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Vision and Strategies around the Baltic Sea
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1.

Lähtökohdat

VELMUn ensimmäisen vaiheen työllä (2003-2016) saavutettiin yleiskuva Suomen merialueen lajien ja luontotyyppien levinneisyydestä ja pohjan laadun ja geologisten muodostumien esiintymisestä. Työ oli laajuudeltaan Suomessa ja kansainvälisestikin ainutlaatuinen.
Tämän myös hallinnonrajat ylittäneen yhteisponnistuksen tulokset julkaistiin tammikuussa 2016 uudessa
karttapalvelussa (paikkatieto.ymparisto.fi/velmu). Vuonna 2016 laadittu VELMU 2:n tiekartta 2017-2025 antaa suuntaviivat myös käsissä olevalle vuoden 2018 toimintasuunnitelmalle.
Vuonna 2017 syksyllä julkaistiin myös yksi VELMUn päätuotteista, 520-sivuinen tietokirja Meren Aarteet –
Löytöretki Suomen vedenalaiseen meriluontoon.
Vuonna 2017 VELMUn kenttätoimintaa jatkettiin kohdennetusti, keskittyen mm. puutteellisesti tunnettujen
lajien ja elinympäristöjen kartoitukseen. Erityiskohteena olivat vedenalaiset hiekkasärkät ja jokisuistot sekä
eräiden harvinaisten lajien (mm. vesisammalet ja meriuposkuoriainen) esiintymien etsiminen. Alustavat tulokset osoittivat kohdennettujen kartoitusten tarpeen. Niiden mukaan esim. hiekkasärkkien levinneisyydestä
ei edelleenkään tiedetä riittävästi; pohjan topografiaan perustuvat mallit antavat edelleen osin harhaisen
kuvan niiden esiintymistä, ja vastaavanlaisia selvityksiä on edelleen tarpeen jatkaa.
Vuoden 2018 toiminnan pohjana ovat lisäksi suunnitelmat ja strategiat, joiden laatiminen oli yksi merkittävä
tehtäväkokonaisuus vuoden 2017 aikana. Keskeisiä strategioita olivat mm. VELMUn politiikkarelevantin tiedon jakelustrategia, näytteenottostrategia sekä mallinnus- ja kaukokartoitusstrategiat. Strategiat viimeistellään alkuvuodesta 2018.
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2.

VELMUn organisaatio

VELMUa johtaa ympäristöministeriö yhdessä ohjausryhmän kanssa. Suomen ympäristökeskuksen Merikeskus vastaa VELMU-ohjelman koordinaatiosta. VELMUn operatiivista toimintaa johtaa koordinaattori yhdessä
projektiryhmän kanssa. Projektoidussa toiminnassa kullekin tehtävälle nimetään määräaikainen vetäjä.
Tässä toimintasuunnitelmassa toiminta on jaettu tiedon hankinnan toimintaketjun osiin, jotka ovat:
1. Tietotarpeiden ja tutkimuskysymysten määrittely
2. Menetelmien valinta ja menetelmäkehitys
3. Puuttuvan tiedon keruu
4. Tiedon hallinta
5. Tiedon jalostus
6. Tiedon vieminen käyttäjille; tiedolla vaikuttaminen ja viestintä
Kaikkiin työvaiheisiin kuuluu myös:
 Koordinaatio, seuranta ja raportointi
 Koulutus ja osaamisen varmistaminen
 Tutkimus
 Innovaatiot ja vienti
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3.

Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018

Vuonna 2018 VELMU-toiminnan tärkeimmät tavoitteet liittyvät vuoden 2017 tapaan meriluonnon suojelun
ja merialuesuunnittelun tueksi.
Edelleen toteutetaan kohdennettuja kartoituksia. Niiden tavoitteena on (1) täydentää nykyisiä inventointeja
koskien elinympäristöjä, joita koskevat tiedot ovat vielä vajavaisia; (2) jatkaa inventointeja koskien lajeja,
joista on vielä vähän havaintoja ja joita koskevat mallit ovat epävarmimpia ja; (3) täsmentää olemassa olevia
tietoja koskien uhanalaisia lajeja. Edellisen vuoden tapaan keskeistä vuoden 2018 toiminnassa on olemassa
olevan tiedon tarpeenmukainen jalostus ja tiedon aktiivinen jakaminen sen tarvitsijoille. Meriluonnon monimuotoisuuteen liittyviä karttatuotteita kehitetään määrätietoisesti.

