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1.

Lähtökohdat

VELMU on vuosina 2004-2016 YM:n ja useiden kansallisten ja kansainvälisten hankkeitten rahoituksella
kerännyt tietoa meren pohjan geologisesta ja biologisesta monimuotoisuudesta.
VELMUn aikana on tehty havaintoja 95.600 videopisteeltä, 23.200 sukelluslinjapisteeltä, otettu yli 1000
pohjanäytettä ja lähes 2000 kalanpoikasnäytettä, luodattu 20.000 km merenpohjaa ja otettiin yli 100.000
vedenalaista valokuvaa. Arvokasta uutta tietoa on saatu mallintamalla lajien, eliöyhteisöjen sekä habitaattien esiintymistä Suomen merialueilla. Rannikon ja meriympäristön tilasta on saatu tietoa uusien kaukokartoitustuotteiden (esim. näkösyvyys) sekä ympäristömuuttujamallien (esim. saliniteetti ja hapettomat pohjat) kautta. Itse datataulukko sisältää 900 miljoonaa solua ja sen käsittelyssä on käytetty Tieteen Tietotekniikan keskuksen (CSC) Taito-superklusteria.
VELMUn ensimmäisen vaiheen työllä 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) ja vuonna
2017 tuloksista julkaistaan tietokirja Suomen meriluonnosta.
Vuosi 2016 käytettiin Karttapalvelun toimivuuden varmistamiseen ja eräiden uusien karttatuotteiden työstämiseen. Lisäksi (i) tehtiin VELMUn 1. vaiheen itsearviointi. (ii) määriteltiin miten saavutetut tulokset parhaiten saataisiin yhteiskunnan käyttöön ja (iii) mitä uutta tietoa tarvitaan jotta meriluonnon suojelu ja kestävä käyttö varmistuu. Näiden tarkastelujen pohjalta laadittiin VELMU 2:n tiekartta 2017-2025.
Kerätty tieto otetaan käyttöön meriluonnon suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi. Lisäksi uutta tietoa
kerätään olemassa olevien aineistojen tarkentamiseksi ja meriluontoa koskevan päätöksenteon ja toimenpiteiden määrittelyn tueksi. Tällaisia käyttökohteita ovat mm. biodiversiteetin hot spot -alueiden määrittely, uhanalaisuustarkastelut, suojelualueverkoston täydentäminen, kaavoitus ja merialuesuunnittelun tuki.
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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.
Vuosi 2017 tulee olemaan VELMU 2:n ensimmäinen täysimittainen toimintavuosi ja se noudattaa VELMUn
Tiekartan suuntaviivoja. Toiminta projektoidaan ja 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 2017

Vuonna 2017 VELMU-toiminta projektoidaan, eli työlle asetetaan selkeät tavoitteet ja suunnitellaan saavuttamaan tavoitteet mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tämä vaatii tietotarpeitten määrittelyn ja menetelmien valinnan. Lisäksi toteutetaan kohdennettuja kartoituksia. Niiden tavoitteena on (1) täydentää nykyisiä inventointeja koskien habitaatteja, 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. Keskeistä vuoden 2017 toiminnassa on olemassa olevan
tiedon tarpeenmukainen jalostus ja tiedon aktiivinen jakaminen sen tarvitsijoille.

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
Koko vuosi

Vastuutaho
Koordinaattori (SYKE),
Projektiryhmä

Sidosryhmien osallistaminen. Järjestetään tietojenvaihtoja suunnitteluseminaari merialuesuunnittelun yhteistyöryhmän kanssa. Seminaarissa selvitetään kaavoittajien
tarpeita ja sovitaan miten VELMU voi parhaiten tukea eri
mittakaavojen kaavoitus- ja merialuesuunnitteluprosesseja.

2017 loppuvuosi

Koordinaattori (SYKE),
projektiryhmä
ja
ohjausryhmä

Toiminnan seuranta ja sisäinen arviointi sekä suunnitelmien sopeuttaminen. Tiedon vaikuttavuuden arviointi.

Koko vuosi

SYKE koordinaatio,
projektiryhmä ja ohjausryhmä

Tavoite
Toiminta tehty kustannustehokkaasti suunnitelmien
mukaisesti. Vuosisuunnitelmat ja vuosiraportit
laadittu.
Seminaari merialuesuunnittelun yhteistyöryhmän
kanssa pidetty. Keskusteltu VELMUn tavoitteista ja
lopputuotteista sekä niiden käytöstä esim. kaavoituksessa ja luonnonsuojelussa.
Ohjausryhmä
toteaa
VELMU-toiminnan olleen
tarkoituksenmukaista,
tuloksellista ja kustannustehokasta.

