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1. Johdanto

Merentutkimus tuottaa tietoa merten tilasta ja sen muutoksista, luonnonvarojen suojelusta ja hyödyntämisestä, sekä toimenpiteistä, joilla pyritään
ylläpitämään tai parantamaan meren tilaa.
Korkeatasoinen, luotettava ja ajantasainen tutkimustieto auttaa ymmärtämään merten ekosysteemin toimintaa ja meren vaikutusta ilmastoon. Tutkimus tukee arvioita ja ennusteita, joita tarvitaan meripolitiikan valmistelussa sekä toimenpiteiden suunnittelussa ja toimeenpanossa.
Tutkimukset luovat perustan merenkulun turvallisuuden parantamiselle. Ne
auttavat ymmärtämään meren ekosysteemien, talouden ja politiikan monimutkaisia kytköksiä sekä avaavat uusia näköaloja ruuan ja energian tuotantoon. Meret tuottavat ihmiselle monenlaisia hyötyjä, ns. ekosysteemipalveluita, kuten ravintoa, luonnonvaroja, virkistysmahdollisuuksia sekä aineettomia arvoja.
Meriä koskevan tieteellisen tiedon ja ymmärryksen lisääminen on tavoite,
jota Suomi tukee kansainvälisten merentutkimus- ja suojeluyhteisöjen jäsenenä.
Suomessa SYKE:n merikeskus koordinoi kansallista FINMARI-yhteenliittymää, johon kuuluvat kolmen tutkimuslaitoksen (Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuskeskus ja SYKE), kolmen yliopiston (Helsingin yliopisto, Turun
yliopisto ja Åbo Akademi).
SYKE:n merikeskus hallinnoi myös tutkimusalus MTA Arandaa, jota käytetään tutkimuksessa ja seurannassa pääasiassa Itämeren alueella.
Työni taustaksi olen selvittänyt Suomen merentutkimukseen ja muuhun
merta, ilmastoa ja ympäristöä koskevaan tutkimukseen ja seurantaan liittyviä tarpeita ja kartoittanut erityisesti MTA Arandan käyttöön liittyviä toiminnallisia, hallinnollisia ja taloudellisia asioita. Mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan saamiseksi sekä MTA Arandan käytön, taloudellisten vaikutusten ja toiminnallisen tarpeen kartoittamiseksi olen haastatellut kaikkiaan
noin 35 eri henkilöä. Olen haastatellut YM:n ylintä johtoa ja niin ikään
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SYKEN johtavia virkamiehiä ja asiantuntijoita sekä tutkijoita. Lisäksi olen
haastatellut kattavasti asiantuntijoita ja virkamiehiä LUKE:sta, IL:lta,
GTK:sta, HELCOM:n asiantuntijoita sekä Rajavartiolaitoksen että merivoimien edustajia.
Yrityshaastattelut on toteutettu seuraavien yhtiöiden johdon/asiantuntijoiden kanssa: ArctiaShipping Oy, Meriaura Oy (varustamo), Alfons Håkans
Oy (varustamo), Oy Gard (Baltic) Ab (maailman suurimpia merivakuuttajia)
ja Millog Oy:n (puolustusvoimien teknisten palvelujen tuottaja) edustajien
kanssa. Näiden lisäksi olen haastatellut pääomasijoittajarahaston edustajaa
sekä VNK:n omistajaohjausosaston johdon edustajia.

2. Selvitysmiehen toimeksianto

Ympäristöministeriö (YM) ja Suomen Ympäristökeskus (SYKE) asettivat allekirjoittaneen selvittämään Suomen valtion omistaman MTA Arandan ylläpidon, hallinnoinnin ja rahoituksen järjestämisvaihtoehtoja.
SYKE:n hallinnoiman aluksen peruskorjaus valmistui syksyllä 2018. Alus
soveltuu monipuolisesti erilaisiin meri-, jää-, ympäristö- ja ilmastotutkimuksen käyttötarpeisiin niin Itämerellä, arktisilla alueilla kuin valtamerilläkin.
Selvityksessä tarkastellaan MTA Arandan hallinnan eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia:
-

MTA Arandan hallinnoinnin ja ylläpidon säilyttäminen nykyisellään

-

MTA Arandan hallinnoinnin ja ylläpidon siirto SYKE:lta valtionhallinnon muulle organisaatiolle

-

MTA Arandan mahdollinen myyminen yksityiselle toimijalle

-

Mahdollisia muita ratkaisuvaihtoja

Selvityksessä tuli myös tarkastella kunkin vaihtoehdon vaikutuksia Suomen
meritutkimuksen ja seurannan käytännön toteuttamiseen ja kustannuksiin.
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Selvityshenkilön tuli kuulla alan toimijoita laaja-alaisesti. Tausta-aineistoina
ovat mm. Suomen merenhoidon ja meripolitiikan linjaukset ja Suomen Itämeren tilan seurannan velvoitteet.

3. Lyhyt tausta-analyysi meren-, ympäristön-, ilmaston- ja jääntutkimukseen
”Suomi hallinnoi merkittävää merialuetta talousvyöhykkeensä rajoissa ja
Suomella on lakien ja kansainvälisten sopimusten kautta velvoite seurata,
ymmärtää

ja

hallinnoida

merialuettaan

yhdessä

naapurivaltioidensa

kanssa.
Merenhoidon seurantakäsikirja on tausta-asiakirja Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman kuulemisasiakirjalle ja se käsittää merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman kuvauksen kokonaisuudessaan. Seurantakäsikirja esittelee yksityiskohdissaan merenhoitosuunnitelman seuranta- ohjelman, jota sovellettaisiin vuoden 2014 heinäkuusta vuoden 2020
heinäkuuhun.
Seurantaohjelma on osa merenhoidon suunnittelua, jota tehdään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (272/2011) ja merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (980/2011) toteuttamiseksi. Tämä laki ja asetus on annettu meristrategiadirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista) kansallista toimeenpanoa varten. Suomessa
MSD:n

mukaista

meristrategiaa

kutsutaan

merenhoitosuunnitelmaksi

(MHS). Suomi tekee yhden merenhoitosuunnitelman, joka kattaa kaikki
Suomen merialueet. Merenhoitosuunnitelma muodostuu kolmesta osasta:
(1) Meren nykytilan alustava arvio, meriympäristön hyvän tilan määrittäminen sekä ympäristötavoitteiden ja niihin liittyvien indikaattoreiden asettaminen, (2) Seurantaohjelma ja (3) Toimenpideohjelma.
Suomen talousvyöhyke perustuu YK:n merioikeusyleissopimukseen. Vyöhykkeen rajat Ruotsin, Viron ja Venäjän talousvyöhykkeitä vastaan on
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määritetty erillisin sopimuksin ja yhtenäinen talousvyöhyke perustettiin
lailla

26.11.2004/1058 vuoden 2005 alussa.

Suomen talousvyöhyke on merialue, joka sijaitsee Suomen aluevesien ulkopuolella, mutta jossa Suomen valtiolla on oikeus elollisten ja elottomien
luonnonvarojen tutkimiseen ja hyödyntämiseen. Talousvyöhykkeellä myös
sovelletaan Suomen lakia meriympäristön suojelussa. Kaikilla valtioilla on
vyöhykkeellä merenkulun ja ylilennon vapaus.
Muun muassa Nord Stream -kaasuputki Venäjältä Saksaan kulkee Suomenlahdella Suomen talousvyöhykkeellä noin 30 kilometrin päässä rannikosta.
Vesilain 27.5.2011/587 4 §:ssä mainitaan myös aluevedet ja talousvyöhyke
ja pykälän mukaisesti Vesilakia sovelletaan myös Suomen aluevesiin ja talousvyöhykkeeseen.
SYKE:sta, IL:sta ja LUKE:sta säädetyissä laeissa määritellään näille viranomaisille Itämeren tilan seurantavastuut ja tutkimusvastuut. SYKE:lla vastuu on monitieteellisestä merentutkimuksesta ja IL:lla vastuu koskee fysikaalista merentutkimusta ja polaarialueita. Siten IL:n vastuulla on meriympäristön fysiikallinen seuranta, SYKE:lla taas biologinen ja kemiallinen seuranta.

LUKE perustettiin vuonna 2015 ja se jatkaa maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskuksen, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä Metsäntutkimuslaitoksen toimintaa. EU-lainsäädäntö velvoittaa Suomea keräämään yksityiskohtaista tietoa kalataloudestaan. Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmassa kerätään kalataloudesta biologista, taloudellista ja
tilastotietoa EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tueksi. Tiedon perusteella
muun muassa Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) määrittää
kalastuskiintiöt. EU-tiedonkeruu muodostaa merkittävän tietovarannon,
jota käytetään useimpien merialueen tutkimusprojektien tausta-aineistona.
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Suomen kansallisen merialueen ja talousvyöhykkeen tutkimusvelvoitteet
perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin: Näistä erityisesti Helsinki komission
(HELCOM) Itämeren suojeluohjelma (Baltic Sea Action Plan) asettaa EU direktiivien ohella vaatimuksia meriluonnon tutkimukselle ja seurannalle.
Tutkimuksen ja seurannan keskeisiä käsitteitä nykyisin ovat vesien hoito ja
merenhoito, jotka puolestaan ovat muotoutuneet, kun Suomen lainsäädäntöä on saatettu vastaaman EU direktiivien ja niihin liittyvien sopimusten
vaatimuksia.
Merentutkimuksen alustarpeen suunnitteluun vaikuttaa kaksi keskeistä
strategista kokonaisuutta: Ympäristön tilan seurannan strategia 2020 (YM
raportteja 23/2011) ja Kansallisen merentutkimuksen koordinaatioryhmän
raportti

(KMK)

Merien

tutkimuksen

kansallinen

strategiaraportti.

(http://www.itameriportaali.fi/fi/tutkimus/mertutkkoordinaatio/fi_FI/koordinaatio/_files/85405964986744837/default/merien-tutkimuksen-strategia-FINAL1.pdf)
Nämä, nimensä mukaisesti, tarkastelevat merentutkimuksen ja meren tilan
seurannan strategioita, jotka kuitenkin käytännössä nivoutuvat yhteen ja
toteutetaan yhteisten tutkimusmatkojen puitteissa.
Ympäristön tilan seurannan strategian 2020 (YM raportteja 23/2011) täytäntöönpanon tueksi on Ympäristöministeriö asettanut MONITOR 2020-ohjelman. Ohjelman tehtävänä on kehittää ympäristön seurantatiedon tuotantoa ja vaikuttavuutta. Seurantatiedon tulee tulevaisuudessa tukea nykyistä tehokkaammin ympäristöön liittyvää päätöksentekoa, vastata tietotarpeisiin ja pystyä luomaan kokonaiskuva ympäristön tilasta. MONITOR
2020-ohelman toimikausi päättyy kesäkuussa 2019.
Avomeren seurannasta, tietojen käsittelystä ja raportoinnista vastaavat
SYKE ja IL.
Euroopan Unionin direktiivit asettavat vaatimuksia tutkimukselle ja seurannalle.

Vesipuitedirektiivi ja

meristrategian puitedirektiivi edellyttävät

ekosysteemin hyvän tilan saavuttamista rannikkoalueilla vuoteen 2015 ja
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avomerialueilla vuoteen 2020 mennessä. Direktiivien perusteella laaditut
toimenpideohjelmat edellyttävät merialueiden hyvän tilan määrittämistä ja
seurantaa. Luontodirektiivin tavoite puolestaan on lajien ja luontotyyppien
suotuisa suojelun taso sekä niiden vähenemisen pysäyttäminen. Direktiivi
edellyttää luontotyyppien kartoitusta ja yhteisön tärkeinä pitämien lajien
seurantaa, myös merialueilla.
Komission olisi esitettävä ensimmäinen arviointikertomus tämän direktiivin
täytäntöönpanosta kahden vuoden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut
kaikki toimenpideohjelmat, ja joka tapauksessa viimeistään vuonna 2019.
Tämän jälkeen komission kertomukset olisi julkaistava joka kuudes vuosi.
Euroopan unionin yhteinen kalastuspolitiikka (Common Fisheries Policy)
laadittiin vuonna 1981. Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet ovat: kalakantojen suojeleminen liikakalastukselta, kalastajien tulotason varmistaminen,
kohtuuhintaisten kalastustuotteiden säännöllinen toimittaminen kuluttajille
ja jalostusteollisuudelle sekä elollisten vesiluonnonvarojen biologisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä hyödyntäminen.

