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Jaakko Keränen – Suomen Sääprofessori 

Tiivistelmä

Jaakko Keränen syntyi 1.6.1883 Paltamon Mieslahdella laajaan kainuulaiseen talon-
poikaissukuun. Hänellä oli viisi vanhempaa veljeä ja viisi nuorempaa sisarta. Jaakko 
Keräsen isä oli maanviljelijä Aadolf Taavetinpoika Keränen (1841–1915) ja äiti Anna 
Erkintytär Leinonen (1842–1920). Keränen aloitti koulunkäyntinsä Paltaniemen kan-
sakoulussa vuonna 1891 ja suoritti ylioppilastutkinnon vuonna 1904 Oulun lyseosta. 
Hän opiskeli Helsingin yliopistossa matemaattis-fysikaalisia aineita ja valmistui filo-
sofian kandidaatiksi vuonna 1910 pääaineenaan fysiikka. Keränen nimitettiin Meteo-
rologisen keskuslaitoksen (nyk. Ilmatieteen laitos) magneetikoksi vuonna 1911. 
 Jaakko Keränen valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian Sodankylään perustaman 
magneettisen observatorion ensimmäiseksi johtajaksi vuonna 1913, missä toimessa 
hän oli yhteensä yli neljä vuotta. Sodankylästä Keränen siirtyi Geodeettisen laitoksen 
palvelukseen 1918–1921. Hän osallistui geodeettiseen mittausretkikuntaan, joka mää-
ritti vuonna 1921 Suomen ja Neuvostoliiton välisen Tarton rauhan mukaisen rajalinjan 
Petsamosta Savukosken Korvatunturille. Keräsen johdolla toteutettiin koko Suomen 
alueen magneettinen kartoitus, joka käsitti noin 1000 mittapistettä. Kartoitustyö kesti 
melkein 20 vuotta. Maamme magneettiset kartat valmistuivat vuonna 1933.
 Vuonna 1921 Keränen nimitettiin Meteorologisen Päälaitoksen ensimmäisen 
osaston (sääosasto) johtajaksi, ja vuonna 1933 koko laitoksen (Ilmatieteellinen keskus-
laitos) johtajaksi, missä tehtävässä hän oli vuoteen 1953 saakka. Keränen oli Ilmatie-
teen laitoksen vuonna 1838 alkaneen historian kuudes johtaja.
 Jaakko Keräsen ensimmäinen väitöskirja lisensiaatin tutkintoa varten vuodel-
ta 1921 hylättiin, vaikka tutkimusta arvostettiin ulkomailla. Vuonna 1924 hän teki 
uuden väitöskirjan, jonka aihe liittyi Suomen magneettisiin mittauksiin. Keränen sai 
filosofian tohtorin arvon Helsingin yliopistossa vuonna 1927. Hän toimi myös saman 
yliopiston geofysiikan dosenttina (1930–1958) opetusalanaan maatalousmeteorologia. 
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Tiivistelmä

Keränen vihittiin Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kun-
niatohtoriksi ja Suomen maatalousseuran kunniajäseneksi vuonna 1958. 
 Toisen kansainvälisen Polaarivuoden aikana 1932–1933 Ilmatieteellinen keskus-
laitos osallistui Keräsen johdolla laajoihin valtakunnallisiin meteorologisiin ja geofysi-
kaalisiin havainto-ohjelmiin.
 Keräsen tutkimusalueiden painopiste 1920-luvulla siirtyi magnetismista kohti 
ilmastollisia kohteita, muun muassa routatutkimuksiin ja klimatologisiin tutkimus-
hankkeisiin, jotka saivat osakseen myös merkittävää kansainvälistä huomiota. Jatko-
sodassa 1941–1944 Keränen johti Ilmatieteellisen keskuslaitoksen toimintaa osana 
Puolustusvoimien koko maan kattavaa sääpalvelua armeijan Päämajassa Mikkelissä.
Sodan jälkeen Jaakko Keränen vaikutti merkittävästi Sodankylän magneettisen obser-
vatorion uudelleenrakentamiseen. Observatorio tuhoutui täysin Lapin sodassa 1944. 
Keränen oli myös keskeinen henkilö, kun Ilmatieteellisen keskuslaitoksen Sodankylän 
aerologinen observatorio perustettiin vuonna 1949.
 Ilmatieteellisen keskuslaitoksen kaikinpuolinen laajentuminen vaati myös orga-
nisaation kehittämistä, jota varten valtioneuvosto asetti vuonna 1951 Keräsen aloit-
teesta komitean tutkimaan asiaa. Komitean puheenjohtajana toiminut Keränen katsoi, 
että Ilmatieteellinen keskuslaitos olisi alistettava maatalousministeriön sijasta kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriölle. Samoin hän halusi johtamaansa laitokseen 
Tie- ja vesihallituksen alaisen Hydrologisen toimiston sekä Meren-tutkimuslaitoksen. 
Ehdotukset lähtivät lausuntokierrokselle, mutta vasta 1968 annetun lain nojalla Il-
matieteellinen keskuslaitos siirtyi Keräsen ehdotuksen mukaisesti liikenneministeriön 
alaisuuteen Ilmatieteen laitoksena.
 Jaakko Keränen oli aktiivisesti mukana Suomalaisessa Tiedeakatemiassa, jonne 
hänet valittiin vuonna 1926. Keränen oli Tiedeakatemian hallituksen jäsen ja rahas-
tonhoitaja 1941–1954. Sodankylän magneettisen observatorion hallinnossa Keränen 
oli Suomalaisen Tiedeakatemian observatoriotoimikunnan sihteeri 1919–1945 ja pu-
heenjohtaja 1953–1963. Hänelle myönnettiin Suomalaisen Tiedeakatemian kunnia-
palkinto vuonna 1962. Keränen oli myös kansainvälisen Geodeettis-geofysikaalisen 
unionin (IUGG, International Union of Geodesy and Geophysics) aktiivinen jäsen ja 
unionin magneettisen kartoituskomission kunniapuheenjohtaja (1954). Hän oli lisäksi 
IUGG:n kansallisen komitean jäsen, sihteeri ja puheenjohtaja 1930–1960 (Liite 5).
 Jaakko Keränen oli Suomen kansan laajojen kerrosten tuntema ja rakastama 
ilmatieteen symboli, ”Sää-Keränen”, ”Suomen Sääprofessori” tai ”Sää-profeetta”. Hä-
nen lukuisat säätä ja sään ennustamista koskevat kirjoituksensa sanoma- ja aikakaus-
lehdissä sekä radiossa tekivät ilmatieteet tunnetuksi suurelle yleisölle 1920-luvulta 
1950-luvulle saakka.
 Tieteellisiltä ansioiltaan Jaakko Keränen ei noussut sellaiseen pysyvään maail-
manmaineeseen kuin hänen nuoremmat kollegansa Vilho Väisälä (1889–1969) kokeel-
lisen meteorologian alalla ja Erik Palmén (1898–1985) teoreettisessa meteorologiassa. 
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Jaakko Keränen – Suomen Sääprofessori 

Hänen uraansa tiedemiehenä, Ilmatieteellisen keskuslaitoksen johtajana sekä aktii-
vista osallistumistaan erilaisiin tiedeorganisaatioihin kotimaassa ja ulkomailla on kui-
tenkin pidettävä erittäin merkittävänä ja ansiokkaana. Keräsen tieteellinen tuotanto 
käsittää noin 170 julkaisua, jotka liittyvät lähinnä geomagneettisiin ja meteorologisiin 
aiheisiin. 
 Jaakko Keräsen yli 20 vuotta kestäneen johtajakauden aikana Ilmatieteellisen 
keskuslaitoksen tehtäväalue laajeni merkittävästi ja henkilökunnan määrä kasvoi noin 
kymmenkertaiseksi. Keräsen aikaansaannoksiin kuuluivat muun muassa Sodankylän 
ilmatieteellisen ja aerologisen observatorion perustaminen (1949), Sodankylän mag-
neettisen observatorion uudelleen rakentamisen järjestely sodan tuhoista sekä Nur-
mijärven geofysiikan observatorion toimintojen käynnistäminen (1953).
 Keräsen puoliso oli vuodesta 1914 lähtien filosofian maisteri Siiri Pajari (1887–
1968). Siiri Keränen työskenteli assistenttina Sodankylän magneettisessa observa-
toriossa ja sittemmin Ilmatieteellisessä keskuslaitoksessa. Hän teki valtaosan Jaakko 
Keräsen tutkimusaineistojen vaativista muokkaus- ja laskutyöstä ennen niiden lopul-
lista julkaisua. 
 Siiri ja Jaakko Keräsellä oli viisi lasta. Heistä kaksi vanhinta poikaa kaatui Tal-
visodassa 1939–1940. 
 Jaakko Keränen kuoli Helsingissä vuonna 1979 korkeassa 96 vuoden iässä.
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Esipuhe

Esipuhe

Jaakko Keränen (1883–1979) johti Ilmatieteellistä keskuslaitosta (nykyisin Ilmatie-
teen laitos) 1931–1953. Hän aloitti laitoksessa geomagneetikkona vuonna 1911 ja ni-
mitettiin sääosaston johtajaksi vuonna 1921. Siinä välissä hän ehti olla Suomalaisen 
Tiedeakatemian Sodankylän magneettisen observatorion1 ensimmäisenä johtajana 
1913–1917 ja Geodeettisen laitoksen palveluksessa 1918–1921. 
 Keräsen johtajakaudella käynnistyivät valtakunnalliset yleisradiolähetykset 
1920-luvun puolivälissä. Niissä oli mukana alusta pitäen yleisölle ja yhteiskunnalle 
suunnatut säätiedotukset maa- ja merialueille, myrskyvaroitukset ja aikamerkit. Ra-
dion välityksellä Ilmatieteellinen keskuslaitos tuli kansalaisten keskuudessa tunnetuksi 
päivittäisten säätietojen ja -ennusteiden kautta. Yleinen mielenkiinto ilmatieteellisiin 
ilmiöihin kasvoi merkittävästi. Näin erityisesti maaseudulla, missä suurin osa ihmisis-
tä sai elantonsa säille alttiista maataloudesta. Ilmatieteellisen keskuslaitoksen radion 
kautta välitetyt säätiedot olivat tärkeä informaation lähde kaikilla yhteiskunnan aloilla. 
Jaakko Keränen oli alusta alkaen mukana sää- ja ilmastotiedon levityksessä suurel-
le yleisölle radion, lehdistön ja erilaisten julkisten esitelmien muodossa. Hänestä tuli 
1930- ja 1940-luvuilla mediajulkisuuden legendaarinen hahmo2, ”Sää-Keränen”, johon 
lähes kaikki säähän liittyvä tieto henkilöityi. Lehtileikkeitä, joissa Jaakko Kerästä on 
haastateltu sääasioissa on kertynyt ainakin satakunta. Aiheena on ollut myös hänen 
elämänvaiheensa. Lähtökohtana on ollut kainuulainen maanviljelijäkoti, mistä Jaakko 
Keränen lahjakkuutensa, sitkeytensä ja vanhempiensa tuen ansiosta pääsi opintielle. 

1 Nykyisen Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorio.
2 Jaakko Keräsen jälkeen mediajulkisuuteen kohosi Ilmatieteen laitoksen meteorologi Paavo Salmensuu 

(1926–) 1950-luvun lopulla alkaneiden suurta suosiota saaneiden television sääohjelmien ansiosta. Hänen 
jälkeensä monet muut TV-meteorologit ovat nousseet yleisön kiinnostuksen kohteiksi (Paasonen, 2009).
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Jaakko Keränen – Suomen Sääprofessori 

Hän yleni tieteen alalla tohtoriksi ja professoriksi saakka. Ilmatieteellisen keskuslai-
toksen johtajaksi hänet nimitettiin vuonna 1933.   
 Keränen tunnettiin kansanomaisena ”sääprofessorina”, kuten lehtikirjoituksissa 
kunnioittavasti ja jopa ihaillen mainitaan. Kerästä kutsuttiin myös nimillä ”Sääpro-
feetta”, ”Sääkenraali”, säiden ”Ylipäällikkö”, ”Pouta-Keränen” tai ”Sade-Keränen” päi-
väkohtaisesta säätilanteesta riippuen. Lähipiirissä hänet tunnettiin ”Keräs-Jaskana” 
tai vain ”Jaskana”.
 Jaakko Keränen teki Ilmatieteen laitoksessa (1910–1953) mittavan, yli 40 vuotta 
kestäneen elämänuran, joka jatkui hänen eläköitymisensä jälkeenkin koti- ja ulko-
maisissa tiedejärjestöissä vielä pitkälle 1960-lukua. Keränen teki merkittäviä tieteel-
lisiä havaintoja ja tutkimuksia geomagnetismin ja meteorologian aloilla. Tieteellisiä 
julkaisuja ja muita kirjoituksia on kertynyt lähes 170. Hän oli aktiivisesti mukana 
erilaisissa alan koti- ja ulkomaisissa tiedeorganisaatioissa, ennen kaikkea Suomalai-
sessa Tiedeakatemiassa ja kansainvälisessä Geodeettis-geofysikaalisessa unionissa 
(IUGG). 
 Käsillä oleva kirjoitus on katsaus Jaakko Keräsen elämänvaiheisiin opiskelijas-
ta tiedemieheksi, Sodankylän magneettisen observatorion ensimmäiseksi johtajaksi 
ja Ilmatieteellisen keskuslaitoksen johtajaksi. Parhaiten hänen työuransa ja elämän-
vaiheensa välittyvät noin puolesta sadasta kirjeestä Sodankylän kaudelta 1913–1918. 
Kirjeissä Keränen raportoi Helsinkiin esimiehelleen Meteorologisen laitoksen joh-
tajalle Gustaf Melanderille pieniä yksityiskohtia myöten Sodankylän observatorion 
tapahtumista. Niistä välittyy mielenkiintoinen dokumentaatio Sodankylän observa-
torion alkuajoista ja ajankuvaa 1910-luvun Lapista. Jaakko Keräsen myöhemmät vai-
heet Meteorologisessa keskuslaitoksessa jäävät enimmäkseen arkistolähteiden varaan, 
jolloin hän henkilönä jää etäisemmäksi. 
 Olen saanut Jaakko Keräsen tyttäreltä, Elsa Kenttämaalta, runsaasti aiheeseen 
liittyvää kuvamateriaalia ja muuta aineistoa sekä suullista tietoa. Kaija Orkomies, jon-
ka isosetä oli Jaakko Keränen, on kirjoittanut omia muistelujaan Keräsestä 1960-lu-
vun alusta. Eero Kataja, Sodankylän geofysiikan observatorion emeritusjohtaja on 
kirjoittanut Jaakko Keräsestä 1950-luvulta 1970-luvulle, jolloin hän toimi Sodanky-
län observatorion johtokunnan (observatoriotoimikunnan) puheenjohtajana Katajan 
johtajakaudella. Arkistoaineistojen löytämisessä ovat auttaneet Ilmatieteen laitoksella 
Helena Mattila ja Esko Puheloinen, Sodankylän geofysiikan observatoriosta Pirk-
ko Kaukonen, Geodeettisesta laitoksesta Marita Portin, Markku Poutanen ja Juhani 
Kakkuri, Oulun yliopistosta Jorma Kangas ja Sven-Erik Hjelt, Helsingin yliopiston 
keskusarkisto, Juho Kotakallio Helsingin yliopiston historian laitokselta, Ilmo Kuk-
konen Helsingin yliopiston fysiikan laitokselta sekä Outi Finni Museovirastosta. 
Jaakko Keräseen liittyvää arvokasta taustatietoa ja valokuvia ovat välittäneet Arto Ke-
ränen (Sukuseura Keränen), Kaisa Toivonen ja Kaleva Kovalainen (Paltamo-Seura), 
Erkki Latvio sekä Eeva ja Kari Ennola. Risto Nevanlinna, Johannes Kultima, Sinikka 
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Esipuhe

Köpfer-Nevanlinna ja Mikko Alestalo ovat auttaneet kirjoituksen viimeistelyissä. 
Kirjan graafisen suunnittelun on taidolla tehnyt Minna Etsalo. Tästä avusta olen heille 
kaikille suuresti kiitollinen. Ilman heidän apuaan nyt käsillä oleva tutkimus ei olisi 
ollut mahdollinen tässä laajuudessa.
 Ilmatieteen laitos ja Sodankylän geofysiikan observatorio ovat taloudellisesti 
tukeneet kirjoituksen painatusta, mistä avusta suuri kiitos kuuluu laitoksien johtajille 
Petteri Taalakselle ja Esa Turuselle. 

 Helsingissä, 25.9.2014
 Heikki Nevanlinna
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 1.
Johdanto
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Johdanto

K un vastavalmistunut filosofian maisteri Jaakko Keränen nimitettiin Suomen 
Tiedeseuran Meteorologisen keskuslaitoksen magneetikoksi vuonna 1911, 
laitoksella oli takanaan lähes 75 vuoden mittainen historia magnetismin ja 
meteorologian aloilla. Sen ensimmäinen johtaja oli fysiikan professori Johan 

Jakob Nervander (1805–1848), joka toimi laitoksen esimiehenä 1838–1848. Vaikka 
Keräsen ja Nervanderin välillä on ajallisesti pitkä välimatka, heidän työurissaan on 
monia yhtäläisiä piirteitä. Molemmat olivat peruskoulutukseltaan fyysikoita ja eri-
koistuneet geomagnetismin mittauksiin ja tutkimuksiin. Tästä aihepiiristä kumpikin 
teki yliopistollisen väitöskirjan (Nervander, 1829; Keränen, 1924b; Niemi & Sihvola, 
2006). Nervander valmentautui 1830-luvulla Magneettisen observatorion perustamis-
tehtäviin ja instrumentointeihin Göttingenissä Saksassa, jonne Carl Friedrich Gaussin 
(1777–1855) johdolla oli perustettu silloisen tiedeyhteisön modernein magneettinen 
observatorio ja uusien sähkömagneettisten kojeiden laboratorio. Nervander opiskeli 
Gaussin ja tämän assistentin Wilhelm Weberin (1804–1891) johdolla magnetismia 
ja teki aiheeseen liittyviä mittauksia. Kun Helsingin Magneettisessa observatoriossa 
käynnistettiin säännölliset magneettiset ja meteorologiset havainnot vuonna 1844, ob-
servatorion instrumentit oli hankittu Göttingenistä (Nevanlinna, 2014). 
 Myös Jaakko Keränen viimeisteli geomagneetikon koulutuksensa Saksassa Pots-
damin observatoriossa 1912–1913. Potsdamin magneettinen observatorio3 oli geomag-
netismin alan johtava tutkimuslaitos vuosisadan vaihteessa. Sen johtajana toimi vuosina 
1902–1928 Adolf Schmidt (1860–1944), joka tunnetaan 1800-luvun merkittävimpänä 
magneetikkona Gaussin jälkeen (Chapman & Bartels 1940; Beblo, 2007).
 Nervanderin tärkein tieteellinen saavutus oli Helsingin observatorion magneet-
tisen ja meteorologisen havainto-ohjelman suunnittelu ja havaintorutiinien käynnistä-
minen sekä kerättyjen aineistojen muokkaus julkaisuiksi. Hänen observatorioluomuk-
sensa oli toiminnassa samoilla laitteilla ja lähes samoilla havaintomenetelmillä lähes 70 
vuotta. Tuona aikana kertyi useita miljoonia magneettisia ja meteorologisia havaintoja, 
joilla on edelleen merkittävää tieteellistä arvoa tutkittaessa esimerkiksi ilmastollisia 
vaihteluja tai Maan magneettikentän ja avaruussään hitaita muutoksia (Nevanlinna & 
Holmberg, 2013; Lockwood et al., 2013). Helsingin magneettisesta observatoriosta 

3 Potsdamin observatorio siirrettiin vuonna 1930 Berliinin lähistöltä Niemegkiin Potsdamista noin 40 km 
lounaaseen. Observatorio on nykyisin Adolf-Schmidt-Observatorium ja se on osa Saksan liittotasavallan 
GeoForschungsZentrum Potsdam -tutkimuslaitoksesta.



15

Jaakko Keränen – Suomen Sääprofessori 

kehittyi monien organisatoristen muutosten kautta nykyinen Ilmatieteen laitos (Sep-
pinen, 1988)
 Jaakko Keräsen monivuotinen pioneerityö Sodankylän magneettisen observato-
rion havaintojen ja rekisteröintien käynnistämiseksi (1912–1918) oli vastaavanlainen 
saavutus kuin mihin Nervander oli yltänyt Helsingissä magneettisen ja meteorologisen 
observatorion perustajana. Sodankylän havainto-ohjelmaan kuuluivat myös täydelliset 
meteorologiset mittaukset. Observatorion perusti Suomalainen Tiedeakatemia4, mutta 
laitokselle kaavaillut tehtävät liittyivät läheisesti Suomen Tiedeseuran Meteorologisen 
päälaitoksen säähavaintoihin Lapissa. Observatorion perustajana voidaan hyvällä syyl-
lä pitää päälaitoksen johtajaa Gustaf Melanderia (1861–1938), joka oli tarmokkaasti 
ajanut Lappiin perustettavaa observatoriota. Erityisen tärkeänä Melander oli pitänyt 
sitä, ettei uusi observatorio joutuisi Tiedeseuran alaisuuteen. Melanderin tavoitteena 
oli jo tuolloin Meteorologisen keskuslaitoksen irrottaminen Tiedeseuran hallinnosta 
omaksi erilliseksi valtion tutkimuslaitokseksi5. 
 Sodankylän magneettinen observatorio oli osa kansainvälistä magneettista kar-
toitusohjelmaa, johon Jaakko Keränen tuli antamaan merkittävän panoksensa Suomen 
alueen magneettisen kartoituksen kautta. Hankkeeseen kuului ensin selvittää, mistä 
löytyisi magneettisesti sopivan häiriötön alue Sodankylässä jatkuvia magneettisia ob-
servatoriohavaintoja varten. Observatorioita tarvittaisiin maastomittauksien tukiase-
mana. Tämän kartoitustyön Keränen teki kesällä 1911 ja 1912, ja niiden perusteella 
observatoriolle voitiin osoittaa magneettisille rekisteröinneille suotuisa alue. Observa-
toriorakennukset valmistuivat kesällä 1913, ja säännölliset rekisteröinnit käynnistyi-
vät heti seuraavan vuoden alussa. Havainto-ohjelmaan kuuluivat myös ilmatieteelliset 
mittaukset ja rekisteröinnit. Jaakko Keränen oli observatorion ensimmäinen johtaja 
1913–1917. Hänen ansiostaan observatorion havaintojen laatu ja taso vastasivat hyvin 
alan kansainvälisiä normeja, kuten laitoksen mittauksia 1920-luvun alussa arvioineet 
kansainväliset tutkijat saattoivat todeta. 
 Sodankylän magneettinen observatorio oli maailmalla ainoa napapiirin pohjois-
puolella sijaitseva magneettinen havaintoasema aina 1920-luvun puoliväliin saakka6, 
mikä lisäsi alan tiedeyhteisön mielenkiintoa Sodankylän observatorion tuottamia ha-

4 Suomalainen Tiedeakatemia perustettiin vuonna 1908 vastapainoksi vuonna 1838 toimintansa aloittaneelle 
ruotsinkieliselle organisaatiolle Finska Vetenskapssocieteten (Suomen Tiedeseura) (Ketonen, 1959; 
Paaskoski, 2008) (Liite 5).

5 Meteorologinen keskuslaitos oli kuulunut Suomen Tiedeseuralle vuodesta 1881 lähtien. Sen 
seuraajaorganisaatio oli Valtion meteorologinen keskuslaitos, joka aloitti toimintansa vuonna 1919.

6 Neuvostoliiton tiedeakatemia perusti magneettisen observatorion Novaja Zemljaan vuonna 1924 ja Frans 
Josefin maalle vuonna 1929. Ne sijaitsevat Barentsin merellä ja ovat yli 1000 km pohjoisempana kuin 
Sodankylä. Observatorioiden toiminnoissa oli kuitenkin useiden vuosien katkoja. Novaja Zemljassa toimi 
I Polaarivuoden aikana magneettis-meteorologinen havaintoasema 1882–1883. Tanskan Ilmatieteen 
laitos (DMI) aloitti magneettiset havainnot Grönlannin luoteisrannikolla Godhavnin (nykyisin 
grönlanninkielisessä muodossa Qeqertarsuaq) observatoriossa vuonna 1926. 
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vaintoaineistoja kohtaan. Korkeatasoisia 
geofysikaalisia havaintoja pohjoisilta le-
veysasteilta oli siihen saakka ollut vain 
niukasti.
 Sodankylän magneettisesta obser- 
vatoriosta kasvoi vaiheittain monen geo- 
fysiikan alan tutkimus- ja havaintoase-
ma, kun sen tehtäväkenttä laajeni mer-
kittävästi ensin 1950-luvulla ja sitten 
voimakkaammin 1970-luvulta lähtien 
maapallon lähiavaruuden havainto-
laitteilla (Kataja, 1999). Alkuaan Suo-
malaisen Tiedeakatemian alaisuudessa 
toiminut observatorio liitettiin Oulun 
yliopiston erillislaitokseksi vuonna 1997 
(Paaskoski, 2008). Geomagneettisen ob-
servatorion rinnalle perustettiin vuonna 
1949 meteorologinen observatorio osana 
Ilmatieteellisen keskuslaitoksen organi-
saatiota. Se on nykyisin Lapin ilmatie-
teellinen tutkimuskeskus. 
 Sekä Nervanderin että Keräsen tut-
kijaprofiiliin kuuluivat myös ilmatieteelli-
set kohteet. Nervander oli keskeisesti mu-
kana, kun Suomen Tiedeseura käynnisti 
koko Suomen alueen kattavan klimato-
logisen ja fenologisen havainto-ohjelman 
vuonna 1846 (Elfving, 1938). Hänen 
tutkimusaiheitaan olivat myös sääilmi-
öiden jaksollisuus ja niiden liittyminen 
Auringon liikkeisiin. Keränen teki So-
dankylässä maa- ja lumilämpömittauksia 
usean vuoden ajan observatorion johtajan 
toimensa ohella. Myöhemmin Keränen 
erikoistui maatalousmeteorologiaan ja 
Suomen ilmastollisiin tutkimuksiin.
 Nervander ja Keränen olivat myös 
aktiivisesti mukana tiedeseurojen ja 
-akatemioiden toiminnoissa. Nervander 
oli yksi maamme ensimmäisen yleistie-

Kuva 1. Helsingin yliopiston fysiikan professori 
Johan Jakob Nervander (1805–1848), Ilmatieteen 
laitoksen ensimmäinen johtaja 1838–1848. 
(Helsingin yliopistomuseo)
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teellisen seuran, Suomen Tiedeseuran, perustajajäsenistä (Holmberg, 1998). Jaakko 
Keränen kutsuttiin Suomalaisen Tiedeakatemian apujäseneksi vuonna 1917 ja varsi-
naiseksi jäseneksi vuonna 1926. Hän oli myös Tiedeakatemian hallituksen jäsen yli 
kymmenen vuoden ajan 1941–1955.
 Nervanderin oppi-isä Suomessa oli fysiikan professori Gustaf Gabriel Hällström 
(1775–1843), joka itsekin oli tehnyt merkittäviä geofysikaalisia, magneettisia ja me-
teorologisia tutkimuksia. Uransa alkuaikoina Keräsen tieteellisten töiden ohjaaja oli 
Gustaf Melander, joka oli fysiikan dosentti Aleksanterin (Helsingin) yliopistossa eri-
koisalanaan mikrometeorologiset ilmiöt.
 Nervanderin aloittaessa Helsingin magneettis-meteorologisen observatorion 
johtajana vuonna 1838, magneettiset havainnot olivat observatorion tärkein havain-
tokohde. Myöhemmin 1800-luvulla Nervanderin kuoleman jälkeisinä vuosikymme-
ninä observatorion havainto-ohjelman painopiste siirtyi yhä enemmän meteorolo-
gian suuntaan, vaikkakin magneettisia rekisteröintejä jatkettiin 1900-luvun alkuun 
saakka. Samanlainen kehityskulku oli tapahtunut kaikissa muissakin eurooppalaisissa 
laitoksissa, jotka olivat aloittaneet Helsingin observatorion tapaan ensisijaisesti mag-
neettisilla havainnoilla (Nevanlinna, 2014). 
 Jaakko Keräsen pitkä työura sisälsi kaksi varsinaista vaihetta, geomagneetikon 
ja meteorologin. Näitä hän toteutti osin samanaikaisesti, osin vuorotellen. Magnetis-
mista Keränen siirtyi 1930-luvun alussa vähitellen meteorologian - erityisesti maa-
talousmeteorologian - ja klimatologian pariin, mutta palasi tutkimuksissaan usein 
geomagnetismin puolelle. Työt ensin Ilmatieteellisen keskuslaitoksen sääaseman 
johtajana ja myöhemmin 1930-luvun alusta koko laitoksen johtajana veivät Keräsen 
työajan meteorologian parissa ja hallintotoimissa lähes kokonaan.
 Johan Jakob Nervander ja Jaakko Keränen ovat jääneet suomalaisen geofysiikan, 
meteorologian ja geomagnetismin tiedehistoriaan. He edistivät näiden tieteenalo-
jen kehitystä merkittävästi Ilmatieteen laitoksen ja sen edeltäjäorganisaatioiden ha-
vainto- ja tutkimustoiminnoissa. Samaan kehityskulkuun kuuluu myös Sodankylän 
geofysiikan observatorio, jonka alku ulottuu Suomen Tiedeseuran Meteorologisen 
keskuslaitoksen vaiheisiin. Jaakko Keräsen osuus Sodankylän observatorion alkuvai-
heissa oli erittäin keskeinen.
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 2.
Jaakko Keräsen 

 suku- ja perhetausta7

2. JAAKKO KERÄSEN SUKU- JA PERHETAUSTA7

7 Pääosa tämän luvun tiedoista on peräisin dosentti Jorma Keräsen (1947–) toimittamasta Kerästen 
sukukronikasta "Mäntylä – talo Paltamon Mieslahdessa" (Keränen, 2008). Jorma Keräsen isoisä Vilhelm 
(Ville) Keränen (1879–1930) oli Jaakko Keräsen vanhempi veli. Aiheesta on julkaisuut kirjan myös 
Romppainen (2007).
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K oulunkäyntiä ja oppineisuutta on Suomessa pidetty aina arvossa. Jaakko Ke-
räsen lapsuuden aikana 1880- ja 1890-luvuilla voimakkaasti lisääntynyt kou-
lutus tavoitti väestön kaikki kerrokset ja eri yhteiskuntaluokat ja nosti mer-
kittävästi kansakunnan sivistystasoa (Tommila, 2002). Akateeminen ura tai 

virkamiesasema ei enää kulkenut isältä pojalle kuten oli ollut ennen tavanomaista, vaan 
säätykierto toimi yhä useammin alhaalta ylöspäin. Valtakunnan lahjakkuusreservit saa-
tiin näin paremmin yhteiskunnan käyttöön, erityisesti suomenkielisen kansanosan osal-
ta. Taloudellisesti nopeasti kehittyvän Suomen tarpeisiin ei enää riittänyt juuri ja juuri 
opittu lukutaito kuten Aleksin Kiven Jukolan veljeksillä oli 1800-luvun puolivälissä. 
Tarvittiin laajempaa yleissivistystä, kielitaitoa ja oppilaitoksien tarjoamia erityistaitoja. 
 Kansakouluasetus annettiin vuonna 1866 ja uusi koulujärjestys vuonna 1872 
(Klinge, 1997). Vuosisadan viimeisellä neljänneksellä koululaisten ja opettajien määrä 
liki kymmenkertaistui koko maassa. Silloin noin puolet maaseudun lapsista kävi kan-
sakoulua. Opetuskielenä suomi ohitti ruotsin ja enemmistö oppikouluista alkoi olla 
suomenkielisiä. Opetus tavoitti myös naiset, joille avautui miesten kanssa tasavertai-
nen opintie myös yliopistotasolla vuonna 1902. Helsingin yliopistoon kirjautuneiden 
opiskelijoiden määrä kasvoi 700:sta noin 3000:een vuosien 1870 ja 1917 välisenä ai-
kana. Silloin jo puhuttiin ”ylioppilastulvasta”. Naisten osuus yliopisto-opiskelijoista 
oli jo noin neljännes (Tommila, 2002).
 Kun Suomen Tiedeseuran Meteorologinen päälaitos (nykyinen Ilmatieteen laitos) 
saattoi palkata 1800- ja 1900-lukujen taitteessa lisääntyvien tehtäviensä hoitoon nuoria 
akateemisesti koulutettuja tutkijoita, heidän taustanaan ei enää useinkaan ollut isältä po-
jalle jatkunut suvun ruotsinkielinen virkamiesperinne tai akateeminen sukutraditio. En-
simmäisen sukupolven sivistyneistön edustajat olivat yhä useammin maanviljelijäperhei-
den jälkeläisiä tai heidän vanhempansa kuuluivat työväestöön. Maanviljelijäsuvusta oli 
syntyisin myös Jaakko Keränen. Vastaavanlaisesta ei-akateemisesta suomenkielisestä ko-
dista olivat lähtöisin esimerkiksi Väisälän maineikas veljeskolmikko Vilho (1889–1969), 
Yrjö (1891–1971) ja Kalle (1893–1968) (Lehto, 2004) sekä Geodeettisen laitoksen joh-
taja ja maailmanmainetta saavuttanut tutkija Veikko A. Heiskanen (1895–1971) (Kak-
kuri, 2008). Toisaalta ruotsinkielisestä akateemisesta suvusta nousi tiedemaailman hui-
pulle esimerkiksi meteorologian professori ja akateemikko Erik Palmén (1898–1985).
 Ruotsinkielisestä työväentaustasta oli lähtöisin Ilmatieteellisen keskuslaitoksen 
assistentti ja myöhemmin Suomen ensimmäinen meteorologian professori Oscar W. 
Johansson (1878–1958).
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Kuva 2. Jaakko Keräsen 
vanhemmat Aadolf 
Taavetinpoika Keränen 
(1841–1915) ja Anna Erkintytär 
Leinonen (1842–1920) 
vuonna 1914 Mieslahden 
Mikkolan talolla. Erään 
tiedon mukaan Aadolfin 
jykevät kasvonpiirteet 
olisivat olleet kuvanveistäjä 
Emil Wikströmin mallina 
Helsingin rautatieaseman 
pääsisäänkäyntiä reunustaville 
talonpoikaispatsaille 
”Lyhdynkantajat” 
(Kuva: Elsa Kenttämaa).

Kuva 3. Jaakko Keräsen kesäasunto Veikkola Paltamon Mieslahdella vuonna 1931. 
Keräsen kotitalo Mikkola sijaitsi viereisellä tontilla. Taustalla häämöttää Oulujärvi 
(Kuva: Elsa Kenttämaa).
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Kuva 4. Jaakko Keräsen veljet isänsä Aadolf Taavetinpojan hautajaisissa 15.3.1915 
Paltamon Mieslahden Mikkolan talolla. Vasemmalta Erkki (1866–1943), Taavetti (1869–
1923), Aadolf (1875–1931), Vilhelm (1879–1930) ja Joopi (1877–1953). Jaakko Keränen 
oli hautajaisten aikana Sodankylän observatorion johtaja eikä virkatehtäviensä vuoksi 
voinut osallistua hautajaisiin (Kuva: Elsa Kenttämaa).

Kuva 5. Aadolf Taavetinpoika Keräsen tyttäret isänsä hautajaisissa Mikkolan talolla 
Mieslahdella 15.3.1915. Vasemmalta Sofia (1885–1965), Maria (1870–1924), Saara (1889–
1977) ja Elsa (1873–1919) ja tuntematon (Kuva: Elsa Kenttämaa).
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Jaakko Keräsen isä, talollinen Aadolf Keränen (1841–1915), kuului laajaan kai-
nuulaiseen Kerästen sukuun, jonka juuret juontuvat 1500-luvulle asti Hyryn- 
salmelta ja Muhokselta. Alkuaan suku on lähtöisin Savosta 1500-luvun puolivälissä. 
Jaakon äiti oli Anna Leinonen (1842–1920) Paltamon Melalahdesta. Leinoset kuu-
luivat myös kainuulaisiin kantasukuihin. Aadolf Keränen tunnettiin kotiseudullaan 
”Iso-Keräsenä”, koska hän oli poikkeuksellisen kookas, yli 190 cm pitkä. Keränen oli 
mukana Paltamon kunnan ja Kajaanin kaupungin edustajana 500 miehen arvovaltaises-
sa valtakunnallisessa lähetystössä Pietariin, kun vuonna 1899 koottiin niin sanottu Suuri 
adressi luovutettavaksi keisari Nikolaille. Tavoitteena oli, että keisari peruuttaisi Helmi-
kuun manifestin, joka loukkasi vakavasti autonomisen maamme valtiollista järjestelmää. 
Hanke ei johtanut keisarin puolelta mihinkään toimenpiteisiin laittomiksi koettujen 
säädösten kumoamiseksi, kuten historiakirjat tietävät kertoa (Tommila, 1999).
 Aadolf Keränen osti vuonna 1869 veljiensä kanssa yhdessä Paltamon Mieslah-
della sijainneen Mikkolan tilan8, joka oli pinta-alaltaan yli 1000 hehtaaria. Kyseessä ei 
ollut mikään pientila. Taloon kuului useita torppareita, jotka myöhemmin lunastivat 
tilat itsenäiseen käyttöön, kun vuonna 1918 saatiin Suomeen torpparilaki.
 Jaakko Keränen syntyi 1.6.1883 Mieslahdella. Hänellä oli viisi veljestä ja si-
sarta. Veljeksistä Jaakko oli nuorin. Anna sai esikoislapsensa Erkin 24 vuoden ikäi-
senä vuonna 1866. Nuorin lapsista, Saara, syntyi vuonna 1889 Annan ollessa lähes 
47-vuoden iässä. Keräsen perheen lapset olivat aikalaisiaan paremmassa asemassa sillä 
lapsista ainoastaan yksi kuoli alle kouluikäisenä (Loviisa 1887–1893). Vielä 1800-lu-
vun puolivälin jälkeenkin lapsikuolleisuus oli korkea eikä ollut harvinaista, että puolet 
lapsista kuoli aivan pieninä.

Kansakoulusta maailmalle

Aadolf ja Anna Keränen olivat poikkeuksellisen valveutuneita kainuulaisia. He osasi-
vat lukea ja kirjoittaa, mikä taito ei ollut vielä yleinen heidän nuoruudessaan. Opit oli 
saatu vanhan ajan lukkarinkoulusta ehkä vähän samaan tapaan kuin Jukolan veljekset 
Nurmijärvellä. Paikkakunnalla toimi myös seurakunnan ylläpitämä kiertokoulu. Aa-
dolfin ja myös Annan kodit olivat herännäishenkisiä, joissa kiinnitettiin huomiota 
myös lasten sivistykseen. Alkeisopetusta antoivat vanhemmat. Annan kotitalolla pi-

8 Aadolf Keräsen kuoltua vuonna 1915 Mikkola jaettiin kymmenen jälkeenjääneen perillisen kesken. 
Mikkolan kantatilaan kuului noin 200 ha maata. Lopuista maista suurin osa jaettiin veljesten kesken 
siten, että Jaakko Keränenkin sai osalleen noin 75 ha. Naispuoliset perijät saivat yhteensä alle 100 ha 
osuuden, joten mistään tasapuolisesta perinnönjaosta ei ollut kysymys (Keränen, 2008), vaikkakin tuolloin 
voimassa ollut vuoden 1734 lain perintökaari antoi perinnönjaossa miehelle 2/3 -osaa ja naiselle 1/3 -osan 
perinnöstä.



24

Jaakko Keräsen suku- ja perhetausta

dettiin kodittomien lasten koulua. Paltamoon saatiin kansakoulu vasta vuonna 1883. 
Aadolf oli ollut mukana koulun johtokunnassa, vaikka yleensä talonpoikaissäädyn 
edustajat eivät olleet mukana kannattamassa koululaitoksen kehittämistä. Merkitsi-
hän koulun ylläpito taloudellista lisärasitusta kunnille eikä aina jaksettu ymmärtää, 
mitä hyötyä totuttua pitemmästä koulunkäynnistä olisi tulevalle maanviljelijälle eikä 
varsinkaan maanviljelijän vaimolle.
 Aadolfin ja Annan lapsista tiettävästi ainakin Jaakko kävi kansakoulun Palta-
niemellä, vaikka sinne kotitilalta Mieslahdelta oli matkaa vesitse yli 20 kilometriä ja 
maantietä pitkin noin 50 km. Lukukausien aikana Jaakko asui koko kouluajan Pal-
taniemen henkikirjoittajan Erik Cajanerin kotona, joten lukukausien aikana ei koto-
na käyty lainkaan. Matka Paltaniemestä Mieslahteen taittui talvisin hiihtäen, muina 
vuodenaikoina jalkaisin tai veneellä. Keränen oli neliluokkaisen kansakoulun päätyt-
tyä saanut parhaana oppilaana 10 kultamarkan [noin 100 eur] suuruisen palkinnon. 
Tapausta Jaakko Keränen muisteli vanhoilla päivillään erääksi elämänsä kohokoh-
daksi, koska priimuspalkinto ratkaisi hänen koulunkäyntinsä jatkuvuuden; poika oli 
osoittanut lahjakkuutensa opintiellä. 
 Pisimmälle Aadolf ja Anna Keräsen jälkeläisistä kouluttautui lapsena kool-
taan pienikokoinen ja heiveröinen Jaakko. Vanhemmat epäilivät hänen selviämistään 
raskaista maataloustöistä, joten koulunkäynti neliluokkaisen kansakoulun jälkeen 
(1891–1895) oli ruumiillista työtä parempi vaihtoehto varsinkin, kun Jaakolla oli sii-
hen ilmeisiä edellytyksiä ja omaa tahtoa. Lukemaan ja kirjoittamaan hän oli oppinut 
omin avuin jo nelivuotiaana. Jaakon koulukäyntiä tuki myös Paltamon lähikunnan 
Ristijärven kappalainen Frans Lönnrot9, isä-Aadolfin körttiherännäinen uskonystävä. 
 Jaakko Keränen aloitti oppikoulun Kajaanin yhteiskoulussa syksyllä 1896. Kou-
lu oli aloittanut opetustehtävänsä vuotta aikaisemmin nimellä ”Kajaanin porvari- ja 
keskikoulu”. Asunnon ja ruuan Keränen sai sukulaiseltaan Kajaanin kappalaisen Jo-
hannes Väyrysen (1860–1927) luota. Apu olikin tarpeen, sillä ankarat katovuodet 
1800- ja 1900-lukujen taitteessa tekivät kodin taloudellisen aseman hyvin vaikeaksi. 
Päästötodistuksen keskikoulusta hän sai vuonna 1901. Jatko-opinnot lukiossa eivät 
olleet mahdollisia Kajaanissa, sillä lukio perustettiin sinne vasta vuonna 1906. Niinpä 
Jaakko joutui käymään lukionsa Oulussa, jonka suomalaisesta lyseosta10 hän sai pääs-
tötodistuksen 31.5.1904. Koulusta Jaakon kotiin Mieslahdelle oli matkaa yli 150 km, 
joten siellä käytiin vain lomien aikana. Talvella matka tehtiin hiihtäen. Siihen meni 
kolme päivää.

9 Rovasti Frans Fredrik Lönnrot (1830–1907) toimi pappina monilla paikkakunnilla Kainuussa ja Pohjois-
Pohjanmaalla. Hän oli Kalevalan kokoajan Elias Lönnrotin veljenpoika.

10 Oulun suomalainen lyseo aloitti toimintansa yksityisenä kouluna vuonna 1873. Siitä tuli valtion lyseo 
vuonna 1891. Suomessa toimi 1900-luvun alussa kymmenkunta yliopistoon johtavaa lyseota.
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Oulun lyseota samoihin aikoihin Jaakko Keräsen kanssa kävivät muiden muassa myös 
runoilija V. A. Koskenniemi (1885–1962) ja säveltäjä Leevi Madetoja (1887–1947).
 Kuvassa 5 on Jaakko Keräsen päästötodistus lyseon kahdeksannelta luokalta. 
Todistus on erinomainen, sillä lukuaineiden keskiarvo on yli 9. Hän oli luokkansa 
priimus. Heikoin arvosana Jaakolla oli voimistelun 7. Huomio kiinnittyy siihen, että 
oppiaineista vieraiden kielien (venäjä, ruotsi, saksa ja ranska) määrä oli suuri. Venäjä 
oli tärkein; elettiinhän Suomessa tuolloin sortovuosien ja venäläistämisen aikaa, jonka 
vaikutukset näkyivät myös kouluopetuksen sisällössä. Muutamia viikkoja koulun päät-
tymisestä tapahtui ensimmäisten sortovuosien (1899–1905) merkittävin attentaatti, 
Suomen kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin (1839–1904) murha Helsingissä.
 Todistuksen loppuun on kirjoitettu juhlallisesti, että Jaakko Keränen lasketaan 
lyseosta ja pidetään häntä kypsyneenä jatkamaan opintojaan yliopistossa. Todistuksen al-
lekirjoittajana on lyseon rehtori, latinan ja äidinkielen lehtori FM Sakari Westerlund 
(1858–1925). Pelkällä päästötodistuksella ei vielä yliopistoon päässyt. Siihen tarvit-
tiin vielä ylioppilastutkintovaliokunnalle suoritettu suullinen kuulustelu Helsingissä, 
jonka Jaakko Keränen suoritti 11.6.1904 arvosanalla ”Berömliga” (kiitettävä). Pää-
sykokeeseen kuului myös erillinen venäjän kielen kuulustelu, koska venäjän asemaa 
haluttiin korostaa yliopistossa tulevien akateemisten virkamiehien tärkeänä hallinto-
kielenä. Siitäkin Keränen suoriutui kiitettävästi, olihan hänellä lyseon päästötodistuk-
sessa venäjässä arvosana 10. Ylioppilastutkintotodistuksen allekirjoittajana on Walde-
mar Ruin (1857–1938), ylioppilastutkintovaliokunnan puheenjohtaja ja kasvatusopin 
professori. Ylioppilastutkintoa varten tarvittiin vielä Papin-Todistus, jossa Paltamon 
seurakunnan kirkkoherra todistaa 26.5.1904, että Jaakko Keränen on käynyt Herran 
pyhän Ehtoollisen, rokotettu ja kansalaisluottamusta nauttiva. Näin Jaakko oli kaikin 
puolin valmis aloittamaan opintonsa Helsingin yliopistossa. Evästyksen yliopistolli-
siin opintoihin antoi Jaakko Keräsen vanha Lauri-setä11 sanomalla, että nyt sinusta on 
tullut herra. Säätykierto talonpoikaisesta maailmasta akateemisiin piireihin oli tapah-
tunut tosiasia myös sukulaisten mielissä.
 Jaakko Keränen aloitti yliopistolliset opintonsa syyslukukaudella vuonna 1904 
Helsingin yliopistossa ensin maatalous-metsätieteellisessä Tiedekunnassa, mutta siirtyi 
sitten pian fyysis-matemaattiseen osastoon. Hän kirjoittautui kotimaakuntansa mukai-
sesti Pohjalaisen osakunnan12 jäseneksi. Opintoaineina hänellä oli fysiikka, matematiik-
ka, tähtitiede ja kemia. Pääaineekseen Keränen valitsi fysiikan13, mistä hän laati myös 
opinnäytetyön kandidaatin tutkintoa varten vuonna 1910. Aiheena oli maapallon mag-

11 Lauri Taavetinpoika Keränen (1827–?).
12 Pohjalainen osakunta jakaantui suurten riitojen ja kiistelyjen jälkeen Etelä-Pohjalaiseen ja Pohjois-

pohjalaiseen osakuntaan vuonna 1907.
13 Sovelletun fysiikan professorina oli Theodor Homén (1858–1923), mutta varsinainen fysiikan professorin 

virka täytettiin vasta 1907. Siihen nimitettiin Hjalmar Tallqvist (1870–1958)
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neettikenttä. Teema on todennäköisesti 
tullut fysiikan dosentti Gustaf Melan-
derilta, jonka johdolla oli alkamassa laaja, 
koko Suomen käsittävä geomagneettinen 
kartoitustyö (Luku 5). Melander rekry-
toi hankkeeseensa parhaat valmistumis-
vaiheessa olevat opiskelijat fysiikan ja 
matematiikan alalla. Seuraavina vuosina 
mittaustehtäviin eri puolilla Suomea osal-
listuivat Jaakko Keräsen ohella Vilho ja 
Yrjö Väisälä sekä Veikko A. Heiskanen 
(Lehto, 2004).

Jaakko Keränen rahoitti kuusi vuotta 
kestäneet opinnot Helsingin yliopistossa 
opintolainoilla, joiden takaajina olivat 
tuttavat kotipitäjässä. Lukuvuoden 1906–
1907 hän toimi Oulun yhteiskoulun mate- 
matiikan opettajana opintorahoja tienaa-
massa. Helsingissä Keränen asui alivuokra- 
laisasunnossa Kaivopuistossa osoitteessa 
Itäinen Puistotie 4.

Opiskeluaikana hän tutustui ou-
lulaiseen matematiikan ja fysiikan opis-
kelijaan Siiri Pajariin (1887–1968), joka 
oli samoihin aikoihin myös Pohjalaisen 
osakunnan emäntä. Opiskelutoverista 
tuli lopulta Jaakon puoliso. Heidät vihit-
tiin avioliittoon14 Oulussa vuonna 1914. 
Siirin vanhemmat olivat maanmittausin-
sinööri Olli Pajari (1863–1929) ja Selma 
Heikel (1865–1950). Siiri Pajari oli tul-
lut ylioppilaaksi Oulun tyttökoulun jat-
koluokilta vuonna 1906. Hän työskenteli 
magneettisen observatorion assistenttina 
Sodankylässä ja myöhemmin Meteoro- 
logisen keskuslaitoksen apulaisena 1920- 

14 Siiri ja Jaakko Keräsellä oli viisi lasta: (Anna-)Liisa (Haapanen) (1915–2004) lääket. lis., Olli (1917–1939) 
tekn. yo., Pekka (1919–1940) lääk. yo., Elsa (Kenttämaa) (1925–) FM ja Lauri (1928–2011) ekonomi. Pojat 
Olli ja Pekka kaatuivat Talvisodassa 1939–1940.

Kuva 6. Jaakko Keränen 21-vuotiaana ylioppilaana 
vuonna 1904 (Kuva: Paltamo-Seura).
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ja 1930-luvulla. Hän oli myös Oulunkylän yhteiskoulun matematiikan opettaja 
1930-luvun alussa.
 Jaakko Keränen sai opintonsa päätökseen 30.5.1910. Hänen filosofian kandidaa-
tin tutkinnossa oli matematiikassa ja fysiikassa arvosana kiitettävä (3/3), kemiassa hyvä 
(2/3) ja tähtitieteessä tyydyttävä (1/3). Pian opintojen päätyttyä Meteorologisen pää-
laitoksen johtaja Gustaf Melander palkkasi Jaakko Keräsen magneetikoksi15 1.1.1911. 
Tehtävänä hänellä oli osallistua koko valtakunnan laajuiseen magneettiseen kartoituk-
seen Lapin osalta ja selvittää magneettisen observatorion perustamismahdollisuuksia 
Sodankylässä. Siitä tuli hänen ensimmäinen varsinainen virkansa, missä tehtävässä Ke-
ränen toimi 31.5.1919 saakka. Kun kartoitustyö saatiin lopulliseen päätökseen vuonna 
1933, Keränen oli noussut jo Ilmatieteellisen keskuslaitoksen johtajaksi. 

15  Keräsen kuukausipalkka oli 250 mk eli noin 1000 eur nykyrahassa.
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Kuva 7. Jaakko Keräsen päästötodistus Oulun suomalaisesta lyseosta 31.5.1904. Oppiaineita on lukiossa ollut 16, joista 
lähes kaikissa Keräsellä oli kiitettävä arvosana. Musta läiskä oikealla alhaalla on Lyseon lakkasinetti 
(Kuva: Helsingin yliopiston arkisto).
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Magneettiset ja meteorologiset mittaukset 1800-luvulla

S uomen Tiedeseura käynnisti vuonna 1846 koko Suomen käsittävän laa-
jan ilmastollisen ja fenologisen havainto-ohjelman, joka jatkui 1880-luvun 
alkuun. Hankkeeseen kuului enimmillään noin 50 havaintoasemaa, joissa 
säännöllisen aikataulun mukaan tehtiin ilmatieteellisiä ja luontoa koskevia 

havaintoja, mutta vain muutama asema oli varustettu meteorologisilla laitteilla (El-
fving, 1938; Heino, 1994). Mittauksien suunnittelusta vastasi Helsingin Magneet-
tis-meteorologinen observatorio ja lähinnä sen johtaja, fysiikan professori Johan Jakob 
Nervander. Havainnontekijöinä oli muun muassa kansakoulun opettajia, pappeja ja 
rannikoilla majakanvartijoita ja luotseja. Ilmastollisia ja fenologisia havaintoja tehtiin 
yli sadasta kohteesta (Elfving, 1938; Simojoki, 1978). Osa asemista on edelleen toi-
minnassa, kuten Oulun sääasema vaikkakin sen paikka on vaihdellut aikojen kuluessa. 
 Tiedeseuran havaintopaikkoihin kuului myös Sodankylän16 kirkonkylä vuodes-
ta 1852 lähtien, mutta havaintosarja on katkonainen. Vuodesta 1908 lähtien havain-
tosarja on aukoton. Lopulta meteorologiset havainnot siirrettiin Sodankylän uuteen 
observatorioon, Tähtelään vuoden 1914 alusta, jolloin siellä aloitettiin myös magneet-
tiset rekisteröinnit. Ilmatieteelliset havainnot olivat Sodankylässä osa Meteorologisen 
keskuslaitoksen havaintoverkkoa ensimmäisen luokan mittausasemana. Se oli Suomen 
meteorologisen havaintoverkon pohjoisin mittauspaikka17.
 Sodankylä oli mukana kansainvälisen tieteen keskiössä 1882–1883, kun yksi en-
simmäisen kansainvälisen polaarivuoden 14 geofysikaalisesta observatoriosta oli sijoi-
tettu Sodankylään. Observatorio toimi vielä yhden vuoden jatkoajalla syksyyn 1884 
saakka. Kyseessä oli Suomen Tiedeseuran organisoima yritys, jota johti Helsingin yli-
opiston fysiikan professori Selim Lemström (1838–1904). Paikallisjohtajana Sodan-
kylässä toimi Ernst Biese (1856–1926), myöhemmin Meteorologisen keskuslaitoksen 
johtaja (1890–1907) (ks. Liite 4). Hankkeen toteuttamiseen vaikuttivat voimakkaasti 
kuuluisa suomalaissyntyinen napaseutututkija A. E. Nordenskiöld (1832–1901) ja kan-
sainvälisen polaarikomitean presidentti, Pietarin fysikaalisen pääobservatorion johtaja, 

16 Sodankylässä mitattiin helmikuussa 1862 Suomen kylmyysennätys -51.3 °C, joka oli voimassa aina vuoteen 
1999 saakka (Rinne et al., 2008).

17 Sodankylän sääasema oli pohjoisin havaintopaikka vuoteen 1906 saakka, jolloin vielä pohjoisemmaksi, 
Inariin, perustettiin ilmastoasema (Heino, 1994).
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sveitsiläinen meteorologi Heinrich Wild (1833–1902) (Simojoki, 1978; Nevanlinna & 
Holmberg, 2013). Näiden molempien puoltokirjeet Tiedeseuralle auttoivat hankkeen 
rahoituksessa, joka tuli Suomen Senaatin kautta (kts. Liite 4).
 Polaariaseman ohjelmaan kuuluivat täydellinen ilmatieteellinen asema ja ajan-
mukainen magneettinen observatorio. Kaikki havainnot tehtiin ympäri vuorokauden 
ja useimmat mittaukset kerran tunnissa (Nevanlinna & Holmberg, 2013). Sääasemalla 
mitattiin ilman lämpötila ja paine, kosteus, tuulen suunta ja nopeus sekä vuorokautinen 
sademäärä. Lisäksi tehtiin havainnot pilvisyydestä, ukkosista, sumuista ja revontulista. 
Erikoisuutena olivat routamittaukset eri syvyyksillä, maasähkövirrat ja ilmasähköinen 
jännite. Lemström teki useita ilmasähköisiä koejärjestelyjä, joiden tavoitteena oli syn-
nyttää keinotekoisia revontulia Sodankylässä ja sivuasemalla Ivalon Kultalassa (Holm-
berg, 1992; Seppinen, 2006).
 Sodankylän polaariaseman tieteelliset tulokset ja aineistot on julkaistu kolmi-
osaisena ranskankielisenä teoksena (Lemström & Biese, 1886–1898). Se oli vuosi-
kymmeniä ainoa luotettava lähdeteos Lapin geofysikaalisista oloista. Sodankylän 
polaariasemasta ja siellä tehdyistä mittauksista on kertynyt iso joukko tutkimuksia, 
joista saa tarkempia tietoja polaarivuoden aikaansaannoksista Suomessa ja muualla 
Euroopassa18. Sodankylän polaarivuoden observatorion ja sen korkeatasoiset mittaukset 
nostivat Suomalaisen geofysiikan muun tiedemaailman tietoisuuteen. Samalla myös alan 
kotimainen tutkimus ja havaintotoiminta aktivoitui merkittävästi. Sodankylän observa-
torio laaja geofysikaalinen mittausohjelma oli myös eräänä esikuvana, kun Suomalai-
sen Tiedeakatemian magneettinen observatorio perustettiin kolmisenkymmentä vuotta 
myöhemmin.
 Polaarivuoden jälkeen Sodankylä uutena magneettisen observatorion sijoitus-
paikkana nousi esille 1890-luvun alussa. Vuonna 1893 Venäjän Tiedeakatemia teki 
ehdotuksen Meteorologiselle keskuslaitokselle koko Suomen kattavan magneettisen 
kartoituksen käynnistämisestä. Laitoksen johtaja Ernst Biese teki hankkeesta yksityis-
kohtaisen ehdotuksen Tiedeseuralle. Siihen kuuluivat magneettiset mittaukset noin 
200 havaintopaikalla eri puolia Suomea ja magneettisen observatorion perustaminen 
mittausten tukiasemaksi Sodankylään. Tiedeseura oli varsin kriittinen uudelle ehdo-
tukselle, koska muistissa oli vielä Sodanky län polaarivuoden (1882–1884) roimasti yli 
kustannusarvion nousseet menot. Itse mittausten aloittamista kyllä kannatettiin, mut-
ta ei pysyvää observatoriota Lappiin. Koko hanke kuitenkin raukesi varojen puuttee-
seen eikä Venäjälläkään saatu tuolloin magneettista kartoitustyötä käyntiin (Melander, 
1914; Simojoki, 1978). 

18 Lemström, 1885; Melander, 1914; Johansson, 1917; Levanto, 1920; Keränen, 1932c; Kataja, 1973; 
Simojoki, 1978; Seppinen, 1988; Holmberg, 1991, 1992; Seppinen, 2006; Nevanlinna, 2009b; Seppinen & 
Pellinen, 2009; Nevanlinna & Holmberg, 2013.
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Maapallon magneettinen kartoitus alkaa

Magneettiset kartoitukset tulivat uudelleen ajankohtaisiksi heti 1900-luvun alussa. 
Vuonna 1905 Yhdysvaltalaisen Carnegie-laitoksen19 geomagnetismin osaston ehdo-
tuksesta kaikkia maita kehotettiin magneettisiin kartoituksiin omilla alueillaan maal-
la ja merillä. Tavoitteena oli saada aikaan tarkka kartasto maapallon magneettikentän 
globaalista rakenteesta, jotta magneettikentän syyt kyettäisiin täydellisemmin ym-
märtämään. Suomessakin oltiin näistä pyrkimyksistä tietoisia. Carnegie-instituutin 
kaavailemia magneettisia kartoituksia oli Euroopassa käynnissä jo useita, erityisesti 
Saksassa (Keränen, 1921b; Ketonen, 1959; Simojoki, 1978). Hanke sai uutta vauhtia, 
kun vuonna 1908 Pietarin keisarillinen Tiedeakatemia teki Meteorologiselle keskus-
laitokselle kirjallisen esityksen Suomen alueen magneettisen kartoituksen käynnistä-
misestä uusien näin 15 vuotta aiemmin tehdyn aloitteen. Suomen Tiedeseura suhtau-
tui myönteisesti ehdotukseen, mutta ei pitänyt tarpeellisena erillisen observatorion 
perustamista siitä aiheutuvien korkeiden kulujen vuoksi. Suomen Tiedeseurassa kat-
sottiin, että Pietarin Pavlovskin20 magneettisesta observatoriosta saataisiin tarvittavat 
korjauslukemat magneettisiin mittauksiin kartoituksen yhteydessä. Meteorologisen 
keskuslaitoksen laitoksen johtaja Melander oli mukana kansainvälisessä magneet-
tisessa komissiossa21, jonka tehtävänä oli suunnitella magneetti sia kartoitustöitä 
Carnegie instituutin aloittaman maapallon laajuisen ohjelman mukaisesti. Melan-
der teki vuonna 1909 komissiolle aloitteen pysyvän geomagneettisen observatorion 
perustamista Lappiin Sodankylään, jolloin napapiirin pohjoispuoliset osat tulisivat 
ensimmäistä kertaa geomagnetismin histori assa säännöllisten jatkuvien rekisteröin-
tien kohteiksi. Kyseessä oli tietynlainen kilpailu siitä, mikä maa valtio perustaa tällai-
sen napa-alueen äärimmäisissä olosuhteissa toimivan observatorion22. Esillä oli ollut 
myös Norjan Tromssa, jonne vastaavanlainen observatorio pystytettiinkin myöhemmin 
1930-luvun alussa. Sodankylä on ilmastollisesti suotuisampi pysyville rekisteröinneille 
kuin Jäämeren läheisyydessä sijaitseva Tromssa, missä tuulet ja ilman kosteus haittaavat 

19 Vuonna 1904 perustetun Washingtonin Carnegie Instituutin geomagnetismin osaston johtajana toimi 
Louis Agricola Bauer (1865–1932). Osaston johdolla tuettiin taloudellisesti eri maissa tehtyjä magneettisia 
kartoitustöitä vuosina 1905–1921. Tällaisia mittaushankkeita oli yhteensä 130.

20 Pavlovskin magneettis-meteorologinen observatorio sijaitsi Pietarin esikaupunkialueella. Se oli perustettu 
vuonna 1878 ja kuului Venäjän Tiedeakatemian fysikaaliseen keskusobservatorioon. Observatorio tuhoutui 
täydellisesti toisessa maailmansodassa 1941.

21 Komissiossa oli mukana noin 20 jäsentä USA:sta, Kanadasta, Ranskasta, Itävallasta, Ruotsista, Venäjältä 
ja Saksasta. Mainitusta kokouksesta on kokousraportti: Bigelow, F.H., 1910. Sessions of the International 
Commissions for terrestrial magnetism, atmospheric electricity and meteorology. Science, 32, 546–549.

22 Norjan Altassa (Finnmark) oli toiminnassa maineikkaan revontulitutkijan Kristian Birkelandin 
(1867–1917) perustama Haldden revontuliobservatorio, jossa myös tehtiin ajoittaisia magneettisia 
mittauksia. Haldde sijaitsi noin 250 km pohjoisempana kuin Sodankylän observatorio. Haldden 
observatorio oli toiminnassa vuodesta 1899 vuoteen 1926, jonka jälkeen mittaukset siirrettiin Tromssan 
revontuliobservatorioon (Nordlyseobservatoriet) (Krogness & Tonsberg, 1936).
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rekisteröintejä. Lisäksi Norjan maaperä on magneettisesti erittäin häiriöinen, mikä vai-
keuttaa tarkkoja magneettisia mittauksia. Sodankylässä oli tarjolla magneettisesti häiriöt-
tömiä hiekkamaita, kuten Melander korostaa perusteluissaan Sodankylän puolesta. Itse 
asiassa, kuten Melander kirjoittaa (Melander, 1914), pysyvä observatorio ei olisi aivan 
välttämätön magneettisen kartoituksen tukena, koska samat tiedot voitaisiin saada myös 
tilapäisten ja siirrettävien magneettisten asemien rekisteröinneistä kuten Tiedeseurakin 
oli ehdottanut. Kun Suomen alueen magneettinen kartoitus aloitettiin Meteorologisen 
keskuslaitoksen johdolla kesällä 1910, Sodankylän observatoriosta saatiin mittauksiin 
tarvittavat korjauslukemat vasta neljäntenä havaintovuotena 1914. Siihen saakka korja-
uslukemina käytettiin Pavlovskin observatorion rekisteröintejä (Keränen, 1933a). Näin 
noin kolmannes kaikkien noin tuhannen mittauspisteen tuloksista vuosilta 1910–1928 
nojautuivat Pavlovskin magneettisiin havaintoihin23.

Suomen Tiedeseura ja magneettinen observatorio

Melanderin kunnianhimoinen Sodankylä-hanke sai Magneettisen komission tuen. Sitä 
kannatti myös Venäjän Tiedeakatemian keskusobservatorion johtaja akateemikko Mik-
hail Rykachev (1840–1919) ja Potsdamin observatorion johtaja Adolf Schmidt (1860–
1944). Näistä jälkimmäinen kirjoitti kansainvälisen Magneettisen komission jäsenille 
kiertokirjeessään maaliskuussa 1909: 

Tällä teolla Suomi olisi edesauttamassa erinomaisella tavalla Kansainvälisen 
magneettisen komission tavoitteita perustaa eri puolille maapalloa uusia 
magneettisia observatorioita.

Venäjän tuki oli erityisen tärkeä, koska Rykachevin johtamassa Pavlovskin magneettises-
sa observatoriossa oli tarkoitus tehdä magneettisen kartoitukseen käytettävien laitteiden 
kalibroinnit ja henkilöstön koulutus. Näin Melanderin observatoriohankkeella oli kan-
sainvälisen tiedeyhteisön laaja kannatus ja tuki, mutta kotimaassa Tiedeseura suhtautui 
uuden observatorion perustamiseen edelleen kielteisesti. Asetelma muistutti paljon tilan-
netta noin 75 vuotta aikaisemmin, kun Helsinkiin esitettiin magneettista observatoriota 
Pietarin Tiedeakatemian aloitteesta. Hankkeen vastuuorganisaatio Suomessa oli silloin 

23 Pysyvän observatorion rekisteröintejä tarvitaan maastossa tehtyjen magneettikentän mittaustuloksien 
korjauksia varten. Niiden avulla hetkelliset havainnot saadaan mittauspaikan vuosikeskiarvoksi. Hetkellinen 
mittaustulos voi poiketa merkittävästi vuosikeskiarvosta magneettikentän ajallisesti epäsäännöllistä 
muutoksista johtuen, jolloin mittaus antaa epätarkan arvon. 
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keisarillinen Aleksanterin (Helsingin) yliopisto, joka vastusti kalliin ja resursseja nielevän 
observatorion perustamista niukkoihin määrärahoihin vedoten. Silloin observatorion 
tuleva johtaja J. J. Nervander toimi samaan tapaan kuin Melander, ja hankki yhdessä 
Tiedeakatemian observatorioista vastaavan johtajan Adolf Kupfferin kanssa yliopiston 
ulkopuolisen arvovaltaisen tuen aina Venäjän keisaria myöten. He saivat vaikutusval-
lallaan observatoriohankkeen aikaiseksi kotimaisesta vastustuksesta huolimatta. Sekä 
Nervander että myöhemmin Melander ohittivat observatoriohankkeissaan vallitsevat 
hallinnolliset organisaatiot, Nervander yliopiston konsistorin, Melander Tiedeseuran.
 Heti vuoden 1910 alussa tapahtui käänne Sodankylän observatorion perusta-
misen hyväksi, kun professori Ernst Bonsdorff24 (1842–1936) lahjoitti Suomalaiselle 
Tiedeakatemialle25 10 000 mk (noin 40 000 eur) Lappiin perustettavaa tähtitieteellistä 
observatoriota varten. Suomalaisen Tiedeakatemian kokouspöytäkirjaan 22.1.1910 oli 
tehty lahjoituksesta oma lukunsa, jossa todettiin muun muassa seuraavaa (Melander, 
1914): 

... hän [E. Bonsdorff ] oli lukenut sanomalehdistä, että herra G. Melanderin 
aloitteesta oli herätetty kysymys magneettisten tutkimuksien toimeenpanemisesta 
Lapissa, niin tahtoi hän nyt julkilausua toivomuksensa, että hänen lahjoituksensa 
käytettäisiin etupäässä observatorion perustamiseen, jossa myös magneettisia 
tutkimuksia tehtäisiin. ....

Professori Bonsdorffin päätöksen kautta Sodankylän observatorion perustaminen 
siirtyi Suomalaisen Tiedeakatemian asiaksi. Pöytäkirjan mukaan observatoriosuunni-
telman toteuttamiseksi perustettiin välittömästi komitea26, johon kuuluivat professori 
Ernst Bonsdorff, Meteorologisen keskuslaitoksen johtaja Gustav Melander, Teknillisen 
korkeakoulun geodesian professori Alfred Petrelius27 ja Helsingin yliopiston kemian 
professori ja Suomalaisen Tiedeakatemian yleissihteeri Gustav Komppa. Toimikunnan 
puheenjohtajaksi nimitettiin Melander.

24 Bonsdorff oli matemaatikko ja suomalaisen normaalikoulun matematiikan yliopettaja 1875–1910, 
professorin arvo 1883 (Elfving, 1981). Hän oli perustamassa vakuutusyhtiöitä Suomi, Kullervo ja Salama. 
Bonsdorffin seuraaja matematiikan yliopettajan virassa oli tämän kirjoittajan isoisän isä 
FT Otto Nevanlinna (1867–1927).

25 Perustettu vuonna 1908. Melander, Bonsdorff ja Petrelius valittiin Tiedeakatemian jäseniksi 
perustamisvuonna 1908.

26 Myöhemmin Observatoriotoimikunta. Se oli Sodankylän observatorion hallintoyksikkönä aina vuoteen 
1997 saakka, jolloin observatorio siirtyi Oulun yliopiston alaisuuteen (Kataja, 1999). Melander oli 
Observatoriotoimikunnan puheenjohtaja kuolemaansa saakka vuoteen 1938.

