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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.
EAKR - Euroopan aluekehitysrahasto
EPOELY – Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
EUNIS – European Nature Information System. EUNIS-luokitusjärjestelmä kuvaa vedenalaisia elinympäristöjä perustuen kemiallisiin, fysikaalisiin, geologisiin ja biologisiin tietoihin. Luokittelua kehitetään parhaillaan Itämerellä HELCOMin vetämässä hankkeessa.
FINMARINET - EU LIFE+ -rahoitteinen hanke “Suomen mereisen NATURA 2000 -verkoston inventointi ja suunnittelu”, (2009-2013)
GTK – Geologian tutkimuskeskus
HELCOM Baltic Sea Action Plan - kaikkien Itämeren valtioiden ja EUn välisessä ministerikokouksessa
allekirjoitettu toimintaohjelma Itämeren suojelusta.
KASELY – Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
LIFE+ – Euroopan Unionin rahoitusohjelma joka jakaa hankerahoitusta luontodirektiiviin liittyvään luonnonsuojelutyöhön.
LiVi – Liikennevirasto
MARISPLAN – Suomen Akatemian FICCA (ilmastonmuutos – vaikutukset ja hallinta -tutkimusohjelma)
rahoittama hanke Marine Spatial Planning in a Changing Climate, jota SYKEn merikeskus koordinoi.
MH – Metsähallitus, tässä suunnitelmassa: Metsähallituksen Luontopalvelut
MHS - Merenhoitosuunnitelma, jolla Suomessa toimeenpannaan EU:n meristrategiadirektiiviä
MIMMA – Vuonna 2013 jätetty hakemus EU LIFE+ -instrumentista rahoitettavaksi, “Marine environment
and IMplementation of MArine directives in the Gulf of Finland, Archipelago Sea, and Åland Islands”
(2014-2019). Päätös mahdollisesta rahoituksesta odotettavissa maalis-huhtikuussa 2014.
NordForsk – Pohjoismaiden ministerineuvoston ylläpitämä rahoitusohjelma, josta saatiin vuonna 2009
rahoitusta kansainvälisen asiantuntijaverkoston (Nordic network for marine inventories and modeling,
2009-2012, 107.700 €) perustamiseksi.
POHJE-järjestelmä – Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmän osa, johon kirjataan seurantatarkkailuiden, VELMUn ja muiden pohjaeläintutkimusten paikkatietohavainnot.
POPELY – Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
RKTL – Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
ROV – Remotely Operated Vehicle, kauko-ohjattu robottivideokamera, jolla voidaan kuvata merenpohjan
rakennetta ja eliöstöä
SEAGIS - Botnia Atlantica Interreg IVA rahoittama hanke " Stöd för ekosystembaserad planering av
havsmiljön med hjälp av geografiskt informationssystem". Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteinen merialuesuunnittelun ja yhdennetyn rannikkoalueiden suunnittelun (ICZM = Integrated Coastal Zone Management) GIS- pohjainen työkalu Merenkurkun alueelle.
SUPERB- Botnia Atlantica Interreg IVA rahoittama hanke "Standardiserad utveckling av planering och
ekologiska redskap" (2011-2013). Hankkeen tarkoituksena on jatkaa ULTRA – hankkeessa kehitettyjen
inventointimenetelmien ja kerättyjen aineistojen käsittelymenetelmien kehitystyötä, sekä levittää tietoa
koko alueelle. Hankkeen kokonaisbudjetti on 996 050 €, josta EUn rahoitusosuus on 50 %. Suomen puolelta hankkeeseen osallistuvat Pohjanmaan liitto, Merenkurkunneuvosto ja Metsähallitus.
SYKE – Suomen ympäristökeskus
TOPCONS – Euroopan naapuruus- ja kumppanuus-instrumentin (European Neighbourhood and Partnership Instrument - ENPI) rahoittama suomalaisten ja venäläisten yhteishanke 'Transboundary tool for spatial
planning and conservation of the Gulf of Finland' v. 2012-2014 (1,4 milj. €). Hankkeen tavoitteena on
tutkia vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta sekä kartoittaa sidosryhmien ja ihmistoimintojen sijoittumista merialueelle.
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UUDELY – Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
ULTRA – Merenkurkun alueella toiminut, keväällä 2010 päättynyt kansainvälinen Interreg-hanke, jossa
tutkittiin optisten kaukokartoitusmenetelmien soveltuvuutta vedenalaisten elinympäristöjen kartoitukseen.
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 meri- ja rannikkoalueiden käytön suunnittelun kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
VELMUn tuottamia karttoja ja tietokantoja käytetään esimerkiksi luontodirektiivin raportoinnissa
ja mereisen Natura 2000-verkoston riittävyyden arvioinnissa. VELMU tuottaa myös EU:n vesipuite-, ja meristrategiadirektiivien (Suomessa merenhoitosuunnitelma = MHS) sekä HELCOMin
Itämeren toimintaohjelman edellyttämää tietoa Suomen merialueiden tilasta. VELMU-aineistolla
on voitu myös kehittää tila-arvioihin tarvittavia indikaattoreita ja tukea maakuntakaavoitusta
esim. Kymenlaaksossa.
Vuosina 2011 -201[4] talousarvion Itämeri-momentin rahasta on osoitettu vuosittain VELMUlle
noin 1,3 milj. €. Rahoituksella on tehostettu ohjelman koordinaatiota ja aloitettu koko Suomen
kattavat, yhtenäiseen näytteenottosuunnitelmaan perustuvat maastokartoitukset. Inventointeja on
myös voitu kohdentaa ELY-keskusten priorisoimille alueille, joiden biologinen monimuotoisuus
on korkea tai jotka ovat vakavien ihmistoimintapaineiden alaisia.
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 VELMUohjelman koordinaatiosta käytännön tasolla. Inventointien, mallinnuksen ja muun VELMUtoiminnan tavoitteista ja toteutuksesta sovitaan VELMUN projektiryhmässä. VELMUn organisaatio esitetään Kuvassa 1.
VELMUn toiminta on jaettu teemoittain kuuteen osaprojektiin (Taulukko 1). Merialuekohtaisia
maastokartoituksia tekevät rannikoiden ELY-keskukset, Metsähallituksen Luontopalvelut, RKTL
ja GTK.
Ohjausryhmä
Ministeriöt

Projektiryhmä

Geofysikaaliset maastokartoitukset
GTK ja SYKE

Kuva 1.