Koordinaatio, seuranta ja raportointi
Koordinaatiota tarvitaan kaikissa VELMU-prosessin vaiheissa. Koordinaatio varmistaa operatiivisen toimintaketjun osien (1-6, alla) toimeenpanon ja tavoitteiden saavuttamisen. Koordinaation operatiivisia toimia ovat
mm.:
Tehtävä
Koordinoidaan VELMUn toimintaa. VELMUn Laaditaan
VELMUn vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja vuosiraportit. Arvioidaan tavoitteiden saavuttaminen.

Aikataulu

Sidosryhmien osallistaminen. Järjestetään tietojenvaihto- ja suunnittelukokous merialuesuunnittelun yhteistyöryhmän kanssa joulukuussa 2017 pidetyn aluesuunnittelijoille suunnatun seminaarin jatkoksi. Kokouksessa sovitaan miten VELMU voi parhaiten tukea
eri mittakaavojen kaavoitus- ja merialuesuunnitteluprosesseja.
Toiminnan seuranta ja sisäinen arviointi sekä suunnitelmien sopeuttaminen. Tiedon vaikuttavuuden arviointi.

Vastuutaho
Koordinaatio
(SYKE), Projektiryhmä
SYKE, projektiryhmä

SYKE koordinaatio, projektiryhmä ja ohjausryhmä
YM

Jatketaan neuvotteluja Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja VELMUn aineistojen yhteiskäytöstä ja inventointiyhteistyön muodoista.

Tavoite
Toiminta tehty kustannustehokkaasti suunnitelmien mukaisesti. Vuosisuunnitelmat ja
vuosiraportit laadittu.
Kokous merialuesuunnittelun
yhteistyöryhmän kanssa pidetty. Keskusteltu VELMUn tavoitteista ja lopputuotteista
sekä niiden käytöstä aluesuunnittelussa.
Ohjausryhmä toteaa VELMUtoiminnan olleen tarkoituksenmukaista, tuloksellista ja
kustannustehokasta.
Yhteinen käsitys Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja
VELMUn välillä Ahvenanmaan
alueen inventoinneita ja niiden rahoituspohjasta.

1. Tietotarpeiden ja tutkimuskysymysten määrittely
Tietotarpeet määritetään tekemällä katsaus meren monimuotoisuutta koskevista politiikka- ja tutkimustarpeista.
Tehtävä
1.1 Politiikkarelevantin tiedon jakelustrategian ja sidosryhmätapaamisten ja seminaarien perusteella laaditaan raportti VELMU-tiedon riittävyydestä suhteessa
tietotarpeisiin.

Aikataulu

Vastuutaho
SYKE ja YM

Tavoite
Raportti VELMU-tiedon riittävyydestä suhteessa tieto-tarpeisiin.
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2. Menetelmien valinta ja menetelmäkehitys
Määritetään kustannustehokkaimmat menetelmät, joilla edellä määritetyt tietotarpeet ja tutkimuskysymykset saadaan ratkaistua.
Tehtävä
2.1 Strategialuonnokset käydään läpi työpajassa ja varmistetaan mm. niiden väliset linkit.

Aikataulu

Vastuu-taho
Projektiryhmä

Tavoite
Vahvasti linkitetyt strategiat:
mallinnus, kaukokartoitus, …

2.2 Selvitetään nykyisen selkärangatonaineiston laajuus; tehdään lajistollinen ja alueellinen katsaus olemassa olevasta tiedosta. Päätetään mitä tietoa on kerättävä jotta etenkin matalien alueiden selkärangattomien levinneisyydestä ja monimuotoisuudesta on riittävä tieto kohdassa 1 määritettyjen tutkimuskysymysten ja politiikkaprosessien näkökulmasta.

ÅA

VELMUn ”selkärangatonstrategia” (Strategia matalien merialueiden selkärangattomien monimuotoisuuden selvittämiseksi).

