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Lyhenteet
AYR – VELMUn alueellinen yhteistyöryhmä. Ryhmän tehtävän on koota alueellisen tason toimijat yhteen, sekä
koordinoida VELMU-kartoituksia alueellisella ja paikallisella tasolla.
EPOELY – Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
GTK – Geologian tutkimuskeskus
HELCOM – Baltic Marine Environment Commission - Itämeren suojelukomissio.
KASELY – Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
LUKE – Luonnonvarakeskus. Aloittaa toimintansa 1.1.2015. Se muodostuu maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toiminnoista sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastotehtävistä.
MH – Metsähallitus, tässä suunnitelmassa: Metsähallituksen Luontopalvelut
NordForsk – Pohjoismaiden ministerineuvoston ylläpitämä rahoitusohjelma, josta saatiin vuonna 2009 rahoitusta
kansainvälisen asiantuntijaverkoston (Nordic network for marine inventories and modeling, 2009-2012, 107.700 €)
perustamiseksi.
POPELY – Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
RKTL – Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 1.1.2015 osa LUKEa.
SYKE – Suomen ympäristökeskus
UUDELY – Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
VARELY – Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
ÅA – Åbo Akademi
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1.

Lähtökohdat

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU tuottaa tietoa Suomen merialueilla esiintyvistä eliöistä, vedenalaisista eliöyhteisöistä ja luontotyypeistä. Inventointitieto mahdollistaa merija rannikkoalueiden käytön suunnittelun kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. VELMUn tuottamia
karttoja ja tietokantoja on käytetty esimerkiksi luontodirektiivin raportoinnissa ja Natura 2000 -verkoston
riittävyyden arvioinnissa sekä Suomen Merenhoitosuunnitelman toimeenpanossa. VELMU-aineistolla on
voitu kehittää tila-arvioihin tarvittavia indikaattoreita ja tukea maakuntakaavoitusta esim. Kymenlaaksossa.
Vuosina 2011 - 2014 talousarvion Itämerimomentin rahasta on osoitettu vuosittain VELMUlle noin 1,3 milj.
euroa. Rahoituksella on tehostettu ohjelman koordinaatiota ja toteutettu koko Suomen kattava, yhtenäiseen
näytteenottosuunnitelmaan perustuva maastokartoitus.
VELMUa johtaa ympäristöministeriö yhdessä ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmä koostuu kahdeksan eri
ministeriön edustajista, sekä Merivoimien esikunnan ja ympäristöministeriön Rakennetun ympäristön osaston edustajista. Suomen ympäristökeskuksen Merikeskus vastaa VELMU-ohjelman koordinaatiosta käytännön tasolla. Inventointien, mallinnuksen ja muun VELMU-toiminnan tavoitteista ja toteutuksesta sovitaan
VELMUN projektiryhmässä. VELMUn organisaatio esitetään Kuvassa 1.

Ohjausryhmä
Ministeriöt

Projektiryhmä

Geofysikaaliset maastokartoitukset
GTK ja SYKE

Biologiset
maastokartoitukset
Metsähallitus ja LUKE

Tiedonhallinta
SYKE

Karttatuotanto, mallinnus ja
kaukokartoitus
SYKE

Alueelliset yhteistyöryhmät (AYR)
6 kpl

Tutkimus ja
koulutus
ÅA

Menetelmäkehitys
SYKE

Kuva 1. VELMUn organisaatio
VELMUn toiminta on jaettu teemoittain kuuteen osaprojektiin (Taulukko 1). Maastokartoituksia tekevät
rannikoiden ELY-keskukset, Metsähallituksen Luontopalvelut, SYKE, LUKE ja GTK.
VELMU tähtää keräämänsä geologisen ja biologisen tiedon julkaisemiseen useassa muodossa: karttaportaalissa, tietokannoissa sekä ”VELMU-Atlaksena”, joka tiivistää lajien, yhteisöjen ja habitaattien esiintymisen
havainnollisiksi teksteiksi ja kartoiksi.
VELMUn tavoitteita ja sen osaprojekteja edistävät myös muutamat eri rahoituksilla toimivat erillishankkeet.
Hankkeiden tarkempi kuvaus on Tutkimus ja koulutus -luvussa.
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Taulukko 1.

VELMUn osaprojektit ja vastuutahot 2015.

Osaprojekti
Geofysikaaliset maastokartoitukset
Biologiset maastokartoitukset

Tiedonhallinta
Tutkimus ja koulutus

Koordinaatiovastuu
GTK
MH / LUKE

SYKE

Vastuuhenkilö
Jyrki Hämäläinen
Jan Ekebom / Meri Kallasvuo
Yki Laine

ÅA

Johanna Mattila (sij.
Sonja Salovius-Laurén)

Karttatuotanto, mallinnus ja kaukokartoitus

SYKE

Hanna Piepponen (sij.
Henna Rinne)

Menetelmäkehitys

SYKE

Kirsi Kostamo (sij. Mats
Westerbom)
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2.
2.1

Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2015
Koordinaatio

Ympäristöministeriön ja SYKEn koordinaatiotoiminnan tarkoituksena on varmistaa VELMU-ohjelman tehokas ja johdonmukainen toiminta ja samalla varmistaa merialueiden eroavuuksien sekä alueiden intressien
huomioonotto. Inventointeja on vuosina 2012-2014 toteutettu koordinoidusti noudattaen maanlaajuista inventointisuunnitelmaa. Suunnitelmaa on vuosittain tarkennettu yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa. Pääosa inventoinneista on saatu tehtyä vuonna 2014. Vuonna 2015 tehdään lähinnä täydentäviä inventointeja ja
keskitytään tulosten saattamiseen karttaportaaliin sekä VELMU-Atlaksessa julkaistavaan muotoon.