Biologiset
maastokartoitukset
Metsähallitus ja RKTL

Tiedonhallinta
SYKE

Karttatuotanto, mallinnus ja
kaukokartoitus

Alueelliset yhteistyöryhmät

Tutkimus ja
koulutus
ÅA

Menetelmäkehitys
SYKE

VELMUn organisaatio
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Taulukko 1. VELMUn osaprojektit ja vastuutahot.
Osaprojekti

Koordinaatiovastuu

Vastuuhenkilö

Geofysikaaliset maastokartoitukset

GTK/SYKE

Jyrki Hämäläinen

Biologiset maastokartoitukset

MH/RKTL

Jan Ekebom / Antti Lappalainen

Tiedonhallinta
Tutkimus ja koulutus

SYKE
ÅA

Yki Laine
Johanna Mattila

Karttatuotanto, mallinnus ja kaukokartoitus

SYKE

Hanna Piepponen

Menetelmäkehitys

SYKE

Kirsi Kostamo

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 seuraavat käynnissä olevat erillishankkeet,
joiden VELMUn kannalta keskeiset suunnitelmat on sisällytetty tähän toimintasuunnitelmaan.
Hankkeiden tarkempi kuvaus on Tutkimus ja koulutus -luvussa:


TOPCONS: suomalais-venäläinen yhteishanke itäisellä Suomenlahdella. Rahoitus ENPI



The importance of seafloor connectivity in conservation planning: understanding processes
maintaining marine biodiversity. Rahoitus: Nesslingin säätiö.



Lisäksi tähän suunnitelmaan on otettu mukaan ehdollisina joitakin toimenpiteitä vasta hakuvaiheessa olevasta EU LIFE + MIMMA-hankkeesta - Marine environment and IMplementation of MArine directives in the Gulf of Finland, Archipelago Sea, and Åland Islands (GTK,
MH, Novia, RKTL, SYKE, TuAMK, TY, ÅA, ÅLR), 2014-2019. Vaikka rahoitus on vielä
avoin, toteutuessaan hanke toisi merkittävän lisän VELMU-yhteistyöhön runsaan 7 miljoonan euron kokonaisbudjetillaan.



Vuonna 2014 useat VELMUn toteuttajatahot (Metsähallituksen koordinoimana ja YM:n
johdolla) ovat myös mukana valmistelemassa uutta kansallista LIFE+ IP Luonto/Biodiversiteetti –hanketta. Kyseessä on LIFE-ohjelman uusi rahoitusinstrumentti, joka
mahdollistaa laajojen hankekokonaisuuksien muodostamisen ja eri rahoitusinstrumenttien
yhdistämisen.
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2. Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2014
2.1

Koordinaatio

Ympäristöministeriön ja SYKEn koordinaatiotoiminnan tarkoituksena on varmistaa VELMUohjelman tehokas ja johdonmukainen toiminta ja samalla varmistaa merialueiden eroavuuksien
sekä intressien huomioonotto. Vuonna 2011 koordinaatio laati koko maan kattavan noin 17 000
pistettä sisältävän inventointisuunnitelman. Inventointeja on toteutettu suunnitellusti erityisesti
vuosina 2012 ja 2013. Suunnitelmaa on vuosittain tarkennettu yhdessä alueellisten toimijoiden
kanssa. Videoinventoinnit on suurelta osin tehty, ja pohjanäytteenottosuunnitelma (sekä pehmeät
että kovat pohjat) laadittiin loppuvuonna 2013. Haasteita suunnittelulle ja inventointien toteuttamiselle ovat tuoneet yhtenäisen havaintotietokannan puute, paikkatietojen hallinta sekä osittain
myös menetelmien alueellinen vaihtelu.

Tavoitteet vuodelle 2014
Vuosi 2014 on VELMUn kymmenes ja samalla viimeinen täysimittainen inventointivuosi. Koordinaatio varmistaa että vuoden 2014 inventoinnit saatetaan niin pitkälle, että vuodelle 2015 jää
ainoastaan tarkasti kohdennettuja täydentäviä inventointeja. Näille inventoinneille, näyteanalyyseille sekä koko aineistojen käsittelytyölle ja mallinnukselle tarvitaan oma rahoitus vuonna 2015.
Koordinaation tärkeimpiin tehtäviin vuonna 2014 kuuluu myös edistää VELMU -tietojen saattamista yhtenäiseen tietokantaan (LajiGIS), johon kaikki VELMUn keräämä lajitieto on tarkoitus
viedä. Lisäksi laaditaan VELMU-Atlasta koskeva suunnitelma ja jatketaan VELMU-Atlaksen
mallien ja karttojen tuotantoa.
Merenhoitosuunnitelman (MHS) mukaan Suomen tulee laatia ja toimeenpanna merialueellaan
seurantaohjelmat 15.7.2014 mennessä. Matalien vesien biologisen monimuotoisuuden osalta pohjien biologisen monimuotoisuuden seurannan suunnittelu on nojannut vahvasti VELMUmenetelmiin. Osaa VELMUn vuonna 2014 keräämistä tuloksista käytetään myös MHS:n mukaisen pohjan monimuotoisuuden seurannan ensimmäisinä tuloksina. Koordinaatio suunnittelee
yhdessä VELMU-toimijoiden ja MHS:a toteuttavien tahojen kanssa miten ja millä resursseilla
VELMUn inventointivaiheesta siirrytään merenpohjan monimuotoisuuden MHS:n mukaiseen
seurantaan.
Yksi keskeinen koordinaation tehtävä on kommunikointi VELMUn tuloksista mm. VELMUseminaarin välityksellä. Koordinaatio varmistaa, että VELMUn toiminta ja tiedotus ovat hyödynnettävissä myös Suomenlahtivuosi 2014:n yhteydessä. Vuoden 2014 aikana on tarkoitus laatia
alustava suunnitelma siitä, miten VELMU-työtä jatketaan vuoden 2015 jälkeen. Viestintään liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä käsitellään tarkemmin osiossa 2.8.
Tavoite/toimenpide
Laaditaan kullekin inventointialueelle tarkennettu koordinaatti- ja menetelmäkohtainen inventointisuunnitelma vuodelle 2014 yhdessä kunkin alueen inventointeja toteuttavien
tahojen kanssa.
Laaditaan toimintakertomus 2013 toimijoiden ja projektiryhmän kanssa ja käsitellään se ohjausryhmässä.

