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Nimi
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Akateemiset merkkipaalut

Dosentti (Ympäristöekologia), Helsingin yliopisto, 10.10.2005
FT, orgaaninen kemia, Helsingin yliopisto, 28.2.1998
FM, orgaaninen kemia (sivuaineena biokemia ja matematiikka), Helsingin yliopisto, 12.6.1992

Toimet


Suomen ympäristökeskus / Merikeskus; erikoistutkija, alkaen 1.1.2009



Merentutkimuslaitos; tutkija ja erikoistutkija 1.8.2005 – 31.12.2008



Suomen akatemia (isäntäorganisaatio: merentutkimuslaitos); akatemiatutkija 1.9.2004 – 31.7.2005



Suomen akatemia (isäntäorganisaatio: University of Western Sydney, Australia); vieraileva tutkija (Post Doc),
15.7.2001 – 31.7.2002



Merentutkimuslaitos; tutkija, 1.8.1992 – 14.7.2001

Tutkimussektorin kokemus


osallistuminen 40 merentutkimusmatkalle. Yhteensä n. 450 vuorokautta merellä tutkimusaluksilla syyskuusta
1991 alkaen. 15 merentutkimusmatkan suunnittelu ja retkikuntien johto mta Arandalla vuodesta 1994 alkaen



sukellus Itämereen tutkimussukellusveneellä kesäkuussa 1995



osallistuminen ja tutkimuksia Weddellin merellä (Etelämanner) Finnarp 95/96 -tutkimusmatkalla, joulukuu
1995 – maaliskuu 1996



vastuussa syanobakteereja ja katkarapuviljelyä koskevasta projektista Australiassa vv. 2001–2002



haitallisten aineiden kertymähistorian tutkimuksia Itämeren sedimenttikerrostumista, sedimentaatioprosessien selvitystä



meriympäristön haitallisten aineiden seurannan suunnittelu, kehittäminen, tutkimus ja johto vuodesta 1992



vedenalaisten kenttäsensorien (erityisesti kemiallisten laitteiden) hankintaa, testausta ja käyttöönottoa
vuodesta 2011



menetelmäkehitystä ja vastuuhenkilö: pintaveden öljyseuranta, sedimenttinäytteenotto, maksamyrkyllisten
fykotoksiinien analytiikka, tutkimuskaikuluotaus



osallistuminen mta Arandalle tulevien kaikuluotauslaitteistojen hankintaprosessiin ja suunnitteluun

Vuorovaikutus ja kommunikaatio


opetusta koskien sedimenttinäytteenottoa ja sedimentologiaa Helsingin yliopistolla vuodesta 2005



lausuntoja koskien öljypäästöjen ympäristövaikutuksia vuodesta 2012



luotettu tieteellisten käsikirjoitusten vertaisarvioija, mm. Journal of Marine Systems, Marine Geology, Harmful
Algae ja Environmental Pollution. Environmental Pollution -julkaisusarjan toimituskunnan jäsen tammikuusta
2008



useiden akateemisten opinnäytetöiden ja virkahakemusten arviointi



kansainvälisten tutkimushankkeiden laadun arviointi



osallistuminen Helsingin komission (HELCOM) ja kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) toimintaan



n. 50 vertaisarvioitua julkaisua tieteellisissä sarjoissa, useita raportteja ja konferenssikontribuutioita
(https://www.researchgate.net/profile/Harri_Kankaanpaeae )

Tutkimusteknologian osaaminen


analyyttiset tekniikat GC-FID, LC-PDA, LC-FLD, LC-ECOS-FLD, LC-ITMS, NaI(Tl) γ-spektrometria ja ELISA



amperometrinen in situ H2S-sensori, elektrokemiallinen in situ O2-sensori ja kolorimetrinen in situ fosfaattisensori



hydroakustisten järjestelmien (kaikuluotauksen) käyttö merenpohjatutkimuksissa

Kielitaidot
Suomi (äidinkieli); englanti (hyvä); ruotsi (tyydyttävä); saksa (välttävä); nykykreikka (alkeet)

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian taidot
OriginLab Origin, Meridata MDCS/MDPS, Waters Empower Pro, Agilent Chemstation, Ortec Maestro, RBR Ruskin, Sea
and Sun Technology standard data acquisition, Seabird CYCLE-PO4, My Cruise, KERTY- ja LIMS-tietokannat (SYKE),
BORIS -tilannekuvajärjestelmä (SYKE), Adobe Premiere Pro, Audacity, Microsoft Office