Tavoitteet vuodelle 2015
Koordinaatio varmistaa että kaikki 2015 inventoinnit palvelevat VELMUn karttaportaalissa ja VELMUAtlaksessa julkaistavien lopputuotteiden aikaansaamista. Koordinaation tärkeimpiin tehtäviin vuonna 2015
kuuluu edistää VELMU-tietojen saattamista yhtenäiseen tietokantaan (LajiGIS). Lisäksi laaditaan VELMUAtlasta koskeva yksityiskohtainen hankesuunnitelma, ja suunnitellaan VELMUn tulevaisuutta yhdessä YM:n
ja sidosryhmien kanssa. Alueellisten yhteistyöryhmien (AYR) toimintaa elvytetään, ja alueen toimijoiden
intressejä VELMUn tulevaisuuden toimintaa kohtaan selvitetään. VELMUn nykyisen vaiheen päättyessä
järjestetään VELMU-kongressi (mahdollisesti vasta 2016 alussa), joka on tähänastisia seminaareja laajempi,
sisältäen mm. VELMUa sivuavia tutkimuksia esittelevän osan. Myös VELMUn lopputuotteiden esittelyyn ja
viestintään panostetaan 2015 aikana.
Tavoite/toimenpide
Laaditaan kullekin inventointialueelle tarkennettu koordinaatti- ja
menetelmäkohtainen inventointisuunnitelma vuodelle 2015 yhdessä kunkin alueen inventointeja toteuttavien tahojen kanssa.
Laaditaan toimintakertomus 2014 toimijoiden ja projektiryhmän
kanssa ja käsitellään se ohjausryhmässä.
Edistetään VELMUn datasopimuksen käsittelyä Puolustusvoimien
pääesikunnassa
Seurataan ja tarvittaessa ohjataan inventointien toteutumista alueilla.
Koordinaatio vierailee ainakin yhden kenttätiimin luona tutustumassa alueiden menetelmiin ja käytännön ongelmiin.
Edistetään VELMUn karttapalvelussa ja VELMU-Atlaksessa julkaistavan sisällön laadintaa.
Laaditaan VELMU-Atlasta koskeva yksityiskohtainen hankesuunnitelma.
Laaditaan VELMU-Atlakselle yksityiskohtainen budjettilaskelma
vuodelle 2016.
Selvitetään sidosryhmiltä, millaista palvelua ja lopputuotteita
VELMUlta odotetaan 2016 jälkeen.
Tehdään yhteistyötä Uudenmaan maakuntakaavasuunnitteluprosessin kanssa; varmistetaan VELMU-tietojen saatavuus suunnitteluprosessissa.
Pidetään vähintään 5 projektiryhmän kokousta.
Pidetään ainakin 3 ohjausryhmän kokousta.
Osallistutaan AYR:ien kokouksiin, tavoitteena kertoa VELMUn
lopputuotteista sekä selvittää alueen toimijoiden intressit VELMUn
jatkoon.

Vastuutaho
SYKE

Aikataulu
tammi-maaliskuu

SYKE / YM

tammi-maaliskuu

Ohjausryhmä

kevät

SYKE

kesä

SYKE ja YM

kesä

SYKE

koko vuosi

SYKE

syksy

SYKE ja YM

syksy

SYKE

syksy

SYKE

koko vuosi

SYKE
YM
SYKE

koko vuosi
koko vuosi
koko vuosi
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2.2 Geofysikaaliset maastokartoitukset
Merenpohjan geologinen kartoitus on edennyt GTK:n kartoitusohjelman mukaisesti (kuva 2). Kartoitusta on
pääasiassa tehty alueilla, jotka ovat maksullisten tai yhteisrahoitteisten projektien kohdealueita. 2015 toimintaa jatketaan ja kaikki VELMUn kannalta olennaiset tulokset tuotetaan kartoiksi ja viedään karttaportaaliin.

Kuva 2.

Indeksikartta GTK:n merenpohjan kartoitusohjelmasta.

Tavoitteet vuodelle 2015
Merenpohjan geologinen kartoitus jatkuu GTK:n oman kartoitusohjelman ja mahdollisten maksullisten ja
yhteisrahoitteisten projektien yhteydessä. Kartoitustavoite vuodelle 2015 on 500 km2. Karttatuotannosta ks.
luku 2.5.
Tavoite/toimenpide
2
Merenpohjan geologinen kartoitus 500 km

Vastuutaho
GTK

Aikataulu
koko vuosi
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2.3

Biologiset maastokartoitukset

2.3.1 Vesikasvien, makrolevien ja pohjaeliöstön kartoitukset
YM:n Itämerimomentin rahoituksella tehdyt inventoinnit ovat vuosina 2011-2014 seuranneet koordinaation
vuonna 2011 laatimaa 17.000 satunnaispisteen suunnitelmaa. Nämä inventoinnit on pääpiirteissään saatu
päätökseen 2014 (Kuva 3). Vuoden 2015 tavoitteena on täydentää aineistoja niin että VELMUn karttapalveluun ja myöhemmin VELMU-Atlakseen laadittavat lopputuotteet, kuten lajikartat, lajimallit ja luontotyyppikartat, saadaan mahdollisimman luotettaviksi.