Vastuutaho
SYKE

Aikataulu
tammi-maaliskuu

SYKE/YM

Laaditaan yhdessä AYRien kanssa VELMUn tavoitteiden
arviointi alueiden näkökulmasta
Pidetään työpaja /aivomyrsky tapahtuma, jonka tavoitteena
on määritellä miten VELMU toimintaa jatketaan vuoden
2015 jälkeen.

SYKE

Laadinta: tammihelmikuu; ohjausryhmä: maaliskuu
kevät

YM &SYKE

kevät
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Edistetään VELMUn datasopimuksen käsittelyä Puolustusvoimien pääesikunnassa
Seurataan ja tarvittaessa ohjataan inventointien toteutumista alueilla.
Koordinaatio vierailee ainakin kahden kenttätiimin luona
tutustumassa alueiden menetelmiin ja käytännön ongelmiin.
Tehdään VELMU-Atlasta koskeva suunnitelma, joka sisältää myös budjetin ja rahoitusvaihtoehdot sekä ehdotuksen
VELMU-Atlaksen toimituskunnasta ja ohjausryhmästä.
Selvitetään pohjien monimuotoisuuden inventointi- ja seurantatoiminnan jatkorahoitusmahdollisuudet; laaditaan tarvittaessa rahoitushakemuksia.
Tehdään yhteistyötä Uudenmaan maakuntakaavasuunnitteluprosessin kanssa; varmistetaan VELMU-tietojen saatavuus suunnitteluprosessissa.
Laaditaan vuoden 2015 toimintasuunnitelma yhdessä projektiryhmän ja toimijoiden kanssa. Käsitellään suunnitelma
ohjausryhmässä.
Pidetään VELMUn kenttätoimijoiden seminaari (”Field Staff
Meeting”) kentän käytännön ongelmien esilletuomiseksi ja
ratkaisemiseksi.
Valmistellaan 2015 VELMU-budjetti huomioiden VELMUn
vuoden 2015 toimintasuunnitelma
Pidetään vähintään 5 projektiryhmän kokousta.
Pidetään ainakin 4 ohjausryhmän kokousta, josta yksi pidetään ohjausryhmän maastoretken yhteydessä

Ohjausryhmä

kevät

SYKE

kesä

SYKE

kesä-syksy

SYKE

koko vuosi

SYKE ja YM

koko vuosi

SYKE

koko vuosi

SYKE/YM

SYKE

Laadinta: marraskuu; ohjausryhmä: joulukuu
joulukuu

YM

joulukuu

SYKE
YM

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. VELMU-rahoituksella tehty vanhan aineiston tulkintatyö pääasiassa Tammisaaren
edustalla saatiin päätökseen.

Kuva 2.

Indeksikartta GTK:n merenpohjan kartoitusohjelmasta.

Tavoitteet vuodelle 2014
Merenpohjan geologinen kartoitus jatkuu GTK:n oman kartoitusohjelman ja mahdollisten maksullisten ja yhteisrahoitteisten projektien yhteydessä. Kartoitustavoite vuodelle 2014 on 500 km2.
Mikäli LIFE+ MIMMA -hanke saa rahoitusta ja alkaa vuoden 2014 aikana, on kartoitusten painopiste sen mukaisesti Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla.
Tavoite/toimenpide
2
Merenpohjan geologinen kartoitus 500 km

Vastuutaho
GTK

Aikataulu
koko vuosi
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2.3

Biologiset maastokartoitukset

YM:n Itämerimomentin rahoituksella tehdyt inventoinnit ovat vuosina 2011-2013 seuranneet
pääosin koordinaation vuonna 2011 laatimaa 17 000 satunnaispisteen suunnitelmaa. (Kuva 3.)

Kuva 3.

Biologiset kartoitukset (video, pohjanäyte, sukelluslinja) Suomen merialueella
vuoden 2013 lopussa.
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RKTL on kartoittanut vuodesta 2003 rannikon kalojen lisääntymisalueita Suomenlahdella, Saaristomerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa. Lisäksi mallinnusta varten on kartoitettu pintaveden
ominaisuuksia. (Kuva 4.)

Kuva 4.

RKTL:n kartoitukset (2003-2013) kalojen lisääntymisalueista Suomen rannikolla. Karttaan on merkitty sekä kalanpoikasten kartoituspisteet että mallinnukseen
tarvittavien ympäristömuuttujien näytteenottopisteet.
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Tavoitteet vuodelle 2014
Jatketaan koordinaation 2011 laatiman inventointisuunnitelman toteuttamista. Videointien osalta
ainoa laaja vielä kokonaan kattamaton inventointialue on Merenkurkun pohjoisosissa. Muuten
videoinventoinnit ovat lähinnä suppeiden alueiden täydentäviä inventointeja. Koko maan mittakaavassa suurin osa inventointiresursseista menee vuonna 2014 levälinjojen tekemiseen sekä
kovien ja pehmeiden pohjien näytteiden ottamiseen ja analysointiin. Myös vuonna 2013 kerätyt
näytteet analysoidaan pääosin 2014. Metsähallituksen ja ELYjen inventointeja varten merialueet
on jaettu inventointilohkoihin, ja inventointitavoitteet on esitetty lohkoittain ja toimijoittain Taulukossa 2.
Kalainventointien osalta vuoden 2014 aikana täydennetään keväällä 2013 kerättyjä kuhan ja ahvenen pienpoikasaineistoja keskittyen suojaisiin lahtiin Merenkurkussa ja Perämerellä sekä avoimiin jokisuualueisiin Perämerellä. Yksityiskohtainen mallinnusaineiston täydentävä näytteenottosuunnitelma tehdään sen jälkeen, kun vuoden 2013 näytteet on kokonaan määritetty ja alustavat
tulokset ovat käytettävissä.
Perämeri
Perämeren alue on jaettu kolmeen noin 70 km leveään inventointilohkoon (lohkot 1-3). Perämerellä lähes kaikki videoinventoinnit on tehty. RKTL kerää Perämerellä kuhan ja ahvenen pienpoikasaineistoja keskittyen suojaisiin lahtiin sekä avoimiin jokisuualueisiin.
Tavoite/toimenpide
Kuhan ja ahvenen pienpoikasaineistoja kerätään avoimilta
vesiltä noin 15 linjalta Gulf-noutimella, ja noin 10 suojaisesta
lahdesta näytteet kerätään haavilla tai haavipussilla.
Tehdään sarja levälinjoja ja kovan ja pehmeän pohjan näytteenottoa kolmella inventointilohkolla (lohkot 1-3 Liite 1, Taulukko 2;).
Lohkolla 1, Simojoen edustalla, tehdään joitakin täydentäviä
videointeja.
Pienpoikasnäytteiden määritys