27 Alfred Petrelius (1863–1931) oli ollut mukana havainnontekijänä Sodankylän Polaarivuoden 1882–1884 
observatoriossa.
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Tiedeakatemia sai vuonna 1911 observatoriota varten lahjoitusvaroja ja tähtitieteellisiä 
mittalaitteita kahdelta yksityishenkilöltä28 yhteensä 10 000 mk, joten hankkeen yksityi-
nen perusrahoitus alkoi olla hyvin koossa ja mahdollisuudet valtion tukeen olivat siksi 
varmemmalla pohjalla.
  Melanderin asema oli vaikea. Päälaitoksen johtajana hän kuului vanhan Tiedeseu-
ran leiriin, mutta vastaperustetun Tiedeakatemian innokkaan jäsenen haluna oli edistää 
uuden järjestön hyvää. Melander ohitti päätöksenteoissaan Tiedeseuran meteorologisen 
valiokunnan, joka oli ilmatieteellisten toimintojen ylin kaitsija. Toisaalta Melanderin 
tavoitteena oli irtaannuttaa Meteorologinen keskuslaitos Tiedeseuran holhouksesta ja 
saada siitä lopulta itsenäinen valtionlaitos. Näin oli tapahtunut jo aikaisemmin Norjassa 
vuonna 1909 sikäläisen ilmatieteellisen laitoksen kohdalla. Ruotsissa vastaava muutos 
tehtiin vuonna 1914, Suomessa vuonna 1919. 
 Tapahtumat uuden observatorion hyväksi etenivät nopeasti. Maaliskuussa 1910 
Melander teki Meteorologisen keskuslaitoksen nimissä aloitteen Suomen senaatille 
maa-alan varaamisesta tulevan observatorion käyttöön. Senaatti pyysi lausuntoa asias-
ta Tiedeseuralta, joka puolsi Melanderin aloitetta. Näin Tiedeseura asiallisesti luopui 
mahdollisuudestaan isännöidä uutta observatoriota. Ratkaisu oli Tiedeseuralle ilmeises-
ti myös helpotus, koska vastustus pysyvän observatorion perustamisesta oli suuri. Nyt 
vastuu oli siirtynyt Suomalaiselle Tiedeakatemialle. 
 Suomen senaatti myönsi Metsähallituksen puoltamana toukokuussa 1910 obser-
vatoriolle oikeudet tarvittavaan maa-alaan (400 ha) ja sieltä otettaviin rakennuspuihin. 
Observatorion lopullinen asema oli vielä avoinna, mutta kesällä 1910 Melander ja Pet-
relius hakivat observatoriolle sopivaa paikkaa ja päätyivät Pienen Lintuselän alueeseen 
(Kuva 9), joka vaikutti sopivimmalta, mutta alueen tarkemmat tutkimukset magneetti-
kentän osalta jäivät myöhemmin suoritettaviksi. Pieni Lintuselkä sijaitsee observatorion 
lopullisesta sijoituspaikasta noin 5 km luoteeseen. Samalla suunnalla on Pittiövaara, 
missä on nykyisen Sodankylän observatorion sivuasema. Harkittavana oli myös alue, 
missä Polaarivuoden 1882–1884 observatorio oli toiminut, mutta asutus oli siellä laajen-
tunut liikaa observatoriohavaintoja ajatellen.
 Sodankylän observatorion perustamisvalmistelut olivat vuoden 1910 lopulla jo 
varsin pitkällä. Samaan aikaan oli käynnistynyt Meteorologisen keskuslaitoksen toinen 
suurhanke, Suomen alueen magneettinen kartoitustyö. Lisäksi Pasilaan (Fredriksberg) 
Helsingin lähelle rakennetussa uudessa ilmatieteellisessä observatoriossa, Ilmalassa29, 
aloitettiin kesällä 1910 täysmittaiset meteorologiset havainnot sekä aerologiset mit-
taukset leijoilla ja pilotpalloilla. Aerologinen observatorio oli ensimmäinen laatuaan 

28 Toinen lahjoittajista oli Meteorologisen laitoksen entinen johtaja Ernst Biese ja toinen merikapteeni Otto 
F. Pohjanheimo (1837–1917) (Keränen, 1933; Ketonen, 1959).

29 Ilmalan meteorologinen observatorio lopetti toimintansa vuonna 1967, kun Helsingin kaupunki rakensi 
Ilmalan mäelle vesitornit ja rakennus purettiin niiden tieltä.
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Pohjoismaissa. Keskuslaitoksen toiminta oli siten laajentunut merkittävästi aivan uu-
sille vaativille aloille, mihin tarvittiin ammattitaitoista ja pitkälle koulutettua akatee-
mista henkilökuntaa sekä havainnontekijöitä. 
 Melander palkkasi Jaakko Keräsen magneetikoksi 1.1.1911 tehtävänään Poh-
jois-Suomen magneettiset mittaukset. Keränen oli kouliintunut magneettisiin ja 
meteorologisiin mittauksiin Ilmalan observatoriossa 1910–1911 ja Pavlovskin ob-
servatoriossa Venäjällä. Ensimmäiseksi Keräsen oli tutkittava Sodankylän Lintuse-
län alueen sopivuutta magneettisiin observatoriohavaintoihin. Retkikuntaan kuului 
myös Keräsen assistentti B. Hedström. Mittaukset tehtiin kesäkuussa 1911. Niis-
tä kävi ilmi, että Pikku Lintuselän alue on magneettisesti niin häiriöinen, ettei se  
lainkaan tullut kysymykseen observatorion sijoituspaikaksi (Kuva 9). Tutkimukset jat-
kuivat seuraavana kesänä, jolloin löytyikin observatoriolle sopiva paikka Kitisenjoen 
itäpuolelta Halssikankaalta noin 5 km etäisyydellä kirkonkylästä kaakkoon. Paikka 
oli tarkoitukseen sopiva sikälikin, että se on kohtuullisen etäisyyden päässä Rova-
niemen valtatiestä, vaikkakin joen toisella puolella. Observatorioalueelle rakennettiin 
myöhemmin lauttayhteys Kitisen yli. Alue oli paikkakuntalaisten porojen laidunmaa-
ta, joten sen joutumista rakennuskäyttöön ei katsottu hyvällä. Heti mittaustulosten 

Kuva 8. Magneettinen mittaus Sodankylän Kelujärven rannalla 27.6.1912. Retkikuntaan kuuluivat Keränen ja Hedström 
(Keränen, 1973b). Etualalla kolmijalan varassa on magneettikentän mittalaite, alhaalla keskellä on mittauksiin tarvittava 
kronometri ja sen vieressä havaitsijan jakkara. Aurinkovarjo suojaa mittalaitetta auringon lämpösäteilyltä.
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selvittyä Keränen lähetti pikakirjeenä tiedot tuloksistaan Helsinkiin Melanderille, 
joka saattoi heti ryhtyä toimenpiteisiin alueen varaamiseksi Tiedeakatemialle obser-
vatoriokäyttöön. Jo syksyllä 1912 Metsähallituksen edustaja, insinööri A. Tervo, erotti 
tarvittavan maa-alan observatoriota varten. Kun vielä Suomen senaatti oli myöntänyt 
kolmivuotisen avustuksen, 13 000 mk vuodessa, oli mahdollista käynnistää rakennus-
työt mahdollisimman pian. Säähavaintoihin antoi varat Meteorologinen keskuslaitos. 
Rakennuspiirustukset laati ja lahjoitti ilmaiseksi Tiedeakatemialle arkkitehti, pro-
fessori Onni Tarjanne30 (1864–1946). Kyseessä oli rakennuksen yleispiirteet antava 
pääpiirustus, jota työn edistyessä tarkennettiin työpiirustusten kautta. Tiedeakatemia 
kilpailutti rakennustyöt ja niiden toteuttajaksi valittiin oululainen rakennusmestari J. 
Ervasti. Hyväksytyn rakennusurakan loppusumma oli 35 500 mk, joka nykyrahassa on 
noin 144 000 euroa. Sopimus (”urakkakontrahti”) allekirjoitettiin 28.11.1912. Suo-
malaisen Tiedeakatemian puolesta sopimukseen nimen kirjoittivat Tiedeakatemian 
puheenjohtaja Ernst Bonsdorff ja sihteeri Gustaf Komppa. Rakennustyöt käynnis-
tyivät joulukuussa 1912 (Melander, 1914; Ketonen, 1959). Urakka käsitti asuintalon 
ja sivurakennukset (vaihteluhuone31 ja absoluuttihuone32) magneettisille havainto- ja 
rekisteröintilaitteille, saunan, navetan, tallin ja vajan sekä ulkokäymälän. 

30 Onni Tarjanne toimi Teknillisessä korkeakoulussa rakennusopin professorina. Hänen suunnittelemiaan 
asuinrakennuksia ja julkisia tiloja on Helsingissä toistakymmentä. Tunnetuin niistä on Suomen 
Kansallisteatteri Helsingissä vuodelta 1902.

31 Vaihteluhuone sijaitsi noin 200 m etäisyydellä asuinrakennuksesta (Kuva 16). Vaihteluhuoneessa 
kivipilareiden varassa olivat jatkuvasti toimivat magneettikentän rekisteröintilaitteet eli variometrit. 
Rekisteröitävänä oli magneettikentän kolme komponenttia (D, H ja Z; kts. Liite 3). Rekisteröintilaitteen 
magneettikentän vaihteluja seuraavaan magneettiin oli kiinnitetty peili, josta öljylampusta lähtevä valonsäde 
heijastui valokuvauspaperilla päällystettyyn sylinterirumpuun. Rumpu kiertyi kellokoneiston avulla yhden 
kierroksen vuorokaudessa, jolloin filmille jäi vaihteleva valotusjälki sen mukaan miten magneettikenttä oli 
muuttunut. Näin valokuvauspaperista syntyy magnetogrammi. Variometrit oli asetettu peräkkäin siten, että 
magneeteista heijastuvat valonsäteet osuivat magnetogrammin eri kohtiin, jolloin kaikki kolme magneettia 
piirsivät valojäljen samaan magnetogrammiin. Magneettisista rekisteröintilaitteista tarkemmin: Jankowski 
& Sucksdorff (1996) ja Nevanlinna (2009a). Valokuvausmenetelmään perustuvat variometrit olivat 
Sodankylässä käytössä aina 1990-luvun loppuun saakka, vaikkakin moneen kertaan uusituilla laitteilla. 

32 Erillisessä absoluuttihuoneessa tehdään magnetometreillä mittauksia, jotka sitovat variometrien lukemat 
magneettikentän absoluuttitasoon (kts. Liite 3). Näin magnetogrammeista saatavat muutostiedot ovat 
kaikkina ajanhetkinä oikeassa tasossa. Kullekin magneettikentän komponentille on oma absoluutti-
instrumenttinsa. Vaihteluhuone ja absoluuttihuone kuuluvat edelleenkin kaikkiin magneettisiin 
observatorioihin.
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Kuva 9. Kartta Sodankylän kirkonkylän ympäristöstä (Keränen, 1973b). Rasteroidut alueet (Feldmessungen) 
ovat Jaakko Keräsen33 vuosina 1911 ja 1912 mittaamat alueet, joiden magneettikentät määritettiin mahdollisia 
observatoriomittauksia varten. Ensimmäinen ehdokaspaikka oli (Pieni) Lintuselkä, mutta siellä magneettikenttä oli 
liian häiriöinen. Sopivin alue, Halssikangas, löytyi kirkonkylästä noin 5 km kaakkoon Kitisenjoen itäpuolelta, mihin 
”Tähteläksi” nimetty observatorio valmistui vuonna 1913.

Magneettinen mittaus Sodankylässä kesällä 1911. Ote Uuden Suomen viikkoliitekir-
joituksesta vuodelta 1943: Prof. Jaakko Keränen: Observatorion hoitajana Sodankylässä.

... Vuoden 1911 alussa sain Melanderin kutsusta hänen laitoksellaan magneetikon 
toimen, johon kuului palkkaa 250 mk kuukaudessa. Sain virka-asunnon Ilmalan 
vastavalmistuneesta observatoriosta. Hän antoi tehtäväkseni tutkia seuraavana 
kesänä magneettisesti Sodankylän kirkonkylää lähinnä olevat valtion metsäalueet. 
Observatorio ei saa nimittäin olla magneettisesti voimakkaassa häiriöpaikassa. 
Näin jouduin Sodankylän observatoriopuuhaan. Matkustin kesäkuussa apulaiseni 
kanssa ensi kerran sinne. Retki muodostui mielenkiintoiseksi. Siihen aikaan täytyi 

33 Keränen laati mittauksistaan saksankielisen julkaisukäsikirjoituksen vuonna 1914. Sensuurimääräysten 
mukaan saksankielisten kirjoituksien painattaminen oli kielletty, koska Saksa oli Venäjän vihollismaa 
ensimmäisessä maailmansodassa (1914–1918), ja Suomi oli osa Venäjän valtakuntaa sodan alkuvuosina. 
Käsikirjoitus löytyi 1970-luvun alussa ja se julkaistiin (Keränen, 1973b) Sodankylän observatorion 
perustamisen 60-vuotisjuhlakirjassa (Keränen & Sucksdorff, 1973a).
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Rovaniemeltä jatkaa matkaa 130 km kievarikyydillä Sodankylään mihin meni 
tavallisesti noin vuorokausi sillä jouduimme odottamaan kyytivuoroa majataloissa. 
Saimme kokea harvinaisen vastaanoton. Tuli sakea lumipyry, jonka aikana lunta 
karttui maahan desimetrin verran ja kinoksissa yli puoli metriä. Täytyi ruveta ”sään 
pitoon” niin kuin Pohjois-Suomessa sanotaan. Se kesti pari vuorokautta.
 Magneettiset mittaukseni kirkonkylän länsi- ja lounaispuolella osoittivat 
kallioperässä olevan niin paljon magneettisesti aktiivisia aineita, että observatoriolle 
sopivaa häiriötöntä paikkaa ei löytynyt. Eräälläkin kankaalla magneettinen voima 
muutteli pienellä alalla enemmän kuin säännöllisesti koko valtakunnan alueella. 
Tällaiset tulokset jouduin tuomaan Helsinkiin.
 Tiedeakatemia antoi tehtäväkseni tutkia laajemmin Sodankylän seutuja kesällä 
1912. Tein apulaiseni kanssa toisen matkan Lappiin. Tuttavani neuvoivat tutkimaan 
Kitisen joen itärannalla sijaitsevaa Halsinkangasta, joka oli kirkonkyläläisten porojen 
laidunmaana. Tein tarpeellisia mittauksia tällä alueella pienoisen porolauman 
uteliaana seuratessa hommiani. Tulokset osoittivat, että magneettinen kenttä oli 
riittävän tasainen. Sen perusteella Tiedeakatemia päätti sijoittaa observatorion tähän 
liikenteeltä rauhalliseen paikkaan. ...

Magneettisissa mittauksissa ja rekisteröinneissä tarvittavat laitteet tilattiin jo vuonna 
1910 Saksasta, Potsdamista. Siellä vaikutti tunnetun ja arvostetun hienomekaanikon 
Otto Toepferin (1845–1914) johtama yritys34, joka oli toimittanut magneettisia ja 
muita tieteellisiä instrumentteja eri maihin. Saksan magneettinen pääobservato-
rio Potsdamissa ja sen sivuasema Seddinissä (noin 15 km Potsdamista lounaaseen) 
oli varustettu Toepferin instrumenteilla. Laitteet oli palkittu kultamitalilla Pariisin 
maailmannäyttelyssä vuonna 1900. Otto Toepferin johdolla työstettiin Sodankylään 
tulevat laitteet, jotka olivat samoja kuin mitä Saksassa oli käytössä. Kyseessä olivat 
magneettikentän deklinaation rekisteröintiin käytettävä niin sanottu unifilaarimag-
netometri (variometri)35 ja vastaavat laitteet horisontaali- ja vertikaalikomponentin 
vaihtelujen rekisteröintejä varten. Laitteet oli tarkoitettu magneettikentän jatkuviin 
rekisteröinteihin vaihteluhuoneessa. Näiden lisäksi myöhemmin hankittiin niin sa-
notut absoluutti-instrumentit vaihteluhuoneessa tehtävien rekisteröintien kalibroin-
teja varten. Kuvassa 10 on laitteiden valmistajan, ”Otto Toepfer & Sohn”, lähettämä 

34 Otto Toepfer & Sohn, Werkstätten für wissenschaftliche Instrumente oli perustettu jo vuonna 1873. Se 
sulautettiin vuonna 1921 Askania Werke -nimiseen hienomekaanisia laitteita valmistavaan yritykseen, joka 
on osa nykyisestä Siemens -konsernista.

35 Unifilaarinen tarkoittaa magnetometriä, jossa yhden ripustuslangan varassa on kääntyvä magneetti. 
Käytössä oli 1900-luvun alussa myös bifilaarisia laitteita, joissa magneetti oli ripustettu kahden langan 
varaan (Nevanlinna, 2011).
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lasku Tiedeakatemialle syyskuulta 1911. 
Laskun loppusumma on 5639 Saksan 
markkaa, mikä vastaa nykyrahassa noin 
24 900 euroa eli noin viidenneksen koko 
observatorion rakennuskustannuksis-
ta. Sodankylän observatorioon tulevien 
laitteiden valmistusta valvoi Potsdamissa 
Tiedeakatemian puolesta Elias Hintik-
ka36 loppukesällä 1911. Variaatiokojeet 
saapuivat Saksasta Hankoon laivarahtina, 
mistä ne kuljetettiin junalla Rovaniemel-
le. Loppumatka Sodankylään taittui he-
voskyydillä toukokuun alussa 1913 (Ke-
ränen 3.5.1913, Kirje 3, Liite 1).
 Syksyllä 1912 Keränen sai Meteo-
rologisen keskuslaitoksen johtajalta luvan 
matkustaa viideksi kuukaudeksi Saksaan 
Potsdamin observatorioon ja Berliinin 
yliopistoon täydentämään geomagneet-
tisia opintojaan. Tehtäviin kuului myös 
seurata Sodankylän observatoriolle ti-
lattujen magnetometrien valmistusta 
ja tehdä niille tarvittavia kalibrointi-
mittauksia (Keränen, 19.2.1913. Kirje 
5, Liite 1). Keränen oli päässyt Potsda-
min observatorion johtajan Prof. Adolf 
Schmidtin oppilaaksi. Potsdamin opin-
tomatka kesti maaliskuulle 1913, jolloin 
Keränen palasi Suomeen ja Sodankylään 
valvomaan observatorion valmistumista 
ja magneettisten rekisteröintikojeiden 
kuljetusta ja asennusta. Prof. Schmidt 
oli ilmeisesti tyytyväinen suomalaiseen 
magnetismin oppilaaseen, koska tämä, 
Jaakko Keräsen kertoman37 mukaan, oli 

36 Hintikka oli aloittanut Meteorologisella keskuslaitoksella magneettikentän mittaustehtävissä vuodesta 
1910 alkaen.

37 Sanomalehtihaastattelu J. Keräsen 80-vuotispäivän johdosta Suur-Helsinki -lehdessä 19.12.1963 ja 
sanomalehtikirjoitus (Lapin Kansa) Sodankylän observatorion 50-vuotistilaisuudesta 12.6.1964.

Kuva 10. Tieteellisiä instrumentteja valmistavan tehtaan 
Otto Toepfer & Sohn lähettämä lasku Suomalaiselle 
Tiedeakatemialle 18.9.1911 Sodankylän observatorioon 
tulevista magneettikentän rekisteröintilaitteista. Laskun 
loppusumma oli 5639 Saksan markkaa, joka nykyrahassa 
on noin 24 900 euroa (Ilmatieteen laitoksen arkisto).
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pyytänyt Kerästä jäämään Potsdamin observatorion assistentiksi ja jatkamaan väitöskir-
jatyötä magnetismin alalla. Kun Keränen kertoi sitoutuneensa uusiin tehtäviin Sodan-
kylässä piakkoin valmistumassa maailman pohjoisimmassa magneettisessa observatori-
ossa, Schmidt varoitteli oppilastaan: Teillä tulee olemaan siellä suuria vaikeuksia.
 Keräsen Saksan opintomatkan aikana Sodankylän observatorion rakennustyötä 
valvoi Vilho Väisälä loppuvuodesta 1912 lähtien Keräsen tuloon saakka maaliskuulle 
1913. Hänen tärkein tehtävänsä oli huolehtia siitä, että observatoriorakennuksiin tule-
vat peruskivet ja uunien materiaalit ovat mahdollisimman vähämagneettista materiaa-
lia. Kivet saatiin läheisen Orakosken kvartsiittiesiintymästä, jossa kiviaines on lähes rau-
datonta (Melander, 1914). Työ osoittautui kuitenkin aikaa vieväksi, ja Väisälä kirjoitti 
Helsinkiin Melanderille yksityiskohtaisesti eri kivien magneettisista ominaisuuksista ja 
niiden käyttökelpoisuudesta tarkoituksiinsa (Väisälä 19.1. – 10.2.1913. Kirjeet 1–4, Lii-
te 1). Myöhemmin Keränen raportoi lähes viikoittain kirjeitse Helsinkiin Melanderille 
rakennustöiden edistymisestä ja kysyi neuvoja erilaisista yksityiskohdista. Kirjeitä kertyi 
eniten (22) vuonna 1913, jolloin observatorion rakennustyöt olivat kiivaassa vauhdissa. 
Kiireellisissä tapauksissa Keränen lähetti Rovaniemeltä sähkösanoman Helsinkiin. 
 Kirjeistä käy ilmi, että Melander piti kaikkia lankoja käsissään ja oli Sodanky-
län rakennustyön ylimmäinen johtaja eikä niin pientä seikkaa ollutkaan, johon hän ei 
saattanut puuttua. Väisälä muotoili kirjeensä hyvin kohteliaaseen muotoon ja aloittaa 
aina tervehdyksellä ”Hyvä Setä”. Pitkin kirjettä ”sedittely” jatkuu ja lopuksi kirjoittaja 
toivottaa ”Sedälle ja Rouva Melanderille hyvää vointia”. Samaa ”setä” -muotoa käytti-
vät Keränen ja tämän seuraajat myöhemminkin. Kirjeitä on säilynyt kymmenittäin38. 
Niissä Melander sinuttelee alaisiaan, mutta käyttää aina kirjoitusasua ”Sinä” isolla al-
kukirjaimella. Vaikka kirjeet kattavat Suomen historian 1900-luvun alun merkittävim-
mät tapahtumat, ensimmäisen maailmansodan, Suomen valtiollisen itsenäistymisen 
ja kansalaissodan, niin niissä on tuskin ainoatakaan viittausta näihin historiallisiin 
mullistuksiin. Kirjeissä keskitytään vain hyvin käytännöllisiin observatoriotehtäviin ja 
muihin arkipäiväisiin kysymyksiin. Kun Suomeen julistettiin sotatila 30.7.1914, niin 
kaikki kirjeet ja kortit luettiin sotasensuurissa. Avatut postilähetykset merkittiin sen-
suurin leimalla. Näin postinkulku Sodankylän ja Helsingin välillä viivästyi aikaisem-
masta 2–3 päivästä noin viikkoon.
 Melander, Keränen ja Väisälä olivat keskenään akateemisia kollegoja, mutta kun 
vahtimestari Moberg tai rakennusmestari Ervasti kirjoitti Melanderille, he käyttivät 

38 Liitteeseen 1 on kopioitu 56 kirjettä, jotka ovat pääasiassa Keräsen kirjoittamia Sodankylästä Helsinkiin 
Meteorologisen keskuslaitoksen johtajalle Gustaf Melanderille vuosilta 1913–1918. Alkuperäiskirjeet ovat 
Ilmatieteen laitoksen arkistossa. Jaakko Keräsen jälkeen tulevat observatorion johtajat jatkoivat kirjeitse 
tapahtuvaa raportointia observatorion tapahtumista aina 1940-luvulle saakka. Toisaalta Sodankylään lähe-
tetyt ja sinne arkistoidut vastauskirjeet tuhoutuivat, kun saksalaiset sotajoukot hävittivät maan tasalle koko 
observatorion syksyllä 1944 (Keränen, 1964a) (kts. Luku 9).
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näin sadan vuoden aikaperspektiivistä katsottuna äärijuhlallista puhuttelumuotoa: ”K. 
[Korkeasti] K. [Kunnioitettu] Herra Professori”. Ajan käytöstapojen mukaan se oli 
ainoa mahdollinen kirjallinen ilmaisu yhteiskunnallisesti paljon korkeammalla tasolla 
olevalle henkilölle.
 Kun Sodankylän observatorion perustaminen oli jo hyvällä alulla vuonna 1910, 
ei kuitenkaan ollut tietoa siitä, mistä sinne, Helsingistä katsottuna maan äärirajoille, 
saataisiin osaavaa ja tehtäviinsä sitoutunutta henkilökuntaa39. Näin siis ei ole ihme, että 
Observatoriotoimikunta tulee lähes in corpore saattelemaan observatorion johtajaksi va-
littua Jaakkoa Kerästä tämän lähtiessä matkalle kohti Sodankylää marraskuussa 1913. 
Keräsestä Observatoriotoimikunta ja erityisesti sen puheenjohtaja Melander olivat 
saaneet tehtäväänsä hyvin kouliintuneen, alalleen omistautuneen ja pätevän henkilön. 
Keränen oli lähtöisin maanviljelijäkodista Kainuusta, joten hänellä oli vankka kokemus 
maaseudun oloista. Tulevat olosuhteet Sodankylässä eivät suuresti poikenneet Kainuun 
maisemista. Mukaan Sodankylään lähti Jaakko Keräsen sisar Saara taloudenhoitajak-
si ja myöhemmin filosofian maisteri Siiri Pajari assistentiksi. Siiri oli kotoisin Lapin 
Tervolasta Kemijoen varrelta, joten Lappi oli hänellekin tuttua seutua. Jaakko ja Siiri 
julkistivat kihlauksensa syyskuussa 1914 ja avioituivat saman vuoden joulukuussa, jo-
ten Saaran rooli oli olla siihen saakka myös eräänlaisena ”esiliinana” Siirin ja Jaakon 
taloudessa. Henkilökuntaan kuului vielä vahtimestari, jonka tehtäviä oli muun muassa 
huolehtia meteorologisista mittauksista ja magneettisten rekisteröintien valokuvauspa-
pereiden päivittäisestä vaihdosta. Vahtimestarin tehtäviä hoiti observatorion alkuaikoi-
na useitakin henkilöitä tilapäisesti, mutta vuodesta 1914 lähtien Otto Moberg40.
 Havaintotyöt Sodankylän magneettisessa observatoriossa olivat alkamassa suo-
tuisissa merkeissä. Observatorion johtoon olisi voinut ehkä tulla myös Vilho Väisälä, 
jolla oli samanlainen magneetikon pätevyys kuin Keräselläkin. Myös Yrjö Väisälä oli 
kiinnostunut johtajan tehtävästä tai sen sijaisuudesta (Lehto, 2004). Molemmat olivat 
mukana Suomen magneettisessa kartoitustyössä lähes alusta alkaen. Ei ole tietoa siitä, 
pyydettiinkö Vilho Väisälää Sodankylään, mutta hänelle avautui observatorion johta-
jan paikka Meteorologisen keskuslaitoksen Ilmalan observatoriossa ensin viransijaisena 
vuonna 1912 ja sitten vakinaisena vuodesta 1916 lähtien aina vuoteen 1948 saakka.

39 Sodankylä oli 1900-luvun alussa Suomen syrjäseutua, mutta kehitys oli hyvässä vauhdissa. Tärkeät liikenneväylät 
saatiin rautatien ja maantien kautta: maantie Rovaniemeltä Sodankylään avattiin vuonna 1902 ja tie eteenpäin 
Ivaloon saakka valmistui vuonna 1913. Rautatieyhteydet Etelä-Suomeen nopeutuivat, kun Kemi–Rovaniemen 
rataosuus tuli valmiiksi vuonna 1909. Lennätinyhteys avattiin Sodankylään vuonna 1912 ja puhelinliikenne alkoi 
vuonna 1914. Kuntalaisten terveydenhoitomahdollisuudet kohentuivat merkittävästi, kun Sodankylään saatiin 
1900-luvun alussa apteekki, kätilö ja kunnanlääkäri. Ensimmäinen kansakoulu oli aloittanut toimintansa jo vuon-
na 1889, ja toinen perustettiin Syväjärvelle vuonna 1911. Asukkaita Sodankylässä oli vuonna 1920 noin 5 000 
(nykyisin noin 8 800). 

40 Otto Moberg (1869–1951) oli aktiivisesti mukana Sodankylän kunnalliselämässä. Hän toimi muun muassa 
poliisina, uuden säästöpankin johtokunnassa ja sisällissodan aikana vuonna 1918 Sodankylän valkokaartin 
esikunnan jäsenenä.
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Jaakko Keräsen Saksan-matka päättyi maaliskuussa 1913 ja huhtikuun lopulla hän 
saapui Sodankylään ja otti valmistumassa olevan observatorion valvontaansa Vilho 
Väisälältä. Samaan aikaan Keräsen tulon kanssa saapuivat Potsdamista tilatut mag-
neettiset kojeet junakuljetuksena Helsingistä Rovaniemelle. Sieltä kojelaatikot kul-
jettiin hevoskyydillä Sodankylään. Vaikeuksia kuljetuksiin tuli pahan kelirikon vuok-
si kuten Keränen raportoi Melanderille (Keränen, 3.5.1913. Kirje 7, Liite 1). Samalla 
Melanderia vaivattiin myös rakenteilla olevan päärakennuksen huonejärjestelyjen yk-
sityiskohdista, uunien sijoittelusta ja muuraustöiden yksityiskohdista. Kaikki tämä 
oli tarpeellista, sillä Tarjanteen rakennuspiirustukset olivat vain suuntaa-antavia 
eivätkä sisältäneet kaikkia yksityiskohtia. Ne piti ratkaista rakennustyön edistyessä. Oma 
lukunsa muodostui pilareista, jotka oli tarkoitettu vaihteluhuoneen ja absoluuttihuoneen 
magneettisille mittauskojeille. Kivet oli tilattu junarahtina Paraisten kalkkikivitehtaalta 
(Kalkkivuori Oy) Etelä-Suomesta Rovaniemelle. Monta sataa kiloa painavat kivet piti sit-
ten kuljettaa hevoskyydillä Rovaniemeltä Sodankylään. Rahdista tuli kallis, sillä kyytimie-
het vaativat kuljetuksista maksun, joka vastasi Keräsen kahden kuukauden magneetikon 
palkkaa (500 mk) (Keränen 8.5.1913. Kirje 9, Liite 1).
 Keräsen piti myös huolehtia observatorion hevoselle ja lehmille rehut läheisistä 
niittymaista, talveksi tarvittiin halkoja, kaivolle piti löytää paikka ja kaivauttaa maakellari 
ruokatarvikkeille. Paikallisen veneenveistäjän kanssa sovittiin observatorion tarvitseman 
veneen rakentamisesta Kitisenjoen ylityksiä varten. Observatorion tarvitsema tie Kitisen 
vastarannalla vaati myös ratkaisunsa paikallisten asukkaiden kanssa, mikä sekin osoittau-
tui hankalaksi tehtäväksi (Keränen 26.5.1913, Kirje 12, Liite 1).
 Suurta päänvaivaa, johon Keränen palasi useaan otteeseen kirjeissään Melan-
derille, aiheutti observatorion rakennustyöstä vastaava rakennusmestari Ervasti oma-
valtaisine toimineen. Metsähallituksen päätöksen mukaan observatoriorakennusten 
tarvitsemat hirret ja muu puutavara voidaan ottaa observatoriolle luovutetun alueen 
puustosta. Ervasti oli kuitenkin kaadattanut puita yli kaksinkertaisen määrän raken-
nusten kustannusarvion pohjana olleesta luvusta (600) ja myynyt ylimääräiset rungot 
Kemi-yhtiölle41 omaksi hyväkseen. Keränen oli tuohtunut tällaisesta omavaltaisuu-
desta ja raportoi siitä Melanderille Helsinkiin, jotta tämä Tiedeakatemian edustajana 
ryhtyisi toimiin korvauksen saamiseksi Ervastilta luvattomista puukaupoista (Kerä-
nen 28.5.1913, Kirje 13, Liite 1). Ervastin selityksen mukaan kyseessä oli urakoitsijalle 
kuuluva korvaus rakennusmateriaalien kuljetuksista Oulusta ja Rovaniemeltä ja että 
liikapuiden kaato-oikeus kuuluu myös valtionmailla asuville torppareille. Keränen oli 
keskustellut myös Sodankylän aluemetsänhoitaja Gustaf Forsströmin kanssa. Tämän 
mielipiteen mukaan urakoitsijalla olisi tällainen pykäliin kirjaamaton oikeus siihen 

41 Puunjalostustaloutta harjoittava Kemi-yhtiö oli perustettu vuonna 1893. Sillä oli sahat Karihaarassa ja 
Laitakarilla. Työntekijöitä oli 1900-luvun alussa noin 2000.
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puumäärään nähden, joka vastaa muualta 
kuljetettuja rakennustarpeita (Keränen 
15.7.1913, Kirje 16, Liite 1). Ervastin 
omavaltaisuus olikin niin sanottu ”maan 
tapa” eikä mitään korvauksia häneltä saa-
tu. Keränen palaa useissa kirjeissään Er-
vastin tapaukseen (Kirjeet 16, 19, 21 ja 
27, Liite 1). Asia näytti vaivanneen Ke-
räsen oikeudentuntoa; olihan kuitenkin 
kyse selvästi luvattomista puukaupoista, 
mutta niillä oli ylimmän metsänhoitajan 
hiljainen hyväksyntä. Tosin kiista meni 
oikeuteen vuonna 1914, mutta alioike-
udessa Ervastia ei tuomittu. Juttu eteni 
hovioikeuteen asti, missä katsottiin, että 
Tiedeakatemia ei ole edes asianosainen 
kiistassa, koska kanne ei koskenut Tie-
deakatemialle luovutettua puumateriaa-
lia observatoriorakennuksia varten, vaan 
ylimääräisinä kaadettuja runkoja.

Observatorion asuinrakennus ja muut rakennukset valmistuivat aikataulun mukaises-
ti kesän 1913 aikana. Parhaimmillaan rakennustyömaalla työskenteli toistakymmentä 
kirvesmiestä. Asuinrakennuksen harjannostajaiset pidettiin 19.5. Toukokuun lopulla 
Keränen ja hänen apulaisensa B. Hedström lähtivät magneettiselle mittausmatkalle 
Lappiin, mutta Keränen käväisi silloin tällöin observatoriossa valvoakseen rakennus-
töiden viimeistelyjä. 
 Magneettisen observatorion paikka kiinnitettiin tarkkoihin maantieteellisiin koor-
dinaatteihin, kun Helsingin Teknillisen korkeakoulun assistentti Heikki Mannermaa42 
suoritti elokuussa 1913 observatorion paikanmäärityksen tähtitieteellisillä mittauksilla 
(Keränen 24.7.1913, Kirje 17, Liite 1). Mittausten mukaan observatorion (absoluuttihuo-
neen) maantieteellinen asema on 67° 22’ pohjoista leveyttä (N) ja 26° 38’ itäistä pituutta 
(E). Leveysasteen perusteella observatorion sijainti on noin 90 km napapiirin (66° 34’ N) 
pohjoispuolella. Observatoriossa tehtiin myöhemmin säännöllisesti tähtitieteellisiä ha-
vaintoja ajanmäärityksiä varten. Kohteena oli kesäisin aurinko, talviaikaan Pohjantähti.
 Syyskuun 1. päivänä 1913 oli Sodankylän observatorion rakennusten lopputar-
kastus ja observatorion vihkimistilaisuus. Paikalla olivat observatoriotoimikunnan jäsenet, 

42 Heikki Mannermaa (1882–1918) oli Teknillisen korkeakoulun geodesian assistentti 1911–1915 ja 
Maanmittaushallituksen maantieteellisen osaston johtaja 1915–1918, FT 1918.

Kuva 11. Sodankylän geomagneettisen observatorion 
asuinrakennuksen harjannostajaiset toukokuussa 1913. 
Kuvassa rakennustyöväkeä (Ketonen, 1959).
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arkkitehti Tarjanne ja Sodankylän kunnan edustajia. Tiedeakatemian observatoriotoi-
mikunta hyväksyi rakennustyöt ja otti observatorion haltuunsa. Samassa tilaisuudessa 
julkistettiin myös Jaakko Keräsen nimitys observatorion johtajaksi. Tilaisuudessa pi-
detyn pöytäkirjan mukaan päätettiin myös observatorion vahtimestarin vuosipalkasta 
(1000 mk), johon kuului myös vapaa asunto, valo ja lämpö. Lisäksi hänelle annettiin 
lupa pitää kahta lehmää ja poroja sekä niiden ylläpitoon tarvittavaa niittymaata.
 Puhelinyhteys observatoriolle valmistui alkuvuodesta 1914, jolloin linjat oli ve-
detty ylimääräisellä johdolla siten, että observatoriolta voitiin soittaa suoraan Rovanie-
melle ohi paikallisen keskuksen (Keränen 2.12. ja 20.12.1913, Kirjeet 21 ja 22, Liite 
1). Puhelinyhteyden tärkein tehtävä oli mahdollistaa päivittäiset sääsähketiedot ensin 
Rovaniemelle ja sieltä lennättimen kautta Helsinkiin ja muualle Eurooppaan. Sähkei-
den lähetys tapahtui kolmasti vuorokaudessa vuoden 1914 tammikuun alusta lähtien 
(Melander, 1915). Sähkövoimaa observatoriossa ei vielä ollut lainkaan, vaan kaikki va-
laistus ja lämmitys hoidettiin perinteellisin tavoin valopetrolilla ja haloilla. Observato-
rio sai oman sähkögeneraattorin vasta 1930-luvun alussa, mutta vasta vuonna 1950 se 
liitettiin valtakunnalliseen sähköverkkoon (Kataja, 1973).
 

Magneettiset mittaukset käynnistyvät

Syksyn 1913 aikana tärkein työkohde observatoriolla oli magneettisten mittausten 
käynnistäminen täydessä laajuudessaan, vaikka itse observatoriorakennuksissakin 
riitti vielä viimeistelytyötä runsaasti. Ensimmäisiä tehtäviä oli pystyttää peruspila-
rit vaihtelu- ja absoluuttihuoneille magneettisia instrumentteja varten. Magneettiset 
kojeet asennettiin paikoilleen marraskuussa, mutta sitä ennen tarkoilla mittauksilla 
varmistettiin, että molemmissa havaintohuoneissa vallitseva magneettikenttä on va-
paa paikallisista magneettisista häiriöistä. Samoin Keränen selvitti, miten lämpötilan 
muutokset vaikuttavat magneettisiin kojeisiin. 
 Magneettikentän havaintolaitteisto oli valmiina joulukuussa, jolloin jatkuvat 
rekisteröinnit alkoivat. Virallisesti aloituspäivä oli 1.1.1914. Tapausta voi verrata 
Helsingin magneettisen observatorion havaintojen alkuun hieman alle 70 vuotta ai-
kaisemmin 1.7.1844, jolloin Suomessa käynnistettiin säännölliset magneettiset ha-
vainnot J. J. Nervanderin johdolla 12 havainnontekijän voimin. Helsingissä kaikki 
havainnot tehtiin ilman mitään automatiikkaa. Magneettien liikkeitä seurattiin mää-
rävälein kaukoputkella. Merkittävin havaintotekninen kehitys olikin myöhemmin 
1800-luvulla valokuvausmenetelmän soveltaminen magneettikentän muutosten tal-
tiointiin. Näin magneettikentän vaihteluista saatiin jatkuvat tiedot kuten Sodanky-
län observatorion uusilla laitteilla. Nervanderin aikana ei ollut vielä puhelinta eikä 
lennätintä havaintotietojen nopeaan välittämiseen kuten Sodankylässä oli käytössä. 
Euroopassa lennätintä käytettiin säätietojen siirtoon jo 1850-luvulla.
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Sodankylän magneettinen observatorio oli samalla Meteorologisen keskuslaitoksen 
ensimmäisen luokan sääasema43, jonka meteorologiset mittaukset olivat samaa vaa-
tivuustasoa kuin keskuslaitoksen havainnot Kaisaniemessä ja Ilmalassa. Säähavain-
toasema oli ollut toiminnassa Sodankylän kirkonkylässä jo vuodesta 1908 lähtien, 
mutta se siirrettiin sieltä observatorion alueelle 1914. Säännölliset meteorologiset ha-
vainnot aloitettiin yhdessä jatkuvien magneettisten rekisteröintien kanssa. 
 Jaakko Keränen sai johtajan palkkansa Suomalaiselta Tiedeakatemialta, mutta 
samalla hänet oli kiinnitetty Tiedeseuran meteorologisen keskuslaitoksen magneeti-
koksi Pohjois-Suomen magneettiseen kartoitushankkeeseen. Näitä mittauksia Kerä-
nen teki kesäisin. Lisäkorvausta tuli vielä ensimmäisen luokan meteorologisen ase-
man ylläpidosta. Näin Keränen oli kahden viran haltija. Sama koski assistentti Pajaria 
(Keränen). Hän osallistui observatorion magneettisiin ja meteorologisiin mittauksiin 
sekä viimeisteli havaintojen vaativat ja työläät laskutyöt. Kuukausittainen rahalii-
kenne observatorion menoihin kulki Melanderin kautta Sodankylän postikonttoriin 
pankkivekselin muodossa.

43 Melander (1915) kirjoittaa Meteorologisen keskuslaitoksen vuosikertomuksessa 1914–1915: I januari 1914 
började det magnetiska observatoriet "Tähtelä" i Sodankylä sin verksamhet äfven såsom meteorologisk station af 
första ordningen. Utom vanliga instrument för terminsobservationer har detta observatorium en barograf, en 
termograf, en hydrograf och en solskens autograf. Väderlekstelegram sändas från Sodankylä fr. o. m. 1 januari 1914.
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Sodankylän magneettisen observatorion vihkiminen 

Katkelma Jaakko Keräsen nauhoitetusta esitelmästä Sodankylän observatorion 60-vuotis- 
juhlassa Sodankylässä 1.9.1973 (Lähde: Sodankylän geofysiikan observatorion arkisto).

... Muistan kun tämä rakennus oli valmis ja tänne tultiin sitä vihkimään. 
Olin  silloin Saksassa Potsdamissa vuoden 1913 alussa. Sieltä tulin maaliskuussa 
Suomeen ja huhtikuussa tulin tänne Sodankylään rakennustöitä seuraamaan. Se 
oli mielenkiintoista aikaa ja kaikki hommat tehtiin hyvin alkuperäisellä tavalla. 
Esimerkiksi kaikki puut piti sahata niin kuin entiseen aikaan tällaisella sahalla lavan 
päällä hyvin alkeellisesti. Observatorion harjannostajaiset olivat toukokuun lopulla ja 
niin saatiin rakennus valmiiksi syyskuun alkuun mennessä.
 Observatoriotoimikunnan jäseniä tuli tänne professori Melander, Petrelius ja 
Bonsdorff. Kun arkkitehti-professori Onni Tarjanne antoi ilmaiseksi piirustukset tälle 
observatoriorakennukselle, niin hän henkilökohtaisesti tuli tätä työtä tarkastamaan. 
Minä muistan, kun hän tarkasti rakennuksia, elokuun viimeisenä päivänä saatiin 
tarkastus tehtyä, hän sanoi, että näin kaunista puista seinää hän ei ole eläessään 
nähnyt. Se osoitti millä huolella puut oli valittu.
 Silloin Tiedeakatemia 60 vuotta sitten piti täällä pienen tilaisuuden, johon 
kutsuttiin paikkakunnan väkeä ja juotiin kahvia ja jonkin verran oli puheitakin. 
Sitten piti observatoriotoimikunta päivälliset jossa yhteydessä minulta tiedusteltiin, 
haluaisinko tulla tänne johtajaksi. Minä vastasin myöntävästi ja sillä tavalla 
minusta tuli tämän laitoksen johtaja44. Siinä oli erityisen mieleen pantavaa se suuri 
ymmärtämys, joka tätä työtä kohtaan oli alusta alkaen. Pidettiin silloin erikoisuutena 
se, että joku muuttaa Helsingistä tänne vapaaehtoisesti tieteellisessä tarkoituksessa 
määräämättömäksi ajaksi. Kävi jopa niin, että kun tulin Helsingin asemalle 
lähteäkseni, tuli observatoriotoimikunnan jäseniä minua hyvästelemään. 
Se oli ainutlaatuinen tilanne. ...

... Syksyllä marraskuun alusta tänne tultiin, minä Helsingistä, jossa kojeet olivat 
olleet koetoiminnassa. Taloudenhoitajaksi tuli sisareni Saara Keränen, joka vielä elää 
Paltamon Mieslahdessa ja assistentiksi tuli fysiikan maisteri Siiri Pajari. Me olimme 
ne kolme henkilöä, jotka tulimme tänne asumaan.
 Sattui sellainen syksy, ettei tullut jäätä tuohon viereiseen Kitisen jokeen. 

44 Itse asiassa Keräsen johtajan asema oli päätetty jo aikaisemmin. Tiedeakatemia hyväksyi kokouksessaan 
9.5.1913 Jaakko Keräsen ja tämän assistentin Siiri Pajarin palkkatoivomukset keskuslaitoksen johtajan 
Gustaf Melanderin esityksestä (Kirje 8, Liite 1). Keränen kiittää siitä Melanderia ja Tiedeakatemiaa 
kirjeessään 26.5.1913 (Kirje 12, Liite 1).
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Kojeet ja huonekalut jäivät kolmeksi viikoksi joen toiselle puolelle, kun niitä ei saatu 
yli. Sitten ne saatiin suurella kiireellä. Observatorion toiminta järjestettiin ja me 
elimme sitten lainahuonekaluilla väliaikaisesti, mutta hyvällä mielellä. On hyvin 
kuvaavaa, että toisena päivänä kun tulimme, tuli ensimmäinen vieras. Se oli tämä 
vanha metsänhoitaja45. Hän tuli pihaan, sen verran oli lumikeli, että hän tuli 
hevosella ja hänellä oli vieressä koiranpentu. Hän tuli sisään ja sanoi, että tällaisessa 
talossa pitää olla koira, minä lahjoitan sen teille. Tällä koiralla oli ketun verta ja se 
osoittautui viisaaksi ja viekkaaksi, mutta se oli erittäin suuri ystävä kaikille koko 
ajan tämä ”Jeppe”- koira. Sillä tavalla saatiin toiminta alkamaan tammikuun 
ensimmäisenä päivänä 1914, jolloin tähän oli järjestetty magneettisten havaintojen 
lisäksi ensimmäisen luokan sääasema, laajin maaseudulla. Vuoden alusta alkaen 
ruvettiin lähettämään kansainvälisiä sääraportteja ja Sodankylä tuli yleiseen 
tietoisuuteen meteorologian alalla. ...

Kiireisten observatoriotöiden ohella Keräsillä riitti aikaa myös vierailijoille, joita ob-
servatoriossa kävi vuosittain useita kymmeniä. Uusi observatorio oli paikkakuntalais-
ten mielenkiinnon kohteena. Observatorion vieraskirjan (Kuva 12) mukaan kävijöiden 
joukossa oli Sodankylän merkkihenkilöitä: kirkkoherra perheineen, ylimetsänhoitaja, 
opettajia, nimismies jne. Lisäksi Siiri Pajarin (Keränen) lähiomaiset Oulusta vierailivat 
observatoriossa säännöllisesti. Helsingistä tulivat Vilho ja Aino Väisälä useamman ker-
ran. Kaukaisimmat kävijät olivat Pietarista.
 Talviaikaan Keränen lähetti säännöllisesti Helsinkiin Melanderin toimeksiannos-
ta poronlihaa ilmeisesti Helsingin heikon elintarviketilanteen vuoksi. Lähetys sisälsi 
tavallisesti useita kymmeniä kiloja poronpaistia ja -kieliä (esim. Keränen 24.1.1914, 
Kirje 23, Liite 1), joilla ilmeisesti ruokittiin myös muita keskuslaitoksen työntekijöi-
tä. Melander maksoi pennilleen Keräsen hintaerittelyn mukaiset lihantoimituslaskut. 
Myöhemmin lähetyksiin sisältyi myös voita, jonka hankintaan Keränen näki paljon vai-
vaa (Keränen 13.11.1916, Kirje 43, Liite 1). Maailmansodan kestettyä joitain vuosia 
poronlihan ja voin saanti vaikeutui ja hinnat nousivat pilviin. Elintarviketilanne Lapissa 
oli heikoimmillaan Suomen sisällissodan jälkeen vuonna 1918: ”Elintarvikepula on tääl-
lä suuri. Pettua syödään yleisesti.” (Keränen 5.6.1918, Kirje 53, Liite 1). 
 Sodankylän observatorion magneettiset ja meteorologiset havainnot ja re-
kisteröinnit saatiin rutiininomaiseen kuntoon vuodenvaihteessa 1913/1914. Näin 
Keräselle jäi enemmän aikaa muille tutkimuksille. Ensimmäinen varsinaisen havainto- 
ohjelman ulkopuolinen hanke oli valmistautuminen 21.8.1914 tapahtuvan täydellisen

45 Gustaf W. Forsström (1863–1935) oli Sodankylän aluemetsänhoitaja 1897–1923. Hän oli aktiivisesti 
mukana observatorion rakennusvaiheessa (Melander, 1914).
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Kuva 12. Sodankylän magneettisen observatorion vieraskirjan ensimmäinen sivu joulukuulta 1913. Ylimpänä Lapin 
alueen metsänhoitajat Wichmann ja Forsström, Sodankylän kirkkoherra Pietari Heickell46 ja Anna Heickell, Sodankylän 
ensimmäinen kansakouluopettaja Aleksanteri Kena (1854–1936) (kts. Keräsen kirje No. 48) ja hänen kaksi lastaan, 
Lempi47 ja Onni48 (Sodankylän geofysiikan observatorion arkisto). 

auringonpimennyksen aikana tehtäviin magneettisiin ja meteorologisiin erikoismittauk-
siin (Keränen 20.8.1914, Kirje 25, Liite 1). Koska pimennyksen täydellisin vaihe tulisi 
näkymään parhaiten Ahvenanmaalla, keskuslaitos oli suunnitellut erityisen tieteellisen 
retkikunnan varustamista siellä suoritettavia geofysikaalisia ja meteorologisia mittauk-
sia varten. Helsingin yliopiston astronominen observatorio perusti oman retkikuntansa 
Kumlingen saarelle, missä valokuvattiin auringonpimennyksen eri vaiheet kaukoputkella 
(Lehti & Markkanen, 2010). Ilmasähkön ja magneettikentän mittauksiin oli varaudut-
tu myös keskuslaitoksen Ilmalan observatoriossa Helsingissä. Vertailuhavaintoja tarvittiin 
kuitenkin täydellisen pimennysvyöhykkeen ulkopuolelta kuten Sodankylästä. Observatori-
ossa tehtiinkin tihennetyin aikavälein lämpötilamittauksia pimennyksen aikana (Keränen 
26.8.1914, Kirje 27, Liite 1). Auringonpimennyksen aikaan suunnitellut mittaukset täytyi 
kuitenkin suurelta osalta peruuttaa, koska maailmansodan puhkeaminen heinä–elokuun 

46 Pietari Heickell (1868–1933), Sodankylän kirkkoherra 1906–1917.
47 Lempi Kena-Wickstrand (1895–?). Valmistui lääkäriksi (LL) 1927, LKT 1933.
48 Onni Kena (1892–?). Pappisvihkimys vuonna 1917, Alavieskan kirkkoherra 1938–1944.
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vaihteessa esti Saksasta tilattujen erikoislaitteiden laivauksen Suomeen. Mittaukset tehtiin 
siten supistetussa muodossa ja ne käsittivät vain meteorologisia ja magneettisia mittauksia. 
Havaintojen yhteenvedon koosti V.V. Korhonen keskuslaitoksen Kuukausitiedonantoja 
-sarjaan vuonna 1915. Seuraavan kerran täydellinen auringonpimennys Suomessa sattui 
vuonna 1945, jolloin pimennyksen vaikutuksia tutkittiin monipuolisilla geodeettisilla, me-
teorologisilla ja geofysikaalisilla laitteilla (Keränen, 1945a, b; Poutanen, 2003).
 Siiri ja Jaakko Keräsen esikoistytär, (Anna-)Liisa (1915–2004) syntyi Sodankyläs-
sä 15.11. Keränen mainitsee siitä Melanderille pitkän kirjeensä (28.11.1915, Kirje 33, 
Liite 1) lopulla kuin ohimennen:

 Muuten on minulla kunnia ilmoittaa, että meille on tullut pikku tyttö. 

Saman vuoden keväällä Jaakko Keräsen isä oli kuollut kotonaan Mieslahdella 74-vuo-
den iässä (Kuva 2). Keräsille syntyi Sodankylässä vielä toinen lapsi: Olli (1917–1939) 
huhtikuussa 1917. 
 Jaakko ja Siiri Keränen olivat selvästi varautuneet työskentelemään ja asumaan 
Sodankylän observatoriossa pitkään. Siitä kertoo sekin, että syksyllä 1915 Jaakko 
Keränen teki Tiedeakatemialle yksityiskohtaisen suunnitelman uudesta asuinraken-
nuksesta observatorion vahtimestarin perheelle, jolloin varsinainen päärakennus jäisi 
johtajan ja tämän perheen käyttöön (Keränen 28.11.1915, Kirje 33, Liite 1). Kahden 
perheen asuminen päärakennuksessa oli tullut ahtaaksi. Hanketta varten Keränen 
oli käynyt Helsingissä ja tavannut siellä Metsähallituksen ylijohtaja Hannikaisen ja 
pyytänyt lupaa uudisrakennuksen rakennushirsien kaatoon valtion metsästä (Keränen 
25.12.1915, Kirje 36, Liite 1). Ulkorakennuksia tarvittiin myös lisää, sillä observato-
riolla oli jo kolme ajoporoa talvisia matkoja varten kirkonkylälle.
 Jaakko Keräselle Sodankylässä vietetyt vuodet oli mieluista aikaa, kuten hän kir-
joitti sanomalehtihaastattelussa (Uusi Suomi 19.9.1954):
 

... Siellä sain uurastaa tieteellisten töiden parissa, tehdä havaintoja magneettisista 
ilmiöistä ja samalla valmistella väitöskirjaa maan ja lumen lämpötiloista. Kaikki 
oli uutta ja henkisesti piristävää. Ja sitten vapaa-aikoina sai kalastaa ja metsästää 
– pääsinpä kerran mukaan karhunjahtiinkin vaasalaisen ystäväni Carl Finnilän49 
kanssa. Saimme kaadettua emän ja kolme pentua ...

49 Carl Finnilä (1892–1918) oli vaasalainen eläintieteilijä, joka tutki erityisesti Lapin linnustoa. Sisällissodan 
aikana hän joutui punaisten vangiksi ja tuli murhatuksi Vihdissä.
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Siirillä ei tällaisia vapausasteita ollut; hän oli sidottu pienten lasten kanssa suppean obser-
vatoriopiirin melko alkeellisiin ja ahtaisiin asuinolosuhteisiin. Hänelle jäivät observatorion 
assistentin moninaiset tehtävät sekä emännän rooli observatorion vieraille.
 Ensimmäinen maailmansota alkoi heinä–elokuun vaihteessa 1914 ja Suomi ju-
listettiin sotatilaan 30.7.1914. Observatorion toimintoihin se ei aluksi vaikuttanut 
paljoakaan. Venäläiset sotilasviranomaiset kielsivät sääsähkeiden lähetykset heti elo-
kuun alussa. Sen sijaan Helsingissä vallitsi suoranainen sotahysteria, koska kuviteltiin 
Saksan hyökkäävän Suomen etelärannikolle ja sitä kautta Pietariin. Tällaista uhkaa 
varten oli Suomen etelärannikko linnoitettu vahvasti ja maahan oli sijoitettu noin 
100 000 venäläistä sotilasta (Klinge, 1997). Pelko sodan leviämisestä Suomeen näkyy 
Vilho Väisälän kirjeestä Ilmalan observatoriosta Keräselle Sodankylään 23.9.1914. 
Vilhon Aino-vaimo ja heidän tyttärensä50 olivat lähteneet levottomia aikoja pakoon 
Väisälöiden kotiin Joensuuhun, kauas mahdollisista sotatoimista etelässä. 

Kovin on ikävätä olla Ilmalassa, kun Aino on tyttömme kanssa Joensuussa. En aio 
häntä tänne levottomuuteen ja epävarmuuteen ollenkaan tuoda, Ei Saksan Ville 
[Saksan keisari Vilhelm II] kylläkään vielä ole viiksiään käynyt näyttämässä meille 
ja tokko tulleekaan. ...  Muuten on aivan rauhallista paitsi, että on outo jännitys 
olemassa ilmassa. ...51

 

Tutkimustyöt Sodankylässä

Gustaf Melanderin johtama Meteorologinen keskuslaitos oli operatiivisten meteo-
rologisten palvelujen tuottaja ja valtakunnallisten ilmastollisten havaintojen järjestä-
jäorganisaatio. Näiden viranomaistehtävien lisäksi keskuslaitos oli merkittävä tutki-
muslaitos edustamillaan tieteenaloilla, paljon suurempi kuin esimerkiksi Helsingin 
yliopiston fysiikan laitos. Vuonna 1915 laitoksen kymmenestä akateemisen koulutuk-
sen saaneesta työntekijästä neljällä oli tohtorintutkinto. Koska kyseisenä aikana Hel-
singin yliopistossa ei ollut vielä meteorologian oppituolia, tohtorintutkinnot suoritet-
tiin fysiikan tai matematiikan alalla. Jaakko Keräsenkin tavoitteena oli tehdä alallaan 

50 Riitta Maria (1914–?), myöhemmin Laitinen. Pianonsoiton opettaja Sibelius-Akatemiassa.
51 Suomen sisällissodan aikana Ilmalan observatorio oli punaisten miehittämä, mutta saksalaiset joukot 

valloittivat alueen. Säähavainnot tehtiin kuitenkin säännöllisesti. Ilmalaan pystytettiin saksalaisten 
tykistöasema, josta tulitettiin punaisten joukkoja Työväentalolla Siltasaaressa Helsingin valtauksen 
yhteydessä huhtikuun alussa 1918. Sodan tässä vaiheessa saksalaiset joukot olivat valkoisen Suomen 
puolella punaisia vastaan. Keskuslaitoksen Kaisaniemen päärakennus joutui taistelevien joukkojen 
ristituleen, mutta ilman suurempia vahinkoja (Seppinen, 1988; Lehto, 2004).
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sellaista tutkimustyötä, joka johtaisi väitöskirjaan ja tohtorin arvoon ja joka takaisi 
myös paremmat etenemismahdollisuudet myöhemmällä virkauralla.
 Geomagnetismi tieteenalana ja magneettiset mittaukset olivat Jaakko Keräsen 
vahvin tieteellinen osaamisalue. Hänen johdossaan oli Suomen ainoa ja alan kansain-
välisen tiedeyhteisön mittapuun mukaan moderni magneettinen ja meteorologinen 
observatorio, joka vielä oli lajissaan maapallon pohjoisin. Sodankylän magneettisten 
rekisteröintien tuloksia kohtaan oli siten alan tiedeyhteisössä suurta mielenkiintoa. 
Näin olisi ollut odotettavissa, että Keränen olisi hyödyntänyt observatorion tuottamaa 
havaintomateriaalia väitöskirjaksi asti. Eräs hänen varhaisia tutkimuksiaan viittaakin 
tähän suuntaan. Kyseessä on Sodankylän ensimmäisen havaintovuoden (1914) tulok-
sien analysointi52. Tutkimus ilmestyi painettuna vasta vuonna 1917 (Keränen, 1917e), 
mutta tutkimuksen sisältämät laskelmat on tehty jo paljon aikaisemmin. Kirjoitukses-
sa tarkastellaan magneettikentän säännöllistä vuorokautista ja vuodenaikaista vaihte-
lua verrattuna häiriöisiin ajanjaksoihin. Johdannossa on katsaus magneettikentän häi-
riöisyyden syihin, joiden alkuperä liittyy auringonpilkuissa tapahtuvissa muutoksissa. 
Mukana on myös sen ajan modernit teoriat magneettisten myrskyjen syistä norjalais-
ten Kristian Birkelandin ja Carl Störmerin hiukkasmallien mukaisesti maan mag-
neettikenttään syntyvänä sähköisinä pyörteinä (Egeland, 2009). Tutkimuksen poh-
jana olleet laajat tilastolliset analyysit oli tehnyt Siiri Keränen (Keränen 26.11.1916, 
Kirje 44, Liite 1). Niissä on kuvattu magneettikentän vaakavektorin (H-komponent-
ti) häiriöisyyden kulkusuhteessa rauhallisiin tilanteisiin kuukaudesta toiseen ja eri 
vuodenaikoina. Kaikkiaan kirjoitus on ikään kuin valmisteleva työ laajempaan tut-
kimukseen Sodankylässä havaituista magneettikentän vaihteluista. Aiheesta ilmestyi 
myöhemmin Keräsen tutkimus magneettikentän häiriövektorin muutoksista Sodan-
kylän havaintojen mukaan (Keränen, 1930c). Magneettisen häiriöisyyden aikavaihte-
luista Keränen viittaa saksalaisten tutkijoiden saamiin tuloksiin siitä, että häiriöisyy-
den aikavaihtelut voivat esiintyä aivan heikkoina ”elementääriaaltoina”. Tässähän on 
idullaan 1930-luvulla alkanut mikropulsaatioiden tutkimus, johon Sodankylän silloi-
nen johtaja Eyvind Sucksdorff (1899–1955) antoi oman lisäpanoksensa alan muiden 
tutkijoiden ohella (Raita & Kultima, 2007). Sucksdorff tavallaan jatkoi ja laajensi 
Keräsen vuonna 1917 Tiedeakatemian sarjassa julkaistua tutkimusta väitöskirjassaan 
Sodankylän magneettisista häiriöistä 1914–1934 (Sucksdorff, 1942) (kts. Luku 9).

52 Maamagneettisen voiman vuorokausivaihtelusta ja magneettisten häiriöiden vaikutuksesta siihen 
Sodankylässä vuonna 1914. Suomalaisen Tiedeakatemian esitelmät ja pöytäkirjat 1917. 
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Kuva 13. Sodankylän magneettisen observatorion vastavalmistunut päärakennus 
31.8.1913 (Keränen, 1921b). Sen oli suunnitellut arkkitehti Onni Tarjanne. Rakennus oli 
tarkoitettu johtajalle ja hänen apulaiselleen, joille oli varattu ensimmäisestä kerroksesta 
kaksi huonetta ja keittiö sekä ullakolla vielä toiset kaksi huonetta. Rakennuksen toisessa 
päässä oli tilat vahtimestarille. Ne käsittivät huoneen ja pienen kamarin sekä yhteisen 
leivintuvan. Vastavalmistunut rakennus muistutti enemmän Etelä-Suomen kesähuviloita 
kuin Lapin ilmasto-olosuhteisiin soveltuvaa ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua 
observatoriorakennusta. Myöhemmin rakennusta muutettiin paremmin talviasuttavaksi 
(Kuva 15) (Kuva: Ilmatieteen laitos)

Kuva 14. Sodankylän magneettisen observatorion päärakennus 1920-luvun lopussa. 
Kuvassa vasemmalla on neljä havaintokoppia meteorologisille laitteille. Talon 
pääsisäänkäynti on laajennettu alkuperäisestä (Kuva 13) laajaksi verannaksi ja toiseen 
päätyyn on tehty sisäänkäynti tuulikaappeineen. Lisärakenteet tekivät talosta paremmin 
talviasuttavan. Katolle on pystytetty korkea antenni radiovastaanotinta varten 
(Kuva: Ilmatieteen laitos). 
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Kuva 15. Sodankylän observatorion päärakennus 1930-luvulla. Katolle on rakennettu 
havaintotorni muun muassa revontulimittauksia varten. Observatorion johtajana oli 
1927–1945 Eyvind Sucksdorff (1899–1955) (Kuva: Ilmatieteen laitos).

Kuva 16. Sodankylän magneettisen observatorion vaihteluhuone noin vuonna 
1920. Vaihteluhuoneessa toimivat magneettikentän muutoksia rekisteröivät 
magnetometrit eli variometrit kullekin magneettikentän komponentille (H, D ja Z) 
(Liite 2). Rekisteröintilaitteet oli sijoitettu tukevien satoja kiloja painavien kivipilarien 
varaan, joiden perusta oli yli kahden metrin syvyydessä routarajan alapuolella. 
Näin herkät rekisteröintilaitteet pysyivät liikkumatta paikoillaan. Koko rakennus oli 
tehty raudattomasta materiaalista ovien saranoita ja nauloja myöten. Kivipilarien ja 
rakennuksen uunien ja peruskivien valinnassa oli nähty suurta vaivaa mahdollisimman 
vähämagneettisen kivilaadun löytämiseksi. Magneettisten rekisteröintien kannalta 
on erittäin tärkeää, ettei vaihteluhuoneessa ole ylimääräistä magneettisuutta, joka 
vääristäisi magneettikentän luonnollista vaihtelua. Tärkeää oli myös pitää rakennuksen 
lämpötila mahdollisimman vakaana, jolloin magneettikentän rekisteröinnit antaisivat 
tarkimmat tulokset. Tähän päästiin rakentamalla koko talo kahdesta sisäkkäisestä 
hirsikerroksesta. 
 Saksalaiset sotajoukot tuhosivat observatorion kaikki rakennukset Lapin sodassa 
1944, jolloin vaihteluhuonekin paloi kokonaan (ks. Luku 9) (Kuva: Ilmatieteen laitos).
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Magneettiset häiriöt ja revontulien esiintyminen ovat samanaikaisia ilmiöitä. Niistä 
Keränen kertoo radioesitelmänsä (9.11.1955) käsikirjoituksessa (”Observatorion hoi-
tajana Sodankylässä”):
 

... Mielenkiintoisia aikoja talvella olivat magneettiset myrskyt ja revontulet. 
Myrskyjen sähköiset vaikutukset aiheuttivat observatoriossa suuria maasähkövirtoja. 
Tällöin lennätin lakkasi toimimasta ja observatorion puhelin alkoi kilahdella 
kiivaasti. Silloin noustiin tarkastamaan onko taivaalla revontulia ja käytiin 
tähystämässä magneettisten rekisterikojeiden vilkasta toimintaa. Revontulta näkee 
Sodankylässä melkein jokaisena kirkkaana iltana ja yönä, tavallisesti vain heikkona 
matalana, vaaleana ja tasaisena kaarena pohjoisella taivaalla, mutta välistä 
värillisinä ja mitä vaihtelevimpina muotoina, säteinä, esirippuina, kruunuina 
ja läikehtelevinä loimuina. Sellaista ilotulitusta ei voinut jättää katselematta. 
Valovoimakkuus revontulien poimukohdissa oli joskus niin suuri, että se loi puiden 
varjot lumen pinnalle kuutamonkin aikana. ...

Syksy 1915 oli kiireistä aikaa Sodankylän observatoriossa. Varsinaiset mittaukset oli 
saatu rutiinikäyttöön ja Jaakko Keräsellä oli aikaa paneutua tulosten muokkauksiin 
julkaisuja varten. Hän aloitti muun muassa Sodankylän magneettisen vuosikirjan 
toimittamisen vuodelta 1914. Suomalainen Tiedeakatemia oli perustanut Sodanky-
län observatorion tieteellisten tulosten ja aineistojen julkaisuja varten oman sarjan 
Veröffentlichungen des Geomagnetischen Observatoriums der finnischen Akademie der 
Wissenschaften, jossa Tiedeakatemian hallintokauden aikana (vuoteen 1997 saakka) 
ilmestyi 85 erillisjul kaisua, lähinnä magneettisten rekisteröintien vuosikirja-aineis-
toja. Vuoden 1914 vuosikirja painettiin vasta sota-ajan jälkeen vuonna 1921 olojen 
normalisoiduttua rauhan aikaan (Keränen, 1921b). Kyseinen vuosikirja oli ensim-
mäinen kansainväliselle tiedeyhteisölle suunnattu yleiskuvaus Sodankylän magneet-
tisen observatorion instrumentoinnista ja havaintotuloksista. Alan johtava tiedemies, 
saksalainen professori Adolf Schmidt Potsdamista kirjoitti Sodankylän vuosikirjan 
ilmestymisestä arvion Meteorologische Zeitschrift -lehteen vuonna 1921: 

... Uusi observatorio on pohjoisin kaikista jatkuvasti toiminnassa olevista  
magneettisista observatorioista, ja ainoa napapiirin sisäpuolella sijaitseva laitos. 
Näin Sodankylän observatorio laajentaa merkittävästi eurooppalaisten 
observatorioiden verkostoa. Erityisen ilahduttavaa on, että magneettiset havainnot 
ja niistä tehdyt julkaisut osoittavat, että Sodankylä, aivan alusta lähtien, on ottanut 
paikkansa ensiluokkaisena havaintoasemana.
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Olosuhteet vaikeutuvat observatoriossa

Maailmansodan taistelut eivät suoranaisesti koskettaneet Suomea sodan ensimmäisi-
nä vuosina. Venäjän sotakoneisto tarvitsi Suomen tuottamaa puutavaraa ja metallite-
ollisuuden tuotteita. Viennin vastineeksi maahamme saatiin leipäviljaa, jonka suhteen 
Suomi ei ollut omavarainen. Sodan pitkittyessä vienti ja tuonti tyrehtyivät, kun yh-
teiskunnalliset ja taloudelliset levottomuudet Venäjällä kiihtyivät. Viljaa ei enää saatu 
toimitettua Suomeen, mistä johtuen elintarvikepula kasvoi koko maassa. Talouden 
hiipuminen käynnisti nopean inflaation, joka sodan loppuvuosina lopulta romahdutti 
markan arvon. Näillä tapahtumilla oli välittömiä seurauksia myös Sodankylän ob-
servatorion toimintamahdollisuuksiin. Vuoden 1915 lopulla Melander kirjoitti (Kirje 
34, Liite 1) Keräselle Sodankylään siitä, että observatorion valtionapu vuodelle 1916 
on vaikean taloustilanteen vuoksi peruutettu ja kaikki suunnitelmat observatorion 
lisärakennuksien suhteen on keskeytettävä. Melander pohtii kirjeessään myös sitä, 
onko Sodankylän observatoriota lainkaan mahdollista ylläpitää nykyisessä laajuu-
dessaan, koska Tiedeakatemialla on vain niukasti varoja sellaiseen toimintaan. Eräs 
mahdollisuus olisi siirtää koko observatorio Meteorologisen keskuslaitoksen hallin-
taan. Kirjeessään Melander pyytää Kerästä laatimaan supistetun talousarvion vuodelle 
1916, jonka hän laatikin heti joulukuun alussa (Keränen 7.1.1915, Kirje 35, Liite 1). 
Tarkistetun menoarvion loppusumma oli 6 500 mk (21 300 eur), josta johtajan vuosi-
palkka oli 2 000 mk, assistentin 1 500 mk ja vahtimestarin 1 000 mk. Observatorion 
lämmitykseen, valaistukseen (öljyvalo) ja rekisteröintikoneiden valokuvauspapereihin 
ja muihin sekalaisiin menoihin oli varattu 1 400 mk. Palkat olivat menoarviossa re-
aalisesti laskeneet vuodesta 1913, jolloin Jaakko Keränen ja Siiri Pajari tehtäviinsä 
kiinnitettiin. Keräsen palkka pysyi nimellisesti samana, mutta assistentti Pajarin palk-
ka oli vain puolet alkuperäisestä. Käynnissä olevan maailmansodan vuoksi rahan arvo 
Suomessa laski nopeasti. Vuotuinen inflaatio53 oli 25-50 %, joten menoarvio ei pysy-
nyt kustannusten kasvun mukana varsinkaan seuraavina vuosina, jolloin rahanarvon 
lasku oli kiivainta.
 Koska elinolosuhteet Sodankylässä alkoivat käydä tukaliksi, Keräset olivat päät-
täneet hakeutua pois Sodankylästä Ouluun tai Helsinkiin. Mutta he palaisivat takaisin 
observatorion olojen jälleen normalisoiduttua. Observatorion melko alkeelliset asuin-
olot kahden pikkulapsen kanssa ja huononeva elintarviketilanne antoivat tälle ratkai-
sulle lisää perusteita. Jaakko Keränen kirjoittaa 30.3.1917 Melanderille Helsinkiin: 

53 Rahan arvon heikentyminen vuodesta 1913 vuoteen 1920 näkyy seuraavasti: vuonna 1913 yksi markka 
vastasi nykyrahassa 3.80 eur. Seuraavina vuosina arvo oli 3.80 (1914), 3,27 (1915), 2.42 (1916), 1.21 (1917), 
0.36 (1918), 0.40 (1919) ja 0.40 (1920) (Tilastokeskus rahanarvokerroin 1860–2012; www.stat.fi). Rahan 
arvosta hupeni vajaassa kymmenessä vuodessa noin 90 %.

http://www.stat.fi
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... Vaimoni kanssa on ollut meillä pitempiä keskusteluita ensi talvesta. Hän alkaa nyt 
kallistua sille suunnalle, ettei hän halua jäädä tänne, vaan siirtyy vanhempiensa luo 
Ouluun. ... 

Perheessä oli tuolloin puolitoistavuotias Liisa-tytär ja kuukautta myöhemmin syntyi 
poika Olli54. 
 Muuttopäätökseen Sodankylästä vaikutti myös Jaakko Keräsen väitöskirjan vii-
meistelyvaihe, mihin hän oli suunnitellut anovansa virkavapautta johtajan toimesta 
siirtyäkseen Helsinkiin työtä jatkamaan. Keränen pyysi Melanderia etsimään yliopis-
tolta sopivaa nuorta miestä, joka voisi ottaa observatorion johtajan viransijaisuuden 
(Keränen 24.3.1917, Kirje 48, Liite 1). Sijaiseksi Melander rekrytoi 23-vuotiaan filo-
sofian maisteri Heikki Lindforsin (1894–1918), joka otti observatorion johtajan teh-
tävät kesällä 1917. Keräset muuttivat syksyllä osaksi aikaa Ouluun Siiri Keräsen van-
hempien luokse, osaksi Paltamoon Jaakko Keräsen kotitalolle. Toimeentulo muodostui 
Jaakko Keräsen magneetikon palkasta ja Siirin assistentin tehtävistä.
 Tilanne observatoriossa muuttui, kun sisällissota puhkesi Suomessa tammikuussa 
1918. Observatorion vt. johtaja Lindfors tunsi velvollisuudekseen osallistua taisteluihin 
valkoisten puolelle ja keskeytti siitä syystä observatorion toiminnot 25.2.1918. Vahti-
mestari Moberg lähti hänen mukanaan rintamalle. Lindfors kirjoitti magneettisen re-
kisteröintihuoneen päiväkirjaan: 

Toiminta lopetetaan johtajan sotaanlähdön vuoksi ja aloitetaan jälleen, 
kun voitto on saatu (Levanto, 1920).