4. Eurooppalaiset instituutiot ja tutkimusyhteistyötahot
Helsinki Komissio (Helsinki Commission, HELCOM) perustettiin toteuttamaan vuonna 1974 solmittua ja 1992 päivitettyä ja laajennettua Itämeren
suojelusopimusta (Helsinki Convention). Vuonna 2007 allekirjoitetussa Itämeren suojeluohjelmassa (Baltic Sea Action Plan) ja sen 2010 ministerideklaraation tarkennuksessa maat sitoutuvat Itämeren hyvän ekologisen tilan
tavoitteeseen vuoteen 2021 mennessä. Ohjelmassa painotetaan rehevöitymiseen, haitallisten aineiden pitoisuuksiin, monimuotoisuuteen ja meriliikenteen aiheuttamien riskeihin liittyviä tavoitteita, joista kahden ensiksi
mainitun kohdalla maat ovat sitoutuneet kansallisten tavoiteohjelmien laatimiseen. HELCOM:in sopimuksen ja suojeluohjelman toteuttaminen edellyttää Suomelta asiantuntija- ja tutkimustyötä mm. hyvän tilan määrittämisessä, tilaraportoinnissa ja meriturvallisuuden lisäämisessä. Tärkeässä
roolissa on myös korkeatasoisten seurantaohjelmien ylläpitäminen ja kehittäminen sekä maiden välinen asiantuntijayhteistyö.
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ICES (International Council for the Exploration of the Sea) on 1902 perustettu valtioiden välinen organisaatio, jonka tehtävinä on kehittää elollisen
luonnon tutkimusta meriympäristössä pääasiassa Pohjoisen Atlantin alueella. Haasteina nähdään meriympäristöön kohdistuvat kasvavat paineet,
erityisesti kalastuksen vaikutukset. ICES:n asiantuntijatyöryhmistä Itämeren tilan seurantaan ja raportointiin keskittyvä Baltic Committee keskittyy
erityisesti Itämeren tutkimukseen. Sopimusosapuolena Suomi on sitoutunut tuottamaan tietoa ja osaamista ICES:n tutkimusohjelmien käyttöön.
Osallistuminen tutkimukseen ICES:n puitteissa luo Suomelle jalansijaa
merten uusien käyttömahdollisuuksien avautuessa erityisesti pohjoisilla
merialueilla. Suomella on erityisosaamista jääpeitteisten merien tutkimisessa ja siihen liittyvässä teknologiassa sekä kalavarojen arvioinnissa.
ERVO, European Research Vessels Operators on perustettu vuonna 1999 ja
sen tehtävänä on koordinoida ja edistää Eurooppalaisten pienten ja keskisuurten tutkimusalusten yhteiskäyttöä.
ERVO: n kokouksissa käsitellään yhteisiä kysymyksiä / ongelmia, jotka vaikuttavat tutkimusalusten operaattoreihin, jotta voidaan selvittää ratkaisuja, joilla parannetaan tiedeyhteisön palveluja ja kehitetään parhaita käytäntöjä tutkimusalusten toiminnassa. Jäsenet esittelevät kansallisia raporttejaan toimista, mukaan lukien mahdolliset hankintasuunnitelmat.
Ocean Facilities Exchange Group – OFEG
OFEG edustaa Euroopan johtavia valtamerten tutkimusorganisaatioita ja
tarjoaa foorumin vaihto- ja yhteistyömahdollisuuksien huomioon ottamiseksi maailmanlaajuisen ja valtameriluokan tutkimuslaivastolle. OFEG
pyrkii maksimoimaan yleisen tieteellisen tuotannon käyttämällä huippuluokan laitteitaan maailmanlaajuisen valtameritutkimukseen yhteisön tukemana.
International Research Ship Operators – IRSO
IRSO on ryhmä tutkimusalusten operaattoreita, jotka edustavat 49 organisaatiota 30 maasta, jotka hallitsevat yli 100 maailman johtavaa merentutkimusalusta.

RSO-jäsenyys

on

avoin

kaikille

tutkimusaluksille

tai
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kansallisille tutkimusohjelmille, jotka osallistuvat merellä olevien alusten
tietojen keräämiseen, ja noudattaa vakiintuneita toimintatapoja niiden tulosten julkistamiseksi.
University-National Oceanographic Laboratory System – UNOLS
UNOLS on organisaatio, johon kuuluu 62 akateemista laitosta ja valtakunnallisia laboratorioita, jotka osallistuvat merenkulun tutkimukseen ja organisaatio on perustettu merentutkimusalusten aikataulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön koordinoimiseksi.

European

Global

Ocean

Observing

System

–

EuroGOOS

EuroGOOS on yleiseurooppalainen valtamerien tarkkailuverkko, joka toimii
UNESCOn hallitustenvälisen merentutkimuskomission (IOC GOOS) maailmanlaajuisen valtameren tarkkailujärjestelmän puitteissa.

European Centre for Information on Marine Science and Technology – EurOcean
EurOcean on Euroopan meritiedettä ja -teknologiaa koskevan tiedon keskus, ja sen Internet-portaalin tavoitteena on antaa tietoa meritieteeseen ja
-teknologiaan liittyvistä aiheista Euroopassa ensisijaisesti kahdella pääalueella: merentutkimusinfrastruktuurit ja Euroopan tutkimus-, teknologia- ja
kehityshankkeet
European Science Foundation- ESF
ESR on sitoutunut saavuttamaan korkealaatuisen tieteen tason Euroopassa,
jotta voidaan edistää tutkimusta ja innovointia.
European Marine Board – EMB
EMB tarjoaa jäsenjärjestöilleen mahdollisuuden kehittää yhteisiä painopiste
alueita, edistää meritutkimusta ja vähentää tieteen ja politiikan välistä kuilua tulevaisuuden meritieteiden haasteiden ja mahdollisuuksien täyttämiseksi.
European Ocean Observing System- EOOS
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EOOS on koordinoiva elin, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja integroida Euroopan valtamerien tarkkailukapasiteetti; edistää järjestelmällistä ja yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa tiedon keräämiseen meriemme tilasta ja muutoksista; ja varmistaa meriympäristön tilan kestävä
hallinnointi ja tutkimuksen resurssointi.
European Polar Board – EPB
EPB: n tehtävänä on koordinoida Euroopan arktista ja Etelämantereen tutkimusta, optimoida eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien käyttö, edistää eurooppalaisten kansallisten rahoituslaitosten, kansallisten polaarilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden välistä monenvälistä yhteistyötä ja
edustaa eurooppalaisten tutkimuspuiteohjelmien polaarisia kysymyksiä.
Partnership for Observations of the Global Oceans - POG0
POGO on vuonna 1999 perustettu johtavien valtamerentutkimus instituutioiden toimesta tavoitteena maailmanlaajuisesti edistää globaalia valtamerien tutkimusta. Erityistä huomiota kiinnitetään kansainvälisen ja integroidun maailmanlaajuisen valtamerien tarkkailujärjestelmän toteuttamiseen.
European Marine Observation and Data Network – EMODNET
EMODNET koostuu yli sadasta organisaatiosta ja se kokoaa meriturvallisuutta, tuotteita ja metatietoja, jotta nämä hajanaiset resurssit olisivat entistä helpommin julkisten ja yksityisten käyttäjien käytettävissä luotettavien, standardoitujen ja yhdenmukaistettujen meritietojen pohjalta, jotka
ovat yhteensopivia ja vapaasti käytettävissä. EMODnet on parhaillaan toisessa kehitysvaiheessaan, ja tavoitteena on, että järjestelmä on täysin käytössä vuoteen 2020 mennessä.
European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory – EMSO
EMSO koostuu valtamerien tarkkailujärjestelmistä pitkän aikavälin, korkean
resoluution, (lähes) reaaliaikaisen ympäristönsuojeluprosessien seurantaan, mukaan lukien luonnon vaarat, ilmastonmuutos ja meriekosysteemit.
EMSO:n huoltokeskukset on otettu käyttöön keskeisillä paikoilla ympäri Eurooppaa, arktiselta Atlantilta Välimeren kautta, Mustalle merelle.
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Edellä kuvatun perusteella Euroopassa on erittäin laaja ja kattava verkosto
yhteistyötahoja merentutkimuksessa. Tutkimuslaitokset ja merentutkimuksen etujärjestöt kartoittavat laajasti ja kattavasti kaikki merentutkimukseen liittyvät merkittävimmät kansainväliset ja kansalliset hankkeet ja tekevät laajaa yhteistyötä merentutkimusalusten käytössä. Näiden instituutioiden tavoitteena on koordinoida ja tehostaa tutkimustoimintaa, optimoida
alusten käyttöä ja vähentää päällekkäisiä tutkimuksia.

5. Suomen merenhoidon seurantaohjelma ja toimenpidesuunnitelma
Suomen merenhoidon seurantaohjelma on osa merenhoidon suunnittelua,
jota tehdään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain
(272/2011) ja merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (980/2011) toteuttamiseksi. Tämä laki ja asetus on annettu meristrategiadirektiivin

(Euroopan

parlamentin

ja

neuvoston

direktiivi

2008/56/EY yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista, jäljempänä MSD)
kansallista toimeenpanoa silmällä pitäen. Suomessa MSD:n mukaista meristrategiaa kutsutaan merenhoitosuunnitelmaksi (jäljempänä MHS). Suomi
tekee yhden merenhoitosuunnitelman, joka kattaa kaikki Suomen merialueet. Merenhoitosuunnitelma muodostuu kolmesta osasta: 1. Meren nykytilan alustava arvio, meriympäristön hyvän tilan määrittäminen sekä ympäristötavoitteiden ja niihin liittyvien indikaattoreiden asettaminen, 2. Seurantaohjelma ja 3. Toimenpideohjelma. Valtioneuvosto teki joulukuussa
2012 päätöksen merenhoitosuunnitelman ensimmäisestä osasta, joka käsitti alustavan arvion meren nykytilasta, hyvän tilan määrittämisestä ja ympäristötavoitteiden asettamisesta. Tämä asiakirja sisältää kuvauksen merenhoidon seurantaohjelmasta, jonka valtioneuvosto hyväksyi 21.8.2014.
Seurantaohjelma kattaa Suomen merialueet rannikkoviivasta Suomen talousvyöhykkeen ulkorajaan saakka. Sen soveltamiskausi on merenhoidon
suunnittelun ensimmäinen kausi välillä 21. elokuuta 2014 ja 14. heinäkuuta
2020.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (2008/56/EY, meristrategiapuitedirektiivi) edellyttää kaikkien jäsenvaltioiden laativan merialueitansa koskevat merenhoitosuunni13

telmat. Meristrategiapuitedirektiivi on saatettu osaksi Suomen kansallista
lainsäädäntöä

lailla

vesienhoidon

ja

merenhoidon

järjestämisestä

(1299/2004) sekä valtioneuvoston asetuksella merenhoidon järjestämisestä (980/2011). Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää, että ympäristöministeriö laatii merenhoitosuunnitelman Suomen
aluevesille ja talousvyöhykkeelle yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Merenhoitosuunnitelma
koostuu kolmesta eri osasta, joista kaksi aiempaa valtioneuvosto on hyväksynyt 13.12.2012 (meren nykytilan ja hyvän tilan arvio sekä ympäristötavoitteiden ja indikaattoreiden asettaminen; Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa) ja 21.8.2014 (merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma vuosille 2014–2020; Suomen merenhoitosuunnitelman toinen
osa). Valtioneuvosto käsitteli 03.12.2015 Suomen merenhoitosuunnitelman
toimenpideohjelmaa 2016−2021, joka on merenhoitosuunnitelman kolmas
osa. Toimenpideohjelma koostuu olemassa olevista, jo päätetyistä nykytoimenpiteistä ja merenhoidon uusista toimenpiteistä. Nykytoimenpiteet käsittävät meriympäristön tilaan myönteisesti vaikuttavat kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut, kansallisen lainsäädännön ja meriympäristöön vaikuttavat strategiat ja ohjelmat.
Valtioneuvosto hyväksyi 03.12.2015 Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman vuosiksi 2016−2021; Suomen merenhoitosuunnitelman
kolmas osa. Samalla päätettiin, että päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

6. Itämeren merentutkimus
Itämeren seuranta on osa EU:n yhteistä merenhoitoa ja Itämeren seurantaohjelma on osa EU:n meristrategiadirektiivin toteuttamista Suomessa. Direktiivin tavoitteena on saada Euroopan meret hyvään ympäristön tilaan.
Merenhoidon seurantaohjelmalla mitataan asetettujen ympäristötavoitteiden toteutumista ja meren hyvän tilan saavuttamista. Meren tilaa arvioidaan kuuden vuoden välein. Arvioiden perusteella laaditaan merenhoidon
toimenpideohjelma, jossa on ehdotuksia meren tilaa korjaaviksi toimiksi.
Toimenpideohjelma valmistui vuonna 2015.
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Valtioneuvosto päätti 21.8.2014 Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmasta vuosille 2014-2020. Itämeren tilaa ja siihen kohdistuvia ympäristöpaineita ryhdytään seuraamaan jatkossa entistä laajemmin, sillä
seurannan piiriin tulivat uusina meressä esiintyvät vieraslajit, roskaantuminen ja vedenalainen melu. Lisäksi eräät meriluonnon monimuotoisuutta
sekä haitallisia ja vaarallisia aineita koskevat seurannat laajenivat.