Kuva 3. Biologiset kartoitukset (video, sukelluslinja) Suomen merialueella vuoden 2014 lopussa.

Tavoitteet vuodelle 2015
Tähänastiset inventoinnit kattavat alueellisesti koko Suomen rannikon. Alustavissa kartta-analyyseissa on
kuitenkin havaittu, että joidenkin lajien ja luontotyyppien osalta havaintoja on luotettavan levinneisyyskartan
aikaansaamiseksi syytä vielä täydentää. Myös uhanalaisten ja harvalukuisten lajien havaintoja on tarpeen
täydentää, koska käytetty satunnaistamismenetelmä ei erityisen hyvin sovellu niiden pienialaisten esiintymien löytämiseen. Tästä syystä kaikilla alueilla:
1. Varmennetaan lajimalleja: kohdennetaan havainnointia alueille, joilla alustava malli ja tähän mennessä tehdyt havainnot ovat ristiriitaisia
2. Varmennetaan avainlajien levinneisyyskarttoja: kohdennetaan havainnointia harkitusti alueille,
joilla tehdyt lisähavainnot parantavat esiintymiskarttojen luotettavuutta (esim. levinneisyysalueiden
raja-alueilla)
3. Tarkistetaan harvinaisten ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien esiintymisiä
7

Alla olevassa taulukossa yleisiä tavoitteita on täsmennetty alueittain. Kunkin alueen tarkka suunnittelu tehdään talvella 2015, kun koordinaattipohjaiseen työskentelyyn tarvittavat kartat valmistuvat. Niiden perusteella työt kohdennetaan kustannustehokkaasti tärkeimpiin kohteisiin, lajeihin ja luontotyyppeihin (ks. esimerkkikuva 4).
Koska tietojen tulee olla käytettävissä jo syksyllä 2015, uudet videot ja näytteet kerätään ajoissa kesällä ja
analysoidaan ripeästi alkusyksyllä 2015.
Tavoite/toimenpide
Perämeri: Kerätään täydentävää aineistoa laji- ja luontotyyppikarttojen
ja mallien tueksi. Tarkistetaan laadittujen mallien paikkansapitävyyttä
kentällä. Täydennetään mm. eteläisen Perämeren harvemmin inventoitujen alueiden havaintoja.
Merenkurkku: Kerätään täydentävää aineistoa laji- ja luontotyyppikarttojen ja mallien tueksi. Tarkistetaan laadittujen mallien paikkansapitävyyttä kentällä. Täydennetään erityisesti luontotyyppiluokittelua tukevaa
aineistoa.
Selkämeri: Kerätään täydentävää aineistoa laji- ja luontotyyppikarttojen
ja mallien tueksi. Tarkistetaan laadittujen mallien paikkansapitävyyttä
kentällä. Täydennetään alueen harvinaisia luontotyyppejä ja/tai lajeja
koskevia havaintoja (esim. riutoilla).
Selkämeri: Kerätään täydentävää aineistoa laji- ja luontotyyppikarttojen
ja mallien tueksi. Täydennetään aineistoja mm. runsaan käyttöpaineen
alaisena olevalta alueelta (Uudenkaupungin edusta) ja kohdennetaan
luontotyyppiluokittelua tukevaa ja varmentavaa aineistoa mataliin lahtiin
sekä väli- ja ulkosaariston muutamiin lahtiin ja riutoille. Samoilta alueilta
tarkistetaan nelilehtivesikuusien ja näkinpartaisniittyjen sekä meriuposkuoriaisen esiintymiä.
Saaristomeri: Kerätään täydentävää aineistoa laji- ja luontotyyppikarttojen ja mallien tueksi. Tarkistetaan laadittujen mallien paikkansapitävyyttä
kentällä. Täydennetään alueen harvinaisia luontotyyppejä ja/tai lajeja
koskevia havaintoja (esim. hiekkapohjilla).
Saaristomeri: Kerätään täydentävää aineistoa laji- ja luontotyyppikarttojen ja mallien tueksi. Täydennetään aineistoja mm. runsaan käyttöpaineen alaisena olevalta alueelta (Kemiönsaarten-Hiittisten alue) ja kohdennetaan luontotyyppiluokittelua tukevaa ja varmentavaa aineistoa
mataliin lahtiin sekä väli- ja ulkosaariston muutamiin lahtiin ja riutoille.
Samoilta alueilta tarkistetaan näkinpartaisniittyjen ja meriuposkuoriaisen
esiintymiä.
Läntinen Suomenlahti: Kerätään täydentävää aineistoa laji- ja luontotyyppikarttojen ja mallien tueksi. Tarkistetaan laadittujen mallien paikkansapitävyyttä kentällä. Täydennetään alueen harvinaisia luontotyyp-

