristomeren AYR kokoontui vuonna 2011 kaksi kertaa. Keväällä järjestettiin Saaristoja Selkämerellä maastotöitä tekeville inventointien suunnittelukokous. Syksyllä
järjestettiin varsinainen AYR-kokous, jossa käytiin läpi kesän maastotöitä ja keskusteltiin
seuraavien vuosien inventoinneissa priorisoitavista alueista.
Läntisen Suomenlahden AYR
Läntisen Suomenlahden AYR:n toiminnassa vuonna 2011 oli keskeistä NANNUThankkeen toteuttaminen. Hankkeessa on tehty inventointeja sekä kehitetty menetelmiä
inventointiaineistojen hyödyntämiseen aluesuunnittelussa. YM:n Itämerimomentin
rahoitusta ei käytetty 2011.
Itäisen Suomenlahden AYR
NANNUT-hankeen toteutus jatkui vuonna 2011 osa-aikaisen hankesuunnittelijan voimin.
Hankkeessa kerättiin alueellista tietoa vedenalaisesta luonnosta sekä tutkittiin
satamatoimintojen vaikutuksia vedenalaiseen luontoon. Kesällä toteutettiin
sukellusinventointeja Kotkan edustalla NANNUT- ja VELMU-hankkeiden
yhteisrahoituksella. YM:n Itämerimomentin rahaa (35.10.232) käytettiin vain yhteen
sukellukseen. Kartoitusten tulokset analysoitiin ja ne liitetään NANNUT-hankkeen
karttapalveluun vuoden 2012 alussa. NANNUT-suunnittelija toimi myös Itäisen
Suomenlahden AYR:in yhteyshenkilönä.
Itäisen Suomenlahden AYR kokoontui vuonna 2011 kerran. Kokouksessa selvitettiin
alueellisten toimijoiden tarpeita vedenalaisten inventointien suhteen. Näiden perusteella
valmisteltiin inventointisuunnitelmaa 2012 yhteistyössä SYKEn ja Metsähallituksen
kanssa.
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Taulukko 4. Alueellisten yhteistyöryhmien rahoitus ympäristöministeriön
Itämerimomentista (35.10.232) ja sen käyttö VELMU-toimintaan 2011. Taulukko ei
sisällä hankkeiden ulkopuolisen rahoituksen osuutta.
AYR
(vastuutaho)

Rahoitus
(YM myöntö
2011)

Käyttö
€

Ylijäämä
€

Toiminta

Perämeri
(POPELY)
Merenkurkku
(EPOELY)
Selkämeri
(VARELY)
Saaristomeri
(VARELY)

134 000

36 000

98 000

Inventoinnit, AYR:n kokous, VELMUn
projektiryhmä.

60 000

10 000

50 000

Inventoinnit, POLMU-hanke, SeaGIS-hankkeen
käynnistys, VELMUn projektiryhmä.

107 000

2 000

105 000

Inventoinnit, SELMU- ja POLMU-hankkeet, AYR:n
kokous, VELMUn projektiryhmä.

57 000

0

57 000

Läntinen
Suomenlahti
(UUDELY)
Itäinen
Suomenlahti
(KASELY)
Yhteensä

100 000

0

100 000

Inventoinnit, hanketoiminta, AYR:n kokoukset,
VELMUn projektiryhmä. Kaikki toiminta muulla
rahoituksella.
Inventoinnit, hanketoiminta, VELMUn
projektiryhmä. Kaikki toiminta muulla rahoituksella.

100 000

855

99 145

558 000

48 855

509 145

Inventoinnit, hanketoiminta, AYR:n kokous,
VELMUn projektiryhmä.
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3. Ohjelman vaikuttavuus
2.5 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
VELMU saa tukensa nykyisestä hallitusohjelmasta ja sillä kerätään tietoa Suomen
merialueiden tilasta sekä eliölajien ja -yhteisöjen suojelun tasosta useiden EUdirektiivien ja kansainvälisten sopimusten tarpeisiin (Taulukko 5). VELMUlla on myös
merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ohjelman tuottama tieto ja kartat
auttavat päätöksentekijöitä merialuesuunnittelussa eli luonnon kannalta tärkeiden
alueiden ja ihmistoiminnan yhteensovittamisessa (Kuva 7). Merialuesuunnittelun
kannalta ajankohtaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi rantarakentaminen, ruoppaukset,
merisoranotto ja merialueille suunnitellut tuulipuistot. Aineistoja on käytetty myös YVAprosessissa olevien hankkeiden vaikutusten arvioinneissa ja ympäristöministeriön
valmisteilla olevan tuulivoimaohjeistuksen tausta-aineistoina.