Vastuutaho
RKTL

Aikataulu
touko-kesäkuu

MH

kesä-elokuu

MH

heinä-elokuu

RKTL

Pohjanäytteiden analysointi

EPOELY

vuoden loppuun mennessä
vuoden loppuun mennessä

Merenkurkku
Merenkurkun alue on jaettu neljään 50-80 km leveään inventointilohkoon, joilla toteutetaan videoinventointeja ja pohjanäytteenottoa. RKTL kerää Merenkurkussa kuhan ja ahvenen pienpoikasaineistoja keskittyen suojaisiin lahtiin.
Tavoite/toimenpide
Kuhan ja ahvenen pienpoikasaineistoja kerätään avoimilta
vesiltä noin 15 linjalta Gulf-noutimella ja noin 10 suojaisesta
lahdesta näytteet kerätään haavilla tai haavipussilla.
Lohkolla 4, Stubbenin majakan ja Himangan välisellä alueella on koko Suomen rannikon viimeinen laaja kartoittamaton
alue. Sen alueella tehdään muun näytteenoton lisäksi n. 900
videopistettä (Liite 2, Taulukko 2)
Jokaisella lohkolla (lohkot 4-7; Liite 2, Taulukko 2) toteutetaan samansuuruinen levälinjoja ja kovan ja pehmeän pohjan näytteenottoa sisältävä suunnitelma.

Vastuutaho
RKTL

Aikataulu
touko-kesäkuu

EPOELY ja
MH (Vaasa/Oulu)

kesäkuu

MH ja
EPOELY

kesä-elokuu
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Lohkolla 6 tehdään täydentävät videoinventoinnit Vaasan
kaupungin edustalla sekä pienellä Vaasan eteläpuolisella
alueella (Liite 2, Taulukko 2).
Pienpoikasnäytteiden määritys, ml. 2013 näytteet

MH

kesä-elokuu

RKTL

Pohjanäytteiden analysointi

EPOELY

2013 näytteet
alkuvuodesta:
2014 näytteetvuoden loppuun
mennessä
Vuoden loppuun mennessä

Selkämeri
Selkämeren keskiosa kattaa yhden noin 100 km pitkän suunnilleen Raumalta Merikarvialle ulottuvan inventointilohkon. Tämän lohkon viimeinen kartoittamaton alue sijoittuu Porin edustan
merialueelle.
Tavoite/toimenpide
Alueen (lohko 8) noin 530 alkuperäisestä videoinventointipisteestä tehdään veden suuren sameuden vuoksi vain osa,
noin 100 pistettä (Liite 3, Taulukko 2).
Lohkolla toteutetaan levälinjoja sekä kovan ja pehmeän pohjan näytteenottoa sisältävä inventointi (Liite 3, Taulukko 2).
Vuoden 2013 pienpoikasnäytteiden määritys

Vastuutaho
VARELY

Aikataulu
kesä-elokuu

VARELY

kesä-elokuu

RKTL

vuoden loppuun mennessä

Pohjanäytteiden analysointi

MH/VARELY

Saaristomeri
Saaristomeren inventointialue kattaa alueen Raumalta Hankoon ja Turusta Utöseen ja alue on
jaettu yhteensä seitsemään inventointilohkoon.
Tavoite/toimenpide
lohkoilla 9-12 toteutetaan sarja levälinjoja ja kovan ja pehmeän pohjan näytteenottoa (Liite 4, Taulukko 2)
lohkoilla 13-15 toteutetaan sarja levälinjoja ja kovan ja pehmeän pohjan näytteenottoa (Liite 4, Taulukko 2)
Lohkoilla 11 ja 12 täydentävät videoinventoinnit Naantalin,
Turun ja Salon merialueiden sisälahdissa (alueet A, B ja C)
(Liite 4, Taulukko 2)
Lohkoilla 13-15 videoinventointeja Utön ja Hangon välisillä
uloimmilla merialueilla (alueet D, E ja F) (Liite 4, Taulukko 2)
Kaikilla seitsemällä inventointilohkolla toteutetaan sarja levälinjoja ja kovan ja pehmeän pohjan näytteenottoa (Liite 4,
Taulukko 2)
Pohjanäytteiden analysointi

Vastuutaho
VARELY

Aikataulu
kesä-elokuu

MH

kesä-elokuu

VARELY

kesä-elokuu

MH

kesä-elokuu

VARELY ja
MH

kesä-elokuu

MH/VARELY

syys-joulukuu

Läntinen/keskinen Suomenlahti
Läntinen ja keskinen Suomenlahti on jaettu neljään lohkoon. Niillä inventointeja toteuttavat
UUDELY, Metsähallituksen Tammisaaren ja Kotkan inventointitiimit sekä SYKE. Lähes kaikki
alkuperäiset videoinventointipisteet on alueella jo toteutettu, ulkomeren syvimpiä pisteitä lukuun
ottamatta. Erityistarkasteluun otetaan Inkoon-Porkkalan alue, jossa toteutetaan inventointeja,
jotka palvelevat alueen Natura-alueiden laajentamistarkasteluja sekä Porkkalanniemen alueelle
ehdotettua kansallispuistoa koskevaa päätöksentekoa.
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Tavoite/toimenpide
Lohkolla 17 toteutetaan Porkkalanniemen merialueella inventointi, joka palvelee VELMUn lisäksi alueelle ehdotettua kansallispuistoa koskevaa päätöksentekoa. Otetaan huomioon
alueelta aiemmin kerätty biologinen ja geologinen tieto.
Kommunikoidaan puolustusvoimien kanssa suoja-alueilla
tehtävistä inventoinneista (Liite 5, Taulukko 2).
Kaikilla lohkoilla (16-19) toteutetaan samansuuruinen sarja
levälinjoja ja kovan ja pehmeän pohjan näytteenottoa (Liitteet
5 ja 6, Taulukko 2).
Lohkoilla 17 ja 19 tehdään täydentäviä videoinventointeja
lähinnä Inkoon sekä Porvoon-Loviisan merialueilla (Liitteet 5
ja 6, Taulukko 2).
Pohjanäytteiden analysointi