7. Arktisten alueiden merentutkimus
Arktinen alue on ollut Suomen ja Euroopan unionin agendalla pitkään, ja
kansainvälinen mielenkiinto alueen taloudelliseen hyödyntämiseen on kasvanut viime vuosina. Samalla arktinen alue näyttäytyy mittavien, esimerkiksi ympäristön tilaan liittyvien haasteiden alueena. Siten aluetta tulee
yhtä aikaa hyödyntää, hoitaa, turvata ja suojella (Arbo ym., 2013). Suomen
arktisen strategian mukaan maamme tavoitteena on ”lisätä arktiselle alueelle kasvua ja kilpailukykyä tukevia painotuksia arktista ympäristöä kunnioittaen” (VNK, 2013).
Arktisen alueen muutosta muokkaavat sekä maailmanlaajuiset ilmiöt että
paikalliset tekijät. Ilmastonmuutos aiheuttaa muutospaineita arktisille
ekosysteemeille ja sitä kautta alueen asukkaille ja taloudelle. Ilmastonmuutos muokkaa arktista ympäristöä esimerkiksi sulattamalla Jäämeren jääpeitettä ja ikiroutaa, lisäämällä sateisuutta, pidentämällä kasvukauden pituutta ja vähentämällä roudan määrää (ACIA, 2004). Täten ilmastonmuutos luo sekä mahdollisuuksia että uhkia arktisille yhteiskunnille ja taloudelliselle toiminnalle. Joulukuussa 2015 allekirjoitetun Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajoittaa globaalin keskilämpötilan nousu selkeästi
alle 2 asteeseen ja pyrkiä jopa 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna
vuosisadan loppuun mennessä (UNFCCC, 2015).
Arktisen merenkulun potentiaalin odotetaan kasvavan ilmaston lämpenemisen ja siitä seuraavan Jäämeren jääpeitteen vähenemisen vuoksi, sillä
arktisten merireittien käyttö säästää aikaa ja polttoainetta sekä vähentää
päästöjä verrattuna vaihtoehtoisiin merireitteihin. Ilmastomallien perusteella Jäämeri on kesäisin vapaa jäästä aikaisintaan 2030-luvulla Koillisväylän vapautuessa, mutta toimintoja voi silloinkin haitata lisääntynyt
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jäiden liikehdintä. Myös merenpohjan mineraalien louhinta voi helpottua
merijään sulaessa. Jääpeitteen sulamisen arviointi on kuitenkin vaikeaa, ja
siihen liittyy paljon epävarmuutta. (ACIA, 2004)
Suomessa meriklusterin ja meren- sekä merijään tutkimuksella on yhteisiä
rajapintoja, joista voi muodostua uusia osaamisalueita ja tuotteita arktiseen
teemaan. Vahvimmillaan näiden alojen yhteistyö on tapahtunut Ruotsiin,
Viroon ja Venäjälle tapahtuvassa yhteistyössä ja mm. jäänmurtajien rakentamisessa, jossa Suomi on maailman kärkeä. Tutkimuksen ja koulutuksen
osalta yhteistyömahdollisuudet liittyvät esimerkiksi arktisen alueen pelastuspalvelumekanismien kehittämiseen sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) vuonna 2017 voimaan tulevan kansainvälisen Polaarikoodin
edellyttämien koulutustavoitteiden ja sisältöjen kehittämiseen, joihin voidaan hyödyntää talvimerenkulun kokemuksia. Tutkimustietoa tarvitaan
myös risteilymatkailun ympäristö- ja turvallisuusvaikutusten arviointia varten.
Ilmastonmuutos ja sen vaikutus olosuhteisiin vaatii tutkimusta sillä ilmastonmuutoksen positiiviset ja negatiiviset vaikutukset merkittäviä, mikä lisää
yhteistyön tarvetta alueella. Ilmastonmuutos on lisännyt riskejä alueella
merkittävästi ja tästä muutoksesta tarvitaan lisää tutkimustietoa, jotta voidaan varautua tulevaan.
Kansainvälinen yhteistyö ja sopimukset ovat merkittävä osa ja kehys arktisen alueen tutkimustoiminnalle. Yhteistyön avulla voidaan tavoitella alueen taloudellisen toimeliaisuuden parantamista arktisella alueella ja keskittyä alueen ympäristöongelmien hallintaan ja hillintään.

8. Valtamerialueiden merentutkimus
Kansainvälisen valtamerten hallinnointijärjestelmän kehittäminen on ollut
EU:n komission agendalla ja Euroopan komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja
antoivat marraskuussa 2016 yhteisen tiedonannon, jossa esitetään suunnitelma vastuullisen valtamerten hoidon edistämiseksi. Suunnitelma käsittää
50 tointa, joiden tavoitteena on parantaa valtamerten turvallisuutta, puhtautta ja kestävää hoitoa Euroopassa ja muulla maailmassa. Komissio on
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laatinut toimintasuunnitelman merten tilan parantamiseksi ja toimintasuunnitelman tiedonannon lähtökohtana on tarve tehostaa valtamerten hallinnointijärjestelmää, vähentää meriin kohdistuvaa painetta ja hyödyntää
maailman meriä kestävällä tavalla. Näistä tarpeista ollaan laajalti yhtä
mieltä. Tiedonannossa korostetaan, että tavoitteisiin voidaan päästä vain
hankkimalla lisää tietämystä valtameristä.
Tiedonannossa esitetään keinoja, joilla EU voi tehokkaammin vaikuttaa siihen, miten valtameriä hoidetaan ja käytetään. Kansainväliseen hallinnointijärjestelmään ehdotetaan parannuksia seuraavilla osa-alueilla:
o

Kansainvälisen valtamerten hallinnointikehyksen parantaminen,

o

Valtameriin ihmisten vuoksi kohdistuvan paineen vähentäminen ja
edellytysten luominen kestävälle siniselle taloudelle,

o

Kansainvälisen merentutkimuksen vahvistaminen ja sen kautta saatavien tietojen parantaminen.

Yhteinen tiedonanto on yksi EU:n toimista, jotka on toteutettu YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoiteohjelman perusteella. Sen tavoite 14
on ”suojella valtameriä, meriä ja meriluonnonvaroja”. Tiedonanto perustuu
komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin ympäristökomissaari Karmenu Vellalle antamaan poliittiseen toimeksiantoon, jossa kehotetaan kehittämään kansainvälistä valtamerten hallinnointikehystä YK:ssa, muilla
monenvälisillä foorumeilla ja kahdenvälisesti keskeisten kansainvälisten
kumppaneiden kanssa.

9. EU ja merentutkimus

Eurooppalaiset tutkimuslaivastot koostuvat noin 46 aluksesta, joista 11 on
Global-luokasta, 15 Ocean-luokasta ja 20 Regional-luokasta. Globaalien ja
valtameriluokkien alukset ovat ajan tasalla ja varustettu nykyaikaisilla tutkimuslaitteilla ja ne muodostavat olennaisen infrastruktuurin laadukkaiden
meritietojen saatavuudelle. Osa aluksista on kuitenkin iäkkäitä ja niiden uusiminen on ollut valmisteilla jo pitkään.
Suurin ongelma eurooppalaisten tutkimusalusten kohdalla onkin niiden korkea ikä, erityisesti alueellisten alusten osalta. Kaikkien alusluokkien ylläpito
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ja toimintaedellytysten mahdollistaminen edellyttävät rahoituksen ylläpitämistä ja uudistamista, sillä käytettävissä oleva rahoitus on yhä vaikeampaa
turvata. Jos rahoitusta ei varmisteta, alueellisten luokkien alusten määrä
voi laskea 60 prosenttia seuraavien 10 vuoden aikana.

9.1. EU:n merentutkimuksen rahoitus ja yhteistyö

Kansalliset viranomaiset ovat edelleen tärkeimmät rahoituksen lähteet merentutkimusaluksille, kun taas Euroopan komission rahoitusosuudet ovat
edelleen vähäisiä. Koska tämä tilanne ei todennäköisesti muutu lähitulevaisuudessa, näyttää siltä, että samojen kansallisten viranomaisten on luotava
myös jatkossa taloudelliset resurssit eurooppalaiselle merentutkimukselle
ja tutkimusalusten käytölle.
Olemassa olevat kumppanuudet ja yhteistyömahdollisuudet on tunnistettu
ja usein ne ovat merkittäviä ja erittäin tehokkaita tapoja toimia ja minimoida kustannuksia. Vaikka tutkimusalusten yhteisomistus on harvinaista,
se on todettu toimivaksi ja tehokkaaksi toimintavaksi ja tätä integroivaa
prosessia voitaisiin soveltaa enemmän aluksiin, suuriin laitteisiin ja niiden
hankintaprosessiin.

9.2. Merentutkimus tulevaisuudessa

Suuret, kalliit ja yhteiskäyttömahdolliset laitteet ja välineet ovat tällä hetkellä epätasaisesti jakautuneet eri puolille Eurooppaa. Mahdollisuudet näiden laitteiden yhteiselle omistukselle ja käytölle ovat olemassa ja ne on
tunnistettu EU-tasolla. Hallinnolliset ja operatiiviset esteet ovat kuitenkin
rajoittaneet yhteistyön tiivistämistä, vaikka yhteinen tahtotila on olemassa.
Yhteistyön tiivistämisen kautta kalliit alukset ja laitteet saataisiin kustannustehokkaaseen käyttöön.
Laitekanta ja alukset myös kehittyvät nopeasti ja tekniikan kehittymisen
myötä laitteet kykenevät huomattavasti tehokkaammin ja paremmin
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suoriutumaan vaativista meren-, ilmaston- ja jääntutkimukseen liittyvistä
tehtävistä. Automaatio, digitaalitekniikka ja analytiikka sekä mahdollisuus
kerätä merkittävästi enemmän erilaista dataa autonomisesti asettaa myös
omat vaatimuksensa tulevaisuuden merentutkimukselle. Tällaisten laitteiden käyttö ja ylläpito merkitsevät lisääntyviä kustannuksia ja vaativat erittäin osaavia, ammattitaitoisia ja koulutettuja toimijoita. Tulevaisuuden merentutkimus Euroopassa vaatiikin laajenevaa integraatiota ja esimerkiksi
osavan henkilöstön ja laitteiden sekä alusten yhteiskäyttö toisi merkittävän
säästön ja tehokkuuden merentutkimukseen.
Tulevaisuudessa tarvitaankin entistä enemmän koordinoitua resurssien
kohdistamista ja yhteisiä ponnisteluja merentutkimuksen toteuttamiskesi
Euroopan tasolla.

10. MTA ARANDA
10.1. MTA Aranda – alus ja sen toiminta
MTA Aranda on rakennettu vuonna 1998 korvaamaan aikaisemman Arandan, joka siirtyi Kotkan merenkulkuoppilaitokseen koululaivaksi, jona se
palvelee edelleen. Alus on jäävahvistettu ja luokitettu DNV-GL:ssa ja sen
luokitus on DNV-GL 1A1, ICE-1A / Ice 1ASuper, Battery, Special Purpose
Ship. Luokkamerkki ja jääluokka tarkoittaa, että MTA Arandan rakenne, koneteho ja muut ominaisuudet ovat sellaisia, että se pystyy kulkemaan vaikeissa yksivuotisen jään jääolosuhteissa pääsääntöisesti ilman jäänmurtajan avustusta.
Pitkälle kehitetyn automatiikan ansiosta MTA Arandan miehitys on nykyisin
12/13 henkeä. MTA Arandan ohjailtavuus on myös mitoitettu vaativaan tutkimustyöhön ja alus pysyy tarkasti paikallaan havaintoasemilla DGPS- ja
DP-järjestelmien avulla. MTA Arandalla on satelliittikuvien ja sääkuvien vastaanottolaitteistot sekä oma monipuolinen sääasema.
Merivedestä on mahdollista puhdistaa juomavettä käänteisosmoosilaitteston avulla. Jätevedet kerätään omiin säiliöihin ja pumpataan maissa jätevesiviemäriin. Telakoinnissa koneisto uusittiin siten, että ajo tapahtuu pelkästään nk. dieselsähköisesti. Teho riittää Itämeren oloissa jäissä kulkuun.
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MTA Aranda on nykyaikainen jäävahvistettu tutkimusalus ja se on suunniteltu primääristi Itämeren tutkimukseen, mutta toiminta-alueena voivat periaatteessa kaikki maailman meret tietyin rajoituksin. Rajoituksia aluksen
laajemmalle toiminnalle valtamerillä asettaa aluksen koko, jonka perusteella MTA Aranda luokitellaan ns. regional-luokan tutkimusalukseksi. Alus
on kuitenkin tehnyt joitakin tutkimusmatkoja muun muassa Antarktiksen
vesille ja pohjoiselle Atlantille. MTA Aranda soveltuu monitieteelliseen, ympärivuotiseen merentutkimukseen, ts. biologiseen, fysikaaliseen, kemialliseen sekä merigeologiseen tutkimukseen. Hyvin varustetut laboratoriotilat
ja tietojenkäsittelyjärjestelmä mahdollistavat näytteiden analysoinnin ja tulosten käsittelyn jo matkan aikana.