Kuva 7. Kalojen lisääntymisaluemalli Itäiselle Suomenlahdelle. Vihreät alueet: hauen
lisääntymisalue, punaiset alueet: särjen lisääntymisalue, ruskeat alueet: sekä hauen että särjen
lisääntymisalue. Kuvaan piirretty myös alueella risteilevät väylät, kaapelit ja ym. putket. VELMUaineiston ja ihmispaineaineiston yhdistelyä voidaan käyttää merialuesuunnittelussa.

27

2.6 Asiantuntijatehtävät
VELMUn tutkijat osallistuivat aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen
asiantuntijatyöhön esimerkiksi HELCOMin hankkeissa BRISK, CORESET ja RedList,
joissa kaikissa hyödynnettiin VELMUn tuottamaa tietoa. Myös kansallisen
merenhoitosuunnitelman geologiseen ja biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät
kysymykset ovat olleet VELMUn asiantuntijoiden työstettävänä. VELMU-tutkijat tulevat
osallistumaan myös luontodirektiivin määrävälein tapahtuviin raportointeihin.
VELMU-aineistot ja -asiantuntemus ovat olleet HELCOM-VASABmerialuesuunnittelutyöryhmän tausta-aineistoina prosessissa, jossa kehitetään
ekosysteemipohjaista lähestymistapaa merialuesuunnitteluun. Aineistoja on käytetty
myös Espoon sopimuksen (Convention on Environmental Impact Assessment in a
Transboundary Context) mukaisissa kansainvälisissä YVA-arvioinneissa (mm. Ruotsissa
ja Virossa toteutettavat tuulipuistohankkeet).
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Taulukko 5. Eräitä VELMUlle merkityksellisiä ohjelmia ja sopimuksia, joiden
toimeenpanoon, arviointiin ja raportointeihin VELMU-ohjelman tietoja ja osaamista
voidaan käyttää.
Ohjelma/sopimus

Keskeinen VELMUa koskeva sisältö

Pääministeri Jyrki Kataisen
hallituksen ohjelma
(22.6.2011)

”hallitus tehostaa luonnon monimuotoisuuden suojelua, harjoittaa
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja varmistaa toimien riittävän
rahoituksen, jotta luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen voidaan
pysäyttää vuoteen 2020 mennessä”.
”turvataan VELMU-ohjelmalla vedenalaista meriluontoa koskevan
tietopohjan hankkiminen.”

Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi yhteisön
meriympäristöpolitiikan
puitteista
(meristrategiadirektiivi; 2008)

Pohjaekosysteemeihin ei saa kohdistua haitallisia vaikutuksia,
luontotyyppien laatu ja esiintyminen ja lajien levinneisyys ja runsaus pitää
vastata ”vallitsevia fysiografisia, maantieteellisiä ja ilmastollisia oloja”.

HELCOMin Itämeren
suojelun toimintaohjelma,
Baltic Sea Action Plan
(2007)

Tavoite: saattaa Itämeri hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä ja
määrittää Itämeren lajien ja biotooppien uhanalaisuus.

Suomen Itämeren
suojeluohjelma (2002)

Tavoite: suojella ja säilyttää meri- ja rannikkoluonnon luontotyyppejä ja
lajeja siten, että ne ovat biologisesti ja alueellisesti edustavia.

Jäsenvaltioiden on vuoteen 2014 mennessä pantava täytäntöön
seurantaohjelmat, joiden tulee kattaa biologisen monimuotoisuuden
kannalta erityisen kiinnostavat luontotyypit ja antaa tietoja vesikasveista,
makrolevistä, pohjaeläimistöstä sekä kalapopulaatioista.

Työhön esitetään tarvittavan vedenalaisten maisemien, luontotyyppien ja
lajien kartoitusta. Lisäksi kehitetään yhtenäinen luonnonsuojelualueiden
verkosto, Baltic Sea Protection Areas.