Vastuutaho
SYKE ja MH

Aikataulu
suunnittelu
talvella, inventoinnit kesän
aikana

MH ja
UUDELY

kesä-elokuu

MH ja
UUDELY

kesä-elokuu

SYKE ja MH

Vuoden loppuun mennessä

Itäinen Suomenlahti
Itäinen Suomenlahti muodostaa oman inventointilohkon. Sen alueella inventointeja toteuttavat
vuonna 2014 KASELY sekä Metsähallituksen Kotkan inventointitiimi. Lähes kaikki alkuperäiset
videoinventointipisteet on alueella jo toteutettu ulkomeren syvimpiä pisteitä lukuun ottamatta.
Tavoite/toimenpide
Lohkolla 20 toteutetaan sarja levälinjoja ja kovan ja pehmeän
pohjan näytteenottoa (Liite 7, Taulukko 2).
Täydentäviä videoinventointeja tehdään usealla pienellä tai
keskikokoisella ulko-, väli- ja sisäsaariston alueella (Liite 7,
Taulukko 2).
Täydennetään itäiseltä Suomenlahdelta kerättyjä merikutuisen siian poikasaineistoja.
Pienpoikasnäytteiden määritys, ml. 2013 näytteet

Vastuutaho
KASELY ja
MH
KASELY ja
MH

Aikataulu
kesä-elokuu

RKTL

kesä-elokuu

RKTL

Pohjanäytteiden analysointi

MH/KASELY

vuoden loppuun mennessä
vuoden loppuun mennessä

kesä-elokuu
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Taulukko 2. Yhteenveto VELMUn Itämeri-momentilla rahoitettavista biologisista inventoinneista ja näyteanalyyseistä toimijoittain ja inventointilohkoittain.
Kenttätyöt (+ videoanalyysit)
Lohko Toimija

Benthosnäytteenotto

Levälinja

50
0
0
0
0
0
50

5
0
5
0
5
0
15

4-7

MH
EPOELY
MH
EPOELY
MH
EPOELY
MH
EPOELY
Merenkurkku

610
300
0
0
110
0
0
0
1020

8
8

VARELY
Selkämeri

9
10
11
12
13
14
15
9-15
16
17 **

1
2
3
1-3
4
5
6
7

18 **
19
16-19
20
20

Benthosnäyteanalyysi

6
0
12
0
12
0
30

Kovan
pohjan
näytteenotto
3
0
6
0
6
0
15

0
10
0
10
0
10
30

Kovan
pohjan
näyteanalyysi
0
27
0
54
0
54
135

0
5
0
5
0
5
0
5
20

10
0
10
0
10
0
10
0
40

5
0
5
0
5
0
5
0
20

0
10
0
10
0
10
0
10
40

0
45
0
45
0
45
0
45
180

100
100

10
10

16
16

8
8

20
20

72
72

VARELY
VARELY
VARELY
VARELY
MH
MH
MH
Saaristomeri

0
0
130
50
0
190
70
440

10
0
10
10
10
10
10
60

16
8
0
8
16
16
16
80

8
8
0
8
8
8
8
48

20
0
20
20
20
20
20
120

72
72
0
72
72
72
72
432

MH
MH
SYKE
MH
MH
Länt. Suomenl.

0
50
100
0
0
150

0
20
30
0
20
70

16
16
0
16
16
64

8
8
0
8
8
32

0
40
60
0
40
140

72
72
0
72
72
288

MH
KASELY
It. Suomenlahti

164
67
231

20
0
20

16
16
32

8
0
8

40
0
40

72
0
72

Kaikki yhteensä

1991

195

262

131

390

1179

MH
EPOELY
MH
EPOELY
MH
EPOELY
Perämeri

Dropvideo tai
ROV *

Laboratoriotyöt

* Drop-videoiden ja ROV-ajon analyysit kuuluvat kenttätöihin laskettuun työmäärään.
* UUDELY rahoittaa Inkoon-Porkkalan-Pellingin alueen kohdennettuja inventointeja vuoden 2013 ylijäämällä (n. 50.000 €). Tarkempi suunnitelma tehdään talvella yhdessä VELMU-koordinaation kanssa.
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2.4

Tiedonhallinta

VELMUn aikana tuotettua aineistoa on kerätty paljon ja käytännöt aineistojen tallentamiseen
alkavat olla selvillä. VELMU-karttapalvelu on toiminnassa ja vuonna 2013 sinne on viety lisää
VELMUn aineistoja ja mallinnustuloksia. Vuoden 2013 aikana VELMU-karttapalvelussa olevat
paikkatietoaineistot on muunnettu ETRS-TM35FIN-koordinaatistoon. LajiGIS:n myöhästyminen
ja yhteisen paikkatietokannan puuttuminen hankaloittavat kuitenkin aineistojen hallintaa, jakelua
ja käyttöä. Syvyysaineiston käsittelyssä on päästy eteenpäin Liikenneviraston ja puolustusvoimien kanssa yhteistyössä tehdyn turvahuonepilotin muodossa.

Tavoitteet vuodelle 2014
VELMUn aineistojen hallintaa, käyttöä ja jakelua pyritään yhdenmukaistamaan niin että kerätty
tieto on jatkossa sopivassa muodossa helposti saatavilla. Koordinaatio varmistaa yhdessä MH:n ja
ELY:jen kanssa että inventointiaineiston tallennukselle ja paikkatietoaineistojen käsittelylle saadaan yhtenäiset rutiinit. VELMU-aineistojen jakeluun liittyviä lupakäytäntöjä selvennetään aineiston mahdollisimman avoimen jakelun mahdollistamiseksi. Syvyysaineiston käsittelyyn tarvittavia menettelyjä kehitetään edelleen ja pilottiprojektia Liikenneviraston kanssa jatketaan. LajiGIS saadaan käyttöön keväällä ja sen käyttöä ja aineistojen siirtoa opetellaan 2014.
Tavoite/toimenpide
Sovitaan VELMUn datan ja paikkatietojen hallinnasta ja aineistorutiineista
Vuoden 2013 maastokartoituksissa kerätyt aineistot tallennetaan
Pohje-tietojärjestelmään. Kesällä 2013 kerätyt vesikasvillisuusaineistot tallennetaan väliaikaiseen vesikasvitietojärjestelmään ja
ne siirretään Metsähallituksen LajiGIS -järjestelmään heti kun
järjestelmä valmistuu (ilmeisesti v. 2014 alussa).