Hän osallistui kotikaupunkinsa Tampereen valtaukseen ja kaatui55 siellä Messukylän 
taisteluissa 28.3.1918. Keränen kirjoitti Sodankylästä Melanderille 5.6.1918: 

Lindfors-vainajan sotaanmeno on kaikista saamistani tiedoista päättäen ollut 
vakaumuksellinen teko. Täällä ovat useat henkilöt lausuneet hänelle epäilyksensä, onko 
hänen sopivaa jättää observatorio ja koettaneet saada hänen pysymään paikallaan. 
Hän itse näkyy myös viimeisiin saakka olleen epätietoinen tekonsa oikeutuksesta.

54 Olli Jaakko Keränen (1917–1939). Ollin nuorempi veli Pekka syntyi vuonna 1919. Molemmat pojat 
kaatuivat Talvisodassa 1939–1940 (http://kronos.narc.fi/menehtyneet/) (kts. Luku 9).

55 http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/main

http://kronos.narc.fi/menehtyneet/
http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/main
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Observatorio piti saada uudelleen käyntiin ja sitä tehtävää varten Keränen matkusti 
Sodankylään toukokuussa 1918. Kesäkuun lopulla observatorion kaikki rekisteröinnit 
olivat jälleen toiminnassa. Suomalaisen Tiedeakatemian observatoriotoimikunta oli va-
linnut uudeksi johtajaksi FM Elias Levannon56, joka astui virkaansa 1.7.1918. Samalla 
päättyi Keräsen yli neljä vuotta kestänyt monivaiheinen toimikausi Sodankylän mag-
neettisen observatorion johtajana.
 Jätettyään Sodankylän observatorion Keräsen suunnitelmissa oli saada magnee-
tikon viran tehtäviä laajennetuksi siten, että siitä tuleva palkkaus riittäisi perheen toi-
meentuloon. Melander oli ilmeisesti vienyt asian senaattiin raha-asiain valiokuntaan, 
mutta ilman tulosta. Määrärahoja ei voitu myöntää tällaisen viran vakinaistamiseen eikä 
toimenkuvan laajennukselle. Keränen kirjoittaa hieman katkeraan sävyyn Melanderille 
Oulusta Helsinkiin (Keränen 5.7.1918, Kirje 55, Liite 1): 

 
... Jos kerta senaatissa tulee puhe magneetikon virasta ja sen hoitamisesta  
sivuvirkana, on minun käsittääkseni ammatti jo viety sivuvirkain joukkoon  
ennenkaikkea palkkausehtojen puolesta. Voiko senaatti esittää tähän ammattiin 
päteviä henkilöitä, jotka ottavat sen päävirakseen sen tarjoamilla eduilla? ...

Aikaisemmasta kirjeestä (15.6.1918) käy ilmi, että Keräselle oli tarjottu Maanmittausy-
lihallituksen57 maantieteellisen osaston päällikön58 apulaisen väliaikaista virkaa heinä-
kuun alusta 1918. Keränen perustelee Melanderille tarkasti ne syyt, miksi hän on ai-
keissa ottaa vastaan tarjotun viran, mutta ei aio kuitenkaan jättää hyvälle alulle saatua 
meteorologista väitöskirjatyötään: 

... Viran vastaanottamisesta on ollut minulla paljon puhetta vaimoni ja vieläpä 
lähimpien omaisteni kanssa. Olemme tulleet siihen päätökseen, että kosk’ei nykyisten 
asiaintilain vallitessa Meteorologisen Keskuslaitoksen magneetikkona voi perheellinen 
mies mitenkään suuresti velkaantumatta tulla toimeen ja kosk’en taloudellisesti 
voi kohota niin ihanteelliselle tasolle, että virkaani laitoksella voisin huoletta pitää 
ainoastaan ”kunnia”virkana ja omistaa kaiken aikani tälle tieteelliselle työlle, johon 

56 Observatorion johtajan palkka oli kansalaissodan jälkeen pudonnut reaaliarvoltaan noin 3/4-osaan vuoden 
1913 tasosta, josta syystä Levanto hakeutui paremmin palkattuun toimeen koulumaailmaan oltuaan kolme 
vuotta Sodankylässä. Hän siirtyi opettajaksi Turun lyseoon ja oli myöhemmin saman oppilaitoksen rehtori.

57 Nykyisin Maanmittauslaitos
58 Virkaa hoiti 1915–1918 FT Heikki Mannermaa (1882–1918), joka kuitenkin kuoli kesken Keräsen 

hakuprosessia johtajan apulaiseksi.
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vuosien kuluessa olen suuresti mieltynyt, on parasta että suostun ottamaan tarjotun 
paikan. Työ aijotulla alalla tulisi edelleen olemaan tieteellistä laatua, vaikkakin 
yksinomaan järjestetty käytännön tarvetta silmälläpitäen. Koska tämä uusi ala 
ei vaadi erittäin suuria tieteellisiä opintoja, voin melkein alusta alkaen järjestää 
työni niin että iltapäivät voin käyttää yksinomaan omiin töihin ja valmistaa 
silloin keskeneräisen väitöskirjani. Myönnän, etten millään erikoisella halulla ryhdy 
siirtämään toimintaani uudelle uralle, sillä siksi lujat siteet pitävät minua kiinni 
näissä nykyisissä puuhissa. Ja jos olosuhteet olisivat säännölliset, en luultavasti jättäisi 
tämän tarjouksen takia syrjään tähänastista pääalaani. ...

 

Keräsen näkemyksen mukaan kyseessä olisi kuitenkin vain väliaikainen, taloudellista 
syistä johtuva poistuminen Meteorologisesta laitoksesta (Keränen 15.6.1918, Kirje 
54, Liite 1): 

... Onhan hyvin mahdollista, ettei aijottu ala tule minua erikoisesti miellyttämään. Silloin 
pyrin takaisin Meteorologisen Keskuslaitoksen palvelukseen, jos ilmestyy sopiva paikka. ...

Sopivan paikan odotuksessa meni kolme vuotta.
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M aanmittausylihallituksesta luvattua virkaa Keränen ei jostain syystä saanut, 
mutta uudet mahdollisuudet avautuivat hänelle, kun Geodeettinen laitos 
aloitti toimintansa 5.7.1918 senaatin maataloustoimikunnan59 alaisuudessa 
(Bonsdorff, 1920; Kakkuri, 2001). Nuori Suomen valtio perusti samoihin 

aikoihin useita uusia laitoksia, joiden tehtäviin kuuluivat valtakunnallisesti tärkeinä pi-
dettyjen toimintakokonaisuuksien ylläpito. Tällaisia olivat muun muassa valtion Me-
teorologinen keskuslaitos, jota koskevan asetuksen antoi Suomen senaatti 15.11.1918 
ja joka astui voimaan 1.1.1919. Itämeren tutkimuksen asema vakiintui 19.11.1918, kun 
Merentutkimuslaitos sai oman asetuksensa valtionlaitokseksi. Tehtävät siirtyivät Suo-
men Tiedeseuran alaisuudesta valtion virastoille, mikä ilmatieteen osalta oli ollut laitok-
sen johtajan Gustaf Melanderin monivuotinen pyrkimys ja päämäärä (Simojoki, 1978; 
Seppinen, 1988).
 Geodeettisen laitoksen johtajaksi kutsuttiin Ilmari Bonsdorff (1879–1950), joka 
oli Helsingin yliopiston tähtitieteen ja geodesian dosentti (Kemiläinen, 2002). Vuoteen 
1917 saakka Bonsdorff oli työskennellyt geodeettisissa ja tähtitieteellisissä tehtävissä 
Venäjällä Pulkovan observatoriossa (Kakkuri, 2008; Poutanen et al., 2008). Laitoksen 
päätehtäviin kuuluivat käytännön geodeettiset työt, jotka koostuivat I-luokan kol-
miomittauksista ja jotka olivat pohjana valtakunnallista laajuutta oleville kartastoille. 
Alemman luokan mittauksia tekivät myös Maanmittaushallituksen insinöörit. Tärkeä 
toimintakokonaisuus oli geodesian tieteellinen tutkimus. 
 Uudella Geodeettisella laitoksella tuli elokuussa 1918 haettavaksi kaksi geodeetin 
virkaa, joihin hakivat maisterit Jaakko Keränen, Aarne Rainesalo60 ja Yrjö Väisälä. Syys-
kuussa 1918 toiseen geodeetin toimeen valittiin fil. maisteri Y. Väisälä, mutta toinen 
virka jätettiin täyttämättä. Keräselle ja Rainesalolle annettiin 18 kuukauden pätevöi-
tymisaika kelpoisuutensa täydentämiseksi, mutta Keränen nimitettiin virkaatekeväksi 
geodeetiksi (Bonsdorff, 1920). Vaikka kaikken kolmen hakijan pätevyyden arviointi 
tapahtui hakuasiakirjojen perusteella, valintapäätökseen saattoi vaikuttaa sekin, että Il-
mari Bonsdorffin isä Ernst Bonsdorff kului Tiedeakatemian observatoriotoimikuntaan, 
joka hallinnoi Sodankylän geomagneettista observatoriota. Ernst Bonsdorff tunsi Ke-
räsen hyvin tämän Sodankylän kaudelta ja saattoi siksi antaa hänestä hyvät suositukset. 

59 Nykyisin Maa- ja metsätalousministeriö
60 Aarne Rainesalo (1892–?) oli myöhemmin Maanmittaushallituksen yli-insinööri. Hän oli Suomen 

Fotogrammetrisen seuran perustajajäsen (1931).
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Olihan Keränen kouliintunut magneettisiin mittauksiin Lapin erämaaolosuhteissa jo 
monen vuoden ajan. Magneettisissa mittauksissa tarvittavista teodoliiteista ja niillä teh-
tävistä astronomisista paikanmäärityksistä oli Keräsellä jo laaja kokemus, joka oli hyvä 
lähtökohta vaativiinkin geodeettisiin mittauksiin. Keräsen kannalta geodeetin virka oli 
tietysti taloudellisesti parempi, mutta toisaalta hänen virkaurallaan se merkitsi tietyn-
laista pysähdystä, sillä Keränen oli ollut observatorion johtaja ja nyt virka-asema oli 
vain virkaatekevä geodeetti. Toisaalta Keränen suhtautui geodeettisiin töihin suurel-
la huolella ja antaumuksella. Keväällä 1920 hän oli usean kuukauden opintomatkalla 
Saksassa Potsdamin geodeettisella laitoksella ja Berliinissä perehtymässä geodeettiseen 
tutkimustyöhön ja sai siten lisäpätevyyttä geodeettisiin tehtäviinsä. 
 Vastavalittujen geodeettien ensimmäisiä tehtäviä kesällä 1919 oli kolmiomittaus-
pisteiden kunnon tarkistus ja huolto. Keräsen johtaman retkikunnan kohteena olivat 
Helsingistä Viipuriin sijaitsevat mittapisteet, joita oli noin 20. Seuraavana vuonna vas-
taava matka suuntautui Ahvenanmaalle. Keräsen tehtäviin kuului myös saksankielisen 
geodeettisen oppikirjan suomentaminen geodeettien ja assistenttien koulutuskäyttöön 
sekä erilaiset geodeettiset laskutyöt.
 Keväällä 1920 Jaakko Keräsen pätevöitymisaika meni umpeen ja hänen virkansa ju-
listettiin uudelleen haettavaksi. Loppuvuodesta 1920 Keränen nimitettiin virkaan sen ai-
noana hakijana, mutta edelleenkin virkaatekevänä täyden pätevyyden puuttuessa.

Rajamittaus Korvatunturilla

Jaakko Keräsen ehkä tärkein työtehtävä Geodeettisella laitoksella oli johtaa retkikunta 
Korvatunturille, missä määritettiin Petsamon rajalinjan eteläisen päätepisteen maantie-
teelliset koordinaatit astronomisilla mittauksilla. Pohjoinen päätepiste sijaitsi Petsamon 
Maattimuotkassa Kalastajasaarennon ja mannermaan välisellä kannaksella (Kuva 17). 
Mittaukset siellä tehtiin FM Uuno Pesosen61 johdolla. Rajaviiva oli näiden kahden pis-
teen välinen 204 km pitkä suora linja, joka merkittiin myöhemmin maastoon ääripis-
teiden suuntatietojen perusteella. Kyseessä oli Suomen ja Neuvostoliiton välisen Tarton 
rauhan (1920) rajasopimuksen mukainen tehtävä, jota Suomen puolelta johti rajan-
käyntikomissio (Bonsdorff & Gustafsson, 1927). Sen puheenjohtajana toimi Geodeet-
tisen laitoksen johtaja Ilmari Bonsdorff. Komissio asetettiin tehtäväänsä tammikuussa 
1921 ja Petsamon rajan päätepisteet mitattiin huhtikuussa (Korvatunturi) ja kesäkuussa 
(Maattimuotka) 1921 (Kuva 17).

Huhtikuun 4. päivänä 1921 lähti rajaretkikunta kohti Savukosken Korvatunturia 

61 Uuno Pesonen (1892–1978) oli valtion geodeetti 1928–1959. Professori 1949 (Kakkuri, 2008).
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Lapissa. Sen johtajana toimi Jaakko Ke-
ränen ja jäseninä FM Yrjö Leinberg62 ja 
radioteknikko Vilkman. Mittalaitteina oli 
mukana muun muassa Hildebrandin uni-
versaalikone, radiovastaanotin ja siihen 
kuuluva 100 m pitkä kaapeli sekä neljä 
kronometriä. Radiolla vastaanotettiin ai-
kamerkkejä pituusasteen määritystä var-
ten (Bonsdorff & Gustafsson, 1927). 

Matkan ensimmäinen etappi oli Ro-
vaniemi ja sieltä matka jatkui hevoskyy-
dillä Savukoskelle63, missä retkikuntaan 
liittyi kaksi poromiestä ja kahdeksan 
ajoporoa. Savukoskelta Korvatunturille 
oli matkaa 125 km, mikä taitettiin poro-
jen vetäminä tai hiihtäen. Kohde Korva-
tunturilla saavutettiin kymmenen päivän 
matkanteon jälkeen 15.4. Keräsen ker-
toman mukaan retkikunnan varusteisiin 
kuului myös pullo konjakkia, vaikka Suo-
messa vallitsi kieltolaki. Väkijuomalla pa-
ranneltiin Leinbergin kuntoa, kun hän oli 
matkalla vaikeasti vilustunut. Korvatuntu-
rin juurelle (Kuva 18) noin 0.5 km länteen 
rajapisteestä rakennettiin laavu, jota käytet-
tiin leiripaikkana ja johon myös radiovas-
taanotin viritettiin.

62 Yrjö Leinberg (1896–?) työskenteli Geodeettisessa laitoksessa 1919–1933 assistenttina ja geodeettina. 
FT 1933. Myöhemmin hän siirtyi vakuutusalalle vakuutusmatemaatikoksi ja oli henkivakuutusyhtiö 
Suomen toimitusjohtaja 1950–1963.

63 Jaakko Keräsen yksityiskohtainen kertomus Korvatunturin matkasta on äänitetty rajamittausten 
50-vuotistilaisuudessa Geodeettisella laitoksella keväällä 1971. Tallenne on Geodeettisen laitoksen 
äänitearkistossa. 

Kuva 17. Petsamon alue Lapissa Suomen ja 
Neuvostoliiton välisen Tarton rauhansopimuksen 
(1920) mukaan. Itäisin raja on 204 km pitkä suora 
linja Korvatunturilta koilliseen Maattimuotkaan 
Kalastajasaarennolle. Korvatunturilta lähtee Pariisin 
rauhan (1947) mukainen rajalinja Inarin Paatsjoelle. 
Nykyisin Korvatunturista kuuluu Suomelle puolet toisen 
puolen jäädessä Venäjän puolelle. Suomen puoleinen 
alue kuuluu osana Urho Kekkosen kansallispuistoon 
(Lähde: Autoilijan tiekartta 1927).
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Kuva 18. Keräsen retkikunta Korvatunturin juurella huhtikuussa 1921. Tehtävänä retkikunnalla oli määrittää Korvatun-
turille Petsamon rajalinjan eteläisen päätepisteen tarkat maantieteelliset koordinaatit. Henkilöt vasemmalta oikealle: 
radioteknikko Vilkman, poromies Aleksi Hihnavaara64 ja Jaakko Keränen. Toinen poromies on Keräsen vasemmalla 
puolella nuotiosavun takana. Kuvan on ottanut retkikuntaan kuulunut FM Yrjö Leinberg (Kuva: Geodeettinen laitos).

Keränen kertoo muisteluissaan kuinka poromiesten silmät pyöristyivät hämmästyk-
sestä, kun keskellä erämaata heille tuiki tuntemattomasta radiovastaanottimesta alkoi 
kuulua vieraskielistä puhetta. 
 Ensimmäiset mittaukset tehtiin 17.4. Silloin määritettiin kellonkorjaus ja leveys-
aste tähtihavainnolla Pohjantähdestä. Yöllä vastaanotettiin Berliinin lähellä sijaitsevan 
Nauenin radioaseman lähettämät tarkat aikamerkit. Näin saatiin täydellinen tähtitie-
teellisten paikkakoordinaattien määritys suoritettua. Mittaukset uudistettiin seuraavina 
öinä. Laskujen jälkeen Korvatunturin rajapisteen koordinaateiksi (maantieteellinen le-
veys- ja pituusaste) virherajoineen saatiin:

Leveysaste φ = 68° 04’ 19.11” ± 0.36” N
 Pituusaste λ = 01h 57m 19.46 s ± 0.09s E = 29° 19’ 52.14” ± 1.35” E,

jolloin paikan virheeksi tulee noin 40 m. Nykyaikaisilla satelliittipaikannus-menetel-
millä (esim. GPS; Poutanen, 1998) päästään paikanmäärityksissä helposti alle puolen 
metrin tarkkuuteen.
 Retkikunta lähti paluumatkalle 21.4. ja saapui Savukoskelle kolmen päivän ajomat-

64 Aleksi Hihnavaara (1882–1938) eli "Mosku". Hän oli legendaarinen mutta kiistanalainen hahmo Suomen 
sisällissodan aikana valkoisten puolella (Kännö, 1992).
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kan jälkeen ja sieltä edelleen Sodankylän kautta Rovaniemelle. Sieltä Keränen sähkötti 
Helsinkiin Bonsdorffille ilmoittaen mittausmatkan onnistuneesta päätöksestä.
 

Takaisin Meteorologiselle laitokselle

Virka-asetelma Meteorologisella keskuslaitoksella muuttui Keräsen toivomaan suun-
taan sillä laitoksen ensimmäisen osaston (sääosasto) johtaja Oscar Johansson oli tou-
kokuussa 1921 nimitetty Helsingin yliopiston meteorologian henkilökohtaiseksi 
professoriksi. Virka oli ensimmäinen meteorologian oppituoli yliopistossa (Simojoki, 
1997). Näin sääosaston johtajan vakanssi tuli avoimeksi. Virkaa haki Keräsen ohella 
kaksi muuta henkilöä, mutta maatalousministeriössä Keränen katsottiin yksimielisesti 
pätevimmäksi. Maatalousministeri Kyösti Kallio nimitti 26.8.1921 Keräsen Meteoro-
logisen keskuslaitoksen ensimmäisen osaston johtajaksi, ja hän astui virkaansa syyskuun 
alussa (Seppinen, 1988). Näin Jaakko Keräsen ”harharetki” Geodeettisessa laitoksessa 
oli päättynyt ja hän pääsi takaisin kotilaitokseensa, mistä oli kolme vuotta aikaisemmin 
joutunut lähtemään pakottavista taloudellisista syistä. Keräsen siirtymistä keskuslaitok-
seen geodeetti Yrjö Väisälä piti hyvänä: 

Sinne Jaska on omiaan ja joutuu sopivaan seuraan 
täydentämään hyvin meteorologista laitosta. Väärällä 
uralla se Jaska onkin ollut, niinkuin alusta voi arvata 
(Lehto, 2004). 

Keräseltä vapautuneeseen geodeetin virkaan haki 
ja nimitettiin syksyllä 1921 Veikko A. Heiskanen65, 
Geodeettisen laitoksen tuleva johtaja (1949). 

Meteorologisella keskuslaitoksella Keränen jatkoi 
uusien meteorologisten töiden ohella kesken jääneitä 
magneettisia maastomittauksia Lapissa kesällä 1922.

Keränen valittiin vuonna 1950 Geodeettisen 
laitoksen neuvottelevaksi jäseneksi, missä tehtävässä 
hän osallistui muun muassa laitoksen virkanimitys-
päätöksiin aina vuoteen 1965 saakka. 

65 Geodeettisen laitoksen geodeetteja Yrjö Väisälä, Veikko A. Heiskanen ja Uuno Pesonen yhdisti työpaikan 
lisäksi myös lankoussuhde. He olivat avioliitossa Pielaveden kirkkoherra Mikko Levanderin (Levanto) 
(1863–1944) tyttärien kanssa: Martta (1894–?), Karin (1899–?) ja Aili (1908–?).

Kuva 19. Tarkoissa geodeettisissa 
mittauksissa käytetty teodoliitti 
”Hildebrandt”. Samalla laitteella 
Keränen teki astronomiset ja 
geodeettiset havainnot Korvatunturilla 
rajanmääritysmittauksissa. Laite on 
puolisen metriä korkea ja painaa useita 
kiloja (Kuva: Geodeettinen laitos).
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A ikaisemmissa luvuissa on jo viitattu Meteorologisen keskuslaitoksen toteut-
tamaan mittaushankkeeseen, jonka tavoitteena oli Suomen alueen mag-
neettinen kartoitus. Aloite tähän työhön tuli vuonna 1908 USA:n Carne-
gie-instituutista, joka oli perustettu vuonna 1904. Magneettisia mittauksia 

koordinoi Maamagnetismin osasto66 (Department of Terrestrial Magnetism). Sen kun-
nianhimoisena tavoitteena oli saada aikaan koko maapallon laajuinen geomagneetti-
nen kartoitus. Maalla ja merellä tehtävillä magneettikentän mittauksilla selvitettäisiin 
miten magneettikentän vektorikomponentit ovat jakautuneet eri puolilla maapalloa. 
Maamagnetismin osasto67 teki omia mittauksia, mutta vetosi kiertokirjeellään eri mai-
den magnetismista vastaaviin organisaatioihin mittauskampanjoiden käynnistämiseksi. 
Tällainen kirjelmä saapui myös Venäjän Tiedeakatemialle, missä ehdotettiin Venäjän 
alueen magneettista kartoitusta. Venäjän Tiedeakatemia teki puolestaan aloitteen Suo-
men Tiedeseuralle siitä, että Suomi hoitaisi kartoituksen omalla alueellaan. Hankkeen 
suunnittelu ja toteutus annettiin Meteorologisen keskuslaitoksen johtajalle Gustaf Me-
landerille (Melander, 1914; Keränen, 1934e; Simojoki, 1978). Jo vuonna 1910 Suomen 
senaatti myönsi varoja kartoitustyön aloittamista varten, joten itse työ voitiin käynnistää 
seuraavana kesänä. Samaan aikaan oli vireillä kenttämittausten tarvitseman vertausob-
servatorion perustaminen Sodankylään kuten Luvussa 3 on kuvailtu.

Aikaisemmat mittaukset

Magneettisia mittauksia Suomen alueelta on menneinä vuosisatoina tehty useita ker-
toja ja eri tarkoituksia varten. Mittaukset palvelivat rannikkoseuduilla merenkulkua 
erantohavaintojen kautta. Esimerkiksi Suomen rannikolta merenkulkijat tunsivat jo 
1500-luvulla suuren magneettisen häiriöalueen Jussarön ( Jussaari) läheltä Suomen-
lahdelta Hangon ja Porkkalan väliltä. Merenkulkuoppaissa 1600-luvulla paikka mai-
nitaan vedenalaisena magneettina, joka vetää kompassia puoleensa ainakin 10 km laa-
juudelta tehden magneettikompassin avulla tapahtuvan navigoinnin mahdottomaksi 
(Tigerstedt, 1899; Keränen, 1926e, 1934e). Jussarön lähistöllä tehtiin 1800-luvulla 

66 http://www.dtm.ciw.edu/about-mainmenu-85/history-mainmenu-87
67 Osaston johtajana toimi kuuluisa maamagnetismin tutkija Louis Agricola Bauer (1865–1932)

http://www.dtm.ciw.edu/about-mainmenu-85/history-mainmenu-87


69

Jaakko Keränen – Suomen Sääprofessori 

useita magneettisia mittauksia alueen mahdollisten rautamalmivarojen kartoittami-
seksi, mutta myös kompassin käyttäjien avuksi magneettisen häiriöalueen tarkem-
maksi paikantamiseksi (Keränen, 1926e,1926f ).
 Pitkin 1700- ja 1800-luvun alkua magneettisia mittauksia tehtiin eri puolilla 
Suomea lähinnä yksittäisten tutkijoiden toimesta. Tällaisia olivat muun muassa har-
rastelijatähtitieteilijä Anders Hellant (1717–1789) Torniosta (Tobé, 1991). Turun 
Akatemiassa fysiikan professori G. G. Hällström suoritti 1700-luvun lopulla mag-
neettikentän mittauksia säännöllisesti useita kertoja vuorokaudessa (Simojoki, 1978). 
Näiltä ajoilta on säilynyt magneettikentän mittalaitteita, jotka pelastettiin Turun pa-
losta vuonna 1827 (Nevanlinna, 2011). 
 Ulkomaalaiset magneetikot tekivät 1800-luvun alussa magneettisia kenttämit-
tauksia eri osissa Suomea osana laajempia tutkimusmatkoja. Huomattava norjalainen 
geomagneetikko Hans Christian Hansteen68 (1784–1873) mittasi maan magneetti-
kenttää vuosina 1820–1825 noin 40:llä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Hans-
teenin matka Suomesta suuntautui kohti Siperiaa, jossa hän teki laajan monivuotisen 
tieteellisen tutkimusmatkan Venäjän valtion rahoittamana (Simojoki, 1978). 
 Hansteenin jälkeen magneettisia mittauksia teki Pietarin Tiedeakatemian jäsen 
Ludwig Kämtz69 (1801–1867) useilla kymmenillä paikkakunnilla maassamme vuosina 
1847–1849. Näiden mittausten perusteella on jo mahdollista saada suuntaa antava käsi-
tys Suomen alueen magneettikentän jakautumisesta (Nevanlinna & Sucksdorff, 1976). 
Aivan 1900-luvun alussa Carl Alenius70 (1878–1964) suoritti Suomen maantieteellisen 
seuran toimeksiannosta magneettisia mittauksia kymmenellä eri paikkakunnalla (Ale-
nius, 1905). Hän tutki myös magneettikentän vaihteluja Helsingin ympäristössä, kun 
keskuslaitoksen suunnitelmissa oli siirtää Helsingin magneettinen observatorio kau-
pungin sähkömagneettisten häiriöiden ulottumattomiin maaseudulle (Alenius, 1908). 
Mittauksilla piti selvittää kuinka edustava on magneettisen observatorion rekisteröimä 
magneettikenttä suhteessa lähiympäristön (noin 20 km) magneettikentän arvoihin.
 Magneettisten mittausretkikuntien tulokset 1800-luvulla ja aivan 1900-luvun 
alussa jäivät yksittäisiksi alueellisiksi hankkeiksi eikä niiden perusteella ollut mahdollista 
saada yhtenäistä kuvaa magneettikentän yleisestä jakautumisesta maassamme. Mittauk-
set rajoittuivat enimmäkseen rannikkoseuduille, joten niiden perusteella oli mahdollista 
saada käsitys kompassineulan erannon vaihteluista maamme vesialueilla laivojen navi- 
gointia varten. Erantotiedot liitettiin jo varhain merikarttoihin ilmansuuntia osoitta-
vaan suuntaruusuun.

68 Hansteen oli Gaussin ohella varhaisen 1800-luvun merkittävin geomagnetismin tutkija. 
69 Saksalaissyntyinen Kämtz oli meteorologian ja geomagnetismin tutkija. Hän oli Tarton yliopiston fysiikan 

professori (1842) ja Pietarin tiedeakatemian jäsenen Adolf Kupfferin seuraaja.
70 Alenius oli matemaattisten aineiden lehtori mm. Turussa ja Turun kauppakorkeakoulun matematiikan 

professori (1929–1945), FT 1903.
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Kuva 20. Suomen magneettisissa kartoitustöissä käytetty kro-
nometri vuodelta 1910 Ilmatieteen laitoksen museo- 
kokoelmasta. Kello on edelleen käyttökunnossa 
(Kuva: Ilmatieteen laitos).

Kuva 21. Magneettikenttävektorin kallistuskulmaa mittaava 
laite, inklinometri, joka oli käytössä Suomen magneettisessa 
kartoitustyössä. Pystykehältä luetaan mikroskoopin avulla 
magneetin kärkien asento kulma-asteikolta, kun kehä on 
suunnattu magneettiseen pohjois-eteläsuuntaan (Kuva: 
Ilmatieteen laitos).
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Meteorologisen keskuslaitoksen mittaukset

Gustaf Melanderin laatiman suunnitelman mukaan koko Suomen magneettinen kar-
toitus edellyttää noin 1000 pisteen mittausta, jolloin pisteiden välimatkaksi tulee kes-
kimäärin 20 km, joten yksi piste edustaa noin 400:n km2 laajuista aluetta. Käytännön 
mittaustyöt alkoivat kesällä 1910, jolloin FM Elias Hintikka suoritti mittauksia Helsin-
gin ja Tornion välisellä alueella 16:lla pisteellä. Liikkeellä oli kesäisin kaksi mittausretki-
kuntaa, jotka tekivät magneettisia havaintoja eri puolilla Suomea. Pääosa suunnitellusta 
mittaushankkeesta (910 mittauspistettä) saatiin valmiiksi jo vuoteen 1919 mennessä. 
Havaintotyöt vuosina 1910–1928 jakaantuivat seuraavien henkilöiden osalle:

Taulukko 1. Suomen alueen magneettinen kartoitustyö. Havaitsijat ja mittauspisteiden lukumäärä.

Havaitsija Vuodet Mittauspisteidenlukumäärä

E. A. Hintikka 1910–1911, 1916–1918 170

J. Keränen 1911–1918, 1922–1928 380

V. Väisälä 1912–1918 286

J. V. Koistinen 1912 33

Y. Väisälä 1913–1915 120

B. Hedström 1913 17

Y. Latvio 1917 6

V. A. Heiskanen 1919 28
yht. 1040

Mitattavat magneettikentän komponentit olivat deklinaatio (D), inklinaatio (I) ja 
horisontaalikomponentti H (komponenttien tarkemmat määrittelyt ovat Liitteessä 
2). keskuslaitokselle oli hankittu maastomittauksia varten magnetometrejä siten, että 
ainakin kaksi retkikuntaa saattoi oli liikenteessä samaan aikaan. H- ja D-kompo-
nenttien havaintoihin oli kolme Chasselonin laitetta ja inklinaation mittauksiin neljä 
Doverin inklinometriä (Keränen, 1933a). Laitteiden toimintaperiaatteet on esitetty 
Liitteessä 2. Paljon aikaa ja vaivaa nähtiin magneettisten mittalaitteiden kalibrointei-
hin, jotka tehtiin ensin Pavlovskin observatoriossa Venäjällä ja myöhemmin Sodan-
kylässä. Vertailut kenttälaitteiden ja observatoriokojeiden välillä piti tehdä aina ennen 
maastomittauksia ja niiden jälkeen, jotta mahdolliset muutokset koneiden vakioissa 
saataisiin selville mittaustuloksien korjauslukemiksi.
 Sopivat mittauspaikat valittiin etukäteen maastokartoilta, joista saatiin myös 
pisteiden maantieteelliset koordinaatit. Niitä tarvittiin astronomisissa havainnoissa, 
joilla määritettiin mittapisteen todellinen pohjoissuunta magneettisen erannon mit-
tauksessa. Samalla paikalla tehtäviä myöhempiä mittauksia varten maastosta valit-
tiin selkeästi näkyvä kiintopiste (miiri) (esimerkiksi pisteelle näkyvän kirkontornin 
risti tai läheisten rakennuksien savupiippu tms.), jolloin seuraavilla kerroilla ei ole 
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tarpeellista tehdä astronomista suunta-
mittausta, kun miirin suunta (atsimuut-
ti) oli laskettu. Tähtitieteellinen mittaus 
tehtiin joko Auringosta tai, jos havain-
not suoritettiin illalla, kirkkaista tähdistä 
kuten esimerkiksi Pohjantähdestä (Kuva 
22). Kronometristä saatiin laskuja varten 
tarkka aika, joka varmistettiin Auringon 
korkeuskulman havainnoista saatavilla 
tiedoilla (Keränen, 1917b, c, d). 
 Mittauksia kertyi vuosittain tyypil-
lisesti yli 100 (Taulukko 2). Mittausjaksot 
kestivät tavallisesti kesäkuusta elokuuhun. 
Pohjois-Suomen ja Lapin alueen mag-
neettisista mittauksista vastasi Jaakko 
Keränen, Vilho ja Yrjö Väisälän osalle tuli 
Itä- ja Keski-Suomi (Väisälä, 1920, 1921, 
1926) ja Elias Hintikan aluetta oli Län-
si-Suomi ja saaristot (Hintikka, 1927).
 Matkat mittauspisteiden välillä tait- 
tuivat Etelä-Suomessa teitä pitkin hevos- 
vaunulla (Kuva 24), mutta Lapin tiettö- 
millä taipaleilla ainoa kulkuväline oli 
soutuvene, jolla kuljettiin joki- ja järvi-reit-
tejä pitkin. Niitä varten Jaakko Keräsellä 
oli matkanteon apuna pieni perämoottori. 
Eräänä kesänä Väisälän veljeksillä oli käy-
tössään sivuvaunullinen moottoripyörä. 
Rannikolla ja saaristossa matkat tehtiin 
joko purjeveneellä tai säännöllistä reittiä 
kulkevilla höyrylaivoilla. Tavallisesti yhtä 
mittauspistettä varten meni kokonainen 
päivä. Herkät mittalaitteet vaativat eri- 
tyistä huolellisuutta kuljetuksien suhteen. 
Laitteet oli särkymisen varalta pakattu 
pehmusteilla varustettuihin kantolaatikoi-
hin. Tarkkuuskello (kronometri, Kuva 20) 
pidettiin hevoskyydin aikana sylissä, jotta 
vaunujen tärinä ei vaikuttaisi kellon käyn-
tiin (Kuva 24).

Taulukko 2. Suomen alueen magneettinen kartoitustyö. 
Mittauspisteiden vuosittainen kertymä.

Vuosi Havaintopisteiden lukumäärä

1910 16

1911 101

1912 130

1913 115

1914 125

1915 125

1916 118

1917 99

1918 53

1919 28

1920 -

1921 -

1922 22

1923 25

1924 11

1925 12

1926 -

1927 24

1928 35

Kuva 22. Miirin atsimuutin mittaus Pohjantähden 
(Polaris) avulla Kilpimäen (Rautalampi) magneettisella 
pisteellä 20.8.1913 illalla klo 19 jälkeen Vilho Väisälän 
havaintojen mukaan. Ylhäällä oikealla on (osa) atsimuutin 
(A) yleisestä laskukaavasta. Laskutoimitukset on tehty 
logaritmitaulujen avulla alempana. Tuloksena on havainto- 
paikan miirin atsimuutti (atsimuuttihavainnoista on 
kirjoittanut tarkemmin Jankowski & Sucksdorff, 1996).
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Kukin magneettinen komponentti (H, 
D ja I) mitattiin kahdella mittaussarjalla, 
joista jokainen kesti lähes tunnin. Mitta-
piste merkittiin laakealla kivellä ja siihen 
kaiverretulla suuntaristikolla mahdollisia 
myöhempiä mittauksia varten. Keränen 
(1924b) arvioi keskimääräiseksi havainto-
virheeksi 5 nT H:ssa, 1.2’ D:ssä ja 0.7’ I:ssa, 
joista laskemalla saadaan Z:n virheeksi71 
noin 30 nT. Nykyaikaisilla magnetomet-
reillä (esimerkiksi DI-Flux ja protonimag-
netometri) päästään tarkkuuksiin, joissa 
virhe on noin 1/10-osa Keräsen tuloksista 
( Jankowski & Sucksdorff, 1996).

71 Virhearvio perustuu Z:n lausekkeeseen (Liite ) Z = H cos I, mistä saadaan virheelle ∆Z = dH cos I + H dI/
cos2I. Jos ∆H on 5 nT ja dI = 0.5', I = 72° ja H = 13 000, on Z:n virhe ∆Z = 30 nT.

Kuva 23. Jaakko Keränen (vasemmalla) ja hänen 
mittausapulaisensa FM B. Hedström Mieslahden 
magneettisella mittauspisteellä kesällä 1911. Teltan 
sisällä on magneettikentän mittauslaite "Chasselon". 
(Kuva: ilmatieteen laitos)

Kuva 24. Jaakko Keränen hevoskärryjen ohjaksissa 
magneettisen mittausretkikunnan matkalla Mieslahdella 
Keräsen kotitalon tuntumassa kesällä 1911. Hänen vierel-
lään on assistentti B. Hedström, joka varjelee sylissään 
mittauksissa tarvittavaa tarkkuuskelloa, kronometriä. 
Kelloa piti varjella tarpeettomilta tärähdyksiltä, jotta 
laite pysyisi pitkään ajassaan. Keräsen takaa kurkistaa 
tuntematon mies. (Kuva: ilmatieteen laitos)
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Varsinkin Lapin vaikeakulkuisessa maastossa matkanteko oli työlästä ja raskasta. Päi-
vätaipaleet tehtiin usein myös jalkaisin painavia laitteita kantaen. Kuukauden aikana 
matkaa kertyi tavallisesti 500–600 km. Yöpyminen tapahtui autiotuvissa tai paikallis-
ten asukkaiden luona. Hyvän käsityksen mittausolosuhteista Lapissa saa Keräsen assis-
tentin Yrjö Latvion (1891–1972) kirjeistä kotiväelleen72. Hän kuvailee mittausmatkaa 
Keräsen kanssa kesällä 1917. Matka alkoi Sodankylän observatoriolta veneellä pitkin 
Kitisen jokea ylös luoteeseen kohti Pomokairaa.

... [7.7.1917] Lähdettiin moottorilla ajamaan ylös Kitistä. Illalla tehtiin havainnot 
ja oltiin saunassa. Talo oli oikein hyvä. Seuraavana päivänä jatkettiin taas matkaa. 
Olikin nyt vaikea taival edessä 8:an kosken ylös täytyi vetää köydellä vene, mutta 
hyvin se nousi meillä kolmella ilman apua. Cotter73 on innokas auttaja, mutta 
tottumaton. Ei aina tahdo käsittää mitä olis tehtävä, vaikka koittaa hänelle 
selittääkin. Koskilla täytyy olla toisinaan nopea. Monasti hän luiskahti kiveltä 
veteen ja kastui jalat. Ensikertalaisen oppirahoja! Myöhemmin sääsket olivat hänelle 
kauhistus.
 Aitassa nukuttiin. Kurja talo. ... Oli jokunen pitkä ja vaivaloinen koski 
kulettava. Koitettiin ajaa nivoja moottorilla. Koskien vaivojen päälle taas 
kylvettiinkin Ukkolassa. Saatiin olla kuivalla ruoalla. Oli talot niin huonoja, ettei 
oltu edes maitoa antaa. Eräässä talossa ei ollut väellä leipää ollenkaan, söivät petäjän 
kuorta ja kalaa. Kun lähdettiin talosta eteenpäin, niin katkesi meiltä potkurin akseli 
ja potkuri putosi veteen. Pitkien etsiskelyjen jälkeen löydettiin potkuri. Minä koitin 
sukeltamalla saada se sieltä, mutta en onnistunut, oli vesi niin kylmää. Täytyi alkaa 
soutaa ja sauvoa virtaa ylös. Kova työ, mutta ei ollut taloon (Laiti) enään kuin noin 
6 km. Sitten mentiin illalla taas ponnistusten päälle saunaan. Ruoka maistui hyvältä. 
Meillä oli eväänä riisiryynejä. Niistä keitettiin puuroa runsaasti. Seuraavana 
päivänä käytiin Pokassa74, sillä suunnalla etäisin havaintopaikkamme, osaksi käyden  
osaksi veneellä. Cotter putosi pienen jokeen. Ei kastunut kuin jalat. ...
 ... Tulokseksi tuli, että minä läksin kävellen rikkinäinen moottori mukanani 
Sodankylän kirkolle. Kova urakka siitä tuli, mutta kyllä moottori on vaivat 
sitten monin kerroin palkinnut. Minulla tuli kävelyä noin 80 km. Saavuin 
Juhannuspäivänä kirkolle. Juhannus-aaton vietin siis ypöyksin maantiellä, mutta 
Tähtelässä maistui sapuskat hyvältä seuraavan päivänä. Sitten lähdin moottorin 

72 "Yrjö Latvion Lapin matkojen kirjeet 1913–1917". Julkaisematon valokuva- ja kirjekokoelma, jonka ovat 
toimittaneet Eeva ja Kari Ennola.

73 Arthur Cotterista tarkemmin: Keränen 8.3.1917, Kirje 39, Liite 1.
74 Pokka on Kitisen jokilatvoilla sijaitseva kylä. Sen kautta kulkee nykyään seututie 955, joka yhdistää Inarin 

ja Kittilän asutuskeskukset toisiinsa. Keränen palasi Pokan mittauspaikalle 53 vuotta myöhemmin kesällä 
1970 Ilmatieteen laitoksen silloisen magneettisen mittausryhmän mukana (ks. Luku 12).
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akseli korjattuna ajamaan pyörällä pohjoista kohden. 2:lta päivällä läksin kirkolta, 
4 aamulla olin Vuotsossa, missä maisteri Keränen ja Cotter odottivat. Pyörän kumi 
vuosi ja täytyi pumpata ilmaa sääskien kiusaamana. Syötiin vahvasti ja taas illalla 
saunaan. Seuraavina päivinä moottorilla jokia pitkin. Niin ollaan sillä kuljettu jo 
600 km. Hyvin voin. Evästä saatiin lisää täältä, tullaan hyvin toimeen. 
- Hyvää vointia. Yrjö

Brittiagentti Keräsen matkassa

Kuten Yrjö Latvion matkakertomuksesta (s. 73–74) käy ilmi, Keräsen ja hänen apu-
laisensa mukana oli Ison-Britannian kansalainen Arthur Cotter (1878–1961). Hän 
oli työskennellyt englanninopettajana Helsingin Kauppakorkeakoulussa vuodesta 
1911 lähtien ja englantilaisten sanomalehtien kirjeenvaihtajana Suomessa jo 1900-lu-
vun alussa. Kielitaitoinen Cotter hallitsi täydellisesti sekä suomen että ruotsin ja tunsi 
muutenkin Suomen olosuhteet hyvin. Hän julkaisi oppikirjoja suomeksi kauppaoppi-
laitoksia varten (Cotter & Bohnhof, 1924). 
 Ensimmäisen maailmansodan alussa Cotterista tuli Ison-Britannian Secret Intelli-
gence Servicen edustaja Suomessa (Kotakallio, 2014a, b), jolla oli erilaisia tiedusteluteh-
täviä maassamme. Cotterin toiminta herätti myös Suomen valtiollisen poliisin (Valpo) 
mielenkiinnon ja hänestä on poliisin arkistossa oma seurantakansionsa muiden agentti-
toimintaa harjoittaneiden henkilöiden kanssa. Toisaalta Suomi, osana Venäjän valtakun-
taa, kuului Iso-Britannian liittolaismaana maailmansodan ympärysvaltoihin, joten kovin 
vaarallisina eivät turvaviranomaiset pitäneet Cotterin toimintaa isänmaansa hyväksi. 
 Keränen oli tutustunut Cotteriin jo vuoden 1915 aikana, kun hän tarvitsi kie-
lentarkistusta englanninkielisiin julkaisuihinsa (Keränen, 1917b, c, d; kirjeet 39 ja 46). 
Kyseessä olivat vuosina 1913–1915 Lapissa tehtyjen magneettisten mittausmatkojen 
raportit ja tulokset. Venäjän viranomaiset olivat kieltäneet saksan käytön tieteellisissä 
julkaisuissa, koska Saksa oli vihollismaa ensimmäisen maailmansodan aikana eikä mi-
tään vastapuolta hyödyttävää tietoa saanut levittää saksaksi.
 Keränen oli keväällä 1917 suunnittelemassa uusia magneettisia mittauksia 
Suomen magneettisen kartoitusohjelmaan (Keränen 24.3.1917; Kirje 48, Liite 1). Cot-
ter oli tarjoutunut matkalle apulaiseksi, jolloin hän voisi toteuttaa tiedustelutehtävänsä 
Lapin oloista. Tuskin Keränen oli aivan tietämätön Cotterin tästä roolista. Vastaavan 
matkan Cotter oli tehnyt edellisen vuoden syksyllä. Tällöin kohteena oli aktivistien ja 
tulevien saksanjääkärien etappipaikka Hyrynsalmella Hallan talolla. Siellä Cotter joutui 
saksalaismielisten aktivistien tukijoiden vihan kohteeksi. Hänet tunnettiin englantilai-
sena “vakoojana”, jonka toimia ei katsottu hyvällä (Lehtola, 2012).

Lapin matkaa varten Keräsen ryhmän jäsenet tarvitsivat niin sanotun kuvernöörin 
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passin, jota ilman ei alueella voinut luvalli-
sesti liikkua (Keränen 24.3.1917; Kirje 48). 
Passin myönsivät Helsingin poliisiviran-
omaiset, jotka siis näin ollen tiesivät Cot-
terin liikkeistä Lapissa. Maaliskuussa 1917 
Venäjällä tapahtui niin sanottu helmikuun 
vallankumous, jolloin Keisari Nikolai II 
pakotettiin luopumaan kruunustaan. Ajat 
olivat levottomat. Kaikenlainen tiedustelu-
toiminta oli huipussaan radikaalisti muut-
tuneiden poliittisten olosuhteiden vuoksi. 
Suomen itsenäisyys toteutui joulukuussa. 
Sisällissota puhkesi pian sen jälkeen.

Cotterin Lapin–matka Keräsen 
kanssa kesti yli kaksi kuukautta kesä-elo-
kuussa 1917 ja matkakilometrejä kertyi 
yli 500. Kohteena olivat Sodankylän itä- 
ja länsipuoliset alueet. Matka taittui jalan 
tai jokiveneellä kuten Keräsen varsinainen 
assistentti Yrjö Latvio kertoo kirjeissään 
kotiväelleen Helsinkiin (s. 73–74). Lapin 
tiettömillä taipaleilla ei luulisi olevan 
suurta merkitystä valtiollisen tiedustelun 
kohteena, mutta ehkä Cotteria kiinnos-
ti myös Sodankylän uusi observatorio ja 

siellä tehtävät magneettisen mittaukset. Toisaalta Cotterin tiedustelutehtäviä Muur-
mannissa loppuvuodesta 1918 auttoivat hänen Lapin–matkoillaan kertyneet kokemuk-
set alueen yleisistä olosuhteista.
 Arthur Cotterilla oli yhteyksiä myös suomalaisiin poliittisiin vaikuttajiin. Eräs tärkeä 
henkilö oli Rudolf Holsti (1881–1945), Suomen ulkoministeri 1919–1922, joka piti Cot-
teria “todellisena Suomen ystävänä”. Toisaalta Suomen armeijan yleisesikunnan tiedustelu- 
osasto katsoi hänen olevan “valtionsa ovela salaisuuksien ostaja” (Kotakallio, 2014a, b). 
Tietty salamyhkäisyys näkyykin Cotterin toiminnassa, mikä kuitenkin on varsin yleistä 
kaikkien maiden tiedusteluorganisaatioiden olemuksessa.Tilanne Cotterin toiminta-
edellytysten kannalta kääntyi huonommaksi Suomen sisällissodan loppuvaiheissa 1918, 
koska hän piti yhteyksiä punaisiin ja kritisoi saksalaisia ja heidän johdollaan tapahtunutta 
Helsingin valtausta. Cotter oli poliittiselta kannaltaan kallellaan vasemmiston suuntaan. 
Hänet karkotettiinkin Suomesta kesällä 1918, kun saksalaiset olivat informoineet suo-
malaisia tämän epäilyttävistä toimista. Valkoisen Suomen saksalaissuuntauksella vahvis-
tetussa poliittisessa ilmapiirissä ei ollut tilaa Cotterin kaltaiselle tiedusteluagentille.

Kuva 25. Helsingin Kauppakorkeakoulun englannin 
opettaja Arthur Cotter (1878–1961) tohtorinviitassaan ja 
-hatussaan 1910-luvun alussa. Hän oli Jaakko Keräsen 
mukana Lapissa kesällä 1917 magneettisten mittausten 
apulaisena (ks. Keräsen kirjeet 39, 46, 48 ja 51, Liite 1). 
Todennäköisesti Keräsen tietämättä Cotter oli myös 
British Intelligence Servicen agentti ja tiedusteluyksikön 
johtaja Suomessa (Kotakallio, 2014a, b). Suomen 
turvaviranomaiset karkottivat hänet maasta vuonna 
1918 vakoiluepäilystä ja vasemmistosympatioista 
johtuen (Kuva: Atelier Apollo/Museovirasto).
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Sodan jälkeen Cotter palasi vielä Suomeen ja toimi jonkin aikaa Ison- Britannian 
lähetystön lehdistöattaseana. Hänen oleskelulupaansa ei enää uusittu Tarton rauhan 
jälkeen 1920. Cotter matkusti Suomesta Yhdysvaltoihin, missä hänet vihittiin papik-
si. Toisen maailmansodan jälkeen Cotter vaikutti Irlannissa kirkollisissa tehtävissä. 
Hän kuoli vuonna 1961 Dublinissa.

Magneettiset merimittaukset

Meteorologisen keskuslaitoksen aloittama magneettinen kartoitustyö päättyi 
1920-luvun lopulla. Viimeisinä kartoitusvuosina mittaukset tehtiin yhteistyössä ruot-
salaisten ja virolaisten tutkijoiden kanssa Itämeren eri osissa (Keränen & Ödelsiö, 
1926f, 1927c). Viron ilmatieteellisellä laitoksella oli käytössään merellä tapahtuviin 
magneettisiin mittauksiin soveltuva 18-metrinen purjealus Cecilie, jota operoitiin Itä-
merellä merikapteeni A. von Gernetin75 johdolla (Gernet, 1926). Laiva oli aikanaan 
ensimmäinen magneettisiin mittauksiin soveltuva tutkimusalus Euroopassa. Suomen, 
Ruotsin ja Viron ilmatieteellisistä ja magneettisista mittauksista vastaavien laitoksien 
johtajat pitivät kesällä 1924 kokouksen Helsingissä, jossa sovittiin seuraavana kesänä 
tehtävistä magneettisista merimittauksista Itämeren eri osissa. Suomalaisen osapuo-
len intressissä oli kartoittaa maan merialueista ne, jotka eivät olleet aikaisempien mit-
tauksien kohteina. Tällaisia paikkoja olivat Ahvenanmaan läntinen saaristo, Meren-
kurkku ja Suomenlahden itäiset kolkat. Jaakko Keränen oli mukana Cecilie-aluksella 
ja hän suoritti mittaukset Suomen osalta, joita kertyi yli 20. 
 Myöhemmin Cecilie teki mittauksia76 koko Itämerellä ja tuloksista saatiin en-
simmäinen yhtenäinen esitys Itämeren alueen magneettisen erannon jakautumises-
ta (Slaucitajs, 1929, 1930), mutta myös laivojen navigoinnin kannalta tärkeitä tietoja 
magneettisesti häiriöisistä alueista. Mittauksissa paljastui muun muassa laaja ja voima-
kas magneettinen häiriö Ahvenanmaan ympärillä (Keränen, 1926f ). Mittausretkikun-
nan tulokset julkaistiin merialueiden magneettisuutta kuvaavien karttojen muodossa 
yhdessä alkuperäisten mittaustulosten kanssa (Keränen & Ödelsiö, 1926f, 1927c).
 Myöhemmin vuosina 1939 ja 1950 suomalais-ruotsalaisena yhteistyönä tehtiin mag-
neettisia merimittauksia Pohjanlahdella (Keränen, 1951c). Mittaukset suoritettiin ruotsa-

75 Adam von Gernet (1878–1944) oli virolais-venäläinen meriupseeri, joka oli jäänyt Viron valtion 
palvelukseen maan itsenäistyttyä vuonna 1920. Gernet oli 1930-luvulla Viron armeijan esikunnan 
hydrologisen ja topografisen toimiston johtaja.

76 Toisen maailmansodan jälkeen vastaavanlainen magneettikentän merimittauksiin soveltuva 53-metrinen 
tutkimusalus (kuunari) Zarya rakennettiin vuonna 1952 Suomessa Turun telakalla sotakorvaustuotteena 
Neuvostoliiton Tiedeakatemialle. Alus on purjehtinut useimmilla maapallon merialueilla. Se kartoitti 
Itämeren magneettista tilaa 1970- ja 1990-luvulla (Sas-Uhrynowski et al., 2001). Hankkeessa oli mukana 
myös Ilmatieteen laitos Suomenlahdella tehtyjen mittausten kautta (Sucksdorff, 1984).
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laisella Kompass-tutkimusaluksella, mutta lopulliset tulokset julkaistiin vasta 2000-luvulla 
(Borg & Sucksdorff, 2003). 
 Meteorologisen keskuslaitoksen magneetikkojen tuottamat havaintoaineistot on jul-
kaistu laitoksen Maamagneettisia tutkimuksia -sarjassa yhteensä 16:ssa niteessä. Niissä on 
yksityiskohtaiset kuvaukset mittausmenetelmistä ja tuloksista. 

Magneettisten mittauksien muokkaus: havainnoista kartoiksi

Edellisessä luvussa kuvaillut magneettiset mittaukset antavat tulokseksi kunkin mit-
tauksen aikana vallinneen magneettikentän keskiarvon. Saatu lukema voi kuitenkin 
poiketa mittapisteen magneettikentän todellisesta arvosta, jos magneettikentän ai-
kamuutokset siinä kohtaa poikkeavat paljon alueella vallitsevasta magneettikentästä. 
Magneettisissa aluemittauksissa mitattu magneettikenttä (m) korjataan (redukoidaan) 
vastaamaan alueen magneettikentän vaihtelujen vuosikeskiarvoa käyttämällä korjaus-
tietona kantaobservatorion (tässä Sodankylä tai Pavlovsk) magneettikentän rekiste-
röintitulosta (M) samalta ajanhetkeltä (Nippoldt et al., 1929; Chapman & Bartels, 
1940). Observatorion jatkuvien rekisteröintien perusteella tiedetään magneettikentän 
vuosikeskiarvo (Mo) aina kokonaisen vuoden havaintojakson jälkeen. Kenttäolosuh-
teissa mitattu lyhyttä ajanjaksoa kuvaava magneettikentän arvo (m) korjataan vastaa-
maan mittapisteen magneettikentän vaihtelujen vuosikeskiarvoa (mo):

mo = m - (M - Mo),

missä siis oletetaan, että observatoriossa rekisteröidyn mittaushetkeä vastaavan ajan 
magneettikentän poikkeama M - Mo on sama myös mittauspaikalla. Riittävän suu-
rella tarkkuudella näin onkin, varsinkin Etelä-Suomessa, missä havaintopaikat eivät 
olleet kaukana Pavlovskin observatoriosta. Yleensä katsotaan, että yhden observato-
rion havaintoja voidaan käyttää kenttämittausten redukointiin, jos havaintopiste on 
enintään 500 km etäisyydellä havaintopaikasta ja magneettikenttä on rauhallisessa 
tilassa (Chapman & Bartels, 1940). Sodankylän observatorion rekisteröinnit antoivat 
parhaat reduktioarvot Lapissa ja Pohjois-Suomessa tehdyille mittauksille (Keränen, 
1924b, 1933a). Tässä kuvailtu magneettisten havaintojen redukointi vuosikeskiarvoon 
on hieman eri muunnelmin edelleenkin käytössä77.

77 Suomen magneettikentän mittauksissa 1950-luvulta eteenpäin mittausten redukoitiin käytettiin sekä 
Nurmijärven että Sodankylän havaintoja samanaikaisesti (Sucksdorff, 1968). 
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Eri vuosina tehdyt mittaukset täytyy palauttaa samaan ajankohtaan (epookkiin), jotta 
saataisiin kokonaiskuva siitä, miten Suomen alueella magneettikenttä on jakautunut. 
Magneettikentän vuotuinen (sekulaari)muutos78 saadaan selville magneettisten ob-
servatorioiden jatkuvista rekisteröinneistä. Lisätietoa antavat tilapäiset mittauspisteet 
niin sanotuilla sekulaaripisteillä, joissa magneettikentän arvot mitataan säännöllisin 
väliajoin vuoden tai muutamien vuosien välein. Suomen aineiston osalta sekulaari-
muutosarvot saatiin Sodankylän, Pavlovskin, ja Tanskan Rude Skovin79 observatori-
oista kenttämittausten havaintovuosilta 1910–1928. Käytössä oli myös yli 30 sekulaa-
ripistettä eri puolilla Suomea (Keränen, 1924b). Magneettikentän sekulaarimuutos 
Suomen kokoisella alueella muuttuu hitaasti paikan (φ, λ) suhteen, joten magneetti-
kentän eri komponenteille muutos (∆M) kahden eri ajankohdan (t1, t2) välillä voidaan 
esittää yksinkertaisella tasopolynomilla80:

∆M = M(t = t2) - M(t = t1) = a + b(φ - φo) + c(λ -λo), 

missä φo, λo on havaintoalueen keskipiste. Kertoimet a, b ja c määrätään havaituista seku-
laarimuutoksen arvoista tilastomatemaattisella pienimmän neliösumman menetelmällä. 
Esimerkkinä Suomen magneettisten karttojen julkaisusta (Keränen, 1933a) magneetti-
kentän deklinaation sekulaarimuutos viisivuotiskaudelle81 1925.5 – 1930.5 oli:

∆D = 46.30 - 0.04(φ - 61.0°) - 1.05(λ - 23.2°),

missä muutos on kulmaminuutteja. Yhtälöstä nähdään, että deklinaation sekulaarimuu-
tos ei juurikaan muutu etelästä pohjoiseen mentäessä, mutta itä-länsisuunnassa muu-
tosnopeus on Suomen länsiosissa noin 0.1° suurempi kuin idässä.
 Jaakko Keränen julkaisi Suomen magneettiset kartat kahdessa vaiheessa. Ensin 
vain Pohjois-Suomen osalta vuonna 1924 laskettuna ajanhetkeen 1915.5 (Keränen, 
1924b). Kyseinen tutkimus oli Keräsen (toinen) väitöskirja. Koko Suomen katta-
vat kartat82 ilmestyivät vuonna 1933 korjattuna vuoteen 1930.5 (Keränen, 1933a). 

78 Sekulaarimuutos eli vuosisataismuutos tarkoittaa magneettikentän maapallonlaajuista hidasta muutosta 
vuodesta toiseen. "Sekulaari" tulee latinankielen sanasta "saeculum", vuosisata.

79 Rude Skov oli Tanskan meteorologisen laitoksen magneettinen observatorio 1891–1984. Observatorion 
rekisteröinnit siirrettiin vuonna 1978 uuteen Brorfelden observatorioon noin 30 km länteen Rude Skovista. 
Syy paikan vaihtoon oli sähköjunien aiheuttamat häiriöt magneettisissa rekisteröinneissä.

80 Tässä ajatellaan, että polynomilla on tietyllä hetkellä vallitsevan sekulaarimuutosfunktion Taylorin 
kehitelmän ensimmäiset termit.

81 Magneettisten karttojen osalta voimassaolohetki ilmoitetaan desimaalivuosina. Tällöin esimerkiksi 1925.5 
tarkoittaa vuoden puoliväliä (15.7.) ja 1925.0 sen alkua (1.1.).

82 Maantieteen professori Väinö Auer (1895–1981) kirjoitti uusista magneettisista kartoista laajan katsauksen 
sanomalehti Uuteen Suomeen 12.3.1933. Artikkelissa korostetaan uusien magneettisten karttojen 
hyödyllisyyttä poikkitieteellisissä tutkimuksissa, mutta myös käytännön sovellutuksissa.
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Kuva 26. Jaakko Keränen tekee magneettista mittausta 
Chasselonin magnetometrillä Aarholman saarella 
Haminan edustalla elokuussa 1925. Kyseessä oli Viron, 
Ruotsin ja Suomen yhteishanke Itämeren magneettisia 
merimittauksia varten (Keränen and Ödelsiö, 1926f).

Suomen magneettiset mittaustulokset 
julkaistiin myös laajassa saksalaisessa 
karttakokoelmassa83, johon oli koottu 
kaikki Euroopassa tehdyt magneettiset 
mittaukset 1900-luvun alusta (Nippoldt, 
1927). Aineisto käsittää useita tuhansia 
mittaustuloksia. 
 Suomen vuoden 1930 karttajul-
kaisussa on taulukkomuodossa kaikki 
magneettiset havainnot ja mittauspaik-
kojen koordinaatit sekä karttoina D-, H-, 
I- ja Z-komponentit84. Kuvassa 27 on esi-
merkkinä kompassin erantolukemien (D) 
tasa-arvoviivat (isogonit) karttapohjalla 
mittakaavassa 1:2 000 000. Karttojen ta-
sa-arvoviivat on piirretty suoraan havain-
tolukemista käyttämällä graafista interpo-
laatiota siten, että kunkin tasa-arvoviivan 
osoittaman lukeman molemmille puolille 
jää yhtä monta viiva-arvon ylittävää ja alit-
tavaa havaintolukemaa. Tällöin viivoista 
tulee jyrkästi mutkittelevia käyriä ja suljet-
tuja silmukoita, koska Suomen maaperäs-

sä on runsaasti magnetoitunutta materiaa ja magneettikentän suunta ja voimakkuus voi 
vaihdella suuresti havaintopisteestä toiseen. 
 Erannon osalta nähdään, että deklinaation 0°-viiva (jota pitkin kuljettuna kom-
passi osoittaa kohti todellista pohjoissuuntaa) kulkee Länsi-Suomessa85 suunnilleen 
pitkin linjaa Kokkola-Hanko ja osittain Käsivarren Lapissa ja Tornionlaaksossa. Niiden 
länsipuolella eranto on negatiivinen eli kompassin suuntapoikkeamat ovat pohjoisesta 
länteen. Nollaviivan itäpuolella eranto on positiivinen ja siellä kompassin suunta on 
pohjoisesta itään tasa-arvoviivojen ilmoittaman asteluvun verran. Itä-Suomessa suu-
rimmat arvot ovat noin 7° ja Länsi-Suomessa (Ahvenanmaalla) noin -3°. Suurimmissa 
häiriöalueissa eranto oli ± 25°.

83 Alfred Nippoldtin (1874–1936) magneettisten aineistojen tutkimuksesta kirjoitti Veikko A. Heiskanen 
arvioinnin Helsingin Sanomiin (19.3.1928) otsikolla "Suomalainen tiede maailmalla".

84 Karttajulkaisun esipuheessa mainitaan, että aineiston muokkaustyön on tehnyt FM Siiri Keränen.
85 Vuonna 2012 0°-viiva sivusi Norjan rannikkoa noin 2000 km enemmän länteen kuin vuonna 1930. 

Nollaviivan siirtymä johtuu maapallon magneettikentän sekulaarimuutoksesta, jonka tuloksena 
deklinaation kenttäviivojen kokonaisuus ajelehtii hitaasti länteen noin 0.25 pituusastetta vuodessa. Ilmiö 
on havaittu jo vuosisatojen ajan (Nevanlinna, 2009a).
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Keräsen toimittamassa Suomen magneettisessa erantokartassa (Kuva 27) erantoviivat 
muodostavat visuaalisesti varsin vaikeasti hahmotettavan kokonaisuuden. Siten siitä ei ole 
helposti erotettavissa magneettikentän yleistä, paikallisista anomalioista riippumatonta, 
vaihtelua paikan suhteen. Myöhemmissä karttajulkaisuissa esitysmuoto on selkeämpi, 
koska niissä havaintoarvojen interpolaatiossa on ollut suurempi tasoitus (Kuva 29). Ke-
ränen julkaisi Suomen magneettiset kartat redukoituna ajanhetkeen 1935.5 (Keränen, 
1936a), 1948.5 (Keränen, 1948c) ja 1960.0 (Keränen & Sucksdorff, 1960a). Lisäksi yh-
teispohjoismaisena hankkeena Suomen osuus magneettikentän erantokartoissa oli mu-
kana yhteisessä julkaisussa Tanskan, Ruotsin ja Norjan magneettisten karttojen ohella 
sovellettuna ajankohtiin 1950.0 ja 1955.0 (Kungliga Sjöfartsstyrelsen, 1952, 1958; Ke-
ränen, 1952f ).
 Kaikkiaan Pohjoismaiden yhteinen erantokartta perustui noin 11 000 mittaus-
pisteen tietoihin. Suomen magneettiset kartat on painettu myös Suomen maantieteen 
käsikirjaan vuosina 1936 ja 1955.
 Kuvissa 28 ja 29 on vertailu maapallon magneettikentän palloharmonisen mallin 
(Korhonen, 2000) ja Keräsen (1936a) erantokartan välillä ajanhetkenä 1935.5. Pallo-
harmoninen malli on astelukua86 10, joten se kuvaa vain maapallon nesteytimestä peräi-
sin olevaa niin sanottua pääkenttää, jota kuvaavat tasa-arvoviivat ovat tasaisia.
Magneettiset pinta-anomaliat, joita Suomen deklinaatiokartassa on runsaasti, tulevat 
palloharmonisessa mallissa esille vasta, kun asteluku n >> 20. Keräsen toimittamassa 
erantokartassa vuodelle 1935.5 isogonit sijaitsevat keskimäärin samoissa kohdissa kuin 
palloharmonisen mallin vastaavat käyrät. Voidaan siis päätellä, että nämä kaksi karttaa 
ovat erantoinformaation puolesta keskimäärin yhtäpitävät, vaikka perustuvatkin tyystin 
erilaiseen aineistoon ja analyysimenetelmiin.
 Carnegie-instituutin suurhanke koko maapallon magneettikentän kartoituksesta 
saatiin valmiiksi noin 40 vuotta koordinoitujen mittausten aloittamisesta ja tulokset 
esitettiin yhtenäisessä muodossa taulukkoina, karttoina ja magneettikentän malleina 
aikavälille 1905–1945 (Vestine et al., 1947; Heppner, 1963). Havaintoaineisto käsitti 
ilmassa, maanpinnalla ja merialueilla tehtyjä mittauksia, joissa Ilmatieteellisen keskus-
laitoksen mittauksetkin olivat mukana kokonaisuudessa.

86 Palloharmonisen mallin (IGRF) asteluku (n) ilmoittaa kuinka monen magneettisen multipolin 
aiheuttaman magneettikentän superpositiosta on kyse. Asteluku n = 1 vastaa maan keskipisteeseen 
sijoitettua kaksinapaista dipolia, n = 2 on kvadrupoli jne. Astelukua 10 vastaavalla magneetilla on 20 
napaa. Palloharmoninen malli on magneettikentän matemaattinen kuvaus, joka parhaiten vastaa havaittua 
magneettikenttää maan pinnalla (Chapman & Bartels, 1940; Nevanlinna, 2009a).
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Kuva 27. Magneettikentän eranto (deklinaatio, D) Suomessa vuonna 1930.5 laskettuna koko maan kattavista 
magneettisista mittauksista 1910–1928 (Keränen, 1933a). Havaintopisteitä on ollut noin 1000. Punaiset tasa-arvoviivat 
ilmoittavat erantolukeman asteina pohjoisesta itään.
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Kehittyneemmän laiteteknologian ansiosta nykyaikana tehtävien magneettikentän 
mittauksien tarkkuus on parantunut 1900-luvun alkuun verrattuna noin tekijällä 10. 
Lisäksi yksittäisten havaintojen suorittaminen on nykyaikaisilla magnetometreil-
lä teknisesti helpompaa ja nopeampaa kuin Keräsen aikana käytössä olleilla mit-
talaitteilla. Ennen toista maailmansotaa lähes kaikissa kenttäolosuhteisiin soveltu-
vissa magnetometreissä magneettikenttään ja sen muutoksiin reagoiva sensori oli 
magneetti, jonka suunnan vaihtelut antoivat tiedon mitattavasta magneettikentästä. 
Vastaavissa nykyaikaisissa laitteissa magneettisensorien toiminta perustuu erilaisiin 
atomifysikaalisiin sovellutuksiin. Esimerkkinä on protonimagnetometri, jossa sovel-
letaan ydinmagneettista resonanssi -ilmiötä maapallon magneettikentän mittauk-
sissa ( Jankowski & Sucksdorff, 1996). Magneettisten observatorioiden jatkuvat re-

Kuva 28. Magneettikentän eranto (asteina) Suomessa 
ja lähialueilla vuonna 1935.5 laskettuna koko maapallon 
magneettikenttää kuvaavasta mallista (IGRF eli 
International Geomagnetic Reference Field). Eranto 
on laskettu astelukua 10 olevasta magneettikentän 
palloharmonisesta mallista ajanjaksolle 1900–2010 
(Nevanlinna, 2009a). Kartta perustuu DI Kimmo 
Korhosen tekemään laskentaohjelmaan (Korhonen, 
2000). Mallin laskentavasta johtuen pintakerroksien 
häiriöt suodattuvat pois ja jäljelle jää vain niin sanottu 
peruskenttä, joka aiheutuu maapallon sisäosista 
(nesteytimestä) tulevasta magnetismista. 

Kuva 29. Suomen magneettinen erantokartta 1935.5 
(Keränen, 1936a). Eranto on annettu asteina siten, 
että positiiviset luvut ovat erannon arvoja pohjoisesta 
itään. Luvut tasa-arvoviivojen välissä ovat anomaalisia 
havaintoarvoja, jotka poikkeavat olennaisesti niitä 
lähinnä olevasta tasa-arvoviivan lukemasta.
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kisteröinnit ovat kokeneet samankaltaisen laitekehityksen. Valokuvausmenetelmä 
magneettikentän vaihtelujen rekisteröinneissä korvattiin 1980- ja 1990-luvuilla digitaa-
lisilla magnetometreillä, joilla rutiininomaisesti taltioidaan magneettikentän muutoksia 
jopa sekunnin aikaresoluutiolla.