Ohjelmassa päätettiin laatia ja toteuttaa "meri- ja rannikkoluontoa koskeva
inventointiohjelma, joka ulotetaan koskemaan myös vedenalaista luontoa".
EU:n vesipolitiikan
puitedirektiivi (VPD, 2000)

Tavoite: saavuttaa hyvä pinta- ja pohjavesien tila vuoteen 2015 mennessä.
VPD koskee ’rannikkovesiä’ (yhden meripeninkulman etäisyydellä
uloimpien merenluotojen kautta kulkevasta ’perusviivasta’).

EU:n luontodirektiivi (1992)

Tavoite: lajien ja luontotyyppien suojelu.
Direktiivin liitteessä I mainittuja mereisiä luontotyyppejä ovat vedenalaiset
hiekkasärkät, hiekkarannat, harjusaaret, riutat (mm. kallioiset karikot),
laajat matalat lahdet, kapeat murtovesilahdet ja jokisuistot sekä rannikon
laguunit (fladat ja kluuvit). Liitteen IV merialueillamme esiintyviä lajeja ovat
upossarpio Alisma wahlenbergii ja nelilehtivesikuusi Hippuris tetraphylla
sekä kaloista kivisimppu ja rantanuoliainen.

Biologista monimuotoisuutta
koskeva YK:n yleissopimus
(UN Convention on
Biological Diversity, CBD,
1992) sekä sen jälkeiset
COP-kokoukset (Contract of
Parties)

Tavoite: maapallon ekosysteemien, eläin- ja kasvilajien sekä niiden
perintötekijöiden monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen kestävä
käyttö sekä luonnon geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen
oikeudenmukainen jako.

Bernin yleissopimus (1979)

Tavoite: Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden
elinympäristön suojelu.

Ramsarin sopimus (1971)

Tavoite: kosteikkojen ja vesialueiden suojelu.

Kaikista maailman merialueista edellytetään suojeltavan 10%.
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2.7 Viestintä
VELMU-ohjelman toimintaa ja tuloksia on esitelty mm. seuraavissa kokouksissa ja
seminaareissa:
Kansainväliset kokoukset
 SOLUTIONS 2011 –kokous, Markku Viitasalo, Turku 31.1.2011
GEOHAB – Marine Geological and Biological Habitat Mapping, Yhteensä 7
esitelmää mm. FINMARINET- ja PREHAB-hankkeiden tuloksista. Espoo 3.6.5.2011.
 ICES WGMHM (Working group on Marine Habitat Mapping) annual meeting in
Calvi, Corsika, France, 10.-13.5.2011.
 HELCOM HABITAT – 13 kokous Kööpenhaminassa 24.-27.5.2011.
 Baltic Sea Science Conference 2011, 22-26.8.2011, Pietari. Yhteensä 6
esitelmää mm. FINMARINET-, PREHAB- ja SEABED-hankkeiden tuloksista.
 Uumajan yliopisto, kutsuesitelmä, Markku Viitasalo, 6.12.2011.
 Suomenlahden kolmikantayhteistyö -tutkijakokous, Kirsi Kostamo, Tallinna 12.13.12.2011.
Kansalliset seminaarit/esitykset
 Tieteen Päivät, Markku Viitasalo, 15.1.2011.
 Kotkan meripäivät: Kirsi Kostamo puhujana seminaarissa 'Mitä minä tekisin
itämeren hyväksi'. Lisäksi VELMUa esiteltiin SYKEn ja MH:n osastoilla
Itämerikylässä. 28.-30.7.2011
 Suomen Luonnonsuojeluliiton Itämeritilaisuus, Markku Viitasalo, 13.9.2011
 Vuoden 2010 kenttätöitä esiteltiin Suomenlahden kalastusalueiden kokouksissa
(Hamina, Virolahti, Pernaja), Nylands Fiskarförbundet-yhdistyksen kokouksessa
ja NANNUT-hankkeen kokouksissa ja seminaareissa (RKTL).
Näyttelyt
 Helsingin merimaailma (SeaLife) 21.2.-17.4.2011: 'Itämeren vedenalainen lumo' näyttely, joka koostui vedenalaisista valokuvista, rollupeista ja videokoosteista.
Kävijämääräksi arvioitiin 40 637 henkilöä, joista puolet lapsia. Peacock-teatterin
aulassa pystyssä ollut näyttely keräsi tämän lisäksi vielä noin 6000
teatterinäytöksessä käynyttä katsojaa. Näyttely siirtyy 2012 muihin kaupunkeihin.
VELMU-ohjelman tutkijat osallistuvat aktiivisesti suurelle yleisölle suunnattuun
viestintään esiintymällä mediassa, erilaisten järjestöjen tilaisuuksissa sekä kouluissa ja
oppilaitoksissa (Kuva 8).
Tiedotustoimintaa tehtiin kertomalla meriluonnon monimuotoisuudesta ja siihen
kohdistuvista uhista sekä peruskoulujen että lukioiden oppilaille, mutta myös eri
yliopistojen opiskelijoille.
Vuosittainen VELMU-seminaari järjestettiin 8.12.2011 YM:ssä otisikolla "Millaista tietoa
tarvitsemme vedenalaisesta meriluonnosta Suomen velvoitteiden täyttämiseksi?"
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VELMUn tutkijat antoivat vuoden aikana lukuisan joukon haastatteluja sekä
valtakunnalliselle että alueelliselle lehdistölle. Tutkijat kirjoittivat myös vedenalaiseen
luontoon liittyvistä kysymyksistä populaarijulkaisuihin.
VELMUn tuottamaa tietoa ja kuva-aineistoa Itämeren monimuotoisuudesta on esitelty
myös lehdistötiedotteissa (esim. 7.4.2011 Saaristomerellä toteutettavat kalanpoikasten
lisääntymisaluekartoitukset; RKTL).