2.3 Selvitetään VELMUn kannalta välttämättömän uuden geologisen tiedon tarve. Selvitetään menetelmät,
joilla myös matalia alueita voidaan tarvittavassa laajuudessa kartoittaa. Toteutetaan suunnitellut inventoinnit
(rahoituksesta riippuen).
2.4 Selvitetään miten kalatutkimuksia VELMUssa jatketaan. Määritetään kalatiedon tarpeet ja käytettävyys
koko ekosysteemin käsittävissä monimuotoisuusanalyyseissä sekä indikaattorityössä. Toteutetaan suunnitellut inventoinnit sekä testataan DD-lajien kartoitusmenetelmiä (rahoituksesta riippuen).
2.5 Selvitetään mahdollisuudet kenttähavainnoinnin
osittaiseen automatisointiin (esim. ”Muumi”). Selvitetään mahdollisuudet menetelmäyhteistyöhön muiden
viranomaisten ja VELMUn ulkopuolisten tahojen
kanssa esim. EMKR yhteistyössä
2.6 Päivitetään VELMUn menetelmäopas kenttämenetelmästrategian mukaiseksi.

GTK

VELMUN ”GEO-strategia”.

LUKE

VELMUn ”kalastrategia”.

MH

VELMUn ”Automatisointi-strategia”: Raportti puoliautomaattisten kenttämenetelmien käyttömahdollisuuksista
VELMUtyössä
VELMUn menetelmäopas päivitetty

Käännetään opas englanniksi.

SYKE

ja käännetty englanniksi.

2.7 KOULUTUS: Ylläpidetään ja kehitetään inventointimenetelmiin liittyvää osaamista ja laadunvarmistusta
VELMUn sisäisesti. Lupamenettelyihin ja aineistojen
turvaluokituksiin liittyen järjestetään myös PV:n ja VELMUn inventoijien välinen koulutustilaisuus.
2.8 Laaditaan julkaisuja VELMUn 1. vaiheessa tehdyistä
malleista.
2.9 Sovelletaan VELMUn menetelmiä kansallisissa ja
kansainvälisissä hankkeissa. Edistetään Itämeren maiden vedenalaisen monimuotoisuuden inventointeihin
liittyvien menetelmien yhdentämistä.

MH, LUKE,
GTK, ÅA,
SYKE

VELMUn sisäinen menetelmäkurssi/työpaja pidetty.

SYKE, MH,
GTK, ÅA
Kaikki toimijat

2.10 Selvitetään makroskooppisen merilajiston geneettisen viivakoodauksen käyttömahdollisuuksia lajien
tunnistuksessa ja meriluonnon seurannassa.

SYKE

Malleja koskevat käsikirjoitukset.
VELMU-menetelmiä ja/tai aineistoja käytetään projekteissa
ulkopuolisten tahojen kanssa
(esim. SmartSea-, EMODNET,
SEAmBOTH, SPICE-, FRESHABITja Ahvenanmaan inventointihankkeet). Inventointimenetelmien kv. yhdentämisestä keskusteltu HELCOMin State & Conservation –ryhmässä.
VELMUn ”genetiikkastrategia”:
Raportti ja toimintasuunnitelma
geneettisten menetelmien soveltamisesta VELMUssa.

MH, SYKE
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3. Puuttuvan tiedon keruu
Kerätään puuttuva tieto kustannustehokkaasti. Tähdätään kokonaisnäkemyksen saamiseen meriluonnon
monimuotoisuudesta.
Tehtävä
3.1 Laaditaan VELMUn pitkän tähtäimen näytteenotto/inventointiohjelma merialuekohtaisesti yhteistyössä inventointeja toteuttavien tahojen kanssa huomioiden kohdissa 1-2 määritetyt tietotarpeet.

Aikataulu

Vastuutaho
SYKE ja MH

Tavoite
VELMUn
inventointistrategia
2018-2021.

3.2 Laaditaan tarkempi vuoden 2018 inventointisuunnitelma yhteistyössä kartoittajien kanssa (liite); käsitellään se projektiryhmässä. Suunnittelussa laaditaan
yleispätevät raamit aluekohdennuksille sekä lajeille ja
elinympäristöille, joihin inventoinnit kohdennetaan.
Aluemeribiologit täsmentävät inventointisuunnitelmaa omilla alueillaan paikallistietämykseen perustuen
ennen suunnitelman hyväksyntää.
3.3 Varmistetaan Ahvenanmaan merialueen vuoden
2018 inventointien synergiat VELMUn kanssa yhteistyössä Landskapsregeringenin kanssa.
3.4 Varmistetaan yhteistyössä Puolustusvoimien
kanssa että kaikkeen inventointityöhön on ajoissa hankittu tarvittavat luvat
3.5 Toteutetaan suunnitellut geologiset inventoinnit
(ulkopuolisesta rahoituksesta riippuen).