Magneettiset mittaukset Jaakko Keräsen jälkeen

Suomen magneettisten karttojen valmistuttua vuonna 1933 ei Ilmatieteellisessa keskus-
laitoksessa tehty järjestelmällisiä magneettisia mittauksia kuin vasta toisen maailmanso-
dan jälkeen87. Vuonna 1945 laitokselle perustettiin geofyysikon virka, johon nimitettiin 
Sodankylän magneettisen observatorion johtaja Eyvind Sucksdorff88 (1899–1955). Hän 
oli ollut Sodankylän observatorion johdossa vuodesta 1927 lähtien. Sucksdorffin tehtä-
viin kuului muun muassa käynnistää uudelleen magneettiset mittaukset tietyillä seku-
laaripisteillä, jotta koko Suomen magneettinen kartta-aineisto voitaisiin päivittää vuo-
den 1930 tasosta yli 15 vuoden magneettikentän muutoksella. Sekulaaripistemittaukset 
käynnistyivät kesällä 1946. Myöhemmin mittauksiin osallistui myös Sucksdorffin poika 
Christian Sucksdorff (1928–). Mittaukset jatkuivat E. Sucksdorffin kuoleman (1955) 
jälkeen, jonka jälkeen mittausryhmään tuli mukaan FM Matti Kivinen (1924–2010) 
Ilmatieteellisen keskuslaitoksen Nurmijärven observatoriosta. Magneettiset mittaukset 
maasto-olosuhteissa tehtiin uusilla instrumenteilla89, jotka antoivat Keräsen käyttämiin 
laitteisiin verrattuna olennaisesti tarkempia tuloksia ja olivat mittausteknisesti helpom-
pia käyttää (Sucksdorff, 1968; Wienert, 1970). Magneettisten mittausten redukointi 
tarkentui myös, kun Etelä-Suomeen perustettiin uusi magneettinen observatorio Nur-
mijärvelle vuonna 1953. Näin mittausten käsittelyyn oli 1950-luvun puolivälin jälkeen 
tarjolla kaksi observatoriota, kun sodassa tuhottu Sodankylän observatorio oli saatu 
jälleen havaintokuntoon vuonna 1946 (Kataja, 1973). Koko maan magneettiset kartat 
(mittakaavassa 1:2 000 000) magneettisista komponenteista D, H ja Z saatiin julkaistua 
vuonna 1960 (Keränen & Sucksdorff, 1960a). Uutuutena kartoissa oli magneettisten 
häiriöpaikkojen merkinnät, jotka perustuivat Geologisen Tutkimuslaitoksen magneet-

87 Jatkosodan aikana 1941–1944 Ilmatieteellinen keskuslaitos mittasi magneettikentän erantoa useilla 
paikkakunnilla Itä-Karjalan sotatoimialueilla lähinnä armeijan tykistön ja lentoliikenteen tarpeisiin. 
Aiheeseen liittyvä alkuperäinen julkaisematon mittausaineisto ja kartat ovat Ilmatieteen laitoksen 
arkistossa.

88 Eyvind Sucksdorffin tieteellisistä töistä ovat kirjoittaneet Keränen (1956a, b), Kataja (1999) ja Raita and 
Kultima (2007). Sucksdorffin johtajakauden (1927–1945) aikaisesta toiminnasta ks. Sucksdorff, 1952.

89 Mitattavat magneettikentän komponentit olivat deklinaatio (D), horisontaalikenttä (H), vertikaalikenttä 
(Z) ja kokonaiskenttä (B). D mitattiin saksalaisen Askania-tehtaan valmistamalla deklinometrillä, H 
tanskalaisella QHM (Quartz Horisontal Magnetometer) -instrumentillä, Z tanskalaisella BMZ (Balance 
Magnetometer Zero) -laitteella ja B englantilaisella Elsec-tehtaan toimittamalla protonimagnetometrillä 
(Wienert, 1970; Jankowski & Sucksdorff, 1996) (Kts. Liite 3).
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tisiin korkealentokartoituksiin90, jotka olivat alkaneet 1950-luvun alussa. Maanmittaus-
hallituksen käyttöön laskettiin uusista kartoista keskimääräinen erantolukema ja sen 
vuotuinen muutos Suomen maastokartoille (1:20 000 ja 1:100 000). Vastaavat tiedot 
painettiin myös merikarttoihin vene- ja laivaliikenteen avuksi navigoinnissa.
 Uudelleen koko maapallon magneettikentän kartoitus (World Magnetic Survey 
eli WMS) käynnistettiin vuonna 1957 Kansainvälisen Geodeettis-Geofysikaalisen 
Unionin (IUGG) koordinoimana (Heppner, 1963). Mukana mittauksissa oli perin-
teisten maa-, meri- ja aeromagneettisten mittausten ohella myös satelliittien antamat 
tiedot maapallon magneettikentästä. World Magnetic Survey saatiin päätökseen vuon-
na 1968 ja yhtenäinen koko maapallon kattava geomagneettinen malli (IGRF; n = 8) 
julkaistiin vuodelle 1965 (Zmuda, 1971).
 Tämän ohjelman mukaan Kanadan Dominionin observatorio suoritti kolmikom-
ponenttisia aeromagneettisia mittauksia Kanadan alueella. Kartoitus laajennettiin kos-
kemaan myös Grönlannin, Islannin ja Pohjoismaiden alueita vuonna 1965 (Hannaford 
& Haines, 1968; Eleman, 1969). Aeromagneettinen kartoitus tapahtui lentokoneeseen 
(DC-6) sijoitetuilla magnetometreillä (flux-gate), jotka mahdollistivat kolmen kohti-
suoran magneettisen komponentin (H, D ja Z) samanaikaiset rekisteröinnit sekä vielä 
lisäksi kokonaiskenttä (B) erillisellä laitteella (protonimagnetometri). Magneettikentän 
mittaus tapahtui 3 s välein, mutta lopullisessa analyysissä käytettiin 5 minuutin keskiar-
voja. Mittaukset tapahtuivat 3 km korkeudessa noin 35 km linjavälein. Uudet Suomen 
alueen magneettiset kartat (Sucksdorff et al., 1968) perustuivat kokonaan aeromag-
neettiseen kartoitukseen ja Ilmatieteellisen keskuslaitoksen 1900-luvun alkukymmeni-
nä kokoama magneettinen aineisto jäi siten historiaan. 
 Aeromagneettisen kartoituksen lentolinjat eivät yltäneet Suomen itäisimpiin ja 
eteläisimpiin osiin, jonne jäi laajat alueet lentomittausten ulottumattomiin. Puuttuvat 
mittaukset korvattiin maanpintamittauksilla vuosina 1968–1971, joita tehtiin noin 20 
km välein yhteensä lähes 700 mittauspaikalla (Sucksdorff et al., 1972). Mittauspaikalta 
toiselle siirryttiin helposti autolla ja yövyttiin hotelleissa. Matkanteko oli siten huomat-
tavasti helpompaa kuin Keräsen aikoina yli puoli vuosisataa aikaisemmin.
 Kansainvälisen käytännön mukaan eri maiden magneettiset kartat tulisi julkaista 
aina viiden vuoden välein korjattuna samaan aikaan tapahtuneella sekulaarimuutoksella. 
Tällaiset julkaisuperiaatteet oli sovittu Kansainvälisen Geodeettis-geofysikaalisen unio-
nin kokouksissa. Näin Suomessakin tehtiin ja uudistetut magneettiset kartat julkaistiin 
viisivuotiskausina 1970, 1975 ja 1980 (Sucksdorff et al., 1971, 1975, Sucksdorff & Ne-
vanlinna, 1981).
 Vuonna 1998 Ilmatieteen laitos aloitti Viron alueen perusmagneettikentän mit-

90 Lentokorkeus 150 m ja linjaväli 400 m. Kartoitus saatiin päätökseen vuonna 1971, jonka jälkeen aloitettiin 
matalalentokartoitus 30 m korkeudessa (Korhonen, 1992).
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taukset. Projekti toteutettiin yhteistyössä Viron Ilmailulaitoksen ja Viron Karttakes-
kuksen kanssa. Kolmen vuoden aikana tutkimusryhmä teki Virossa noin 50 mittausta, 
joiden perusteella määritettiin magneettikentän alueellinen referenssimalli. Alustavat 
tulokset deklinaation osalta on julkaistu kartan muodossa (Nevanlinna et al., 1998). 
Mittausten alkuperäinen tarkoitus oli määrittää Viron kansainväliseen lentoliikentee-
seen tarkoitettujen lentokenttien ilmailualan normien mukaiset magneettiset perus-
suunnat. Ilmatieteen laitos seuraa magneettikentän vaihteluja Virossa Tarton Törave-
ren observatorioon perustetun magnetometriaseman rekisteröinneillä kansainvälisessä 
IMAGE-projektissa (http://space.fmi.fi/image/).
 Nykyään yleistiedot Suomen alueen magneettikentästä lasketaan matemaattisesta 
mallista, jossa perusaineistona on vuonna 1965 tehty Pohjoismaat kattava aeromag-
neettinen kartoitus (Eleman, 1969). Kyseessä on niin sanottu kalottiharmoninen malli, 
joka on globaalisen palloharmonisen mallin sovellus rajoitettuun alueeseen (Haines, 
1985; Nevanlinna et al., 1988). Kalottimainen pintaelementti syntyy, kun pallo leika-
taan tasolla. Sitä reunustaa ympyräviiva, joka on sellaisen kartiopinnan pohjan reuna, 
jonka kärki on maapallon keskipisteessä. Suomen alueen magneettikentän analysointiin 
soveltuvan kalotin säde on 7° ja kalottiharmonisten funktioiden asteluvun yläraja on 
20. Tarvittavat magneettikenttätiedot lasketaan mallista, jonka kertoimet päivitetään 
vuosittain sekulaarimuutostiedoilla, jotka saadaan magneettisista observatorioista (Nur-
mijärvi ja Sodankylä) ja sekulaaripisteillä tehdyistä mittauksista. Näin magneettikenttää 
kuvaava kartta ei ole enää päätuote, vaan numeerisesta mallista lasketut magneettiken-
tän lukuarvot halutuille paikoille tai maastokarttalehdille. Suomen alueen magneetti-
kenttää havainnollistavat kartat ovat kuitenkin lisäinformaationa painettu Nurmijärven 
observatorion magneettisten havaintojen vuosikirjoihin (Nevanlinna, 2009a; Pajunpää 
& Nevanlinna, 2010).
 Useiden maiden magneettinen peruskenttä (referenssikenttä) perustuu kalot-
tiharmoniseen malliin. Tällaisia on olemassa ainakin Kanadasta, Italiasta, Espanjasta, 
Australiasta, Kiinasta ja Ranskasta (Nevanlinna, 2009a).
 Nykyiset maapallon magneettiset mallit (IAGA, 2005; Korhonen, 2000) perus-
tuvat satelliittimittauksiin, joista pitkäikäisin luotain on ollut tanskalaisten Örsted-sa-
telliitti91. Se on mitannut maapallon magneettikenttää ja sen muutoksia vuodesta 1999 
lähtien tarkemmin ja luotettavammin kuin monet sen edeltäjät.

91 Satelliitti on saanut nimensä tanskalaisen sähkömagnetismin keksijän Hans Christian Örstedin (1777–
1851) mukaan (Lindell, 2011).

http://space.fmi.fi/image/
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Hylätty väitöskirja vuodelta 1921

J aakko Keränen oli valmistunut filosofian kandidaatiksi vuonna 1910 pääai-
neenaan sovellettu fysiikka ja matematiikka. Hänet promovoitiin kahta vuot-
ta myöhemmin Helsingin yliopistossa filosofian maisteriksi. Ilmatieteellisen 
Keskuslaitoksen magneetikon viran Keränen otti vastaan vuoden 1911 alusta. 

Akateemisen uran suhteen hänellä oli tavoitteenaan jatkaa väitöskirjatyöhön saakka sa-
maan tapaan kuin Keräsen tutkijakollegat Meteorologisessa keskuslaitoksessa tekivät92. 
Helsingin yliopistossa noudatetun opintokäytännön mukaan filosofian kandidaatin oli 
suoritettava filosofian lisensiaatin tutkintoon kuuluva laaja itsenäisesti tehty tutkimus 
(väitöskirja). Tiedekunnan hyväksymä työ puolestaan oikeutti väittelijän saamaan filo-
sofian tohtorin arvon joko juhlallisessa promootiossa tai ilman sitä.   
 Jaakko Keräsen uraauurtavat työt 1910-luvulla Sodankylän magneettisen obser-
vatorion mittausten parissa sekä hänen jokakesäiset magneettiset mittausmatkansa La-
pissa osana Suomen alueen magneettista kartoitustyötä olisivat hyvin muodostaneet 
väitöskirjatyön edellyttämän tieteellisen ja kokeellisen kokonaisuuden. Hänellä olikin 
jo yksi laajahko tutkimus Sodankylän magneettisista muutoksista uuden observatori-
on havaintojen mukaan. Työ oli selvästikin alku laajemmasta tutkimuskokonaisuudesta 
magnetismin alalta (Keränen, 1917e). Jos Jaakko Keränen olisi lähtenyt edistämään väi-
töskirjatyötään magneettisten häiriöiden tutkimuksilla, hän olisi jäänyt siinä aika yksin, 
koska Suomessa ei alan asiantuntemusta ollut. Apua työn ohjaukseen olisi ehkä löytynyt 
Saksan Potsdamin observatoriosta ja Venäjältä Pavlovskista, joissa molemmissa oli har-
joitettu geomagnetismin tutkimusta jo pitkään. Ehkä Keräsen esimies Gustaf Melander 
näki tilanteen ongelmallisuuden ja ehdotti tälle observatorio-olosuhteisiin ajankohtais-
ta mittausohjelmaa maanpinnan ja lumipeitteen lämpötilavaihteluista. Tavoitteena oli 
selvittää, miten lämpötila jakautuu eri syvyyksille eri vuodenaikoina ja kuinka lämpöti-
lan vuorokausi- ja vuosimuutokset etenevät maanpinnan ja lumipeitteen alla huomioi-
den myös maaperän ja lumen koostumus ja laatu. Vastaavanlaisia mittauksia oli tehnyt 
fysiikan professori Selim Lemström (1838–1904) Sodankylässä I Polaarivuoden aikana 
1882–1883 ( Johansson, 1917; Keränen, 1924c).

92 Keskuslaitoksen magneetikoista E. Hintikka väitteli tohtoriksi vuonna 1912 ja V. Väisälä vuonna 1918. 
Molempien tutkimusala oli matematiikka. V. V. Korhonen, keskuslaitoksen assistentti, väitteli fysiikasta 
vuonna 1915.
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Meteorologiaan liittyvä väitöskirjatyö liittäisi, Melanderin näkemyksen mukaan, Ke-
räsen tiiviimmin keskuslaitoksen mittausohjelmiin ja pätevöittäisi hänet laajempiin il-
matieteellisiin tutkimuksiin paremmin kuin vain magneettisten tutkimuksien kautta. 
Suunnitellut lämpötilamittaukset antaisivat arvokasta tietoa maaperän routaantumi-
sesta ja hallan muodostumisesta. Siten tulokset olisivat arvokkaana apuna maanvilje-
lysmenetelmien kehitykselle. Ne korostaisivat myös Meteorologisen keskuslaitoksen 
tuottamien ilmatieteellisten tietojen hyödyllisyyttä yhteiskunnalle ehkä enemmän kuin 
vain magneettisilla mittauksilla ja tutkimuksilla saavutetut tulokset, jotka kuitenkin kil-
pailivat ensisijaisesti ulkomaisten tutkimuslaitoksien kanssa.  
 Melanderilla oli kokemusta maanpinnalla ja sen alla tehtävistä lämpötilamittauk-
sista, kun hän toimi Prof. Theodor Homénin93 assistenttina 1890-luvulla, joten hänellä 
oli hyvät edellytykset toimia väitöskirjatyön ohjaajana ja työn tavoitteiden määrittelyis-
sä aina mittausteknisiin yksityiskohtiin saakka (Keränen, 1920b). Homén oli tutkinut 
maanpinnan ja ilman välistä lämmönvaihtoa eri olosuhteissa ja saavutti siinä niin mer-
kittäviä tuloksia, että häntä pidetään edelleenkin kansainvälisesti yhtenä mikroilmas-
totutkimuksen uranuurtajista (Franssila, 1949; Markkanen, 2000; Holmberg, 2005). 
Lämpötilan mittauksissa eri syvyyksillä maassa Homén käytti pitkiä elohopealämpö-
mittareita, jotka vietiin mittaussyvyyteen ohuiden putkien kautta. Menetelmä on altis 
mittausvirheille, kun lämpömittareita joudutaan siirtämään havaintojen aikana. 
 Melander oli ehdottanut Keräselle uutta ja aikanaan moderneinta lämpötilan mit-
tausmenetelmää. Kyseessä oli lämpösähköiseen ilmiöön perustuvien termoelementtien 
(lämpöparien) sovellus maaperän ja lumipeitteen lämpötilamittauksiin. Lämpöparissa 
on kaksi metallilankaa, jotka on juotettu yhteen molemmista päistään, jolloin lämpötila-
eroista johtuen syntyy sähköjännite ja -virta, joka on mitattavissa galvanometrillä. Lan-
kapareina Keränen käytti kupari-konstantaani metalleja. Konstantaani (kauppanimike) 
muodostuu kupari-nikkeli -metalliseoksesta ja se antaa noin 3 millivoltin jännitteen 
100 °C asteen lämpötilamuutosta kohden. Termopareilla on maaperän lämpötilan mit-
tauksissa se etu, että lämpötila voidaan lukea mittausjärjestelmää koskematta maanpin-
nalta, jolloin tiedot saadaan nopeasti eri syvyyksiltä. Havaintojärjestelmä koostui 12:sta 
lämpöelementistä, jotka oli sijoitettu tasaisin välein aina 160 cm syvyyteen maanpinnan 
sisälle sekä talvella lumipeitteen alle useille eri etäisyyksille.
 Homén ei kuitenkaan ollut osallisena Keräsen väitöskirjatyön mittausten suun-
nittelussa eikä Melander ilmeisesti konsultoinut häntä lämpötilan mittausteknisistä 
seikoista, vaikka Homén oli Suomessa alan ehdoton auktoriteetti ja kansainvälisesti 
tunnettu ja arvostettu tiedemies.  

93 1900-luvun alussa Helsingin yliopistossa oli kaksi fysiikan professoria Hjalmar Tallqvist (1870–1958) 
(virassa 1907–1938) ja Theodor Homén (1858–1923) (virassa 1898–1923). Tallqvist hoiti yleisen fysiikan 
professuuria ja Homén niin sanottua "Pippingskiöldin" sovelletun fysiikan professuuria. Homénin 
tutkimusalue oli suurilta osin geofysiikkaa (Holmberg, 1992, 2005).
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Keränen aloitti lämpötilamittaukset keväällä 1915 ja ne jatkuivat yli kahden vuoden 
ajan syksyyn 1917. Kyseessä oli varsin työläs mittausjärjestely, missä havainnot tehtiin 
ajoittain jopa tunnin väliajoin. Mittausten edistymisestä Keränen raportoi Melanderille 
13.5. ja 26.8.1915 (Kirjeet 30 ja 32, Liite 1). 
 Keränen viimeisteli väitöskirjansa noin kahdessa vuodessa virkatyönsä ohella Hel-
singissä Geodeettisessa laitoksessa. Työ oli valmis vuoden 1920 alussa. Suomalaisen Tie-
deakatemian kustantama saksankielinen väitöskirja käsitti taulukkoineen ja kuvioineen 
noin 200 sivua (Keränen, 1920b). Tekstiosa jakautuu neljään lukuun, joista ensimmäi-
nen käsitteli lämpöpareilla tehtyjä mittauksia ja niiden virhelähteitä. Toisessa luvussa 
Keränen tarkastelee kysymystä, miten eri aikavälein tehdyistä yksittäisistä havainnoista 
lasketaan keskiarvot94. Lisäksi siinä esitellään havainnoista johdettuja meteorologisia 
ja ilmastollisia olosuhteita Sodankylässä. Kolmas luku kohdistuu lumen lämpötilaan ja 
sen päivittäisiin ja kuukausittaisiin vaihteluihin. Luvussa johdetaan myös tuloksia lu-
men lämmönjohtokyvystä havaintojen ja teoreettisten tarkastelujen kautta. Neljännessä 
luvussa Keränen tekee samat tarkastelut maaperän eri syvyyksille. Väitöskirjasta saa sen 
vaikutelman, että työn keskeiset lämpötilamittaukset on tehty erittäin perusteellisesti 
ajan uusimmilla mittalaitteilla. Tulokset ovat taulukkojen ja piirrosten muodossa hyvin 
havainnollistettuja. Niistä on laaja vertailu alan kirjallisuuteen, lähinnä saksalaisten tut-
kijoiden julkaisuihin95. Tutkimus ei sisällä uutta lämmönjohtumisen teorian kehittelyä, 
vaan uudet tulokset on voitu verifioida aikakauden vakiintuneen termofysikaalisen tie-
touden perusteella.
 Ensimmäiset alustavat tulokset Sodankylän lämpötilamittauksista Keränen jul-
kaisi jo ennen väitöskirjan valmistumista Gustaf Melanderin 60-vuotispäivän juhla-
julkaisussa (Keränen, 1921a). Myöhemmin 1920-luvulla Keränen kirjoitti laajan lähes 
200-sivuisen katsauksen maaperän lämpötilavaihtelujen fysiikasta yhdessä saksalaisten 
kollegojensa kanssa. Kirjoitus julkaistiin Springer Verlag -kustantamon kuuluisassa fy-
siikan ja matematiikan tutkimuksien ja oppikirjojen "keltakantisessa" monografiasarjas-
sa (Keränen, 1929e).
 Käytännön mittauksiin osallistuivat Keräsen lisäksi hänen vaimonsa Siiri ja obser-
vatorion laskuapulainen H. Gummerus. Siiri Keränen teki myös lämpötilamittauksiin 
liittyvät työläät taulukkolaskut, mistä Jaakko Keränen kiittää vaimoaan väitöskirjansa 
johdannossa (Keränen, 1920b).
 Teoreettisena lähtökohtana Keräsellä oli termodynamiikasta tunnettu lämmön-

94 Keskiarvojen laskumenetelmistä Keränen oli aikaisemmin julkaissut myös erillisen tutkimuksen Saksassa 
(Keränen, 1920a). 

95 Maaperän lämmönjohtumiseen liittyviä tutkimuksia tehtiin paljon 1800-luvun lopun ja seuraavan 
vuosisadan alun kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Tällaista tutkimusta tekivät muun muassa Jaakko Keräsen 
magnetismin opettaja Prof. Adolf Schmidt Berliinin yliopistossa ja Pietarin keskusobservatorion johtaja 
Heinrich Wild sekä kuuluisa englantilainen fyysikko lordi Kelvin (Keränen, 1921a).
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johtavuuden Fourierin laki (diffuusio- tai lämpöyhtälö) toisen kertaluvun osittaisdiffe-
rentiaaliyhtälön muodossa (Fowler, 1990):

missä T on lämpötila, z maanpinnan syvyys, t aika ja K terminen diffuusiokerroin: 

missä ρ on puolestaan maaperän tiheys, cp sen ominaislämpökapasiteetti ja λ lämmön-
johtavuus. Diffuusioyhtälön ratkaisu on esitetty alan perusoppikirjoissa ja siihen pääs-
tään erottamalla argumenteista z ja t riippuvat muuttujat (Evans, 1998). Tällöin ratkai-
su, Keräsen (1929d) esittämässä muodossa, on:

missä lämpötilan osa-aaltojen määrä on m = 1, 2, ..., ja kukin aallonpituudeltaan L/m. 
Tässä aallonpituus L voi olla esimerkiksi vuosi, jolloin puolivuosiaallon pituus on L/2 
jne. Amo on lämpötila-aallon amplitudi ja Bmo sen vaihesiirtymä maanpinnalla. Vastaa-
vasti syvyydellä z ne ovat Amz ja Bmz. Lämpötila-aallot vaimenevat eksponentiaalisesti 
syvyyden (z) kasvaessa ja sitä nopeammin mitä lyhyempi on aallonpituus. Lisäksi läm-
pötilan vaihtelussa tapahtuu vaihesiirtymä, joka etenee syvyyden kasvaessa. Havaintojen 
mukaan vuorokautinen lämpöaalto etenee maassa korkeintaan 1 m syvyyteen saakka 
maaperän laadusta ja vesipitoisuudesta riippuen, mutta lämpötilan vaihesiirto on noin 
puoli vuorokautta pintatilanteeseen verrattuna. Vuosiaallon tapauksessa kylmin kuu-
kausi on kesäkuu, joten lämpötilan vaihesiirto on lähes puoli vuotta.
 Edellisestä yhtälöstä nähdään, että syvyydellä z on voimassa

missä aaltojen amplitudien logaritmien suhde on niin sanottu logaritminen dekrement-
ti. Sen suhde aaltojen vaihesiirtymään syvyyden kasvaessa on vakio (= 1), kun vertailu-
kohtana on maanpinnan lämpötilan vaihtelu:
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Suhde pätee siis kaikille osa-aalloille (m). Havainnoista johdetun suhdeluvun poikkea-
ma teorian antamasta luvusta 1 antaa tärkeän tarkastimen sille, kuinka hyvin lämmön 
johtumiseen vaikuttavat tekijät pysyvät samoina (isotrooppisina) koko tarkasteltavana 
olevassa syvyysalueessa. Keräsen tulosten mukaan lämpötilahavainnot maaperän eri 
kerroksissa sopivat vuosiaaltojen ja sen osien kohdilta varsin hyvin teorian ennustamaan 
käyttäytymiseen amplitudien vaimentumisen ja vaihesiirtojen osilta. Vuorokausiaalto-
jen osalta yhteensopivuus on huonompi, varsinkin lumipeitteen sisällä. 
 Keräsen kollegat keskuslaitoksella olivat seuranneet mielenkiinnolla lämpötila-
mittausten edistymistä Sodankylässä. Vilho Väisälä kirjoitti 21.1.1917: 

... Miten ovat maatemperaturit tänä talvena menestyneet? Toivottavasti hyvin. 
Sitten kai piankin saamme nähdä sinut hännystakissa kateederissa Teppo [Theodor] 
Homén nokkasi edessä. ... 

mutta työn valmistumista saatiin odottaa vielä kolmisen vuotta. Väitöstilaisuus oli Hel-
singin yliopistossa vasta lokakuussa 1920. Yliopiston konsistori oli myöntänyt luvan 
väitöskirjan esittämiseksi 30.9.1920. Vastaväittäjänä oli fysiikan professori Homén ja ti-
laisuuden valvojana (kustos) toimi maantieteen professori Johan Rosberg (1864–1932). 
 Hieman alle 40-vuotiaan väittelijän vastassa oli 60 vuotta täyttänyt alansa mainei-
kas professori, joka oli kylläkin jättänyt aktiivisen tieteenteon taakseen jo parikymmentä 
vuotta aikaisemmin. Homén oli myös aktiivinen ja innokas yhteiskunnallinen vaikuttaja 
ja poliitikko, joka oli osallistunut julkisiin poleemisiin keskusteluihin myös tutkimusalan-
sa tieteellisissä kiistoissa opettajansa Prof. Selim Lemströmin kanssa (Holmberg, 2005). 
 Vastaväittäjän kirjallinen lausunto väitöskirjasta valmistui 3.3.1921. Siitä on 
Helsingin yliopiston arkistossa säilynyt käsinkirjoitettu versio, joka on laajuudeltaan 
19 sivua, siis poikkeuksellisen pitkä. Homén piti väitöskirjaa osittain erittäin ansiok-
kaana, osittain aivan epäonnistuneena ja mittaustuloksia sekä niiden tulkintaa epäfy-
sikaalisina. Kiitosta väittelijä sai lumipeitteessä tehdyistä lämpötilamittauksista, jot-
ka olivat alassaan uusia ja ainutlaatuisia. Vastaväittäjä arvelee, että termoelementtien 
virranmittaus galvanometrillä on epäluotettava, koska mittarin lukemiin vaikuttavat 
myös lämpötilasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten magneettikentän vaihtelut. 
Tämä selittäisi lämpötilatuloksissa olevia selittämättömiä epäjohdonmukaisuuksia. 
Ongelmia syntyy, Homénin mielestä, myös lämpöparien toisessa juotoskohdassa, jon-
ka lämpötilan mahdollisen vakioisuuden puutetta voi epäillä virhelähteeksi. Kyseisen 
juotoskohdan lämpötila pysyi mahdollisimman samana, kun juotos pidettiin sulavan 
jään ympäröimänä termospullossa. Näin saatiin vertailulämpötila maankamaran sisäl-
lä mitattaviin lämpötiloihin. 
 Erityisen tuohtunut Homén oli väitöskirjan siitä kohdasta, jossa Keränen tulkitsee 
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routarajan siirtymistä syvemmälle maan sisään ja miten jäätymisessä vapautuva latentti 
lämpö etenee maan sisällä. Keräsen tulosten mukaan osa lämmöstä siirtyy alaspäin 
vielä jäätymättömään alueeseen, ja osa hidastaa ylhäältä päin roudan etenemistä. 
Homénin mukaan on fysikaalisesti mahdotonta, että latentti lämpö voisi ylimalkaan 
siirtyä lämpimämpään alakerrokseen ja tuomitsee Keräsen tulkinnan retorisella lau-
seella: Huru kan en fysiker påstå eller basera en teori på något sådant? Vastaväittäjän 
näkemyksen mukaan Keränen on tässä kohtaa tutkimustaan osoittanut erittäin suurta 
puutteellisuutta aineistonsa fysikaalisessa tulkinnassa. Kuitenkaan koko väitöskirjan 
keskeisen sisällön suhteen ei tällä routakysymyksellä ole keskeistä sijaa.
 Loppupäätelmissään vastaväittäjä toteaa muun muassa seuraavaa: 
 

Såsom slutomdöme om avhandlingen får jag uttala, att den utgör en omfattande och 
väl planlagd undersökning på ett viktigt jordfysikaliskt område av betydelse även 
för klimatologin i sin helhet. Särskilt erbjud observationerna i snötäcket mycket av 
intresse. Dock innehåller behandlingen av det framkomna materialet förvånansvärt 
stora brister, likasom en del av observationsmaterialet visar stor osäkerhet. ...
 Försvaret var tillfredsställande om och knapphändigt, ehuru felen avhandlingen 
därigenom icke kunde göras mindre.
 På grund av den brist på fysikaliskt omdöme, som avhandlingen röjer hos sin 
författare, synes det mig att den, utgiven som den är, såsom specimen för lärd grad, 
bedömd i och för sig, borde underkännas. ... Då författaren har utgivit andra fysikaliska 
publikationer, där behandlingen är god och undersökningarna väl gjorda, torde jag dock 
kunna föreslå att den gillas såsom motsvarande ändamålet med dess utgivande.

Lausunnon perusteella voi päätellä, että Homén olisi aluksi juuri ja juuri hyväksynyt 
Keräsen väitöskirjan, mutta väitöstilaisuudessa esitetyn kritiikin perusteella näytti kui-
tenkin varsin uhanalaiselta, että Keräsen väitöskirja ei tulisi hyväksytyksi yliopiston fyy-
sis-matemaattisessa osaston äänestyksessä. Keränen pyysi kustokselta lupaa saada kir-
jallisesti perustella ja puolustaa tutkimustaan vastaväittäjän kritiikiltä. Menettely ei ollut 
aivan tavanomainen, mutta tähän suostuttiin. Keräsen noin 20 sivua pitkä kirjallinen 
puolustus valmistui huhtikuun alussa 1921. Vastineessaan Keränen ei alkuunkaan hy-
väksy Homénin kritiikkiä väitöskirjatutkimuksen virheistä, vaan käy yksityiskohtaisesti 
läpi vastaväittäjän esittämät puutteet kumoten ne varsin vakuuttavasti ja suurta pereh-
tyneisyyttä osoittaen. Kiistanalaisesta kysymyksestä lämpötilan muutoksista routarajan 
molemmin puolin, joista Homén oli lausunnossaan tuominnut väittelijän tulkinnan 
fysikaalisesti vääräksi, Keränen esittää havaintoihin perustuvat tulokset. Lopuksi hän 
toteaa sarkastisesti, että "näille tosiasioille en minä voi mitään" ikään kuin sanoen, ettei 
vastaväittäjä halua hyväksyä edes ilmiselviä fysikaalisia tosiasioita.
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Kuva 30. Maaperän ja lumipeitteen lämpötila Sodankylässä termoelementtien avulla mitattuna. Jaakko Keräsen 
väitöskirjan kansilehti vuodelta 1920. Väitöstilaisuus oli Helsingin yliopistossa 20.10.1920. Tutkimus käsitti noin 200 
sivua ja runsaasti taulukoita ja kuvia. Hyväksytyllä työllä Keränen olisi ollut oikeutettu filosofian tohtorin arvoon. 
Vastaväittäjänä oli sovelletun fysiikan professori Theodor Homén (1858–1923). Hänen lausuntonsa perusteella 
väitöskirja hylättiin toukokuussa 1921 Filosofisen tiedekunnan fyysis-matemaattisessa osastossa professoriäänin 7–4. 
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 Puolustuksensa tueksi Keränen oli saanut kahden arvostetun saksalaisen profes-
sorin96 lausunnot väitöskirjatyön yleisestä tieteellisestä merkityksestä ja erityisesti suori-
tettujen mittausten tarkkuudesta. Prof. Süring toteaa lausunnossaan muun muassa: 

 
Mielestäni Jaakko Keräsen työ edustaa maanpinnan lämpötilamittauksissa  
todellista tieteellistä edistysaskelta, ja itse mittaustekniikkaan voi täydellisesti  
luottaa. Kaiken kaikkiaan pidän tutkimusta, erityisesti lumimittausten osalta,   
parhaimpana ja tärkeimpänä tähänastisista tuntemistani tutkimuksista. ... 

Yhtä ylistävä on Prof. Kühlin lausunto. Saksalaisten asiantuntijoiden mukaan vetäminen 
merkitsi kyllä Keräsen puolelta hieman epäpsykologista siirtoa, jolla Homénin arvovalta 
ja pätevyys asiantuntijana asetettiin kyseenalaiseksi. Tämän jälkeen oli selvä, ettei Homén 
voinut väitöskirjaa hyväksyä. Olisihan se ollut noloa hänen kannaltaan, että Keränen ja tä-
män saksalaiset kannattajat todistaisivat vastaväittäjän kritiikin vääräksi ja siis epäpäteväksi. 
Homénin kirjallinen vastaus Keräsen puolustukseen valmistui toukokuussa 1921. Se oli jäl-
leen pitkä ja perusteellinen, noin 20 sivua koneella kirjoitettua tekstiä. Homén oli odottanut 
Keräsen taholta enemmän myöntyväisyyttä työn puutteiden osalta, ja ennen kaikkea vas-
taväittäjän kritiikin hyväksymistä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, kuten Homén kirjoittaa: 

... Keränen's avskrift icke innehöll någon tillfredställande förklaring eller framhöll 
några förmildrande omständigheter beträffande de svåra felaktigheter, som jag 
anmärkt om i hans avhandling, utan tvärtom ett hallstarrigt framhärande i samma 
åskådning som i avhandlingen. ...

Pitkän kirjoituksensa lopuksi Homén toteaa tuohtuneena:

Om författarens försvar vid disputationstillfället var knapphändigt och osäkert så 
har han i stället i denna apologetiska skrift gått rätt övermodigt och starkt anfallsvis 

96 Reinhard Süring (1866–1950) ja Wilhelm Kühl (1870–1953) Potsdamin Magneettis-meteorologisesta 
observatoriosta. Näistä Süring oli eräs 1900-luvun alun merkittävimmistä saksalaisista meteorologian 
tutkijoista. Hänen muistokseen Saksan meteorologinen seura perusti Reinhard-Süring -säätiön vuonna 
2005. Süring oli toinen kirjoittaja meteorologian yliopistollisessa oppikirjassa Hann & Süring: Lehrbuch der 
Meteorologie (1901), jota käytettiin vuosikymmenien ajan meteorologian opetusmateriaalina. Wilhelm Kühl 
oli Potsdamin Meteorologis-magneettisen observatorion johtaja 1912–1935.
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tillväga. Ledsamt blott att bevisföringens svaghet bildar en så skärande kontrast till  
den tvärsäkerhet varmed påståendena göras. ... Det blir mig sålunda fullkomligt 
omöjligt att gilla densamma, utan måste jag bestämt och utan ringaste tvekan 
underkasta avhandlingen ...

Äänestyksessä 7.5.1921 yliopiston fyysis-matemaattisen osaston 11 professorista neljä 
asettui kannattamaan Keräsen väitöskirjan hyväksymistä akateemisena opinnäytteenä, 
mutta enemmistö oli sen hylkäämisen kannalla. 
 Parhaiten väitöskirjaan oli perehtynyt matematiikan professori Ernst Lindelöf, 
joka pöytäkirjan mukaan oli saanut haltuunsa koko tutkimusmateriaalin ja syventynyt 
aiheeseen perusteellisesti. Vastavalmistuneena maisterina Lindelöf oli työskennellyt 
muutaman vuoden lämpötilahavaintojen parissa Ilmatieteellisessä keskuslaitoksessa 
1900-luvun alussa. Näin hänellä oli tiettyä kokemusta ja henkilökohtaista mielenkiintoa 
väitöskirjan aihepiiriin. Lindelöfin pöytäkirjaan kirjattu lausunto väitöskirjasta vei useita 
sivuja. Siinä on kritiikkiä, mutta arvostelu on, vastoin Homénin ilmaisutapaa, hillitty 
ja diplomaattisin sanankääntein muotoiltu. Lindelöf asettuu varovaisesti Keräsen puo-
lelle routakysymyksessä, ja minkälaisia lämmönsiirtoja siinä tapahtuu routaantumisen 
eri vaiheissa, vaikkakin epävarmoista mittaustuloksista ei voida, hänen mukaansa, aivan 
varmuudella päätellä kaikkia lämmönsiirron yksityiskohtia eri mitta-alueissa.
 Lindelöf osoittaa myös ymmärrystä Keräsen työtä kohtaan siinä mielessä, että 
mittaukset on tehty Sodankylän melko alkeellisissa olosuhteissa ja pienillä resursseilla: 

... Vid afhandlingens bedömande bör man rättvisligen taga i betraktande, att  förf. 
utfört sina undersökningar utan tillgång till ett fysikaliskt laboratoriums resurser och 
under ganska ogynnsamma yttre förhållanden. ...

Ernst Lindelöf olisi hyväksynyt väitöskirjan sen puutteista huolimatta.
 Tämän kirjoittajan mielestä Jaakko Keräsen väitöskirjan hylkääminen tuntuu 
kohtuuttoman ankaralta ja epäoikeudenmukaiselta päätökseltä97. Olihan kyseessä mo-
nin tavoin alan pioneerityö ja itse havaintomateriaali on ollut laaja ja tulosten käsit-
tely perusteellista. Keräsen väitöskirjatyö ja sen aihepiiristä tehty laajempi tieteellinen 
katsaus Springerin monografiasarjaan (Keränen, 1929e) Saksassa toivat hänelle kan-
sainvälistä mainetta. Ne yhdessä ovatkin Jaakko Keräsen eniten viitattuja tutkimuksia 

97 Keräsen tyttären Elsa Kenttämaan kertoman mukaan Homén oli myöhemmin pitänyt päätöstään 
väitöskirjan hylkäämisestä ylilyöntinä ja vääränä päätöksenä (suullinen tiedonanto 13.3.2014).
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aihepiirin tieteellisessä kirjallisuudessa. Siteerauksia on kertynyt useita kymmeniä ja 
Keräsen tutkimukset mainitaan alan tieteellisissä katsauksissa vielä tänäänkin maanpin-
nan lämpötilamittausten ja routatutkimuksien pioneeritöinä (esim. Geiger et al., 2003). 
Näin Keräsen työt asettuvat arvokkaalle paikalle suomalaisen geofysiikan tutkimuksen 
historiassa.
 Oliko Homénilla joitain henkilökohtaisia motiiveja ankaraan arviointiinsa Ke-
räsen työtä kohtaan? Sitä on tietysti vaikea enää päätellä. Keräsen maaperän läm-
pömittaukset olivat osoitus Ilmatieteellisen keskuslaitoksen uudesta geofysikaalisesta 
aluevaltauksesta sellaiselle tutkimusalueelle, missä Homén oli ollut siihen asti ainoa 
toimija. Halusiko Homén vielä uransa loppuvaiheissa näyttää tieteellisen asemansa 
ylivertaisuuden sukupolvea nuoremmalle alalle pyrkivälle Keräselle? Ilmatieteellistä 
keskuslaitosta kohtaan Homén saattoi tuntea tiettyä kaunaisuutta, koska hän pitkän 
ja katkerantuntuisen kamppailun jälkeen hävisi kilpailun keskuslaitoksen johtajan va-
kanssista Ernst Bieselle aivan 1890-luvun alussa. Keskuslaitos oli kehittynyt 1900-lu-
vun alussa johtavaksi valtakunnalliseksi meteorologian ja geofysiikan tutkimuslaitok-
seksi Homénin entisen oppilaan Gustaf Melanderin johdolla. Näiden tutkimusalojen 
edustus oli jäänyt Helsingin yliopistossa vain hyvin pienelle osuudelle, lähinnä juuri 
Homénin varaan, eikä mitään kehitystä ollut näköpiirissä. 
 Jaakko Keräsen väitöskirjan hylkääminen aiheutti polemiikkia päivälehdissä yli-
opiston ulkopuolellakin. Theodor Homénia aihe tuskin enää kiinnosti, koska hän, sii-
hen asti piintyneenä vanhapoikana, solmi avioliiton heinäkuussa 1921 63-vuotiaana 
pian väitöskiistojen jälkeen, joten hänellä oli muita huomion kohteita. Avioliitosta ei 
tullut pitkäaikaista, sillä Homén kuoli huhtikuussa 1923 (Holmberg, 2005).
 Keräsen aloittamia maaperän ja lumipeitteen lämpötilamittauksia ei myöhem-
min jatkettu Sodankylän observatoriossa, vaikka Keränen esittelikin Melanderille 
suunnitelman mittausten liittämisestä pysyvään havainto-ohjelmaan. Sen sijaan Ke-
räsen seuraaja, Heikki Lindfors, teki observatoriossa lyhyen johtajakautensa aikana 
talvella 1917–1918 lumipeitteen syvyyden ja tiheyden mittauksia (ks. s. ). Keränen jul-
kaisi hänen keskenjääneet tutkimuksensa98 muutamaa vuotta myöhemmin (Keränen, 
1920c). Kesällä 1939 Matti Franssila teki Sodankylän observatorioalueella lämpöti-
lamittauksia eri korkeuksilla mikroilmastotutkimuksissaan. Työssä selvitettiin, miten 
lämpötilan vuorokautinen vaihtelu mäntykankaalla muuttuu erilaisissa meteorologi-
sissa olosuhteissa (Franssila, 1945).

98 Keränen kuvailee Lindforsin mittaukset yksityiskohtaisesti 15 sivua laajassa Suomalaisen Tiedeakatemian 
julkaisussa. Lindforsin kaatuminen Tampereen taisteluissa keväällä 1918 on tehnyt Keräseen suuren 
vaikutuksen, kun hän kirjoittaa julkaisussa (saksaksi): ... Lindfors jatkoi lumimittauksiaan aina siihen viime 
hetkeen saakka, kun hän päätti, pitkällisen sisäisen kamppailun jälkeen ja korkeimpana velvollisuutenaan, 
lähteä taisteluihin isänmaan vapauttamiseksi Idän barbariasta. Tampereen taisteluissa hän sai sankarikuoleman 
28.3.1918. Lauseet ovat ajan valkoisen Suomen yltiöisänmaalliselle retoriikalle tyypillistä kielenkäyttöä, 
vaikkakin tyylillisesti vierasta muuten asiallisessa tieteellisessä kirjoituksessa (ks s. ). 



98

Väitöskirjat

Myöhemmin 1950-luvulla maaperän lämpötilaa mitattiin eri syvyyksillä järjestelmällisesti 
eräillä Ilmatieteen laitoksen ilmastoasemilla ja Jokioisten observatoriossa (Ilmatieteen lai-
tos, 1979). Aiheesta on tehty myös tieteellisiä tutkimuksia maaperän diffusiviteetin määrit-
tämiseksi (Lemmelä et al., 1981). Nykyisin maalämpötilaa mitataan kasvihuonekaasujen 
monitoroinnin yhteydessä Lapin Ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa. Pintakerroksia 
syvemmälle päästään poranreikämittauksissa, joissa ylletään usean kilometrin syvyyteen 
kuten esimerkiksi Suomessa Outokummun kaivoksessa (Kukkonen et al., 2011). Mit-
taukset antavat silloin tietoa ilmakehän lämpötilan vaihteluista vuosikymmenistä vuosisa-
toihin ja niillä on merkitystä arvioitaessa ilmakehän paleoklimatologista historiaa.
 Meteorologian alalla on tapahtunut ainakin toinen väitöskirjan hylkääminen. 
Kyseessä on Ilmatieteellisen keskuslaitoksen lentometeorologin Aili Nurmisen väi-
töskirja vuodelta 1950 (Nurminen, 1950). Työ käsitteli sumujen muodostumista Ete-
lä-Suomessa. Helsingin yliopiston Matemaattis-luonnontieteellinen osasto hylkäsi 
väitöskirjan vastaväittäjänä toimineen Matti Franssilan pitkän ja tieteellisesti perus-
teellisen lausunnon perusteella. Franssila oli Ilmatieteellisen keskuslaitoksen sääosas-
ton johtaja, mutta samalla myös lentometeorologi Aili Nurmisen esimies. 
 Nurminen laati uuden väitöskirjan viitisen vuotta myöhemmin (Nurminen, 
1955). Vastaväittäjänä oli nyt meteorologian professori Vilho Väisälä, joka suositteli 
työn hyväksymistä tarkoitukseensa. Aili Nurmiselle myönnettiin väitöskirjastaan filo-
sofian tohtorin99 arvo.

Hyväksytty väitöskirja vuodelta 1924

Helmikuussa 1923 julistettiin Turun yliopistossa haettavaksi fysiikan professorin vir-
ka. Hakijoita ilmaantui kaksi: Jaakko Keränen ja Yrjö Väisälä (Lehto, 2004). Keräsen 
anomuksesta hakijoille myönnettiin pätevöitymisaikaa huhtikuun puoliväliin 1924. 
Yrjö Väisälä oli saanut väitöskirjansa valmiiksi ja hyväksytyksi edellisen vuoden syksyl-
lä, mutta Keräsen tohtoritie oli katkennut Homénin murskakritiikkiin ja väitöskirjan 
hylkäämiseen vajaa kaksi vuotta aikaisemmin. Keränen tarvitsi siis jatkoaikaa uuden 
väitöskirjan tekoon. Oliko hän tosissaan hakemassa professuuria ja siirtymässä Turun 
akateemiseen maailmaan, vaikka Keräsellä oli hyvä vakinainen virka Meteorologisen 
keskuslaitoksen sääosaston johtajana? Tohtorin arvon hän tarvitsisi joka tapauksessa, 
kun tähtäimessä oli pätevöityminen keskuslaitoksen johtajaksi Melanderin jälkeen 
heti 1930-luvun alussa. Vai hakiko Keränen hyvitystä väitöskirjajupakassa kärsimis-
tään nöyryytyksistä pätevöitymällä fysiikan professorin virkaan?

99 Aili Nurminen (1896–1972) oli maailman ensimmäinen meteorologiasta väitellyt naistutkija (Heikkilä, 
2010). Suomen Kulttuurirahastossa on Aili Nurmisen testamenttaama rahasto, josta jaetaan apurahoja 
fysiikan tai meteorologian väitöskirjaa tekeville naistutkijoille.
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Uuden väitöskirjan aiheen Keränen otti Suomen magneettisista mittauksista, joiden 
parissa hän oli työskennellyt vuodesta 1911 lähtien. Tutkimuksen kohteena olivat mag-
neettiset mittaukset Kainuusta ja Lapista, Petsamoa100 lukuun ottamatta. Lähes kaikki 
yli 300 mittapistettä olivat Keräsen johtamien retkikuntien työn tulosta. Viimeiset väi-
töskirjaan mukaan otetut havainnot oli tehty kesällä 1923.
 Jaakko Keräsen toinen väitöskirja valmistui vuoden 1924 alussa ja se julkaistiin 
myös Meteorologisen keskuslaitoksen Maamagneettisia tutkimuksia - sarjassa (Ke-
ränen, 1924b). Tutkimus käsittää magneettiset tulokset taulukkojen muodossa sekä 
havaintoalueen magneettiset kartat eri komponenteille. Tekstiosassa (32 sivua) Kerä-
nen analysoi saatuja tuloksia ja johtaa magneettikentän jakaumia kuvaavia funktioita. 
Väitöskirja oli laadittu englanniksi, mikä valinta ei 1920-luvulla ollut tavallinen saksan 
dominoidessa kansainväliseen käyttöön suunnattujen tieteellisten tutkimuksien kielenä.
 Väitöstilaisuus oli Helsingin yliopistossa 9.4.1924. Vastaväittäjänä toimi FT Elias 
Hintikka ja kustoksena fysiikan (ylim.) professori O. Johansson. Hintikka oli itsekin 
osallistunut Suomen magneettiseen kartoitukseen 1910-luvulla ja julkaissut useita 
tutkimuksia magneettisista mittauksista. Myöhemmin hän siirtyi matemaatikoksi eri 
vakuutusyhtiöihin. Johansson hoiti virkaa tekevänä Homénin sovelletun fysiikan pro-
fessuuria. Hänet oli nimitetty vuonna 1921 Helsingin yliopiston henkilökohtaiseksi 
professoriksi Meteorologisen keskuslaitoksen sääosaston johtajan paikalta. Fyysis-ma-
temaattisen osaston pöytäkirjaan on viety perustelut sille, että vastaväittäjäksi oli otettu 
yliopiston ulkopuolinen asiantuntija: 

... koska enemmän kuin kukaan Osaston vakinaisista opettajista 
tri Hintikka on myös käytännöllisesti perehtynyt siihen erikoisalaan, 
jota kyseessä oleva väitöskirja koskee.

Vastaväittäjän tehtävästä Hintikka sai vaatimattoman 400 mk (noin 100 eur) korvauk-
sen. Alla on kopio hänen lausunnostaan väitöskirjan tieteellisestä pätevyydestä. Arvioin-
ti oli vajaa kaksi sivua pitkä ja sisällöltään niukan asiallinen, mutta hyväksyvä. Osaston 
kokouksessa väitöskirja hyväksyttiin jo seuraavana päivänä ja Keräselle annettiin koko-
uspöytäkirjan mukaan arvosana laudatur sovelletussa fysiikassa sekä arvosanat approba-
tur matematiikassa ja tähtitieteessä. Professorit Tallqvist, Reuter ja Rosberg, jotka olivat 
äänestäneet Keräsen väitöskirjan hylkäämisen puolesta kolmisen vuotta aikaisemmin, 
hyväksyivät nyt yksimielisesti osaston muiden jäsenten kanssa uuden opinnäytteen vie-

100 Petsamo liitettiin Suomeen Tarton rauhassa vasta vuonna 1920, joten se ei kuulunut 1910-luvulla tehtyyn 
magneettisen kartoituksen alkuperäiseen suunnitelmaan. Keränen suoritti Petsamossa magneettisia 
mittauksia vuonna 1927 kaikkiaan 23 paikalla (Keränen, 1933a).
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läpä korkeimmalla arvosanalla. Jaakko Keränen sai filosofian tohtorin arvon Helsingin 
yliopiston Filosofisen tiedekunnan promootiossa 31.5.1927.

Toimittuaan Osaston määräyksestä t. k. 9 p:nä virallisena vastaväittäjänä 
tarkastettaessa maisteri J. Keräsen väitöskirjaa "A Magnetic Survey of North  
Finland" [Keränen, 1924b], saa allekirjoittanut kunnioittaen esittää  
seuraavaa.
 Teoksessa annetaan kuvaus Pohjois-Suomen maamagneettisesta  
kentästä sellaisena kuin se oli keskimäärin vuonna 1915. Tutkittu alue  
käsittää, Petsamon huomioon ottamatta, jotakuinkin tarkkaan sen osan  
Suomea, joka on 64:nnen leveysasteen pohjoispuolella. Alueen pinta-ala on 
noin 150 000 km2.
 Alueella olevien havaintoasemien [mittauspisteiden] luku on yli 300,  
ensimmäiset havainnot on tehty v. 1911, viimeiset v. 1923, joten raaka- 
aineiston kokoaminen on vaatinut 13 kesän työt. Tästä on tekijä suorittanut  
valtavasti suurimman osan. Havaintopisteiden keskimääräinen välimatka on  
onnistuttu säilyttämään verraten lyhyenä, nimittäin noin 22 km:nä. 
 Tekijä on omintakeisesti pannut kuntoon alueen magneettiseen  kartoitustyöhön 
käytetyn perusobservatoorion, nimittäin Sodankylän observatoorion, ja järjestänyt sen 
toiminnan tieteellisiä vaatimuksia vastaavaksi.
 Havainnot on tehty luotettavasti ja hyvällä tarkkuudella suoritettu.
 Käsitykseni mukaan olisi teoksen arvo kasvanut, jos tekijä olisi  ohjelmaansa 
joissakin yksityiskohdissa laajentanut ja joitakin yksityiskohtia tyhjentävämmin ja 
täsmällisemmin selostanut. Varsinkin sekulaarimuutosta koskevassa luvussa olisi tästä 
ollut etua.
 Ne tarkastelut, joita teoksen lopussa on toimitettu potentiaalihypoteesista101, 
osoittavat ettei tällä alueella päästä luotettaviin tuloksiin niillä metodeilla, joita tekijä 
on käyttänyt, ja jotka seuduilla, missä maamagneettisia häiriöpaikkoja ei ole niin 
lukuisasti kuin Pohjois-Suomessa, saattavat antaa tuloksia. Tutkittuun alueeseen 
nähden on kysymys vaikeampi  ja vaatii käsittelyn toisilla metodeilla. Joskin tässä 
kohden olisi ollut tilaisuutta laajoihin tutkimuksiin, on toisaalta myönnettävä, että 
silloin olisi jouduttu niiden puitteiden ulkopuolelle, jotka kohtuuden mukaan voidaan  
asettaa maamagneettista kartoitustyötä käsittelevälle teokselle.

101 Magneettikenttä on staattisessa tapauksessa kuvattavissa potentiaalifunktioilla, jos Ampéren lain 
mukainen magneettikentän roottori             (Chapman & Bartels, 1940). Hintikka (1920) on tutkinut 
potentiaaliehdon täyttymistä Suomen magneettisesta kartoitusaineistosta. Jos roottori ≠ 0, johtuisi 
se pystysuorista ilmasähkövirroista. Havaintotulokset eivät kuitenkaan tue sellaisten sähkövirtojen 
olemassaoloa.
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Mitä kielelliseen asuun tulee, voidaan teos asiantuntijan, lehtori Silverman'in102 
mielipiteen mukaan jättää englanninkielisen lukijakunnan  käsiin.
 Havaintoaineiston on tekijä käsitellyt oikeiden periaatteiden mukaan,  
tunnollisesti ja huolellisesti arvostellen, pelkäämättä sitä runsasta työtä, mikä  
on ollut käytäessä uudelleen läpi aikaisemmin johdettuja tuloksia ja niitä tehtäessä 
homogenisiksi ottamalla huomioon m.m. vuorokautinen vaihtelu. Lisäksi tekijä on 
laskenut teoreettisiin tarkoituksiin sopivat luvut Ycosφ ja suorittanut laajatöiset 
laskut idealisen kentän johtamiseksi, häiriövektoria sekä todellisten ja tasotettujen 
komponenttien välistä erotusta varten. ...
 Puolustuksen suoritti tekijä asiallisesti ja tyydyttävällä tavalla.
 Käsitykseni mukaan vastaa teos täysin tarkoitustaan.
Helsingissä, huhtik. 10 p:nä 1924.

E. A. Hintikka

Keräsen ensimmäisen väitöskirjan käsittelyyn meni yliopistossa melkein puoli vuot-
ta. Nyt päätös saatiin aikaan yhdessä päivässä, joten Hintikan kirjallinen lausunto 
väitöskirjasta oli varmaan jo valmiina ennen väitöstilaisuutta. Kiire päätöksenteossa 
johtui siitä, että Keräsen respiittiaika Turun yliopiston professorin virkaan umpeutui 
muutaman päivän kuluttua väitöstilaisuudesta 15.4.
 Yrjö Väisälän ja Jaakko Keräsen pätevyyttä fysiikan professorin virkaan arvi-
oivat professorit Hjalmar Brotherus (Teknillisen korkeakoulun fysiikan professori), 
Gustaf Melander ja Hjalmar Tallqvist. Näistä Brotherus oli toiminut Meteorologi-
sen keskuslaitoksen Ilmalan leija-aseman johtajana vuoteen 1916 saakka ennen Vilho 
Väisälää. Tallqvist oli Helsingin yliopiston fysiikan professori. Melander katsoi Ke-
räsen olevan pätevämpi fysiikan professoriksi kuin Väisälä, jonka kelpoisuus virkaan 
oli hänen mielestään kyseenalainen. Brotheruksen näkemys oli päinvastainen; Väisälä 
oli ehdottomasti omaperäisenä tutkijana parempi ehdokas kuin Keränen, joka ei ar-
vioijan mielestä ollut täysin pätevä hakemaansa virkaan. Tallqvist tasapainoili Kerä-
sen ja Väisälän välillä asettaen kuitenkin jälkimmäisen hakijan ensimmäiselle sijalle. 
Melanderin tuen oppilaalleen ja alaiselleen ymmärtää hyvin ja Brotherus oli yleensä-
kin Väisälöiden puolella. Heidän kantansa ehdokasasetteluun ei varmaan ollut täysin 
objektiivinen, mutta kun hakijat ja heidän pätevyyttään arvioivat asiantuntijat ovat 
muiden yhteyksien kautta läheisiä, niin subjektiiviset arviointiperusteet ovat silloin 
lojaliteettisyistä aina vaikuttamassa. Siinä ei liene mitään uutta tässäkään tapauksessa. 
Ilmatieteellisen keskuslaitoksen myöhemmissä virantäyttöprosesseissakin voi useasti 

102 S. S. Silverman oli Helsingin yliopiston Englantilaisen filologian lehtori 1919–1924.
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nähdä suosikkien etujen ajamista hyvin henkilökohtaisilla perusteilla ja kilpahakijoi-
den ansioiden vähättelyä (Huovila, 1993).
 Turun yliopiston luonnontieteellinen tiedekunta päätyi pitämään molempia 
hakijoita pätevinä, mutta asetti yksimielisesti Yrjö Väisälän ensimmäiselle sijalle. Ke-
ränen valitti ehdollepanosta, mutta tuloksetta. Näin Väisälä nimitettiin fysiikan pro-
fessoriksi joulukuussa 1924 (Lehto, 2004). Hän hoiti tätä virkaa aina vuoteen 1951 
saakka, jolloin Yrjö Väisälä nimitettiin Suomen Akatemian jäseneksi.
 Keräsen yritys hakea professuuria Turun yliopistosta vauhditti hänen toisen väi-
töskirjansa valmistumista. Ansioluetteloon hän saattoi liittää meriittinä yliopistollisen 
päätöksen pätevyydestään fysiikan professoriksi.
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K un Jaakko Keränen aloitti uudessa virassaan Valtion meteorologisen kes-
kuslaitoksen sääosaston johtajana 1.9.1921, laitos oli ollut muutaman vuo-
den maatalousministeriön alainen valtion virasto. Valtioneuvoston asetus 
15.11.1918 siirsi keskuslaitoksen Suomen Tiedeseuran hallinnosta ministe-

riölle. Asetuksen mukaan keskuslaitos suorittaa ja johtaa muun muassa meteorologisia, 
aerologisia, magneettisia ja muita geofysikaalisia tutkimuksia. Se ylläpitää meteorologi-
sia asemia maan ilmaston tutkimuksia varten, valmistaa kotimaan ja ulkomaiden sää-
sähkeiden perusteella sääkarttoja useita kertoja päivässä ja laatii sääennusteita erityisesti 
maatalouden ja merenkulun hyödyksi, tutkii vapaan ilman kerroksia, suorittaa magneet-
tisia mittauksia, kerää ja muokkaa meteorologisen aineiston ja julkaisee tulokset, osal-
listuu näiden alojen kansainväliseen työhön ja noudattaa soveltuvin osin Kansainvälisen 
meteorologisen komitean ohjeita.
 Vuoden 1918 asetus määrää edelleen, että keskuslaitoksessa on johtaja, kolme 
osastonjohtajaa, kaksi assistenttia, havainnontekijöitä, kartanpiirtäjiä, laskuapulaisia ja 
vahtimestareita. Johto on jaettu johtajan ja meteorologisen toimikunnan kesken siten, 
että johtaja on puheenjohtaja, osastonjohtajat ja yksi neuvotteleva henkilö103 jäseniä. 
Toimikunta valmistaa ja lähettää valtioneuvostolle menoarvioehdotuksen seuraavalle 
vuodelle, antaa virastoille ja viranomaisille lausuntoja ja käsittelee toimikunnan jäsenten 
herättämiä kysymyksiä. 
 Laitoksen osastot ovat: 1. osasto, jonka tehtäviin kuuluvat sääennusteet ja ilmas-
totutkimus, 2. osasto hoitaa sadetutkimusta, lumiolojen selvityksiä, seuraa vesistöjen 
jäätymisiä ja jäidenlähtöjä, ukkosia ja halloja, 3. osasto vastaa vapaan ilmakehän tutki-
muksista ja havainnoista. Laitoksen päätoimipaikka on Kaisaniemessä, mutta 3. osaston 
leijatoiminta on sijoitettu Pasilaan Ilmalan observatorioon. Laitoksen johtohenkilöt oli-
vat vuonna 1921: G. Melander, johtaja. 1. osasto J. Keränen, 2. osasto V. V. Korhonen, 
3. osasto V. Väisälä. Assistentteina työskentelivät K. Oksanen104 ja V. A. Heiskanen ja 
observaattorina I. Melartin105.

103 Meteorologisen toimikunnan ensimmäinen neuvotteleva jäsen (1919–1924) oli maataloustiedemies Eevert 
F. Simola (1872–1941). Hän oli muun muassa valtion Maatalouskoelaitoksen professori 1930–1939.

104 Kaino W. Oksanen (1884–1966) väitteli kasvatustieteiden tohtoriksi (1919) ja toimi Ilmatieteellisen 
keskuslaitoksen apulaisena vuoteen 1949 saakka. Hän oli myös Kansallisen kokoomuspuolueen 
kansanedustaja 1927–1939.

105 Ivar Melartin (1889–1930), FM 1915. Observaattorina 1915–1930. Hän oli tunnetun säveltäjän Erkki 
(Eric) Melartinin (1875–1937) veli.
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Assistenttien tulee johtajan määräyksien mukaan hoitaa kirjastoa, kojeita ja muita päi-
vittäisiä tehtäviä, valvoa sääennusteiden jakelua, tehdä tarkastusmatkoja maaseutuase-
mille ja toimia kokousten sihteerinä. Valtion virkamiesten arvohierarkiassa osaston-
johtajat rinnastettiin yliopiston professoreihin. Vuonna 1927 professorin peruspalkka 
vuodessa oli 75 000 mk (noin 1800 euroa kuukaudessa). 
 Vuonna 1921 keskuslaitoksen henkilökunta Kaisaniemessä ja Ilmalassa käsitti 21 
työntekijää, mutta näiden lisäksi laitoksen palveluksessa oli osa-aikaisia havainnonte-
kijöitä eri puolilta Suomea. Sadehavaintopaikkoja oli noin 150 ja sääasemia lähes 50, 
joista ensimmäisen luokan asemia oli 12. Talvisin lumihavaintoja teki 150 henkilöä. 
Laitoksen budjetti oli noin 500 000 mk eli noin 170 000 euroa nykyrahassa.
 Asetuksen mukaan keskuslaitos suoritti siis edelleen magneettisia ja geofysikaali-
sia tutkimuksia, mutta näille aloille ei ollut nimitetty viranhaltijaa. Keränen hoiti mui-
den tehtäviensä ohella kyseiset tehtävät. 
 Silloisille oloille oli kuvaavaa, että Meteorologisen keskuslaitoksen kaksi keskei-
sintä työalaa, ilmastotutkimus ja sääennustustoiminta, määrättiin saman osaston hoi-
toon. Nähtävästi laitoksen johto ei silloin aavistanut alkanutta sääennustustyön laajene-
mista ja alan nopeaa kehittymistä. Nämä puutteet tulivat myöhemmin heikentämään 
keskuslaitoksen toimintaa.
 Jaakko Keräsen päivittäisiin tehtäviin sääosaston johtajana kuului laatia assistent-
tien avustuksella säätiedotteet ja -kartat sekä suomeksi että ruotsiksi. Säätiedotteiden 
jakelu oli aivan 1920-luvun alussa vielä varsin suppea. Sääennusteiden laatimisen pe-
rusteissakin oli suuria puutteita. Ne laadittiin ulkomaisten sääsähkeiden perusteella ja 
Suomen niukan havaintoverkon täydentämänä. Käytössä oli 12 kotimaista sääasemaa 
päivittäisiin ennusteisiin. Tiedotteiden tilaajia oli kymmenkunta eivätkä päivälehdet 
vielä julkaisseet laajasti päivittäisiä säätietoja. Sääennusteita välitettiin ja vastaanotettiin 
myös lennättimen kautta. Langattomat sääviestit hoiti sotaväen Radiopataljoona Hel-
singin Santahaminassa, joka välitti ne puhelinsoitolla keskuslaitokselle. Keskuslaitos sai 
oman radiovastaanottimen sääsanomien vastaanottamiseen vuonna 1924 (Kuva 31).
 Keränen kirjoitti virkauransa alkuajoista lähtien omalla nimellään lyhyitä ajan-
kohtaisia katsauksia säästä ja ilmastosta keskuslaitoksen säännöllisesti ilmestyvään 
tiedotteeseen "Kuukausikatsaus Suomen sääoloihin" (Hotakainen106, 2010). Sanoma-
lehdissäkin alkoi ilmestyä sääaiheisia artikkeleita. Näin Keräsen nimi alkoi vähitellen is-
kostua kansalaisten mielissä ilmatieteen edustajana. Siinä sivussa myös Ilmatieteellinen 
keskuslaitos sai oman osansa yleisön mielenkiinnosta.
 Jaakko Keräsen tieteellinen julkaisutoiminta 1920-luvulla käsittää lähes 50 nimi-
kettä (Liite 1) eli noin kolmanneksen hänen kaikista kirjallisista töistään. Joukossa on 

106 Tietokirjailija Markus Hotakainen (1963–) on koonnut Ilmatieteen laitoksen kuukausikatsauksista 
mielenkiintoisimmat aiheet kirjaksi vuosittain etenevänä katsauksina aikavälille 1917–2010.
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keskuslaitoksen ilmastollisia vuosikirjoja (Keränen, 1924a, d, 1925a, 1926b, h, 1927a, 
e, 1929c), joiden kokoamisessa oli mukana myös Vilho Väisälä. Sodankylän johtajan 
ajoiltaan Keränen julkaisi magneettisen observatorion vuosikirjat vuosille 1914–1917 
(Keränen, 1921b, 1922a, 1926g, 1927d). Tietokirjoihin (mm. Oma Maa) Keränen laati 
yleisölle suunnattuja kirjoituksia hallasta ja roudasta (Keränen, 1923a, d, 1924c). Niis-
sä tiedot hallaöistä ja roudan esiintymisestä oli jaoteltu lääneittäin. Hän tutki myös 
edellisen talven ja kevään säiden vaikutusta kesäiseen vuodentuloon (Keränen, 1931e). 
Tärkeimpinä tieteellisinä julkaisuina voidaan pitää tutkimusta Suomen lämpökartois-
ta (Keränen, 1925d, 1926i) ja Helsingin lämpötilan vaihteluista lähes sadan vuoden107 
(1828–1923) ajalta (Keränen, 1928c) sekä laajaa katsausta maanpinnan lämpöoloihin 
saksalaisessa Springer Verlagin kustantamassa monografiassa (Keränen, 1929e). Tutki-
musten sivumäärä on yhteensä noin 300. Näin ensisijaisesti maataloutta palveleva kes-
kuslaitos ja sen työtä ohjaava maatalousministeriö saattoivat olla tyytyväisiä Keräsen 
merkittävään tutkimuspanokseen ja suuren yleisön valistustyöhön säähän ja ilmastoon 
liittyvissä asioissa. Työ oli tapahtunut laitoksen johtajan Gustaf Melanderin antamien 
suuntaviivojen mukaisesti. 
 Meteorologisen keskuslaitoksen toiminta 1920-luvulla voidaan kiteyttää kahteen 
päätehtävään: ennustaa seuraavien päivien sääolosuhteet kahdesti vuorokaudessa ja sel-
vittää ilmatieteellisten havaintojen maatalouteen vaikuttavia tekijöitä, joita ovat muun 
muassa sateet, tulvat, hallat, lumi ja jää sekä ukkoset. Maamme routakartoituksessa tu-
loksena oli roudan keskimääräinen syvyys eri maalajeissa eri puolilta Suomea ja erilai-
sissa talvisissa ja keväisissä olosuhteissa. Sääpalvelujen tarve kasvoi 1920-luvulla selvästi. 
Tietoja kaivattiin erityisesti maanviljelyn avuksi, mutta keskuslaitoksen tarjoamat myrs-
kyvaroitustiedot olivat myös merenkululle tärkeää informaatiota.
 Kaksikymmenluvun puolivälissä kaikkialla maassa aamulehdet julkaisivat jo päi-
vän sääennusteen, vaikka suurin osa maaseutua oli yhä päivittäisten sääennusteiden 
ulottumattomissa. Yleinen tietous sääennusteiden sisällöstä ja niiden tulkinnasta oli vie-
lä varsin puutteellinen; sääkartta numeroineen ja paineviivoineen oli vaikeasti ymmär-
rettävä tavalliselle lukijalle tai päivälehtien toimittajille. Keskuslaitoksella pohdittiinkin 
mahdollisuuksia saada meteorologian alkeiden opetusta kansakoulujen ohjelmaan. Alan 
yleistajuisia kirjoituksia oli tarjolla vain vähän. Parannusta painetun tiedon puutteeseen 
toi Gustaf Melanderin suomenkielinen meteorologian oppikirja Nykyajan sääoppi ja 
ilmatieteen perusteet (Melander, 1918). Kirja perustui tekijän pitämiin luentoihin yli-
opistolla Helsingissä ja Työväen opistoissa. 
 Yksinkertaiset meteorologiset kojeet kuten elohopealämpömittari ja rasiailma-
puntari olivat käytössä ainakin valistuneimmissa säätyläispiireissä ja edistyneimmissä 

107 Kyseessä on Oscar V. Johanssonin väitöskirjatyön (1906) aihepiiriin laajennus ja täydentäminen Helsingin 
lämpötilahavainnoista 1829–1923. Mukana tarkasteluissa on myös Ilmalan observatoriossa tehdyt 
lämpötilamittaukset.
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maatalouksissa. Jo 1800-luvun lopussa tunnettiin ilmapuntarin108 (aneroidin) käyttö 
päiväkohtaisen säätilan arvioinnissa. Milloin ilmapuntarin viisari näytti kohoavaa il-
manpainetta, se tiesi todennäköisesti kaunistuvaa säätä ja laskevat lukemat taas huonoja 
kelejä ja myrskyä. Tosin laite oli usein enemmän seinäkoriste kuin ilmatieteellinen koje, 
mutta kuitenkin mittarin käyttö antoi parhaassa tapauksessa enemmän ajankohtaista 
säätietoa kuin vain kokemusperäinen säätuntuma. Näin ilmatieteellisen tiedon käytän-
nön alkeet olivat tietyssä laajuudessa saavuttaneet myös maallikot. Tosin perinteellisillä 
luonnon tarkkailuun perustuvilla kansanomaisilla säätiedoilla oli edelleen merkitystä 
päiväkohtaisen säätilan arvioinneissa (Rinne et al., 2008).
 Meteorologisen keskuslaitoksen ylin hallintoelin, Meteorologinen toimikunta, 
aloitti työnsä syksyllä 1921. Se kokoontui suunnilleen kerran kuukaudessa. Keskuslai-
toksen johtaja oli toimikunnan puheenjohtaja ja sihteerin tehtäviä hoiti aina 1940-lu-
vun lopulle saakka meteorologi Kaino W. Oksanen. Toimikunnassa päätettiin hen-
kilökunnan palkkaamisesta, vuosilomista ja muista pienemmistä asioista. Suurempia 
päätöskokonaisuuksia olivat 1930-luvun alussa keskuslaitoksen asetusluonnoksen ja 
työjärjestyksen sisällön muotoilu maatalousministeriölle. Esillä oli myös kurinpidollisia 
kysymyksiä, kun esimerkiksi eräs laskuapulainen oli pidentänyt vuosilomaansa oma-
valtaisesti. Rike jätettiin johtaja Melanderin tuomittavaksi. Toisen kerran käsiteltiin 
syyllisyyskysymystä, kun Ilmalan työntekijä oli aiheuttanut puisen käymälärakennuksen 
tuhoutumisen huolimattomalla tulenkäytöllään. Tapaus todettiin kuitenkin vahingoksi. 
Peräti kahdessa toimikunnan kokouksessa (24.2. ja 24.3.1924) käsiteltiin Ilmalaan ti-
lattujen polttopuiden kohtaloa. Puut oli ostettu Jaakko Keräsen veljeltä Adolf Keräseltä, 
joka oli lähettänyt puutavaran junarahtina Kajaanista Helsinkiin. Halkoja oli kuitenkin 
merkittävästi vähemmän kuin mitä rahtikirjassa ilmoitettiin ja pöytäkirjan mukaan asia 
"tangeeraa rikoslakia". Laitoksen vahtimestari oli kuitenkin ehtinyt purkaa junalastin 
ennen sen tarkempaa mittausta. Toisaalta Adolf Keränen ilmoitti lähetysasemalla ta-
pahtuneen mittauksen vastanneen rahtikirjaa. Lopullista selvitystä puuttuvista puista 
ei saatu eikä lähettäjää epäilty mistään väärinkäytöksestä. Vahtimestari A. Suomela sai 
toimikunnalta kuitenkin kirjallisen muistutuksen huolimattomuudestaan puutavaran 
käsittelyssä.