Kuva 8. VELMUn mediatyötä. Metsähallituksen Essi Keskinen esittelee VELMU-inventointeja,
joiden tuloksena harvinaisen vellamonsammalen uusia esiintymiä löydettiin Perämereltä. Kuva
vuodelta 2006.

2.8 Tieteelliset julkaisut
VELMUn tutkimusprojekteissa julkaistiin vuonna 2011 kolme tieteellistä artikkelia
kansainvälisissä, vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa:
Rinne, H., Salovius-Laurén, S., Mattila, J. (2011). The occurrence and depth penetration
of macroalgae along environmental gradients in the northern Baltic Sea. Estuarine,
coastal and shelf science 94:182-191.
Rousi, H., Peltonen, H., Mattila, J., Bäck, S., Bonsdorff, E. (2011). Impacts of physical
environmental characteristics on the distribution of benthic fauna in the northern
Baltic Sea. Boreal Environment Research16: 521-533.
Veneranta, L., Urho., L., Lappalainen, A., Kallasvuo, M. (2011). Turbidity characterizes
the reproduction areas of pikeperch (Sander lucioperca (L.)) in the northern Baltic
Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science 95:199-206.
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Liite 1. VELMUn organisaatiossa toimivien ryhmien jäsenet vuonna 2011
OHJAUSRYHMÄ
Puheenjohtaja:
Ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen
Jäsenet:
Yli-insinööri Kristine Jousimaa
Suunnittelija Sami Heikkilä
Finanssisihteeri Tanja Rantanen /
Budjettisihteeri Armi Liinamaa
Ylitarkastaja Riina Vuorento
Ylitarkastaja Jouni Tammi
Diplomi-insinööri Olli Holm
Kaivosylitarkastaja Pekka Suomela
Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman
Komentaja Pentti Villanen
Sihteeri:
Neuvotteleva virkamies Penina Blankett
Pysyvä asiantuntija:
Professori Markku Viitasalo

Ympäristöministeriö
Sisäasiainministeriö
Puolustusministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikennevirasto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ympäristöministeriö
Merivoimien esikunta
Ympäristöministeriö
Suomen ympäristökeskus

PROJEKTIRYHMÄ
Puheenjohtaja:
Tutk. professori Markku Viitasalo
Jäsenet:
Neuvotteleva virkamies Penina Blankett
Tutkija Anna-Leena Downie
Ylitarkastaja Esko Gustafsson
Erikoissuunnittelija Michael Haldin*
Geologi Jyrki Hämäläinen
Ylitarkastaja Tupuna Kovanen
Kehitysinsinööri Yki Laine
Tutkija Antti Lappalainen
Erikoistutkija Hans-Göran Lax
Asemanjohtaja Johanna Mattila
Sektorijohtaja Jouko Nuorteva
Ylitarkastaja Tero Taponen
Luonnonsuojelupäällikkö Pentti Välipakka
Sihteeri:
Erikoistutkija Kirsi Kostamo

Suomen ympäristökeskus
Ympäristöministeriö
Suomen ympäristökeskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Metsähallitus
Geologian tutkimuskeskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Suomen ympäristökeskus
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Åbo Akademi
Merivoimien tutkimuslaitos
Uudenmaan ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Suomen ympäristökeskus

*Erikoissuunnittelija Jan Ekebom jatkoi Metsähallituksen edustajana 1.12.2011.