1. Tietotarpeiden ja tutkimuskysymysten määrittely
Tietotarpeet määritetään tekemällä katsaus meren monimuotoisuutta koskevista politiikka- ja tutkimustarpeista.
Tehtävä
1.1 Tehdään katsaus meriluonnon monimuotoisuutta
koskevista ajankohtaisista politiikkaprosesseista. Päätetään mitä VELMU-tietoa niihin tarjotaan ja miten ja missä
vaiheessa tieto syötetään prosesseihin.
1.2 Selvitetään keskeisten sidosryhmien tietotarpeet:
kerätään aiempien selvitysten johtopäätökset ja tarkistetaan mm. karttapalvelun käyttökohteet. Osallistutaan
sidosryhmätilaisuuksiin ja tuodaan VELMUn mahdollisuudet esiin. Haastatellaan avainhenkilöitä (esim maakuntaliittojen edustajat projektiryhmässä). Selvitetään alueelliset erot tietotarpeissa.
1.3 Selvitetään VELMUn sisäisen työpajan avulla nykyisen
VELMU-tiedon riittävyys edellisissä kohdissa selvitettyjen

Aikataulu
2017 alkuvuosi

Vastuutaho
YM

2017 alkuvuosi

Kaikki toimijat;
SYKE
koostaa
tiedot

2017 alkuvuosi

Tavoite
VELMUn
politiikkarelevantin tiedon jakelustrategia.

Raportti
VELMU-tiedon
riittävyydestä
suhteessa
tieto-tarpeisiin.

Kaikki toimijat; ÅA koos-
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politiikkaprosessien ja tietotarpeiden
Tunnistetaan puuttuva tieto.

näkökulmasta.

taa tiedot

2. Menetelmien valinta ja menetelmäkehitys
Määritetään kustannustehokkaimmat menetelmät, joilla edellä määritetyt tietotarpeet ja tutkimuskysymykset saadaan ratkaistua.
Tehtävä

Aikataulu

Vastuutaho
SYKE, MH
ja LUKE
SYKE

Tavoite

2.1 Laaditaan raportti ja/tai julkaisuja VELMUn 1. vaiheessa tehdyistä malleista.
2.2 Tehdään katsaus VELMUn aiemmin käyttämien
mallinnusmenetelmien sopivuudesta kohdassa 1 määriteltyjen tutkimuskysymysten ratkaisuun ja politiikkaprosessien tukemiseen; laaditaan VELMUn mallinnusstrategia ja toimintasuunnitelma vuoteen 2021 asti.
2.3 Tehdään katsaus VELMUn käyttämien kaukokartoitusmenetelmien sopivuudesta kohdassa 1 määriteltyjen
tutkimuskysymysten ratkaisuun ja politiikkaprosessien
tukemiseen; laaditaan VELMUn kaukokartoitusstrategia.
2.4 Tehdään katsaus VELMUn käyttämien kenttämenetelmien sopivuudesta em. tutkimuskysymysten ratkaisuun ja politiikkaprosessien tukemiseen
2.5 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.
2.6 Selvitetään VELMUn kannalta välttämättömän uuden geologisen tiedon tarve. Selvitetään menetelmät,
joilla myös matalia alueita voidaan tarvittavassa laajuudessa kartoittaa. Toteutetaan suunnitellut inventoinnit
(rahoituksesta riippuen).
2.7 Selvitetään miten kalatutkimuksia VELMUssa jatketaan. Määritetään kalatiedon tarpeet ja käytettävyys
koko ekosysteemin käsittävissä monimuotoisuusanalyyseissä sekä indikaattorityössä. Toteutetaan suunnitellut
inventoinnit (rahoituksesta riippuen).
2.8 Ylläpidetään ja tarvittaessa päivitetään VELMUn
menetelmäopasta. Käännetään opas englanniksi.

Koko vuosi

2017 loppuvuosi

SYKE

VELMUn
strategia.

2017 loppuvuosi

MH

VELMUn kenttämenetelmästrategia.