Radio sääpalvelun tehostajana

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen radiosta oli kehittynyt joukkotiedotusväline, jol-
la oli aivan uudet tehokkaat, maan joka kolkkaan ulottuvat, eetterin kautta tapahtuvat 

108 Rasiailmapuntarin keksi ranskalainen Lucien Vidi (1805–1866) 1840-luvulla. Laite sai 
helppokäyttöisyytensä vuoksi suuren suosion tavallisten kansalaisten keskuudessa. Tarkemmissa 
ilmatieteellisissä havainnoissa pitäydyttiin edelleen elohopeailmapuntarin näyttöihin (Angervo, 1948).
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yhteydet. Radiotoiminta kehittyi Suomessa 1920-luvun alussa eri yhdistysten ja radioa-
matöörien harrastustoiminnan pohjalta seuraten maailmalla tapahtunutta kehitystä. 
Vuonna 1926 perustettu Suomen Yleisradio Oy aloitti säännölliset radiolähetykset, 
jonka vuoksi radiovastaanottimet yleistyivät nopeasti (Suomi, 1951). Vuonna 1930 voi-
massa oli jo yli 100 000 kuuntelulupaa.
 Meteorologisen keskuslaitoksen radion kautta välitetyt päivittäiset säätiedot al-
koivat jo ennen yleisradiotoimintaa vuoden 1925 alusta lähtien. Apuna olivat armei-
jan radiojoukkojen ja Suomen radioyhdistyksen lähetysasemat, jotka alkoivat lähettää 
säätietoja ja sääennusteita kahdesti päivässä kello 13 ja 20. Aluksi sääosaston johtaja 
Keränen luki henkilökohtaisesti sääennusteet radiolähetyksiin.   
 Säätietojen lisäksi keskuslaitos lähetti aikamerkin ennen päivän sääennustetta. 
Laitoksella oli käytössään tarkka kello, jonka näyttämä tarkistettiin viikoittain saksalai-
sen Nauenin radioaseman välittämien radiosignaalien avulla. Itse aikamerkki annettiin 
Kaisaniemestä sääpäivystäjän triangelin lyönnillä tasatunnille kello 13 ja 19 (Kuva 31). 
Myöhemmin 1940-luvulla Yleisradion aikamerkki lyötiin gongilla, kunnes se vuonna 
1963 täydennettiin tarkoilla elektronisilla äänimerkeillä. Aikamerkin tarkkuutta seurat-
tiin Sodankylän geofysiikan observatoriossa.

Kuva 31. Näkymä Meteorologisen keskuslaitoksen sääpäivystykseen Kaisaniemessä lokakuussa 1931. Oikealla Jaakko 
Keränen sääkarttojen äärellä. Hänestä vasemmalla ikkunan ääressä on säävirkailija kuulokkeet korvilla vastaanottamas-
sa sääsanomia radiosta. Keräsen takana on toinen työntekijä, joka lukee säätiedotusta Suomen Yleisradiolle. Seinällä 
roikkuu triangeli, jolla annettiin radion aikamerkki. Pöydällä on aikamerkkiä varten tarvittava tarkkuuskello ja radiolä-
hetin (Kuva: Ilmatieteen laitos).
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Kuva 32. Pilapiirros "sääprofessori" Jaakko Keräsestä: Kun suuret olivat pieniä (Ilta-Sanomat 17.10.1951). Voi, voi 
sentään, kun minä olen niin huolissani tuosta Jaakosta! Se on niin omituinen lapsi. Karuselliin minä en saa sitä millään, 
mutta mikä ihme sitä alituiseen vetää tuonne ennustajan luo? ... 109. Piirroksen on tehnyt Helsingin Sanomien kuvittaja 
ja taiteilija Totti Noisniemi.

Tavallisen kuuntelijan mielessä radiossa luetut säätiedot olivat nimenomaan sääennustuk-
sia tulevista sään muutoksista. Käyttihän Meteorologinen keskuslaitoskin säätiedotteis-
taan nimeä sääennustus 1920-luvulla ja vielä kauan sen jälkeenkin. Toki radiolähetysten 
alku merkitsi tiedonvälityksessä jotain samanlaista mullistusta kuin tämän päivän inter-
net. Kotimaan ja ulkomaiden radiolähetyksistä saatiin reaaliajassa musiikkia, uutisia ja 
muita ohjelmia syrjäseutuja myöten. Radion säätiedotusten myötä Meteorologinen kes-

109 Jaakko Keräsen kertoman mukaan (sanomalehtihaastattelu Maaseudun Tulevaisuudessa 15.1.1963) hänen 
kiinnostuksensa sääilmiöihin sai alkunsa syyskuun alussa vuonna 1892, jolloin koko Suomen yli kulkenut 
halla teki tuhojaan myös Kerästen kotiviljelyksillä Paltamossa. Tästä tapahtumasta jäi nuoren Keräsen 
mieliin järkyttävä kokemus, jonka vaikutuksesta hän päätti myöhemmin tehdä jotain Suomen maatalouden 
hyväksi säätutkimuksen alalla. Keränen olikin maatalousmeteorologian dosentti Helsingin yliopistossa 
1930–1955. Maatalouden hyväksi tekemistään tutkimuksista Keränen vihittiin kunniatohtoriksi vuonna 
1958 pidetyssä Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan promootiossa.
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kuslaitos vakiinnutti 1920-luvun loppuun mennessä asemansa kansalaisten arkipäivään 
kuuluvana välttämättömänä kansallisena instituutiona. Aikaisemmin maanviljelijäväestö 
oli turvautunut sääasioissa pääasiassa sukupolvelta toiselle perittyihin kansanomaisiin 
sääennustuksiin ja omaan kokemukseen. Viralliseen almanakkaan painetut päiväkohtai-
set säätiedot olivat laajassa käytössä vielä 1800-luvulla. Niitä kaivattiin maaseudulla vielä 
kauan vuonna 1886 tapahtuneen uudistuksen jälkeenkin, jolloin sääennusteet poistettiin 
almanakasta (Oja, 1999). "Ennustajan" taitoja tarvittiin, sillä säätiedotteen laatiminen 
sääkarttojen perusteella oli meteorologin analyysi vallitsevasta säätilasta ja sen odotetta-
vissa olevista muutoksista seuraavan päivän aikana. Siinä säätiedotteen laatijalta vaadit-
tiin perusteellisia ilmatieteellisiä tietoja ja kokemusta, sillä mitään nykypäivän supertie-
tokoneiden tuottamia säämalleja110 ennusteen perustaksi ei ollut vielä vuosikymmeniin 
käytettävissä. Vain harvalla maallikolla oli oikea käsitys siitä, minkälaiseen rationaalisen 
tietoon ja laaja-alaisiin havaintoihin sääennusteet perustuivat. Yleisesti katsottiin, että 
sään ennustajat ovat jonkinlaisia tietäjiä tai tässä tapauksessa sääprofeettoja, joilla on yli-
maallinen mystinen kyky nähdä tulevien päivien ilmanalat111. Näin Jaakko Keränenkin 
sai "sääprofeetan" vähän leikillisen arvonimen, jota hänestä käytettiin lehdistössäkin sää-
aiheisissa haastatteluissa ja kirjoituksissa (Kuva 32). Kyse ei ollut halveksunnasta tai ivas-
ta, kuten nykypäivän ilmastoskeptikoilla on tapana ilmaista, vaan pikemmin jonkinlainen 
humoristissävyinen kunnioittava ilmaisu alan asiantuntijaa kohtaan. Sääprofeetan arvon 
ohella Kerästä kutsuttiin yleisesti "sääprofessoriksi" ikään kuin virallisena tittelinä. Paitsi 
sääprofessorina, Keränen tunnettiin myös "Sää-Keräsenä", "Pouta"- tai "Sade-Keräsenä" 
aina sen mukaan miten keskuslaitoksen säätiedotukset olivat kansan mielessä onnistu-
neet tai epäonnistuneet. Sota-aikana, jolloin Keränen oli puolustusvoimien säätoimis-
ton johtaja armeijan pääesikunnassa Mikkelissä, hänet tunnettiin "Sää-Kenraalina". Itse 
hän on suhtautunut näihin nimikkeisiinsä ilmeisesti huvittuneella mielenkiinnolla, sillä 
Keräsen jäämistössä on mapillinen hänen taltioimiaan lehtileikkeitä haastatteluistaan ja 
kirjoituksistaan 1920-luvulta aina 1960-luvulle saakka.
 Kasvavan radiotoiminnan ohella Meteorologista keskuslaitosta työllisti 1920-lu-
vun lopulla Suomen lentoliikenteen nousu tärkeäksi liikennemuodoksi. Ilmailun sää-
huoltoon vuonna 1923 perustettu valtiollinen lentoyhtiö Aero Oy tilasi vuodesta 1928 
lähtien päivittäiset säätiedot Helsingin Ilmalasta ja Hangosta radiosanomien muodos-
sa (Keränen, 1934d; Rossi, 1951). Lentosääpalvelu kehittyi nopeasti Meteorologisen 
keskuslaitoksen ja ilmavoimien yhteistyön tuloksena, kun sotilaslentokentät saivat sää-

110 Ilmatieteen laitoksen ensimmäinen tietokone hankittiin vuonna 1969, jolloin laitoksen sääennusteet 
voitiin laatia numeeristen säämallien avulla tarkemmin kuin aikaisemmin (Seppinen, 1988). Ensimmäiset 
tietokonepohjaiset säämallit kehitettiin heti toisen maailmansodan jälkeen USA:ssa (Huovila, 2001; Rinne 
et al., 2008).

111 Lehtitietojen mukaan (Melander: Hämeen Sanomat, maaliskuu 1927; Keränen: Aika 6.1.1933) 
päiväkohtaisten sääennusteiden osuvuus 1920- ja 1930-luvuilla oli 80–90 %. Tosin ei ole tietoa miten 
näihin lukuihin oli päädytty ja mitä ennusteparametriä oli tutkittu.
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Kuva 33. Jaakko ja Siiri Keräsen kotitalo 1920-luvun puolivälissä Käpyläntiellä 
Oulunkylässä lähellä Helsinkiä rautatieyhteyden varrella. Talo purettiin uudisrakennuksen 
tieltä vuonna 1987. Perhe muutti Oulunkylään Tikkurilasta 1920-luvun puolivälissä. 
Jaakko Keräsellä oli myös johtajan virka-asunto Kaisaniemessä keskuslaitoksen 
päärakennuksessa. Seuraava asunto (vuonna 1939) oli Helsingin Töölössä osoitteessa 
Topeliuksenkatu 1. Kyseessä oli virka-asunto, jolloin Ilmatieteellisen keskuslaitoksen 
Kaisaniemen tiloista vapautui lisätyötilaa henkilökunnalle. (Kuva: Ilmatieteen laitos).

Kuva 34. Keräsen perhe noin vuonna 1930 kesätalollaan Mieslahden Veikkolassa. Jaakko 
Keränen rakennutti perheelleen kesäasunnon kotitilansa alueelle heti 1930-luvun alussa. 
Vasemmalta oikealle: Pekka (1919–1940), Liisa (1915–2004), Siiri (1887–1968), Elsa (1925–), 
Jaakko (1883–1979), Lauri (1928–2011) ja Olli (1917–1939). (Kuva: Elsa Kenttämaa).
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sähkeitä päivittäin (Keränen, 1961a; Seppinen, 1988). Lentosäätiedotukset edellyttävät 
havaintoja ylempien ilmakerrosten tilasta ja ne liittyivät siten läheisesti Ilmalan aero-
logisen osaston tehtäviin. Uudet toimintamuodot paisuttivat Keskuslaitoksen tehtäviä 
merkittävästi, mutta 1920-luvulla henkilökunnan määrä kasvaneille vaatimuksille ei 
noussut lainkaan. Henkilöresurssien puute otettiin useasti esille myös keskuslaitoksen 
Meteorologisessa neuvottelukunnassa. 
 Kun vuonna 1936 liikenteelle avattiin uusi Helsingin Malmin lentokenttä sinne 
saatiin myös oma lentosääasema, jonka hoitajaksi ja lentometeorologiksi nimitettiin 
FM Aili Nurminen (1896–1972). Lentosään asemasta ja sen kasvaneesta merkityk-
sestä ilmailulle Keränen kirjoitti laajan katsauksen (Keränen, 1934d). Tarvetta ilmeni 
myös ilmailun säätietouden lisäämiseksi, jonka avuksi Ilmalan observatoriossa työs-
kennellyt meteorologi Veikko Rossi (1904–1992) laati pienen lentoilmatieteellisen 
oppikirjan (Rossi, 1944). Myöhemmin 1950- ja 1960-luvulla Ilmatieteellisen keskus-
laitoksen lentosäätoiminta työllisti laitoksen henkilökunnasta lähes puolet (Seppinen, 
1988; Nevanlinna, 2009b). Lentoliikenteen tarvitsemat sääpalvelut hoitivat erilliset 
lentosääasemat. Kasvavat lentoliikennemäärät olivat osasyy myös siihen, että Ilmatie-
teellinen keskuslaitos siirrettiin lopulta vuonna 1968 maatalousministeriön alaisuudes-
ta liikenneministeriöön. Vuoden 1970 organisaatiouudistuksessa Ilmatieteen laitok-
seen perustettiin erillinen lentosääosasto.

Tutkimuksia 1930-luvun lämpökaudesta

Suomen ilmasto lämpötilojen osalta leudontui nopeasti 1900-luvun alussa. Esimerkiksi 
Helsingissä kesät olivat pysyneet 1800-luvulla suunnilleen samanlaisina lämpötilojen 
suhteen, mutta 1920-luvun puolivälin jälkeen lämpötilat alkoivat kohota merkittäväs-
ti. Lämpimimmät vuodet koko Suomessa koettiin 1930-luvulla siten, että yksittäisistä 
vuosista 1938 on vieläkin keskiarvoltaan korkein Suomen lämpötilastoissa, jotka alkavat 
vuodesta 1847 (Tietäväinen et al., 2010). Noin kymmenessä vuodessa 1925–1935 Suo-
men keskilämpötila nousi melkein 1.5 °C. Viimeksi kuluneiden noin 30 vuoden aikana 
Suomen alueen lämpötilat osana maapallon laajuista antropogeenistä ilmastonmuu-
tosta ovat jo ohittaneet 1930-luvun lämpimät vuodet (Nevanlinna, 2008) (Kuva 35). 
Keräsen ja muiden aikalaistutkijoiden käsityksen mukaan 1930-luvun lämpeneminen 
Euroopassa oli poikkeuksellinen ilmiö, jollaista ei havaintojen mukaan ollut tapahtunut 
ainakaan 200 vuoteen. Lämpökausi päättyi epätavallisen ankariin talviin, joista ensim-
mäinen sattui sotavuosiin 1939–1940.
 Jaakko Keränen, Meteorologisen keskuslaitoksen sääosaston johtajan ominaisuu-
dessa, laati jo 1930-luvulla useita tutkimuksia ja muita kirjoituksia Suomen kohon-
neista lämpötiloista Helsingin ja Oulun pitkien lämpötilojen aikasarjojen perusteella 
(Keränen, 1937a, 1938g), mutta hän palasi aiheeseen seuraavinakin vuosikymmeninä 
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(Keränen, 1940a, 1946a, 1952d, 1955b, 1966b). Aihepiiri oli ilmastotutkimuksellisesti 
mielenkiintoinen ja maanviljelyn kannalta ensiarvoisen tärkeä, sillä ilmaston lämpene-
minen pidensi kasvukausia Suomessa 1930-luvulla kahdesta kolmeen viikkoon suhtees-
sa normaalikauteen 1901–1930 (Keränen, 1946a). Samaan aikaan termiset talvet lyhe-
nivät kahdesta neljään viikkoon. Kevätkaudesta toukokuu lämpeni eniten. Näin pitkää 
ja verraten lämmintä kasvukautta vaativat viljelyskasvit menestyivät 1930-luvulla hyvin 
ja antoivat runsaita satoja kaukana entisten viljelysalueiden pohjoispuolella. Toisaalta 
maanviljelyä vaikeutti kuivuus, sillä esimerkiksi vuodet 1940–1942 olivat poikkeukselli-
sen vähäsateisia (Kuusisto, 2008). 
 Keräsen (1955b) arvion mukaan Suomi siirtyi ilmastollisesti 400–500 km ete-
lään siten, että maamme lounaisimmissa osissa ilmasto vastasi silloisen Pohjois-Sak-
san olosuhteita. Vastaavanlaisia ilmaston muutoksia havaittiin myös Ruotsissa ja 
Norjassa (Hesselberg & Birkeland, 1940). Niihin kuuluivat myös metsän kasvurajan 
siirtyminen pohjoisemmaksi.
 Ilmaston lämpenemisen vaikutukset viljasatoihin ja maatalouteen yleisesti olivat 
erityisesti talousmaantieteilijä ja Akateemikko Ilmari Hustichin (1911–1982) tutki-
muksien kohteena 1940- ja 1950-luvuilla (Hustich, 1947, 1950). Samaa tutkimus-
aluetta käsitteli myös Helsingin yliopiston fysiikan professori ja ilmakehän säteilyn 
tutkija Harald Lunelund (1882–1950) (Keränen, 1951e).
  Lauhat talvet 1930-luvulla helpottivat myös merenkulkua, koska satamat oli-
vat jääpeitteistä lähes vapaita useina vuosina. Toisaalta, kuten hyvin tiedetään, ilmasto 
muuttui jälleen viileämmäksi 1940-luvun alussa, jolloin Suomen vuotuiset keskilämpö-
tilat olivat lähes 1800-luvun kylmimpien vuosien tasolla (Kuva 35). Itämeri oli useana 
talvena kauttaaltaan jäässä sotavuosina 1939–1944 (Seinä et al., 1997).
 Poikkeuksellisen lauhat talvet saivat myös huomiota sanomalehdissä, joissa Jaakko 
Keräseltä oli pyydetty lausuntoja säätilanteista. Esimerkkinä käy Suomen Sosialidemo-
kraatissa ollut uutinen erittäin lauhasta joulukuusta 1932. Helsingin keskilämpötila oli 
silloin +2.5 °C, mikä oli vertailukauden (1901–1930) suhteen 6 °C lämpimämpi. Tähän 
Keränen kommentoi, että vastaava kuukausi vuonna 1929 oli vielä lähes kaksi astetta 
lämpimämpi. Helsingin Kaisaniemen sääaseman lämpötilatilastot osoittavat, että vasta 
vuonna 2006 ja 2011 ylitettiin 1930-luvun joulukuiset ennätykset.
 Jaakko Keräsen klimatologiset tutkimukset 1930-luvun lämpökaudesta perus-
tuivat Suomen ilmastollisten tilastojen analysointiin. Kysymykseen siitä, mitkä me-
teorologiset tekijät aiheuttivat poikkeuksellisen ilmastohäiriön, Keränen siteeraa alan 
johtavia saksalaisia ilmastotutkijoita kuten esimerkiksi Richard Scherhagia.112

112 Richard Scherhag (1907–1970) oli eräs 1900-luvun huomattavimmista meteorologian tutkijoista. Hän 
vaikutti Berliinin yliopistossa, jossa kehitettiin uusia menetelmiä sääennusteita varten. Vuonna 1952 
Scherhag keksi niin sanotun "Berliinin ilmiön" (Das Berliner Phänomen), missä napa-alueen stratosfääri 
lämpenee toisinaan voimakkaasti (Scherhag, 1952). 
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Hänen mukaansa Skandinavian, Suomen ja yleensä Pohjois-Euroopan alueiden nopea 
ilmastollinen muutos oli osa laajempaa pitkäkestoista ilmastohäiriötä Pohjois-Atlantilla 
(Scherhag, 1936). Milloin Grönlannin, Islannin ja Huippuvuorten alueella on talvisin 
tavanomaista kylmempää, muualla Pohjois-Euroopassa on leudompaa, mutta sääsuh-
teet saattoivat olla myös toisinpäin. Kyseistä häiriötä kutsutaan nykyisin Pohjois-At-
lantin värähtelyksi (NAO, North-Atlantic Oscillation) (Rinne et al., 2008; Nevanlinna, 
2008), mutta sen vaikutukset tunnettiin jo 1700-luvulla. Ilmiö on voimakkain talvisin. 
Se ilmenee Atlantin pohjois- ja eteläosan välisenä ilmanpaine-erona. NAO:n voimak-
kuutta mitataan Islannin ja Azorien alueilla mitattujen ilmanpaineiden erotuksella, jota 
kutsutaan NAO-indeksiksi. Se luonnehtii ilmakehän atlanttisten länsivirtauksien voi-
makkuutta ja sijaintia. NAO-indeksin pysyessä pitkään positiivisena suurilmasto Poh-
jois-Euroopassa on talvisin leuto tuulien käydessä lounaasta, kuten oli vallalla pitkin 
1930-lukua. Tällöin Etelä-Suomen talvet olivat lähes lumettomia kuten esimerkiksi 
vuonna 1930. Vastaavanlainen tilanne toistui Suomessa vuosina 1961 ja 2008. Toisaal-
ta 1930-luvun aikana vallitsi kesäisin usein mantereinen ilmastotyyppi, joka Suomessa 
tuotti kesäisiä helteitä ja tavanomaista lämpimämpiä syyssäitä. 
 Globaali ilmastonmuutos nykyaikaisena tutkimuskohteena ei ollut 1930-luvulla 
tutkimuksien kohteena, vaan ilmastollisia vaihteluita pidettiin lähinnä alueellisina il-
miöinä ja niiden syinä luonnollisia tekijöitä. Ihmisperäinen ilmastonmuutos maapallon 
laajuisena tekijänä nousi keskeiseksi klimatologiseksi kysymykseksi vasta 1970-luvun 
alussa, kun kasvihuonekaasujen pitoisuuksien nousu alkoi ylittää luonnollisen vaihtelun 
rajat (Nevanlinna, 2008). Oliko 1920- ja 1930-lukujen lämpöaalto jo merkki voimistu-
neesta kasvihuoneilmiöstä? Todennäköisesti ei, vaikka tarkkaa tietoa ei ole siitä, mikä 
kyseisenä aikana oli ilmakehän omaa vaihtelua ja mikä mahdollista antropogeenistä 

Kuva 35. Suomen alueen lämpötilan vuosivaihtelut vertailukauden 1981–2010 suhteen ajanjaksolla 1847–2013. Siniset 
viivat ovat vertailukautta kylmempiä vuosia ja punaiset lämpimämpiä. Musta viiva edustaa vuosiarvojen 11-vuoden 
liukuvaa tasoitettua muutosta. Korkeimmat lämpötilat saavutettiin 1930-luvun puolivälissä, mutta 1990-luvulta 
eteenpäin on keskimäärin ollut vielä lämpimimpiä vuosia. Koko havaintokaudella 1800-luvun puolivälistä lähtien 
ilmasto on lämmennyt. Kylmimmät ajat koettiin sotavuosina 1940–1942. Lähes yhtä alhaisiin lukemiin yllettiin 
1980-luvun puolivälissä (Kuvio H. Nevanlinna, lämpötila-aineisto Ilmatieteen laitos ja Tietäväinen et al., 2010).
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alkuperää. Lämpöilmiö rajoittui kuitenkin vain tiettyihin osiin Pohjois-Eurooppaa ja 
Jäämerta. Tosin koko maapallon lämpötilaa kuvaavissa tilastoissa lämpötilan nousun 
huippu on havaittavissa 1930- ja 1940-luvun alussa, jonka jälkeen globaalit lämpötilat 
kääntyivät tilapäiseen laskuun.

Toinen kansainvälinen polaarivuosi 1932–1933

Lokakuussa 1931 Meteorologinen keskuslaitos vietti 50-vuotisjuhliaan. Kuvassa 36 
nähdään laitoksen henkilökunta kokoontuneena päärakennuksen eteen Helsingin Kai-
saniemessä. Juhlapäiväksi oli valittu 27.10., koska 50 vuotta aikaisemmin vuonna 1881 
Keisari Aleksanteri III oli allekirjoittanut asetuksen, jolla perustettiin Suomen Tiede-
seuran Meteorologinen keskuslaitos jatkamaan Helsingin Magneettisen observatorion 
toimintaa. Päivämäärän valinta oli perusteltu, vaikkakin nykyisin laitos hakee perusta-
misajankohtansa vuodesta 1838, jolloin keisarillisella asetuksella perustettiin Helsingin 
yliopiston magneettis-meteorologinen observatorio. Vuosijuhla sai lehdistössä huomio-
ta ja Meteorologisen keskuslaitoksen julkisuuskuva vahvistui entisestään.
 Keskuslaitoksen johtaja Gustaf Melander jäi eläkkeelle vuoden 1931 alussa. 
Maatalousministeriö asetti Jaakko Keräsen virkaatekeväksi johtajaksi, vaikka tämä ei 
virkaiältään ollut vanhin kysymykseen tulevista ehdokkaista. Melander jäi kuitenkin 
tärkeään tehtävään Sodankylän observatorion johtoon observatoriotoimikunnan pu-
heenjohtajana. Keränen peri Melanderin kansainväliset tehtävät, muun muassa Suomen 
edustajuuden Kansainvälisessä meteorologisessa organisaatiossa (IMO, International 
Meteorological Organization113).
 Laitoksen tärkein tehtävä Melanderin eron jälkeisinä vuosina oli osallistua toisen 
kansainvälisen polaarivuoden ohjelmaan Suomen osalta (Liite 5). Polaarivuosi toteu-
tettiin 1.8.1932 – 1.9.1933, jolloin useilla kymmenillä napaseutuasemilla tehtiin järjes-
telmällisesti geofysikaalisia havaintoja ja mittauksia (Seppinen, 2004). Polaarivuoden 
ohjelma oli määritelty IMO:n kokouksissa 1920-luvulla siten, että kansalliset ilmatie-
teelliset laitokset koordinoivat maansa mittausohjelmat. Suomessa tämä vastuu lankesi 
Meteorologiselle keskuslaitokselle ja sen (vt.) johtajalle Jaakko Keräselle.
 Toisen polaarivuoden ohjelmaan osallistui 50 valtiota ja pohjoiselle napa-alueelle 
(55° leveysasteen pohjoispuolelle) perustettiin noin 30 tilapäistä havaintoasemaa po-
laarivuoden ajaksi. Lisäksi kaikki useat sadat pysyvät meteorologiset ja magneettiset 
havaintoasemat ja observatoriot tekivät polaarivuoden ajan havaintoja tavanomaista ti-
heämmällä aikataululla.

113 Vuonna 1873 perustetun IMO:n seuraajaorganisaatio lähtien on ollut WMO eli World Meteorological 
Organization, joka on YK:n alainen järjestö. Se aloitti toimintansa vuonna 1950.
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Kuva 36. Ilmatieteellisen Keskuslaitoksen henkilökuntaa perheineen laitoksen 50-vuotisjuhlassa 27.10.1931 Kaisanie-
messä laitoksen päärakennuksen pihalla. Merkkipäivää juhlittiin, kun Helsingin yliopiston Magneettis-meteorologisesta 
observatoriosta tuli Suomen Tiedeseuran Meteorologinen keskuslaitos vuonna 1881. Kuvassa vasemmalta: Tuntematon, 
Lauri Keränen (1928–2011), Jaakko Keränen (1883–1979), Heikki Simojoki (1906–1990) (myöhemmin Helsingin yliopis-
ton ensimmäinen geofysiikan professori 1967–1972), Alma Biese (1864–1940) (Keskuslaitoksen aikaisemman johtajan 
(1890–1907) Ernst Biesen leski), 8. vasemmalta on sääosaston johtaja Juho Angervo (1904–1965), 4. oikealta on Ville 
V. Korhonen (1885–1958) sadeosaston johtaja ja 9. oikealta on Aili Nurminen (1896–1972), Malmin lentokentän lento-
meteorologi. Etualalla oikealla oleva tyttö nukke sylissään on Elsa Keränen (Kenttämaa) (1925–). Muut henkilöt ovat 
havainnontekijöitä ja laskuapulaisia. Kuvasta puuttuvat muiden muassa laitoksen Ilmalan observatorion työntekijät. 
Koko henkilökunnan määrä Helsingissä oli kuvan ottamisen aikaan hieman yli 20 (Kuva: Ilmatieteen laitos).

Kuva 37. Kuva on otettu Rovaniemen markkinoilla 
valokuvakojussa huhtikuussa 1936. Toinen oikealla: 
toisen kansainvälisen Polaarivuoden pääorganisaattori, 
tanskalainen Dan la Cour (1876–1942). Hänen vierellään 
on Jaakko Keränen. Vasemmalla on polaarikomission 
jäsen Sydney Chapman (1888–1970), joka oli matematii-
kan professori Imperial Collegessa Lontoossa. Chapman 
erikoistui avaruusgeofysiikkaan ja revontulitutkimukseen. 
Häntä pidetään yhtenä alan 1900-luvun merkittävimmistä 
tutkijoista114. Chapman oli myöhemmin Kansainvälisen 
geofysiikan vuoden 1957–1958 (IGY, International Geophy-
sical Year) pääsuunnittelija. Oikealla on Else la Cour 
(1915–?), Dan la Courin tytär. Hän toimi isänsä sihteerinä 
ulkomaan matkoilla. La Courin ja Chapmanin vierailu 
Sodankylässä sai myös lehdistön huomion osakseen ja 
siitä kirjoitettiin sanomalehdissä useasti. Kansainvälisesti 
merkittävien tiedemiesten kiinnostus suomalaiseen 
geofysiikan tutkimukseen ja havaintoihin oli uutisoinnin 
arvoinen asia115 (Kuva: Ilmatieteen laitos).

114 Chapmanin tieteellisiä tuotoksia olivat muiden muassa kaksi oppikirjaa: Chapman & Bartels (1940): 
Geomagnetism I & II ja Akasofu & Chapman (1972): Solar-Terrestrial Physics, jotka olivat geomagnetismin 
ja magnetosfäärifysiikan yliopistollisia perusoppikirjoja yli puolen vuosisadan ajan.

115 Uusi Suomi, 3.4.1936 ja 16.4.1936 (etusivu); Helsingin Sanomat, 4.4.1936
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Polaarivuodeksi suunnitellut tieteelliset ohjelmat eivät toteutuneet kuin vain osaksi. 
Syynä oli 1920-luvulla alkanut kansainvälinen taloudellinen lama ja siitä aiheutunut 
pulakausi, joka kosketti myös Suomen taloutta ja vaikeutti suuresti ihmisten elämää. 
Meteorologinen keskuslaitos joutui valtion säästötoimien kohteeksi, koska kaikista 
julkisista menoista piti saada säästöjä. Keskuslaitoksen vakinaisia menoja täytyi mää-
räysten mukaan vähentää 10 % vuoden 1931 alusta lukien ja lisää vähennysvaatimuk-
sia tuli myöhemmin. Henkilökunnan palkkoja jouduttiin alentamaan 5–10 %.Vies-
tiyhteydet ulkomaille vaikeutuivat, kun sääsähkeiden hinnat kohosivat huomattavasti. 
Sääasemien määrää jouduttiin karsimaan. Laitoksen toimintaedellytykset sääpalvelu-
jen ylläpidossa heikentyivät merkittävästi siinä määrin, että tilannetta piti korjata val-
tion budjetista ylimääräisellä avustuksella. Lamaa kesti vuoteen 1934 saakka, jolloin 
taloudellinen tilanne alkoi nopeasti kohentua koko maassa. Keskuslaitoksen määrä-
rahat pienenivät talouslaman aikana yli 30 %, mutta jo vuonna 1936 määrärahojen 
reaaliarvo ylitti lamaa edeltävän tason.
 Polaarivuodeksi aivan uudeksi havaintokohteeksi oli otettu ilmakehän ionosfää-
rin tutkiminen radioaaltojen avulla. Radioliikenteen alkuaikoina 1920-luvun alussa 
huomattiin, kuinka radiolähetysten häiriöt ovat samanaikaisia Auringossa tapahtuvien 
purkauksien kanssa ja poikkeuksellisten kirkkaiden revontulien esiintyessä taivaalla. 
Radioaaltoja heijastavan ionisoituneen kerroksen olemassaolon havaitsi kokeellisesti 
vuonna 1924 brittifyysikko Edward Appleton116. Kyseistä kerrosta kutsutaan nykyisin 
ionosfäärin E-kerrokseksi (Akasofu & Chapman, 1972; Koskinen, 2011). Suomessa 
ionosfääritutkimus alkoi vasta 1950-luvulla Kansainvälisen geofysiikan vuoden aika-
na, kun Sodankylän observatoriossa käynnistettiin säännölliset ionosfääriluotaukset 
vuonna 1956 (Kataja, 1973).
 Jaakko Keränen valittiin kansainvälisen polaarikomission jäseneksi vuonna 
1929, joten hänellä oli vaikutusvaltaa edistää erityisesti Suomen osuutta kansainväli-
sen tiedeyhteisön hankkeessa. Komissioon kuului 15 jäsentä ja siinä Pohjoismaiden 
edustus oli merkittävä. Tanskan ilmatieteellisen laitoksen johtaja Dan la Cour toimi 
polaarikomission puheenjohtajana.
 Komissiossa Keränen hoiti polaarivuoden ulkomaiset yhteydet, kotimaan ase-
maverkon osallistumisen polaarivuoden ohjelmaan ja järjesti aineiston käsittelyn kes-
kuslaitoksella. Aerologinen havaintotoiminta, jota tehtiin muun muassa pilot-palloil-
la ja ilmavoimien avustamana lentokoneissa tehtävillä mittauksilla oli Vilho Väisälän 
johdossa.
 Laitehankintoja varten Suomi oli saanut avustusta USA:sta Rockefeller-säätiöl-
tä nykyrahassa noin 40 000 euroa, mutta ylimääräisiä varoja tuli myös maatalousmi-

116  Sir Edward Appleton (1892–1965) sai ionosfääritutkimuksistaan fysiikan Nobelin palkinnon vuonna 
1947. 
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nisteriön kautta. Ulkopuolisia varoja tarvittiinkin kipeästi, koska maailmanlaajuinen 
talouslama koetteli raskaasti myös Suomea. 
 Suomessa polaarivuoden mittaukset keskittyivät Sodankylän observatorioon, 
jossa toimi Pohjois-Euroopan täydellisin geofysikaalinen observatorio Eyvind Suck-
sdorffin johdolla. Magneettisia mittauksia täydensivät uuden sukupolven rekisteröin-
tikojeet. Lisäksi uusina mittauskohteina olivat Auringon säteilyvoimakkuus eri aal-
lonpituuksilla (Keränen, 1932a; Keränen & Lunelund, 1938a), maasähkövirtojen ja 
ilman sähköisyyden rekisteröinnit ja revontulien valokuvaukset kahdelta eri asemalta. 
Magneettisia havaintoja varten oli kaksi uutta magneettista observatoriota. Niistä 
täydellisemmin varustettu oli Petsamossa ja pienempi asema Kajaanissa. Petsamon 
aseman mittauksia valvoi FM Mauri Tommila117 ja Kajaanissa tehtäviä hoiti Kajaanin 
seminaarin johtaja FT Martti Hela118. Petsamon aseman tulokset julkaistiin polaari-
vuoden jälkeen Suomalaisen Tiedeakatemian julkaisusarjassa (Tommila, 1937).
 Työskentelyolosuhteet observatoriossa parantuivat merkittävästi, kun vuonna 
1930 sinne saatiin oma sähkögeneraattori ja uusi asuinrakennus (Kataja, 1973).
 Kansainvälisen tiedeyhteisön luottamuksen osoituksena Sodankylän obser-
vatorio valittiin vuonna 1930 polaarivuoden toimintoihin rekrytoitujen tutkijoiden 
harjoittelupaikaksi. Polaarivuoden jälkeen Sodankylä valittiin magneettisten obser-
vatorioiden kanta-asemaksi, jossa kalibroitiin eri maiden magneettisia instrument-
teja. Tähän olivat vaikuttamassa polaarikomission tanskalainen puheenjohtaja Dan 
la Cour, jonka kehittämiä magneettisia kojeita testattiin Sodankylän observatorios-
sa. Laitteet otettiin myöhemmin käyttöön lähes kaikissa maailman observatorioissa 
magneettisten mittausten ja rekisteröintien perustyökaluiksi (Wienert, 1970; Janko-
wski & Sucksdorff, 1996). Niiden kehitystyöhön osallistui merkittävästi Sodankylän 
observatorion johtaja Eyvind Sucksdorff (La Cour & Sucksdorff, 1936). 
 Polaarivuoden aikana ja sen jälkeen Sodankylässä vieraili useita geofysiikan ja 
meteorologian kansainvälisesti arvostettuja tutkijoita muun muassa Ruotsista, Sak-
sasta, Isosta-Britanniasta, Kanadasta, Ranskasta ja Virosta (Keränen, 1933d). 
 Polaarivuoden tulokset Suomessa vakiinnuttivat maamme aseman alan kansain-
välisessä yhteisössä. Erityisen huomattava saavutus oli Sodankylän observatorion nä-
kyvä esiintyminen polaarivuoden ohjelmassa (Keränen, 1933d, 1944a).
 Jaakko Keräselle polaarivuosi tiesi kiireistä aikaa, koska polaarikomission, 
IMO:n ja IUGG:n kokouksia pidettiin usein monissa eri Euroopan maissa, kuten 

117 Mauri Tommila (1905–1965) toimi myöhemmin Vilho Väisälän assistenttina radiosondin kehittelytyössä 
1930-luvulla. Hän teki vuonna 1956 yliopistollisen väitöskirjan radioluotaimien käyttöominaisuuksista 
(Tommila, 1956). Ilmatieteellisen keskuslaitoksen ilmasto-osaston johtajaksi Tommila nimitettiin vuonna 
1962.

118 Martti Hela (1890–1965) oli opettaja ja säveltäjä, professori 1954. Kajaanissa tehtyjä magneettisia 
mittauksia ei koskaan ole julkaistu. Martti Helan poika akateemikko Ilmo Hela (1915–1976) oli 
Merentutkimuslaitoksen johtaja 1955–1975.
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esimerkiksi Tanskassa, Ruotsissa, Saksassa, Hollannissa, Portugalissa ja Neuvostolii-
tossa. Polaarivuosi sai huomiota myös kotimaan sanomalehdissä119, sillä aiheesta uu-
tisoitiin käytettävissä olevien lehtitietojen perusteella ainakin viisi kertaa 1932–1933. 
Uusi Suomi (6.9.1933) otsikoi "Päättynyt polarivuosi antoi tieteelle hyvin arvokkaita 
tuloksia". Samaan aikaan Keräsen haastatteluja ja muita sääaiheisia uutisia ilmestyi kes-
keisissä valtakunnallisissa lehdissä kymmenkunta kertaa. Lisäksi Jaakko Keränen täytti 
50 vuotta 1.6.1933, mikä tapaus huomioitiin useissa sanomalehdissä120 valokuvan ja elä-
mänkertatietojen kanssa.
 Samaan aikaan polaarivuosikiireiden kanssa Keränen aloitti luentojen pidon geo-
fysiikasta ja meteorologiasta, kun hänet oli nimitetty Helsingin yliopiston geofysiikan 
dosentiksi vuonna 1930. Samoista aiheista hän piti esitelmiä myös muissa opetustilai-
suuksissa, mm. Kadettikoulussa.
 Jaakko Keräsen alkuvuodesta 1931 alkanut Meteorologisen keskuslaitoksen väli-
aikainen johtajuus oli tieteellisessä mielessä onnistunut. Laitoksen toiminta sai runsaasti 
mediajulkisuutta, mikä osoitti yleisön ja sanomalehdistön kiinnostusta ilmatieteellisiin 
ja geofysikaalisiin aiheisiin. Toisaalta Keräsen tiedotuspolitiikka johtamansa laitoksen 
saavutuksista oli myös aktiivista lehdistön suuntaan, ja tärkeinä pidettyjä uutisia tarjot-
tiin median käyttöön. 
 Suomalaisten yleisurheilijoiden hyvät saavutukset 1920- ja 1930-lukujen olym-
piakisoissa olivat suuri menestystarina, joka kohotti pienen ja syrjäisen maan kansallista 
itsetuntoa. Urheilu-uutiset välittyivät radion ja lehdistön kautta kaikkialle Suomeen ja 
niitä seurattiin tiiviisti. Parhaat mitalistit nousivat kansallissankareiksi. Vähän saman-
laista "urheiluhenkeä" on nähtävissä sanomalehtien uutisoinneissa ja muissa kirjoituk-
sissa, jotka koskivat suomalaisten saavutuksia tieteiden ja taiteiden aloilla (Kaskimies, 
1947). Osansa siitä saivat myös Meteorologisen keskuslaitoksen tutkijoiden aikaan-
saannokset ilmatieteiden alalla. Nekin esitettiin henkilöiden kautta, ja tässä tapauksessa 
useimmiten Jaakko Keränen sai edustaa tieteen "urheilijaa", joka oli menestynyt myös 
kansainvälisissä kisoissa tiedeareenoilla. Hänen rinnalleen uutisotsikoihin nousi myös 
Vilho Väisälä, joka oli kehittänyt kansainvälistä arvostusta saaneet suomalaiset ilmake-
hän radioluotaimet.

119 Hufvudstadsbladet 26.8.1932 (etusivu), Helsingin Sanomat 16.4. ja 12.6.1933, Maaseudun Tulevaisuus 
(3.1.1933), Uusi Suomi 23.5. ja 6.9.1933.

120 Aamulehti, Hufvudstadsbladet, Uusi Suomi, Aika (1.6.1933).
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Kilpailu Meteorologisen keskuslaitoksen johtajan virasta

S ääosaston (1. osasto) johtaja Jaakko Keränen oli toiminut Melanderin mää-
räämänä laitoksen johtajan sijaisena jo vuodesta 1924 lähtien. Kun johtaja 
Melander jäi 70-vuotiaana eläkkeelle121 tammikuussa 1931, Keränen nimi-
tettiin virkaa tekeväksi johtajaksi kunnes virka täytettäisiin vakinaisesti. Vi-

rantäyttöasiaa hoiti maatalousministeriö. Maatalousministerinä toimi hakuprosessin 
alkuvaiheessa Maalaisliiton edustaja August Raatikainen (1874–1937) Pehr Evind 
Svinhufvudin (1861–1944) johtamassa hallituksessa (4.7.1930–21.3.1931).
 Johtajan virkaan ilmaantui viisi ehdokasta hakuajan päättyessä 18.2.1931. Me-
teorologisesta keskuslaitoksesta hakivat Jaakko Keränen, Vilho Väisälä, Ville Korhonen 
ja Juho Angervo. Heidän lisäkseen laitoksen ulkopuolelta kilpaan ilmoittautui myös 
armeijan tykistön meteorologi FT Hugo Karsten122.
 Maatalousministeriö asetti huhtikuussa 1931 lautakunnan keskuslaitoksen johta-
jan viran täyttöä varten. Siihen kuuluivat puheenjohtajana Helsingin yliopiston meteo-
rologian professori Oscar Johansson, Geodeettisen laitoksen johtaja Ilmari Bonsdorff 
ja Teknillisen korkeakoulun fysiikan professori Hjalmar Brotherus. Hakijat Angervo, 
Korhonen ja Väisälä anoivat asetuksen mukaisen pätevöitymisajan (respiittiaika) 18 kk, 
mikä heille myönnettiin. Ehdokkaiden tieteellisen pätevyyden arviointiin oli pyydetty 
Tanskan meteorologisen laitoksen johtaja Dan la Cour (1876–1942), Ruotsin meteoro-
logisen ja hydrologisen laitoksen johtaja Axel Wallén (1877–1935), Wienin yliopiston 
geofysiikan professori Wilhelm Schmidt (1883–1936) Itävallasta ja Potsdamin mag-
neettis-meteorologisen observatorion johtaja professori Reinhard Süring (1866–1950) 
Saksasta, jotka kaikki olivat omien tieteenalojensa arvostettuja kansainvälisiä edustajia. 
Asiantuntijat saivat arviointityönsä valmiiksi vuoden 1933 alussa. He asettivat yksimie-
lisesti Keräsen ensimmäiselle sijalle ja Karstenin viimeiselle, mutta Korhosen ja Väisälän 

121 Valtion virkamiehien eläkeikä 1900-luvun alussa oli 65 vuotta, mutta Helsingin yliopiston professorit saivat 
toimia virassaan sen jälkeenkin aina 70-vuotiaiksi saakka. Meteorologisen keskuslaitoksen johtajan asema 
rinnastettiin yliopiston professoreihin, joten Melander käytti täysimääräisesti hyväkseen korkeimman 
eläköitymisiän.

122 Hugo Karsten (1875–1954) oli tehnyt väitöskirjan meteorologisesta aiheesta (Karsten, 1905). Hän oli 
käynyt Venäjän vallan aikana Haminan kadettikoulun ja yleni Suomen armeijassa everstiluutnantiksi. 
Karsten nimitettiin sotaväen meteorologiksi vuonna 1923. Talvisodassa 1939–1940 hän toimi 
sotilasilmatieteellisen toimiston päällikkönä.
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osalta arvioinnit menivät ristiin. Süring oli ollut lausunnonantajana Keräsen puolesta 
tämän väitöskirjakiistassa Homénin kanssa (s. 87–). Schmidt ja la Cour olivat taas Ke-
räsen kollegoja kansainvälisen polaarivuoden järjestelytoimikunnan kautta, joten heidän 
myönteiset lausuntonsa Keräsen pätevyydestä eivät olleet aivan odottamattomia. Valin-
talautakunnan puheenjohtaja Oscar Johansson ei paljon piitannut asiantuntijalausunto-
jen ehdokasasettelusta eikä nähnyt Keräsen toiminnassa juuri mitään hyvää. Hän aset-
ti Väisälän ensimmäiselle sijalle, Korhosen toiselle, Keräsen kolmannelle ja Karstenin 
viimeiselle sijalle (Seppinen, 1988). Johanssonin näkemys hakijoiden pätevyydestä tuli 
lopulta valintalautakunnan päätökseksi, ja se ehdotti maatalousministeriölle Vilho Väi-
sälän nimittämistä Meteorologisen keskuslaitoksen uudeksi johtajaksi. Näin asiantunti-
jalausunnot sivuutettiin täysin eikä ilmeisesti aivan objektiivisin perustein. Johanssonin 
näkemyksen mukaan ulkomaiset asiantuntijat eivät voineet tietää kaikkia hakijoiden 
virantäytön kannalta olennaisia seikkoja, jotka olivat paremmin valintalautakunnan tie-
dossa. Maatalousministeriö pyysi virantäyttökysymyksestä vielä lausuntoa Melanderilta, 
joka asettui varauksetta Keräsen kannalle. Ministeriön kansliapäällikkö Erkki Castrén 
(1873–1936) esitteli valtioneuvostolle, valintalautakunnan päätöksestä poiketen, että 
johtajan virkaan asetettaisiin Jaakko Keränen, jota kaikki ulkomaiset asiantuntijat ja 
laitoksen entinen johtaja Gustaf Melander pitivät pätevimpänä hakijana.
 Keskuslaitoksen johtajan virantäyttö ei päättynyt tähän, koska ei ollut selvää ke-
nelle johtajan nimitysoikeus lopulta kuuluu - valtioneuvostolle vai presidentille. Tähän 
tarvittiin vielä oikeuskanslerin näkemys. Sen mukaan nimitysoikeus onkin yksin presi-
dentin toimivallan alainen. Ilmatieteen laitoksen osalta presidentti asetti myös osasto-
päälliköt virkaansa.
 Äänestyksessä 30.3.1933 valtioneuvoston äänet menivät tasan (6–6) Keräsen ja 
Väisälän välillä, mutta pääministerin123 Väisälää puoltava ääni ratkaisi hakuprosessin 
tämän hyväksi. Valtioneuvosto päätti esittää tasavallan presidentille Vilho Väisälän ni-
mittämistä Meteorologisen keskuslaitoksen johtajaksi. Presidentti P. E. Svinhufvud ei 
kuitenkaan nimittänyt Väisälää johtajaksi, vaan 10.11.1933 tekemänsä päätöksen mu-
kaan hän asetti Jaakko Keräsen Meteorologisen keskuslaitoksen johtoon (Seppinen, 
1988; Michelsen, 2006). Johtajan virkaan kuului myös professorin arvonimi. Lisäetuna 
johtajalla oli oikeus virka-asuntoon keskuslaitoksen Kaisaniemen päärakennuksessa. 
Keränen käyttikin tätä mahdollisuutta aina vuoden 1939 syksyyn saakka, jolloin työtilo-
jen ahtauden vuoksi virka-asunnoksi vuokrattiin tilat laitoksen ulkopuolelta Helsingin 
Töölöstä Topeliuksenkadulta (Kuva 54).
 Miksi Svinhufvud ei tehnyt nimittämispäätöstä valtioneuvoston esityksen mukai-
sesti? Taustalla oli kenties aikaisempi pieni valtio-opillinen kiista siitä kenellä on valtion 

123 Toivo Mikael Kivimäki (1886–1968) oli Suomen pääministeri 1932–1936 ja Suomen lähettiläs Berliinissä 
1940–1944. Hänet tuomittiin sotasyyllisyystuomioistuimessa viiden vuoden vankeuteen vuonna 1945.
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laitosten johtajien nimitysoikeus. Keräsen hyväksi tekemällä päätöksellään Svinhufvud 
halusi ehkä osoittaa, että presidentti voi päättää valtioneuvoston kannasta riippumatta 
varsinkin, kun molempien ehdokkaiden kannatus valtioneuvostossa oli niin tasaväki-
nen. Jos presidentti päättäisi valtioneuvoston äänestyspäätösten mukaan niin tosiasi-
allinen ratkaisuvalta olisi silloin valtioneuvoston käsissä. Toisaalta Meteorologinen 
keskuslaitos oli maatalousministeriön alainen yksikkö ja ministeriö oli ollut Keräsen 
ehdokkuuden puolella. Näin ministeriö sai laitoksen johtoon haluamansa miehen, joka 
oli virkaatekevänä johtajana ollut keskuslaitoksen esimiehenä jo melkein kolme vuotta. 
Keräsen tutkimukset olivat kohdistuneet paljolti maataloutta hyödyntäviin agraarime-
teorologisiin kohteisiin, mistä Väisälällä ei ollut paljon näyttöä. Suomen osanotto toisen 
polaarivuoden hankkeisiin oli menestyksellisesti tapahtunut Keräsen johdolla. Siitä hän 
sai lisäansioita johtajahakuun. Jos mukana oli vielä jotain muuta taustavaikuttamista 
presidentin suuntaan Keräsen hyväksi ja Väisälää vastaan, siitä ei ole dokumentoitua 
tietoa. Valtioneuvoston esityksen ja presidentin päätöksen välillä kului yli puoli vuotta 
presidentti Svinhufvudin näkemyksiin oli aikaa vaikuttaa Keräsen hyväksi.

Asetus Ilmatieteellisestä keskuslaitoksesta

Samanaikaisesti keskuslaitoksen johtajavalinnan kanssa oli käynnissä myös laitoksen 
asetuksen ja johtosäännön uudistus, jonka valmistelu aloitettiin heti johtaja Melan-
derin jäätyä eläkkeelle vuoden 1931 alussa. Asetustekstin työstäminen jäi keskuslai-
toksen meteorologisen valiokunnan tehtäväksi maatalousministeriön toimeksiantona. 
Asetuksen sisällön hyväksyntä tapahtui kauppa- ja teollisuusministeriöön perustetus-
sa geofyysillisessä neuvottelukunnassa124. Jaakko Keränen kuului neuvottelukuntaan 
Meteorologisen laitoksen virkaa tekevänä johtajana. Meteorologiseen johtoryhmään 
kuuluivat laitoksen osastopäälliköt Juho Angervo, Ville V. Korhonen, Vilho Väisälä, 
neuvotteleva jäsen Eemeli Kitunen125 ja puheenjohtajana virkaa tekevä johtaja Jaakko 
Keränen. Sihteerin tehtäviä hoiti laitoksen assistentti Kaino W. Oksanen. Näin Ke-
räsellä oli laitoksen asetushankkeessa hyvät vaikutusmahdollisuudet omaksi edukseen 
kahdessa eri organisaatiossa. 
 Asetusluonnosta käsiteltiin ensimmäisen kerran valiokunnan kokouksessa 
11.5.1931. Keskeinen kysymys oli laitoksen johtajan asema. Valiokunnan enemmistö 

124 Geofyysillinen neuvottelukunta oli valtioelin, joka koordinoi erilaisten virastojen toimintaa. Se perustettiin 
valtioneuvoston päätöksellä maaliskuussa vuonna 1931. Neuvottelukunnan muodostivat Geodeettisen 
laitoksen, Merentutkimuslaitoksen, Meteorologisen keskuslaitoksen ja Hydrografisen toimiston johtajat. 
Sen tehtäviin kuului neuvotella kysymyksistä, jotka koskivat kahden tai useamman viraston toimialaa 
(Hakkila, 1939).

125 Eemeli Kitunen (1887–1955) oli Valtion siementarkastuslaitoksen johtaja 1919–1955. Professori vuonna 
1942. Hän oli meteorologisen valiokunnan neuvotteleva jäsen vuodesta 1924 lähtien.
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oli sillä kannalla, että johtajan tehtäviin kuuluisivat vain laitoksen hallinnolliset tehtä-
vät oman tieteellisen ekspertiisinsä ohella, mutta osastonjohtajat vastaisivat yksikkönsä 
toiminnoista itsenäisesti ilman laitoksen johtajan ratkaisuvaltaa osastojen tieteellisiin 
tehtävämäärittelyihin. Laitoksen ylin johto kuuluisi osastonhoitajista muodostuval-
le hallintokollegiolle. Tätä vastaan oli Keräsen näkemys siitä, että johtaja keskittyisi 
laitoksen yleiseen johtamiseen laajoine toimivaltuuksineen. Itsenäisen ratkaisuvallan 
myöntäminen osastopäälliköille sopi varsinkin Vilho Väisälälle, koska tämä oli aloitta-
nut radiosondien kehittelytyön vuoden 1931 alussa. Ensimmäinen radioluotain nousi 
taivaalle jo joulukuussa 1931 (Lehto, 2004). Hanke ei saanut virkaa tekevän johtajan 
Keräsen eikä Melanderin kannatusta, koska he pitivät alkuvaiheissaan olevia luotaimia 
epävarmoina. Kiista johti siihen, että Melander ja Keränen riitautuivat Väisälän kanssa 
pysyvästi (Paaskoski, 2008). Myöhemmin Keränen johtajan ominaisuudessaan suoras-
taan kielsi Väisälää jatkamasta radiosondien parissa, koska hän pelkäsi luotainhankkei-
den liiaksi häiritsevän Väisälän vastuulla olevan Ilmalan aerologisen aseman normaaleja 
tehtäviä (Seppinen, 1988; Lehto, 2004). Laite oli vielä kokeiluasteella eikä ollut lainkaan 
varmaa sen onnistumista tarkoituksiinsa. Tämä oli yksi syy siihen, että Väisälä perusti 
radiosondien kaupallista valmistusta ja kehitystä varten oman yhtiön (Vilho Väisälä 
Oy) vuonna 1936. Se oli alkuna nykyisen Vaisala Oy:n menestystarinalle (Michelsen, 
2006). Hanke sai myös valtiovallan tuen ja opetusministeriön apurahan hankkeilleen, 
mikä merkitsi korkean tason hyväksymistä Väisälän luotainkokeiluille. Väisälän yritys 
saavutti jo 1930-luvun puolivälissä menestystä ja se oli jo ennen toista maailmansotaa 
kansainvälisesti merkittävä radiosondien valmistaja. Radioluotain palkittiin kultamita-
lilla Pariisissa kansainvälisillä tekniikan messuilla126 vuonna 1937.
 Geofyysillinen neuvottelukunta asettui laitoksen asetuskysymyksessä Keräsen 
kannalle, missä johtajan asema oli vahva ja osastonjohtajien yläpuolella kaikissa laitos-
ta koskevissa asioissa. Johtajalla oli uuden asetuksen mukaan melkein sitomaton valta 
järjestää laitoksensa toiminta ja sen suuntaviivat. Maatalousministeriön esityksestä ta-
savallan presidentti P. E. Svinhufvud vahvisti Meteorologisen keskuslaitoksen uuden 
asetuksen marraskuun alussa 1933 muutamaa viikkoa ennen Keräsen nimittämistä 
laitoksen uudeksi johtajaksi. Jaakko Keränen oli näin kirkkaasti voittanut kilpailijansa 
sekä laitosta koskevan asetuksen muotoilussa että johtajavalinnassa. Keräsen pahimman 
kilpahakijan Vilho Väisälän kannalta valinta koitui ajan mittaan hyväksi hänen uratiel-
leen. Keskuslaitoksen johtajaksi valittuna hänellä tuskin olisi ollut mahdollista paneu-
tua radioluotaimien kehittelyyn sellaisella intensiteetillä kuten sitten tapahtui osittain 
Ilmatieteellisen keskuslaitoksen ulkopuolella Väisälän omassa yrityksessä (Huovila, 
1993). Jaakko Keränen käytti valta-asemaansa asetuksen myöntämin valtuuksin varsin 
itsevaltaisesti keskuslaitoksen johtajana laitoksen hyväksi parhaaksi katsomallaan ta-

126 Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne 25.5. – 25.11.1937. 
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valla. Seppo Huovila127, joka tuli keskuslaitoksen palvelukseen 1950-luvulla, luonnehti 
Kerästä johtajana, hieman kärjistäen: "Keskuslaitoksessa on vain yksi, joka tietää kaiken 
ja päättää kaikesta, muut eivät tiedä mitään".
 Uuteen asetustekstiin kuului myös laitoksen nimenmuutos suomalaiseen asuun: 
Ilmatieteellinen keskuslaitos. Seuraavan kerran nimenvaihdos tehtiin vuoden 1968 ase-
tuksen yhteydessä, jolloin nimeksi otettiin Ilmatieteen laitos (Seppinen, 1968).
 Johtaja-asemansa valtuuksin Keränen uudisti laitoksen osastojaon vuonna 1934 
siten, että Ilmatieteellinen keskuslaitos muodostui viidestä osastosta aikaisempien 
kolmen sijasta. Uudet yksiköt olivat Ilmasto-osasto (Keränen), Sääosasto (Anger-
vo128), Sadeosasto (Korhonen), Vapaan ilmakehän osasto (Väisälä) ja Geofysikaalinen 
osasto (Keränen). Tosin määrärahoja ei ollut riittävästi kaikkien osastojen miehittä-
miseksi. Esimerkiksi Geofysikaaliselle osastolle saatiin vakinaista henkilökuntaa vasta 
1950-luvulla.
 Ilmatieteelliselle keskuslaitokselle 1930-luvun loppuvuodet lamakauden jälkeen 
olivat taloudellisen nousun aikaa. Määrärahat lähes kaksinkertaistuivat vuodesta 1934 
vuoteen 1939. Vastaava kasvu koski myös henkilökuntaa, jonka määrä kolminkertais-
tui samassa ajassa. Laitoksen tehtävät olivat lisääntyneet erityisesti lentoliikenteen 
sääpalvelujen vuoksi. Kaisaniemessä sijaitseva toimitalo oli käynyt ahtaaksi ja rap-
peutuneeksi. Johtaja Jaakko Keränen oli esittänyt maatalousministeriölle uuden toi-
mitalon rakentamista asetusmuutoksen yhteydessä, mutta turhaan. Uuden toimitalon 
rakentamista saatiin odottaa vielä melkein 30 vuotta.
 Huomattava piirre keskuslaitoksen kansainvälisessä toiminnassa 1930-luvulla 
oli pohjoismainen ilmatieteellinen ja geofysikaalinen yhteistoiminta. Sen yhteydessä 
järjestettiin Helsingissä vuonna 1936 Pohjoismaiden luonnontutkijain kokous, missä 
Keränen piti esitelmän maan magneettikentän vaihteluista (Keränen, 1936b). Tiede-
suhteet Neuvostoliittoon olivat ohuet, mutta vielä 1936 Jaakko Keränen vieraili Le-
ningradissa, missä kansainvälinen tutkijaryhmä valmisteli eri maiden magneettisten 
karttojen yhdenmukaistamista. Komitea sai tehtävänsä valmiiksi ja tulokset esitettiin 
samana vuonna Skotlannissa Edinburghissa järjestetyssä kansainvälisen Geodeet-
tis-geofysikaalisen unionin kokouksessa, johon osallistui yli 300 alan tutkijaa. Kysees-
sä oli viimeinen Euroopassa järjestetty alan yleiskokous ennen toista maailmansotaa.
 Kiristynyt poliittinen tilanne Euroopassa 1930-luvun puolivälistä lähtien sekä 
sodan uhka vaikuttivat myös Ilmatieteelliseen keskuslaitokseen. Tarve muuttaa lai-
toksen toiminnallista rakennetta tuli sotaväen keskuudesta. Tykistön meteorolo-
gi Hugo Karsten oli 1930-luvun puolivälissä tutustunut useiden Euroopan maiden 

127 Seppo Huovila (1928–) oli Ilmatieteen laitoksen asemaosaston johtaja ja viimeksi laitoksen 
tutkimusprofessori (1985–1992).

128 Juho M. Angervo oli taitava muusikko ja säveltäjä. Hänen lapsistaan ja lastenlapsistaan on tullut useita 
maamme eturivin muusikoita klassisen musiikin alalla.
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sääorganisaatioihin ja sotilasilmatieteellisiin yksikköihin. Hänen matkakohteissaan 
sääpalvelu oli kokonaan alistettu sotavoimille mahdollista sotaa varten. Karstenin 
muistion mukaan Suomen sääpalvelu oli tässä suhteessa ajastaan jäljessä. Hän ehdotti 
Ilmatieteellisen keskuslaitoksen siirtämistä puolustusministeriön alaisuuteen ja soti-
lasmeteorologisten osastojen yhdistämistä keskuslaitokseen (Höglund, 1981). Muis-
tion suosituksien mukaan puolustusministeriö asetti toimikunnan selvittämään valta-
kunnan sääpalvelun uudistamista. Toimikunnan esitys oli valmis loppuvuodesta 1936. 
Sen mukaan ilmatieteelliset toiminnot tulisi hajauttaa eri puolille Suomea aluekes-
kuksiin, joita kaavailtiin kuuteen eri paikkaan. Lisäksi keskuslaitokseen perustettaisiin 
sotilasmeteorologinen osasto. Koko uudistus voisi astua voimaan vuoden 1938 alussa. 
Mietintö lähti lausuntokierrokselle. Ehdotetut aluekeskukset olisivat todennäköisesti 
tehostaneet Ilmatieteellisen keskuslaitoksen valtakunnallista laajuutta olevien tehtä-
vien suorittamista. Keränen katsoi kuitenkin, että koulutettua henkilökuntaa ei ollut 
saatavilla mahdollisten aluekeskusten tehokkaaseen työskentelyyn. Aluekeskukset 
perustettiin vasta Ilmatieteen laitoksen organisaatiouudistuksen yhteydessä vuonna 
1985 silloisen johtajan Erkki Jatilan129 hallintokauden aikana, mutta aivan toisenlai-
sessa toiminnallisessa ympäristössä kuin 1930-luvulla (Seppinen, 1988). Maatalous-
ministeriö ei kannattanut keskuslaitoksen siirtoa puolustusministeriön alaisuuteen, 
mutta se asetti uuden työryhmän pohtimaan laitoksen asemaa ja organisaatiota eri-
tyisesti maanpuolustuksellisia tarpeita silmälläpitäen. Monien lausuntokierrosten 
jälkeen näytti siltä, että vuoden 1938 aikana Ilmatieteellisen keskuslaitoksen organi-
saatiota olisi laajennettu merkittävästi ja sinne perustettaisiin sotilasilmatieteellinen 
yksikkö ja merentutkimuksen alueelta jääosasto. Samalla henkilökunnan määrää olisi 
lisätty merkittävästi ja ohjelmaan kuului myös vanhan ja epäajanmukaisen toimitalon 
purku ja uuden rakentaminen. Kaikki suunnitelmat jouduttiin kuitenkin keskeyttä-
mään sodan uhatessa. Seuraavan kerran organisaatiokysymyksiin palattiin vasta sodan 
jälkeen 1940-luvun lopulla.

129 Erkki Jatila (1939–) oli Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja 1980–2002.
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Gustaf Melander – Jaakko Keräsen edeltäjä
Meteorologisen keskuslaitoksen johtajana 1908–1931

Gustaf Melanderin (1861–1938) merkittä-
vimpinä aikaansaannoksina voidaan pitää 
hänen alulle panemiaan magneettisia ja aero-
logisia tutkimushankkeita sekä Meteorolo-
gisen keskuslaitoksen aseman vahvistumista 
ja vakiintumista erityisenä valtion virastona. 
Gustaf Melander toi säätieteen kansan tie-
toisuuteen suomenkielisillä kirjoituksillaan 
säästä ja ilmastosta. Säätietous oli tavallisen 
kansan keskuudessa tuolloin vielä varsin 
heikkoa.
 Tultuaan ylioppilaaksi Helsingin ruot-
salaisesta normaalilyseosta 1879 Melander 
opiskeli matematiikkaa ja fysiikkaa Hel-
singin yliopistossa. Hän valmistui filosofi-
an kandidaatiksi vuonna 1885 ja tohtoriksi 
vuonna 1890. Melanderin väitöskirja käsitteli 
kaasujen tiivistymistä ilmakehässä ja antoi 
hänelle pätevyyden fysiikan dosentuuriin 
vuonna 1890 (Keränen, 1939a).
 Melander oli saanut jo koulussa huo-
mautuksia suomenmielisyydestään, josta 
tuli hänen elämänsä johtava aate. Helsingin 
yliopiston dosenttina hän oli ensimmäinen, 
joka luennoi fysiikasta suomeksi, ja 1893 hän 
perusti oppilaineen Vipuset-nimisen luon-
nontieteellisen yhdistyksen suomen kielen 
käytön kehittämiseksi fysiikan ja sen lähitie-
teiden alalla.
 Dosentuurikautenaan Melander opis-

keli myös Euroopan fysiikan tutkimuksen 
keskuksissa. Hänen tutkimuksensa käsitte-
livät muun muassa pienhiukkasten (aeroso-
lien) vaikutuksia vesihöyryn tiivistymiseen 
ilmakehässä. Melanderin pyrkimyksenä oli 
päästä ensimmäiseksi suomenkieliseksi fy-
siikan professoriksi Helsingin yliopistoon, 
mutta siihen valittiinkin hänen kilpahaki-
jansa Hjalmar Tallqvist (1870–1958) vuonna 
1907. 
 Melander nimitettiin Suomen Tiede-
seuran Meteorologisen päälaitoksen johta-
jaksi 30.12.1907. Seuraavana vuonna perus-
tettiin Suomalainen Tiedeakatemia, jonka 
jäseneksi Melander valittiin vuonna 1908.
 Melander ryhtyi pian ajamaan Meteo-
rologisen keskuslaitoksen itsenäistämistä, mil-
lä hän tarkoitti laitoksen muuttamista valtion 
virastoksi. 
 Hän taktikoi venäläistämisvaaran an-
tamilla mahdollisuuksilla ja käytti hyväkseen 
amerikkalaisen Carnegie Institutionin aloit-
teesta 1908 aloitettua maapallon magneet-
tisuuden kartoitusta, jossa Venäjän keisari-
kunnan edustajana toimi Pietarin fysiikan 
keskusobservatorio. Hankkeeseen kuului olen-
naisena osana magneettisen observatorion pe-
rustaminen Lappiin mittausten tukiasemaksi. 
Hallitus (senaatti) myönsikin varat Sodan-
kylän observatorion perustamiseksi suoraan 
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Suomalaiselle Tiedeakatemialle. Observatorio 
aloitti toimintansa vuonna 1914 Jaakko Ke-
räsen johtamana. Sodankylän observatorion 
ohjaaminen jäi pääasiassa Melanderille henki-
lökohtaisesti ja siten Meteorologiselle päälai-
tokselle, mikä merkitsi Suomen Tiedeseuran 
syrjäyttämistä. Lopullisesti ero Tiedeseurasta 
tapahtui vuonna 1919, kun Meteorologinen 
keskuslaitos aloitti maatalousministeriön alai-
sena valtion virastona. 
 Melander oli johtajana voimakastah-
toinen ja ajoi tärkeinä pitämiään hankkeita 
voimallisesti eteenpäin aina häikäilemättö-
myyteen asti. Niinpä hän sai liikanimekseen 
”Suomen tieteen Napoleon”. Melander oli 
Meteorologisen keskuslaitoksen johtaja vuo-
teen 1931 saakka.
 Melanderille oli hyötyä hyvistä suhteis-
taan niin senaattiin kuin Pietarin fysiikan kes-
kusobservatorioon myös Helsingin Ilmalan 
aerologista asemaa perustettaessa, joka valmis-
tui syyskuussa 1910. Tärkeä toiminnan uudis-
tus oli myös Suomen sade- ja lumihavainto-
verkoston laajentaminen moninkertaiseksi 
aikaisempaan verrattuna. Tähän olivat syynä 
vaikeat tulvatilanteet 1900-luvun alussa. Kat-
tavammalla havaintoverkolla tulvatilanteita 
voitiin ennustaa paremmin (Keränen, 1939a).
 Melanderin aikana Meteorologinen 
keskuslaitos alkoi tuottaa sääpalveluja eri-
laisiin tarpeisiin, kuten lentosääpalvelun ja 
maatalouden sääpalvelun. Suomen Yleisradi-
on aloittaessa lähetyksensä vuonna 1926 sen 
ohjelmaan sisältyi päivittäinen säätiedotus. 
Melanderilla oli oma panoksensa näissä uu-
distuksissa, mutta hän oli jo pääosin suoritta-
nut varsinaisen elämäntyönsä, magneettisen 
ja aerologisen tutkimuksen aloittamisen sekä 
laitoksen itsenäistämisen erityiseksi valtion 
virastoksi. Hänen vahvuutenaan oli tieteensä, 
fysiikan ja sittemmin meteorologian, popula-
risoiminen. Vielä eläkkeelle jäätyäänkin Me-
lander jatkoi luonnontieteisiin ja sääasioihin 
liittyvää valistustoimintaa sekä kirjoittamalla 
että esitelmöimällä. Hänen seuraajansa Jaakko 
Keränen jatkoi tätä toimintaa menestykselli-

sesti seuraavina vuosikymmeninä. Melander 
kirjoitti ensimmäisen suomenkielisen oppi-
kirjan meteorologiasta vuonna 1918 (Melan-
der, 1918).
 Melanderin ansioihin kuuluu myös 
nuorten lahjakkaiden fysiikan ja matematii-
kan opiskelijoiden rekrytointi Meteorologi-
sen keskuslaitoksen palvelukseen 1910-lu-
vun alussa. Näihin kuuluvat Jaakko Keräsen 
ohella muiden muassa Vilho ja Yrjö Väisälä 
sekä Veikko A. Heiskanen, jotka kaikki 
osallistuivat magneettisen kartoitustyöhön. 
Vilho Väisälä teki mittavan työuran ko-
keellisen meteorologian alalla nousten siinä 
maailmanlaajuiseen maineeseen. Heiskasesta 
tuli myöhemmin tiedemaailmassa arvostettu 
geodeetti ja Geodeettisen laitoksen johtaja 
(Kakkuri, 2008). Yrjö Väisälä oli sittemmin 
tähtitieteen professori ja Suomen Akatemian 
jäsen (Lehto, 2004).