ALUEELLISET YHTEISTYÖRYHMÄT
Perämeri
Puheenjohtaja
Nimitetään vuoden 2010 aikana
Jäsenet
Vesistöpäällikkö Jari Pasanen
Luonnonsuojelupäällikkö Päivi Lundvall
Meribiologi Essi Keskinen

Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelu
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Ympäristöpäällikkö Ismo Karhu
Geologi Samu Valpola
Tutkija Alpo Huhmarniemi
Yli-intendentti, museonjohtaja Jouni Aspi
Paikkatietosuunnittelija Harri Antikainen
Aluepäällikkö Markku Kohonen
Kalataloussuunnittelija Markus Huolila
Kalastusbiologi Jussi Kuusela
Toiminnanjohtaja Jyrki Oikarinen
Toimitusjohtaja Heikki Aalto
Aluepäällikkö Merja Ylönen
Ympäristöinsinööri Sami Sääksjärvi
Merenkurkku
Puheenjohtaja:
Erikoistutkija Hans-Göran Lax
Jäsenet:
Geologi Samu Valpola
Erikoissuunnittelija Michael Haldin
Tutkija Richard Hudd
Kaavoitusarkkitehti Mirkka Niemi
Toiminnanjohtaja Guy Svanbäck
Kalastusbiologi Stefan Nyman
Ismo Ojala
Selkämeri
Puheenjohtaja:
Yksikönpäällikkö Esko Gustafsson
Jäsenet:
Suojelubiologi Heidi Arponen
Luonnonsuojeluvalvoja Kimmo Nuotio
Tutkimuskoordinaattori Jani Helin
Toiminnanjohtaja Teija Kirkkala
Ymp. suojelupäällikkö Juha Hyvärinen
Tutkija Heikki Auvinen
Ympäristösuunnittelija Anne Savola
Markku Suominen
Tutkija Jyrki Tuominen
Ympäristöasiantuntija Riitta Dersten
Yksikönpäällikkö Sari Repka
Ylitakastaja Leena Lehtomaa
Sihteeri:
Suunnittelija Tapio Suominen
Saaristomeri:
Puheenjohtaja:
Ylitarkastaja Esko Gustafsson
Jäsenet:
Tutkija Heikki Auvinen
FT Christoffer Boström
Ympäristösuunnittelija Timo Juvonen
Professori Risto Kalliola
/Dosentti Harri Tolvanen
Erikoissuunnittelija Trygve Löfroth/
Suojelubiologi Heidi Arponen
Asemanjohtaja Johanna Mattila/
Projektikoordinaattori Sonja Salovius-Laurèn,

P-P Maakunnan liitto
GTK
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Oulun yliopisto, Perämeren tutkimusasema
Oulun yliopisto, maantieteen laitos
Rajavartiolaitos, merivartiosto
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry
Bothnian Arc (Perämerenkaariyhdistys)
P-P luonnonsuojelupiiri
Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
GTK
Metsähallitus
RKTL
Pohjanmaan liitto
Österbottens fiskarförbund
Etelä-Pohjanaan ELY-keskus
Urheilusukelluskerho Delfiner

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Metsähallitus
Porin kaupungin ympäristövirasto
Posiva Oy
Pyhäjärvi-instituutti
Rauman kaupunki
RKTL
Satakuntaliitto
Suomen luonnonsuojeluliittoSatakunta
Tampereen teknillinen yliopisto, Pori
Teollisuuden voima Oyj, Olkiluoto
Turun yliopisto, MKK
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Åbo Akademi
Varsinais-Suomen liitto
Turun yliopisto
Metsähallitus
Åbo Akademi
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Tutkija Henna Rinne
Kalastusbiologi Leena Rannikko
Ylitarkastaja Janne Suomela
Tutkija Petri Vahteri
Ylitarkastaja Leena Lehtomaa
Suunnittelija Tapio Suominen
Johtaja Ilppo Vuorinen/
Asemanhoitaja Jari Hänninen
Sihteeri:
SuunnittelijaFiia Haavisto