2017 loppuvuosi

ÅA

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

2017 loppuvuosi

GTK

VELMUN ”GEO-strategia”.

2017 loppuvuosi

LUKE

VELMUn ”kalastrategia”.

2017
vuosi

MH

VELMUn
menetelmäopas
2017 päivitetty ja käännetty
englanniksi.
VELMUn sisäinen menetelmäkurssi/työpaja pidetty.

2.9 KOULUTUS: Ylläpidetään ja kehitetään inventointimenetelmiin liittyvää osaamista ja laadunvarmistusta
VELMUn sisäisesti.
2.10 Jatketaan VELMUn menetelmien tunnetuksi tekemistä kansainvälisissä yhteyksissä.

Koko vuosi

MH, LUKE,
GTK, ÅA

Koko vuosi

Kaikki
toimijat

2.11 Sovelletaan VELMUn menetelmiä kansallisissa ja
kansainvälisissä hankkeissa. Edistetään Itämeren maiden vedenalaisen monimuotoisuuden inventointeihin
liittyvien menetelmien yhdentämistä.

Koko vuosi

Kaikki
toimijat

2017
vuosi

alku-

alku-

Malleja koskevat raportit ja
käsikirjoitukset.
VELMUn mallinnus-strategia
2017-2021.

kaukokartoitus-

Vähintään viisi kv. konferenssia, joissa esitelty VELMUaineistoja ja menetelmiä.
VELMU-menetelmiä ja aineistoja käytetään projekteissa
ulkopuolisten tahojen kanssa
(esim. SmartSea-, SeaGIS 2.0,
(mahdollisesti EMODNET &
SEAmBOTH) ja FRESHABIT-
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hankkeet). Inventointimenetelmien kv. yhdentämisestä
keskusteltu HELCOMin State
& Conservation –ryhmässä.

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.
3.2 Laaditaan tarkempi 2017 inventointisuunnitelma
yhteistyössä kartoittajien kanssa (liite); käsitellään se
projektiryhmässä.

Aikataulu
2017 alkuvuosi

Vastuutaho
SYKE ja MH

Tavoite
VELMUn inventointistrategia
2018-2021.

Alkuvuosi
2017

SYKE ja MH

3.3 Varmistetaan yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa
että kaikkeen inventointityöhön on ajoissa hankittu
tarvittavat luvat
3.4 Toteutetaan suunnitellut geologiset inventoinnit
(ulkopuolisesta rahoituksesta riippuen).

2017 alkuvuosi

SYKE ja MH

Tarkempi
inventointisuunnitelma laadittu yhteistyössä
kartoittajien kanssa. Suunnitelma käsitelty ja hyväksytty
projektiryhmässä. Suunnitelma
liitetty tämän toimintasuunnitelman liitteeksi.
Inventointeihin
tarvittavat
luvat saatu PV:lta.

Kesä 2017

GTK

3.5 Selvitetään yhteistyössä Puolustusvoimien pääesikunnan, Liikenneviraston ja GTKn kanssa tiheämmän
syvyys- ja pohjanlaatuaineistojen käyttömahdollisuuksia
ja -hyötyjä, mahdolliset muiden projektien synergiahyödyt huomioiden (esim. SmartSea, SeaGIS 2.0,
SEAmBOTH). Testataan aineistojen käsittelyä LiVi:n
turvaluokitellussa tilassa.
3.6 Toteutetaan suunnitellut biologiset inventoinnit (ml.
selkärangattomat). Suunnittelussa laaditaan yleispätevät raamit aluekohdennuksille sekä lajeille ja habitaateille, joihin inventoinnit kohdennetaan. Aluemeribiologit täsmentävät inventoinnit omilla alueillaan paikallistietämykseen perustuen.

Loppuvuosi
2017

SYKE, GTK,
MH

Kesä-syksy
2017

MH

3.7 Toteutetaan suunnitellut kalainventoinnit (rahoituksesta riippuen).

Kesä-syksy
2017

LUKE

3.8 Toteutetaan Ahvenanmaan inventoinnit (rahoituksesta riippuen).

Kesä-syksy
2017

ÅA (+ konsultti)