Gustaf Melander noin vuonna 1930, jolloin hän oli 
jäämässä eläkkeelle Meteorologisen keskuslaitoksen 
johtajan virasta (Kuva: Ilmatieteen laitos).
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 9.
Sotavuodet 
1939–1944
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Talvisota

K un loppukesästä 1939 sodan uhka Suomea kohtaan kävi yhä todennäköi-
semmäksi, väestönsuojeluviranomaiset määräsivät keskuslaitoksen siir-
tämään kaikki toimintansa viereisellä tontilla sijaitsevaan Kaisaniemen 
kansakouluun, mutta myöhemmin syksyllä koko laitos muutti Vehmaisiin 

Tampereen lähelle. Helsinkiin jäi vain pieni osa sääosastoa. Puolustusministeri Juho 
Niukkanen130 määräsi sotilasmeteorologisen yksikön keskuslaitoksen alaiseksi ja pe-
rusti aluesääkeskukset Karjalan kannakselle Viipuriin ja Sortavalaan suoraan puolus-
tusvoimien käyttöön. Myöhemmin perustettiin vielä keskukset Kajaaniin ja Rova-
niemelle. Sotilasilmatieteelliset osastot olivat Hugo Karstenin alaisuudessa. Jaakko 
Keränen johti Ilmatieteellistä keskuslaitosta Tampereen Vehmaisissa. Tietoliiken-
neyhteydet sinne olivat huonot, joten kommunikointi sotilasilmatieteellisten yksik-
köjen kanssa oli puutteellista (Seppinen, 1988). 
 Koko talvisodan ajan Ilmatieteellinen keskuslaitos työskenteli periaatteessa 
samaan tapaan kuin rauhan aikanakin, vaikkakin Suomen ulkopuolelta saatiin vain 
niukasti säätietoja. Keskuslaitos toimi yksinomaan puolustuslaitoksen tarpeita varten. 
Sääennusteet laadittiin kahdesti vuorokaudessa, mutta vain sotilaskäyttöön. Sotilas-
säätiedotukset välitettiin salakirjoitettuna joko puhelimella tai sähkötysradiolla. Ra-
dion ja sanomalehtien kautta välitetyt yleisölle suunnatut säätiedot olivat sotatilala-
kien perusteella kiellettyjä.
 Sodan jälkeen puolustusvoimissa oltiin sitä mieltä, että koko sääpalvelu tulisi 
keskittää yhtenäisen johdon alaisuuteen. Talvisodassa Ilmatieteellinen keskuslaitos ja 
puolustusvoiminen meteorologiset yksiköt olivat eri hallinnonhaaroissa ja koordinoi-
tu toiminta oli siksi puutteellista.
 Talvisodan päättymisen jälkeen Ilmatieteellisen laitoksen hajautetut yksiköt 
palasivat Helsinkiin toukokuussa 1940. Samaan aikaan aloitettiin jälleen säätietojen 
radiointi ja sanomalehdet saivat niitä myös julkaista. Olot Suomessa normalisoituvat 
niin hyvin kuin se maaliskuussa 1940 solmitun Moskovan välirauhan jälkeisessä epä-
varmassa ajassa oli mahdollista. Uusi sota puhkesi sitten jälleen kesäkuussa 1941.

130 Maalaisliiton edustaja Juho Niukkanen (1888–1954) oli Cajanderin hallituksen (1937–1939) 
puolustusministeri Talvisodan syttymiseen asti 1.12.1939.
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Talvisodan tragedia

Siiri ja Jaakko Keräsen vanhimmat pojat Olli (*1917) ja Pekka (*1919) kävivät koulunsa 
Oulunkylässä. He kirjoittivat ylioppilaiksi 1930-luvun lopulla Oulunkylän yhteiskou-
lusta, missä heidän vanhempi sisarensa Liisa oli suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 
1933. Kerästen perhe oli muuttanut Oulunkylään jo 1920-luvun alkupuolella. Perhe 
oli monin tavoin mukana Oulunkylän paikallisyhteisön toiminnoissa. Jaakko Keränen 
kuului Oulunkylän kirkkovaltuustoon. Hän oli Oulunkylän yhteiskoulun johtokunnan 
puhenjohtaja 1924–1935. Koulun ensimmäisiä opettajia oli Siiri Keränen. 
 Veljekset Olli ja Pekka olivat teini-iässä aktiiviurheilijoita ja saavuttivat muun 
muassa nuorten suunnistuskilpailuissa piirikuntatason palkintosijoja. He kuuluivat myös 
Helsingin Suojeluskuntajärjestöön kuten tuhannet muut heidän ikäisensä nuoret. Olli 
aloitti tekniikan opinnot Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1937 ja Pekka 
kirjoittautui Helsingin yliopiston Matemaattis-luonnontieteelliseen osastoon tähtäimes-
sään lääketieteen opinnot sisarensa Liisan jäljillä. Varusmiespalvelun jälkeen molemmat 
pojat saivat reservin upseerin koulutuksen Haminan upseerikoulussa ja he valmistuivat 
jalkaväen vänrikeiksi vuosina 1938 ja 1939. Kun talvisota alkoi marraskuussa 1939, vel-
jekset komennettiin rintamalle joukkueenjohtajina. Ollin palveluspaikka oli Kainuussa 
Kuhmon suunnalla Jalkaväkirykmentti 25:ssä. Kuhmon alueella rykmentin joukot teki-
vät hyökkäyksen venäläisiä vastaan joulukuun alussa, mutta operaatio päättyi suomalais-
ten tappioon ja peräytymiseen. Näissä taisteluissa Olli Keränen kaatui Kuhmon Klemet-
tilässä 6.12.1939 vasta alkaneen Talvisodan ensimmäisen viikon sotilasuhrina.
 Pekka Keränen oli 11. Jalkaväkirykmentissä joukkueenjohtajana Viipurinlahden 
länsipuolella Säkkijärvellä helmikuussa 1940. Alueella oli syntynyt suomalaisten puo-
lustajien kannalta tukala tilanne, kun venäläiset joukot olivat nousseet jäätä myöten 
maihin Säkkijärven kohdalla Viipurinlahden poikki. Sinne muodostui eräs talvisodan 
suurimmista taisteluista muun muassa Niskapohjalla, missä Pekka Keränen haavoit-
tui kuolettavasti 5.3.1940 vain viikkoa ennen talvisodan päättymistä. Hän menehtyi 
vammoihinsa131 Joutsenossa Rauhan sotasairaalassa 11.3.1940.
 Olli ja Pekka Keränen olivat talvisodan yli 25 000 kaatuneen suomalaisen so-
tilaan joukossa. Suhteellisesti eniten taisteluissa menehtyneistä sotilaista oli reservin 
vänrikkejä, Kerästen veljesten kohtalotovereita, joita kaatui lähes 800. Pojat on hau-
dattu Helsingin Hietaniemen sankarihautausmaalle (Kuva 38).
 Veljesten kuolemat oli kova isku Kerästen perheelle. Jaakko Keräsen tyttären 
Elsa Kenttämaan kertoman mukaan poikien äiti ei oikein koskaan toipunut lasten-
sa menetyksestä. Sodan jälkeen Siiri Keränen oli aktiivisesti mukana Kaatuneitten 
Omaisten Liiton työssä.

131 Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneet (http://kronos.narc.fi/menehtyneet/).

http://kronos.narc.fi/menehtyneet/
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Liisa Keränen oli valmistunut lääketieteen kandidaatiksi vuonna 1937. Hän työsken-
teli lääkärinä talvi- ja jatkosodan aikana Helsingissä Tilkan sotasairaalassa. Perheen 
nuorempi tytär Elsa palveli jatkosodan aikana lottana. Siiri Keränen sai kesäkuussa 
1941 tapahtuneen asevoimien liikekannallepanon mukaan määräyksen astua Ilmatie-
teellisen keskuslaitoksen palvelukseen. Hän oli ollut laitoksen assistenttina ajoittain 
jo 1920-luvulta lähtien.

Jatkosota

Sääpalvelua johti koko jatkosodan ajan (1941–1944) keskitetysti Päämajan säätoimisto 
Mikkelissä. Sen päällikkönä toimi Jaakko Keränen. Hänen alaisenaan työskentelivät eri 
puolustushaarojen ja aselajien sääpalvelua johtavat meteorologit. Maa oli jaettu kahdek-
saan sääalueeseen, joiden johtopaikkoina toimivat päämajan alaiset sääpalveluasemat. 
Ne sijaitsivat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Mikkelissä, Kajaanissa ja 
Rovaniemellä. Asemasotavaiheen alussa (1941) perustettiin vielä Itä-Karjalaan, Aunuk-
sen ja Rukajärven suunnille, sääalueet keskuspaikkoina Äänislinna (Petroskoi) ja Repola.
 Vaikka Päämajan sääyksikköä johti Keränen, niin hän oleskeli enimmäkseen Hel-
singissä ja johti sieltä sääasemia muualla Suomessa. Helsinkiin oli sijoitettu koko valta-

Kuva 38. Siiri ja Jaakko Keräsen kahden vanhimman pojan hautakivet Helsingin Hietaniemen sankarihautausmaalla. 
Veljekset Pekka (1919–1939) ja Olli Keränen (1917–1940) kaatuivat talvisodassa 1939–1940 (Kuva: Heikki Nevanlinna).
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kunnan sääpalvelukeskus. Mikkelissä käytännön töistä vastasi luutnantti Matti Frans-
sila (Ilmatieteen laitoksen tuleva johtaja; Kuva 41). Säähavaintotietoja ja myös valmiita 
ennusteita saatiin Saksasta ja Ruotsista, mutta muut yhteydet ulkomaille olivat poikki. 
Pääasiassa Saksasta saatu säähavaintomateriaali mahdollisti jopa kolmen vuorokauden, 
joskus pitemmänkin ajan ennusteen laatimisen.
 Sodan aikana oli pulaa meteorologeista ja ilmatieteellisia mittauksia osaavista 
henkilöistä. Jatkosodan aikana koulutettiin meteorologeja Helsingin yliopistossa ma-
temaattis-luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneista opiskelijoista. Heidän koulutuk-
sestaan vastasi lähinnä Ilmatieteellinen keskuslaitos. Opetustehtäviin osallistui myös 
Jaakko Keränen. Lisäoppia tarvittiin erityisesti vaativiin tehtäviin radioluotausasemille, 
joita jatkosodassa toimi kaikkiaan kuudella paikkakunnalla, kun ennen sotaa havaintoja 
tehtiin vain Ilmalan aerologisessa observatoriossa. Sotatoimialueella Itä-Karjalassa luo-
tausasemat oli perustettu Uhtualle ja Äänislinnaan (Petroskoi). Tykistön ja ilmavoimien 
käyttöön siellä tehtiin yläilmakehän radioluotauksia ja pilot-pallohavaintoja vuosina 
1941–1944 lähes päivittäin (Rossi, 1973).
 Ilmatieteellisen keskulaitoksen henkilöstön määrä kasvoi koko sodan ajan tasai-
sesti lisääntyneiden tehtävien myötä. Vuonna 1945 henkilökuntaa oli 132, mikä oli noin 
kaksinkertainen määrä sotaa edeltävään aikaan verrattuna.
 Jatkosodan aikana sääpalvelutehtävissä työskenteli yli 1000 henkilöä. Osa oli si-
viilejä, osa sotilashenkilökuntaa. Lottien osuus koko vahvuudesta oli yli 20 %. Näin 
Ilmatieteellisen keskuslaitoksen hallittavana ollut henkilöstön määrä oli suurempi kuin 

Kuva 39. Professori Jaakko Keränen Puolustusvoimien säätoimiston johtajana armeijan Päämajassa Mikkelissä 
jatkosodan aikana (SA-Kuva).
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koskaan myöhemminkään. Jaakko Keränen kertoo eräässä lehtihaastattelussa132 lottien 
osuudesta meteorologiseen havaintotyöhön otsikolla Lotat sotasään ennustajina: 
 

... Erittäin huomattavan osan havaintotyöntekijöistä muodostivat lotat, jotka  
sotatoimialueella, lentokentillä, merellä, rannikoilla ja kotialueella toimivat uutterasti 
näissä tärkeissä ja vaativissa tehtävissä. Asian laatu vaati  valppautta, tarkkuutta 
ja huolellisuutta. Työ oli myös vaarallista, sillä vartiopaikalla oli seisottavat satoi 
tai paistoi ja luonnollisista syistä sääasemat olivat vihollisen erityisiä silmätikkuja. 
Opin tuntemaan lotat hyvin tunnollisiksi, ahkeriksi ja taitaviksi sääpalvelusotureiksi. 
He olivat myös hämmästyttävän pelottomia, vaikka hyvin suuri osa heistä joutui 
työskentelemään vihollisen tulen, erityisesti jatkuvien ilmahyökkäyksien alaisena. 
Lottien työskentely oli vapaaehtoista ja heillä oli vara valita sijoituspaikkansa, 
mutta siitä huolimatta juuri vaarallisimpien paikkojen miehitys oli helpointa. ...

Keräsen nauttimasta arvostuksesta sää-
asioissa kertoo sekin, että tärkeissä soti-
laallisissa operaatiossa haluttiin yleiskuva 
vallitsevasta säätilanteesta suoraan hä-
neltä. Erään kerran Mikkelin Päämajasta 
soitti kenraali Airo ja tiedusteli millainen 
sää on seuraavana päivänä Lapissa, jonne 
marsalkka Mannerheim suunnitteli len-
toa. Keräsen vastaus oli, ettei hän suosi-
tellut lentoa tuona päivänä, ja Manner-
heim peruutti lentonsa133.
 Ilmatieteellisen keskuslaitoksen pää-
rakennus Kaisaniemessä vaurioitui Helsin-
gin suurpommituksissa helmikuussa 1944. 
Seiniin tuli kranaattien sirpaleista reikiä ja 
katto siirtyi paikoiltaan. Talossa olleet il-
masto- ja sadeosasto joutuivat kuukausiksi 
evakkoon, kunnes rakennus saatiin tilapäi-
sesti korjattua. Uutta toimitaloa ei saatu 
sodan jälkeen kuin vasta vuonna 1966.

132 Tunnistamaton aikakauslehti 1960-luvun alussa.
133 "Sääprofessori Keränen", kirjoitus Uudessa Suomessa 19.9.1954.

Kuva 40. Pilot-palloa lähetetään taivaalle itärintamalla 
jatkosodan aikana. Pallon nousua seurataan kuvassa 
näkyvällä teodoliitilla. Näin saatiin tykistön ja 
ilmavoimien tarvitsemat tuulitiedot maanpinnalta 
ylöspäin (SA-kuva).
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Kuva 42. Lottatytöt kirjaamassa säähavaintoja 
Ilmatieteellisen keskuslaitoksen sääkopeilla 
Helsingin Kaisaniemessä kesällä 1943. 
Vakinaisista havainnontekijöistä oli sodan aikana 
suuri puute, joten lottien tekemä sääpalvelutyö 
oli tärkeä lisäapu (SA-Kuva).

Kuva 41. Puolustusvoimien säätoimiston henkilökuntaa Mikkelissä jatkosodan aikana 
1941–1944. Henkilöt vasemmalta: fil.maist. Brita Angervo, korpraali Yrjö Bonsdorff, lähetti 
Jokinen, kapteeni Veikko Rossi, lähetti Pauli Tulisalmi, Jaakko Keränen, Matti Franssila, 
rouva Hilkka Honkajuuri ja luutnantti Kaarlo Honka. Matti Franssila (1905–1976) oli 
Jaakko Keräsen seuraaja Ilmatieteellisen keskuslaitoksen johtajana (1953–1970). Veikko 
Rossi (1904–1992) toimi saman laitoksen Ilmalan observatorion johtajana (1948–1971). 
Kaarlo Honka (1915–2004) oli pääesikunnan sotilasmeteorologi 1939–1945, myöhemmin 
vakuutusmatemaatikko Vakuutus Oy Pohjolassa (SA-Kuva). 
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Sota Neuvostoliittoa vastaan päättyi syyskuun alussa 1944. Armeijan kotiuttamisen yh-
teydessä myös itärintamalla olleet 24 sääasemaa lopettivat toimintansa. Aselepo aiheutti 
myös uusia tehtäviä Ilmatieteelliselle keskuslaitokselle, koska rauhansopimuksen pitä-
vyyttä seurannut liittoutuneiden valvontakomissio vaati runsaasti säätietoja ja -ennus-
teita. Malmin lentokentälle sijoittunut venäläinen lentosääpalvelu tarvitsi sääsanomia. 
Tätä työtä varten keskuslaitos otti palvelukseensa neljä venäjäntaitoista viestittäjää.
 Sodanaikainen sääpalveluorganisaatio purettiin vuoden 1944 loppuun mennessä, 
jolloin Ilmatieteellinen keskuslaitos oli jälleen valmis rauhanaikaisiin tehtäviinsä. Päi-
vittäiset sääennusteet alkoivat ilmestyä lehdissä ja radiossa alkukesästä 1945 pian Lapin 
sodan päättymisen jälkeen. Vuoteen 1946 mennessä Ilmatieteellisen keskuslaitoksen 
toiminta oli kansainvälisissä yhteyksissään jo täydellisesti normalisoitunut.
 Keräsen tieteellinen julkaisutoiminta oli sodan aikana jokseenkin kokonaan 
pysähdyksissä. Hän kirjoitti muutaman katsauksen Ilmatieteellisen keskuslaitoksen 
kuukausikatsaukseen ja Suomalaisen Tiedeakatemian kokousjulkaisuun. Merkittävin 
tapahtuma geofysiikan tutkimuksen alalla oli, kun Sodankylän magneettisen obser-
vatorion Eyvind Sucksdorffin väitöskirja valmistui loppuvuodesta 1942 (Sucksdorff, 
1942). Kyseessä oli kansainvälisestikin merkittävästä tutkimuksesta, missä analysoitiin 
Sodankylän observatorion magneettisia havaintoja melkein kahden auringonpilkkujak-
son ajalta 1914–1934. Väitöskirjatyö osoitti paitsi Sucksdorffin tieteellisen pätevyyden 
niin myös Sodankylän observatoriossa tuotettujen magneettisten havaintoaineistojen 
tieteellisiin tutkimuksiin kelpaavan laadun. Työ käsitteli niin sanottua magneettista ak-
tiivisuutta eli sitä, miten maan magneettikenttä vaihtelee auringon hiukkaspurkauksien 
ja auringonpilkkujen esiintymisten tahdissa. Aihepiiri oli tuolloin uusi, mutta nykyään 
se kuuluu osana laajaan ja ajankohtaiseen avaruussääilmiöiden tutkimukseen, jota Suo-
messa tehdään muun muassa Ilmatieteen laitoksessa ja Sodankylän geofysiikan obser-
vatoriossa (Nevanlinna, 2006). Sodankylän observatorion johtajana vuosina 1950–1992 
toimineen Eero Katajan tieteellinen erikoisala oli myös magneettinen aktiivisuus. 
 Väitöstilaisuus oli Helsingin yliopistossa 23.1.1943 Jaakko Keräsen toimiessa vas-
taväittäjänä. Keräsellä oli omia aikaisempia tutkimuksia, jotka sivusivat Sucksdorffin 
väitöskirjan tutkimusaihetta (Keränen, 1917e, 1930c ja 1940b), joten hän tunsi hyvin 
alan tieteelliset perusteet. Vastaväittäjän lausunto Sucksdorffin väitöskirjasta oli kiittävä.
 Jaakko Keränen palkittiin sodanaikaisista ansioistaan 2. luokan Vapaudenristillä 
miekkojen kera (VR 2 m.k.) ja 3. luokan Vapaudenristillä (VR 3) sekä Suomen val-
koisen ruusun ritarikunnan komentajamitalilla (SVR K).
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S odan päätyttyä Jaakko Keräsellä 
oli jäljellä hieman alle yhdeksän 
virkavuotta. Sinä aikana Kerä-
sen johtama Ilmatieteellinen 

keskuslaitoksen tehtävät lisääntyivät mer-
kittävästi ja henkilökunnan määrä kasvoi 
lähes 50 %. Merkittävin hanke tuona ai-
kana oli Ilmatieteellisen keskuslaitoksen 
aerologinen havainto-ohjelma ja siihen 
kuuluvien luotausasemien perustaminen. 
Näistä ensimmäinen saatiin Sodankylään 
aivan 1940-luvun lopulla. Uuden toimi-
talon suunnittelu oli myös vireillä, mutta 
sen toteuttamista saatiin vielä odottaa 
pitempään. Aerologisten ja ilmastollisten 
uudishankkeiden kustannusarvio oli ny-
kyrahassa noin 2 miljoonaa euroa, joka 
vastasi koko Ilmatieteellisen keskuslaitok-
sen vuosibudjettia vuonna 1949. Keräsen 
ohjelmaan kuului myös Suomalaisen Tie-
deakatemian magneettisen observatorion 
uudelleen rakentaminen sodan tuhoista. Hänellä, observatorion ensimmäisenä johta-
jana 1913–1917, oli siten henkilökohtainen intressi saada observatorio taas jaloilleen.
 Yhteydet kansainväliseen meteorologiseen tiedeyhteisöön ja alan tieteellisiin or-
ganisaatioihin palautuivat nopeasti sodan jälkeisinä vuosina. Keränen teki ensimmäisen 
sodanjälkeisen ulkomaanmatkan Amerikan geofysikaalisen unionin134 tieteelliseen ko-
koukseen Chicagoon vuonna 1947. Siellä järjestettiin myös maailman ilmatieteellisten 
laitosten johtajien kokous, jossa Keränen oli Suomen edustaja. 
 Kotimaassa ensimmäinen sodanjälkeinen laaja tieteellinen mittauskampanja oli 
vuoden 1945 auringonpimennysretkikunnan135 organisointi. Pimennyksen aikana tehtiin 

134 American Geophysical Union (AGU).
135 Aiheesta kertoi Helsingin Sanomat 9. ja 11.7.1945.

Kuva 43. Jaakko Keränen sääkarttojen äärellä 
Ilmatieteellisessä keskuslaitoksessa 1940-luvun lopulla. 
Kuva on makeistehtaan mainos. Lehtiössä pöydällä 
lukee: Fazerin toffeet maistuvat joka säällä – Keränen 
(Kuva: Ilmatieteen laitos).
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meteorologisia, maamagneettisia, ilmasähköisiä ja geodeettisia mittauksia ja havaintoja 
(Keränen, 1945b; Lehti & Markkanen, 2010). Hankkeeseen osallistuivat kaikki silloiset 
geofysiikkaa ja sen lähitieteitä edustavat laitokset.
 Ilmatieteellisen keskuslaitoksen johtajana ja toisaalta Suomalaisen Tiedeakatemi-
an hallituksen jäsenenä Keräsellä oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa Sodankylän obser-
vatorioiden jälleenrakennukseen. Hänellä oli myös hyvät suhteet omaan ministeriöönsä 
ja muihin rahoituslähteisiin, kuten esimerkiksi sotavahinkokorvausrahastoon, joiden 
kautta uudishankkeisiin saatiin kohdennettua riittävät varat.
 Toisen maailmansodan jälkeen tiedeyhteistyö Neuvostoliiton kanssa alkoi uudel-
leen, kun maiden välille perustettiin Suomen ja Neuvostoliiton välinen tieteellis-tekni-
nen yhteistyökomitea (TT-komitea) vuonna 1955 (Kaukonen, 1975; Paaskoski, 2008). 
Se mahdollisti tutkijoille tieteelliset vierailut luonnontieteiden ja tekniikan alojen lai-
toksissa molemmissa maissa. Lokakuun vallankumouksen 40-vuotisjuhlien yhteydes-
sä järjestettiin myös Neuvostoliiton Tiedeakatemian vuosijuhlallisuudet. Suomalainen 
Tiedeakatemia sai TT-komitean kautta kutsun lähettää osanottaja Neuvostoliittoon 
sikäläisen Tiedeakatemian järjestämiin tilaisuuksiin eri tutkimuslaitoksiin Moskovassa 
ja Leningradissa136. Jaakko Keränen edusti Suomalaista Tiedeakatemiaa ja saattoi näin 
uudistaa melkein 20 vuoden tauon jälkeen vanhoja yhteyksiään venäläisiin geofyysi-
koihin. Keränen vieraili myös Pulkovan ja Pavlovskin observatorioissa, joissa hän oli 
käynyt viimeksi 1910-luvulla magneettisten mittausten yhteydessä. Observatoriot oli-
vat tuhoutuneet saksalaisten tulituksissa vuonna 1941, mutta ne rakennettiin uudelleen 
sodan jälkeen vuonna 1946.
 Vuonna 1955 vietettiin Ilmatieteellisen keskuslaitoksen edeltäjän Helsingin yli-
opiston magneettis-meteorologisen observatorion ensimmäisen johtajan Johan Jakob 
Nervanderin syntymän 150-vuotisjuhlia. Tapahtuman johdosta Keränen kirjoitti laajan 
katsauksen Nervanderin elämäntyöstä ja hänen merkityksestään Suomen ilmatieteelli-
sille ja magneettisille tutkimuksille (Keränen, 1955a, 1957a). Sanomalehti Uudessa Suo-
messa ilmestyi myös Keräsen laaja katsaus Nervanderista fyysikkona. Kaikkiaan Ner-
vanderin 150-vuotispäivää muistettiin kuudella laajalla katsauksella eri sanomalehdissä. 
Kirjoittajina olivat muiden muassa Akateemikko Eino Kaila137 (1890–1958) ja kirjal-
lisuuden professori Gunnar Castrén138 (1878–1959). Nervanderin muistoksi lyötiin 
muistomitali ja julkaistiin postimerkki (Steinby, 1991; Nevanlinna, 2005). Seuraavan 
kerran Nervanderin elämäntyötä muistettiin laajasti vuonna 2005, kun hänen synty-
mästään oli kulunut 200 vuotta (Nevanlinna, 2005; Markkanen, 2007).

136 Aiheesta uutisoi Helsingin Sanomat 6.9.1957.
137 Uusi Suomi 23.2.1955.
138 Hufvudstadsbladet 23.2.1955. 
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Sodankylän uudet observatoriot

Sota Neuvostoliittoa vastaan päättyi syksyllä 1944, mutta taistelut jatkuivat Saksaa 
vastaan Lapissa. Saksalaisten joukkojen perääntymisen yhteydessä tapahtunut yleinen 
hävitys ei säästänyt Sodankylän observatoriotakaan. Lokakuussa observatorion hen-
kilökunta evakuoitiin, jolloin myös osa mittalaitteista ja havaintoaineistoista vietiin 
turvaan Ruotsin puolelle. Lokakuun lopulla saksalaiset pioneerijoukot polttivat kaikki 
observatorion 11 tieteellistä rakennusta ja asuintalot. Se vähä mikä pelastui liekeiltä, sen 
sotilaat räjäyttivät maan tasalle. Tuho oli täydellinen (Kuva 44). Kaikki magneettiset ja 
maasähköiset rekisteröintilaitteet menetettiin. Niiden lisäksi tuhoutui kirjasto, arkisto ja 
revontulihavaintojen aineisto sekä ilmatieteelliset kojeet (Keränen, 1946f, 1964a). 
 Meteorologiset havainnot käynnistettiin tilapäisissä tiloissa kuitenkin jo joulu-
kuussa 1944. Syksyllä 1944 Suomalainen Tiedeakatemia oli päättänyt ryhtyä uuden 
observatorion rakentamiseen entiseen paikkaan. Päätöstä oli toteuttamassa observato-
riotoimikunta ja erityisesti sen sihteeri Jaakko Keränen, joka myöhemmin toimikunnan 
puheenjohtajana ohjasi observatoriota aina vuoteen 1960 saakka. Varat uudisrakennuk-
siin saatiin osittain Lapin läänin jälleenrakennusrahastosta, osittain opetusministeriön 
myöntämin lisämäärärahoin (Paaskoski, 2008). Observatorion johtaja Eyvind Sucks-
dorff luopui tehtävästään vuonna 1945, kun hän siirtyi Helsinkiin Ilmatieteellisen kes-
kuslaitokseen perustettuun geofyysikon virkaan. Hänen tilalleen valittiin FM Mauno 
Seppänen ja pian sen jälkeen Tauno Hilpelä (?–1952). Magneettiset rekisteröinnit saa-
tiin käynnistettyä jo vuoden 1946 alusta, joten vuodesta 1914 lähtien katkeamattomana 
jatkuneet magneettiset rekisteröinnit olivat keskeytyksissä vain hieman yli vuoden. Uusi 
pää- ja asuinrakennus valmistui vuoden 1950 alussa, jonka jälkeen observatorio saattoi

Kuva 44. Sodankylän observatorion tuhottuja rakennuksia saksalaisten joukkojen jäljiltä Lapin sodassa lokakuussa 
1944. Kaikki observatorion 11 rakennusta hävitettiin. Havainnot käynnistyivät uudelleen vuonna 1946 ja uusi 
päärakennus valmistui vuonna 1950 (Kataja, 1973) (SA-Kuva).
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Kuva 45. Sodankylän magneettisen observatorion vastavalmistunut päärakennus talvella 1950. Rakennuksen oli 
suunnitellut ilmaiseksi arkkitehti Wivi Lönn139 (1872–1966), joka oli observatorion johtajan Eyvind Sucksdorffin 
lähisukulainen. Rakennus purettiin vuonna 2010. Lönnin suunnittelema on myös Ilmatieteen laitoksen Nurmijärven 
observatorion päärakennus (Kuva: Eyvind Sucksdorff/Ilmatieteen laitos).

taas toimia entiseen tapaan (Kataja, 1973). Uudeksi johtajaksi valittiin Hilpelän seuraa-
jaksi FM Eero Kataja vuonna 1950. Hän oli virassaan aina vuoteen 1992 saakka.
 Sodankylän observatorion kehitys huipentui kansainväliseen geofysiikan vuo-
teen 1957–1958 (International Geophysical Year, IGY), jolloin observatorion havain-
totoimintojen laajuus oli kasvanut siinä määrin, että kyseessä oli jo geofysikaalinen 
observatorio. Uusia havaintokohteita olivat maapallon ionosfääri ja seismiset ilmiöt 
(Kataja, 1973, 1999). Ionosfääriluotauksiin käytettävät laitteet ja varat myönsi pää-
asiassa saksalainen Max-Planck -instituutti (Dieminger, 1973). Se myös koulutti tut-
kimuksissa tarvittavan teknisen ja tieteellisen henkilökunnan. Sodankylässä ionosfää-
ritoiminnoista vastasi DI Juhani Oksman140. Saksalaisten kanssa tapahtunut yhteistyö 
ja näiden avokätinen tuki ionosfäärihavainnoille voidaan hyvin nähdä tietynlaisena 
hyvityksenä siitä, että Saksan sotajoukot hävittivät Sodankylän observatorion. Uuden 
havaintokohteen myötä observatorion henkilökunta kasvoi nelinkertaiseksi lyhyes-
sä ajassa. Ionosfäärimittaukset laajenivat Sodankylässä seuraavina vuosikymmeninä 

139 http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3438/
140 Juhani Oksman (1931–) toimi myöhemmin Oulun yliopiston sähkötekniikan professorina ja yliopiston 

rehtorina.

http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3438/
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merkittäviksi maapallon lähiavaruuden tutkimus- ja havainto-ohjelmiksi. Aiheesta 
ovat kirjoittaneet laajemmin muiden muassa Halila (1987), Kataja (1999), Sucksdorff 
et al., (2001) ja Hjelt (2001).
 Vuonna 1947 Ilmatieteellinen keskuslaitos otti esille ennen sotaa tehdyn suun-
nitelman uudesta aerologisesta luotausasemasta Sodankylään. Suomalaisen Tiedea-
katemian magneettinen observatorio oli perustamisestaan vuodesta 1914 lähtien 
huolehtinut synoptisista meteorologisista havainnoista Ilmatieteelliselle keskuslai-
tokselle. Kun nyt oli suunnitteilla havainto-ohjelman merkittävä laajennus, mikä ei 
kuulunut magneettisen observatorion toimialaan ja mihin sillä ei ollut tarvittavaa 
henkilökuntaa eikä osaamista, oli luonnollista siirtää kaikki meteorologiset havainnot 
Ilmatieteellisen keskuslaitoksen tehtäväksi. Uutta observatoriota varten magneettisen 
observatorion läheisyydestä erotettiin 10 hehtaarin maa-ala observatorion tarvitse-
mille rakennuksille. Keskuslaitoksen johtaja Jaakko Keränen ja aerologisen osaston 
johtaja Vilho Väisälä saivat maatalousministeriön kautta sovittua tarvittavista mää-
rärahoista, jolloin rakennustöihin päästiin vuonna 1948. Seuraavan vuoden syksyyn 
mennessä observatoriorakennukset ja henkilökunnan asunnot olivat valmiina käyt-
töön (Kuva 46). Mittaukset käsittivät yhden päivittäisen radioluotauksen, synoptiset 
havainnot ja ilmastolliset havainnot. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin auringon 
säteilymittauksiin ja mikrometeorologisiin141 havaintoihin (Rossi, 1973). Observatorion 

141 Mikrometeorologiassa tutkitaan rajapintailmiöitä esimerkiksi energian ja kaasujenvaihtoa kasvillisuuden 
peittämän maanpinnan ja ilmakehän välillä eri olosuhteissa.

Kuva 46. Sodankylän meteorologisen observatorion uusia rakennuksia vuonna 1950. Vasemmalla rivi sääkojuja 
sekä havaintotorni aerologisille mittauksille. Keskellä on päärakennus ja takana asuinrakennuksia. Observatoriosta 
lähetettiin kahdesti vuorokaudessa sääluotainpallo yläilmakehän meteorologisiin mittauksiin. Oikealla on 
luotainpallojen täyttöhuone ja laboratoriotiloja (Kuva: Ilmatieteen laitos).
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johtajaksi nimitettiin FM Pentti Rapeli (1923–2006).
 Sodankylän aerologinen observatorio oli alkuna nykyiselle Lapin ilmatieteelliselle 
tutkimuskeskukselle, joka on monitieteellinen kylmän ilmanalan meteorologian ja il-
manlaadun sekä satelliittidatan kansainvälinen tutkimusyksikkö (http://ilmatieteenlai-
tos.fi/lapin-ilmatieteellinen-tutkimuskeskus).

Nurmijärven observatorio

Jaakko Keräsen aloittamat magneettiset mittaukset Suomen alueen magneettisen kar-
toituksen yhteydessä 1910–1920-luvuilla tulivat uudelleen ajankohtaisiksi 1940-luvulla. 
Vanhempi havaintoaineisto piti saattaa uusilla mittauksilla ajan tasalle. Mittauksia oli 
aluksi suunniteltu Etelä-Suomeen ja merialueille. Tähän tehtävään oli Ilmatieteellisel-
le keskuslaitokselle saatu geofyysikon virka, johon vuonna 1945 nimitettiin FT Ey-
vind Sucksdorff laitoksen geofysikaaliselle osastolle (Keränen, 1956a, b). Mittauksiin 
tarvittiin magneettinen observatorio Etelä-Suomeen havaintojen tukiasemaksi ja ha-
vaintolaitteiden kalibrointiin. Sodankylän magneettinen observatorio Lapissa oli liian 
kaukana Etelä-Suomessa tehtäville mittauksille, mutta molempien observatorioiden 
rekisteröinnit olivat välttämättömiä koko maan kattaviin magneettisiin mittauksiin (ks. 
Luku 5). 
 Observatoriohanke oli laitettu vireille jo 1940-luvun lopulla, mutta vasta vuodeksi 
1950 saatiin observatoriorakennuksiin tarvittavat varat, nykyrahassa noin 100 000 euroa, 
mikä oli alle 5 % koko keskuslaitoksen vuosibudjetista. Observatoriolle saatiin riittävä 
maa-ala valtion maalta Uudenmaan Nurmijärveltä Sääksjärven rannalta (Sucksdorff & 
Haikonen, 1958). Uudet rakennukset valmistuivat vuonna 1951, ja seuraavana vuonna 
havaintojärjestelmät olivat täydessä toimintakunnossa. Observatorio vihittiin käyttöön 
keväällä 1952 Jaakko Keräsen toimiessa tilaisuuden isäntänä. Samassa yhteydessä järjes-
tettiin myös pohjoismainen magneetikkokokous ja mittalaitteiden vertailu142. 
 Nurmijärven observatorion päivittäisiä mittauksia hoidettiin aluksi etätyönä Hel-
singistä. Vakinaiseksi johtajaksi valittiin vuonna 1957 FM Matti Kivinen (1924–2010) 
ja hänen assistentikseen VTM Hilkka Kivinen (1925–2002). Kiviset olivat viroissaan 
vuoteen 1988 saakka. Heidän jälkeensä observatorion johtajan tehtäviä on hoitanut FT 
Kari Pajunpää (1956–).
 Nurmijärven observatorio jatkaa edelleen samoissa tehtävissä, mutta vastaa myös 
muun muassa Ilmatieteen laitoksen automaattisen magnetometriverkon ylläpidosta, 
joka ulottuu Viron Tartosta Pohjois-Norjaan (Nevanlinna, 2009a).

142 Tapauksesta kirjoittivat Suomen Sosialidemokraatti, Helsingin Sanomat, Uusi Suomi ja Hufvudstadsbladet 
(10.9.1952) sekä Kainuun Sanomat (14.9.1952).

http://ilmatieteenlaitos.fi/lapin-ilmatieteellinen-tutkimuskeskus
http://ilmatieteenlaitos.fi/lapin-ilmatieteellinen-tutkimuskeskus
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Organisaatiouudistuksia

Ilmatieteellisen keskuslaitoksen organisaatiouudistushankkeet keskeytti sota. Keräsen 
johtama komitea antoi mietintönsä Valtioneuvostolle kesällä 1939. Vasta sodan jälkeen 
organisaatiokysymykset nousivat uudelleen esille. Ilmatieteellisen keskuslaitoksen 
uudelleenjärjestämiskomitean puheenjohtaja Keränen esitti maatalousministeriölle 
syksyllä 1948, että perustettaisiin erityinen työryhmä. Sen tavoitteena oli saattaa Il-
matieteellisen keskuslaitoksen organisaatio nykyaikaiselle tasolle ja tehdä esitys laitosta 
koskevasta uudesta asetuksesta. Keränen katsoi, että keskuslaitos pitäisi alistaa kulkulai-
tosten ja yleisten töiden ministeriölle (nykyisin liikenne- ja viestintäministeriö), kuten 
oli vallalla monissa muissa maissa. Siirtoa kannatti myös keskuslaitoksen tieteellinen 
henkilökunta. Keskuslaitoksen alaisuuteen haluttiin Keräsen ehdotuksen mukaan siir-
tää myös Hydrologinen toimisto ja mahdollisesti myös Merentutkimuslaitos, jolloin 
laajentuneen organisaation nimeksi tulisi Geofysikaaliset tutkimuslaitokset. Keräsen 
aloite johtikin uuden komitean perustamiseen, joka sai ehdotuksen valmiiksi keväällä 
1951. Mietintö lähti pitkälle ja hitaalle lausuntokierrokselle, joka valmistui vasta vuonna 
1953, jolloin Keränen oli jäänyt jo eläkkeelle. Keräsen seuraajaksi valittu Matti Franssila 

Kuva 47. Nurmijärven observatorion päärakennus vuonna 1959. Takana vasemmalla on observatorion johtaja FM 
Matti Kivinen. Hänestä oikealla on observatorion assistentti VTM Hilkka Kivinen ja Ilmatieteellisen keskuslaitoksen 
Geofysikaalisen osaston hoitaja FM Christian Sucksdorff sekä Jaakko Keränen. Äärimmäisenä oikealla ja vasemmalla 
on kaksi tunnistamatonta ulkomaista vierailijaa (Kuva: Ilmatieteen laitos).
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ei ollut uudistusehdotuksen puolella eikä varsinkaan kannattanut muiden geofysikaa-
listen laitoksien tai niiden osien liittämistä keskuslaitokseen. Samoilla linjoilla oli maa-
talousministeriö ja mietinnöstä lausuntonsa antaneiden organisaatioiden enemmistö. 
Franssila piti organisaatiouudistusta kiireellisempänä hankkeena Ilmatieteellisen kes-
kuslaitoksen uuden toimitalon rakentamista, jota oli suunniteltu jo 1930-luvun lopulta 
lähtien. Vuoden 1950 toimintasuunnitelmassa oli valmiina tarkka huonetilaohjelma uu-
delle päärakennukselle (Seppinen, 1988).
 Suomen tieteen organisointi ja tutkimusrahoituksen ohjaus oli sodan jälkei-
sinä vuosikymmeninä perusteellisen uudistuksen kohteena. Eräänä esimerkkinä on 
Suomen Akatemian perustaminen vuonna 1948. Akatemiahanke sai osakseen myös 
kiivasta vastustusta monien valtion tutkimuslaitosten taholta. Jaakko Keränen Ilma-
tieteellisen keskuslaitoksen johtajana yhdessä kolmen muun laitoksen johtajan kanssa 
pitivät Akatemia-aloitetta taka-askeleena Suomen tieteelle. Hän oli myös yhtenä al-
lekirjoittajana Helsingin Sanomissa keväällä 1947 ilmestyneessä julkilausumassa. Siinä 
lähes 40 tieteen edustajaa, lähinnä Suomalaisesta Tiedeakatemiasta, vastustivat Aka-
temia-aloitetta (Paaskoski, 2008). Allekirjoittaneiden joukossa olivat Keräsen lisäk-
si muiden muassa Kalle ja Vilho Väisälä sekä Geodeettisen laitoksen johtaja Ilmari 
Bonsdorff. Heidän mukaansa Suomen Akatemian perustaminen ei olisi tehokas toi-
menpide Suomen tieteen nostamiseksi sodan jälkeisestä ahdingosta. Toisaalta myös 
monet arvovaltaiset tieteen edustajat ilmoittivat julkisesti kannattavansa Akatemian 
perustamista. Aihe oli kaikkiaan pitkään suuren polemiikin kohteena (Skyttä, 1975; 
Tiitta, 2004). Tutkimuslaitosten vastustus Akatemiaa kohtaan oli kuitenkin pikem-
minkin huolenilmaisu omien laitostensa rahoituksesta, joka sodan jälkeisen vaikean 
taloudellisen tilanteen johdosta oli jäänyt pysähdyksiin. Nyt niukat varat olivat me-
nossa elitistisenä pidettyyn ja yksilötyöskentelyä korostavaan Akatemia-instituutioon. 
Presidentti J. K. Paasikivi nimitti uuteen Suomen Akatemiaan vuonna 1948 kymme-
nen jäsentä. Heidän joukossaan oli meteorologian edustajana Merentutkimuslaitok-
sen johtaja Prof. Erik Palmén. Myöhemmin (1951) Akatemiaan valittiin myös Turun 
yliopiston fysiikan ja tähtitieteen professori Yrjö Väisälä (Immonen, 1995).      
 Vaikka Jaakko Keränen oli mukana päivän tiedepoliittisissa tapahtumissa lai-
toksensa johtajan ominaisuudessa, hän ei ollut muuten poliittisesti aktiivinen eikä 
osallistunut puoluepoliittisiin toimintoihin. Toisaalta Keränen oli yhteiskunnallisil-
ta mielipiteiltään Suomen 1950-luvun valtapuolueen, maalaisliiton143, ideologioiden 
puolella. Kerästen kotiin Helsingissä tuli sanomalehti Kainuun Sanomat, maalaislii-
ton äänenkannattaja mediassa. Kun puolueen vahva mies, Urho Kekkonen, valittiin 
toisen kerran presidentiksi vuonna 1962, Siiri ja Jaakko Keränen lähettivät hänelle 
onnittelusähkeen 16.2.1962: Tasavallan presidentti Urho Kekkonen - Onnittelemme 

143 Nykyisin puolue on Suomen Keskusta.
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uudelleen valittua presidenttiä ja toivotamme menestystä uudelle taipaleelle. Kekkosen 
kainuulainen tausta ja hänen voimakas johtajapersoonansa puhuttelivat Kerästä, jolla 
oli itselläänkin samanlaisia lähtökohtia ja johtajaominaisuuksia.
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J aakko Keränen täytti 67 vuotta 1.6.1950. Tasavallan presidentti myönsi hänelle 
eron ja täyden eläkkeen saman vuoden syyskuun 30. päivänä. Hän haki kuiten-
kin oikeutta jatkaa virassaan tärkeiden keskeneräisten organisaatiokysymysten 
loppuunsaattamiseksi. Eräänä syynä oli myös lähestyvät vuoden 1952 Helsin-

gin olympiakisat. Keräsen mukaan lentoliikenne vilkastuu kisojen aikana merkittävästi, 
jolloin lentosääpalvelu täytyy olla kokeneen johdon alaisena (Keränen, 1953a). Valtio-
neuvosto myönsi yhden vuoden lisäajan syyskuun loppuun 1951. Jatkoaika Keräsen 
kohdalla venyi vielä tämänkin jälkeen huhtikuulle 1953. 
 Uuden johtajan hakuprosessi käynnistyi jo vuonna 1951. Hakijoita oli Franssilan 
lisäksi Merentutkimuslaitoksen talassologi144 Ilmo Hela ja osastopäällikkö Juho An-
gervo Ilmatieteellisestä keskuslaitoksesta. Hakulautakunnan puheenjohtaja oli Jaakko 
Keränen. Franssilan ykkössija oli alun alkaen selvä ja tasavallan presidentti Juho Kusti 
Paasikivi nimitti hänet Ilmatieteellisen keskuslaitoksen johtajaksi huhtikuussa 1953.
 Matti Franssilan ilmatieteelliset tutkimukset kuuluivat mikrometeorologian pii-
riin, josta hän kirjoitti yliopistollisen oppikirjan (Franssila, 1949). Näin Franssilan tut-
kimusala sivusi läheltä Jaakko Keräsen maatalousmeteorologisia kohteita ja siten Ilma-
tieteellisen keskuslaitoksen meteorologinen tutkimuslinja jatkui näiltä osin.
 Vanhan perinteen mukaisesti väistyvästä johtajasta tehtiin muotokuva (Kuva 50), 
joka tilattiin taidemaalari Erkki Tilvikseltä. Maalausta varten tarvittavat varat antoivat 
Ilmatieteellisen keskuslaitoksen, Sodankylän observatorion, Merentutkimuslaitoksen, 
Hydrologian toimiston työntekijät ja Geofysiikan seura. Muotokuvan paljastustilaisuu-
desta 22.5.1952 tuli melkoinen mediatapahtuma. Olihan se samalla sääprofessorin hy-
västijättö yleisölle, joka oli jo parin vuosikymmenen ajan tottunut kuulemaan radiosta ja 
lukemaan lehdistä Keräsen ennustamat säät. Tilaisuudesta kerrottiin kaikissa valtakun-
nallisissa lehdissä kuvan ja tekstin kanssa. Tapaus huomioitiin myös maaseutulehdissä. 
Itse luovutustilaisuudessa oli läsnä maatalousministeri, Helsingin yliopiston edustajia 
ja laitoksen työntekijöitä. Luovutuspuheen piti Eyvind Sucksdorff ja maalauksen vas-
taanotti keskuslaitoksen puolesta Ilmalan observatorion johtaja Veikko Rossi. Keränen 
muisteli kiitospuheessaan Ilmatieteellisen keskuslaitoksen kehitystä virkakautensa aika-
na vuodesta 1911 lähtien. Silloin laitoksen työntekijöiden lukumäärä oli 18, ja nyt eläk-
keelle siirtymisen hetkellä henkilökuntaa on noin 150. Hän totesi myös Ilmatieteellisen 

144 Talassologi oli merentutkijan vanha virkanimike. Kreikan thálassa tarkoittaa merta.
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keskuslaitoksen tulleen säähän ja ilmastoon liittyvissä asioissa yhä enemmän Suomen 
kansan tietoisuuteen ja piti tätä laitoksen kaikkien työntekijöiden ansiona.
 Kainuun Sanomien pakinoitsija kirjoitti Jaakko Keräsen eläkkeelle lähdöstä syys-
kuussa 1951: 

... Miksikäs päästettiin eläkkeelle vanha, kokenut ja kaikkitietävä kainuulaissyntyinen 
ilmaprofessorimme Keränen? Sitä ei olisi pitänyt tehdä. Ei ainakaan noin äkisti. Ei 
ole nuoremmista ilmaherroista ja tohtoreista mihinkään. Hulinaksi on mennyt koko 
ilmahuusholli, vaikka Keränen sai sen lutviutumaan ja vakiintumaan niin, että viisi 
vuosikymmentä kohtalaisen kunnollisia kesiä ja talvia saatiin viettää. Mitä pitäisi 

Kuva 48. Pilapiirros Ilmatieteellisen keskuslaitoksen johtajanvaihdosta Suomen Sosialidemokraatissa huhtikuussa 1953, 
kun Jaakko Keränen jäi eläkkeelle 30.4.1953. Seuraavana päivänä virkaan astui Matti Franssila, joka oli tehtävässään 
vuoteen 1970 saakka.
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tehdä? Keränen uudelleen remmiin ohjaamaan ja opettamaan nuorempia miten kesän 
säät järjestetään. Hänhän on vielä mies parhaissa voimissaan ja ajatus terävä kuin 
partaveitsi. Ottakoot hallitusherrat tämän vakavan vaatimuksen huomioon.

Samaa aihetta käsitteli Savon Sanomien pakinoitsija "Aapeli" eli Simo Puupponen 
(1915–1967): 

Viimeisin säätiedoitus kertoo, että Suomen tasavallan sää-ylipäällikkö professori 
Jaakko Keränen on saanut anomansa eron viime sunnuntaista [30.9.1951] lähtien.
 Lohdullisena lisäyksenä mainitaan tiedoituksessa kuitenkin, että Keränen on 
vielä toistaiseksi lupautunut hoitamaan virkaansa Ilmatieteellisessä keskuslaitoksessa, 
joten mitään aivan tavattoman epävakaista ei siis ole odotettavissa. ... Toisaalta, 
aikojen varrella on Suomen epäluuloinen kansa oppinut yhä enemmän luottamaan 
"Keräsen ennustuksiin", jos on oppinut Keränenkin paremmin ennustamaan. ... 
Kaikki profeetat erehtyvät, sääprofeetat ehkä kuitenkin vähimmin. ...

Jaakko Keränen ja sääennusteet antoivat sanomalehdistölle herkullisen kestoaiheen. 
Yleisesti puhuttiin "Keräsen ennustuksista" tai "Taas menivät myttyyn Keräsen ennus-
tukset". Kun Ilmatieteellisen keskuslaitoksen uusi johtaja Matti Franssila otti tehtä-
vänsä vastaan 1.5.1953, Helsingin Sanomien pakinoitsija "Arijoutsi" (Heikki Marttila, 
1915–1993) kirjoitti 5.5.1953: 

Perin lämminhenkiseksi tilaisuudeksi näkyi muodostuneen vahdinvaihto 
Ilmatieteellisessä laitoksessa, koska Hämeenlinnassa mitattiin vapunaattona 22 
lämpöastetta. Keränen tietysti halusi kerätä lähtiessään vielä viimeiset pisteet 
voittotililleen ja taivutteli lämpökäyrät sen mukaisesti. Ja uusi pääjohtaja puolestaan 
tahtoi hankkia erojaiskahvipöytään hienon Franssilan kranssin ja lisäsi Keräsen 
säähän vielä muutamia ylimääräisiä lämpöasteita. ...

Vaikka Jaakko Keränen jätti virkatehtävät Ilmatieteellisessä keskuslaitoksessa, hän jat-
koi työtään kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä organisaatioissa aina 1960-lu-
vun alkuun saakka. Hän oli Sodankylän observatoriotoimikunnan puheenjohtaja sekä 
kansainvälisen Geodeettis-geofysikaalisen unionin (IUGG) Suomen työryhmän pu-
heenjohtaja vuoteen 1960 saakka. Suomalaisen Tiedeakatemian hallituksen tehtävistä 
Keränen luopui vuonna 1955. Hän oli mukana organisoimassa Helsingissä pidettyä 
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IUGG:n tieteellistä kokousta vuonna 1960 (Liite 5). Kyseessä oli siihen asti suurin 
Suomessa järjestetty tieteellinen kokous, johon osallistui noin 1 400 tutkijaa eri puolilta 
maailmaa (Seppinen, 2004). 
 Keräselle myönnettiin vuonna 1962 Suomalaisen Tiedeakatemian kunniapalkin-
to. Hänet vihittiin kunniatohtoriksi Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan promootiossa vuonna 1958. Kansainvälinen tiedejärjestö IUGG valitsi 
Keräsen magneettisen kartoituskomission kunniapuheenjohtajaksi vuonna 1954.
 Kun Sodankylän geofysiikan observatorion vietti 50-vuotisjuhlaansa vuonna 
1964, tapaus huomioitiin varsinkin Pohjois-Suomen sanomalehdissä145. Paikalle oli 
saapunut useita kymmeniä koti- ja ulkomaisia vieraita. Valtiovaltaa tilaisuudessa edusti 
Lapin läänin maaherra Martti Miettunen (1907–2002). 
 Jaakko Keränen jatkoi eläkkeellä ollessaan tutkimusartikkelien kirjoittamista ja 
hän piti useita esitelmiä kotimaisissa tieteellisissä kokouksissa. Esimerkiksi Geofysiikan 
seuran järjestämille geofysiikan päiville Keränen osallistui vielä 1960-luvun puolivälissä. 
Esitelmistä on olemassa myös painetut versiot (Keränen, 1965a, 1966a, b, 1968a). Tee-
moina esitelmissä olivat Keräsen keskeiset tutkimusaiheet: geomagnetismi ja meteoro-
logia. Geofysiikan päivien esitelmät jäivät Keräsen viimeiseksi julkiseksi esiintymiseksi 
kotimaiselle tiedeyhteisölle. Keränen oli mukana Sodankylän observatorion 60-vuotis-
tilaisuudessa vuonna 1973, missä hän piti juhlavieraille esitelmän observatorion histo-
riasta (ks. Luku 12).

145 Lapin Kansa julkaisi 12.-14.6.1964 kolmiosaisen koko sivun kirjoituksen Sodankylän observatoriosta ja 
sen historiasta. Mukana oli myös Jaakko Keräsen haastattelu ja valokuvia itse juhlatilaisuudesta.

Jaakko Keräsen jäähyväisilmoitus ja kiitokset Ilmatieteellisen keskuslaitoksen havaintotyöntekijöille.
(Kuukausikatsaus Suomen sääoloihin No. 4 (huhtikuu), 1953)
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Kuva 49. Henrik Tikkasen146 karikatyyrikuva Jaakko Keräsestä sanomalehti Hufvudstadsbladetissa 21.1.1949. Piirros 
liittyy tammikuun 1949 oikukkaisiin säihin ja vesi- ja lumisateisiin sekä ilmeisen epäonnistuneisiin sääennusteisiin, 
koska kuvaan liittyy teksti: Meteorologernas dilemma: Det regnar ibland som man öste med spann, och ibland lägger 
snöyran till. Herr Keränen gör nog så gott han kan, men vädret gör vad det vill. (Meteorologien päänsärky: välillä sataa 
kuin saavista kaataen ja sen päälle tulee lumipyry. Herra Keränen kyllä ennustaa säätä niin hyvin kuin pystyy, mutta 
säät tekevät mitä tahtovat).

146 Kirjailija ja taiteilija Henrik Tikkanen (1924–1984) toimi Hufvudstadsbladetin pakinoitsijana ja piirtäjänä 
1947–1967.
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147 Erkki Tilvis (1909–1986) oli koulutukseltaan fyysikko, mistä alasta hän väitteli tohtoriksi vuonna 1948, 
mutta omistautui sitten muotokuva-alalle. Hänen töitään ovat muun muassa Urho Kekkosen ja Risto Rytin 
muotokuvat. Geodeettisen laitoksen johtajana toimineen Veikko A. Heiskasen ja Prof. Vilho Väisälän 
muotokuvat ovat myös hänen tekemiään.

Kuva 50. Jaakko Keräsen muotokuva vuodelta 1952. Sen on tehnyt taidemaalari Erkki 
Tilvis147. Taitelija on kuvannut mallinsa Ilmatieteellisessa keskuslaitoksessa johtajan 
työhuoneen ikkunan äärellä, missä Keränen ikään kuin katseellaan arvioi sään kehitystä. 
Ilme on kuivan humoristinen ja hyväntuulinen (Kuva: Ilmatieteen laitos/Eija Vallinheimo).
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Siiri Keränen kuoli 81 vuoden iässä mar-
raskuussa 1968. Jaakko ja Siiri Keräsen 
avioliitto oli kestänyt 54 vuotta. Pian tä-
män jälkeen Jaakko Keränen jätti Tope-
liuksenkadun asuntonsa ja muutti He-
lander-säätiön ylläpitämään vanhusten 
palvelutaloon Helsingin Haagaan. Siellä 
asui samaan aikaan myös kirjailija Ilmari 
Kianto (1874–1970), kainuulaisia hänkin 
ja Oulun lyseon käynyt kuten Keränen-
kin. Heille riitti paljon yhteistä keskustel-
tavaa menneistä Kainuun ja Oulun ajoilta. 
 Jaakko Keränen kuoli Helsingissä 
kesäkuun 6. päivänä vuonna 1979 kohta 
96 vuotta täytettyään. Pitkä ja monivai-
heinen elämä oli päättynyt. Muistokir-
joitus ja kuolinilmoitus julkaistiin Hel-
singin Sanomissa 17.6.1979. Kotimaisen 
tiedeyhteisön puolesta Jaakko Keräsen 
muistotilaisuus pidettiin Suomalaisen 
Tiedeakatemian kokouksessa 8.10.1979 
(Sucksdorff, 1981).
 Jaakko ja Siiri Keräsen hautamuisto- 
merkki sijaitsee Helsingin Hietaniemen 
hautausmaalla.

Kuva 51. Jaakko ja Siiri Keräsen hautamuistomerkki 
Helsingin Hietaniemen hautausmaalla. Hautakiven 
reliefin on muotoillut kuvanveistäjä Kalervo Kallio (1909–
1969). (Kuva: Heikki Nevanlinna).
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Sukupolvien yhteys (Eero Kataja148)

T ullessani Sodankylään kesällä 1950 olin 23-vuotias lopputenttejäni lukeva yli-
oppilas, taustalla hyvin vähäinen kokemus tulevista työtehtävistä. Vaikka olin 
suorittanut arvosanan fysiikassa, oli maamagnetismi uusi maailma, johon oli 
astuttava. Opetuksen sai hoitaakseen edeltäjäni Tauno Hilpelä149, joka käytti 

viimeisen virkakesänsä alkeitten ja käytännön opettamiseen nuorelle seuraajalleen (joka 
ensin luuli tulleensa assistentiksi eikä suinkaan vastuulliseksi aseman hoitajaksi - kol-
men henkilön yksikön vastuuhenkilöllä oli kyllä observatorion johtajan komea titteli).
 Kovin suurta byrokratiaa ei ollut yläpuolellakaan. Oli Suomalaisen Tiedeakate-
mian observatoriotoimikunta, jonka sihteeri, observatorion entinen johtaja150 tohtori 
Eyvind Sucksdorff (1899–1955), oli aiheellisesti huolissaan uuden keltanokan kyvyistä, 
ja puheenjohtajana kuuluisa professori Jaakko Keränen, Ilmatieteellisen keskuslaitok-
sen johtaja. Ensimmäinen merkittävä tapaamisemme oli observatorion uuden päära-
kennuksen vihkimistilaisuus elo-syyskuun vaihteessa vuonna 1950. Tällöin järjestet-
tiin myös pohjoismaisten observatorioiden magnetometrien vertailukokous, jollainen 
vuosikymmenien kuluessa on osoittautunut hyvin hedelmälliseksi. Observatorion on 
pidettävä huoli mittaustensa kansainvälisesti yhdenmukaisesta tasosta, ja alan toimijat 
tottuivat pitämään yllä hyviä yhteyksiä kollegoihinsa. Pohjoismaiden observatoriomag-
neetikkojen piiri ei ole ollut vain kollegojen yhteisö, vaan myös ystäväjoukko, johon 
perheenjäsenetkin luonnostaan kuuluvat.
 Kokouksessa sain ensimmäisen kosketuksen tuohon piiriin. Sodankylään olivat 
tulleet Ruotsin, Norjan ja Tanskan kaikki observatoriomagneetikot, kahta sukupolvea 
edustavat. Nuoremmat tekivät mittauksia, vanhemmat - jotka selvästi olivat keskenään 
hyviä ystäviä jo monien vuosien takaa - käyttivät tilaisuuden muistojen virkistämiseen. 
Pienessä mittaushuoneessa oli välillä hieman ahdasta (eikä kontrolli kaikkien rautae-
sineitten jättämisestä ulkopuolelle tainnut olla vedenpitävä) mutta vertailumittaukset 
saatiin suoritetuiksi. Nuori tulokas taisi pysyä kuunteluoppilaana, kun vanhat herrat 

148 Eero Kataja (1927–) suoritti filosofian maisterin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 1950, FL 
(geofysiikka) 1972 ja FT (h.c.) Helsingin yliopisto 1985. Hänet valittiin Sodankylän observatorion 
johtajaksi vuonna 1950, missä toimessa Kataja oli vuoteen 1992 saakka.

149 Tauno Hilpelä oli Sodankylän observatorion johtajana 1948–1949
150 E. Sucksdorff oli Sodankylän observatorion johtajana 1927–1945
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muistelivat. Kun kerran Sodankylässä oltiin, oli Keränen seuran keskushenkilö; oli ky-
symyksessä hänen nuoruutensa observatorion syntyminen tuhkasta uudelleen151. Tilai-
suus oli paras mahdollinen nuoren tulokkaan ottamiseksi mukaan tähän veteraanien 
yhteisöön.
 Detaljina tulkoon todetuksi: skandinaaviskaksi kutsuttu pohjoismainen yleis-
kieli osoittautui taas kerran hyvin käyttökelpoiseksi kommunikaatiovälineeksi. Sitä 
puhui jokainen omalla korostuksellaan ja tuli ymmärretyksi. Kenties ensi kertaa mu-
kana olleelle ei ollut aivan helppoa seurata yksityiskohtia, kun tanskalainen Viggo 
Laursen152 ja ruotsalainen kaukomatkailija ja geodeetti Nils Ambolt153 kertoilivat ko-
kemuksistaan Jyllannin tanskalla ja Skoonen ruotsilla, mutta kokemus oli hyödyllinen 
ja mieleenpainuva.
 Keräsen asema observatoriotoimikunnan puheenjohtajana oli kaikkea muuta kuin 
muodollinen. l950-luvulla hän kävi Sodankylässä lähes vuosittain. Laitoksen vieraskir-
jaan tuli tavallisesti merkintä "tarkastusmatkasta". Me koimme nämä tarkastusmatkat 
ystävävierailuina; niiden yhteydessä kyllä käytiin tarpeelliset asiat läpi, mutta kuulus-
teluja ei suoritettu eikä pöytäkirjoja kirjoitettu. Keränen ei pitänyt muodollisuuksis-
ta. Ikäeromme otettiin huomioon luontevalla tavalla. Eihän ollut mahdollista nuoren 
maisterin sinutella 44 vuotta vanhempaa professoria ja esimiestä, eikä "Herra Profes-
sori" ollut luonnollinen tapa. Puhuttelumuodoksi valikoitui kohtelias "Setä", kirjeissä 
"Hyvä Setä". Hän lienee kyllä ainoa henkilö, jota näin olen puhutellut.
 Keränen oli tuohon aikaan Suomalaisen Tiedeakatemia rahastonhoitaja (1941–
1954). Se merkitsi säännöllistä rahojen lähettämistä observatoriolle, kaikki rahaliikenne 
kun silloin tapahtui käteisellä. Normaalisti se tietenkin kävi pankin välityksellä. Pieni 
yksityiskohta: käyttövarat sovittiin tilattaviksi kuukausittain tai ainakin neljännesvuo-
sittain, täysautomaattista varojen siirtoa Tiedeakatemian tililtä observatorion shekkiti-
lille ei järjestetty. Keräsen kaksoisrooli on saattanut olla observatorion kannalta hyvin 
käytännöllinen!
 Eyvind Sucksdorffin yllättävä kuolema vuonna1955 aiheutti sen, että Keränen sai 
osalleen myös toimikunnan sihteerin tehtävät. Tämä sattui ajankohtaan, jossa obser-
vatorion luonne ja tehtäväkenttä muuttuivat ratkaisevasti. Kansainvälinen Geofysiikan 
vuosi, IGY (International Geophysical Year), 1957–1958 toi ennen kaikkea ionosfääri-
aseman, aluksi väliaikaisena saksalaisen Lindaun Max-Planck -instituutin154 sivuasema-

151 Saksalaiset sotajoukot tuhosivat Sodankylän observatorion Lapin sodassa vuonna 1944. Observatorio 
rakennettiin uudelleen sodan jälkeen ja se aloitti uusissa tiloissa vuonna 1946 (Kataja, 1973, 1999).

152 Viggo Laursen (1904–1997) työskenteli Tanskan Ilmatieteellisessä laitoksessa geomagneettisten 
observatorioiden johtajana.

153 Nils Ambolt (1900–1969) toimi Ruotsin kuninkaallisen merikarttalaitoksen geodeettina. Hän oli 
osallistunut kuuluisan ruotsalaisen tutkimusmatkailijan Sven Hedinin (1865–1952) Aasiaan suuntautuviin 
tutkimusmatkoihin 1920- ja 1930-luvulla.

154 Max Planck Institut für Aeronomie. Sen johtajana toimi Prof. Walter Dieminger (1907–2000) 1951–1975.
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na, sittemmin pysyvänä osana observatorion omaa havaintotyötä. Aseman varsinainen 
suunnittelu ja jatkuva toiminta tuli kansallisen radiokomitean URSI:n vastuulle, mutta 
sen sijoittaminen observatorioon, hallinnon järjestäminen, suhteet Lindaun instituut-
tiin edellyttivät vahvaa sitoutumista aseman kehittämiseen.
 1960-luvulle asti Keränen vieraili observatoriossa vuosittain. Observatorion hen-
kilökunnalle nämä käynnit olivat odotettuja vuoden kohokohtia, joiden aikana kohdat-
tiin ystävää ei pelättyä Suurta Johtajaa. - Toimikunnan puheenjohtajuuden hän luo-
vutti nuoremmalle kollegalleen meteorologian professori Vilho Väisälälle (1889–1969) 
80-vuotta täytettyään vuonna 1963. Toimikunnan sihteerin tehtävät siirtyivät vuonna 
l96l kansallisen radiotieteen komitean URSI:n sihteerille TkT Pentti Mattilalle. Syk-
syllä 1964 observatorion 50-vuotisjuhlatilaisuudessa Keränen esitti laitoksen historian, 
joka oli samalla henkilökohtainen tilitys kuluneesta puolesta vuosisadasta.
 Täydentäessäni opintojani sain Keräsen maamagnetismin ohjaajaksi. Nyt tuli ilmi 
hänen vahva kiinnittymisensä perinteeseen. Muun aineiston ohella sain luettavakseni 
todellisen klassikon, suuren Gaussin alkuperäistä tekstiä, geomagneettikentän analyysiä. 
Kenties se ei tuonut esiin mitään uutta, mutta antoi terveellisen ja hienon kuvan siitä 
miten perusteellisesti ajateltu asia voidaan esittää kirkkaassa muodossa. Tällaisen vih-
jeen antaminen on avaimena tutkimusaiheen ja sen käsittelyn historian ymmärtämiseen 
uusimman vaiheen omaksumisen rinnalla.
 Historia puhui mieliinpainuvalla tavalla, kun observatoriossa vietettiin toiminnan 
60-vuotisjuhlaa syyskuun alussa 1973. Saimme järjestää juhla-aterian kotonamme ob-
servatoriossa, ja sen kohokohtana oli Keräsen pitämä puhe. Siinä hän pääasiassa muis-
teli kuuden vuosikymmenen takaisia asioita: miten hän magneettisia kenttämittauk-
sia tehdessään tutki mahdollisuuksia observatorion sijoittamiseksi, miten pääsi perille 
Halssinkankaalle (minne observatorio sitten rakennettiin), jota asukkaat pyrkivät suo-
jelemaan, koska se oli erinomaista porojen jäkälälaidunmaata; muisteli professori Onni 
Tarjanteen suunnittelemaa tyylikästä ensimmäistä toimisto- ja asuinrakennusta, jonka 
kauniisti veistettyjä seinähirsiä hän vieläkin muistoissaan kädellään silitti. 
 Osansa muistelusta sai koiranpentu, jonka Sodankylään aluemetsänhoitaja oli tu-
lokkaalle tuonut: "Kyllä täällä pitää koira olla". Tätä neuvoa eivät Keräsen seuraajat ole 
kuitenkaan seuranneet. Kaiken tämän juuri 90 vuotta täyttänyt Keränen esitti ryhdik-
käästi seisoen, ilman kirjoitettua tekstiä, selkeästi ja johdonmukaisesti puhuen. Onneksi 
laitoksen tekninen henkilökunta oli ajan tasalla. Oli tiedossa, että Keränen ei halunnut 
mikrofonia, ja sen takia tallennelaite kätkettiin kukkavaasiin Keräsen eteen. Nauhoi-
tuksen hoitajat olivat sopivasti piilossa toisessa huoneessa. Puheen teksti saatiin sitten 
puretuksi nauhalta ja talteen tuleville polville.
 Tuossa tilaisuudessa sukupolvien ketju tuli esiin konkreettisesti. Keränen oli syn-
tynyt vuonna l883, ensimmäisen polaarivuoden aikana, ja silloin Sodankylässä toimi 
"Lemströmin Tähtelä", joka liitti Suomen maailmanlaajuiseen magneetikkojen yhtei-
söön. 60-vuotisjuhla oli siis myös vanhan Tähtelän muistotilaisuus. Kuulijakunta koostui 
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arvovaltaisista senioripolven kansalaisista, 
aktiivi-iässä olevista toimijoista ja nuoris-
ta uraansa aloittavista. Puheen ja aterian 
jälkeen talon emäntä [Airi Kataja155] ha-
vaitsi joutuneensa erikoiseen tilanteeseen: 
hänen vieressään istuivat toisella puolella 
Keränen ja toisella puolella Tiedeakate-
mian arvovaltainen edustaja. Emännän 
selän taitse kunniavieraat, ikänsä puolesta 
jo hiukan huonokuuloiset, keskustelivat, 
kumpi esittää asiaankuuluvat kiitokset 
emännälle. Emäntä ei kuullut mitään.
 Kertomuksen seuraava näytös tapah-
tui kymmenen vuotta myöhemmin. Ke-
säkuun kolmantena l983 saapuivat kotio-
velleni Elsa Kenttämaa ja Lauri Keränen, 
Keräsen kaksi nuorinta lasta, mukanaan 
pronssinen veistos (Kuva 52), Alpo Sailon 
(1877–1955) Jaakko Keräsestä tekemä. Se 
esittää Jaakko Kerästä sellaisena kuin hä-
net muistamme. Veistos oli lahja talolle ja 
observatorioyhteisölle, joka on eräs Jaakko 
Keräsen elämäntyön muistomerkki. "Kerä-
sen pää" toivottavasti pitää talon uusienkin 
asukkaiden mielissä menneen ajan arvon 
nykyisyydelle ja tulevaisuudelle.
 Mihin unohtui Siiri Keränen? Ei 
mihinkään. Siiri Keränen talon ensim-
mäisenä emäntänä loi perustan Tähtelän 
hengelle: talo oli avoin, tiimin esimerkin myöhemmät sukupolvet saivat lahjakseen. Ne 
näkivät myös, miten hieno yhteenkuuluvuus ja tuki hengittivät, kun Siiri-rouva torus-
keli "Jaskaa".
 Keränen tunnettiin tietysti ennen kaikkea meteorologina, "Sää-Keräsenä", jonka 
ilmestyminen - esimerkiksi ilmailunäytöksiin - sateenvarjoineen oli varma merkki, että 
poutaa riittää. Keränen itse seurasi säätä jatkuvasti ja luki taivaan merkkejä hyvin tarkasti 
aikana, jolloin havaintoverkko oli harva ja tietoyhteydet hitaat. Keränen oli kansanmies, 

155 FM Airi Kataja (1926–) oli Sodankylän geofysiikan observatorion seismologisen aseman hoitaja 
1960–1992.

Kuva 52. Taitelija Alpo Sailon veistämä pronssinen 
rintakuva Jaakko Keräsesta 1930-luvun lopulta. Veistos 
on Sodankylässä Polaria-talossa, joka on Sodankylän 
geofysiikan observatorion ja Lapin ilmatieteellisen 
tutkimuslaitoksen yhteinen päärakennus (Kuva: Heikki 
Nevanlinna).
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hänen juurensa olivat Paltamon Mieslah-
dessa, Kainuussa, ja hän ajatteli ja tarkas-
teli asioita kansanmiehen kannalta. Jos 
kellari jäähtyi, se ei hänelle ollut "lämmön 
virtausta" vaan sitä, että pakkanen meni 
kellariin. Kyllä kansa tietää. [Kyseessä on 
viittaus Keräsen lämmönsiirtymistä käsit-
televään hylättyyn väitöskirjaan s. 86–96].