Läntinen Suomenlahti:
Puheenjohtaja:
Osastopäällikkö Tero Taponen
Jäsenet:
Biologi Mikaela Ahlman
Vesiasiantuntija Hannele Ahponen
Suunnittelija Anne-Mari Hagman
Suunnittelija Juha Lumme
Professori Markku Yli-Halla
Ylitarkastaja Jussi Heinämies
Kalastusbiologi Mikko Koivurinta
Yliopistonlehtori Elina Leskinen
Ympäristötarkastaja Tia Lähteenmäki
Kaavoituspäällikkö Oskari Orenius
Joht. Ympäristöt. Jari-Pekka Pääkkönen
Amanuenssi Marko Reinikainen
Ympäristöasiantuntija Silja Aalto
Ympäristöpäällikkö Erkki Selin
Tutkija Mats Westerbom
Tutkija Antti Lappalainen
Tutkija Meri Kallasvuo
Erikoistutkija Pasi Laihonen
Projektikoordinaattori Sonja Jaari
Tutkimusjohtaja Mikael Kilpi
Ympäristöpäällikkö Gustav Munsterhjelm
Ympäristönsuojelupäällikkö Saija Kajala
Tutkimusprofessori Aarno Kotilainen
Sihteeri:
Suunnittelija Malin Ek
Itäinen Suomenlahti
Puheenjohtaja:
Tutkimuspäällikkö Pentti Välipakka
Jäsenet:
Tutkija Jukka Pönni/Varpu Mitikka
Tutkija Riikka Venesjärvi
Asiantuntija Mikko Malin
Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala
Ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff
Aluemeribiologi Ari Laine
Ymp. suunnittelija Frank Hering
Toiminnanjohtaja Jukka Mattila
Toimitusjohtaja Sari Saukkonen
Tekninen johtaja Riitta Kajatkari
Luutnantti Vesa Luntamo

Varsinais-Suomen ELY -keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Turun yliopisto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Saaristomeren tutkimuslaitos

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Helsingin yliopisto, Maat.-metsätiet. tdk
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Helsingin yliopisto, Biotieteellinen tdk
Espoon kaupunki
Uudenmaan liitto
Helsingin kaupunki
Helsingin yliopisto, Tvärminnen eläint. asema
Uudenmaan liitto
Kirkkonummen kunta
Metsähallitus
RKTL
RKTL
SYKE
Yrkehögskolan Novia
Yrkehögskolan Novia
Raaseporin kaupunki
Hangon kaupunki
GTK
Uudenmaan ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
RKTL
Helsingin yliopisto
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kotkan ympäristökeskus
Haminan kaupunki
Metsähallitus, Kotka
Kymenlaakson liitto
Kymijoen vesi- ja ympäristö
Kotkan Maretarium
Kotkan-Haminan Satama
Kotkan Rannikkopataljoona
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Varapuheenjohtaja Risto Hamari
Meriarkeologi Minna Leino
Ylitarkastaja Tuula Tanska
Hydrobiologi Pekka Vähänäkki
Sihteeri:
Suunnittelija Eva Ehrnsten

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri
Museovirasto, meriargeologian yksikkö
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
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Liite 2. VELMUn kansalliset ja kansainväliset hankkeet v. 2011.
Akronyymi

Hanke

FINMARINET

Inventories and planning
for the marine Natura
2000 network in Finland

Rahoituslähde

Rahoitus
[€]

Kesto

Koordinaatio
ja toimijat*

LIFE+

3,4 milj.

20092012

SYKE, MH,
GTK, ÅA, TY

Vedenalaisen meriluonnon kartoitukset
seitsemällä mereisellä Natura 2000alueella, mallinnus

Toiminta

SEABED

Phosphorus from the
seabed and water quality
in archipelagos – modeling
attempt

Interreg IV

1,18 milj.