Vastuutaho
MH ja
POPELY

Aikataulu
toukoelokuu

MH
(yhteistyössä
EPOELYn
kanssa)
MH

toukoelokuu

VARELY

toukoelokuu

MH

toukoelokuu

VARELY

toukoelokuu

MH

toukoelokuu

MH
(yhteistyössä
KASELYn
kanssa)

toukoelokuu

MH

tammielokuu

MH, SYKE,
VARELY ja
EPOELY
MH,
VARELY ja
EPOELY

tammimaaliskuu

toukoelokuu

pejä ja/tai lajeja (esim. riutoilla, hiekkapohjilla, ja/tai näkinpartaisia
kasvavissa lahdissa).
Itäinen Suomenlahti: Kerätään täydentävää aineistoa laji- ja luontotyyppikarttojen ja mallien tueksi. Tarkistetaan laadittujen mallien paikkansapitävyyttä kentällä. Täydennetään alueen harvinaisia luontotyyppejä ja/tai lajeja koskevia havaintoja (esim. riutoilla, fladoissa ja matalissa merenlahdissa).
Laji- ja habitaattikuva-arkiston täydentäminen: Valokuva-arkiston
kattavuus karttapalvelun ja VELMU-Atlaksen tarpeisiin selvitetään. Puuttuvat valokuvat mahdollisuuksien mukaan ostetaan. Mikäli edelleen kuvia puuttuu, erityisesti valokuvaukseen suunnattuja sukelluksia suoritetaan kesällä 2015.
Kaikki vuoden 2014 inventoinneissa kerätyt videot analysoidaan ja kovien ja pehmeiden pohjien näytteet analysoidaan.
Kaikki vuoden 2015 inventoinneissa kerätyt videot analysoidaan ja kovien ja pehmeiden pohjien näytteet analysoidaan.

heinäsyyskuu
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Kuva 4. Esimerkki periaatteesta, jolla täydentävän näytteenoton sijoittamista voidaan tehdä. Ylempi kuva:
Rakkolevän (Fucus vesiculosus) VELMU-havainnot Suomenlahdella. Punaiset, oranssit ja keltaiset pisteet
kuvaavat lajin esiintymistä ja peittävyyttä eri merialueilla. Alempi kuva: Rakkolevän esiintymistodennäköisyyttä ennustava testimalli. Punaisilla ja oransseilla alueilla lajin esiintyminen on mallin mukaan todennäköistä.
Vuonna 2015 mallia varmennetaan tutkimalla alueita, joissa malli ennustaa rakkolevän esiintyvän, mutta
joilta havaintoja puuttuu. Huom.: alustavia kuvia. Ylempi kuva ei sisällä kaikkia havaintoja ja malli perustuu
alustaviin havaintoihin ja ympäristömuuttujatietoihin. Kuvat: Lasse Kurvinen (MH) ja Elina Virtanen (SYKE).
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2.3.2 Kalojen lisääntymisalueiden kartoitukset
RKTL on kartoittanut vuodesta 2004 rannikon kalojen lisääntymisalueita itäisellä ja läntisellä Suomenlahdella, Saaristomerellä, Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä. Lisäksi mallinnusta varten on kartoitettu
pintaveden ominaisuuksia.

Tavoitteet vuodelle 2015
Vuonna 2015 LUKE ei enää tee varsinaisia kenttäkartoituksia. Kenttätöillä tuotetaan havainnollisia valokuvia ja kuvauksia kalojen elinympäristöistä VELMUn karttapalvelun ja VELMU-Atlaksen materiaaliksi.
Tavoite/toimenpide
Kalanpoikasten elinympäristöjen kuvaus: Toteutetaan ilmakuvaamalla
helikopterilla (yhteistyössä MH:n kanssa) 2-3 kalojen tyypillistä lisääntymisaluetta rannikolla, kartoittamalla kalanpoikasten esiintyminen ko.
paikoissa sekä valokuvaamalla samoja alueita maalla ja veden alla.
Kuvamateriaali muokataan havainnollisiksi lisätietoruuduiksi Karttapalveluun ja samalla VELMU-Atlasta varten.

Vastuutaho
LUKE

Aikataulu
maalissyyskuu
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2.4 Tiedonhallinta
Tiedonhallinta-osaprojekti varmistaa VELMU-aineistojen hallinnan, uusien ja vanhojen aineistojen koostamisen sekä aineistojen asianmukaisen säilyttämisen. Vuonna 2015 olennaista on varmistaa VELMUn tietojen tuleva siirtäminen MH:n LajiGIS-järjestelmään.