Jaakko Keräsen vuokralaisena (Kaija Orkomies, s. Keränen)

Jaakko Keränen ja ukkini Taavetti Keränen (1869–1923) olivat veljeksiä eli Jaakko 
Keränen oli isosetäni. Jaakko Keränen on syntynyt Paltamon Mieslahdessa Mikkolan 
talossa, joka oli myös minun lapsuudenkotini. Hänen perheensä kesähuvila Veikkola 
(Kuva 3) on aivan naapurissa ja kesäisin tapasimme siellä Helsingin sukulaisia. 
 Opintielle lähteminen ei ollut itsestään selvää Jaakko-sedän aikoina eikä myös-
kään sotien jälkeen 1950-luvulla, jolloin kaikesta oli pulaa. Kun pääsin ylioppilaaksi 
keväällä 1964, Siiri-täti ja Jaakko-setä lupasivat minulle kortteerin, jos pääsen opiske-
lemaan. Aloitin syksyllä opinnot Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisessä 
tiedekunnassa.
 Keräset asuivat tilavassa huoneistossa Suomi-Salaman talossa Töölöntorin lä-
hellä osoitteessa Topeliuksenkatu 1 (Kuva 54). Meitä vuokralaisia oli kaikkiaan neljä. 
Jaakko-setä mittasi pienen palvelijanhuoneen neliöt tarkkaan ja määräsi vuokran. Sii-
ri-tädin kanssa sovimme, että hän tarjoaa ruuan astioiden pesua vastaan. Tiskaaminen 
oli minulle tuttua puuhaa, sillä olinhan lähtöisin suuresta lapsiperheestä. Töölöntorin 
kulmalla oli tunnettu herkkukauppa Nyberg ja Siiri-täti oli sen asiakas.
 Jaakko-setä oli tiedemiehenä perehtynyt maasäteilyyn. Hän näytti minulle, missä 
maasäteilylinjat kulkevat Topeliuksenkadun kolmannen kerroksen huoneistossa. Sor-
mus langan mutkaan ja setä kulki edellä ja minä perässä. Ison makuuhuoneen poikki 

Kuva 53. Jaakko Keränen Ilmatieteen laitoksella vuonna 
1971 (Kuva: Ilmatieteen laitos).
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kulki selvästi maasäteilylinja ja siksi Jaakko-setä oli kiertänyt kuparilankaa vuoteiden 
jalkojen ympäri poistaakseen säteilyn vaikutuksen. Samoilla taidoilla hän löysi kaivon-
paikan kotini Mikkolan pihapiiristä.
 Jaakko-setä nousi varhain aamulla ja työskenteli huoneessaan. Hän seurasi tiiviisti 
aikaansa ja hänen luonaan kävi tiedemiehiä, ainakin Sucksdorffin nimen muistan. 
 Hän osallistui mielellään akateemisiin juhliin ja tilaisuuksiin vaimonsa kanssa. 
Siiri-täti kertoi, että juhlista lähteminen sujui hitaasti, sillä Jaakolla oli paljon tuttuja ja 
keskustelut tahtoivat venyä. 
 Siiri-täti toimi aktiivisesti Kaatuneiden omaisissa ja olin joskus hänen mukanaan 
myyjäisissä. Olohuoneen suurilla ja aurinkoisilla ikkunoilla oli komeita anopinkieliä ja klii-
vioita. Kun muhkea kliivia joskus jaettiin keväällä, Jaakko-setä pikkukirveineen tuli apuun. 
 Puutarhatieteen opintoihin kuului kolmena kesänä pakollinen harjoittelu, joista 
jonkin saattoi suorittaa ulkomailla. Halusin Tanskaan, mutta en tiennyt, miten löytäisin 
sopivan kauppapuutarhan. Jaakko-setä tuli avuksi. Hän löysi Kööpenhaminan lähellä 
sijaitsevan tomaatinviljelijän yhteystiedot ja laati hienon kirjeen ruotsiksi. Paikan päällä 
kouluruotsista ei ollut mitään apua ja tanskankielen ymmärtäminen vaati aikaa ja suo-
malaista sisua. 

Kuva 54. Jaakko ja Siiri Keräsen asuintalo Helsingissä Töölöntorin vieressä osoitteessa Topeliuksenkatu 1, joka on talon 
vasemmalla puolella. Keränen asui täällä vuodesta 1939 lähtien aina 1960-luvun lopulle. Huoneisto oli Ilmatieteellisen 
keskuslaitoksen johtajan virka-asunto (Kuva: Heikki Nevanlinna).
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Meteorologiaa luennoi Ilmatieteellisen laitoksen johtaja Matti Franssila. Jaakko-setä oli 
kiinnostunut edistymisestäni ja oli kunnia-asia saada täydet pisteet tentissä. 
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Armi Kaila156 luennoi maanviljelyskemiaa ja -fy-
siikkaa. Hän kysyi, olenko sukua professori Jaakko Keräselle? Myöntävä vastaus innosti 
häntä muistelemaan, miten Keräsen meteorologian luento alkoi klo 8 aamulla. Niinpä 
Kaila otti saman tavan ja hänen luentonsa alkoi maanantaiaamuna klo 8, mistä opiske-
lijat eivät olleet kovin ihastuneita. 
 Jaakko-setä kertoi mielellään tarinoita ja nauroi hersyvästi päälle. Hän ei päässyt 
raittiusseuran jäseneksi, koska hänen mielestään alkoholia voi nauttia kohtuullisestikin. 
Kalastusseuran kokouksissa tuolit olivat hyvin etäällä toisistaan, jotta kalajuttujen ker-
tojille olisi reilusti tilaa. 
 Kuulemma hänen lapsuudessaan talkkuna oli sunnuntaipäivän ruokaa. Kun ker-
roin, että äitini keitti pyhäaamuisin riisipuuroa, se tuntui hänestä jo hienostelulta. Joskus 
hyvän kala-aterian päälle tai muutoin hyvällä tuulella ollessaan kuulin Jaakko-sedän 
hyräilevän möräkällä äänellä.   
 Sääprofessori Keränen oli vielä vanhoilla päivilläänkin suosittu haastateltava, sillä 
sää kiinnosti kaikkia. Toimittajat halusivat tietää ainakin sen, milloin sinä talvena saa-
daan ensilumi. Keränen vastasi, että joka talvi lunta on tullut. 

Jaakko Keräsen viimeiset magneettiset mittaukset kesällä 1970
(Matti Kivinen)

Jaakko Keräsen ura käytännön geomagneettisten mittausten parissa kesti yli 20 vuotta, 
1930-luvun puoliväliin. Hänen kiinnostuksensa magnetismia kohtaan jatkui pitkäl-
le 1960-luvulle saakka ja hän kirjoitti aiheesta useita yleistajuisia esityksiä (Keränen, 
1934e, 1936a, 1945c, 1948c, 1952f, 1968a). Keräsen suuret ansiot magneettisten mit-
tausten alalla oli huomattu alan tiedeyhteisössäkin, koska hänet nimitettiin kansainvä-
lisen Geodeettis-geofysikaalisen unionin geomagneettisen kartoituskomission kunnia-
puheenjohtajaksi vuonna 1954.
 Ilmatieteen laitoksella geomagneettiset mittaukset eri puolilla Suomea olivat 
jatkuneet jo 1940-luvun lopulta lähtien lähes jokakesäisillä havainnoilla magneet-
tisilla sekulaaripisteillä, joista suurin osa oli alunperin Jaakko Keräsen mittaamia 
1910- ja 1920-luvuilla. Mittapisteet oli merkitty kivellä maahan, jolloin paikka oli 
helposti löydettävissä seuraavalla kerralla. Jos sekulaaripistettä osoittava merkki oli 
hävinnyt syystä tai toisesta, merkitsi se sitä, että kyseiseltä paikalta ei enää saada tie-
toa magneettikentän hitaasta sekulaarimuutoksesta. Kaikkiaan sekulaaripisteitä oli 

156 Armi Kaila (1920–2003) oli Helsingin yliopiston maanviljelyskemian ja -fysiikan professori 1971–1983.
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alunperin yli 40. Jaakko Keränen muisti hyvin olosuhteet eri mittapisteissä ja hän 
oli ollut mukana jo 1960-luvulla vanhojen sekulaaripisteiden etsinnässä korvaamaan 
hävinneitä mittapaikkoja. Viimeisen kerran Jaakko Keränen oli mukana Ilmatieteen 
laitoksen magneettisen mittausretkikunnan mukana kesällä 1970. Matkan vaiheet on 
dokumentoinut FL Matti Kivinen157 (1924–2010) Nurmijärven geofysiikan observa-
toriosta. Kirjoitus on julkaistu Geofysiikan seuran järjestämillä Geofysiikan päivillä 
Oulussa vuonna 1983 (Kivinen, 1983):
 "Kun vuosisadan alussa aloitettiin magneettinen kartoitus Suomessa, oli magne-
tismin Grand old man Jaakko Keränen mukana työtä aloittamassa. Hän suoritti mit-
tauksia ympäri Suomen Suursaaresta Nuorgamiin. Valtaosa Pohjois-Suomen pisteistä 
on hänen mittaamiaan. Kun me nuoremmat magneetikot olemme menettämässä se-
kulaaripisteitä teiden ja rakennusten alle, on jo useiden vuosien aikana etsitty vanhoja 
mittapisteitä korvaamaan tuhoutuneita.
 Mikä onkaan yksinkertaisempaa kuin pyytää alkuperäisten pisteiden perustajaa 
oppaaksi näille etsimismatkoille. Prof. Keränen oli useana vuonna 1960-luvulla mukana 
etsintäretkillä. Seuraavassa eräs kesäinen tutkimusmatka sanoiksi puettuna.
 Olimme [kirjoittaja ja Heikki Nevanlinna] olleet jo alkukesästä 1970 mittaus-
matkoilla Pohjois-Suomessa. Oli käyty Utsjoella saakka laittamassa magneettinen As-
kania-variograafi158 rekisteröimään Kevon tutkimusasemalle. Kesäkuun lopulla tri C. 
Sucksdorff lähti mittailemaan Inarinjärven  magneettikenttää purjeveneellään. Heinä-
kuun alkupuolella noudimme Prof. Keräsen hänen kesäasunnoltaan Paltamon Mieslah-
delta. Automatkan ensimmäinen etappi oli Sodankylän observatorio. Se oli varautunut 
tuloomme ja sunnuntaista huolimatta suoritimme ensimmäiset mittaukset jatkaaksem-
me niitä seuraavana päivänä. Loimme samalla tarkan matkasuunnitelman. Tiistaina 
oli aikainen lähtö, sillä samana päivänä olemme tehneet "treffit" Krisse Sucksdorffin 
ryhmän kanssa tapaamisesta klo 13 Inarin Vaskoniemessä. Tarkalleen oikeana aikana 
vene lipuu rantaa kohti. Vaihdettuamme kuulumiset ja saatuamme mittalaitteita, toinen 
mittausryhmä lähtee pohjoiseen ja toinen etelään päin.
 Poikkeamme Kevolla, varsinainen yöpymispaikkamme on Nuorgamissa emän-
tä Suomenrinteen kotona159. Suomenrinteet ovat hoitaneet Nuorgamin sääasemaa 
kymmeniä vuosia ja emäntä on vanha tuttu Keräsen kanssa. Edellisen kerran ystävyk-
set olivat tavanneet vuonna 1945, jolloin Keränen suoritti tarkastusmatkan Nuorga-
min sääasemalle. Tapaaminen 25 vuoden jälkeen on sydämellinen. Keränen saa Anna 
Suomenrinteeltä lahjaksi ison lohen, jota kuljetimme sanomalehtipaperiin käärittynä 
mukana autossa. Tie Nuorgamiin oli silloin uusi asia, ja se oli ollut paikkakuntalaisille 

157 Muistokirjoitus Matti Kivisestä Helsingin Sanomissa: http://www.hs.fi/muistot/a1364356395690.
158 Laite oli Ilmatieteen laitoksen automaattinen magneettikentän rekisteröintilaite, joka oli valmistettu 

1950-luvun lopulla Saksassa Askania Werke AG:n tehtaalla (Sucksdorff, 1968).
159 Anna Suomenrinne oli ylläpitänyt majataloa Nuorgamissa jo vuodesta 1937 lähtien.

http://www.hs.fi/muistot/a1364356395690
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tärkeä hanke. Eduskunnan oikeusasiamieskin oli ollut paikalla tien takia. Se oli ollut 
kyläläisille viesti, ettei heitä oltu aivan hylätty. 
 Seuraavana aamuna heräämme kovaan keskusteluun. Ilmenee, että Båtsfjordista 
Pohjois-Norjasta kotoisin oleva turisti, valokuvaaja ammatiltaan, yrittää saada setä Ke-
rästä tekemään turistimatkan kotikaupunkiinsa. Lupaamme syksymmällä palata asiaan, 
sillä olemme nyt muissa tehtävissä.
 Meillä on suuri apu majapaikkamme emännästä suunnitellessamme matkaa Pul-
mankijärven eteläpäässä olevaan Niemelän taloon. Soitto Nilla Aikiolle ja niin hän on 
sovittuun aikaan noutamassa meitä veneineen. Vuonna 1914 Keränen suoritti mag-
neettisia mittauksia Niemelän talon pihassa. Talo on sittemmin rakennettu uudelleen. 
Paikka, missä mittaukset aikanaan tehtiin on nykyisen talon rappukiven kohdalla. Mit-
tauksilla toteamme paikan olleen magneettisessa mielessä hyvin valittu. Talon vanha 
emäntä saapuu katselemaan puuhiamme. Hän tuntee Keräsen liki 60 vuoden takaa. 
Keväällä 1913 hänet oli tuotu nuorikkona taloon. Muistellaan vanhaa hyvää aikaa ja  
juodaan kahvia. Talosta löytyy vieraskirja, johon käyntimme kuitataan.
 Paluumatkalla etsitään Jalven, Vetsikon ja Lukkarin talon pihalla olevia pistei-
tä pitkin Tenojoen vartta Utsjoelta länteen. Keränen oli niitä mittaillut kesällä 1922. 
On rakennettu sähkölinjoja, tehty peltoa ja uusi maantie. Kaikki pisteet paikallistetaan 
muutaman metrin tarkkuudella, mutta mittapisteen tarkkaa paikkaa osoittavia kiviä ei 
enää löydy.
 Poikkeamme vielä Kevolla, jossa setä Keräsen lohi suolataan, jonka jälkeen mat-
kamme jatkuu kohti Länsi-Lappia ja Kittilää. Inarin ja Kittilän välisellä silloin aivan 
uudella pikitiellä Pomokairassa tiedämme tapaavamme Turun yliopiston auton. Meillä 
on heille viesti, jonka sitten toimitimmekin perille.
 Repojoella ja Pokassa ovat vanhat mittapisteet vuodelta 1917. Silloin Keräsen 
mittausretkikunta nousi Kitistä ylöspäin veneineen160. Matkan varrella olleista mitta-
pisteistä useat ovat jääneet Porttipahdan tekojärven alle. Pokan piste säilyi kuitenkin 
ja se tulee korvaamaan Kittilän kirkkotarhassa olevan magneettisesti hyvin häiriöisen 
pisteen. Kun ajoimme pisteen lähellä olevan talon pihaan Keränen muistaa ajan ja pai-
kan ja puolen tunnin etsiskelyn jälkeen löydämme ristillä varustetun pistettä osoittavan 
kiven Keräsen osoittamasta paikasta. "Jaska" myhäili tyytyväisenä löydöstään. Paikalle 
saapunut vanha isäntä muistelee usein nuorena poikasena ihmetelleensä ristikiveä, mikä 
se oikein oli? Juttu alkaa kiertää ja kohta muistaa Pokan talon isäntä yli 50 vuotta sitten 
kerrotun erään mittaherran vierailusta ja tämän omituisista koneistaan ja teltasta, joka 
oli pystytetty mittapaikalle.
 Saamme kutsun tulla taloon sisälle. Tupaan astumisjärjestys on samalla retkikun-
tamme esittely. Eleet ja äänenpainot punnitaan tarkasti, setä Keränen osaa vanhana 

160 Matkan vaiheet on kuvannut Keräsen apulainen Yrjö Latvio (s. 73–74).
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lapinihmisenä tämän taidon. Meidät istutetaan keskellä tupaa olevan pöydän ympä-
rille. Talon 86-vuotias isäntä, 87-vuotias Setä Keränen, 22-vuotias kirjuri ja apupoika 
Heikki161 [Nevanlinna] ja minä. Talon 94-vuotias emäntä kaatelee kahvia. Isäntä ja setä 
Keränen muistelevat vuosisadan vaihteen aikaisia Kittilän pappeja. Isännän näkö, kuu-
lo ja muisti pelaavat hyvin, jalat ovat kivulloiset. Kuultuaan kirjuri-Heikin olevan pari 
kuukautta vanha aviomies, hän toteaa raamatun Paavaliin viitaten: Kaikkea muuta mies 
katuu paitsi nuorena naimistaan. Keskustelun aikana ovat kylän miehet kerääntyneet 
tuvan ovenvieripenkeille. Kuunnellaan pöydän ympärillä käytävää keskustelua. Minä 
joudun, vihjattuani kahvin sopivaan suolaisuuteen, juomaan sitä pari kuppia enemmän 
kuin muut. 
 Matka jatkuu Enontekiölle. Seuraavana aamuna olemme varhain Palojärvellä. Pa-
lojärven talon rannassa Keränen suoritti mittauksia vuonna 1914. Nyt tulemme kylään 
autolla, silloin retkikunta tuli Palojärven itärannalle ja sytytti nuotion pyytääkseen ve-
nekuljetusta yli järven.
 68-vuotias Matti Palojärvi muistaa hyvin Keräsen käynnin. Silloin vähän toisella 
kymmenellä ollut Matti muistelee lämmöllä isäänsä Erkki Palojärveä. Kerrataan ret-
kikunnan tulo järven itärannalle, silloisen koneenkantajan ja apulaisen Juhani Siljon 
saama opetus Lapin tavoista, pisteen perustaminen ja mittaus. Tarina on tuttu meil-
le enemmän Keräsen kanssa tekemisiin joutuneille. Nyt ne kiinnitetään maastoon ja 
aikaan. Muutkin Keräsen tarinat saavat tällä matkalla ajan ja paikan menneisyydestä. 
Niistä koostuu kokonaisuus, joka on osa Suomen magneettista kartoitusta ja mittavaa 
elämäntyötä magnetismin alalla. Matti Palojärvi muistelee vielä isäänsä kysyen Kerä-
seltä: Eikö se Erkki ollutkin aikamoinen konna? (huuliveikko, hauska mies). Keränen on 
kuitenkin kitsas tunnustuksessaan, sekin kuuluu asiaan Lapissa. Lopuksi todetaan kui-
tenkin Erkillä olleen jokseenkin tomera akka.
 Käydään vielä useilla mittapisteillä Kilpisjärven tien varrella. Pisteisiin liittyy jo-
kaiseen jotakin mielenkiintoista, ihmisiä, tapauksia tai ilmiöitä. On erinomainen lahja 
kokea ympäristönsä positiivisesti ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa. Tällainen välit-
tyi setä Keräsestä.
 Matkamme päättyi Sodankylän observatorioon. Täältä Keräsen mittava elämän-
työ alkoi 1910-luvulla, jolloin nuori maisteri lähetettiin etsimään paikkaa perustettavalle 
magneettiselle havaintoasemalle. Täältä myös mittausmatkat suuntautuivat eri puolille 
Lappia.
 Onko tämä viimeinen mittapisteiden etsintämatkamme? Eihän toki. Emme eh-
tineet ollenkaan käydä Inarin Raja-Joosepin suunnalla. Siellä on mittauspiste, jonka 

161 Heikki Nevanlinna oli ollut mukana apupoikana Ilmatieteen laitoksen magneettisilla mittausmatkoilla 
vuodesta 1964 lähtien. Magneettinen mittaus Mieslahdella, Jaakko Keräsen kotitalon lähellä, kuului 
jokakesäiseen ohjelmaan. Siihen liittyi myös kahvittelu Keräsen luona ja isännän kertomukset vuosisadan 
alun mittauksista Lapissa. Paikalla oli usein myös Keräsen sisar Saara.
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setä Keränen voisi löytää. Sinne palaamme tulevina vuosina. Vanhat magneettiset mit-
taukset vuosisadan alussa olivat setä Keräsen mieliaiheita, kun hänen kotonaan käytiin 
joulun alla observatorion metsästä kaadettua kuusta viemässä. Tilaisuus venyi aina, kun 
kertomista riitti.
 Kesä 1970 oli viimeinen yhteinen matkamme Keräsen kanssa. Se oli hänelle jää-
hyväiskäyntiä yli puolen vuosisadan takaisessa ajassa ja maailmassa. Niin silloin ajatte-
limme. Kuitenkin vuosien varrella on kypsynyt ajatus, että setä Keränen tarkoitti tämän 
matkan olleen tiedon ja perinteen siirtoa seuraaville sukupolville."
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Liite 1. Sodankylän magneettisen observatorion alkuaikoihin liittyvä 
kirjeenvaihto 1913–1918

Tähän liitteeseen on koottu puhtaaksikirjoitettuna 56 kirjettä ajalta 1913–1918. Kirjeet 
on kopioitu sellaisenaan ilman editointia tämän päivän kirjoitusasuun. Ne liittyvät Suo-
malaisen Tiedeakatemian Sodankylän magneettisen observatorion rakennusvaiheisiin ja 
observatorion toiminnan ensimmäisiin vuosiin. Suurimman osan kirjeistä on laatinut ob-
servatorion johtaja Jaakko Keränen ja ne on osoitettu Sodankylästä Meteorologisen kes-
kuslaitoksen johtajalle Gustaf Melanderille, joka oli observatoriota hallinnoivan johtoryh-
män (observatoriotoimikunta) puheenjohtaja. Kirjeet antavat mielenkiintoisen ajankuvan 
Sodankylän observatorion olosuhteista noin 100 vuotta sitten. Niistä välittyy myös tietoa 
siitä, miten sen ajan modernia magneettista ja meteorologista observatoriota käytännön 
tasolla operoitiin ja kuinka arkipäiväinen elämä siellä järjestyi. Keränen perusti perheen 
ja kaksi ensimmäistä lasta syntyivät Sodankylässä. Arkielämän tarpeita varten oli saatava 
rehua vetoeläimille (hevonen ja poroja) ja lehmille. Tarvittiin myös vene Kitisenjoen yli-
tykseen ja tie oli raivattava observatorioille. Talveksi piti hankkia polttopuita. Sähköä ei 
ollut vielä vuosikymmeniin. Kaikki nämä käytännön työt jäivät observatorion johtajan ja 
vahtimestarin tehtäviksi varsinaisten observatoriorutiinien lisäksi. Nykyajan näkökulmas-
ta arvioituna asumistaso observatoriossa oli alkeellinen, mutta se vastasi kehittyneempiä 
maaseudun oloja Lapin silloisissa asutuskeskuksissa. Jaakko Keräsellä riitti vielä aikaa ja 
intoa tieteellisiin tutkimuksiin ja havaintoihin. Hän aloitti vuonna 1915 Sodankylässä 
väitöskirjatyötä varten tarvittavat työläät ja aikaavievät lämpötilamittaukset.

Kuva 55. Jaakko Keräsen lähettämiä 
postikortteja vuodelta 1913. Vuonna 1900 
annetun postimanifestin mukaan Suomen alueen 
postilähetyksissä tuli käyttää venäjänkielisiä 
kortteja ja postimerkit olivat myös venäläisiä. 
Liikkeellä oli kuitenkin vielä pitkään suomenkielisiä 
kortteja (alempi).
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Kirjeen numero Pvm Lähettäjä Vastaanottaja

1 02.01.1913 Vilho Väisälä Gustaf Melander
2 19.01.1913 ----- " ----- ----- " -----
3 30.01.1913 ----- " ----- ----- " -----
4 10.02.1913 ----- " ----- ----- " -----
5 19.02.1913 Jaakko Keränen ----- " -----
6 24.04.1913 ----- " ----- ----- " -----
7 03.05.1913 ----- " ----- ----- " -----
8 09.05.1913 Gustaf Melander Suom. Tiedeakatemia (muistio)
9 08.05.1913 Jaakko Keränen Gustaf Melander
10 15.05.1913 ----- " ----- ----- " -----
11 20.05.1913 ----- " ----- ----- " -----
12 26.05.1913 ----- " ----- ----- " -----
13 28.05.1913 ----- " ----- ----- " -----
14 16.06.1913 ----- " ----- ----- " -----
15 05.07.1913 ----- " ----- ----- " -----
16 15.07.1913 ----- " ----- ----- " -----
17 24.07.1913 ----- " ----- ----- " -----
18 07.09.1913 ----- " ----- ----- " -----
19 13.09.1913 ----- " ----- ----- " -----
20 24.09.1913 ----- " ----- ----- " -----
21 02.12.1913 ----- " ----- ----- " -----
22 20.12.1913 ----- " ----- ----- " -----
23 24.01.1914 ----- " ----- ----- " -----
24 06.06.1914 ----- " ----- ----- " -----
25 20.06.1914 ----- " ----- ----- " -----
26 11.08.1914 ----- " ----- ----- " -----
27 26.08.1914 ----- " ----- ----- " -----
28 25.10.1914 ----- " ----- ----- " -----
29 26.03.1915 ----- " ----- ----- " -----
30 03.05.1915 ----- " ----- ----- " -----
31 11.08.1915 ----- " ----- ----- " -----
32 26.08.1915 ----- " ----- ----- " -----
33 28.11.1915 ----- " ----- ----- " -----
34 xx.11.1915 Gustaf Melander Jaakko Keränen
35 07.12.1915 Jaakko Keränen Gustaf Melander
36 25.12.1915 ----- " ----- ----- " -----
37 15.01.1916 ----- " ----- ----- " -----
38 22.01.1916 ----- " ----- ----- " -----
39 08.03.1916 ----- " ----- ----- " -----
40 08.09.1916 ----- " ----- ----- " -----
41 26.10.1916 ----- " ----- ----- " -----
42 04.11.1916 ----- " ----- ----- " -----
43 13.11.1916 ----- " ----- ----- " -----
44 26.11.1916 ----- " ----- ----- " -----
45 03.12.1916 ----- " ----- ----- " -----
46 26.01.1917 ----- " ----- ----- " -----
47 10.03.1917 ----- " ----- ----- " -----
48 24.03.1917 ----- " ----- ----- " -----
49 30.03.1917 ----- " ----- ----- " -----
50 18.04.1917 ----- " ----- Yrjö Latvio
51 06.06.1917 ----- " ----- ----- " -----
52 24.08.1917 ----- " ----- Gustaf Melander
53 05.06.1918 ----- " ----- ----- " -----
54 15.06.1918 ----- " ----- ----- " -----
55 05.07.1918 ----- " ----- ----- " -----
56 04.08.1918 ----- " ----- ----- " -----



172

Liitteet

Kuva 56. Käsialanäyte Jaakko Keräsen kirjeestä Gustaf Melanderille 24.3.1917.
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No. 1

Lähettäjä: Vilho Väisälä
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 2-I-13
 
Arvoisa Setä!
 
Toivotan onnellista jatkoa alkaneelle vuodelle!

Saavuin tänne onnellisesti Uuden vuoden aatto-iltana. Jo tullessa sain tietää, että Ervas-
ti162 on mennyt Ouluun ja kuuluu tulevan Loppiaisen jälkeen. Kirjoitin hänelle kortin, 
jossa ilmoitin saapuneeni. Kävin tänään kivipaikalla. Tullessani toin sieltä muutamia 
palasia, jotka huomenna aion tutkia. He ovat muuttaneet kivipaikkaa. Valittivat, ettei 
edellisestä paikasta saa kunnollisia kiviä. Tämä kivi on hyvin tasasen näköistä.
 
Terveiseni Rouvallenne ja Teille!
 
Vilho Väisälä

162 Oululainen rakennusmestari J. B. Ervasti oli saanut tarjousten perusteella urakan rakentaa 
observatoriorakennukset. Työ alkoi joulukuussa 1912 ja observatorio vihittiin käyttöön 31.8.1913.
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No. 2

Lähettäjä: Vilho Väisälä
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 19-I-13
 
Arvoisa Setä Melander!
 
Kiitos kirjeestä, jonka eilen sain!
 Ervasti ei ole vieläkään tullut. Kyllä kai hän kuitenkin tällä viikolla tulee. Hänen 
sijassaan on ollut eräs timperi Ahonen.
 Kivet on vedetty toisesta paikasta kuin se, mistä Setä toi näytteitä. Olivat löytäneet 
paikan, josta saavat parempia sokkelikiviä kuin entisestä. Tämä on hyvin kovaa, vaalea-
ta tahi hiukan punertavaa muutamat kivet. Magneettisessa suhteessa ne  ovat saman 
veroisia kuin toisesta paikasta otetut. Luulen, että niistä saamme sellaisen kivijalan, ettei 
parempaa juuri voisi muista luonnonkivistä saada, nimittäin magneettisessa suhteessa. 
Tutkimisen olen suorittanut siten, että olen ottanut eri kivistä näytteitä ja ne tutkinut 
täällä kortteerissa. Ajattelin, että siten voi tulla aivan yhtä hyviin tuloksiin kuin niinkin, 
että olisi koko kiven tutkinut. Kun näet kivi on lohkaistu, niin sen halkasupinnasta voi 
nähdä, missä määrin kivi on kauttaaltaan samanrakenteista, ja nämä ovat yleensä hyvin 
homogeenisiä. Silloin mielestäni on tarpeetonta tutkia koko kiveä, joka olisi käynyt pak-
kasessa sangen vaivaloiseksi, ja olen ottanut vain näytteitä. Niitä olen verrannut siihen 
paraaseen kivipalaan, jonka Setä toi täältä ja jonka otin mukaani tänne takasin. Abso-
luuttiseen olen sitten lähettänyt kaikkein vaaleimmat ja homogeenisimmät kivet, jotka 
ovat osoittautuneet tutkimuksessakin parhaiksi. Ainoastaan muutaman olen kaseerannut 
[hylännyt] magneettisuuden tähden ja lähettänyt asuinrakennukselle. Sellaiset kivet, 
joissa on ollut ruskeita pintoja kiven sisässä, ovat osoittautuneet, nähtävästikin näiden 
ruskeiden pintain takia, magneettisiksi huomattavasti suuremmassa määrässä kuin 
tasa-aineiset.
 Nyt on asunrakennuksen perustus valmis ja on siihen jo sokkeleitakin hakattu. 
Absoluuttisen perustus ja sokkelit myös ovat valmiit, vaikka jälkimmäisiä eivät pane 
paikoilleen, ennenkuin tulee pohjapiirros, että näkee, tuleeko sekin pitkillä nurkilla niin-
kuin vaihteluhuone. Viimemainittua ei ole vielä perustettu, kun tahtovat saada asuinra-
kennuksen ja ulkohuoneiden kivityöt loppuun, että pääsevät siellä puutöitä alkamaan. 
Timpereitä on jo tullut ja sahurit ovat jo pari päivää olleet täydessä työssä. Ahonen ar-
veli, että kaikki kivityöt ovat helmikuun puolivälissä valmiit ja silloin kivimiesten pitäisi 
päästä pois. Sentähden olen ajatellut, että teetän absoluuttiseen uuninperustuksen myös 
nyt ja annan vetää kivet valmiiksi havaintopylväiden perustusta varten, niin saavat kivi-
miehet mennä, sillä ne perustuksethan sitten saa vähemmilläkin voimilla, kun Keränen 
tulee. Uunin paikan olen ajatellut seuraavaksi [piirros].
 Ulkorakennukseen nähden olin vähän omanvaltainen. Ervastilta oli Ahonen saa-
nut kirjeen, jossa hän sanoi, että ulkorakennuksen etäisyys asunnon nurkasta on 10 m ja 
sitten ehdottanut, että se pantaisiin viistoon asuntoon nähden, että elukkain pää joutuisi 
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kauemmas. Heti ajattelin, että viistoon sitä ei sovi panna, vaan sen sijaan lykkäsimme sitä 
yhden metrin kauemmas, joten se on nyt näin [piirros]
 Oliko tuo nyt hyvin pahasti tehty?
 Luulen, että siitä tulee oikein hauska olopaikka. Siellä saa aivan rauhassa antautua 
tutkimuksiin. Ei siinä tule olemaan liian suurta haittaa ihmisiä! Eräs asia on, jolla on pahat 
ja hyvät puolensa. Nimittäin maantie, sekun on joen takana. Saahan sentähden olla mat-
kustajilta rauhassa, mutta onhan siitä hankaluutakin. Kyllä kai vastaiselta rannalta tulee tie 
puhkastavaksi maantielle?
 Lähetin veljelleni Yrjölle valtakirjan tammikuun palkan nostamiseksi. Samalla siir-
sin Keräsenkin valtakirjan hänelle. Mutta kun Keränen oli päivännyt sen tammikuun vii-
me päiväksi, niin piti minunkin se tehdä ja pistää Helsingissä kirjotetuksi. Sieltä tulevat 
siihen todistajatkin, jotka tuntevat käsi-alani. Ei kai siitä mitään sekaannuksia silloin voi 
syntyä.
 Hyvähän täällä muuten oisi olla, mutta yksin tahtoo tulla ikävä etelään päin163. No, 
eipä se niin vaarallista.
 Terveisiä Sedälle! Tervehtikää myös Rouvaanne! Samoin muita tuttavia siellä!
 
Sedän Vilho Väisälä

163 Vilhon koti-ikävän ymmärtää hyvin, koska hän oli vain muutamaa kuukautta aikaisemmin (28.9.1912) 
mennyt naimisiin Aino Blomqvistin (1891–1954) kanssa.
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No. 3

Lähettäjä: Vilho Väisälä
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 30-I-13
 
Arvoisa Setä!
 
Olen nyt lähemmin katsellut niitä uunikiviä ja tullut siihen johtopäätökseen, ettei niistä 
liene edes vaihtelun uuneiksi. Kun näet viimeksi kävin rakennuksella ja katselin niitä, 
niin löysin eräänkin kiven, jossa oli aivan selvää mustanruskeaa rautamalmia. Luulen, 
että niissä kaikissakin on sitä ja yleensä paljo runsaammin kuin siinä, minkä Sedälle 
lähetin, sillä on sitä siinäkin täytynyt olla aivan oleellisena osana koskapa magneettinen 
vaikutus oli niinkin suuri. Olen pyytänyt rakentamaan vaihtelun164 uunit tiilistä. Mitä 
tehtäneen absoluutin kanssa?

Terveisiä paljon!

Vilho Väisälä

164 "Vaihtelu" tarkoittaa magneettisen observatorion vaihteluhuonetta, jossa automaattiset laitteet (variometrit) 
seuraavat magneettikentän vaihteluja. "Absoluutti" on taas toinen rakennus, jossa tehtiin magneettisten 
mittauslaitteiden kalibroinnit (absoluuttimittaukset) (ks. Keränen, 1921b).
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No. 4

Lähettäjä: Vilho Väisälä
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 10-II-13
 
Arvoisa Setä!

Kiitän tänään saamastani kirjeestä!

Päätin antaa vedättää Orajärven kiviä vaihteluhuoneen uuneiksi. Ne kuitenkin ovat, valikoimalla 
kun panee, kyllä kelvollisia. Niissä kyllä on muutamia, joissa on aivan silminnähtävä malmikerros. 
Kuolpuvaaran kivi antoi poikkeukseksi165 6.5', kun Orajärven kivi antoi vaan 1.0'. Minulla oli 
täällä myös tiilen puolikas. Poikkeus oli 1.3'. Kyllä noista Orajärven kivistä taitaa tulla kestämi-
seen nähden hyvät uunit. Niin ainakin kaikki täällä kehuvat. - Absoluuttisen uuniksi vedätän 
kvartsiittia. Jos tahdottaisiin kuitenkin rakentaa se jostakin muusta, niin kyllä niille kiville aina 
tila löytyy. - Täkäläisen sairaalan rakentaja, rakennusmestari Niemelä, arveli, että laittamalla 
kuparisen kylpykamiinan ja siitä johtamalla kuuman veden putket huoneen ympäri, voisi kenties 
saada hyvän lämmityslaitoksen absoluuttiseen. Arveli myös, ettei se hyvin paljon kalliimmiksi-
kaan mahtaisi tulla. Kertoi johonkin sairaalaan leikkaushuoneeseen johtaneensa kylpyhuoneesta 
sellaisen lämpöjohdon. Oisikohan tässä kenties huomioonotettava keino. Se kyllä olisi hyvä esim. 
temperatuurikertoimia määrättäessä, sen avulla kun pian voisi saada temperatuurin kohoamaan.
 Useimmat kirvesmiehet ovat tehneet lakon. Rovaniemen markkinain perästä (t.k. 20 
p.) sanoi Ahonen uusia miehiä tulevan. - Ahoselta kuoli muuten vaimo pari viikkoa sitten. - 
Ervasti ei ole käynyt täällä kuin kerran; hänellä on Rovaniemellä pankin rakennuksen urakka 
hommassa. - Vielä jotakin uunitarpeista. Telefoneerasin Ervastille samaan aikaan kuin Se-
dälle sähkötin, ja pyysin hänen lähettämään muutamia tiilen palasia, että saisi niitä mitatuksi. 
Hän lähettää niitä samalla kuin muutakin. Jos niissä oisi joku laji hyvin vapaata raudasta, niin 
voisi sen vähän, mikä yhteen pieneen uuniin menee, kyllä hankkia.
 Kivimiehet arvelivat saavansa kahden viikon perästä kivityöt pois. Vaihtelun koneiden 
perustus jo on noin 30 cm maanpinnan yläpuolella menossa. - Voisinko minä tulla täältä pois, 
sittenkun kivityöt on saatu valmiiksi? Milloinkohan se Keränen aikonee tulla pois Saksasta? 
Onko aikomus saada koneet täällä käyntiin ensi kesänä, vai vieläkö Ilmalassa166 käytetään?

Terveisiä paljon

Vilho Väisälä

165 Poikkeamaluvut tässä tarkoittavat testattavana olevan kiven magneettisuudesta aiheutuvaa suunnan 
muutosta magneetissa.

166 Ilmalan vuonna 1910 valmistuneessa observatoriossa oli myös tilat magneettisille mittauksille ja 
mittalaitteiden kalibrointeihin (Nevanlinna, 2011). Vilho Väisälä teki säännöllisesti magneettikentän 
mittauksia Ilmalassa aina 1950-luvun alkuun saakka. Kunkin vuoden havaintojen vuosikeskiarvo 
ilmoitettiin Suomen Valtiokalenterin kalendaario-osassa.
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No. 5

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Potsdam 19.2.13

Arvoisa Setä!
 
Kirjoitan tässä vähäsen, miten on paras minun tehdä poislähtöni täältä. Kuten joku aika 
sitten kirjoitin, ei Schulze ole voinut saada valmiiksi muuta kuin toisen tilaamista koneista. 
Hyvä että edes teodoliitti näkyy rupeavan heltiämään. Olen tuon tuostakin saanut käydä 
häntä ahdistelemassa. Kerran jo yritin tehdä tenän sanomalla, ettei teodoliittikaan voi jou-
tua minun mukaani. Selittämällä minkälaisia kustannuksia meille tämä viivyttäminen tulisi 
tekemään, sain sentään hänet taivutetuksi, että teodoliitti valmistuisi maaliskuun alkuun. 
Tänään kävin taas perustelemassa asiaa ja hän lupasi saavansa koneen valmiiksi ensi viikon 
loppuun. Sitten kai ryhdyn kiireesti määräämään välttämättömimmät konstantit. Schmi-
dt167 arvelee, että koneen tutkiminen veisi aikaa pari viikkoa. Mutta voinko jäädä vielä niin 
kauaksi? Aikomukseni oli nimittäin lähteä täältä heti luentojen loputtua s.o. maaliskuun 
ensi päivinä. Mutta ainakin yksi viikko on uhrattava näihin mittauksiin. Toisella puolen 
on kyllä tärkeää, että tämän teodoliitin vakiot tulevat tarkkaan määrätyiksi, koska niihin 
tulee koko Sodankylän ja vieläpä osaksi meidänkin tuleva kenttätyömme absoluuttisiin 
arvoihin nähden perustumaan. Pavlovskia meidän ei sopine koskaan täydelleen syrjäyttää, 
sillä tuleehan se aina olemaan toisena kanta-asemana ja siksi on kai osa vertaushavaintoja 
aina sinne pysytettävä.
 Pyydän asian näin ollen, että Setä hyväntahtoisesti ilmoittaisi kuinka kauan saan olla 
täällä.
 Olen pitänyt täällä magneettisen esitelmän. Korhonen168 oli sitä mukana kuulemas-
sa. Erikoisesti herätti huomiota meidän pistetiheys, vaikka nimenomaan huomautin, että 
se on sama kuin vastaavassa Venäjän keisarikunnan työssä ja osaksi harvempikin. Schmidt 
pitää erittäin onnistuneena sitä seikkaa, että saamme 2 kanta-asemaa, Pavlovskin ja So-
dankylän.
 Schmidt pyytää erikoisesti lähettää Sedälle terveisensä painostaen sitä, että minä 
olen voinut täällä olla näinkin kauan, kiittäen kirjeestä ja julkaisun lähettämisestä.
 Muuten onko edullisempaa antaa teodoliitin kulkea omia teitään Lyybekin (tai 
Stettinin) kautta, jos itse tulisin nopeinta reittiä Ruotsin kautta?
 Itse koneisiin olen täällä omasta aloitteestani tilannut kumpaiseenkin pari varaosaa 
lisää, sillä voihan sattua Sodankylässä joku pienempi malööri [malheur, ransk., onnetto-
muus] ja silloin voisi tulla ilman näitä jonkunlaista häiriöitä säännöllisissä absoluuttisissa 

167 Adolf Schmidt (1860–1944) oli Potsdamin magneettisen observatorion johtaja ja aikansa merkittävin 
geomagnetismin tutkija (Beblo, 2007).

168 Ville Vihtori Korhonen (1885–1958) oli Meteorologisen keskuslaitoksen assistentti, myöhemmin 
(1919–1945) sadeosaston päällikkö. Korhonen opiskeli meteorologiaa Berliinin yliopistossa 1913–1914 ja 
väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 1915 (Simojoki, 1978).
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mittauksissa. Lisäksi ehdottaisin, että hankkisimme Sodankylää varten pari lasiskaalaa, 
joiden avulla voidaan joutuin ottaa tuntikeskiarvot ja yksityiset arvot. Lisäksi olisi meillä 
tarpeen eräs kone, jolla voi hyvin joutuin ottaa käyristä momentaaniarvoja [hetkellisluke-
mia] matkahavaintojen redusointia varten. Näitä molempia varten tulee tuntea tarkkaan 
käyrän eli oikeammin kantaviivan tuntiabskissa. Sen tähden lienee parasta jättää näiden 
lähempi käsittely siksi, kun tulen kotia. Otan kaikissa tapauksissa selvän valmistuspaikoista 
ja hinnoista. Ehkä siellä kotimaassa voitaneen valmistaa näitä lasiskaaloja.
 Lopuksi lähetän Sedälle paljon terveisiä ja toivon hyvää vointia!

J. Keränen
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No. 6

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Rovaniemi 24.4.13

A.S.!

Olen juuri lähdössä Sodankylään. Konelaatikot saapuneet. Sain ne tänä aamuna matkaan 
ylös. Viejäksi tuli luotettava henkilö, joten ei pitäisi olla niiden suhteen mitään pelkoa. 
Pilarit eivät ole vielä täällä. Mutta olen hankkinut niille asiamiehen, joka toimittaa ne 
pois junasta odottelemaan sopivaa keliä, jolloin hän lähettää ne tulemaan tavallisena rah-
titavarana. Kelirikko on täällä pahimmillaan, mutta Sodankylän tiellä pitäisi vielä rovasti 
Laitilan mukaan olla parhain keli.

Paljon terveisiä!

J. Keränen
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No. 7

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 3 p. toukokuuta 1913

Arvoisa Setä!

 Kirjoitan tässä muutamista asioista, joita on kertynyt täällä. Ensiksikin on mainit-
tava, että koneiden kuljetus Sodankylään muodostui kelirikon takia aivan erikoiseksi. Se 
kyytimies, jonka olin saanut Rovaniemeltä niitä kuljettamaan, palasi tietämättäni Rau-
danjoelta takaisin, sillä silloin oli siinä jäänlähtö, joten ainoastaan jalkamiehet pääsivät 
yli. Tiedon tästä sain vasta keskiviikkona ja silloin toimitin täällä heti hakijan.  Hän sai 
ne vihdoin eilisiltana tänne, ajettuaan osaksi sulaa tietä reellä. Kaikesta tästä huolimatta 
ei ole tapahtunut pienintäkään vahinkoa koneille. Nyt ovat laatikot - itse variaatiokoneet 
osineen olen tuonut asuntooni - hyvässä suojassa Forsströmin169 liiterissä. En voi vielä 
tarkalleen sanoa miten paljon tuli maksamaan koneiden kuljetus tänne, mutta kalliim-
maksi se tulee kuin tavallisissa oloissa. Kaadeikkojen vuoksi on pitänyt osalta taivalta 
käyttää kahta hevosta.
 Rakennukset valmistuvat aika kyytiä. Asuinrakennuksessa salvetaan paraallaan 
ullakkokamareita. Variaatiohuone ja saunarakennus akkunoineen ylikamarin tasalla. 
Kauniista puista ne tulevat. Työ näyttää olevan - sen verran kuin ymmärrän - hyvästi ja 
puhtaasti suoritettu. Muutamia muutoksia olen tässä aikonut ehdoittaa. Ensiksikin ei 
ole vahtimestarin puolella minkäänlaista hellatilaa. Vai onko tarkoitus, että kyökki tulisi 
olemaan yhteinen? Rakennusmestari kiinnitti huomiota tähän seikkaan. Hän arveli, että 
vähällä vaivalla saadaan tuvan uuniin yhdistetyksi leivinuunin keralla myös hellalaitos. 
Mielestäni tuntuisi luonnolliselta tehdä heti alussa hella tähän tupaan, koska muutoin 
siitä voinee joskus tulla ikävyyksiä.
 Samaten olisi kai päätettävä, saavatko ullakkokamarit myös omat uunit. Kun näistä 
molemmista tulee talon miltei hauskimmat huoneet ja verrattain kookkaat, suuruus 4000 
x 4900 [mm], niin ei ole ollenkaan ajatteleminen, että ne tulisivat yhdessä vastaavien 
alahuoneitten kanssa pysymään lämpiminä, vaikka johdotkin tulisivat kulkemaan ylös 
saakka. Eivät sano täällä luottavan sen, että alaalla johdetaan lämpöä. Rakennusmestari 
sanoo pienten tulisijain lisäämisen näihin suojiin olevan sangen yksinkertainen ja helpon 
työn.  Voisi kai myös ajatella kamiinia, mutta sen antama lämpö lienee sangen epäta-
sainen ja siitä syystä vähemmän sopiva kylmänä aikana. Koska rakennusmestari sanoo 
saavansa muurit Oulusta alussa kesää niin pitäisi lopullisesti päättää, tehdäänkö niistä 
läpi vuoden asuttavia eli ei. Observatorion laajentuessa voivathan ne tulla aivan välttä-
mättömiksi saattaa myöhemmin asuttavaa kuntoon.
 Rakennusmestari pyysi myös tiedustamaan, ovatko asuinrakennuksen uunit muu-
rattavat rautakehyksen sisään ja minkälaisen, pyöreänkö eli kulmikkaan piirustuksen mu-

169 Gustaf Forsström (1863–1935) oli Sodankylän aluemetsänhoitaja 1897–1923.
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kaan. Hän väittää, ettei rappaus pysy kiviuunissa. Paikkakuntalaiset ovat toista mieltä ja 
näkyyhän näissä uuneissa olevan rappaus päällä. Samalla hän on halukas saamaan rahoja, 
sanoo alkavan loppua jo.  Hän kai on saanut kaikkiaan seuraavat määrät 5 500 + 6 000 
mk, ellen ole väärin käsittänyt urakkasopimusta.
 Sitten olisi kai jo tämän kesän aikana ruveta hommaamaan tietä rantaan, koska 
tätä tietä tulee tarvitsemaan observatorion lähin naapuri y. m. on nostettu kysymys, saada 
nyt työn alla olevan tiluslohkomisen aikana yleinen tie siihen rantaan. Forsström on lu-
vannut tulla mukaan, jos pyydetään tähän saatavaksi yleinen tien suunta. Silloin kruunu 
asian osallisena ottaisi osaa sen tekokustannuksiin. Tietä tarvitaan jo tänä kesänä, koska 
rakennusaineita on sinne vielä kuljetettava.
 Toiste kirjoitan muista asioista, sillä on kiire saada tämä postiin.

Paljon terveisiä ja hyvää vointia

toivoo sedälle

J. Keränen
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No. 8

Gustaf Melanderin kirjoittama ehdotus Suomalaiselle Tiedeakatemialla 9.5.1913

Keräsen ehdot:

Aluksi 2000 mk paitsi magneetikon palkkio 3000 mk [vuodessa]. Laskuapulainen kons-
tanttien määräyksessä. Maisteri Siiri Pajari. Hän tahtoisi vuosituloja 3000 mk. - Kotosin 
Tervolasta Kemijoen varrelta. Hoitaisi tointa kolme kuukautta kesällä, kun Keränen on 
poissa [magneettisissa mittauksissa eri puolilla Suomea]. Akatemia hankkii vikarion 
[sijaisen].

Hyväksytään 9/V13

Magneettinen komitea
Juhlaillallisilla Petreliuksen170 luona

170 Kyseessä oli todennäköisesti Alfred Petreliuksen 50-vuotisjuhlat
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No. 9

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylä 8 p. toukokuuta 1913

Arvoisa Setä!

Jatkan tällä kertaa näistä asioista, jotka viimeksi jäivät kesken. Ensiksikin olen ajatellut 
tänne jäävät koneet vakuuttaa kesän yli, sillä voihan sattua tulipalo ja kun en tule täällä 
olemaan koko kesää, niin voisi olla huolettomampi niiden suhteen. Tämä vakuutus tule 
kai maksamaan 35 - 40 mk.
 Kivipilarit ovat tulleet Rovaniemelle, kuten myötäseuraavasta rahtikirjan jäljennök-
sestä näkyy. Nämä ovat sangen raskasta tavaraa. Asiamies, kauppias [V.] Rainion, joka on 
toimittanut ne talonsa pihalle ja maksanut sinne siirtämisestä 10:-, mukaan pitäisi niiden 
raskaimpien painaa aina 1000 - 1200 kg, joten niiden kuljetus tulee sangen vaikeaksi 
ja kalliiksi. Hän on jo niitä tarjoillut rahtimiehille ja ne vaativat niiden kuljetuksesta 
tänne yhteensä 500: - mk, mikä on sangen suuri summa - Kun sain nämä tiedonannot, 
katsoin viisaammaksi ilmoittaa, että hän antaisi niiden olla siellä vielä toistaiseksi. Pitäisi 
kai mennä Rovaniemelle Latviota vastaan ja silloin voin tarkastaa niitä ja koettaa, jos 
mahdollista saada vähän keveämmiksi hakkaamalla liikoja pois. Kolme variaatiokoppiin 
tulevaa pilaria pitäisi kyllä saada jo kesän aikana, että tämän osan saisi kuntoon jo aluksia 
syyskuuta. Absoluuttisella voi kyllä työskennellä aluksi statiivilla.
 Muuten olen tässä tutkinut tulen kestävien tiilien rautapitoisuutta. Kokeet ovat 
osoittaneet, että niiden rautapitoisuus on kovin vähäinen. Toisissa aivan epätietoinen. 
Voiko silloin ryhtyä niistä teettämään uunia? Muistaakseni on Pawlowskissa Dubins-
kyn171 mukaan myös absoluuttisen ison paviljongin joku osa rautapitoisesta tiilistä, 
koskapa minä sitä varten toin viime syksynä parilta eri pilarilta havaintoja päästäkseni 
selville niiden mahdollisesta vaikutuksesta. Tulos oli negatiivinen, ainakaan ei havain-
totarkkuuteen s.o. 3 γ asti nouseva. - Koetan sentään vielä haalia jonkin kiven tänne, 
saadakseni enemmän varmuutta.
 Koska observatorio tarvitsee ainakin omituisen veneen, voinko ryhtyä täällä vene-
mestarin kanssa keskusteluihin sellaisen teettämisestä, jotta jo syksyllä voisi sinne päästä 
omalla veneellä.
 Sitten on vielä sinne kai saatava kellari perunain y.m. säilyttämistä varten. Kesäl-
lä valoisaan aikaan voi täällä olla yölläkin kuumuus sellainen, että ruokatavaroita voi 
paraiten pitää pilaantumatta ainoastaan kellarissa. Kun maanlaatu siellä on kovin sopivaa 
kaivamistöihin, se ei vyöry, vaikka onkin soraa, ei kellarin tekeminen tule kovin kalliiksi. 
Lieneekö siellä ollut esillä tämä rakennus?
 Muuten olen antanut määräyksen, että variaatiokopin kiviperustaa on pidennet-
tävä, sillä eihän merkitsijäkoje ole varma puuseinän varassa. Samalla ole aikonut teettää 

171 Wladimir Dubinsky (?–1917) oli Pavlovskin magneettisen observatorion magneetikko.
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siihen ja valokuvauskoppiin sekä sen viereisen hoitohuoneen oveen punaisella lasilla 
varustetut akkunat. Silloin ei tarvitse valoisana vuodenaikana ja mahdollisten töitten 
aikana variaatiokopissa niin paljon turvautua keinotekoiseen valaistukseen. Nämä muu-
tokset voivat tulla ilman lisäkustannuksia, sillä onhan sitoumuksessa tätä vastaava kohta, 
vai onko se käsitettävä vähän toisin?
 Tässä mukana olevien laskujen sisällön olen suorittanut. Lisäksi on vielä selvitettävä 
rahtimaksu sen ensimmäisen rahtimiehen kanssa, joka jätti koneet Rovaniemelle. Hän 
vaatii kyllä tältä osalta koko maksua 50: - mk, jonka lähtiessä sovimme. Toistaiseksi olen 
antanut määräyksen kauppias Rainiolle, että hän suorittaa hänelle kuittia vastaan 35: - 
mk, joka on suunnilleen suhteellinen kuljettuun osaan. En ole vielä saanut tietoa, suos-
tuuko hän tähän. Tosin olivat olosuhteet sangen abnormaaliset, kun hän niitä toi, mutta 
en ole katsonut voivani ilman muuta, varsinkin kun hän jätti tavaran taipaleelle, suostua 
vaatimuksiinsa.
 Pyytäisin pian saada tiedeakatemialta näiden maksettujen laskujen sisällöstä rahoja, 
sillä olen käyttänyt omia rahojani, joita ei tällä kertaa ole paljon ollut.
Samalla palautan sinne Paraisten Kalkkivuori O.Y.:n laskun, kun se eilen tuli tänne.
 Muuten minun on kai tätä observatoriota koskevat asiat lähetettävä maksetussa kir-
jeessä, vai voiko ne tulkita magneettisten töiden nojalla vapaakirje-luokkaan?

Paljon terveisiä ja hyvää vointia toivoo Sedälle

J. Keränen.
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No. 10

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylä toukokuun 15 p. 1913

Arvoisa Setä!

Lähetän tässä Ervastin laatiman luettelon raudattomista metallitarpeista observatoriora-
kennuksiin. Voisiko Setä hyväntahtoisesti toimittaa siellä miten nämä tulisivat paraiten 
tilattaviksi. Täältä pitäen on vaikeaa mitään saada aikaan tässä suhteessa.
 Samalla pyytää Ervasti, voisiko hän saada vasta lähettävät rahat postiosoituksena 
tänne lähettäväksi. Hän tulee nimittäin olemaan täällä Sodankylässä koko ajan, koska 
hän ei ole saanut itselleen tällä kertaa mitään urakkaa Rovaniemellä. Postivekselit tuot-
tavat liikaa kustannusta hänelle Rovaniemeltä tänne siirrettäessä.
 Asuinrakennus on valmis harjan korkeudelle.
 Olen nyttemmin tutkinut useampia kappaleita tulenkestäviä tiilejä kahta eri teh-
dastuotetta. Tuloksena on, että kumpaisenkin tehtaan tuotteissa löytyy tiilikiviä, joiden 
rautapitoisuus on niin pieni, ettei sitä voi varmuudella huomata, vaikka kivi on tutkija-
magneetin vieressä noin 5 cm naulasta. Toiset tiilikivet ovat taas selvästi rautapitoisia.
 Näin ollen voisi kai näistä tulenkestävistä tiileistä valitsemalla saada rakennustar-
peet absoluuttisen uuniin. Aivan raudaton ei siitä silloin tulle, mutta toinen kysymys on 
tuleeko tässä rautapitoisuus vaikuttamaan huoneen magneettiseen tilaan siksi paljon, että 
magneettinen kenttä tulee epähomogeeniseksi, jolloin se tulisi häiritsemään mittauksia.
 Wild on eräässä julkaisussaan käsitellyt muistaakseni tätä kysymystä ja sen mu-
kaan, ellen väärin muista, ei pieni rautapitoisuus liene niin kovin vaarallinen. Schmidt 
myös sanoi kerran minulle, kun oli näistä puhe: "Man braucht nicht allzu ängstlich sein" 
[Ei pidä olla liian varovainen].
 Ellei näistä voi uskaltaa antaa teettää kysymyksessä olevan huoneen uunia, täytyy 
kai ruveta ajattelemaan jonkinlaista kuparikamiinaa joko vesilämmityksellä tahi muuten.
 Toivomme täältä muuten, että tämä asia tulee piakkoin päätetyksi, koska tässä 
kesän tullen alkavat muuraustyöt.

Paljon terveisiä!

J. Keränen.
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No. 11

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylä toukokuun 20 p. 1913

A. S.!

Lähetän tässä suunnitelman ensi kesän matkoja varten Kuusamon alueella ja osaltani 
kuitatun palkkiolistan tältä kuulta. Suunnitelmani mukaan pitäisi ehtiä tutkia heinäkuun 
keskipaikkeilla n. 30 pistettä tämän alueen itä- ja etelä-osissa. Sitten seuraisi Lapin mat-
ka. Rovaniemeltä Kuolajärvelle mennessä on aikomukseni tehdä havaintoja Kemijärvellä, 
sillä eikö sopisi Kemijoen mutkaan asetettu sekulääripiste muuttaa sinne, koska siellä on 
astronominen piste.
 Osoitteeni tulee olemaan kesäkuun 10 - 20 päivään Kuusamo.
 Kesäkuun 20 päivän tienoissa tulee Hedström sijaisekseni, sillä silloin tarvitaan 
minua taas täällä tutkimassa variaatiokopin uunin kivien rautapitoisuutta.
 Pyydän tässä, että Latvio172 saa nostaa kuittaamani 1. k. palkkion sekä lisäksi mat-
koja varten 300 mk. Tähän toiselle puolella kirjoitan siitä väliaikaisen kuitin.
 Latvio lähtee Helsingistä ensi maanantai-iltana. Olen kirjoittanut hänelle, että hän 
käy Sedän puheilla, jos mahdollisesti olisi minulle tulevia asioita.
 Eilen oli observatoriolla asuinrakennuksen harjannostajaiset.

Paljon terveisiä ja hyvää vointia
 toivoo Sedälle

J. Keränen

172 Yrjö Latvio (1891–1972) työskenteli magneettisten maastomittausten parissa Jaakko Keräsen apulaisena 
kesäkausina 1913–1917.
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No. 12

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylä 26 p. toukok. 1913

Arvoisa Setä!

Kiitos viime kirjeestä! Erikoisesti saan Sedälle lausua kiitokseni siitä, että Tiedeakatemia 
Sedän vaikutuksesta on uskonut minulle tämän suuren luottamuksen.
 Aijon tällä kertaa kirjoittaa muutaman sanan vahtimestariasiasta. Valvio toivoo nimit-
täin, että tämä kysymys saisi mikäli mahdollista jo kesän aikana ratkaisunsa.
 Antaakseni jotakin positiivista ratkaisua varten, olen kysellyt Valviolta asiaan kuuluvia 
seikkoja. Hän on saanut nykyisessä ammatissaan, kiertävänä käsityönneuvojana, vuotuista 
palkkaa 1200 mk, vapaan asunnon, lämmön ja valon 9:nä työkuukautena. Ajatuksensa tuntuu 
olevan, että hänen palkkansa vahtimestarina pitäisi nousta "hyvän joukon" toiselle sadalle, jos 
observatorion töiltä ei jää aikaa sivuansioon. Jos taas on mahdollisuutta aikaan nähden tehdä 
sivutyötä, riittäisi vähän pienempi palkka, muttei alle sadan kuussa.
 Nyt saa täällä tavallinen työmies 5 - 6 markkaa päivältä ja rengille kuulutaan maksetta-
van n. 700 - 800 mk [vuodessa].
 Mutta tämän yhteydessä on toisiakin seikkoja huomioonotettava. Miten on paras 
järjestää karjapuoli siellä ja hevosen hoito, jos viimemainittu tulee. Paraiten kai siten, että sekä 
vahtimestari että hoitaja saavat kumpikin laittaa oman lehmäpuolensa ja vahtimestarille tulisi 
hevosen hoito. Tai onko edullisinta, että vahtimestari tulee yksin siitä puolesta huolehtimaan 
ja toiset saavat häneltä ostaa maidon y.m.. Tämän asian järjestely tulee mielestäni vaikutta-
maan vahtimestarin palkkauskysymykseen.
 Forsström on sanonut kruununmaillaOrajoen varsilla löytyvän niin paljon heinämaita, 
että niitä vuokraamalla saisi ainakin aluksi tarpeen tyydytetyksi. Vuokraaminen kävisi päinsä, 
joko kerta kaikkiaan pitemmäksi aikaa enintäin 25 vuodeksi tahi vuosittain.
 Halonhakkuusta en ole erikoisesti puhunut Forsströmin kanssa, sillä lastuja ym. puu-
ainetta jää ainakin yhden talven tarpeisiin, kun lisäksi ottaa kaatuneita honkia avuksi. Lisäksi 
on siellä osalla kangasta harvennushakkuut käynnissä ja silloin jää kaikki muu, paitsi tukit, 
observatorion vapaasti käytettäväksi.
 Ervasti tiedustelee muuten, tuleeko kellarin teosta mitään. Hänellä on siellä nyt ab-
soluuttisen kopin pilarien kaivaustöitä ja haluaisi samalla tehdä kellarinkin osan, jos kerran 
kellari taloon hyväksytään teetettäväksi.
 Tieasia on aijottu antaa mennä paraikaa järjesteillä olevan isojaon mukana. Silloin 
tulee yleinen rantatie eikä tarvitse lunastaa tien sijaa. Moberg on luvannut minulta saaman 
valtakirjan nojalla esittää asian maanmittarin kokouksessa. Forsström kruunun puolesta on 
luvannut kannattaa, joten se kohta pitäisi olla täysin turvattu.
 Olen juuri lähdössä Rovaniemelle apulaistani [B. Hedström] vastaan.
 Forsström käskee sanoa Sedälle terveisensä.

Paljon terveisiä

J. Keräseltä.
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No. 13

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Rovaniemi 28.5.13

A. S.!

Jatkan edelliseen. Olen saapunut hyvissä voimissa tänne ajaen pyörällä koko välin.
 Lähtiessäni Sodankylästä tapahtui rakennuksella Ervastin taholta sellainen teko, 
jonka katson velvollisuudekseni selvittää sinne.
 Hän on kuten tunnettua, vedättänyt puita kuuloni mukaan 3000 kpl rakennuksia 
varten. Tämä määrä on siksi suuri, että siitä jää liikaa paljon rakennuksien valmistuttua. 
Tietäen tämän on hän katsonut olevansa ilman muita liikapuiden omistaja ja myönyt 
niistä suurimman osan sanallakaan siitä mainitsematta minulle, eikä kait myös Tiedea-
katemialle, Kemiyhtiölle173. Tosin olin kyllä kuullut jonkun juttelevan, että hän oli puhu-
nut niiden kauppaamisesta, mutten luonnollisesti kiinnittänyt mitään huomiota moisiin 
kulkupuheisiin.
 Nyt oli hän viime lauantaina antanut näiden puiden vieriä jokeen työmiestensä 
auttamana. Itse  tukkien asento oli kyllä ennenkin lähellä jokea vähän merkillinen, mutta 
arvelin sen ennen tätä myöntiä johtuneen ajon takia talvella.
 Viime maanantai iltana sain myöhään tietää, mitä oli tapahtunut. Tiistaiaamuna 
kävin tänne tullessani rakennuksilla. Silloin otin asian esille. Hän näytti kovin häm-
mästyvän asiasta ja tuli hämilleen. Puolusti itseään sillä, että oli ennenkin saanut myödä 
tällaisessa tapauksessa jo suoraan metsästä Muoniossa ja että kruununtorpparit saavat 
tehdä sillä tavalla liikarakennuspuittensa suhteen. Tämä oikeus oli muka hänellä eikä 
Forsström ollut pannut vastaan omasta puolestaan, kun hän oli muka siitä kysynyt. Sit-
ten sanoi hän tehneensä sen niiden rakennuspuiden korvaukseksi, joita hän on kuljetta-
nut Rovaniemeltä ja Oulusta. Mutta eihän hänellä yksin ollut oikeutta ratkaista tätä.
 Annoin puolestani hänen kyllä selvästi ymmärtää tekemänsä omavaltaisuuden ja 
lisäksi sanoin, että hänen on tämä asia tarpeen vaatiessa selvitettävä. Se mikä tässä on 
vakavinta on, että kruununtorpparien vapaat myynnit ovat siksi huomattuja, että niiden 
julkisuuteen tulo voi sattua milloin tahansa. Silloin ei tietysti tämäkään myönti jäisi 
unholaan. Toisella puolen ovat nämä epäkohdat Sodankylässä päässeet pitkälle Forsströ-
min tunnetun hyväntahtoisuuden takia. Hänen alaisensa torpparit ovat käyttäneet väärin 
hänen apuansa. Asia voi siis julkisuuteen tultua saada Forsströmille ikävän käänteen. 
Sitäkin olisi taas mielestäni varottava, sillä hän on osoittautunut observatorion avuliaaksi 
ystäväksi.
 Tiedeakatemia voi tehdä mitä haluaa tämän Ervastin asian kanssa. Edellisessä 
olen esittänyt faktat ja niitä olosuhteita missä se on tapahtunut. Lienee kai parasta jättää 

173 Kemi-yhtiö oli perustettu vuonna 1893, kun kaksi suurta puutavaraliikettä yhdistyivät. Yhtiöllä oli saha 
muun muassa Kemin Karihaarassa.
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Ervasti rauhaan syksyyn asti - ellei mitään erikoista tapahdu tässä asiassa -  ja sitten 
vaadittava häneltä täysi selvitys. Kemiyhtiöltä saa tietysti tietää myödyn määrän paljous.
 Olisiko minun täytynyt tehdä hänen kanssaan sopimus korvauksen suuruudesta 
lisätöihin s.o. uuneihin ja hellaan nähden? Kontrahdista sain sen käsityksen, että korvaus 
tulee arvioimisen perusteella maksettavaksi. Muuten ehtii vielä tehdä hänen kanssaan 
kirjetietä mainittu sopimus. Silloin olisi joutuisinta korrespondeerata sieltä pitäen.
 Ervastille olisi ilmoitettava, voiko niistä tulenkestävistä tiileistä ryhtyä absoluutti-
sen uunin tekoon. Hän voisi niitä tilata jo valmiiksi ja minä ne tutkisin myöhemmin.
 Olen kauppias Rainion saanut hankkimaan kivimiehen, joka hakkaa täällä kivipi-
larit lopulliseen muotoonsa ja sitten hän saa ne lähettää Sodankylään. Sillä tavalla tulee 
asia helpommin järjestetyksi. Paraisista tulleista  vähenee paino ainakin 1/3-osalla. Olen 
kyllä itsekin koettanut saada täällä kivimiehiä tänään, mutta hän saa halvemmalla ja voi 
tarkastaa lopuksi työn tarkkuuden. Hänen luonaan olemme asuntoa pitäneet.

Paljon terveisiä meiltä molemmilta.

J. Keränen
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No. 14

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Kuusamo 16.6.13

A.S.!

Lähetän tässä osaltani kuitatun palkkiolistan kesäkuun magneettisista mittauksista. 
Koska Hedström tulee tämän viikon puolivälissä sijaisekseni, täytyy minun hänelle antaa 
matkakassani miltei kokonaan. Sen tähden pyydän, että rahat lähettäisiin minulle posti-
osoituksena Sodankylään, sillä sinne saapuessani olen miltei rahaton.
 Viime viikkoiset sateet ja osaksi täällä vallinnut kylmyys ovat osaksi hidastuttaneet 
töitämme.
 Jos observatorioasioissa on jotakin erikoista ilmoitettavaa, pyydän ne ilmoitetta-
vaksi heti Sodankylään saavuttuani.

 Paljon terveisiä Latviolta ja minulta

J. Keränen
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No. 15

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylä heinäkuun 5 p. 1913

A.S.!

Koska pian tulee taas lähtö täältä pois, niin kirjoitan muutamista tänne kertyneistä asioista.
 Tällä viikolla olen tutkinut kiviä vaihteluhuonekopin uuneihin. Valinnan avulla on 
onnistuttukin löytämään talvella vedetyistä tarpeista sellaisia, joiden rautapitoisuus on 
vaaraton. Kun Ervasti kiirehti absol.kopin uuniasiaa, annoin hänen tilata noita tulen-
kestäviä Högnäs - tiilejä, joista useimmat osoittautuivat raudattomiksi. Nämäkin täytyy 
vielä tutkia ennen muuraustyötä.
 Kivipilarit ovat Rovaniemellä hakatut lopulliseen muotoonsa ja osaksi jo tänne 
saatettu. Töitä ja kuljetusta on hyväntahtoisesti valvonut ilman mitään korvausta kaup-
pias Rainio Rovaniemellä ja maksanut menot etukäteen minun tiliini. Koska haluaisin 
hänelle suorittaa nämä menot, niin pyydän Tiedeakatemian lähettämään niistä vastaa-
van määrän postivekselinä Rovaniemelle minun nimelleni. Jos lähetys rahastonhoitajan 
mahdollisen poissaolon takia tuottaa vaikeutta, pyydän saada siitä ilmoituksen, että voin 
sopia asiasta Rainion kanssa. Lisäksi on täällä huostassani muutamia pienempiä las-
kuja, jotka olen joko keväällä tahi nyt kesällä suorittanut akatemian menoihin. Kaikki 
menoerät ovat seuraavat:
 

  6:n kivipilarin hakkuu à 30:- 180:-
  "     "                kuljetus á 50:- 300:-
  Asemalta kuljetusmaksuja 16:50:-
  Loppuerä keväällisestä koneiden kulj. 35:-
  Koneiden palovakuutus kesäajalla 20:-
  Erinäisistä polttopuiden raivauksista
  observatorion lähistöltä 61:35:- 

  Yhteensä 612:85:-
 

Jos voin saada näistä rahat nyt kesällä olisivat ne lähettävät tämän kuun puoliväliin men-
nessä, koska silloin olen aikonut lähteä Lapin matkalle. Menojen verifikaatiot lähetän 
joko Sedälle tahi akatemian sihteerille sitten kun lähetän kuitin nostetusta summasta.
 Kellarin teko tulee Ervastin kautta niin kalliiksi, hän vaatii tavalliselta 2000:-, että 
on kai paras jättää sen päättäminen syksyyn. Moberg sanoo saavan täältä tekijöitä noin 
400 - 500:lla.
 Sitten Lapin matkaa varten pyytäisin saada taas rahoja. Nämä kesäiset pitkät mat-
kustamiset ovat aiheuttaneet minulle niin paljon rahanmenoja, että täytyy ottaa varalle 
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vähän enemmän matkaa varten ylös, sillä se taitaa tulla kantajien vuoksi verrattain kalliiksi. 
Tätä silmälläpitäen ja kun toisella puolen en halua vielä veloittaa Tiedeakatemiaa, olen 
aikonut pyytää seuraavasti:

  heinäkuun palkkio 250:- 
  Etumaksu erikoiskuittia vastaan 450:- 

  Yhteensä 700:-

Tämä erä olisi minun edullisinta nostaa Oulussa viimeistään 14 p. tätä kuuta. Täytyy 
nimittäin matkusta sinne Hedströmiä vastaan. Hän taikka Latvio tulee mukaan Lapin 
matkalle apulaiseksi.
 Kuten keväällä oli puhe, olisi kai hyvä, että Setä antaisi minulle jonkinlaisen 
todistuksen siitä, että minulla tulee kulkemaan tieteellisellä tutkimusmatkalla Norjan ja 
Ruotsin läpi: 1 magneettinen Teodoliitti Chasselon, 1 Inklinatoorio Dover ja 1 krono-
metri, sekä statiivi ja auringon varjo. 
        Lapinmatkan olen suunnitellut seuraavasti: ensiksi Rovaniemi, sitten Kittilä, mistä 
Sodankylän kautta Muteniaan Inariin ja Utsjoelle. Paitsi näissä sekulaaripisteissä, olen 
aikonut tehdä myös mittauksia muuallakin sopivissa paikoissa, jotta nähtäisiin paremmin 
tutkittavan [magneettisen]voiman jakautumista eri osissa Lappia.
 Rakennuksilla on jo päärakennuksen alakerran uunit valmiit. Hyviä näyttää niistä 
kivistä tulevan. Ervasti näkyy koettavan saada kaikki valmiiksi jo syyskuun alkuun.
 Kirjoitan myöhemmin muista järjestelypuuhista, kun ehdin niitä saada kuntoon.