Geologiset inventoinnit: Uutta
geologista paikkatietoa Suomen merialueelta. Ahvenanmaan alueella valmistuu luodatun alueen kartta vähintään
300 km2:lle. Lisäksi luodataan
SmartSeaja
SeamBothhankkeiden rahoituksella pienempiä alueita Perämerellä.
SEAMOUNT projektissa kartoitetaan pohjaveden purkausalueita.
Saatu VELMU-käyttöön ”täyspeittoista” syvyys- ja pohjanlaatutietoa
Pohjanlahdelta.
Jalostettu näistä tiedoista paikkatietotasoja, joita voidaan
käyttää julkisesti.
Biologiset inventoinnit: Uutta
tietoa pohjan eliöstöstä (ml.
vähän kartoitettujen alueita
koskeva tieto; uhanalaisia
lajeja koskeva tieto; puutteellisesti tunnettuja lajeja ja habitaatteja koskeva tieto).
Kalainventoinnit: Uutta tietoa
kalojen/kalanpoikasten levinneisyydestä
Ahvenanmaan inventointitieto
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4. Tiedon hallinta
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.

Aikataulu
Koko vuosi

Vastuutaho
SYKE

4.2 Kehitetään VELMUn karttapalvelun tietosisältöjä.
Tiedon jalostus –kohdassa tuotettuja paikkatietotasoja
lisätään karttapalveluun. Integroidaan olemassa olevaa
puuttuvaa tietoa VELMUn tietojärjestelmiin ja karttapalveluun (esim. vesikasvitietokannan tiedot).

Koko vuosi

SYKE

4.3 Selvitetään VELMU-tiedon jakelumahdollisuudet
ulkopuolisille huomioiden MeriGIS:in ja VELMUn karttapalvelun mahdollisuudet omalle koneelleen.

2017 loppuvuosi

SYKE ja MH

4.4 Kehitetään LajiGIS pysyväksi lajitiedon tallennus- ja
hallintajärjestelmäksi
4.5 Selvitetään yhteistyössä CSCn, SYKEn Tietokeskuksen ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa (mm. IL)
fyysiseen tiedonhallintaan ja teholaskentaan liittyvien
ongelmien ratkaisumalleja aineistomassan ja aineistovaatimusten kasvaessa.

Koko vuosi

MH

Koko vuosi

SYKE

Tavoite
Karttapalvelun ylläpito ja 2
päivitystä (maaliskuu ja syyskuu). Lisätään uusia toiminnallisuuksia. Vanhasta Silverlightversiosta luovutaan ja tarvittavat toiminnalisuudet siirretään
uuteen HTML5-versioon.
Uusia paikkatietotasoja lisätty
karttapalveluun (esim. 2016
kenttähavainnot, vähintään 2
uutta lajimallia). Vesikasvitietokannan tiedot lisätty LajiGIS:iin
Suunnitelma
VELMUaineistojen jakamisen toteuttamisesta Meritietoportaalin
kautta.
LajiGIS
Mahdollinen
ratkaisumalli
teholaskentaan ja tiedonhallintaan

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
2017 alkuvuosi

Vastuutaho
SYKE
ja
kaikki toimijat (työpaja)
SYKE, MH,
LUKE, GTK

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

Koko vuosi

5.3 Kehitetään vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden kuvausta merialuesuunnittelun tueksi.

Koko vuosi

SYKE ja MH

5.4 Mikäli täyspeittoista pohjanlaatuaineistoa on saatavilla esim. Pohjanlahdelle (ks. LiVi-yhteistyö kohdassa
3), kehitetään pilottialueille uusia tarkennettuja malleja ja paikkatietotasoja koskien luontotyyppien esiintymistä pilottialueella.
5.5 Kehitetään uhanalaisten lajien arviointeja mallinnusstrategian mukaisesti. Painoarvo Luontotyyppien

2017 loppuvuosi

SYKE,
MH

Koko vuosi

SYKE
(+MH?)

GTK,

Tavoite
VELMU-tiedon jalostus- ja julkaisusuunnitelma.
Levinneisyysmallit ja uudet
paikkatietotasot, jotka käytettävissä VELMUn karttapalvelussa sekä tieteellisissä julkaisuissa.
Biodiversiteettiä
kuvaavan
mallin ensimmäinen versio
valmis. Habitaattien ja biotooppien mallinnuksen kehitys aloitettu.
Päivitetyt ja uudet luontotyyppimallit ja luontotyyppikuvaukset.

Uhanalaisten lajien mallit, LuTumallit
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uhanalaisuusarvioinnin alaisissa lajeissa, eliöyhteisöissä
ja habitaateissa
5.6 Jatketaan kaukokartoituksen soveltamista ja menetelmäkehitystä VELMU-käyttöön.