SYKE ja MH

Tarkempi
inventointisuunnitelma laadittu yhteistyössä kartoittajien kanssa. Suunnitelma
käsitelty ja hyväksytty projektiryhmässä. Suunnitelma liitetty
tämän toimintasuunnitelman
liitteeksi.

ÅA ja projektiryhmä

Ahvenanmaan inventointisuunnitelma vuodelle 2018.

SYKE ja MH,
ÅA

Inventointeihin tarvittavat luvat
saatu PV:lta.

GTK

3.6 Toteutetaan suunnitellut biologiset inventoinnit
projektiryhmässä hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

MH

3.7 Toteutetaan suunnitellut biologiset inventoinnit
Ahvenanmaan alueella. (Landskapsregeringenin rahoituksen mukaisesti)

ÅA

3.8 Toteutetaan suunnitellut kalainventoinnit hauen ja
mateen lisääntymisalueiden osalta (rahoituksesta riippuen).
3.9 Inventoidaan meriuposkuoriaisten potentiaalisia
esiintymiä Perämerellä (rahoituksesta riippuen).

LUKE

Geologiset inventoinnit: Uutta
geologista paikkatietoa Suomen
merialueelta. SeamBOTH ja
SmartSea-projekteissa kartoitetaan Selkämerellä ja Perämerellä yhteensä noin 300 km2.
Biologiset inventoinnit: Uutta
tietoa pohjan eliöstöstä (ml. vähän kartoitettujen alueita koskeva tieto; uhanalaisia lajeja
koskeva tieto; puutteellisesti
tunnettuja lajeja ja elinympäristöjä koskeva tieto).
Biologiset inventoinnit: Uutta
tietoa pohjan eliöstöstä (ml. vähän kartoitettujen alueita koskeva tieto; uhanalaisia lajeja
koskeva tieto; puutteellisesti
tunnettuja lajeja ja elinympäristöjä koskeva tieto).
Kalainventoinnit: Uutta tietoa
kalojen/kalanpoikasten levinneisyydestä
Uutta tietoa meriuposkuoriaisten levinneisyydestä

3.10 Suunnitellaan kaikkien toimijoiden yhteinen intensiivinen kenttäkampanja/tutkimus, jolla ratkaistaan
yhdessä tunnistettu ajankohtainen ja politiikkarelevantti tutkimuskysymys.
3.11 Suunnitellaan tuleville vuosille mallinnuksen intensiivialueet.

Projektiryhmä

Kampanjasuunnitelma

SYKE

Intensiivisten mallinnuspilottien
suunnitelma

POPELY

4. Tiedon hallinta
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Kerätään kaikki tieto toimiviin tietojärjestelmiin. Varmistetaan tiedon jakelu ja tiedon saannin helppous.
Tehtävä
4.1 Jatketaan VELMU-tiedon ylläpitoa olemassa olevissa tietojärjestelmissä (SYKEn tietojärjestelmissä)
sekä VELMUn karttapalvelussa. Kehitetään karttapalvelun toiminnallisuutta, ja linkitetään LajiGIS VELMUn
karttapalveluun.

Aikataulu

Vastuutaho
SYKE, VARELY
(rahoituksesta
riippuen), MH
(LajiGISin
osalta)

4.2 Kehitetään VELMUn karttapalvelun tietosisältöjä.
Tiedon jalostus –kohdassa tuotettuja paikkatietotasoja
lisätään karttapalveluun. Integroidaan olemassa olevaa puuttuvaa tietoa VELMUn tietojärjestelmiin ja
karttapalveluun. Vesikasvitietokannan tietojen muokkaus LajiGISiin sopiviksi.

SYKE

4.3 Kehitetään LajiGIS pysyväksi lajitiedon tallennus- ja
hallintajärjestelmäksi.
Aineistojen syöttö järjestelmään.

MH

4.4 Selvitetään VELMU-tiedon nettipohjaisen jakelun
mahdollisuudet ulkopuolisille

SYKE ja MH

4.5 Selvitetään miten paljon erilaista meritietoa
VELMU-karttapalveluun voi tuoda. Selvitetään miten
karttapalvelu sovitetaan yhteen valmisteilla olevan
kansallisen Meritietoportaalin kanssa.
4.6 Selvitetään valokuvapankin rakentamista ja
VELMU-videoaineistojen yhtenäistä hallintaa