Vastuutaho
MH, SYKE,
ELYt
MH, SYKE

Aikataulu
kevät

Osallistutaan Metsähallituksen LAJIGIS -hankkeeseen testaamalla järjestelmää yhteistyössä muiden VELMU -toimijoiden
kanssa. Määritetään tarvitseeko järjestelmää kehittää vielä vesikasvillisuusaineistojen tai ympäristömuuttujia kuvaavien lisätietojen osalta.
Kehitetään VELMU -serverin käyttöä VELMUn paikkatietoaineistojen hallinnassa ja jakelussa. Selvitetään VELMUn tuottamien
valtakunnallisten paikkatietoaineistojen siirtoa ympäristöhallinnon
GEO-käyttöliittymään ja Karpalo-selauskäyttöliittymään.
Seurataan Allecon tuotekehityshanketta, jossa kehitetään tiedonkeruuohjelmistoa ja tietojärjestelmää. Osallistutaan järjestelmän
testaamiseen.
Lisätään paikkatietoaineistoja VELMUn karttapalveluun. Osallistutaan mahdolliseen PAKKI-hankkeeseen monipuolisemman
karttapalvelun kehittämiseksi ja tehdään VELMU-karttapalvelun
määrittelyä siihen liittyen.

MH, SYKE

koko vuosi

SYKE

koko vuosi

MH, SYKE

koko vuosi

SYKE

koko vuosi

koko vuosi
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2.5

Karttatuotanto, mallinnus ja kaukokartoitus

VELMUn aikana kerätty biologinen aineisto on saatu kattavasti käyttöön ja mallinnuksessa on
menty paljon eteenpäin. Mallinnuksissa on keskitytty hankkeiden (lähinnä FINMARINET ja
TOPCONS) kohdealueille. Laji- ja yhteisömalleja sekä elinympäristökarttoja on tuotettu ja mallien luotettavuutta on validoitu. Kalojen lisääntymisaluemallien kehittämistä on jatkettu aiempina
vuosina kerättyjen aineistojen perusteella. Osa mallinnuksen taustamuuttuja-aineistoista on olemassa hankealueiden lisäksi koko Suomen rannikolle, mutta koko rannikkoalueet kattavia, hyväresoluutioisia ympäristön ominaisuuksia kuvaavia paikkatietoaineistoja on kuitenkin edelleen
niukasti saatavilla. MARISPLAN-hankkeen kanssa on jatkettu yhteistyötä korkearesoluutioisen
lämpötilamallin kehittämisessä. Kaukokartoitusaineistojen tulkinta on saatu käyntiin ja ensimmäiset aineistot riutoista, syvyydestä ja ruovikoista tuotettu testikäyttöön.

Tavoitteet vuodelle 2014
Mallinnuksissa on jatkuva tarve entistä tarkemmista ja kattavammista ympäristön ominaisuuksia
kuvaavista paikkatietoaineistoista. Näiden kehittämistä ja uusien aineistojen, mm. syvyys- ja rantaviivatietojen, hyödyntämistä jatketaan, jotta malleista saadaan entistä luotettavampia. Rannikkovesien lämpenemisnopeutta kuvaavan mallin ensimmäinen vaihe sekä astepäivien kertymistä
kuvaava karttataso on tarkoitus saada valmiiksi keväällä 2014, jolloin sitä voidaan hyödyntää
myös VELMU-hankkeen lisääntymisaluemallinnuksissa Pohjanlahdella. Laji- ja yhteisömallinnuksia laajennetaan yksittäisiltä tutkimusalueilta koskemaan koko rannikkoa ja mallinnusmenetelmiin ja mallien luotettavuuteen perehdytään entistä tarkemmin sekä koko Suomen mallinnuksissa että tarkemmalla tasolla hankkeiden kohdealueilla. Kalojen esiintymisaluemalleja laajennetaan uusille alueille ja uusille lajeille. Mahdollisen MIMMA-hankkeen myötä taustamuuttujaaineistoja ja mallinnuksia ruvetaan tekemään myös Ahvenanmaalle. Satelliittikuvien hyödyntämistä mallinnusten tausta-aineistojen tuottamisessa jatketaan uusilla muuttujilla ja aineistoilla
yhteistyössä Menetelmäkehitys-osaprojektin kanssa.
Tavoite/toimenpide
Parannetaan v. 2013 luotuja koko Suomen rannikkoalueiden ympäristömuuttujien ominaisuuksia kuvaavia
paikkatietoaineistoja. Aineistoja käytetään biologisen
mallinnuksen taustatietona.
Jatketaan rannikkovesien lämpenemisnopeutta kuvaavan mallin kehittämistä.
Tutkitaan erilaisia mallinnusmenetelmiä koko Suomen
mittakaavan laji- ja habitaattimallien tekemisessä sekä
tutkitaan mallinnukseen tarvittavan tiedon ominaisuuksien ja otannan osuutta mallinnustulokseen
Tuotetaan eliölajien ja vedenalaisten eliöyhteisöjen
levinneisyyttä kuvaavia malleja ja karttoja kaikille
Suomen merialueille.
Jatketaan ahvenen ja silakan lisääntymisaluemallien ja
karttojen kehittämistä Suomenlahdelle. Tavoitteena
koko rannikon (Virolahti-Hanko) kattavat lisääntymisaluekartat näille lajeille.
Tuotetaan Pohjanlahden alueen (Suomen rannikko)
kattavat lisääntymisaluekartat tärkeimmistä ahvenen ja
kuhan lisääntymisalueista. Mallien kehityksessä painotetaan paikkatietopohjaisten mallinnusmuuttujien
kehitystä.

Vastuutaho
SYKE

Aikataulu
kevät

RKTL

kevät

SYKE, ÅA

koko vuosi

SYKE, ÅA

koko vuosi

RKTL

koko vuosi

RKTL

koko vuosi
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Luodaan yhteisö- ja lajimalleja Itäiselle Suomenlahdelle sekä tarkempia malleja Itäisen Suomenlahden detalji-alueille (TOPCONS)
Validoidaan laji- yhteisö- ja maisemamalleja (VELMU
ja TOPCONS)

Tutkitaan syvyysaineiston resoluution vaikutusta mallien luotettavuuteen (TOPCONS)
Vertaillaan Itäisen Suomenlahden geo- ja biodiversiteettiaineistoja sekä resoluution vaikutusta aineistoihin.
(TOPCONS)
Luodaan valtakunnan rajat ylittäviä malleja ja aineistoja
yhteistyössä venäläisten kanssa (TOPCONS)