Tavoitteet vuodelle 2015
Vuoden 2015 alussa kaikki VELMUn historian aikana kerätyt aineistot on kerätty yhteiseen Excel-pohjaan
tai muihin tietokantoihin, joista niitä hyödynnetään erilaisten mallien ja karttojen tuotannossa. Tämä on käytännön työvaihe; VELMUn oman aineistohallinnan rinnalla MH rakentaa omaa LajiGIS-tietokantaansa, johon kaikki VELMUn lajitieto tullaan myöhemmin pysyvästi tallentamaan. Myös kalanpoikasia koskevan
tiedon hallintaa parannetaan siirtämällä niitä LUKEn omiin paikkatietojärjestelmiin.
Tavoite/toimenpide
Kaikkien inventointiaineistojen laatutarkistus sekä kokoaminen yhteen
Excel-taulukkoon viedään loppuun.
Väliaikaisen vesikasvitietokannan aineistot puretaan ja muokataan
muun VELMU-datan kanssa yhteensopivaan (Excel) formaattiin.
Väliaikaisen vesikasvitietokannan aineistot laatuvarmistetaan. Kaikkien
pisteiden koordinaattitieto ja käytetty koordinaatisto tarkastetaan ja tarpeen mukaan yhtenäistetään.
LajiGIS-tietokannan meriosio rakennetaan toimivaksi VELMUa palvelevaksi kokonaisuudeksi. Integroidaan meriosio muiden järjestelmien
kanssa; luodaan tarvittavat rajapinnat ja päätetään salaustasoista.
VELMUn Excel-tiedostot käännetään sarakepohjaisista rivipohjaisiksi
makron avulla. Aineistot siirretään LajiGISiin. Sukellusdata siirretään
LajiGISiin samanlaisella Excel-pohjalla, mutta videodatasta erillään.
Excel-pohjaiset VELMU-kalanpoikasaineistot viedään LUKEn uuteen
lajitietokantaan (rahoitus MMM)
Kalanpoikasaineistojen muokkaus ja siirto VELMUn karttapalveluun.
Kalojen lisääntymisaluekarttojen muokkaus ja julkaisu LUKEn geoserverillä.
Kalanpoikasaineistojen muokkaus ja siirto VELMUn karttapalveluun:
WMS-rajapintojen luonti VELMU-karttapalvelua varten. Kalanpoikasaineistojen siirto VELMU-karttapalveluun.

Vastuutaho
SYKE MK

Aikataulu
tammikuu

SYKE TK

tammihelmikuu
tammihelmikuu

SYKE TK

MH

koko vuosi

MH ja SYKE

tammimaaliskuu

LUKE

koko vuosi

LUKE

tammi-kesäkuu

LUKE

tammi-syyskuu
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2.5 Karttatuotanto, mallinnus ja kaukokartoitus
Vuoden 2015 tavoitteena on hyödyntää kaikki VELMUn aikana eri merialueilla kerätty aineisto. Lajien levinneisyydestä tuotetaan pistehavaintoihin perustuvia karttoja, lajimallit viimeistellään ja tuotetaan kartoiksi
ja sekä geologisista että biologisista taustamuuttujista tuetetaan karttoja koko Suomen merialueelle. Myös
kaukokartoitusaineistoista (syvyys, riutat, ruovikot) tuotetaan esimerkkikarttoja VELMUn karttaportaaliin ja
VELMU-Atlakseen. Lisäksi kehitetään habitaattimallinnusta (HELCOM HUB-karttoja) ja lajien monimuotoisuutta kuvaavia indeksikarttoja VELMUn karttapalveluun, ja muokataan niistä saatavia karttoja VELMUAtlakseen soveltuvaan muotoon. Kaikki karttatuotteet viedään paikkatietomuodossa VELMUn karttapalveluun. Lisäksi kehitetään karttapalvelun tietosisältöjä.

Tavoitteet vuodelle 2015
Vaikka VELMUn aikana on kerätty kymmeniä tuhansia havaintoja, ne eivät silti riitä kaikkien lajien ja luontotyyppien esiintymisen ja levinneisyyden kuvaamiseen. Pistehavaintoja täydentämään tarvitaan malleja,
joiden avulla voidaan ennustaa missä lajeja ja luontotyyppejä todennäköisesti esiintyy. Mallit vaativat taustalleen runsaan määrän muuta ympäristötietoa, jota hankitaan ympäristöhallinnon seurannoista ja yleisistä
tietokannoista. Kaikki mallit ja havaintokartat tuotetaan lopuksi karttatuotteiksi. Vuoden 2015 tärkein lopputuote on VELMUn uusi karttapalvelu.

2.5.1 Mallinnus
Tavoite/toimenpide
Mallien geologiset taustamuuttujat: Tuotetaan koko rannikon kattava
tarkempi riutta-aineisto.
Mallien geologiset taustamuuttujat: Tuotetaan kartat kovien ja pehmeiden pohjien esiintymisestä hyödyntäen geologisia, syvyys-, pohjan
virtaus- ja topografinen avoimuus -aineistoja.
Biologisten mallien taustamuuttujat: Secchi- ja foottinen syvyys –
aineistot tehdään kaukokartoitukseen perustuen.
Biologisten mallien taustamuuttujat (foottisen kerroksen arviointi): Tuotetaan bio-optisella mallinnuksella satelliittitulkintaan pohjautuva spatiaalisesti kattava Secchi-aineisto ja aineisto foottisesta syvyydestä.
Kasvien ja pohjaeläinten levinneisyysmallit: Tehdään eri mallinnustapojen vertailuja (presence only ja presence-absence –malleja), dokumentoidaan eri alueiden ja aineistojen eroja ja testataan mallinnusta eri
mallinnusmenetelmillä. Viedään loppuun kasvi- ja makrolevälajien sekä
pohjaeläinten mallinnustyö.
Kalojen lisääntymisaluemallit: Viimeistellään koko rannikon kattavat
lisääntymisaluemallinnukset ahvenen, kuhan ja silakan osalta (perustuvat vuosina 2007–2014 kerättyyn maastokartoitusaineistoon)
Habitaattimallit: HELCOM HUB- luokittelu: Kerätään mallien taustalle
tarvittavat taustamuuttuja-aineistot kuten foottisuus (valon määrä pohjalla) ja riutat. Pohjanlaatuaineisto korvataan pohjanlaatua kuvaavilla
”proxyillä”. laaditaan HUB-mallit ja yleistetään mallit karttapalveluun ja
VELMU-Atlakseen sopivaan muotoon.
Habitaattimallit: Natura-luontotyypeistä tuotetaan esimerkinomaisia
karttoja Karttapalveluun ja VELMU-Atlakseen.