10.2. MTA Arandan hallinnointi
Ympäristöministeriö/Suomen Valtio omistaa MTA Arandan. Aluksen operatiivisesta johtamisesta ja hallinnoinnista vastaa SYKE. SYKE:n merikeskus
vastaa MTA Arandan toiminnasta ja sen alusryhmässä on ryhmäpäällikön
lisäksi kolme henkilöä, jotka pääsääntöisesti oman toimensa ohella hoitavan MTA Arandaan liittyviä hallinnollisia ja teknisiä asioita.
MTA Arandan pituus on 66,3 m, leveys 14,0 m ja bruttovetoisuus 1969 GT.
Tutkimushenkilökuntaa alukseen voidaan majoittaa 27 henkeä. Alus on varustettu nykyaikaisilla tutkimuslaitteilla, tietoliikenneyhteyksillä ja laboratoriotiloilla.
MTA Arandaa hallinnoi ja operoi aluksen valmistuttua Merentutkimuslaitos,
jonka toiminta päättyi vuonna 2008, jolloin Merentutkimuslaitoksen toiminnot jaettiin osittain SYKE:n ja IL:n välillä. Aluksen teknisestä hallinnoinnista, ns. varustamotoiminnasta vastasi vuoteen 2003 saakka Merenkulkulaitos ja myöhemmin Merenkulkulaitoksesta eriytetty valtion omistama varustamoliikelaitos Finstaship. Finstaship halusi lisätä aluksen veloitusta
vuonna 2006, jonka takia aluksen varustamotoiminta kilpailutettiin.
MTL:n lakkautuksen yhteydessä MTA Arandaa koskevat budjettivarat jaettiin siten, että aluksen kustannuksista ja rahoista SYKE:lle siirtyi 65 % ja
IL:lle 35%. Käytettävissä olevat tutkimuspäivät jaettiin vastaavan jaon mukaan. IL vastasi tutkimusmatkojen aikana osasta teknisiä palveluita
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(tiedonsiirtoketju osittain, ankkuroinnit, vinssit, CTD-sondaus) ja laskutti
näistä vastaavasti SYKE:sta, seurantamatkoja lukuun ottamatta.

10.3. MTA Arandan toiminnan koordinointi ja yhteistyö
MTA Arandan vuosittaisen seuranta- ja muista matkoista koostuva ohjelma
hyväksytään yhteistyöryhmässä, jossa on edustettuna SYKE, IL:n merentutkimuksesta vastaavat tahot ja LUKE sekä Helsingin ja Turun Yliopistot ja
Åbo Akademi. Yliopistot lähettävät tutkimusmatkoille mukaan omia edustajiaan, mutta yliopistot eivät käytä omaa budjettiaan näiden matkojen ja
edustajiensa kulujen rahoitukseen. Yliopistoilla on ollut joitakin EU-, tai TEKES-rahoitteisia hankkeita ja näiden hankkeiden osalta yliopistot ovat voineet kattaa MTA Arandaan liittyviä kustannuksia tutkimusmatkojen osalta.
Aluksen toiminnan ja tutkimus- sekä seurantamatkojen suunnittelu jakautuu useamman laitoksen ja instituution osalle ja käytännössä erittäin harvoilla matkoilla on vain yhden laitoksen tai instituution toimintaa.
Edellä mainittu useamman tutkimuslaitoksen ja yliopistojen sekä mahdollisten ulkopuolisten tahojen tutkimus- ja seurantamatkojen koordinointi todettiin kommenteissa haastavaksi ja paljon aikaa vieväksi työksi. Myöskin
se, että vuosittaiset kustannukset selviävät joiltakin osin vasta seuraavana
vuonna tuottaa rahoituksellisia haasteita. Usean organisaation samanaikainen aluksella olo edellyttää hyvää yhteistyötä mm. tutkimuslaitteiden ja
järjestelmien käytössä ja tähän kaivataan selkiytystä. Erilaisista muutostöistä, laitteiden huolloista ja korjauksista informoiminen on koettu ajoin
heikoksi ja MTA Arandan infraan kuuluvien laitteiden korjaaminen on saattanut olla hidasta ja aiheuttanut viiveitä tutkimusten ja seurantatehtävien
suorittamisessa.

10.4. MTA Arandan miehitys ja tekninen hoito, ns. ”management-sopimus”
Aluksen varustamotoiminnasta huolehtii VG-Shipping Oy. Varustamotoimintaan kuuluu muun muassa aluksen tekninen kunnossapito ja miehitys.
Varustamotoiminta on kilpailutettu vuodesta 2007 eteenpäin ja kilpailutus
tuotti merkittävät säästöt aluksen teknisessä operoinnissa ja ylläpidossa
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verrattuna aikaisempaan Finstaship/Arctia Oy:n sopimukseen. MTA Arandaa ei pidetä miehitettynä tutkimusmatkojen ulkopuolisena, ns. seisontaaikana ja tämä tuo SYKE:lle merkittävän säästön aluksen kustannuksissa.
Perussopimuksessa alukselle on sovittu 175 toimintapäivää, joka kuuluu
kiinteän hoitosopimuksen piiriin. Mahdollisista yli 175 toimintapäivän yli
menevistä päivistä hoitovarustamo on oikeutettu lisäkorvaukseen. Muilta
osin hoitosopimuksen mukaisesti SYKE maksaa varustamolle kustannusperusteisesti miehistökustannukset ja aluksen normaaliin hoitoon ja huoltoon
liittyvät kulut.
Aluksen organisaatioon kuuluu normaalisti 12-13 henkilöä. Yksi laivahuoltaja voidaan vähentää, jos tutkimushenkilökuntaa tai muita matkustajia on
alle 10 henkilöä. Sähkömies on riittävä Itämerellä, mutta Itämeren ulkopuolella sähkömiehen tilalla tulee olla sähkömestari.
MTA Arandan ns. management budjetti on noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Tähän kuuluu hoitovarustamon korvaus (miehitys ja tekninen kunnossapito, vartiointi, hoitokorvaus jne.), ja lisäkustannuksina tulevat käyttötarvikkeet, ravinto ja poltto- sekä voiteluaineet, merkittävimmät aluksen
huollot ja korjaukset, tutkimuslaitteiden huollot ja korjaukset sekä kommunikaatiokustannukset.

10.5. MTA Arandan toimintapäivät 2007 – 2018
Aluksen käyttöpäiviä on ollut viime vuosina 150 - 190 päivää vuodessa.
Ruotsin SMHI on ollut merkittävin SYKE:n ulkopuolinen aluksen käyttäjä
viimeisten viiden vuoden aikana ja SMHI on käyttänyt MTA Arandaa keskimäärin 80/90 päivää vuodessa. SYKE:n omat aluksen käyttöpäivät ovat
vuodesta 2011 lähtien olleet n. 60 päivää vuodessa. Näistä käyttöpäivistä
talvikaudella SYKE:n osuus on noin 15 päivää Combine 1/HELCOM) ja IL on
käyttänyt alusta talvikausilla n. 12 päivää jääntutkimukseen. Näillä talviaikana suoritetuilla matkoilla alukselta vaaditaan jäissäkulkuominaisuuksia ja
jääluokitus. Käyttöpäivien nykytaso mahdollistaa varustamon miehistöresurssien joustavan ja edullisen käytön. Kahden miehistön järjestelmää (1:1
vuorottelu) pitää harkita, mikäli käyttöpäivät kasvavat nykytasosta ja tämä
kasvattaa kustannuksia merkittävästi.
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10.6. MTA Arandan kustannukset
MTA Arandan kirjanpitoarvo 2018 lopussa oli 17 369 972,73 euroa ja aluksen suorat käyttökustannukset ovat vaihdelleet viimeisen kymmenen vuoden aikana 1,9-3,2 miljoonan euron välillä. Vuonna 2016 suorat käyttökustannukset olivat 2,4 milj. euroa ja käyttökustannuksia on pystytty alentamaan mm. aluksen reittisuunnittelun ja muun yhteistyön ja koordinoinnin
avulla noin 25%.
Aluksen toiminnalliset kokonaiskustannukset (n. 180 – 190 meripäivää)
ovat n. 2,5 – 2,7 miljoonaa euroa ja tähän summaan sisältyvät myös tarvittavat laitekorjaukset ja pienehköt investoinnit. Tämän lisäksi kustannuksiksi tulee huomioida SYKE:n ja IL:n henkilökunnan palkat ja tutkimusmatkoilta ylitöiden korvauksena kertyvät vastikkeet, siltä osin kuin työ kohdistuu MTA Arandaan. Lisäksi tulee huomioida MTA Arandan tietotekniikan ja
tietoteknisten järjestelmien ylläpito omana työnä (IL tehnyt arviolta 2-2,5
htkk vuodessa veloituksetta) ja palvelujen ostoina yrityksiltä ja IL:n
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palvelutoiminta matkojen logistiikkaan ja näytteenottimien, vinssien yms.
laitteiden ylläpitoon liittyen.
Tutkimushenkilökunnan miehitys seurantamatkoilla on joko 6 +1 (tutkijat
ja matkanjohtaja) henkeä tai kahden, koko Itämeren kattavan, seurantamatkan aikana (12+1 henkilöä, koska tutkijat työskentelevät kahdessa
vuorossa) (vuonna 2013 koko vuoden Combine-matkojen analyytikkomiehitys on noin 23 htkk ml. vastikkeet, vastaa noin 70 k€:n palkkakuluja ilman
sivukuluja).

10.7. MTA Arandan käyttömahdollisuudet eri merialueilla

MTA Aranda on luokitettu DNV-GL:ssä ja sen luokkamerkki on

DNV-GL

1A1, ICE-1A / Ice 1ASuper, Battery, Special Purpose Ship. Alus on ns. regional-tyypin merenmittausalus, jonka pääasiallinen käyttöalue on Itämeri
ja aluksen jääluokka mahdollistaa myös jääolosuhteissa suoritettavat tutkimusmatkat.
Euroopan merialueilla MTA Arandaa voitaisiin käyttää huomattavasti enemmän esimerkiksi Pohjanmeren, Pohjois-Atlantin, Välimeren ja Mustan meren alueella. Näillä alueilla on kuitenkin tällä hetkellä runsaasti merentutkimusaluksia, joten kysyntää ei juurikaan ole.
Aiemmin luvussa 4. kuvattiin eurooppalaisia instituutioita ja tutkimuskoordinaattoreita, joiden tavoitteena on löytää merentutkimusaluksille yhteiskäyttöä. Näiden yhteistyötahojen kautta mahdollisesti löytyy jotain yhteiskäyttöä aluksille ja mahdollisesti myös rahoitusta alusten käyttöön, mutta
toistaiseksi tulokset ovat marginaalisia. MTA Arandalle ei ole löytynyt toistaiseksi merkittäviä projekteja EU:n alueella, vaikka alusta on markkinoitu
aktiivisesti.