SYKE (merikeskus ja tietokeskus)
SYKE, MH

Tavoite
Karttapalvelun ylläpito ja 2 päivitystä (toukokuu ja marraskuu). Lisätään uusia toiminnallisuuksia.
Kehitystä varten kootaan palaute karttapalvelun koulutetuilta käyttäjiltä.
Uusia paikkatietotasoja lisätty
karttapalveluun (esim. 2017
kenttähavainnot, uusia lajimalleja, jos vastaavat pisteaineistot myös kp:ssa). Vesikasvitietokannan tiedot lisätty LajiGISiin
LajiGIS

Selvitys VELMU-aineistojen jakamisen toteuttamisesta LajiGISin ja/tai Meritietoportaalin
kautta.
Suunnitelma
Karttapalvelun
yhdentämiseksi Meritietoportaalin kanssa
Suunnitelma VELMUn valokuva- ja videotietokannasta/arkistosta
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5. Tiedon jalostus
Jalostetaan tietoa kohdassa 1 määriteltyjen tietotarpeiden ja tutkimusongelmien ratkaisemiseksi. Osalle tehtävistä haetaan aktiivisesti ulkopuolista hankerahoitusta.
Tehtävä
5.1 Tehdään kohdassa 1 määriteltyihin tietotarpeisiin
perustuva VELMU-tiedon jalostussuunnitelma.

Aikataulu

Vastuutaho
Projektiryhmän työpaja

Tavoite
VELMU-tiedon jalostus- ja julkaisusuunnitelma.

5.2 Laaditaan uusia (ja päivitetään olemassa olevia) lajeja, eliöyhteisöjä, luontotyyppejä, geologiaa ja ympäristömuuttujia koskevia paikkatietotasoja.

SYKE,
LUKE,
ÅA

MH,
GTK,

5.3 Kehitetään vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden kuvausta merialuesuunnittelun tueksi.
Kehitetään käyttäjäystävällisiä karttatuotteita meriluonnon suojelun tueksi yhteistyössä tiedonkäyttäjien,
erityisesti merialuesuunnittelijoiden kanssa.
5.4 Täyspeittoista pohjanlaatuaineistoa hyödyntäen
kehitetään Perämeren pilottialueelle uusia tarkennettuja malleja ja paikkatietotasoja koskien luontotyyppien ja biotooppien esiintymistä (SeamBOTH-yhteistyö), aineiston saatavuudesta riippuen.
5.5 Kehitetään uhanalaisten lajien arviointeja mallinnusstrategian mukaisesti.

SYKE,
LUKE,
ÅA

MH,
GTK,

SYKE,
MH

GTK,

Levinneisyysmallit ja uudet paikkatietotasot, jotka käytettävissä
VELMUn karttapalvelussa sekä
julkaisuissa.
Biodiversiteettiä ja luontoarvoja
kuvaavat mallit ja paikkatietotuotteet. Luontotyyppien ja
biotooppien mallinnuksen jatkokehittely.
Päivitetyt ja uudet luontotyyppija biotooppimallit.

MH ja SYKE

Uhanalaisten lajien mallit.

5.6 Jatketaan kaukokartoituksen soveltamista ja menetelmäkehitystä VELMU-käyttöön. Esim. luontotyyppien
ja kasvillisuusalueiden tunnistaminen satelliitti- ja ilmakuvilta. Pääosin hankerahoituksella.
5.7 Kehitetään ihmistoiminnoista johtuvien paineiden
spatiaalista määrittelyä ja integroidaan painekuvauksia
muista projekteista (mm. HELCOM SPICE). Pääosin
hankerahoituksella.
5.8 Tuotetaan monimuotoisuutta koskevia priorisointikarttoja, joita voidaan käyttää merialueiden käytön
suunnittelussa, esim. suojelualueverkoston kehittämisessä tai öljy- ja kemikaalionnettomuuksien ehkäisyssä
ja jälkihoidossa (yhteistyössä ja hankerahoituksella
mm. SmartSea-, Plan4Blue- ja BORIS-hankkeiden
kanssa). Pääosin hankerahoituksella.
5.9 Tuotetaan ajankohtaisia aineistoja meren tilan arvioiden tueksi ja muihin tarpeisiin; laaditaan tarpeenmukaisia tuotteita eri käyttäjäryhmille. Tuetaan merenhoidon suunnitelmaa selvittämällä monimuotoisuuteen liittyviä ”referenssitasoja” (meriluonnon monimuotoisuuden muotoja, joihin pitäisi pyrkiä, jotta
meri olisi hyvässä tilassa).