Vastuutaho
GTK, ÅA
GTK

SYKE
SYKE

Aikataulu
tammimaaliskuu
helmimaaliskuu
tammihelmikuu
tammikuu

SYKE, ÅA

tammimaaliskuu

LUKE

koko vuosi

MH

koko vuosi

MH

lokajoulukuu
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2.5.2 Karttatuotanto
Tavoite/toimenpide
Geologiset kartat: Tuotetaan Suomen merialueen kallioperä- ja sedimenttikartat (esim. 1:1milj.), karttoja ja kuvia geologisista muodostumista
(esim. vedenalaiset harjut, kaasupurkausaukot, massaliikunnot, DeGeermoreenit) sekä ihmistoiminnan jäljistä merenpohjassa. Tuotetaan vedenalaista maisemaa kuvaavat kartat.
Lajihavaintokartat: Tuotetaan kartat valituista lajeista VELMUaineistoihin perusten.
Kalanpoikaskartat: Tuotetaan maastohavaintoihin perustuvat havaintopistekartat sekä mallinnetut lisääntymisaluekartat (kuha, ahven, silakka,
hauki, särki, siika, muikku)
Habitaattikartat: Tuotetaan HELCOM HUB-karttoja karttapalveluun ja
VELMU-Atlakseen soveltuvassa muodossa.
Biodiversiteetti- ja lajimääräkartat: Selvitetään VELMU-aineistojen sopivuus biodiversiteetti-indeksien laskentaan. Testataan erilaisia lajimääräkarttoja. Valitaan sopivat kuvausmuodot VELMU-Atlakseen. Tehdään
kartat.
Ihmistoimintakartat: Aineistoja täydennetään esim. ruoppausten osalta
eri lähteistä, eri karttatyyppejä testataan ja aineistoja muokataan
VELMU-karttapalveluun soveltuvaan muotoon. Tärkeimpiä karttoja valitaan ja kehitettään VELMU-Atlaksessa käyttökelpoiseen muotoon.
Tehdään yhteistyössä Liikenneviraston kanssa karttatuote, joka havainnollistaa tarkan (monikeilatun) pohja-aineiston käyttöä ja hyötyjä
VELMU-tutkimuksissa.

Vastuutaho
GTK

Aikataulu
lokajoulukuu

SYKE ja MH

koko vuosi

LUKE

koko vuosi

koko vuosi
SYKE, ÅA

koko vuosi

SYKE

maalislokakuu

SYKE

elo-lokakuu

Tavoite/toimenpide
Karttapalvelu: Karttapalvelun tekninen toteutus viedään loppuun. VELMUn paikkatietoaineistot tuodaan karttapalveluun ympäristöhallinnon
tietojärjestelmistä.
Karttapalvelu: Suunnitellaan VELMU-karttapalvelun lopullinen ulkoasu ja
määritellään toiminnalliset vaatimukset.
Karttapalvelu: VELMUn lajitiedot viedään karttapalveluun LajiGISistä.

Vastuutaho
SYKE

Aikataulu
tammihelmikuu

SYKE

Karttapalvelu: Toteutetaan kuvapalvelu vedenalaisten valokuvien, lajikuvien ja ilmakuvien lisäämiseksi palveluun. Kuvatietokannan ja kuvien
kuvauskoordinaattien ja osoitteiden sisältämän SQL-tietokannan suunnittelu ja toteutus intranet- ja Internet-ympäristöihin.
Karttapalvelu: Toteutetaan monipuolisemmat toiminnallisuudet kuten
linkitykset paikkatietokohteista lajeihin liittyviin kuvauksiin, kuviin ja taustatietoihin.

SYKE

tammitoukokuu
syymarraskuu
syysmarraskuu

2.5.3 Karttapalvelu

MH

SYKE

toukojoulukuu
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2.6 Tutkimus ja koulutus
Osaprojekti jatkuu vuonna 2015 pienemmällä henkilöstöresurssilla (tutkijatohtori). Tämän lisäksi osaprojektissa on paraikaa käynnissä yksi opinnäytetyö ja yksi väitöskirjatyö, joka valmistuu marraskuussa 2014. Osaprojektin toiminta kasvaa, mikäli suunnitteilla oleva Interreg-hankehakemus saa rahoitusta. Tutkimushankkeiden osalta 2015 näyttää yleisesti olevan välivuosi, koska moni tutkimushanke on päättynyt eikä uusille ole
vielä saatu rahoitusta.
Tavoitteet vuodelle 2015
Husön biologisella asemalla järjestetään erikoiskurssi, joka käsittelee merien suojelua. Tarkoituksena on
käynnistää kartoitustyöt koordinoidusti Ahvenanmaan alueella ja edistää alueen meriluonnon tuntemusta ja
suojelua.
Kansainvälisen NordForsk-tutkijaverkoston toiminta on virallisesti päättynyt 2014, mutta toiminta jatkuu
rajoitetusti siten, että osaprojekti vastaa postituslistan ylläpidosta, välittää uutisia koskien vedenalaisia kartoituksia ja mallinnusta sekä työstää verkoston yhteistä käsikirjoitusta, joka käsittelee habitaattien arvottamista
kansainvälisesti. Tavoitteisiin kuuluu myös kahden uuden opinnäytetyön ohjaus, aiheina makrolevien ekologia ja levien levinneisyystietojen kartoitus sekä aluesuunnittelu. Tietoja muista VELMUun liittyvistä opinnäytetöistä päivitetään ja kootaan VELMUn kotisivuille. Opinnäytetöiden tekijöille järjestetään loppuvuodesta seminaari, jossa opiskelijat esittelevät töitään.
Tavoite/toimenpide
Kansainvälinen hankehakemus joka sisältää kartoituksia Ahvenanmaalla
Kootaan VELMUssa tehtyä tutkimusta sekä julkaisut VELMUn kotisivuille
Marine conservation biology -kurssi lokakuu
VELMU yo-tutkijoiden seminaari
Kahden opinnäytetyön valmistuminen
Kahden opinnäytetyön valmistuminen