10.8. MTA Arandan käyttö SMHI:n tarpeisiin
Ruotsin SMHI on käyttänyt MTA Arandaa omiin tutkimuksiin vuodesta 2013
lähtien ja maksanut vuosittain aluksen käytöstä n. 1,5 – 1,7 M€:n
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korvauksen, ts. SMHI on maksanut valtaosan MTA Arandan käyttökuluista
viimeisen viiden vuoden aikana. Nykyinen sopimus on solmittu vuonna
2015 ja se kattaa vuodet 2015 – 2017 ja lisäksi sopimuksessa on 1+1 vuoden optio, joten kuluva vuosi 2019 on viimeinen optiovuosi. Sopimuksen
mukaan SMHI on sitoutunut käyttämään MTA Arandaa vähintään 70
vrk/vuosi ja vuotuinen käyttöpäivien määrä on ollut n. 80 vrk/vuosi.
Ruotsi on päättänyt hankkia oman uuden merentutkimusaluksen, joka valmistuu vuoden 2019 aikana ja tästä syystä Ruotsin SMHI:n MTA Arandan
käyttö ja käyttökorvaukset eivät jatku vuoden 2019 jälkeen.
Edellä mainittu tarkoittaa, että SYKE:n tulee löytää alukselle uutta korvaavaa käyttöä, joka vastaa SMHI:n vuotuista käyttöä ja vastaavaa käyttökorvausta, joka rahassa tarkoittaa n. 1,5 M€. Jollei uutta käyttäjää löydy, tulee
SYKE:n kattaa SMHI:n maksuja vastaavat käyttökorvaukset omasta budjetistaan. Vuodelle 2019 Merikeskuksen toimintamenomäärärahat ovat 1,726
M€ ja ilman SMHI:n MTA Arandan käytöstä maksamia käyttökorvauksia laivan toimintaa ei voitaisi jatkaa kuluvana vuonna.

11. MTA ARANDA hallinnan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

11.1. MTA ARANDAN hallinnoinnin ja managementin säilyttäminen nykyisellään
SYKE:n merikeskus hallinnoi ja vastaa MTA Arandan hallinnoinnista, operatiivisen käytön ohjauksesta ja budjetoinnista. Aluksen tekninen hoito ja
miehitys on ulkoistettu ulkopuoliselle, yksityiselle varustamolle VG-Shipping Oy:lle vuodesta 2007 lähtien. Sopimus VG-Shipping kanssa päättyy
vuoden 2019 lopussa, mutta sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä vuodella sopimukseen sisältyvän optiomahdollisuuden turvin.
Merikeskus koordinoi tutkimusmatkojen toteuttamista ja yhteistyötä muiden laitosten, yliopistojen ja ulkomaisten tutkimustahojen kanssa ja tähän
työhön heillä on pitkä ja kattava kokemus. Muun muassa ns. FINMARI koordinointi kuuluu SYKE:n merikeskuksen vastuulle. Yhteistyön koordinointi
hoidetaan pääosin merikeskuksen henkilöstön toimesta oman toimen
ohella, josta syystä suunnitteluun ja ennakkovalmisteluun ei ole riittävästi
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aikaa. Tästä aiheutuu tehottomuutta ja tiedonkulun katkoksia ja nämä aiheuttavat viiveitä ja ongelmia aluksen käytössä tutkimus- ja seurantamatkojen aikana.
MTA Arandan vuosittaiset kustannukset ovat suurusluokkaa 2,5 miljoonaa
euroa (v. 2016), joka muodostuu aluksen management-sopimuksesta (1,5
M€), aluksen operatiivisista kustannuksista (0,9 M€) ja SYKE:n henkilöstökuluista (0,1 M€). Tuloja v. 2016 MTA Arandalle on kirjattu yhteensä 2,3
M€, josta suurin osa on Ruotsin SMHI:n maksamia korvauksia aluksen käytöstä.
Nykyinen hallinnointi, operatiivisen ohjaus ja rahoitus on ollut erittäin haastava tehtävä merikeskuksen henkilöstölle, sillä heillä ei ole alustoimintaan
ja sen ohjaukseen liittyvää koulutusta eikä käytännön kokemusta. SYKE:n
taloushallintajärjestelmä soveltuu myös huonosti MTA Arandan kaltaisen
toiminnan seurantaan. Hallinto, rahoitus ja kustannusten seuranta ovat sekavia ja esimerkiksi kenttämestarit ja tietohallinto ovat IL:n vastuulla ja
palvelut veloitetaan ainakin osittain SYKE:lta. Henkilöstön jako aiheuttaa
myös tehottomuutta ja haasteita tilanteissa, joissa laitteiden rikkoutuminen
tai järjestelmien ongelmien korjauksiin tarvitaan nopeaa reagointia. IL:n
henkilöt eivät aina ole saatavilla omien työtehtäviensä vuoksi ja tästä saattaa aiheutua merkittäviä viiveitä aluksen tehokkaalle käytölle esim. seisontapäiviä, jos laitteet tai järjestelmät eivät toimi.
Kustannukset tässä mallissa (100 toimintapäivää) ovat;
SYKE/hallinto

100 000 €

Kiinteät kulut*

472 000 €

Muuttuvat kulut**

1 106 250 €

YHTEENSÄ

1 678 250 €

*Analytiikkahuolto, laituri/sähkö/jätehuolto, kommunikaatio/IT, P&I ja
Kasko, muu huolto, hoitosopimus
**Poltto- ja voiteluaineet, muonitus ja puhtaanapito, miehityskustannus
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11.2. MTA Arandan hallinnoin ja ylläpidon siirto SYKE:lta valtionhallinnon
muulle organisaatiolle.

Olen käynyt läpi ja haastatellut eri valtionhallinnon organisaatioita, joilla on
merkittävää alusomistusta sekä merellistä toimintaa. Tällä hetkellä Suomessa merkittäviä aluksia omistavia valtionhallinnon instituutioita ovat Rajavartiolaitos (RVL), Merivoimat (MV) ja Arctia Oy konserni.

11.2.1.Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitokselle on määritelty kuusi ydintoimintoa: rajojen valvonta,
rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus.
Rajavartiolaitoksella on kolme ulkovartiolaivaa ja runsaasti pienempää
aluskalustoa merirajojen valvontaan, meripelastustehtävien hoitamiseen ja
muihin rajavartiolaitokselle kuuluvien merellisten tehtävien hoitamiseen.
Näitä tehtäviä ovat mm. merialueen ja vesiliikenteen valvonta sekä meriympäristövahinkojen torjunta. Ulkovartiolaivojen miehitys on hoidettu siten, että rajavartiolaitoksella on kuusi miehistöä, joilla ulkovartiolaivojen
operointi ja miehitys hoidetaan. RVL:n aluspäällystöltä edellytetään
STCW:n mukaiset pätevyydet, mutta kansallisen lainsäädännön mukaisesti
RVL ei edellytä ns. siviilipätevyyskirjojen hankkimista. RVL:n aluspäällystö
koulutetaan heidän omassa akatemiassaan, joka on auditoitu antamaan
myös STCW-konvention mukaisia perämies- ja laivuriopintoja.
Maanpuolustuskorkeakoulun merivartio-opintosuunnan opetuksen pääpaino on rajaturvallisuusalan opetuksessa merellisen viranomaistoiminnan
viitekehyksessä. Merivartio-opintosuunnan kadetit saavat sekä toimivaltaisen rajavartiomiehen koulutuksen että vahtiperämiehen pätevyyskirjan
edellyttämät teoreettiset opinnot. Valmistuneet upseerit voivat harjaantumisen jälkeen toimia vahtipäällikköinä rajavartiolaitoksen vartiolaivoilla.
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Laissa Alusturvallisuuden valvonnasta (17.3.1995/370) ja sen 4 §:ssä Lain
soveltaminen aluksiin ja laivanisäntiin todetaan seuraavaa; Tätä lakia sovelletaan soveltuvin osin hallinnolliseen alukseen ja tällaisen aluksen laivanisäntään. Lakia ei kuitenkaan sovelleta puolustusvoimien eikä rajavartiolaitoksen alukseen, ellei sitä käytetä matkustajien tai lastin kuljettamiseen yleisessä liikenteessä.
Rajavartiolaitokseen edustajien kanssa käydyn keskustelun perusteella voidaan todeta, että Rajavartiolaitoksella on rajalliset resurssit tuottaa erillisiä
aluspalveluja muille viranomaisille ja heidän lakisääteiset tehtävänsä rajoittavat merkittävästi muille tuotettavia palveluja. Lisäksi alushenkilökunnan
STCW-konvention mukaisten pätevyyskirjojen osittainen puuttuminen rajoittaa henkilökunnan käyttöä kaupallisessa toiminnassa.

11.2.2. Merivoimat

Merivoimien tehtävät Suomen sotilaalliseksi puolustamiseksi ovat merialueiden valvonta ja alueloukkauksien torjuminen, meriyhteyksien turvaaminen sekä merellisten hyökkäysten torjunta. Merivoimat valvoo Suomen merialueita kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.
Merivoimilla on runsaasti alus- ja venekalustoa ja näitä aluksia operoivaa
henkilöstöä. Henkilöt ovat sotilashenkilöstöä, joilta puuttuu STCW-konvention mukaiset kaupalliset pätevyydet ja tästä syystä heidän käyttö MTA
Arandan operoinnissa ei tule kysymykseen.
Merisotakoulun laivasto-opintosuunnalla opetuksen pääpaino on merenkulussa sekä valvonta-, johtamis- ja asejärjestelmissä. Taistelualusten pääasejärjestelmien käytön edellyttämien valmiuksien lisäksi koulutukseen sisältyvät myös vahtiperämiehen pätevyyskirjan edellyttämät teoreettiset
opinnot. Laivasto-opintosuunnalta sotatieteiden kandidaatiksi valmistunut
voi työskennellä esimerkiksi taistelualuksen aselajiupseerin tai merenkulkuupseerin tehtävissä. Valmistuneet upseerit voivat harjaantumisen jälkeen
toimia myös vahtipäällikköinä taistelualuksilla.
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Merisotakoululla on kolme Fabian Wrede -luokan koulutusalusta: Fabian
Wrede, Wilhelm Carpelan ja Axel von Fersen. Merisotakoulu käyttää alusluokkaa saaristo- ja rannikkomerenkulun sekä merimiestaidon koulutukseen.
Lokki-luokan koulutusalus Kajavaa käytetään Merisotakoulun eri kurssien
merenkulun koulutukseen.
Laissa Alusturvallisuuden valvonnasta (17.3.1995/370) ja sen 4 §:ssä Lain
soveltaminen aluksiin ja laivanisäntiin todetaan seuraavaa; Tätä lakia sovelletaan soveltuvin osin hallinnolliseen alukseen ja tällaisen aluksen laivanisäntään. Lakia ei kuitenkaan sovelleta puolustusvoimien eikä rajavartiolaitoksen alukseen, ellei sitä käytetä matkustajien tai lastin kuljettamiseen yleisessä liikenteessä.
Merivoimien edustajien kanssa käydyn keskustelun perusteella voidaan todeta, että merivoimilla on omat lakisääteiset tehtävänsä liittyen merelliseen
toimintaan ja heidän mahdollisuutensa tuottaa erillisiä aluspalveluja muille
viranomaisille ei ole mahdollista. Lisäksi alushenkilökunnan STCW-konvention mukaisten pätevyyskirjojen puuttuminen ei mahdollista henkilökunnan
käyttöä kaupallisessa toiminnassa
.