SYKE

Uutena menetelmänä matalien
hiekkapohjien kartoitus satelliittikuvilta? Resurssit varmistetaan
vielä.
Ihmistoimintoja koskevat paikkatietotasot merensuojelun ja
merialuesuunnittelun tueksi.

SYKE ja MH

SYKE,
LUKE

MH,

Vedenalaista monimuotoisuutta
ja ihmispaineita koskevaan tietoon perustuva Suomen merialuetta koskeva aluepriorisointi.

SYKE, MH,
LUKE, GTK,
VARELY

Aineistopaketteja meren tila-arvioiden tueksi. Esim.:
-ruovikkoaineisto
-eliöryhmäkohtaisten tila-arvioiden tuki
-VELMUssa tuotettua HUBluokittelua käytetään mm. merenhoitosuunnitelmassa ja luontodirektiivin raportoinnissa
-tuetaan arvioita vieraslajien leviämisestä.
Merensuojeluanalyysit; esim.:

SYKE ja MH
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Tehtävä
5.10 Tuetaan suojelualueverkoston kehittämistä ja hoidon ja käytön suunnittelua (EMKR ja SmartSea-rahoituksella)

Aikataulu

5.11 Haetaan ulkopuolista tutkimusrahoitusta, jolla
tuetaan VELMU-tutkimusta, opinnäytetöiden tekemistä ja tulosten julkaisua.

Vastuutaho

Kaikki toimijat

Tavoite
-Luontoarvotarkastelut
suhteessa
nykyiseen
suojelualueverkostoon;
-Suojelualueiden painetarkastelu; suojelualueverkoston suojelutehon ja riittävyyden arviointi
Rahoitushakemuksia

6. Tiedon vieminen käyttäjille; tiedolla vaikuttaminen ja viestintä
Syötetään aktiivisesti VELMU-tietoa politiikkaprosesseihin, tutkimukselle, sidosryhmien käyttöön ja kansalaisille.
Tehtävä
6.1 Päätetään miten ja mitä kanavia pitkin VELMUtietoa levitetään.

Vastuutaho
YM ja SYKE
(ml. viestintä
henkilöt)
Kaikki toimijat

Tavoite
VELMUn viestintästrategia ja
-suunnitelma.

6.3 Syötetään VELMU-tietoa meriluonnon monimuotoisuutta koskeviin politiikkaprosesseihin, siten että
sillä on mahdollisimman suuri ajankohtaisuus ja vaikuttavuus.
6.4 Jatketaan VELMUn menetelmien tunnetuksi tekemistä kansainvälisissä yhteyksissä.

Kaikki toimijat

6.5 Toimitaan aktiivisesti (muulla rahoituksella) biodiversiteettiä koskevissa järjestöissä ja politiikkaprosesseissa (CBD, HELCOM, merenhoitosuunnitelma); viedään tietoa, järjestöihin, organisaatioihin ja muille sidosryhmille.
6.6 Tiedon käyttäjien kouluttaminen etsimään, löytämään ja käyttämään VELMU-dataa. Kutsutaan kaavoittajia ja muita tiedon käyttäjiä pienimuotoisiin työpajoihin.
6.7 VELMUa sivuava meren monimuotoisuuden tutkimusta ja kartoitusta koskeva opetus (rahoituksesta
riippuen)
6.8 Aloitetaan VELMUn tieteellisen symposion suunnittelu vuodelle 2019 tai 2020.
6.9 Käännätetään Meren aarteet –kirja englanniksi
ja/tai ruotsiksi

Kaikki toimijat

Tietoa viety politiikkaprosessien
tueksi (Ks. kohta 1: VELMUn politiikkarelevantin tiedon jakelustrategia)
VELMUn menetelmiä, aineistoja
ja lopputuotteita esitelty kv.
kongresseissa.
Osallistuttu kokouksiin ja työryhmiin (esim. CBD, Itämeren
EBSA,
HELCOM,
VASAB,
EMODNET, merenhoito-suunnitelma/MSFD).
Tiedon käyttökurssit ja neuvonta; kurssien määrä käytettävissä olevien resurssien mukaan.