Vastuutaho
ÅA
ÅA/SYKE/YM

Aikataulu
helmikuu
syyskuu

ÅA
ÅA
ÅA
SYKE

lokakuu
marraskuu
joulukuu
joulukuu

Koulutuksen lisäksi VELMUn tavoitteita ja sen osaprojekteja edistävät alla olevat erillishankkeet. Niiden
toimintaa edistetään hankkeiden tavoitteiden mukaisesti.


The importance of seafloor connectivity in conservation planning: understanding processes maintaining
marine biodiversity. Hankkeessa hyödynnetään VELMUn pohjaeläinaineistoja merenpohjan tilan arvioinnin sekä merialuesuunnittelun tueksi. (HY/Tvärminnen eläintieteellinen asema, Metsähallitus,
SYKE), 2013-2015. Rahoitus: Nesslingin säätiö.

2.7 Menetelmäkehitys
Vuonna 2015 osaprojektissa kehitetään kenttämenetelmät, ml. kamerajärjestelmät sellaiseen muotoon ja toimintavalmiuteen että ne ovat jatkossa VELMU-tyyppisissä inventoinneissa luotettava työkalu. Lisäksi viimeistellään vielä VELMUn menetelmäohje ja satelliittiaineistojen analyysiä jatketaan karttapalvelun ja
VELMU-Atlaksen sisältöjen tuottamiseksi (ks. 2.5.2 Karttatuotanto).

Tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite/toimenpide
Drop-videojärjestelmän yksityiskohdat hiotaan lopulliseen muotoon, jolloin järjestelmä on käytettävissä VELMUn jatkotutkimuksissa
VELMUn menetelmäopas hiotaan lopulliseen muotoon.

Vastuutaho
MH
MH

Aikataulu
maaliselokuu
kesäjoulukuu
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2.8 Viestintä
VELMUn viestinnässä on käytetty erilaisia keinoja ja kanavia eri kohderyhmien tavoittamiseen. Vuosittaisten seminaarien, konferenssiesitysten ja tiedotustilaisuuksien lisäksi VELMUn mediatyö on ollut aktiivista ja
medianäkyvyys runsasta. Vuonna 2015 panostetaan lopputuotteiden monipuoliseen esilletuomiseen ja valmistellaan vuoden 2016 alussa tapahtuvia VELMUn päättymistä juhlistavia tilaisuuksia.

Tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite/toimenpide
VELMUn nettisivujen englanninkielinen käännös laaditaan. Sivujen
visuaalisuutta parannetaan linkittämällä sivuille enemmän kuvia ja
videoita sekä linkkejä erilaisiin VELMUa sivuaviin sivustoihin.
Venenäyttely 2016: Käydään neuvottelut Kewatekin ja/tai muiden
VELMUn sidosryhmien kanssa. Varataan näyttelytila, suunnitellaan
näyttelyn sisältö ja sovitaan ja aikataulutetaan näyttelyn esittelijät 9
päivän ajaksi.
VELMU-konferenssi 2016: VELMUn päätyttyä järjestetään sekä tutkijoille että sidosryhmille suunnattu konferenssi talvella 2016. Suunnitellaan konferenssi. Kutsutaan vierailevat puhujat.
Kierrätetään VELMUn valokuvanäyttelyä vähintään kahdella paikkakunnalla
Laajennetaan valokuvanäyttelyä lisäkuvilla.

Vastuutaho
SYKE

Aikataulu
tammimaaliskuu

MH ja SYKE

elojoulukuu

SYKE

elojoulukuu

SYKE

koko vuosi

YM

joulukuu

2.9 VELMU-Atlas
Koko vuoden 2015 toiminta tähtää VELMU-karttapalvelun aikaansaamisen lisäksi VELMU-Atlaksen sisältöjen tuottamiseen. 2015 aikana organisoidaan VELMU-Atlaksen laadinta ja tehdään hankesuunnitelma, joka
selventää työvaiheet, toimijat ja töiden aikataulun. Erilaisia rahoitusmahdollisuuksia selvitetään.

Tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite/toimenpide
Selvitetään mitä osia karttapalvelun tuotteista voi käyttää suoraan
VELMU-Atlaksessa ja mitä uusia tuotteita ja materiaalia tarvitsee tuottaa VELMU-Atlasta varten.
Laaditaan VELMU-Atlasta koskeva hankesuunnitelma ja selvitys rahoitusmahdollisuuksista sekä tarvittaessa rahoitushakemus.