11.2.3. Arctia Oy konserni

Arctia Oy konsernin edeltäjä, Finstaship perustettiin vuoden 2004 alussa
erillislailla 937/2003.
HE 38/2003 kuvaa ehdotusta seuraavasti; Ehdotuksen mukaan Varustamoliikelaitos olisi valtion liikelaitoksista annetun lain mukainen valtion liikelaitos, joka toimisi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja olisi sen
ohjauksessa. Varustamoliikelaitoksen toimialana olisi vesiliikennettä palveleva toiminta tuottamalla pääasiassa jäänmurtopalveluja, monitoimialusten
erikoispalveluja, väylänhoito- ja öljyntorjuntapalveluja sekä yhteysalusliikennepalveluja. Lisäksi se harjoittaisi alusten hoitopalvelu- ja rahtaustoimintaa.
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Valtion liikelaitos on liiketoimintaa harjoittava valtion laitos. Valtion liikelaitos on tavallaan yrityksen ja viraston välimuoto. Liikelaitokset toimivat
markkinoilla samalla tavalla kuin yksityiset yritykset ja kilpailevat näiden
kanssa. Liikelaitoksen on toimittava liiketaloudellisten periaatteiden sekä
eduskunnan sille hyväksymien palvelutavoitteiden ja muiden toimintatavoitteiden mukaisesti.
Liikelaitokset toimivat suhteellisen itsenäisesti ilman, että valtion taholta
puututaan niiden toimintaan. Tästä huolimatta ne ovat osa valtion hallintoa.
Liikelaitokset päättävät itse talousasioistaan. On tosin mahdollista, että valtio rahoittaa liikelaitoksen toimintaa silloin, kun toiminta ei tuota voittoa.
Tällainen taloudellinen tukeminen julkisilla varoilla tulee kyseeseen silloin,
kun liikelaitos tuottaa kansalaisille välttämättömiä palveluita.
Valtioneuvosto päätti 1. joulukuuta 2009, että Liikenne- ja viestintäministeriönhallinnonalalle perustetaan valtion 100%:sti omistamat osakeyhtiöt
Arctia Shipping Oy ja Meritaito Oy. Molemmat yhtiöt aloittivat toimintansa
1.1.2010.
Varustamoliikelaitoksen liiketoiminnoista perustettavan Arctia Shipping
Oy:n (31.12.2009 saakka Arctia Holding Oy) tehtävänä on tuottaa jäänmurtopalveluja, monitoimialusten erikoispalveluja ja yhteysalusliikennepalveluja sekä muuta vesiliikennettä palvelevaa toimintaa Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi osakeyhtiö harjoittaa alusten hoitopalvelu- ja rahtaustoimintaa kotimaassa ja ulkomailla.
Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotanto yhtiöitetään vuoden alussa Meritaito
Oy nimiseksi yhtiöksi (31.12.20009 saakka Meritaito Holding Oy). Yhtiön
tehtävänä on vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen liittyvät tehtävät.
Liikelaitosten yhtiöittäminen sai alkunsa vuonna 2007, kun Euroopan komissio kyseenalaisti suomalaisen valtion liikelaitosmallin soveltuvuuden
EU:n yhteismarkkinoille. Toinen sykäys yhtiöittämiselle oli vuoden alussa
aloittavan Liikenneviraston perustaminen ja tähän liittyen väylänpidon tilaaja- ja tuottajatoimintojen erottaminen toisistaan.
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Vuoden 2018 joulukuussa vesiväylien kunnossapito- ja merenmittauspalveluja tuottavasta Meritaito Oy:stä tuli jäänmurtopalveluita tarjoavan Arctia
Oy:n täysin omistama tytäryhtiö.
Yhdistymisen tavoitteena on parantaa yhtiöiden liiketoimintamahdollisuuksia, kannattavuutta ja vahvistaa Meritaidon sekä Arctian kansainvälistä liiketoimintaa. Tavoitteena on tarjota uusia, laajempia palvelukokonaisuuksia
asiakkaille yhdistelemällä yhtiöiden erityisosaamista. Yhdistymisellä tavoitellaan parempaa kannattavuutta mahdollisten synergiaetujen kautta. Arctian ja Meritaidon nykyiset palvelut täydentävät toisiaan, ja yhdistyneenä
mahdollistavat palveluiden kehittämisen laajempana liiketoiminnallisena
kokonaisuutena.
Yhdistymisen seurauksena kokonaisuus on myös vahvempi toimija toteuttamaan omistajan sille asettamat strategiset erityistehtävät.
Meritaidon toimialana on vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvät tehtävät,
vesirakentaminen, suunnittelu ja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä
muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen liittyvät tehtävät.
Arctian toimialana on jäänmurtopalvelujen ja monitoimialusten erikoispalvelujen tuottaminen sekä muu vesiliikennettä palveleva toiminta Suomessa
ja ulkomailla. Lisäksi osakeyhtiö harjoittaa alusten hoitopalvelu- ja rahtaustoimintaa kotimaassa ja ulkomailla.
Valtioneuvoston kanslia vastaa Arctia oy:n omistajaohjauksesta. omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä toimi vuonna 2018 elinkeinoministeri.
Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto valmistelee ja toimeenpanee valtion omistajapolitiikkaa sekä ohjaa valtion omistamia yhtiöitä.
Uudella, vuoden 2019 alusta perustetulla yhtiöllä on 14 suurempaa alusta
ja lukuisa määrä pienempää vesiliikennekalustoa sekä merihenkilöstöä n.
270 henkeä. Arctia Oy:n merihenkilöstöllä on STCW-konvention vaatimat
merenkulun pätevyydet.
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Organisaatio

Arctia muodostaa konsernin, jonka emoyhtiö on Arctia Oy. Arctia oy omistaa kokonaan (100 %) tytäryhtiönsä Arctia icebreaking Oy:n, Arctia
offshore Oy:n, Arctia Management services Oy:n ja Meritaito Oy:n, sekä 90
% Arctia karhu Oy:stä. Emoyhtiö Arctia Oy:n koko osakekannan omistaa
Suomen valtio ja omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosasto. Emoyhtiö ja tytäryhtiöistä Arctia Management services Oy tuottavat hallinnollisia palveluita konserniyhtiöille. Muut tytäryhtiöt
omistavat aluskannan, toimivat asiakasrajapinnassa ja tekevät rahtaussopimukset ulkopuolisten asiakkaiden kanssa. Ne voivat myös rahdata aluksia
toisiltaan vapaan kapasiteetin puitteissa, mikäli siihen on tarvetta. Merihenkilöstö on asiakasrajapinnassa toimivien tytäryhtiöiden palveluksessa.
Arctia Oy toimii varustamona, jolla on merkittävä aluskalusto, runsaasti
koulutuettua merihenkilöstöä sekä konttorihenkilökuntaa, jolla on tekninen
osaaminen aluskaluston tekniseen hoitoon. Yhtenä Arctia Oy:n liiketoiminta-alueena on myös ns. alusten management toiminta ja tämä tarkoittaa, että Arctia Oy on potentiaalinen palvelujen tarjoaja MTA Arandalle jatkossa edellyttäen, että Arctialle asetetut taloudelliset edellytykset täyttyvät. Jos MTA Aranda myydään/siirretään apporttina Arctia Oy:n omistukseen/hallintaan tämä tarkoittaa, että MTA Arandan kaikki käyttö-, vakuutus- ja pääomakustannukset sekä lisäksi Arctia Oy:n omistajan asettama
tuottotavoite täytyy kattaa aluksen käytöstä perittävillä maksuilla.
Käyttökate laskelmalla laskien tämä tarkoittaa seuraavan suruisia kustannuksia (100 toimintapäivää);
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SYKE/hallinto*

100 000 €

Kiinteät kulut**

520 000 €

Aluksen poistot (aluksen pitoaika n. 15 v.) ***

1 134 000 €

Muuttuvat kulut 100 vrk/v****

1 388 750 €

Tuottovaade (10% pääoman tuotto)
Yhteensä

113 000 €
3 255 750 €

*Nykyinen hallintomalli
**Aluksen hoitosopimus, huollot, laituri/sähkö/jätehuolto, kommunikaatio/IT, P&I ja Kasko,
***Tasapoisto 1,7 M€ pääomalle
****Poltto- ja voiteluaineet, muonitus ja puhtaanapito, miehityskustannus, muut sekalaiset kulut
Tämän vaihtoehdon merkittävin haaste on palvelun hinta. Arctia Oy on
valtion 100% omistama varustamo, jonka omistaja ja hallitus edellyttää
varustamolta kannattavaa liiketoimintaa. MTA Arandan myyminen tai siirtäminen ns. apporttina Arctia Oy:lle tarkoittaa, että MTA Arandan pääomalle lasketaan poistot ja pääoman tuottovaatimus, jonka aluksen palvelun tilaaja maksaa käyttökorvauksissa.
Lisäksi Arctia Oy:n merihenkilöstön sopimukset ovat poikkeavia normaalista kauppa-alusten TES-sopimuksista ja niistä aiheutuu merkittävä lisäkustannus miehityspalveluissa.
Malli edellyttää edelleen SYKE:n koordinointia aluksen käytössä muiden
valtion laitosten, yliopistojen ja ulkopuolisten tahojen kanssa, ts. malli ei
vähennä SYKE:n roolia tutkimus- ja seurantamatkojen suunnittelussa.

11.2.4. Arctia Oy / tekninen tukipalvelu

Arctia Oy:llä on alusten tekniseen hoitoon erikoistunutta henkilöstöä ja tämän henkilöstön osaamista voidaan käyttää tukemaan MTA Arandan
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teknistä hoitoa. Mallissa Arctia Oy:n alustekninen yksikkö palvelisi SYKE:a
tilaajan asiantuntijana ja edustajana aluksen tekniseen hoitoon, huoltoon ja
korjauksiin liittyvissä asioissa. Tässä mallissa SYKE:n alusryhmä vastaisi
aluksen hallintoon ja operointiin liittyvistä kysymyksistä ja tekninen tilaajan
tuki tulisi Arctia Oy:ltä.
Kustannukset tässä mallissa ovat (100 toimintapäivää) seuraavat;
SYKE/hallinto*

100 000 €

Kiinteät kulut**

522 000 €

Aluksen toimintamenot***

1 106 250 €

Yhteensä

1 728 250 €

*SYKE/hallinto
**Huollot, laituri/sähkö/jätehuolto, kommunikaatio/IT, P&I ja Kasko, hoitosopimus (miehitys), hoitosopimus (tekninen)
***Poltto- ja voiteluaineet, muonitus ja puhtaanapito, miehityskustannus
Malli edellyttää edelleen SYKE:n koordinointia aluksen käytössä muiden
valtion laitosten, yliopistojen ja ulkopuolisten tahojen kanssa, ts. malli ei
vähennä SYKE:n roolia tutkimus- ja seurantamatkojen suunnittelussa.
Teknisen hoidon siirtäminen ulkopuoliselle asiantuntijataholle edellyttää
hyvää yhteydenpitoa ja luottamusta tilaajan ja tuottajan välillä.
Arctia Oy:llä on hyvä ja riittävä asiantuntemus sekä osaaminen aluksen
teknisen hoidon toteuttamiseksi.
Edellyttää edelleen ns. management-sopimusta aluksen miehityksestä ja
operoinnista.

11.3. Millog Oy / tekninen tukipalvelu

Millog Oy on vuoden 2009 alussa perustettu yritys, jolta Suomen maavoimat hankkii vaativat kunnossapito- ja elinkaaren tukipalvelut. Lisäksi Millog Oy tuottaa kunnossapitopalveluja merivoimille, ilmavoimille ja
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puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskukselle. Yhtiö on puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen strateginen kumppani.
Millog Oy on osa Patria -konsernia ja sen muut omistajat ovat Insta Group
Oy ja Suomen valtio. Millogin pääkonttori sijaitsee Tampereella ja Yhtiöllä
on tuotantotoimintaa 22 eri paikkakunnalla. Palveluksessa on yli 1000
kunnossapidon ammattilaista ja yhtiön liikevaihto on noin 150 M€.
Vuodesta 2015 lähtien Millog Oy on vastannut Merivoimien alusten teknisestä huollosta ja yrityksen strategiana on laajentaa toimintaansa kattamaan myös muiden merellisten viranomaisten alusten tekninen hoito.

myös Kustannukset tässä mallissa ovat (100 toimintapäivää) seuraavat;
Kustannukset tässä mallissa ovat (100 toimintapäivää) seuraavat;
SYKE/hallinto*

100 000 €

Kiinteät kulut**

522 000 €

Aluksen toimintamenot***

1 106 250 €

Yhteensä

1 728 250 €

*SYKE/hallinto
**Huollot, laituri/sähkö/jätehuolto, kommunikaatio/IT, P&I ja Kasko, hoitosopimus (miehitys), hoitosopimus (tekninen)
***Poltto- ja voiteluaineet, muonitus ja puhtaanapito, miehityskustannus
Malli edellyttää edelleen SYKE:n koordinointia aluksen käytössä muiden
valtion laitosten, yliopistojen ja ulkopuolisten tahojen kanssa, ts. malli ei
vähennä SYKE:n roolia tutkimus- ja seurantamatkojen suunnittelussa.
Teknisen hoidon siirtäminen ulkopuoliselle asiantuntijataholle edellyttää
hyvää yhteydenpitoa ja luottamusta tilaajan ja tuottajan välillä.
Millog Oy:llä on hyvä ja riittävä asiantuntemus aluksen teknisen hoidon
toteuttamiseksi. Merivoimien aluskannassa on MTA Arandaa vastaavan
kokoluokan aluksia, joiden tekniikka on hyvin samanlaista kuin MTA
Arandassa, joten Millogilla on hyvä kokemus tämän kokoluokan alusten
teknisestä hoidosta.
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Edellyttää edelleen ns. management-sopimusta aluksen miehityksestä ja
operoinnista.