20092012

ÅA

Sedimentistä vapautuvan fosforin määrän
kartoittaminen ja mallintaminen
Saaristomerellä ja Ahvenanmerellä

PREHAB

Spatial prediction of
benthic habitats in the
Baltic Sea – incorporating
anthropogenic pressures
and economic valuation

BONUS+

932 000

20092011

SYKE, ÅA

Ennusteet ihmistoiminnan vaikutuksista
lajien ja vedenalaisten elinympäristöjen
levinneisyyteen Itämerellä

SUPERB

Standardiserad utveckling
av planering och
ekologiska redskap

Interreg
Botnia
Atlantica

996 050

20112013

MH

Kehittää matalikkojen inventointi- ja
tietojenkäsittelymenetelmistä
yhdenmukainen, avoin ja yleisesti saatavilla
oleva järjestelmä, jota voidaan käyttää
suunnitteluun ja hallintoon tarvittavan
päätöksentekoaineiston tuottamiseen.
Levittää tietoa uusista menetelmistä koko
Botnia-Atlantica-alueelle.

VESTRA

Vedenalaisen meriluonnon
inventointistrategia

Ympäristöministeriö

116 000

-2011

SYKE

Vedenalaisen meriluonnon inventointien
koordinaatio, inventointimenetelmien
kehitys ja tuotettujen aineistojen
hyödyntäminen mallinnuksessa.

POLMU

Pohjanlahden
vedenalaisen luonnon
inventointi

Ympäristöministeriö
(t&k)

20102012

POPELY,
EPOELY,
POPELY

Vedenalaisten inventointimenetelmien
yhtenäistäminen, kehittäminen ja
dokumentointi Pohjanlahden ELYkeskuksissa. Menetelmien testaus
erilaisissa ympäristöissä.
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SELMU

NANNUT

VELMU-yhteistyö
Selkämerellä

EAKR

174 000

Kalanpoikasten
lisääntymisaluekartoitukset

Maa- ja
metsätalous
ministeriö

60 000

Nordic network for marine
inventories and modeling

NordForsk

107 700

Nature and nurture of the
Northern Baltic Sea

Central Baltic
Interreg IV

1,3 milj.

20102012

VARELY, TY
Evoluutiobiolo
gian
sovelluskesku
s, TY MKK,
Lounaispaikka

Suunnitellaan alueella toteutettavia
kartoituksia, kootaan tietoa toteutetuista
kartoituksista, selvitetään geneettisten
analyysien sovellusmahdollisuuksia
monimuotoisuuden tutkimuksessa,
kehitetään aineistojen jakelua
karttapalvelun avulla.

RKTL

Kenttäkartoitusten jatkaminen
Saaristomerellä. Mallinnustyön ja
menetelmäkehityksen jatkaminen, mm.
mallien luotettavuuden vertailu eri vuosien
aineistoa käyttäen.

20092012

ÅA, SYKE,
MH, GTK,
RKTL, jne.

Kansainvälinen yhteistyö ja
menetelmäkehitys

20092012

NOVIA,
VARELY,
UUDELY,
KASELY, MH,
RKTL, MKK,
Lounaispaikka,
Tukholman
yliopisto,
Ålands
landskapsregering

Biologisen vedenalaistiedon koko kaaren
yhdistäminen inventoinneista lopputuotteeksi
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Liite 3. Metsähallituksen maastokartoitukset merialuekohtaisesti v. 2011.
Metsähallituksen vedenalaiset maastokartoitukset Perämerellä v. 2011 on merkitty karttaan
tummilla ympyröillä. Maastokartoitukset ennen v. 2011 on merkitty karttaan harmailla kolmioilla.
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Metsähallituksen vedenalaiset maastokartoitukset Merenkurkussa v. 2011 on merkitty karttaan
tummilla ympyröillä. Maastokartoitukset ennen v. 2011 on merkitty karttaan harmailla kolmioilla.
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Metsähallituksen vedenalaiset maastokartoitukset Selkämerellä v. 2011 on merkitty karttaan
tummilla ympyröillä. Maastokartoitukset ennen v. 2011 on merkitty karttaan harmailla kolmioilla.
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Metsähallituksen vedenalaiset maastokartoitukset Saaristomerellä ja Läntisellä Suomenlahdella v. 2011 on merkitty karttaan tummilla ympyröillä
Maastokartoitukset ennen v. 2011 on merkitty karttaan harmailla kolmioilla.
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Metsähallituksen vedenalaiset maastokartoitukset Itäisellä Suomenlahdella v. 2011 on merkitty karttaan tummilla ympyröillä. Maastokartoitukset
ennen v. 2011 on merkitty karttaan harmailla kolmioilla.
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