6.2 Jatketaan monipuolista ja innovatiivista viestintää
sidosryhmille, medioille ja kansalaisille. Vahvistetaan
VELMUn brändiä aktiivisella tiedottamisella sekä laatimalla uusia VELMU- tuotteita eri medioille.

Aikataulu

Kaikki toimijat

VARELY,
POPELY
SYKE

ja

Kaikki toimijat
Projektiryhmä
YM ja SYKE

Viestintätapahtumat ja tuotteet; SOME-aktiivisuus

VELMUa sivuavat
kurssit, luennot ja muu esitelmöinti.
VELMU-symposion suunnitelma
ja kustannusarvio.
Meren aarteet –kirjan käännös
painossa.

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan läpileikkaavasti huomioon seuraavat teemat:
 Tutkimus: tuotetaan VELMUn menetelmäkehityksestä ja tiedon jalostuksesta kumpuavia raportteja
ja tieteellisiä artikkeleita.
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Innovaatiot ja vienti: menetelmiä ja VELMU-osaamista viedään myös VELMUn ulkopuolisiin projekteihin – myös ulkomaille. Näitä ovat tällä hetkellä FreshHabit-, Plan4Blue-, SustainBaltic-, Zan-SDI- ja
SeamBoth-hankkeet.
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4.

Rahoitus ja voimavarat

Vuodesta 2011 lähtien VELMU toiminnalle on osoitettu valtion talousarvion Itämeri-rahasta vuosittain keskimäärin 1,3 milj. euron määräraha (vuosien 2011–2017 aikana yhteensä noin 9,6 milj. euroa). Rahoitus on
pääasiallisesti suunnattu ympäristöministeriön tulosohjauksen alaisina oleville VELMU-toimijoille. YM:n tulosohjaamien laitosten ulkopuolisia keskeisiä VELMU-toimijoita ovat GTK, LUKE ja ÅA. MMM on myöntänyt
Lukelle 55 000 € suuruisen rahoituksen vuodelle 2018 Kalatalouden edistämisvaroista. YM ja VELMUn ohjausryhmä selvittävät mahdollisuudet ohjata rahoitusta näiden laitosten kartoituksiin, jotka määritellään
VELMUn kannalta välttämättömiksi.
VELMUn tutkimustoimintaa tukemaan haetaan myös ulkopuolista lisärahoitusta.

Taulukko 2. Ympäristöministeriön VELMU 2 kokonaisrahoitussuunnitelma toimijoittain vuodelle 2018

VELMU 2 vuoden 2018 rahojen jakoesitys

Taho
SYKE
MH
GTK
Luke
KAS-ELY
UUD-ELY
VAR-ELY
EPO-ELY
PPO-ELY
ÅA

Yhteensä

2016-2017
käyttämättömät
rahat
23 104
70 000
33 600
17 760
-

2018 päätös
/myöntö

2018 tarve/esitys

Yhteensä
käytössä 2018

414 104
780 000
0
0
0

391 000
780 000
0
0
0

414 104
850 000
33 600
17 760
0

21 000
10 000
18 000

0

0

0

36000
0
10000
0

36 000
0
10 000
0

57 000
0
20 000
18 000

170 360

1 217 675

1 217 000

1 387 360
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Liite: Vuoden 2018 inventointisuunnitelmat
Painopistealueet
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14
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Kokkolan edusta
Ihmispaineet
 Kokkolan syväväylän syvennys
 Suurteollisuus satamassa
 Kokkolan kaupunki
Luontotyypit
1. Hiekkasärkät Kokkolan saariston Natura-alueelta (SDFlomakkeessa 1600 ha, mallinnus antaa 73 ha)
2. Jokisuiston merenpuoleinen
rajaus
3. Ihmispaineiden alaiset aiemmin kartoittamattomat laguunit
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Vaasan edusta
Ihmispaineet
Taulukko 1. Maailmanperintötie
Taulukko 2. Kova ihmispaine – mökkeily,
veneily
Taulukko 3. Vaasan kaupunki

Luontotyypit



Hiekkasärkät
Ihmispaineiden alaiset aiemmin kartoittamattomat laguunit
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Närpiön eteläosa, Kristiinankaupungin pohjoisosa
Ihmispaineet