12. Mahdollisia muita vaihtoehtoja

12.1. MTA Arandan myyminen yksityiselle varustamolle

Suomessa toimivat yksityiset varustamot ja management-varustamot voivat tulla kyseeseen MTA Arandan ostajana, ns. ”Sale and Lease Back” vaihtoehtona. Yksikään varustamo ei suoraan ilmaissut kiinnostustaan hankkia
MTA Arandaa omistukseensa suoralla aluskaupalla ilman pitkäaikaista ns.
”Lease Back” sopimusta.
”Sale and Lease Back” -mallissa valtiolla ei ole omistajan vastuuta aluksesta
ja se myös selkeyttää kustannuksien hallintaa. Tutkimustoiminta tulee kuitenkin rahoittaa ja hallinnoida kuten ennenkin ja tämä rahoitus on turvattava.
Varustamo päättää ja vastaa aluksen huollosta, operatiivisesta käytöstä ja
toimintakyvystä siten että sopimusehdot täyttyvät. Varustamon tavoitteena
on saada lisätuloja vuokraamalla MTA Arandaa muihin tehtäviin merentutkimuksen ulkopuolella normaaleilla kaupallisilla ehdoilla. Vuokraaminen on
kuitenkin haasteellista, jos tutkimuspäiviä on paljon ja ne on hajautettu
pitkälle ajalle, sillä se rajoittaa merkittävästi aluksen myyntiä ulkopuolisille
tahoille. Todennäköiset vuokrauskohteet ovat tutkimusyhteistyö ja offshore
-teollisuus sekä erityyppiset vesirakennuskohteet, esim. North Stream
tyyppiset putkirakennushankkeet.
MTA Aranda on erikoisalus, joka on rakennettu tutkimuskäyttöön ja tämän
tyyppiselle alukselle ei yksityisellä sektorilla ole merkittävää kiinnostusta,
sillä kyseinen alus sopii huonosti mihinkään muuhun liiketoimintaan, jota
varustamot pääasiassa harjoittavat.
Vastaavan tyyppisiä aluksia on myynnissä alusmeklareilla ja niiden hinnat
vaihtelevat voimakkaasti riippuen aluksen koosta, iästä ja varustuksesta.
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Markkinoilla on siis tarjontaa tutkimusaluksista, joka vaikuttaa voimakkaasti aluksista saatavaan hintaa. Vaikka MTA Aranda on peruskorjattu ja
on erittäin epätodennäköistä, että aluksesta vapailla markkinoilla voisi
saada hinnan, joka vastaa peruskorjauksen investointia.
Kustannukset tässä mallissa ovat (100 toimintapäivää) seuraavat;
SYKE/Hallinto*

100 000 €

Aluksen rahtaus**

2 585 750 €

YHTEENSÄ

2 685 750 €

*Nykyinen hallinto
**Sale & Lease Back mallin kustannukset

12.2. MTA Arandan hoitosopimus ja vahvistettu SYKE:n organisaatio

Yksityisen sektorin kiinnostus aluksen managementtiin on edelleen olemassa ja normaalin kilpailutuksen kautta alukselle todennäköisesti löytyy
hoitovarustamo, joka vastaa aluksen miehityksestä ja teknisestä hoidosta.
Nykyinen VG-Shippingin kanssa tehty sopimus on ollut voimassa vuodesta
2015 lähtien ja sen optiot päättyvät vuoden 2019 lopussa.
Jos MTA Aranda omistus säilyy edelleen SYKE:lla on aluksen hoitosopimus
kilpailutettava, jolloin yksityisen sektorin management-varustamot voivat
tarjota palvelujaan kilpailutuksen ehtojen mukaisesti. Kustannuksena tämä
tarkoittaa sitä, että aluksen hoitosopimuksen suuruusluokka on noin
200 000 – 300 000 euroa vuodessa. Miehityskustannuksen hinta-arvio riippuu hoitosopimukseen sisällytettyjen toimintapäivien määrästä sekä
muusta hoitopalvelusopimuksen sisällöstä. Nykyisessä sopimuksessa toimintapäivien määräksi on sovittu 175 päivää ja tämän määrän ylimeneviltä
päiviltä varustamo on oikeutettu lisäkorvaukseen.
Tässä vaihtoehdossa SYKE vasta edelleen aluksen omistuksesta ja hallinnoinnista, jolloin merikeskuksen henkilökunnan panos aluksen hallinnollisissa

tehtävissä

on

merkittävä.

Lisäksi

SYKE:n

taloushallinnon

ja
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kirjanpidon tulee vastata valtionhallinnon vaatimuksia, jotta aluksen kaikki
kustannukset ja tulot saadaan eriteltyä lopullista tilinpäätöstä varten. Nykyinen henkilöstöresurssi, n. 2- 3 henkilön osittainen työpanos on vastannut MTA Arandan hallinnollisiin tehtäviin liittyvistä tehtävistä ja tämä on
osoittautunut erittäin haasteelliseksi. Nykyisin MTA Arandan hallinnoinnista
vastaavilla henkilöillä ei ole aluksen hallinnollisiin tehtäviin vaadittavaa koulutusta ja he hoitavat MTA Arandan operatiivisia ja hallinnollisia tehtäviä
oman toimensa ohella.
Merikeskuksen alusryhmän toiminnan laadun ja tehokkuuden edellytyksenä
on, että alusryhmään tulisi rekrytoida alusryhmän päällikkö, joka vastaa
aluksen hallinnoinnista ja talouden seurannasta yhdessä SYKE:n taloushallinnon kanssa. Lisäksi ryhmäpäällikön vastuulla olisi yhteistyön koordinointi
muiden alusta käyttävien laitosten kanssa ja aluksen vapaan kapasiteetin
myynti. Tekninen asiantuntija vastaisi aluksen tekniseen hoitoon liittyvistä
asioista yhdessä hoitovarustamon kanssa. Myös tutkimuslaitteiden tekninen hoito ja kehittäminen olisivat hänen vastuullaan yhdessä kenttämestarin kanssa.
Tämän toimintamallin etuna on MTA Arandan ohjauksen, hallinnoinnin, teknisen ohjauksen sekä markkinoinnin tehokas hoito. Tämä malli mahdollistaa aluksen tehokkaan käytön siten, että aluksen ja tutkimuslaitteiden ennakkohuolto toteutetaan suunnitellusti ja varmistetaan tehokkaat tutkimusja seurantamatkat mahdollisimman vähillä laiterikoista johtuvilla keskeytyksillä. Aluksen toiminnan koordinointi edellyttää tehokasta ja kokonaisvaltaista paneutumista aluksen suunniteltuun toimintaan ja lisäksi aluksen
kapasiteetin myynti ja markkinointi, erityisesti Itämeren- ja EU:n alueella
vaatii merkittäviä lisäponnistuksia.
Kustannukset tässä mallissa ovat (100 toimintapäivää) seuraavat;
SYKE/hallinto

300 000 €

Kiinteät kulut**

472 000 €

Muuttuvat kustannukset***

1 106 250 €

Yhteensä

1 878 250 €
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*alusryhmän päällikkö, tekninen asiantuntija, kenttämestari
**Huollot, laituri/sähkö/jätehuolto, kommunikaatio/IT, P&I ja Kasko, hoitosopimus (miehitys)
***Poltto- ja voiteluaineet, muonitus ja puhtaanapito, miehityskustannus

, joille valtakunnallinen turvallisuus, huoltovarmuus ja kumppanuus ovat itä.
12.3. Ulkopuolisen tutkimusaluksen rahtaus
EU:n alueella on useita tutkimusaluksia, joita voidaan rahdata määräaikaisesti tutkimuskäyttöön. Näillä aluksilla on monipuoliset laboratoriotilat, tutkimuslaitteistoa ja muuta kalustoa, joka mahdollistaa kattavan ja laadukkaan merentutkimuksen. Pääsääntöisesti nämä rahdattavissa olevat alukset eivät ole jääluokitettuja, joka asettaa niille rajoituksia kulkea jääolosuhteissa.
Näiden alusten päivähinta vaihtelee aluskoosta ja varustuksesta riippuen n.
7 000 €/vrk – 20 000 €/vrk.
Kustannukset (100 toimintapäivää) tässä mallissa ovat seuraavat;
Alusvuokra (100 vrk) x 7 000€/20 000€

700 000 – 2 000 000 €

Tämän mallin haasteena on sopivan aluksen saatavuuden varmistaminen
ja hinta. MTA Arandaa vastaavan aluksen hinta on n. 20 000 €/vrk ja jotta
alus saataisiin vuosittain eri ajankohtina käyttöön, vaatii todennäköisesti
pitkähkön sopimuksen laatimista palveluntuottajan kanssa.
Rahdattavan aluksen laitteistojen ja järjestelmien tulee vastata Suomen
merentutkimustoiminnan ja seurannan tarpeita ja vaatimuksia ja tämä
saattaa aiheuttaa haasteita ja lisäkustannuksia.

12.4. Tutkimusalusyhteistyö EU:n alueella
Tutkimusalusten yhteiskäyttöä ja kumppanuuksia on kuvattu jo aiemmin
luvussa 4. EU:n alueella on tavoitteena löytää tehokkaita tapoja käyttää
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kalliita aluksia laitteita mahdollisimman tehokkaasti siten, että niiden optimaalinen käyttö alentaa kaikkien osapuolten kustannuksia merentutkimuksessa ja tuo maksimaalisen ja laadukkaan merentutkimuksen tuloksen.
Tämä vaatisi edelleen työstämistä ja sopivan tai sopivien yhteistyökumppaneiden löytämisen, jotta yhteisistä pelisäännöistä voitaisiin sopia. Tällä
hetkellä ei ole teknistä valmiutta toteuttaa tätä yhteistyömallia, sillä sopivien yhteistyökumppanien löytäminen ja neuvottelut ja sopiminen kustannusten jaosta sekä tutkimusohjelmien yhteensovittaminen vievät aikaa.
Malli olisi kustannustehokas esimerkiksi Itämeren altaan alueella edellyttäen, että sopivat yhteistyökumppanit löytyvät Itämeren rannikkovaltioista.
Tällä alueella on esimerkiksi yhteisiä tutkimustarpeita, joita jokainen tekee
tällä hetkellä omilla aluksillaan. Tämä malli ei ole tutkimuksen kannalta tehokkain toimintatapa ja aiheuttaa kansallisvaltioille kustannuksia, joita voitaisiin alentaa yhteiskäyttöisellä aluksella.
MTA Aranda sopisi erittäin hyvin tämän tyyppiseen toimintaan esimerkiksi
Baltian maiden kanssa, sillä niistä kenelläkään ei ole MTA Arandan kokoluokan ja toimintakyvyn omaavaa alusta merentutkimuksen käyttöön.

12.5. Yksityisten alusten käyttö merentutkimuksessa / tutkimuskontti
Yksityisten alusten käyttö merentutkimukseen on mahdollista ja esimerkiksi
ns. tutkimuskonttiratkaisulla voidaan rahdata yksityinen alus tähän tarkoitukseen. Aluksia on rajoitetusti saatavilla ja esimerkiksi sopimalla pitkäaikainen rahtaussopimus, jossa sitoudutaan käyttämään alusta tietyn aikaikkunan puitteissa, rahtaus on mahdollista. Tämän tyyppiset alukset ovat
yleensä ns. ”off-shore” aluksia, joita käytetään erilaisissa huolto-, hinaustai jäänmurtotehtävissä. Tämän tyyppisissä aluksissa on riittävästi kansitilaa tutkimuskontin sijoittamiselle, kansinosturit, vinssit sekä hydrauliikkaettä sähkövirran saantimahdollisuudet. Lisäksi näissä aluksissa on majoitustiloja tutkijoille n. 20 – 30 hengelle. Aluksilla on pääsääntöisesti myös
jääluokka, joten ne voivat operoida jääolosuhteissa.
Kustannukset tässä toimintamallissa (100 toimintapäivää) ovat,
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Alusvuokra (100 vrk) 15 000 – 20 000 €

1 500 000 – 2 000 000 €

Tutkimuskontti (arvio 300 000 /500 000 €)

300 000 -

500 000 €

Muut sivukulut (arvio)

200 000 -

200 000 €

Yhteensä noin

2 000 000 – 2 700 000 €

Tämän mallin haasteena on vaadittavien konttien rakentaminen, ylläpito,
konttien logistiikka ja huolto.

Lisäksi konttijärjestelmä vaati yksityisen

aluksen rahtaamista ja kalustoa on rajoitetusti saatavilla. Yksityisen aluksen rahtaaminen tarvittavina, suhteellisen lyhyinä merentutkimuksen
ajanjaksoina, nostaa käytettävän aluksen hintaa. Yksityinen varustamo
edellyttää yleensä myös pitkäkestoisen rahtaussopimuksen solmimista,
jotta alus voitaisiin varata tarvittavina ajankohtina merentutkimuksen
konttijärjestelmän kuljettamiseksi.