Koko vuosi

SYKE

5.7 Kehitetään ihmistoiminnoista johtuvien paineiden
spatiaalista määrittelyä meristrategiadirektiivin paineluokituksen perusteella; testataan eri paineluokituksia
ja integroidaan painekuvauksia muista projekteista
(mm. HELCOM-HOLAS, SeaGIS 2.0). Pääosin hankerahoituksella.

Koko vuosi

SYKE ja MH

5.8 Tuotetaan monimuotoisuutta koskevia priorisointikarttoja, joita voidaan käyttää merialueiden käytön
suunnittelussa, esim. suojelualueverkoston kehittämisessä tai öljy- ja kemikaalionnettomuuksien ehkäisyssä
ja jälkihoidossa (yhteistyössä mm. SmartSea-, SEAGIS2, Plan4Blue- ja BORIS-hankkeiden kanssa). Pääosin
hankerahoituksella.

Koko vuosi

SYKE ja MH

Ruovikkoalueidenpaikannus
satelliittipohjaisesti toteutettu
pilottialueelle. Testataan LIDARaineistojen käyttöä vedenalaisen monimuotoisuuden paikantamiseen Perämerellä (LiVIyhteistyö).
Ihmistoimintoja koskevat paikkatietotasot meristrategiadirektiivin painekategorioiden mukaisesti. Tuotetaan ainakin
ensimmäisen kategorian ”Ravinteiden ja orgaanisten aineiden lisääntyminen”- taso
Vedenalaista monimuotoisuutta ja ihmispaineita koskevaan
tietoon perustuva (Zonationohjelmalla tuotettu) Suomen
merialuetta koskeva aluepriorisointi.

6. Tiedon vieminen käyttäjille; tiedolla vaikuttaminen ja viestintä
Syötetään aktiivisesti VELMU-tietoa politiikkaprosesseihin, tutkimukselle, sidosryhmien käyttöön ja kansalaisille. Saatetaan loppuun VELMU:n ensimmäisen vaiheen aikana aloitettu työ Suomen meriluonnosta kertovan tietokirjan julkaisemikseksi.
Tehtävä
6.1 ”VELMU-Atlaksen” eli Suomen meriluonnosta kertovan tietokirjan käsikirjoituksen laatiminen sekä kirjan
taittoon ja painoon osallistuminen yhteistyössä kustantajan kanssa.
6.2 Tietokirjan julkistaminen ja muu markkinointiin osallistuminen yhteistyössä kustantajan kanssa.
6.3 Päätetään miten ja mitä kanavia pitkin VELMU-tietoa
levitetään.
6.4 Jatketaan monipuolista ja innovatiivista viestintää
sidosryhmille, medioille ja kansalaisille. Vahvistetaan
VELMUn brändiä aktiivisella tiedottamisella sekä laatimalla uusia VELMU- tuotteita eri medioille.
6.5 Jatketaan VELMUn menetelmien tunnetuksi tekemistä kansainvälisissä yhteyksissä.

6.6 Toimitaan aktiivisesti (muulla rahoituksella) biodiversiteettiä koskevissa järjestöissä ja politiikkaprosesseissa (CBD, HELCOM, merenhoitosuunnitelma); viedään
tietoa, järjestöihin, organisaatioihin ja muille sidosryhmille.
6.7 Tiedon käyttäjien kouluttaminen etsimään, löytämään ja käyttämään VELMU-dataa. Kutsutaan kaavoittajia ja muita tiedon käyttäjiä pienimuotoisiin työpajoihin.

Aikataulu
Koko
vuosi

Vastuutaho
SYKE, Atlaseditoritiimi

Tavoite
Tietokirjan käsikirjoitus

2017
syyslokakuu
2017
syksy
Koko
vuosi

YM ja kirjan
toimittajat

Tietokirjan
YM:ssä.