Vastuutaho
SYKE ja MH

Aikataulu
elo-syyskuu

SYKE

toukosyyskuu
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3.

Rahoitus ja voimavarat

Vuodesta 2011 lähtien VELMU toiminnalle on osoitettu valtion talousarvion Itämeri-rahasta vuosittain 1,3
milj. euron määräraha (vuosien 2011–2014 aikana yhteensä noin 5,2 milj. euro). Rahoitus on pääasiallisesti
suunnattu ympäristöministeriön tulosohjauksen alaisina oleville VELMU-toimijoille. Lisäksi vuonna 2014
VELMUlle myönnettiin 800.000 € suuruinen lisämääräraha, jonka pääasiallinen tarkoitus on poistaa mallinnuksen ja karttatuotannon pullonkauloja. Tätä rahoitusta käytetään edelleen vuonna 2015, VELMUn tiekartan 2014-2015 mukaisesti. Tiekartassa indikoitiin alustavasti, mikä osa toiminnasta rahoitetaan lisämäärärahalla 2014 ja 2015 ja mikä osa toiminnasta vaatii uutta VELMU-rahoitusta 2015. Taulukossa 2 on kuvattu
näiden rahoituslähteiden osuus kokonaisuudesta.

Rahoitus vuodelle 2015
Taulukko 2. Ympäristöministeriön rahoitus inventointeihin merialueittain.
Siirtyy vuodelta
2013-14, €

Uusi myöntö
vuodelle 2015, €

Käytettävissä
2015, €

30 200

0

30 200

500

120 000

120 500

41 000

30 000

71 000

0

120 000

120 000

30 950

45 000

75 950

0

60 000

60 000

VARELY

30 950

45 000

75 950

MH (Korpoström)

14 171

60 000

74 171

UUDELY

0

0

0

MH (Tvärminne)

0

120 000

120 000

21 124

0

21 124

0

120 000

120 000

168 895

720 000

888 895

Alue
Perämeri
POPELY
MH (Oulu)
Merenkurkku
EPOELY

1

2

MH (Vaasa)
Selkämeri
VARELY

3

MH (Vaasa)
Saaristomeri

Läntinen Suomenlahti

Itäinen Suomenlahti
KASELY
MH (Kotka)
Yhteensä

1

MH:n ja EPOELY:n ”Merenkurkun” toiminta-alue ulottuu Selkämerellä Merikarviaan asti.
Rahoitus käytetään pääasiassa näyteanalyyseihin; EPOELY määrittää POPELYn, EPOELYn ja MH:n Oulun ja Vaasan tiimien kaikki pohjanäytteet.
3
VARELYn rahoitus jaettu tasan Saaristomeren ja Selkämeren kesken.
2
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Taulukko 3. Ympäristöministeriön rahoitus koordinaatioon, mallinnukseen, karttatuotantoon (ml. karttaportaali), tietokantatyöhön (ml. LajiGIS) ja muuhun VELMU-toimintaan.

Siirtyy vuodelta 2013-14, €

Uusi myöntö
vuodelle 2015,
€

Käytettävissä
2015, €

SYKE: VELMU-koordinaatio

29 332

212 000

241 332

SYKE: mallinnus ja karttatuotanto, ml. karttaportaali

116 250

322 000

438 250

MH: koordinointi, karttatuotanto ja LajiGIS

38 100

168 500

206 600

Åbo Akademi: mallinnus ja karttatuotanto

20 000

29 000

49 000

0

36 000

36 000

GTK: karttatuotanto
LUKE: tietokantatyö ja karttatuotanto
Yhteensä

4

0

45 000

45 000

203 682

812 500

1 016 182

Taulukko 4. VELMUn kokonaisrahoitus ympäristöministeriöltä toimijoittain.
Siirtyy vuodelUusi myöntö
Käytettävissä
ta 2013-14, € vuodelle 2015 €
2015, €
vuoden 2014
(lisäraha) ja
2015 momenteilta
POPELY

30 200

0

30 200

EPOELY

41 000

30 000

71 000

VARELY

61 900

90 000

151 900

UUDELY

0

0

0

KASELY

21 124

0

21 124

Metsähallitus

52 771

768 500

821 271

SYKE

145 582

534 000

679 582

Åbo Akademi

20 000

29 000

49 000

GTK

0

36 000

36 000

LUKE

0

45 000

45 000

Yhteensä

372 577

1 532 500

1 905 077

VELMU-ATLAS -työhön

49 000

213 000

262 000

Kaikki yhteensä

421 577

1 745 500

2 167 077

5

HUOM: VELMUn Tiekartan 2014-2015 mukaisesti SYKEn koordinaatio 212 000 € ja Metsähallituksen karttatuotanto 168.500 € rahoitetaan ympäristöministeriön budjettiin 2014 myönnetystä VELMUn lisärahasta. Myös
GTK:n ja Åbo Akademin osuudet (36.000 € ja 29.000 €, ks. taulukko 3) maksetaan tästä lähteestä. Vuoden
2014 lisärahan osuus 2015 myönnöistä on siis 421 577 € ja loput ovat vuoden 2015 budjetin momentilta.

4
5

LUKEn osuus sisältää karttatyöskentelyn lisäksi myös ilmakuva-aineistojen hankintaa kentältä yhdessä MH:n kanssa.
Raha on käytettävissä 2015 ja 2016 VELMU Atlas työhön
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