Osallistutaan Suomenlahden karttojen, ympäristömuuttuja-aineistojen ja lajimallien tekemiseen (Suomenlahtivuosi 2014)
Osallistutaan luontotietoa ja ihmispainetietoa yhdistävän päätösanalyysityökalun kehittämiseen
(TOPCONS)
Mahdolliseen MIMMA-hankkeeseen liittyvät mallinnustyöt, mm. edustavien tutkimusalueiden valinta sekä
ympäristömuuttuja-aineistojen luominen erityisesti
Ahvenanmaalle

SYKE, GTK, MH,
RKTL, HY, Aaltoyliopisto ja venäläisiä partnereita
SYKE, ÅA, GTK,
MH, RKTL, HY,
Aalto-yliopisto ja
venäläisiä partnereita
SYKE

koko vuosi

SYKE, GTK, MH,
RKTL, HY, Aaltoyliopisto ja venäläisiä partnereita
SYKE, GTK, MH,
RKTL, HY, Aaltoyliopisto ja venäläisiä partnereita
SYKE

koko vuosi

SYKE, GTK, MH,
RKTL, HY, Aaltoyliopisto ja venäläisiä partnereita
GTK, ÅA, SYKE,
MH

koko vuosi

koko vuosi

koko vuosi

koko vuosi

koko vuosi

syksy
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2.6

Tutkimus ja koulutus

Osaprojekti jatkuu vuonna 2014 samoilla henkilöresursseilla (tutkijatohtori ja väitöskirjatyöntekijä, jonka rahoitus loppuu kesäkuussa 2014) kuin 2013. Tämän lisäksi osaprojektissa on paraikaa
käynnissä yksi opinnäytetyö ja kahta uutta suunnitellaan vuodelle 2014. NordForsktutkijaverkostomme sai lisäaikaa (6kk) ja sen toiminta jatkuu vielä vuoden 2014 alkupuolella.
Osaprojektin toiminta kasvaa entisestään, mikäli vireillä oleva Life + -hankehakemus (MIMMA)
saa rahoitusta.

Tavoitteet vuodelle 2014
Tavoitteena on järjestää kaksi erikoiskurssia, toinen yhteistyössä Turun yliopiston kanssa ja toinen Husön biologisella asemalla, mikäli kurssien rahoitus järjestyy. Tavoitteena on myös muutaman uuden tutkimushankkeen aloittaminen. Esim. MIMMA-hankkeessa tarkoituksena on käynnistää kartoitustyöt koordinoidusti Ahvenanmaan alueella ja edistää alueen meriluonnon tuntemusta ja suojelua.
Kansainvälinen NordForsk-tutkijaverkosto suunnittelee kevääksi työpajaa, jossa kirjoitetaan verkoston yhteinen käsikirjoitus habitaattien arvottamisesta. Tätä aihetta käsiteltiin jo verkoston
edellisessä työpajassa loka-marraskuussa 2013 Oslossa. Tutkijaverkosto suunnittelee myös yhteistä työpajaa, jossa työstetään uusia tutkimushankehakemuksia. Tavoitteisiin kuuluu myös 2-3
uuden opinnäytetyön ohjaus, aiheina mm. makrolevien eläinyhteisöt. VELMUun liittyvien opinnäytetyöt ja niiden tekijät kootaan yhteiseen verkostoon (’VELMU Graduate School’), ja opinnäytetöiden tekijöille järjestetään yhteisiä tapaamisia.
Tavoite/toimenpide
NordForsk workshop (habitat valuation, käsikirjoitus ws)

Vastuutaho
ÅA (NIVA)

Aikataulu
maaliskuu

Laaditaan hankehakemus Kansainvälisen Marine Spatial
Planning –koulutuskokonaisuuden rahoittamiseksi
Marine spatial planning -kurssi
Kahden VELMUun liittyvän opinnäytetyön valmistuminen

Baltic Fishing
Fleet State Academy Kaliningrad
ÅA ja TY
ÅA

Marine conservation biology -kurssi

ÅA

lokakuu

Väitöskirjatyön valmistuminen

ÅA

joulukuu

maaliskuu
huhti-touko
elokuu

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


TOPCONS: suomalais-venäläinen yhteishanke itäisellä Suomenlahdella, jossa kehitetään
uutta karttapohjaista työkalua merialueiden kestävän käytön suunnitteluun. (HY, SYKE,
GTK, MH ja RKTL, A. P. Karpinskyn Venäjän geologinen tutkimusinstituutti, Venäjän tiedeakatemia ja Venäjän valtion hydrometeorologinen yliopisto), 2012-2014. Rahoitus: ENPI
(Euroopan lähialue- ja kumppanuusväline)



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), 2013-2014. Rahoitus: Nesslingin säätiö.
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2.7

Menetelmäkehitys

Osaprojektissa on kehitetty edelleen VELMUn menetelmäohjetta keväällä 2013. Vihreään laserkeilaukseen ja korkean resoluution satelliittiaineistoihin perustuvien ympäristömuuttujaaineistojen tuottamista on tutkittu SYKEssä ja MH:ssa. Korkean resoluution satelliittiaineistoista
on tuotettu mm. tarkka syvyysmalli ja niistä on arvioitu ruovikkojen peittävyyttä Suomen rannikolla. SYKE ja Liikennevirasto ovat toteuttaneet pilottihanketta siitä, miten LiVin syvyysaineistoja olisi mahdollista hyödyntää VELMUssa

Tavoitteet vuodelle 2014
Jatketaan VELMUn menetelmäohjeen tarkentamista sekä tutkimusta liittyen laserkeilauksen ja
satelliittien hyödyntämismahdollisuuksista kartoitusten ja mallinnuksen tausta-aineistojen tuotannossa. Jatketaan vedenalaisen kartoitusteknologian kehittämistä VELMUn sisäisesti ja yritysyhteistyön muodossa.
Tavoite/toimenpide
Jatketaan VELMUn menetelmäohjeen tarkentamista erityisesti vedenalaisen pohjanäytteenoton ja videoaineistojen
tulkinnan osalta
Viimeistellään meriluontoon liittyvä englanti-suomi-venäjäsanasto. (TOPCONS)
Jatketaan Liikenneviraston kanssa käynnissä ollutta pilottihanketta, jossa testataan Liikenneviraston hallinnoimien syvyys- ja pohjanlaatutietojen käyttöä VELMUssa. Tutkitaan
pohjanlaatutiedon käyttöönottoa sekä sen vaikutusta mallinnustuloksiin. Tuotetaan aineistoa mahdollisesti myös toiselta
pilottialueelta.
Hyödynnetään korkean resoluution satelliittikuvia riuttojen ja
pohjan syvyyden kartoituksessa matalilla alueilla.
Tuotetaan satelliittipohjaisia aineistoja meren pintalämpötilasta ja ruovikoista.
Tutkitaan terrestrisen laserkeilauksen käyttöä ruovikoiden ja
rannan luontotyyppien kartoituksessa.
Jatketaan vedenalaisen kartoitusteknologian kehittämistä.