YM ja SYKE

VELMUn viestintästrategia ja
-suunnitelma.
Viestintätapahtumat ja tuotteet; SOME-aktiivisuus

Koko
vuosi

Kaikki
mijat

toi-

Koko
vuosi

Kaikki
mijat

toi-

2017
syksy

SYKE
kaikki
mijat

+
toi-

YM ja SYKE

julkistustilaisuus

Vähintään 5 kv. kongressia,
joissa esitelty VELMUn menetelmiä, aineistoja ja lopputuotteita.
Osallistuttu kokouksiin ja työryhmiin (esim. CBD, HELCOM,
VASAB, EMODNET, merenhoitosuunnitelma/MSFD,
Baltic
Health Index).
Tiedon käyttökurssit ja neuvonta
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6.8 VELMUa sivuava meren monimuotoisuuden tutkimusta ja kartoitusta koskeva opetus.

Koko
vuosi

ÅA + kaikki
toimijat

VELMUa sivuavat
luennot ja muu esitelmöinti

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan läpileikkaavasti huomioon seuraavat teemat:


Tutkimus: tuotetaan VELMUn menetelmäkehityksestä ja tiedon jalostuksesta kumpuavia raportteja
ja tieteellisiä artikkeleita.



Innovaatiot ja vienti: menetelmiä ja VELMU-osaamista viedään myös VELMUn ulkopuolisiin projekteihin – myös ulkomaille. Näitä ovat tällä hetkellä FreshHabit-, Plan4Blue-, SustainBaltic-, Zan-SDIja SeamBoth-hankkeet.

4.

Rahoitus ja voimavarat

Vuodesta 2011 lähtien VELMU toiminnalle on osoitettu valtion talousarvion Itämeri-rahasta vuosittain keskimäärin 1,3 milj. euron määräraha (vuosien 2011–2015 aikana yhteensä noin 8,3 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. 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 2017

VELMU 2 vuoden 2017 rahojen jakoesitys
Taho

2015-2016
käyttämättömät
rahat

2017 myöntö

Yhteensä käytössä Käyttökohde
2017

187 307

363 000

550 307

0

780 000

780 000

0
0
0
0
18 000
0
0
0

65 000
56 700
0
0
40 000
0
20 000
25 000

65 000
56 700
0
0
58 000
0
20 000
25 000

205 307

1 349 700

1 555 007

SYKE

MH
GTK
Luke
KAS-ELY
UUD-ELY
VAR-ELY
EPO-ELY
PPO-ELY
ÅA
Yhteensä

3.1; 3.2; 3.5; 4.5; 5.1; 5.5;
6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 2.1, 2.2,
2.3; 5.2; 5.3; 5.6; 4.1;4.2;
4.3
2.4; 2.8; 3.1; 3.2; 3.5; 3.6;
4.4; 5.2;5.3; 5.4; 5.5
2.6; 5.; 5.4
2.7; 3.7; 5.2

6.3;6.4;6.5
6.3;6.4;6.5
3.8
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Liite: Vuoden 2017 inventointisuunnitelmat

Painopistealueet
1. Vedenalaiset hiekkasärkät
2. Laguunit ja jokisuistot
3. Uhanalaiset lajit ja luontotyypit
1. Vedenalaiset hiekkasärkät
1. Miten vedenalainen hiekkasärkkä vastaa nykyistä Natura-luontotyyppikuvausta
2. Eroavatko hiekkasärkät eri merialueilla ja esiintyvätkö ne päällekkäin muiden vedenalaisten luontotyyppien kanssa.
◦ Hiekkasärkiltä otetaan pohjanäytteitä niin, että päästään käsiksi alueen särkkien lajistoon.
Pohjanäytteet otetaan testisarjana, jotta tiedämme jatkossa, kuinka paljon aikaa hiekkapohjanäytteiden ottoon ja käsittelyyn kuluu.
Hiekkasärkkätöiden ajatus on saada parempaa tietoa Suomen rannikon mosaiikkimaisista ja hankalasti määritettävissä olevista hiekkasärkkä-luontotyypistä.
2. Laguunit ja jokisuistot
Täydennetään viime vuonna aloitettua laguunien kartoitusta.
Laguunien kartoitukseen lisätään yksittäisiä jokisuistokohteita/alue. Jokisuistojen alustavilla kartoituksilla on tarkoitus tarkastella käytettävien menetelmien soveltuvuutta jokisuistoalueiden kartoituksessa ja suunnitella yhdenmukainen kartoitusmenetelmä käytettäväksi kyseiselle luontotyypille.
Laguuneista on tarkoitus kirjoittaa koko rannikon kattava luontotyyppiä ja kartoitusmenetelmiä kuvaileva raportti. Raportti kirjoitetaan talvella 2017-2018.
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