13. Johtopäätökset
MTA Aranda tarvitsee n. 1,7 – 2,0 miljoonan euron vuosittaisen rahoituksen, jotta alusta voidaan käyttää Suomessa merentutkimukseen n. 100 meripäivää.
Yksityinen sektori ei ole kiinnostunut hankkimaan MTA Arandan tyyppistä
tutkimusalusta omistukseensa, sillä alus ei tue heidän normaalia liiketoimintaansa. Markkinoilla on tarjolla vastaavia aluksia myyntiin ja niiden
myyntihinnat ovat suhteellisen alhaiset verrattuna MTA Aranda nykyiseen
tasearvoon n. 17,3 miljoonaa euroa. Vastaavan aluksen hinta markkinoilla
on n. 2,5 – 5,0 miljoonaa euroa. MTA Arandan käyttöarvo merentutkimuksessa on huomattavasti korkeampi kuin aluksen kaupallinen arvo ja markkinoilta saatava hinta.
MTA Arandan hallinnointi SYKE:n merikeskuksessa ja sen alusryhmässä nykyisellä toimintamallilla ei toimi tehokkaasti, vaan henkilöt tekevät aluksen
hallinnointiin liittyviä tehtäviä oman toimensa ohella. Lisäksi henkilöstöä ei
ole koulutettu aluksen hallinnointiin liittyvien tehtävien hoitoon, josta
syystä se on nyt tehotonta, joiltakin osin sekavaa ja resursseja kuluttavaa.
Aluksen käytön koordinointi, ennakkosuunnittelu ja laitteiden sekä järjestelmien

toiminnan

varmistaminen

on

ensiarvoisen

tärkeää.

Tämä
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mahdollistaa MTA Arandan tehokkaan käytön merentutkimuksessa ja seuranvelvoitteiden toteuttamisessa.
MTA Arandan hallinnoinnin siirto jollekin toiselle organisaatiolle ei tuo säästöjä, mutta parantaisi ja tehostaisi aluksen hallinnointiin ja tekniseen hoitoon liittyvien asioiden hoitoa vs. nykyinen tilanne. Merikeskuksen henkilöstö nykyisessä toimintamallissa myös vapautuisi tekemään heille suunniteltuja varsinaisia tehtäviä.
SYKE:n taloushallintajärjestelmä nykyisessä muodossa ei tue aluksen talouden seurantaa ja ohjausta riittävästi. MTA Arandan talouden seuranta
tulee päivittää siten, että alukselle budjetoitujen määrärahojen seuranta
tapahtuu reaaliajassa.
Olennaisten tehtävien ja vastuiden jako IL:n ja SYKE:n välillä ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla, josta syystä vastuut on selkiytettävä. Erityisesti
ATK-järjestelmät ja tutkimuslaitteiden kehittäminen, korjaus ja huolto on
nykyisin pääosin IL:n vastuulla, joka aiheuttaa operatiivisia ongelmia ja kitkaa laitosten välillä.
Toiminnallisten meripäivien maksimointi on paras ja tehokkain tapa optimoida tutkimusaluksen arvo veronmaksajille, koska kiinteiden omistus- ja
käyttökustannusten kulut ovat suhteellisen korkeat verrattuna käytöstä
syntyviin muuttuviin kustannuksiin.
Toiminnallisen yhteistyön vahvistaminen eri laitosten ja muiden toimijoiden
kanssa on kannattavaa ja sitä olisi tuettava kaikin keinoin, kustannusten
minimoimiseksi.
MTA Arandan operatiivisen toiminnan säästömahdollisuudet ovat vaatimattomat, sillä aluksen automatiikka ja muu tekniikka on jo ”viritetty” tehokkaaksi. Operatiivisen toiminnan säästöpotentiaali on kumppanuuksissa ja
yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten kanssa, niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin.
Tuottojen lisääminen rahtaamalla alusta avoimilla markkinoilla on haastavaa, sillä EU:n alueella on runsaasti rahdattavaa tutkimusaluskapasiteettia.
Itämerellä vain Baltian maat ovat potentiaalisia MTA Arandan rahtaajia,
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mutta heidän resurssinsa ovat erittäin rajalliset. Yksityisellä sektorilla saattaa olla satunnaisia tarpeita, mutta niitä on erittäin harvoin.
Yksityisen sektorin rahdattavat alukset soivat huonosti merentutkimuksen
tarpeisiin ja näiden alusten rahtaaminen edellyttäisi aluksilla tehtäviä muutostöitä, joita omistajavarustamot eivät ole halukkaita rahoittamaan. Joko
muutostyön maksaa tilaaja tai muutostyön hinta sisällytetään rahtaushintaan. Lisäksi yksityisten alusten käyttö vaatisi ns. tutkimuskonttijärjestelmän rakentamista ja tämä vaatii investointeja ja ei kuitenkaan vastaa MTA
Arandan laboratorio ja muita tutkimustiloja. Konttijärjestelmän hallinnointi
ja logistiikka vaatii omat toimenpiteensä, konttien säilytys, konttien sijoittaminen alukselle, konttien huolto jne. Tämä on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaiskustannukset nousevat suhteellisen korkeiksi ja sen
hallinta vie tavattomasti resursseja.

14. Toimenpidesuositukset
Suomen merentutkimuksesta ja seurantavastuista päättävän tahon (YM)
tahtotila tulee selkeyttää ja kirkastaa koskemaan myös pitkäaikaista tutkimusaluksen käyttöä ja rahoitusta. Rahoituksen tulee kattaa keskipitkällä ja
pitkällä aikavälillä joko oman aluksen käyttö tai muu valittu ratkaisu ja
nämä peruslinjaukset tulee olla mahdollisimman pitkälle pysyviä, jotta voidaan turvata suunnitelmallinen toiminta merentutkimuksessa ja seurannassa.
Olisikin toivottavaa, että YM linjaa selkeästi merentutkimuksen ja seurannan tavoitetilan, johon sisältyy valittu alusratkaisu.

MTA Aranda on peruskorjattu ja vastaa erinomaisen hyvin Suomen tarpeita
merentutkimuksessa ja seurantavastuiden ja velvoitteiden täyttämisessä.
Olen tarkastellut eri ratkaisuvaihtoehtoja toiminnallisuuden, hallinnoinnin ja
rahoituksen näkökulmasta ja päätynyt seuraavaan ratkaisuun, joka mielestäni tukee parhaiten Suomen merentutkimuksen ja seurannan vastuita sekä
mahdollistaa maksimaalisen yhteistyön muiden virastojen ja laitosten
kanssa. MTA Aranda on peruskorjattu ja se on hyvin toimiva merentutkimusalus, jonka suunnitelmallinen käyttö Suomen merentutkimukseen ja
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seurantaan on aluksen primääri tehtävä. Aluksen vapaan kapasiteetin
myynti kolmansille osapuolille on mahdollista ja se pienentää aluksen suunniteltujen budjettivarojen käyttöä ja tuo joustoa rahoitukseen.
Aluksen tekniikka on päivitetty, laboratorio- ja majoitustilat ovat asianmukaiset ja tutkimuslaitteisto vastaa merentutkimukselle ja seurannalle asetettuja vaatimuksia ja tarpeita. Aluksen operatiivinen ja tekninen pitoaika
on peruskorjauksen jälkeen vähintään 15 vuotta.
Suositukseni on, että alus pidetään valtion omistuksessa ja SYKE:n
hallinnassa.
Aluksen hallinnointi kaipaa selkiyttämistä ja nykyinen sekava tilanne niin hallinnoinnissa, talouden seurannassa kuin teknisessä ja IT-yhteistyössä IL:n
kanssa on selkiytettävä toiminnan tehokkuuden ja laadun parantamiseksi.
Alusryhmän tehtävänä on hallinnoida alusta, kehittää aluksen toimintaan liittyvää yhteistyötä muiden laitosten ja virastojen välillä (FINMARI) sekä varmistaa aluksen teknisen huollon ja ylläpidon vaatimat toimenpiteet. Lisäksi
tutkimuslaitteiston huolto, kehittäminen ja uusiminen vaatii jatkuvaa työpanosta, joka on syytä olla alusryhmässä muun teknisen hoidon yhteydessä.
Suositukseni on, että SYKE:n alusryhmään rekrytoidaan päätoimisesti MTA Arandan toiminnasta vastaava alusryhmäpäällikkö, tekninen vastuuhenkilö ja kenttämestari. Lisäksi aiemmin IL:n vastuulla
olleet tutkimuslaitteiden tekninen huolto ja kehittäminen sekä ATKjärjestelmien vastuut siirretään SYKE:lle.
Rahoituksen pitkäjänteisyys tulee turvata ja MTA Arandan toiminnan rahoitus tulee olla erillisellä momentilla SYKE:ssa. Esittämäni malli on rahoituksen
ja nähdäkseni myös toiminnan laadun kannalta edullisin vaihtoehto keksipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Rahoitustarve on n. 1,7 - 2,0 miljoonaa euroa
vuodessa, joka mahdollistaa 100 meripäivää alukselle.
Suositukseni on, että YM/SYKE varmistavat MTA Arandan budjetin
riittävyyden keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä TTS-suunnittelun yhteydessä.
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MTA Arandan management on ulkoistettu ja tämä järjestelmä on toiminut
hyvin ja tehokkaasti vuodesta 2007 lähtien.
Suositukseni on, että MTA Arandan management, ts. miehityspalvelut ja tekniset tukipalvelut kilpailutetaan ja hankitaan markkinoilta
luotettava yhteistyökumppani palveluntuottajaksi.

15.

Liitteet

15.1. Kustannusvertailu eri vaihtoehdoista
15.2. Lähdeluettelo
15.3. MTA Aranda esite
15.4. RV Celtic Explorer esite
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Liite 15.1. Kustannusvertailu eri vaihtoehdoista
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Liite 15.2. Lähdeluettelo
Lähdeluettelo;

http://www.eurofleets.eu/np4/67/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=101&fileName=Marine_Board_European_Ocean_Research_Fle.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/263736/Research-Vessel-assessment.pdf

https://www.marine.ie/Home/site-area/infrastructure-facilities/research-vessels/charter-vessel

https://nerc.ukri.org/research/sites/facilities/marine/ships/

http://www.geoquip-marine.com/ship-management

http://www.deutsche-meeresforschung.de/en/organizationresearchvessels

http://www.ofeg.org/np4/home.html

http://www.rvinfobase.eurocean.org/

http://www.ervo-group.eu/np4/19/

http://marineboard.eu/sites/marineboard.eu/files/public/images/publications/PRESS_RELEASE_NFIV_21-06-13.pdf

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/2_implementation_fi.pdf

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/arktinen-tiedesopimus-voimaan-edistaa-kaytannon-tutkimusyhteistyota
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https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean-governance_fi

https://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/arktisen-alueen-tulevaisuusja-kuinka-kaikki-on-epavarmaa

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2018-AK196407.pdf

https://www.ym.fi/download/noname/%7B30BA1E18-96F5-4E48-BFE38AD28F776A7C%7D/118441

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/241382/Ita%cc%88meren_fysiikka_tila_ja_tulevaisuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BCF4AC1BD-B6C3-435F-9291CE247DAAC94D%7D/110673

http://www.itameriportaali.fi/fi/tutkimus/mertutkkoordinaatio/fi_FI/koordinaatio/_files/85405964986744837/default/merien-tutkimuksen-strategia-FINAL1.pdf)

Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmasta on säädetty EY-asetuksessa N:o
199/2008. Yksityiskohtaisia sääntöjä, määritelmiä ja vaatimuksia on esitetty Komission asetuksessa (EY) N:o 665/2008 ja Komission päätöksessä N:o
2010/93/EU.

https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Valtioneuvosto_paatti_Itameren_tilan_seu(30895)
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Liite 15.3. MTA Aranda esite
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Liite 15.4. Esite RV Celtic Explorer

RV Celtic Explorer

.
The RV Celtic Explorer is a multi-purpose research vessel, operated by the Marine Institute, and is the larger of the two state-owned vessels.

It came into service in 2003 and is designed for fisheries acoustic research,
oceanographic, hydrographic and geological investigations as well as buoy/deep
water mooring and ROV Operations.
At 65.5m in length, the vessel can accommodate 35 personnel, including 20-22
scientists and can stay at sea for a maximum of 35 consecutive days. The vessel
is based in Galway, Ireland, which is ideally located as the gateway to the Atlantic and enables the Celtic Explorer to facilitate both national and international research and exploration with ease.
The Celtic Explorer's other key attributes include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acoustically silent (ICES 209), which minimises fish avoidance and provides an ideal environment for the collection of high quality acoustic data
Dynamic positioning
Retractable drop keel for acoustic transducers and other instrumentation
Sonardyne Ranger and Ixsea Gaps USBL System
Kongsberg Simrad EM2040, EM1002 and EM302 multibeam echosounders
(reaching depth of 5000 m)
Kongsberg Simrad EK60 and EA600 singlebeam echosounder
IXblue Echo 7000
Large dry and wet laboratories
A full complement of survey equipment and winches suitable for coring,
trawling and drop camera operations
Adapted to accommodate a variety of Remotely Operated Vehicles including the Deepwater ROV Holland
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