Vastuutaho
SYKE

Aikataulu
tammimaaliskuu

SYKE ja GTK

kevät

SYKE

koko vuosi

SYKE

koko vuosi

SYKE

koko vuosi

SYKE

koko vuosi

MH

koko vuosi
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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.

Tavoitteet vuodelle 2014
Viestinnässä jatketaan hyödyntäen aiempia keinoja ja kanavia. VELMUn toiminnalla ja viestinnällä tuetaan myös Suomenlahtivuotta 2014. Yhteiset tiedotukselliset linjaukset sovitaan Suomenlahtivuoden viestinnästä vastaavien tahojen kanssa.
Tavoite/toimenpide
Järjestetään merialuesuunnittelua koskeva seminaari yhdessä WWF:n kanssa; esitellään VELMU-tulosten käyttöä seminaarissa.
VELMU-viestintäkalenterin päivitys
TOPCONS-hankkeen tuloksia esitellään kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa (mm. Baltic Sea Day 3/2014,
GEOHAB 5/2014, sidosryhmäseminaarit Suomessa ja Venäjällä).
Laaditaan tiedote RKTL:n maastotöiden aloittamisen yhteydessä
Tiedotetaan maastotöiden aloittamisesta
Kierrätetään VELMUn valokuvanäyttelyä vähintään kahdella
paikkakunnalla
Laajennetaan valokuvanäyttelyä lisäkuvilla.
Pidetään VELMU-seminaari sidosryhmille.
Laaditaan vuoden 2015 viestintäsuunnitelma.

Vastuutaho
SYKE

Aikataulu
tammikuu

YM

tammihelmikuu
maaliskuu
toukokuu

RKTL

toukokesäkuu
kesäkuu

SYKE, MH,
GTK
SYKE
YM
YM
YM

koko vuosi

joulukuu
joulukuu
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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 2011–2013 aikana yhteensä 3,9 milj. euro). Rahoitus
on pääasiallisesti suunnattu ympäristöministeriön tulosohjauksen alaisina oleville VELMUtoimijoille. Parantuneen rahoitustilanteen avulla VELMUn toimintaa on voitu parantaa ja tehostaa aikaisemmista vuosista.

Tavoitteet vuodelle 2014
Vuoden 2014 talousarviossa Itämeren suojeluun osoitetusta rahoituksesta (mom. 35.10.22)
VELMUlle on osoitettu 2,1 milj. euroa. Tästä summasta noin 1,3 milj. euroa tullaan pääsääntöisesti käyttämään vuoden 2014 aikana saattamalla loppuun suurin osa maastoinventointitöistä,
joskin joitakin täydentäviä inventointeja jää vielä vuodelle 2015. Lisäksi jatketaan kerättyjen ja
kerättävien aineistojen läpikäyntiä ja tulkintaa, mallintamista sekä lopputuotteiden tuottamista
mm. aloittamalla VELMU- Atlaksen liittyviä valmistelutöitä. Myönnetyn 800 000 euron lisärahoituksen käyttö tullaan suunnittelemaan erikseen ja se tullaan käyttämään pääasiallisesti
VELMU tietojärjestelmien kehittämiseen (VELMU karttapalvelu ja tarvittaessa LAJIGIS) ja
VELMU Atlaksen (painoversio ja nettiversio) toteuttamiseen ja tarvittaessa sitä voidaan myös
käyttää kerättyjen aineistojen läpikäyntiin ja tulkintaan.
Taulukko 3. Ympäristöministeriön rahoitus inventointeihin
Siirtyy vuodelta
2012-13, €*

Päätetty rahoitus
vuodelle 2014, €**

Käytössä 2014,
€

Htkk ***

0

12 000

12 000

2,5

16 595

120 000

136 595

EPOELY

18 000

74 000

92 000

MH

11 957

120 000

131 957

65 795

54 000

117 795

7000

60 000

67 000

70 000

54 000

122 000

0

60 000

67 000

UUDELY

50 000

0

50 000

MH

9 904

120 000

129 904

KASELY

22 459

50 000

72 459

MH

17 987

128 000

145 987

Yhteensä

296 697

842 000

1 138 697

Alue
Perämeri
POPELY
MH
Merenkurkku

23

Selkämeri
VARELY
MH

19

Saaristomeri
VARELY
MH

19

Läntinen Suomenlahti
12

Itäinen Suomenlahti
21

96,5
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* Vuosina 2012 ja 2013 käyttämättä jäänyt rahoitus.
** Rahoitus on käytettävissä pääosin v. 2014 -2016
*** Sis. myös vuosien 2012 ja 2013 rahoihin sidotut käyttämättömät htkk:t

Taulukko 4. Ympäristöministeriön rahoitus koordinaatioon, mallinnukseen ja muuhun
VELMU-toimintaan.
Ylijäämä vuodelta 2013

SYKE koordinaatio
SYKE mallinnus ja inventoinnit
MH - MH:n koordinointi, karttatuotanto ja menetelmäkehitys
Åbo Akademi - Mallinnus
Yhteensä

Myöntö vuodelle 2014

Yhteensä

0

211 500

211 500

117 250

153 500

270 750

0

140 000

140 000

0

37 000

37 000

117 250

542 000

622 250
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Liitteet
Liite 1. PERÄMEREN Itämeri-momentilla rahoitettavat biologiset inventoinnit kartalla

20

Liite 2. MERENKURKUN Itämeri-momentilla rahoitettavat biologiset inventoinnit kartalla
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Liite 3. SELKÄMEREN Itämeri-momentilla rahoitettavat biologiset inventoinnit kartalla
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Liite 4. SAARISTOMEREN Itämeri-momentilla rahoitettavat biologiset inventoinnit kartalla
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Liite 5. LÄNTISEN SUOMENLAHDEN Itämeri-momentilla rahoitettavat biologiset inventoinnit kartalla
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Liite 6. KESKISEN SUOMENLAHDEN Itämeri-momentilla rahoitettavat biologiset inventoinnit kartalla
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Liite 7. ITÄISEN SUOMENLAHDEN Itämeri-momentilla rahoitettavat biologiset inventoinnit kartalla

26