Kristiinankaupunki
Sataman ihmispaineet
Väylänsyvennys

Luontotyypit



Jokisuistot
Ihmispaineiden alaiset aiemmin
kartoittamattomat laguunit
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MERIKARVIA-PORI-LUVIA
Luontyyppi 1110 hiekkasärkät:
1. Säkylänharju-Yyteri-Porin ulkomerialue
2. Reveli-Ouran lounaispuolen merialue
Mahdollisten särkkäkohteiden viistokaiuttaminen ja
sukellus/drop-videointi
Luontotyyppi 1150 rannikon laguunit:
Kartoittamattomia laguuneita, joissa ihmispaineita (Merikarvian pohjoisosa,
Pooskeri,
Tahkoluoto-Ahlainen ja Luvian saaristo ja rannikko)
Ihmispaineita: Porin Mäntyluodon satama-altaan tuhkanläjitystehdas ja
Luvian ulkomerialueen kalankasvatuslaitos (Offshore Fish Finland)
Uhanalaiset lajit: Potamogeton friesii, Hippuris tetraphylla
Muuta: Zostera marinan levinneisyyden pohjoisrajan määrittäminen
Kenttätukikohdat (tähti): Porin Repoluodon tutkimusasema (+Merikarvia/Oura)
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SAARISTOMEREN HIEKKASÄRKKÄALUE
Luontotyyppi 1110 hiekkasärkät:
Mahdollisten särkkäkohteiden viistokaiuttaminen
Ja sukellus/drop-videointi
Perusteena suuret erot luontotyypin pinta-aloissa:
SDF=82 ha, malli=2055,407 ha
Luontotyyppi 1610 harjusaarten vedenalaiset osat
menevät alueella pitkälti päällekkäin hiekkasärkät
-luontotyypin kanssa.
Lajit: Zostera marinan esiintymispaikkojen kartoitus
Kenttätukikohdat (tähti):
Korpoströmin Saaristokeskus (MH), Kasnäs (MH),
Kalkskärin kalamaja (MH), Örö
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PÄÄKAUPUNKISEUTU
Ihmispaineet merkittäviä
- suuret kaupungit, vesiliikenne, satamat, virkistys
Luontotyyppi 1150 rannikon laguunit
- runsaasti voimakkaan ihmispaineen
alla olevia kartoittamattomia laguuneja mm. Espoon Suvisaaristo, ItäHelsinki
- Sipoon alueen laguunit hyvin puutteellisesti kartoitettuja
Sipoon alueella on tehty ylipäänsä
melko vähän kartoituksia!
- kasvavat ihmispaineet pääkaupunkiseudun kyljessä
- Vuosaaren satama
Uhanalaiset lajit
- Vanhoja esiintymiä: Potamogeton friesii, Nitellopsis obtusa,
- Espoonlahti: Macroplea pubipennis
Kenttätukikohdat (tähti):
- Santahamina (PV)
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LOVIISA-PYHTÄÄ-KOTKA
Luontotyyppi 1110 hiekkasärkät (alueet
1)
- Mallit ja SDF-tiedot eroavat paljon molemmilla alueilla (esim. alue 1. Pernajanlahti: SDF 553 ha, malli 4210 ha)
- Kesän 2017 hiekkasärkkäkartoituksissa
alueilta ei vielä löytynyt määritelmät
täyttäviä hiekkasärkkiä
- Mallinnettujen särkkäkohteiden viistokaiuttaminen sekä drop-videointi/sukellus/putkinäytteenotto.
- Ensisijainen kohde hiekkasärkkien
osalta: alue 1
Luontotyyppi 1150 rannikon laguunit
- Kotkan kaupungin kainalossa useita
kartoittamattomia kohteita, joilla paljon
paineita (alue 3)
- Useat laguuneista sisältyvät myös jokisuistot-luontotyyppiin (1130) (alueet 2 ja
3)
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Uhanalaiset lajit (alueet 2 ja 1)
- Meriuposkuoriainen Macroplea pubipennis
- Najas tenuissima, Nitellopsis obtusa, Nitella hyalina
Kenttätukikohdat (tähti):
Orrengrundin luotsiasema, Lehtisen saari, Mustaviirin saari, Kotka toimisto
Ihmispaineet (alueet 2 ja 3)
- Kotkan kaupunki
- Satamatoiminnot
- Tuulivoimasuunnitelmat Kotkan edustan saarille
- Kalankasvatus (alue 3)
- Rantarakentaminen, ruoppaukset, hotellisuunnitelma Pyhtaalle
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