Toivon Sedälle hyvää vointia. Paljon terveisiä. 
 
J. Keräseltä
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No. 16

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Rovaniemellä 15 p. heinäkuuta 1913

Arvoisa Setä!

Kiitän Setää kirjeestä ja rahalähetyksestä, mitkä molemmat sain Oulusta.
 Hildebrandtia174 en ole aikonut ottaa mukaan Lapin kierrolle, koska sekulääripistet 
ovat astronoomisten lähellä. Olen aikonut Norjasta palattuani tulla käymään Helsingissä 
ja silloin voin ottaa teodoliitin mukaani.
 Ervasti oli täällä viime viikon lopulla hyvin hermostunut rahojen saannista. Sen 
vuoksi olin pakoitettu niistä sähköittämään sinne. Hän rakennuttaa nyt sauna- ja ulko-
huonerakennusta ja toivoo niiden olevan valmiina jo elokuun alkuun. Senvuoksi pyytää 
saada tätä vastaavan osan urakkasummaa 3000:- ennen sitä 6000:-, mikä tulee asuin-
rakennuksen valmistuttua. Hän pyysi minua tästä kirjoittamaan ja kun en tiedä prof. 
Palménin175 osoitetta, täytyy minun tässä mainita siitä. Hän aikoo muuten saada kaikki 
valmiiksi syyskuun alkuun, mikä ei näytäkään mahdottomalta.
 Omat saatavani Tiedeakatemialta olen aikonut jättää siksi, kun tulen Helsingissä 
käymään.
 Lapin matkalla olen todennäköisesti eri paikoissa seuraavasti:

  Noin 23 p. heinäk. Sodankylässä
  " 30 p. " Inarissa
  " 4 p. elok.  Utsjoella
  " 12 p.  "  Tromsössä Norjassa

Olisin ollut kiitollinen, että tullirettelöiden välttämiseksi olisin saanut jonkunlaisen 
todistuksen mukaani tulevista instrumenteista.
 Forsströmin kautta olen keskustellut Ervastin puunmyönneistä. Hänen mielipiteensä 
tuntuu olevan - vaikkeikaan hän Ervastille ole antanut suoranaista lupaa liikapuiden myön-
tiin - että urakoitsijalla olisi tällainen oikeus siihen puumäärään nähden, mikä vastaa muualta 
kuljetettuja rakennustarpeita. Tämän motiivin pitää hän riittävänä siihenkin tapaukseen, jos 
metsähallitus tulee asiasta kysymään Tiedeakatemialta. Muutoin on tällaiseen myöntiin 

174 Kyseessä on geodeettisiin mittauksiin tarkoitettu teodoliitti. Sen kehittäjä oli tunnettu saksalainen 
hienomekaanikko ja laitesuunnittelija Max Hildebrandt (1839–1910).

175 Helsingin yliopiston historian professori Erik Gustaf Palmén (1849–1919). Hän oli Suomalaisen 
Tiedeakatemian perustajajäsen ja akatemian taloudenhoitaja
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syynä esim. Kiianlinna176 ja hänellä ei kuulu edes olevan edellistäkään perustetta. Muu-
ten tuntuu minusta, että Forsström pelkää sitä, että nämä asiat tulisivat metsähallituksen 
tietoon. Siksi olisi hänen kannaltaan parasta, että Ervastin asia koetettaisiin sivuuttaa 
yksinomaan ylläolevalla syyllä. Tästä asiasta voidaan myöhemmin vielä keskustella.
 Sain Sodankylään Paraisten Kalkkivuori O. Y:ltä muistutuksen kivipilarien maksusta. 
Nähtävästi on asia siellä Helsingissä unohtunut, sillä keväällä lähetin tämän paperin 
omien saatavieni mukana sinne tulemaan.
 Yksi kivipilarien kivistä oli muuten jo louhimisen jäleltä niin rikkonainen, joten 
siitä ei saatu hyvää pilaria. Toinenkin oli vähemmässä määrässä hajanaista kiveä. Pitäisin 
näin ollen kohtuullisena, että näiden kahden pilarin hinta tulisi alhaisemmaksi ainakin 
puoleksi siitä mitä muiden. Lähetän tässä todistuksen siitä, että kysymyksessäolevissa 
kivissä oli vanhoja halkiamavikoja.
 Sodankylästä kirjoitan enempi näistä observatoorion asioista.
 Paljon terveisiä kaikille tuttaville laitoksella ja Sedän huvilassa.

J. Keräseltä

P.S. Rainio arvelee, että Paraisten Kalkkikiviyhtiö olisi velvollinen kokonaan takaisin 
suorittamaan näiden kahden pilarin hinta ja rahti. Siis seuraavan summan 2 x 45:- + 2 
x 22.50 = 135:-. Saa nähdä, rupeavatko tähän. - Tänään iltapäivällä lähdemme Latvion 
kanssa Kittilään.
 Kävin prof. Petreliusta177 tapaamassa täällä sairaalassa. Hän on paarman puremasta 
saanut pahan ajoksen niskaansa ja se ajoi miehen sairaalaan.

176 Alexander (Santeri) Kiianlinna (1878–1954), insinööri. Hän oli mm. Inarin maantierakennustyömaan 
johtaja 1911–1916.

177 Alfred Petrelius (1863–1931) oli Teknillisen korkeakoulun geodesian professori. Hän oli ollut 
havainnontekijänä jo Polaarivuoden observatoriossa Sodankylässä 1883–1884. Petrelius oli Sodankylän 
observatoriota hallinnoivan observatoriotoimikunnan jäsen.



196

Liitteet

No. 17

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä heinäkuun 24 p. 1913

A.S.!

Kirjoitan täältä muutaman sanan ennen lähtöäni ylös.
 Rakennusten valmistuminen on seuraavalla asteella: Asuinrakennuksessa ovat 
muuraustyöt kohta valmiit. Sisustustöitä ja maalauksia suoritetaan paraikaa. Sauna on 
kattopäällä, muttei ole vielä muurattu muuta kuin palomuurit. Ulkohuonerakennus sal-
vettu räystään tasalle. Samoin absoluuttinen koppi. Variatiohuone odottaa kuparinauloja, 
jotta saisivat katon valmiiksi. Muuten näyttävät työt sujuvan aika kyytiä ja rakennukset 
valmistuvat Ervastin mukaan hyvin syyskuun alkuun. Rakennushirsiä jää kaikesta huoli-
matta sangen paljon yli.
 Prof. Petreliuksen tiedonantojen mukaan tulee maisteri Mannermaa178 ensi kuun 
puolivälissä määräämään astronoomisesti observatorion paikan Rovaniemi kantapistee-
nä. Hänellä pitäisi olla mukanaan 6 - 7 kronometriä, joten tuloksen pitäisi olla tarkan.
 Muuten haluaa Petrelius, että observatoorion vihkiminen pitäisi olla viimeistään 
syysk. 1 pnä, koska se muutoin tulee hänelle sopimattomaksi. Hän pyysi minun tästä 
erityisesti muistuttamaan.
 Valvio on lopullisesti peräytynyt rupeamasta vahtimestariksi. Ehkä olikin parasta. 
Koetan sitten tiedustella jotakin muuta vaatimattomampaa. Luultavasti en ehdi nyt, 
sillä alkaa olla jo kiire korkealle pohjoiseen, asiaa valmiiksi saada, mutta pianhan sen saa 
päätetyksi elokuun lopulla. On joku kyllä jo tarjoutunut, mutten ole vielä antanut mitään 
päätöstä.
 Mitään muuta erityistä ei ole tällä kertaa.
 Postivekselin olen saanut tänne. Kiitän Setää puuhasta sen lähettämiseen.
 Otan tässä pienen vapauden ja lähetän pari kuvaa observatoorion rannalta.
 Terveisiä paljon Sedälle Latviolta ja minulta.

J. Keränen

P.S. Olen juuri kirkkoherra Heickellin179 kanssa keskustellut vahtimestariasiasta. Hänellä 
on suositeltavana parikin ehdokasta, jotka molemmat tuntuvat sopivan mainittuun toi-
meen. Lopullinen päätös jää sitten elokuun lopulle, kun tullaan taas tänne.

178 Heikki Mannermaa (1882–1918) oli Teknillisen korkeakoulun geodesian assistentti 1911–1915 ja 
Maanmittaushallituksen maantieteellisen osaston johtaja 1915–1918, FT 1918.

179 Pietari Heickell (1868–1933) oli Sodankylän kirkkoherra 1906–1917 ja sen jälkeen samassa virassa 
Rantasalmella 1917–1933.
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No. 18

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä syyskuun 7 p. 1913

Arvoisa Setä!

Kirjoitan tässä parista kiireellisestä asiasta, jotka toivoisin saada päätetyksi nyt piakkoin.
 Ensiksi olen kysellyt tien sijaa sen tilan omistajalta, jolle kuuluu observatoorion vastainen 
ranta. Hän tuntuu haluavan saada aika hyvää hintaa pohjalleen s.o. 20 p neliömetriltä. Nyt on 
tiematka maantieltä n. 200 metriä ja tien leveys olisi ojineen otettava ainakin 7 metriä. Tämän mu-
kana tulisi tällä tien sijalle maksu 280:- mk. Silloin olisi, jos kerran tämä tien sija lunastetaan, otet-
tava se erikoisena palstatilana ja maanmittarin annettava pyykittää, niin olisi ainaiseksi vapautunut 
kaikista epävarmuuksista sen omistamisen nähden. Itse tie olisi kait paraiten tehtävä nyt syksyllä, 
että se ehtisi painua talven alla. Teko tulee kai maksamaan toista markkaa pituusmetriltä. Jos nyt 
kerran tulee Tiedeakatemialta hyväksytyksi tien lunastus niin koetan vielä tinkiä hintaa alemmaksi.
 Kaivon urakkaa olen tarjoillut ja nähtävästi saan kaivon n. 200 mk hinnalla ehkä 
allekin. Kellarin teosta olen vielä vähän epävarma. Saako siihen käyttää niitä uunikiviä, jotka 
akatemia on aikonut lunastaa? Oikeastaan ne ovat liijan arvokkaita siihen tarkoitukseen, jos 
on tiedossa uusien rakennusten teko. Jos kivistä annetaan holvittaa katto, tulisi kellari maksa-
maan n. 500 mk. Puukattoinen ja kiviseinäinen n. 350 mk.
 Sitten olen tiedustellut sen niittypalstan hintaa, joka on kokonaan laitoksen alueen sisällä 
ja jonka ostamista on ennenkin ollut puhetta. Nyt kuuluu mainittu palsta kirkonkylän pientilal-
liselle ja on siis tavallaan kruununluontoista maata. Ainakin pitää kuulon mukaan hakea senaa-
tista lupa tällaisen palstan myömiseen. Luultavasti Tiedeakatemian välityksellä saa tämän luvan 
varsinkin siinä tapauksessa, jos palsta liitetään laitoksen alueeseen. Tämän palstan etu on nyt 
siinä, että siitä saa ojittamalla hyvää niittymaata. Kustannusten ei pitäisi nousta isoiksi, koska se 
on aukeaa. Lisäksi kuuluu palstaan metsää, hyvää koivikkoa muutamien satojen arvosta.
 Se isäntä - Onnelan isäntä, jonka Prof. Petrelius tuntee hyvin - joka tämän saa isossaja-
ossa, vaatii siitä 1000:- mk. Mielestäni ei tämä vaatimus ole pois oikeasta.
 Jätän tämän asian Tiedeakatemian ratkaistavaksi. Kaikissa tapauksissa on kuitenkin 
kruunulta vuokrattava lisää.
 Sitten haluaisin mainita vielä siitä Ervastille tulevasta korvauksesta, minkä Tiedeaka-
temia on aikonut hänelle antaa niiden puiden vedätyksestä, mitkä ovat jääneet jälelle. Kun 
olen kuullut, että hän on maksanut 1 mk:n puulta kuljetus ja hakkuupalkkaa, ei mielestäni 
olisi syytä nostaa hänelle näiden puiden korvaushintaa, vaikka hän sitä vaatisikin. - Olisi hyvä 
saada  tämä puiden asia piakkoin päätetyksi, jotta saisin antaa ne veistettäväksi ja kuorituiksi ja 
sitten asetettaviksi hyviin pinoihin. Veistäminen ja kuoriminen maksaa 9 penniä metriltä.
 Tämän viikon alusta laitan isommat lastut halkoliiteriin ja muualle, jotta nämä hyvät poltto-
puut tulevat aikanaan korjuuseen. Jonkun vuoden polttotarpeen saa ainakin tyydytetyksi.
 Näiden menojen suoritukseen pyydän piakkoin käsirahoja.
 Ei nyt enempää tällä kertaa.

Paljon terveisiä Sedälle
J. Keränen
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No. 19

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä syyskuun 13 p. 1913

Arvoisa Setä!

Sain tänään kirjeen Schulzelta180 Potsdamista, missä hän ilmoittaa, että maainduktori on 
valmis ja odottaa vaan tohtori Venskeä181 kotia kesälomalta tullakseen verratuksi mag-
neettisen observatoorion normaalikoneeseen. Lisäksi kyselee hän, miten kone olisi parai-
ten lähetettävä tullijuttuihin nähden. Ja tuumii, että parasta olisi lähettää se pikatavarana.
 Kun nyt en oikeastaan tiedä, mitä tietä on paras tämän koneen tulla joutumatta 
venäläisten tullivirkailijain käsiin, täytyy minun pyytää, että jos Setä hyväntahtoisesti 
ilmoittaisi G. Schulzelle (Potsdam, Viktoriastr. 58) lähetysmääräykset. Parasta olisi antaa 
sen tulla Helsinkiin, koska itse tulen siellä käymään niin voin sen kuljettaa toisten keral-
la tänne. Koska Schulze ilmoittaa hänellä olevan useita tällaisia induktoreita verrattuna, 
kehoittaa hän minun kirjoittamaan Potsdamin magneettiseen observatoorioon siitä, 
että meille tuleva kone ensiksi verrattaisiin. Asian kiireellisyyden takia kirjoitan tämän 
kirjeen samaan postiin asiasta Schmidtille.
 Eilen olin kylpemässä Tähtelän182 saunassa. Hyvä siitä on tullut. Ervasti matkustaa 
tänään jo alas, sillä lopputyöt voivat tulla ilman häntä tehdyksi. Muutoin sovin hänen 
kanssaan isompien jätteiden kuljetuksesta siten, että otan jonkun miehen niitä ensinnä-
kin koko halkoliiterin täyteen ja muualla asettelemaan sopiviin pinoihin. Pienemmät ja 
muut roskat ajattaa hän pois.  Käsittääkseni asia tulee meille näin aivan yhtä edulliseksi, 
kuin siinä tapauksessa kuin hän antaisi kaikki vedättää takaisin jonnekin syrjään ja siellä 
tulisi meidän tehdä sama työ.
 Ahosen183 kanssa tein jo sopimuksen vahtimestariksi tulosta. Hän meni nyt käy-
mään kotipuolessaan. Parin viikon perästä täällä takaisin. Siksi ajaksi olen hankkinut 
yövartijaksi erään Ervastin työmiehen, joka on siellä vielä tilkityspuuhissa.
 Muuten kuuluu Ervasti olevan sovinnollisella tuulella. Hän sanoi sinne kirjoittavan-
sa asioista, joten lienee parasta antaa siksi levätä enemmät toimenpiteet hänen suhteensa.
 Kun hän on nyt observatooriohuoneissa ja asuinrakennuksessa saattanut kaikki 
lopulliseen kuntoon, on mielestäni hän, siitä erityisesti pyydettyään, oikeutettu saamaan 
kontrahdissa olevan viimeisen 6000:- :n erän. Lupasin ilmoittaa siitä, ettei hänen tarvitse 
muuta todistusta hankkia.
 Tässä mukana seuraa luettelo niistä tarpeista, jotka pitäisin hyvänä ostaa urakoitsi-

180 G. Schulze oli Potsdamin magneettisen observatorion hienomekaanikko
181 Oswald Venske, 1867–1939, oli Potsdamin magneettisen observatorion magneetikko
182 Sodankylän observatoriota kutsuttiin myös Tähteläksi. Nimi juontaa Polaarivuoden ajoilta 1882–1883, 

jolloin paikalliset asukkaat ristivät salaperäisiltä tuntuvat rakennukset Tähteläksi, kun siellä tehtiin 
havaintoja kaukoputkilla myös öiseen aikaan. Observatorioalueen nimi on edelleen Tähtelä.

183 Adiel Ahonen toimi observatorion vahtimestarina helmikuuhun 1914.
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jalta, koska ne häneltä ostettuna saataisiin huokeammalla kuin muuten. Jos Tiedeakate-
mia hyväksyy mainitun luettelon, niin voi maksun liittää Ervastille tulevan postivekseliin.
 Huomautan vielä Setää muistamaan käydä puhumassa telefooniasiasta. Lisäksi 
olisi hyvä, jos nyt pian saisin jonkun verran Tiedeakatemialta rahoja täällä toimitettaviin 
töihin.
 Vielä yksi tärkeä asia: Kun Setä kirjoittaa Schulzelle, niin olisi häntä muistutettava 
toimittamaan keväällä lupaamansa heikommat magneetit teodoliittiin. Ilman niitä on 
nimittäin mahdoton suorittaa absoluuttisia konstanttimäärityksiä, kun nykyisillä ei voi 
käyttää poikkeushavainnoissa lyhyempää etäisyyttä. Näiden magneettien voimakkuus on 
luvattu preliminäärisesti määrätä Potsdamissa, jotta ne soveltuvat molemmille etäisyyksille.
 Paljon terveisiä kaikille tuttaville.

J. Keränen
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No. 20

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Oulu 24.9.13

A.S.!

Olen matkalla kotia Paltamoon. Viivyn siellä 2-3 päivää ja olen siis Helsingissä ensi 
kuun alussa. Sodankylässä järjestelin vahtimestarin hoitoon laitoksen valvonnan pois-
saollessani. Hän suorittaa siellä järjestely- ja puhdistustöitä, joten kaikki on valmiina 
koneiden tutkimista varten, kun palaan takaisin. Ervastia en tavannut tullessani Rova-
niemellä. Mutta kirjoitin hänelle ja vastaus tulee Helsinkiin siitä, suostuuko hän Tiedea-
katemian ehtoihin. 
 
Paljon terveisiä!

J. Keränen
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No. 21

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä joulukuun 2 p. 1913

Arvoisa Setä!

 Kirjoitan tähän vähäsen olosta ja puuhista täällä. Olen ollut aikeissa tehdä tämän 
jo aikaisemmin, mutta koneita ja muita tavaroita odotellessa on se lykkäytynyt aina 
eteenpäin. Kelirikko on ollut sellainen, että kaikki koneet ja suurin osa muista uusista 
tavaroista lepäävät vielä Rovaniemellä. Täällä on tosin ollut koko ajan mitä sievin talvi-
keli: lunta noin 10 - 30 cm ja lämpötila muutamia pakkasasteita. Viikon toista sitten oli 
jo vähän parempaa keliä, mutta sen tarvitsivat rahtimiehet elintarpeiden kuljetukseen ja 
niin jäivät minulle tulevat koneet y.m. vielä perille.
 Seurauksena on ollut jonkun verran töiden siirtyminen. Variatiokoneet ovat pai-
koillaan ja magneetit asetetut provisoorisesti vastaaville paikoilleen. Puuttuu vaan kuivia 
pattereita, jotta pääsisi astelukemisen avulla  lopulliseen tarkastukseen ja määräämään 
koneiden lämpötilakertoimia. Kun tämä määräys, joka voi tulla aika työtä kysyväksi on 
siten saatu ratkaistuksi, että koneet ovat kompensoidut lämpötilan vaihteluihin nähden, 
voi säännöllinen toiminta alkaa.
 Observatooriorakennukset ovat osoittautuneet olevan rautavapaat, sillä vertaileva 
tutkimus antoi kumpaisenkin rakennuksen eri pilareilla sekä lisäksi absoluuttisen ja 
vaihteluhuoneen välillä niin yhtäpitäviä arvoja, että voi niiden nojalla pitää maamagneet-
tista kenttää konstanttina koko observatooriorakennusten alueella.
 Huoneet tuntuvat olevan lämpimän pitäviä. Alhaisin temperatuuri on ollut viime 
yönä -22.6 ulkoilmassa.
 Telefoonijohto on pylväitä myöten valmis. Siinäkin ainoastaan viipyminen on estä-
nyt lopullista kuntoonsaamista. Suunta on mielestäni sangen onnistunut, sillä se kulkee 
miltei koko matkan linjoja pitkin, joten on säästytty puiden hakkuulta ja pitemmiltä 
parlamentaariuksilta maanomistajien kesken. Isännät Anneberg184 y.m. ovat mielellään 
korvauksetta antaneet pystyttää pylväitä mailleen. Johto tulee kai vähän pitemmäksi 
kuin 5 km, sillä on pystytetty kaikkiaan 73 pylvästä. Tämän tähden täytyy saada noin 10 
eristäjää lisää, sillä olin tilannut Wadén'ilta185 muistaakseni vain 70 kpl.
 Meteoroloogisen puolen takia pyydän saada tänne ohjeet sähkösanomien lähet-
tämisestä, lumimittauksista, englantilaisten koppien korkeusmäärän maan pinnasta ja 

184 Kyseessä lienee talollinen Johan Annebergin (Onnela) (1823–1898) jälkeläisistä, jotka muodostavat laajan 
sukukunnan Sodankylän alueella.

185 Daniel Wadén (1850–1930) oli suomalainen puhelin- ja sähkötekniikan asiantuntija. Hän oli Helsingin 
ensimmäisen puhelinyhdistyksen johtaja. Wadén perusti puhelinalan tehtaan ja muita alan yrityksiä.
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havaintokirjan. Wildin koppi186 on jo paikoillaan. Olisiko syytä sijoittaa joku itsemerkit-
sijäkone, vai riittääkö aluksi vertailevat lämpömäärähavainnot? Onko muuten haitaksi, 
jos koppien lähistölle noin 5 - 8 metriä jää puita.
 Olemme pitäneet täällä pienen tarkastuslautakunnan kokouksen ja huomanneet 
ulkohuonerakennukset täyttävän tarkoituksensa.
 Navettaan olen hankkinut kamiinin, sillä ainoa lehmämme ei näytä tarkenevan 
tulisijaa vailla olevassa huoneessa.
 Ervastin puuasian näyttävät yliforsmestari Wichmann187 ja Forsström antavan men-
nä ilman mitään korvausvaatimuksia. Lopullinen selvittely riippuu Metsäylihallituksesta.
 Sitten pyytäisin Sedän hyväntahtoisesti toimittamaan Tiedeakatemialta lisä-ra-
hoja188 täksi kuuksi. Kirjani osoittavat, että olen käyttänyt laitoksen tarpeisiin syys-mar-
raskuulla 3473:85 ja saanut 3212:- mk. Tähän summaan sisältyy kyllä sellaista, jotka 
Tiedeakatemia saa takaisin, kuten telefoonista 200:75 ja Ervastin puolesta rakennuspai-
kan puhdistamisesta y.m. 132.25 mk.
 Suunnitelmieni mukaan pitäisi vielä saada tälle vuodelle n. 1900:-, jakautuen ba-
lanssi 267:85, kellarinkivet 300:-, halkovaja 250:-, telefooniin 150:, Rainiolta ostettuihin 
tarveaineisiin 180:40, koneiden rahtiin y.m. 100:-, palkat 525:- ja sekalaisia menoja 125:-
. - Lopuksi pyydän saada kysyä, milloin pitää toimittaa poronlihaa tulemaan. Nyt alkaisi 
olla täällä tuoreen lihan aika. - Paljon terveisiä Sedälle ja muille tuttaville

Kunnioittaen
J. Keränen

Kellarinteko täytyi jättää tuonnemmas, sillä alkoivat pitää liijan  korkeita hintoja. Kivet 
vaan vedätetään ja väliaikaiseksi kaivettu kuoppa.
 Maisteri [Siiri] Pajari on ollut töissä koko viime kuun ja sanoo, kuten sisarenikin 
[Saara Keränen189] viihtyvänsä.

186 "Wildin kopilla" tarkoitetaan lämpömittarikojua, jonka oli suunnitellut sveitsiläinen meteorologi ja 
kuuluisa geofysikaalisten kojeiden suunnittelija Heinrich Wild (1833–1902). Wild toimi Venäjällä Pietarin 
keskusobservatorion johtajana. Hieman toisenlainen koju tunnetaan nimellä "englantilainen", joka oli 
sääasemilla yleisesti käytössä aina viime vuosikymmeniin asti.

187 Gustaf Wichmann (1863–1943) oli Lapin alueen ylimetsänhoitaja 1905–1924.
188 Vuoden 1913 rahoissa 100 mk on nykyrahassa noin 380 eur.
189 Saara Keränen (1889–1977) oli palkattu observatorion taloudenhoitajaksi.
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No. 22

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä joulukuun 20 p. 1913

Arvoisa Setä!

 Kiitän paljon Sedän kirjeestä, jonka sain. Samoin lausun kiitokseni siitä, että sain 
Tiedeakatemialta käyttövaroja. Koska on taasen kertynyt asioita kokoon sangen suuri 
määrä, niin vastaan heti Sedän kirjeeseen.
 Ensiksikin ilmoitan, että telefoonijohto on kunnossa. Hyvin sillä kuulee täältä 
aina Rovaniemelle saakka. Täkäläinen telefooniaseman hoitaja, Kivioja190, oli 4 päivää 
monttöörinä linjalla. Hän on yhdistänyt johdon niin, että täältä pääsee Rovaniemelle 
telefoonilankaa pitkin tarpeen vaatiessa.
 Sodankyläläiset puuhaavat kyllä omaa kylätelefoonia. Olen kirjoittanut observa-
toorion siihen osakkaaksi, sillä meille tulee siitä paljon hyötyä. Pyydän, että Tiedeakate-
mia suostuu rupeamaan yhtiön osakkaaksi.
 Niitä 10 isolaattoria [sähköeristettä], jotka Setä hyväntahtoisesti toimitti tänne, ei 
vielä tarvita, sillä entiset riittävät aivan täsmälleen. Mutta särkymän varalta ovat ne hyvät 
olemassa. Olin muuten itse aikonut tilata ne, kun ensin olin saanut alkulähetyksen. Siksi 
tuli viime kirjeeni siinä kohden epäselvä.
 Koneet ovat kaikki kunnossa saapuneet. Odottelen meteorograafia. Muuten en 
toistaiseksi tarvitse vielä Schulzen poikkeustankoa, sillä sen tarkoituksen, johon sitä oli-
sin tuonnottain tarvinnut, olen ratkaissut toista tietä tyydyttävästi ja lisäksi olen Wildin 
teodoliitin järjestänyt normaalikoneeksi, siksi kunnes Schulze on kokonaan kunnossa. 
Itse magneettien mittauksen suorittaisi Prof. Petrelius Teknillisellä korkeakoululla. Aina-
kin suositteli hän minulle syksyllä aparaattiaan.
 Aika on mennyt sangen tarkkaan koneiden parissa. Tuloksena on tähän asti, että 
horisonttaalikone on järjestetty temperatuurivaihteluihin nähden sangen riippumatto-
maksi, sillä viimeisten tulosten mukaan on temperatuurin muutoksista johtuva oikaisu 
mitättömän pieni.
 Kun saman saamme Lloydin191 vaakaan nähden ratkaistuksi, on vaikein osa suori-
tettu. Voin jo luvata, että ellei mitään onnettomuutta satu, työ pääsee alkuun ensi vuo-
den alusta. Samoin myös meteorolooginen puoli. Paraikaa laitetaan tilaa englantilaisille 
kopeille. Tuuliviirin olemme aikoneet pystyttää vapaalle paikalle, sillä vahtimestari väittää, 
että ulkohuoneen pääty on liijan heikko kestääkseen niin pitkää tankoa, jonka tarvitsemme.
 Muuten olen huomannut, että Assmannilla192 voidaan lukea ainoastaan -30° ja se 

190 Aarne Kivioja oli Sodankylän lennättimen johtaja. Hän kuului vuoden 1918 sisällissodassa Sodankylän 
valkoisen kaartin esikuntaan (Sodankylän verkkolehti 1.9.2012).

191 Laite on magneettikentän pystykomponentin (Z) mittauskoje.
192 Kyseessä on ilman lämpötilan ja kosteuden mittalaite, niin sanottu Assmannin tuuletuspsykrometri 

(Angervo, 1948). Laitteen kehitti saksalainen meteorologi Richard Assmann (1845–1918) 1880-luvulla.
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on täällä liika vähän. Voisiko siihen saada lämpömittareita, jotka osoittaisivat ainakin 
-38° - 39°. - Yhtenä iltana oli täällä jo sangen kylmä -32.5°.
 Sitten seuraa tässä mukana papereita, joille pyydän saada rahoja. Matkalaskun ase-
tin marraskuulle, vaikka se itse asiassa olikin jo syyskuussa, sentähden kun myöhemmin 
tekemäni Pawlowskin matkan matkalasku olen jo aikaisemmin jättänyt sisään. Seuraisi 
sitten lasku koneiden ja telefoonitarpeiden kuljetuksesta. Tähän laskuun liittyy vielä 
vuokra makasiinin vuokrasta Rovaniemellä, sillä minun täytyi syksyllä saada niille sija 
yksityisessä makasiinissa. Toivottavasti tämä vuokra ei tee isoja. Telefoonilaskut lähetän 
myöhemmin, sillä kaikkia en ole vielä saanut maksetuksi. Itse telefoonijohto kaikkineen 
tulee maksamaan noin 580:- s.o. noin 200 mk vähemmän kuin mitä telegraafilaitoksessa 
tehty lasku osoitti.
 Muutoin haluaisin tiedustaa, miten Tiedeakatemia tahtoo minun lähettävän vuosi-
tilin käyttämistäni rahavaroista. Pitää kai lähettää verifikaattilaskut sinne, vai voisiko ne 
antaa täällä luotettavien henkilöiden tarkastettaviksi. Mielelläni haluaisin jättää tämän 
puolen jo heti vuoden loputtua.
 Tuvan uuni vahtimestarin puolella on sangen huono ja se täytyy antaa tehdä 
uudestaan Ervastin laskuun jo tänä talvena. Hänelle on siitä ilmoitettu, muttei ei ole 
vastannut.
 Poronlihaa tulee aivan pian. Samoin kirjoitan kotia suksista. Molempien maksun 
ehtii sitten yhdessä, kun saan tiedon hinnoista.
 Lopuksi toivon Sedälle perheineen rauhaisia juhla aikoja ja onnellista uutta vuotta. 
Paljon terveisiä lähetän

Kunnioittaen
J. Keränen

Apulaiseni [Siiri Pajari] pyytää lähettää Sedälle terveisiä. - Jos Heickell193 kerran aikoo 
tutkia temperatuurikertoimia, niin eikö olisi edullisempaa ottaa ainakin 2: Chasselonia 
tutkimukseen.

193 Eero Heickell (Kuussaari) (1891–1978) oli Meteorologisen keskuslaitoksen laskuapulaisena 1911–1914. 
Hän oli mukana jääkäriliikkeessä ja palveli myöhemmin puolustusvoimissa yleten everstiksi saakka.
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No. 23

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Tähtelä 24.1.14

A.S.!

Pyydän anteeksi, etten ole voinut saada lihoja enemmän lähtemään ensiksikin sii-
tä syystä, ettei ennen saanut aivan tuoreita ja toiseksi siitä syystä, että koetin odottaa 
huokeampaa porolähetystä, sillä kaikki yhtiöt ovat kiskoneet hinnat ylös. Ensimmäisessä 
onnistuin toisessa en. Lähetys sisältää 32 kg poron paistia à: 95 p ja noin 10 poron kieliä: 
85 p pari. Kielet pyydän laskemaan siellä. Lähetyskustannukset täältä Rovaniemeltä pari 
markkaa. Sukset maksavat veljeni ilmoituksen mukaan yhteensä 15 mk - ja ne voi Setä 
tilittää tänne. - Muuten menee täällä aika hyvin. Lämpömittarit olivat unohtuneet viime 
lähetyksestäkin. Erikoisesti kaipaan minimilämpömittaria, sillä toinen särkyi pakkasilla.

Paljon terveisiä meiltä kaikilta

J. Keränen
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No. 24

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Tähtelä 6.6.14

A.S.

Eilen saavuin tänne. Rovaniemellä eivät vielä voineet sanoa auton kulusta mitään, koska 
vesi Kemijoessa on niin korkealla, ettei eräästä kohtaa Rovaniemen kohdalla pääse autol-
la yli eikä siinä oleva väliaikainen proomu kanna autoa. Muutenkin on tie Vikajärvelle 
asti sellaisessa kunnossa, ettei siinä pääse vielä autolla minnekkään. Sodankylän tie on 
kyllä paremminkin kuljettavassa tilassa. - Ensi viikolla sanotaan autoliikkeen koettavan 
alkaa. Koetan silloin saada järjestelyksi jonkin vuoron noin 17 päivän kohdalla. - Muu-
ten pyydän Sedän soittamaan Rovaniemeltä tänne, ellen ole ehtinyt lähettää tarkempaa 
tietoa.

Monet terveiset J. K:ltä
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No. 25

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 20 p. kesäkuuta 1914

Arvoisa Setä!

 Kiitän Sedän viime kirjeestä ja siinä olleista tiedonannoista! Kirjeessä olleista 
asioista haluaisin nyt vastata seuraavaa.
 Luulen ehtiväni Haatajan194 kanssa ennen elokuun auringonpimennystä takaisin. 
Muuten on matka, kuten myötäliitetyistä piirroksesta käy selville niin järjestetty, että 
elokuussa ollaan Kemijärven ja -joen seutuvilla, mistä on helppo pääsy Tähtelään.
 Mitä muutoin ohjelman suoritukseen tulee, voi Tähtelä ottaa osaa magneettiseen 
puoleen, aerologisiin havaintoihin, jos tarpeelliset välineet ovat tänne jo silloin saapu-
neet, ja osaksi meteorologisiin havaintoihin.
 Mitä muuten Wildin koneen lähettämiseen täältä tulee, en voisi siihen mielelläni 
yhtyä seuraavista syistä:
1):ksi Kone on vielä kesäksi asetettu pääteodoliitiksi, vaikka Schulzella myös havaitaan 
säännöllisesti ja mahdollisimman lähellä Wildin vastaavia mittauksia, sentähden että 
siten saadaan tarkka siirtyminen Wildin antamista arvoista Schulzen arvoihin. Samal-
la tulee määrätyksi Wildin horisonttaali intensiteettivakio Pavlovskiin nähden, koska 
Schulze on verrattu kesällä.
2):ksi Schulzen magneettiset ripustuslangat, ollen metallista, ovat liian jäykät antaakseen 
tarkkoja D:n arvoja, kuten jotkut mittaukset täällä ovat osoittaneet. Sentähden katsoin 
edullisemmaksi mitata D:tä vielä kesän aikana etupäässä Wildin mukaan. Syksyllä aijon 
koettaa korvata Schulzessa ainakin osan ripustuslangoista silkkilangoilla ja samalla kat-
soa, vaikuttaako se mitään horisonttaali intensiteettihavaintoihin.
3):ksi Käsittääkseni voi Ahvenanmaalla ottaa pimennystarkoituksiin sen vanhan teodo-
liitin, jota on käytetty Lemströmin aikana. Tämän teodoliitin voisi esim. asettaa poik-
keusasentoon ja silloin voisi mitata H:n vaihtelut pimennyksen aikana. Deklinatsionin 
vaihtelut saa hyvin helposti järjestetyksi jollain vanhalla Ilmalan magneetilla kiikarin 
ja asteikon avulla. Vanhaa teodoliitin voisi verrata siellä Chasseloniin. D:tä voisi myös 
jossain määrin, vaikka sangen epätarkasti mitata Hildebrandin nastamagneetilla.
 Jos Wild täytyy luovuttaa sinne Ahvenanmaalle, niin voisi se ehkä käydä päinsä 
elokuussa. Silloin olisi se paras lähettää suoraan Turkuun. Kaikissa tapauksissa jään kui-
tenkin siihen käsitykseen, että Tähtelän magneettinen työ kärsii siitä, jos Wild viedään 
täältä pois jo elokuussa.
 Tästä seikasta pyydän lähempiä tietoja Pudasjärvelle195.
 Lopuksi haluaisin tiedustaa, mitkä ehdot voin asettaa vahtimestarille, kun syksyllä 

194 Keräsen apulainen magneettisissa mittauksissa.
195 Keränen suoritti magneettisia mittauksia heinäkuussa 1914 Kuusamon ja Pudasjärven alueilla.
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kaikesta päättäen olen pakoitettu hankkimaan uuden ja pystyvän, koska vahtimestari 
tulee Tähtelässä olemaan aina raskaammassa asemassa kuin etelässä ja koska olosuhteet 
täällä sekä elintarpeisiin että työpalkkoihin nähden ovat poikkeuksellisen korkeat, olisi 
mielestäni Tiedeakatemian puolesta maksettava vuosittain 1200 - 1300. Silloin voi vaa-
tia häneltä enemmän työtäkin, ettei jokaisen pienen asian vuoksi tarvitse lähteä syrjästä 
hapuilemaan, mikä on sangen vaikeaa. Koska haluan saada kerta kaikkiaan sellaisen, joka 
samalla pitää huolen meteorologisista havainnoista ja sääsähkösanomista, niin olisi palk-
kaa korotettava. Olen ajatellut, että näillä ehdoilla täytyisi koroittaa palkka 140 - 150 
mk kuussa. Silloin pitäisi saada mies, jolle voi jotakin vaatiakkin, niin ettei virkailijoiden 
tarvitse suorittaa yksinkertaisimpia mekaanisia töitä. Vertauksen vuoksi mainittakoon, 
että Kemiyhtiön talossa maksetaan isäntärengille 125 mk + ruoka. Tästä seikasta toivon 
saavani myös ennen kesämatkan loppua lähempiä tietoja.

Paljon terveisiä Sedälle perheineen sekä laitoksen väelle Haatajalta ja

J. Keräseltä
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No. 26

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 11. p. elokuuta 1914

Arvoisa Setä!

 Kirjoitan jonkun verran näistä asioista täällä, toivoen, että Setä voi niihin kiinnittää vähän
huomiota.
 Sain kotiin tultuani viime perjantaina täällä Internationale Erdmagnetische Komission'in 
kirjelmän Schmidtiltä [Potsdamista], jossa kehoitetaan täkäläistä observatooriota ottamaan osaa 
yleiseen maamagneettiseen tutkimukseen auringonpimennyksen aikana. Ohjelman voimme 
suorittaa muussa suhteessa, paitsi ettemme voi järjestää pimennyksen ajaksi pikaregisteröintiä, 
koskei ole konetta siihen. Samassa kirjelmässä puhutaan myös ilmasähkön mittauksesta, mikä 
myös on mahdotonta täällä.
 Aikomukseni oli myös saada toimeen laajan laskuja pimennyksen aikana ja sen kahden 
puolen, mutten ole voinut ryhtyä hankkimaan sieltä tarpeellisia välineitä näissä olosuhteissa, 
kun junien kulut ja erityisesti tavaroiden saanti on ollut kovin hankalaa rautatietä myöten. 
Tällaisten esineiden kuljetus voinee olla vähän vaarallistakin näin sota aikaan196.
 Jos olosuhteet alkavat järjestyä normaalisiksi tulen syksymmällä Helsinkiin hakemaan 
leija y.m. tarpeita. Miten käynee pilot-pallojen laskemisasia?
 Sääsähkösanomat eivät ole voineet lähteä, kun telegraafista on tullut kielto.
 Tähän liitän lisäksi pari valtakirjaa, jotta saisin perityksi kesä- ja heinäkuun palkkiot. 
Kyllä kai ne voi lähettää postissa. Pyydän Sedän hyväntahtoisesti toimittamaan jonkun siellä 
laitoksella ottamaan nämä valtakirjat nimelleen, kosken täällä tiedä, ketä herroista on siellä 
nykyään käsillä.
 Matkalaskuni lähetän myös piakkoin.
 Olen ryhtynyt hankkimaan observatooriolle uuta vahtimestaria. Toivon saavani nyt sel-
laisen, joka voi ottaa huostaansa myös ilmatieteelliset havainnot. Tämä mainittu asia on sangen 
tärkeä sen tähden, että silloin voin kiinnittää nykyiset voimamme enemmän magneettisiin 
töihin. Aijon ruveta järjestämään vuosijulkaisua varten tunti - y.m- arvojen keskiarvolaskuja.
 Tähtelän korjaus - y.m. töistä kirjoitan pian Palménille [Tiedeakatemian varainhoitaja] 
ja kysyn, voiko Tiedeakatemia suorittaa niitä näin sota aikana. Joitakin välttämättömiä korja-
ustöitä, kuten seinien tilkitsiminen ja välikattojen täytteiden lisäys olisi kyllä välttämättömästi 
tehtävä talven varalta.
 Lopetan tähän ja toivon saavani sieltä vähän tietoa, onko kaikki olosuhteet ennallaan 
laitoksen y.m. meihin kuuluviin asioihin nähden.
 Terveisiä Sedälle ynnä muille tuttaville siellä lähetän. Hyvää vointia!

J. Keränen

196  Ensimmäinen maailmansota oli alkanut Euroopassa heinäkuun lopulla 1914.
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No. 27

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Tähtelä 26.8.1914

Arvoisa Setä!

 Lähetän tässä matkalaskuni ynnä siihen kuuluvan kuittilomakkeen, mikä olisi 
sitten varustettava päivämäärällä, kun lasku on saanut hyväksymisen. Yhteydessä seuraa 
myös valtakirja V. Väisälälle minun elokuun palkkiostani. Jos Sedälle sopii laitoksen 
rahavaroihin nähden, että matkalaskuni sisältö suoritetaan jo etukäteen ennen Senaatissa 
käynyttä tarkastusta, niin olisin sangen kiitollinen. Silloin pyydän osalla matkalaskua 
maksaa ensin oletetun 600:- etuoton.
 Lieneekö sinne saapunut eräs kirjeeni, missä oli valtakirjat kesä- ja heinäkuun 
palkkioista?
 Auringonpimennyspäivän197 registeroinnit olen jättänyt kopioimatta, koskapa 
itse paperit tulevat sinne lähetettäväksi eikä Meteorologisen laitoksen kiertokirjees-
sä auringonpimennyshavainnoista puhuta mitään näiden merkintäin lähettämisestä. 
Ainoastaan sille päivälle provisoorisesti asetetun termograafin tulos seuraa siinä mukana. 
Tämä termograafi oli asetettu Wildin koppiin. Paperilla olevat poikkiviivat ovat täysillä 
tunneilla 7a, 10, 11, 12, 1p, 2, 3, 6 ja 7p tehtyjen "Assmann" havaintojen samanaikaiset 
merkintähetket. Näistä arvoista voi johtaa termograafin konstantin kysymyksessäolevana 
vuorokautena.
 Jos auringonpimennyksen vaikutuksen selville saamisella on Laitoksen tutkimuk-
sessa hyötyä Tähtelän vastaavan päivän magnetogrammeista, niin lähetän ne haluttaessa. 
Tosin vaatii vielä vähän aikaa, ennenkuin voin antaa nämä arvot lopullisessa kunnossa, 
koska magnetogrammin konstantit voidaan vasta jonkun ajan kuluttua määrätä tarkasti.
 Siellä on kai Sedän puheilla käynyt Moberg täältä. Hän on nyt halukas tulemaan 
meille vahtimestariksi. Olen tarjonnut hänelle tavallisten etujen kanssa s.o. asunto, läm-
pö ja valo sekä niittymaa 1 - 2 lehmälle ja 1500:- [vuodessa]. Silloin hänen pitäisi tehdä 
myös juoksevat ilmatieteelliset havainnot. Hänellä tulisi olemaan oma hevonen, joka 
maksua vastaan tekisi observatorion ajotyöt. Tämän järjestelyn kautta säästyisi Tähtelä 
toistaiseksi hankkimasta omaa hevosta. Se olisi sangen suuri säästö, ainakin n. 500:- 
vuodessa, sillä hevosen pito tulee täällä kovin kalliiksi. Kirkkoherra Heickell arveli, ettei 
Valviosta ole [vahtimestariksi] "sillä hän on sellainen mies, joka ei viihdy kauvempaa 
missään työssä". Hän on kai Mobergia kehoittanut meille vahtimestariksi. Mobergilla on 
nykyään ekonoomisesti sangen ikävät ajat. Siksi täytynee hänen myödä talonsa ja päästä 

197 Maan lounaisimmassa osassa ja Ahvenanmaalla näkyi täydellinen auringonpimennys 21.8.1914 (Poutanen, 
2003; Lehti and Markkanen, 2010). Meteorologinen keskuslaitos oli organisoinut laajan geofysikaalisen ja 
meteorologisen havainto-ohjelman pimennyksen ajaksi. Hanke kuitenkin supistui vain ilmatieteellisiin ja 
geomagneettisiin havaintoihin, koska mittauksia varten Saksasta tilatut erikoislaitteet jäivät sodan vuoksi 
saapumatta Suomeen (Melander, 1915).
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ansaitsemaan. - Minulla on myös vahtimestariehdokas Kuusamosta. Tunnen miehen 
persoonallisesti. Hän kyllä myös kelpaa. Mutta Moberg olisi parempi näissä oloissa.
 Sitten vielä eräs asia. Nyt luultavasti Ervasti tulee vaatimaan Tiedeakatemialta lop-
pu urakkasummaa, 2000:-, joka on Ervastille korkoa kasvamassa. Koska nyt hänen omin 
lupinensa myömien puiden kohtalo on toistaiseksi ratkaisematta, eikä siis ole tietoa, 
pitääkö hänen niiden hinta suorittaa kruunulle tahi Tiedeakatemialle olisi mielestäni 
Tiedeakatemian otettava selko, tarvitseeko sen, s.o. Tiedeakatemian, suorittaa tämä sum-
ma tällaisessa tapauksessa, jolloin on samalla kysymys urakoitsijan epärehellisen menet-
telyn kautta hankitusta lisätulosta, jota urakoitsija ei hyvällä suostu maksamaan takaisin. 
Voihan olla niinkin, ettei Ervasti voi maksaa puiden hintaa takaisin, silloin kun asia on 
tullut ratkaistuksi.
 Samalla pyydän, että Setä hyväntahtoisesti toimittaisi minulle tänne sen yksityis-
kohtaisen selvityksen, jonka Ervasti oli laatinut Tiedeakatemialle urakkaa varten. Tässä 
selvityksessä on muistaakseni eräitä kohtia, jotka Ervasti on jättänyt täyttämättä, vaikka-
kin hän on ne merkinnyt kustannusarvioon.
 Koska urakoitsija on jättänyt puhdistamatta rakennuspaikan, vaikka se on urakka-
kontrahdissa ja laitoksen vahtimestari on osaksi puhdistanut - osaksi taas siihen käytetty 
hevosmiestä, olisi häneltä velotettava urakkasummasta 100:-, sillä niin suureen summaan 
kohoavat ainakin nämä työt. Jos niin vaaditaan, voin saada todistuksen siitä, että tämän 
summan edestä on täällä tehty puhdistustöitä.
 Toivon Sedälle hyvää vointia ja lepoa kovan Saksan matkan jälkeen!
 Paljon terveisiä.

J. Keränen
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No. 28

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 25. lokakuuta 1914

Arvoisa Setä!

 Koska Tähtelän nykyinen vahtimestari - joksi olen useista ehdokkaista mielestäni sopi-
vimpana valinnut Otto Mobergin - tekee nykyään juoksevat ilmatieteelliset päivähavainnot, 
pyydän saada tietoa siitä, kuinka paljon Meteorologinen Keskuslaitos maksaa hänelle siitä 
palkkiota.
 Puolestani olen ajatellut vahtimestarin palkkauksen järjestettäväksi seuraavaan tapaan:
 Hän saa toistaiseksi 1500:- rahapalkkaa, jonka ole luvannut Mobergille. Siitä tulisi 
Tiedeakatemian menosääntöön 1000:- ja loput, 500:- korvaukseksi mainituista havainnoista, 
koska vahtimestarilla aamusella muiden töiden takia on vaikea huoltaa sääsähkösanomien 
lähettämistä, olen ajatellut, että joku observatorion virkakunnasta tekee sen ja lisäksi pitää 
huolta siitä, että havainnot tulevat silloin suoritetuiksi, kun vahtimestari on välistä siitä 
estetty. Hänelle olen arvostellut korvaukseksi lopun 100:- siitä summasta, 600:-, joka keväällä 
luvattiin Tähtelälle ilmatieteellisistä havainnoista.
 Nyt pyydän saada tietoa, voinko järjestää havainnot jatkuvasti tälle perusteelle. Jos Kes-
kuslaitoksen puolelta on sopivampaa jokin toinen järjestely, olisi hyvä saada se tietää piakkoin, 
jotta voin ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Samalla olisi hyvä saada tietää, kuinka pitkän 
ajan perästä on Keskuslaitoksella tapa maksaa palkkio ilmatieteellisille havainnontekijöille.
 Koska edelleen Keskuslaitos vaatinee kuitin palkkioista havainnontekijöiltään, olen ku-
luvan vuoden ensi puoliskolta hankkinut sellaisen ja toimitan sen Helsinkiin muiden laitosta 
koskevien asiapapereiden kanssa.
 Pietariin lähetetään nyt sääsähkösanomia, kun täkäläinen konttori on saanut määräyk-
sen niiden vastaanottamisesta. Helsingistä ei kirjelmä puhu mitään, joten en tiedä, saako 
Meteorologinen Keskuslaitos myös säätiedot.
 Muuten menee elämä ja toiminta Tähtelässä tavallista kulkuaan. Viime aikoina olen 
määräillyt sekä Wildin että vaihtelukoneiden lämpötilakertoimia. Sitten olen Hildebrandilla 
määrännyt miirin198 azimutin noin 0.08' tarkkuudella.
 Ensi kuussa on aikomukseni tulla Helsinkiin. Silloin on aikomukseni esittää Tiedeaka-
temialle ensi vuoden menoarvio sekä lisäksi suunnitelma observatorion vastaisesta työstä ja 
hoidosta.
 Toivon Sedälle hyvää vointia. Paljon terveisiä!

Kunnioittaen

J. Keränen

198 Miiri on magneettisissa observatoriossa käytössä oleva kiinteä tähtäyspiste, jonka suhteen määrätään 
magneettinen pohjoissuunta absoluuttimittauksissa. Miirin atsimuutti tarkoittaa absoluuttihuoneen 
havaintopilarin ja miirin välisen suoran suuntalukemaa todellisen pohjoissuunnan suhteen.
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No. 29

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Tähtelä 26 p. maalisk. 1915

Arvoisa Setä!

 Pyydän vaimoni ja omasta puolestani kiittää Setää ja Professorskaa199 osanotos-
tanne suruumme200. Tulimme molemmat siitä hyvin iloisiksi. Kovin vaivaloisen matkan 
takia emme uskaltaneet ajatella hautajaisiin lähtöä, varsinkin kun olimme molemmat 
vielä väsyneitä edellisestä matkasta. Oleellisesti olikin isä saanut viimeisen pyyntönsä 
meihin nähden täytetyksi, kun kävimme häntä katsomassa.
 Olen tässä viime aikoina valmistanut julkaisun näistä Sodankylässä tekemistäni 
matkahavainnoista. Olisin hyvin kiitollinen, jos Setä lukisi sen läpi ja antaisi siitä arvos-
telun, voiko sen painattaa tässä muodossa. Kielellinen puoli kaipaa tietysti vielä korja-
usta. Jos Tiedeakatemia ottaa sen julkaisuihinsa, niin saanko Sodankylän observatorion 
menosääntöön ottaa tarkastusmenot. Kuten olen aikaisemmin sanonut, ajattelin kirjoi-
tustani ensimmäiseksi Tiedeakatemian magneettisessa sarjassa201. kirjoitan pian Korho-
selle, että hän hyväntahtoisesti toimittaisi sen jonkun kielen tuntijan läpiluettavaksi.
 Mutenian sadeaseman hoitajia olen Moberg'ilta kysellyt. Hän arvelee, että Korva-
sessa, noin 1 1/2 pk. SE:hen Muteniasta olisi eräs talollisenpoika Erkki Yli-Korva, joka 
voi hoitaa asemaa. Pidän häntä luotettavana miehenä. Sitten olisi Vuotson lappalaisky-
lässä Piera Magga - lappalainen - joka voisi myös hoitaa sadeaseman. Paikkakin hyvä 
Vuotsossa, sillä tämä talo on metsän keskessä. Kuuluvat olevan luku- ja kirjoitustaitoisia. 
Alempana kyllä olisi hyvä hoitaja tiedossa Suvannon kievarissa siinä, missä maantie 
menee Peuraniemen luona yli, emäntä M. Kunelius. Paikka hyvä, metsä lähellä joka puo-
lella. Mutta onko paikka liijan lähellä meitä, sillä väliä on 65 km. Sitten olisi seuraavassa 
kestikievarissa entisellä postinkuljettajalla Reeti Venäläisellä myös sopiva paikka. Pää-
siäismarkkinoiden aikana on ent. nimismies202 ollut meillä laskuapulaisena. Hän on ollut 
sihteerinä magnetogrammien tuntikeskiarvoja laskiessa ja sitten laskenut nämä mitatut 
arvot absoluuttisiksi mitoiksi. Näyttää siltä, että hänestä voisimme saada tavallisen hyvän 
laskuapulaisen. Aluksi en ole luvannut hänelle muuta kuin 70 - 80 penniä tunnilta. 
Mielelläni haluaisin koroittaa hänelle palkan ensi kuun alusta alkaen jo 1: mksi tunnilta. 
Onko muuten edullisinta, että hän kirjoittaa erityisen laskun aina kuukauden perästä 

199 Elsa Melander (s. Berg) (1876–1953).
200 Jaakko Keräsen isä, Aadolf Taavetinpoika Keränen, kuoli 1.3.1915. Hautajaiset pidettiin Paltamon 

Mieslahdella 15.3. (Kuvat 4 ja 5).
201 Tiedeakatemian magneettisen sarjan (Veröffentlichungen des magnetischen Observatoriums der Finnischen 

Akademie der Wissenschaften zu Sodankylä) ensimmäiseksi julkaisuksi v. 1921 tuli Sodankylä magneettinen 
vuosikirja 1914. Keräsen viittaama käsikirjoitus julkaistiin vasta vuonna 1973, mutta siitä on alaviite vuoden 
1914 vuosikirjassa (Keränen, 11.8.1915).

202 Henrik Gustav (Kyösti) Gummerus (1874–1937) oli Sodankylän läntisen piirin nimismies 1907–?.
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tunneittain, sillä on vähän vaikea saada hänen tuntejaan siihen palkkauslistaan, jonka 
me kuitattuna lähetämme sinne omia palkkioita varten. Hänen avullaan saamme ehkä 
jo ennen kesätöitä valmiiksi viime vuoden tuntikeskiarvot. Kohta on 4 ensi kuukautta 
valmiina.
 Muutoin menevät toimemme täällä tavallista menoaan. Magneettisesti on tämä 
alkuvuosi ollut häiriörikasta, sillä harvoin on ollut rauhallisia päiviä. Kuitenkaan ei ole 
vielä sattunut sellaisia myrskyjä, kuin viime vuonna. Valokuvauspaperit alkavat vaan hu-
veta. Olen ahdistellut navakanlaisesti niiden hommaajaa. Hän on kyllä pannut kaikkensa 
liikkeelle, mutta paperit ovat vielä Tukholmassa. Hän toivoo saavansa ne sieltä irti.
 Toivomme vaimoni kanssa Sedälle perheineen hyvää vointia. Sydämellinen terveh-
dys meiltä molemmilta.

J. Keränen



215

Jaakko Keränen – Suomen Sääprofessori 

No. 30

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 3 p. toukokuuta 1915

Arvoisa Setä!

 Lähetän tässä Sedän tarkastettavaksi "Ehdoituksen Tähtelän lisärakennuksille". 
Toivomme täällä Tähtelässä, että Tiedeakatemia olisi tilaisuudessa rahavaroihin nähden 
hyväksymään ehdoituksessa mainitut rakennukset. Pääsisimme siten monesta epäkoh-
dasta vapautumaan ja työskentely tulisi rauhallisimmissa olosuhteissa kiinteämpää.
 Samalla liitän mukaan magneettisen palkkiolaskun ja Herra Gummeruksen laskun 
laskutunneista. Korhoselle kirjoitan erikseen, että hän pitää huolen rahojen nostamisesta 
ja lähettämisestä.
 Setää ehkä huvittaa kuulla vähän tutkimuksistani lämpöelementeillä203. Kun en-
simmäinen valmistava koe juotoksella kupari/konstantan204 antoi tyydyttävän tuloksen, 
olen järjestänyt laitteen, jossa on rinnakkain 12 tällaista lämpöelementtiä. Kuparilangat 
kulkevat kaapelissa ja ovat toisistaan eristetyt silkkilangalla. Konstantaani langat eri 
elementeistä yhtyvät noin 4 metrin päässä elementeistä samaan lankaan, aivan niinkuin 
Setä ehdoitti. Konstantaanilanka on asbestilla eristettyä ja sitten paraffiinilla impregnee-
rattua [täytetty] Samallaisen eristyksen olen järjestänyt lämpöelementeille. Lämpöele-
mentit välittää maainduktorin galvanometriin elohopeakaapilla varustettu pöytä, jossa 
erään siirrettävän vivun käy havainnonteko näillä 12 elementeillä noin 8 - 10 minuutissa, 
joka aika menee sen takia, että galvanometri tekee joitakin heilahduksia kunkin poik-
keutuksen jälkeen ennenkuin on täydelleen asettunut. Kun galvanometrin herkkyyttä 
voi muuttaa ulkopuolella olevien astaattisten [säädeltävien] magneettien avulla, olen 
muuttanut sitä siksi, kunnes oli saavutettu sopiva herkkyys. Asteikko on siksi lyhyt, että 
nykyään voimme huoletta mitata noin 36° lämpötilaeroitukset. Suurimmat eroitukset 
eivät juuri tule usein kysymykseen muulloin kuin joskus talvella. Toisaalta ei voitane 
tällä lämpöelementillä Cu/konstantan mitatakkaan, sillä erään Jäger ja Diesselhorstin205 
tutkimuksen mukaan antaa tämä termoelementti pienille lämpötilaeroille aina 37° asti 

203 Systemaattiset mittaukset termoelementillä eri syvyyksillä aloitettiin observatoriossa marraskuussa 1915. 
Ne kestivät vuoden 1917 lokakuulle asti. Mittaustuloksista Jaakko Keränen laati yliopistollisen väitöskirjan 
"Über die Temperatur des Bodens und der Schneedecke in Sodankylä" vuonna 1920. Väitöskirja kuitenkin 
hylättiin syistä, joita käsitellään tarkemmin Luvussa 6.

204 Lämpöpareissa käytetään kahta metallilankaa, jotka on juotettu yhteen molemmista päistään, jolloin 
lämpötilaeroista johtuen syntyy sähköjännite ja -virta, joka voidaan mitata galvanometrillä. Lankapareina 
Keränen käytti kupari (Cu) - konstantan metalleja. Konstantan (kauppanimike) muodostuu kupari-nikkeli 
-seoksesta ja se antaa noin 3 millivoltin jännitteet 100 asteen lämpötilamuutosta kohden. 
Lämpösähköisen ilmiön keksi virolainen fyysikko Thomas Seebeck (1770–1831) vuonna 1821 (Lindell, 
2010).

205 Busch et al. (1958).
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sellaisia virtoja, jotka toteuttavat n.k. Avenariuksen206 yhtälöä
 
 E = at - bt2

 
[t on lämpötila, a ja b vakioita].
 Olen nyt kokeillut eri lämpötiloissa -10° - +36° näillä elementeillä. Koska toistai-
seksi on ollut vaikea käytettävänä olevilla apuneuvoilla saada tasaista lämpötilaa +20° 
yläpuolella, ovat tulokset vielä sillä välillä +20° - +36° epävarmoja. Sen sijaan on toisella 
välillä -10° - +20° siksi paljon havaintoja, että niiden nojalla voidaan sanoa seuraavaa: 
Lämpöelementit antavat temperatuurin, kun toinen juotospaikka on sulavassa lumessa, 
noin 0.1° tarkkuudella. Yleensä antavat kaikki elementit samassa lämpötilassa yhtäläisen 
poikkeuksen. Jokunen harva tekee sentään pienemmän poikkeuksen, riippuen luultavasti 
erilaisesta johtokyvystä tahi jostakin muusta.
 Kun graafisesti asetetaan poikkeukset paperille asteikon osat abskissana [vaaka-ak-
selin luku] ja lämpötila ordinaattana [pystyakselin luku], saadaan tulokseksi suora viiva 
viimemainitulla välillä -10° - +20°. Suuremmalla lämpöerolla näyttää tulos muuttuvan 
sellaiseksi, että lämpötila saadaan poikkeuksetta toisen asteen yhtälöllä. Ne temperatuu-
rit, jotka ovat välillä -0.5° ja +0.5° näyttävät tulevan vähän epävarmoja, luultavasti liian 
heikon virran takia.
 Muutoin olisi metallipari Ag/Cu [hopea/kupari] erittäin edullinen tällaisissa 
mittauksissa, sillä silloin on lämpöelektromotoorinen voima suorastaan suhteellinen 
juottopaikkojen temperatuurieroon (Gaugain207 on tutkinut). Mutta hopealanka lienee 
aika kallista käytettäväksi.
 Tutkimuksiani jatkan, kun aikaa alkaa riittää. Kesän tuulen aijon kaivauttaa osan 
elementeistä maan sisään.
 Toivon Sedälle perheineen hyvää vointia. Paljon terveisiä vaimoltani ja minulta.

 Kunnioittaen

J. Keränen

206 Mikhailo Avenarius (1835–1895) oli venäläis-ukrainalainen fyysikko, joka tutki erityisesti lämpösähköistä 
ilmiötä (Keränen, 1920b).

207 Jean-Mathée Gaugain oli ranskalainen sähkömagnetismin tutkija, joka vaikutti 1850-1870 -luvuilla.
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No. 31

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 11 p. elokuuta 1915

Arvoisa Setä!

 Lähetän täten laskun kuluneen kesän matkoista. Laskun olen laatinut siten, että 
lähtökohdaksi olen ottanut Tähtelän, koska se on vakituinen asuinpaikkani. Koska tällä 
tavalla menetän vapaan matkan Helsinkiin, toivon kumminkin, että magneetikkona olen 
oikeutettu edelleen laskemaan yhden virkamatkan vuodessa Helsinkiin. Säästyväthän 
kaikissa tapauksissa minulta koneitten tarkistusmatkat Pawlowskiin, sillä mitään oleellis-
ta hyötyä niistä ei liene.
  Olen viime keväännä valmistanut selityksen vuosien 1911 ja 1912 magneettisista 
töistä ja redusoinnut ne ajankohtaan 1910.5, jonka olemme saaneet Pawlowskista. Tässä 
yhteydessä on herännyt se ajatus eikö olisi myös työn arvolle eduksi, että julkaisuihin liite-
tään tutkittujen alueiden provisooriset magneettiset kartat D-, H- ja I -viivojen kanssa. 
Koska emme ole vielä selvillä kaikkien niiden tekijäin suuruudesta, kuten vuorokautisen 
vaihtelun muuttumisesta eri leveysasteilla, vaihtelujen erilaisuus eri paikoissa y.m., mitkä 
tulevat lopullisessa redusoinnissa kysymykseen, ei lopullisia karttoja voida piirtää. Graa-
finen esitys lienee tällöin parempi. Näiden karttojen kautta tulisivat julkaisut saamaan 
havainnollisemman asun ja niitä voisivat jo aikaisemmin käyttää hyväkseen insinöörit, 
metsäherrat, geologit y. m. Vai olisiko edullisinta julkaista näitä karttoja erikseen suomeksi?
 
Tekstin208 olen kirjoittanut saksaksi, koska löytyi aikaisempi luonnos tällä kielellä 1911 
töiden julkaisuun. Keväällä tiedustelin Helsingistä englanniksi kääntäjää, mutta huonolla 
tuloksella. Nykyisissä olosuhteissa ei liene mahdollinen saksaksi julkaista. Ehkä laitos 
siellä voisi ehdoittaa sopivaa kääntäjää. Tieteellisen terminologian luulen osaavani siksi 
hyvin, ettei hulluuksia pääse tekstiin.
 Viime vuoden tuntikeskiarvojen lasku absoluuttisiksi suureiksi on Tähtelässä 
loppupuolella, joten pian voidaan ryhtyä valmistelemaan lopullisia taulukoita. Herra 
Gummerus on täysin perehtynyt tähän työhön. Käsitykseni on, että olemme saaneet 
hänestä hyvän laskija Tähtelään.
 Koska piakkoin voin ryhtyä valmistelemaan tekstiä ensimmäiseen vuosikirjaamme209, 

208 Kyseinen julkaisu jäi käsikirjoitukseksi, koska saksankielisiä julkaisuja ei sota-aikana saanut painaa Venäjän 
sensuurimääräysten mukaan. Käsikirjoitus löytyi 1970-luvun alussa ja se painettiin sellaisenaan Sodankylän 
observatorion 60-vuotisjuhlajulkaisuun vuonna 1973 otsikolla Keränen, J.: "Über die Verteilung des 
erdmagnetischen Feldes in Sodankylä" (Keränen, 1973a). 

209 Sota-ajan vuoksi vuosikirjan painaminen lykkääntyi aina vuoteen 1921 asti. Vuosikirja, "Ergebnisse der 
magnetischen Beobachtungen des Observatoriums zu Sodankylä im Jahre 1914", oli samalla Suomalaisen 
Tiedeakatemian uuden julkaisusarjan, "Veröffentlichungen des magnetischen Observatoriums der Finnischen 
Akademie der Wissenschaften zu Sodankylä" ensimmäinen numero (Keränen, 1921b).
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haluaisin tietää, millä kielellä Tiedeakatemia haluaa sen julkaistavaksi. Ehkä Englannin 
kieli on sopivin. Tosin ei taitoni ole tässä kielessä kovin vankka, täytynee turvautua kään-
täjään. Jotakin pystyn sentään saamaan esille.
 Koska siitä Enontekiölle hukkaantuneesta poikkeusmagneetista ei ole kuulunut 
mitään, pitäisi nyt talven aikana koettaa saada tilatuksi uusi. Chasselonilta Pariisissa. 
Samalla olisi ehkä lähetettävä sinne matkateodoliitin kaukoputken hiusristikko, ellei 
Rasmussen210 kykene sitä uudestaan laittamaan. Langat ovat siinä niin hygroskooppisia, 
että vääntyilevät sadesäillä.
 Aikomukseni on tulla käymään Helsingissä ensi kuun loppupuolella, sillä useat 
asiat näyttävät tarvitsevan lähempää selvittelyä.
 Muutoin voimme täällä hyvin. Paljon terveisiä Sedälle perheineen ja tuttaville 
laitoksella meiltä Tähtelästä. - Hyvää vointia!

Kunnioittaen

J. Keränen

210 Vilhelm Rasmussen-Falck (1861–?) oli tanskalainen mekaanikko, joka oli Suomen Tiedeseuran 
ylläpitämän hienomekaanisen verstaan johtaja Helsingissä vuodesta 1894 lähtien (Lehti and Markkanen, 
2010). Hänen työpajansa tuotteita olivat monet Helsingin tähtitieteellisen observatorion astronomiset 
kojeet ja tutkimuslaitoksien geofysikaaliset instrumentit kuten esimerkiksi Merentutkimuslaitoksen 
ensimmäiset mareografit.



219

Jaakko Keränen – Suomen Sääprofessori 

No. 32

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä, 26 p. elokuuta 1915

Arvoisa Setä!

 Kiitän kirjeestä ja siinä olleista asioista. Minulta näkyy viime keväänä kesämatkalle 
lähtiessä jääneen ilmoittamatta, että sain kyllä matkalle lähtöni edellä Sedän kirjeen. 
Pyydän anteeksi, etten ole siitä mitään maininnut kesäkirjeessäni.
 Lähetän nyt matkalaskun korjattuna takaisin. Sen olen nyt kirjoittanut aivan 
saman periaatteen mukaan kuin vuosi sitten. Ajat olen pannut samaan jaksoon, ettei 
matkapäivissä tulisi sekaannusta.
 Mitä siihen tämänsyksyisen Pawlowskin matkaan tulee, voin kyllä pistäytyä siellä 
Chasselonin kanssa. Kunhan muuten vaan olosuhteet tulevat olemaan sellaiset, että sin-
ne on tavallinen pääsy. Muuten teen paraikaa kesäkoneilleni täällä vertaushavaintoja ja 
tutkin Chasselonin antamia arvoja sen metoodin mukaan, mitä olen käyttänyt loppuke-
sällä. Koska Tähtelän normaalikone - Schulze - on viime vuonna tekemieni havaintojen 
perusteella Pawlowskissa asetettu Pawlowskin normaalikoneen mukaan ja siis meidän 
magnetogrammeista saatavat H:n [horisontaalikomponentin] arvot osoittavat Pawlows-
kin arvoihin liittyviä arvoja, ei käsittääkseni pitäisi vielä tänä vuonna olla juuri min-
käänlaista eroa Pawlowskin ja meidän H-arvojen välillä. Kun Tähtelän koneet asetettiin 
Wild'in mukaan, joka oli verrattu Pawlowskissa syksyllä 1913, teki siirtyminen Wildin 
antamista arvoista Schulzen arvoihin, jotka olivat laskettu mainittujen v. 1914 tehtyjen 
vertaushavaintojen perusteella, -3.4 γ. Tämä arvo on nyt sillä rajalla, jonka Wild antaa 
tarkkuusrajaksi. Schulzella tulee nähtävästi vähän korkeampia arvoja.
 Lämpöelementeillä on tehty päivittäisiä havaintoja sitten kesäkuun alusta läh-
tien. Toinen juotospaikka on ollut sulavassa jäässä ja toiset seuraavalla tavalla: I 160 cm 
maan pinnasta, II 80 cm, III 40 cm, IV 20 cm V 10 cm ja VI 0 cm, s.o. maan pinnalla. 
Elementit ovat asetetut maan pinnan alla siten, että luonnolliseen karkeahiekkaiseen 
kankaaseen on porattu vaakasuorat reijät mainituilla syvyyksillä. Näihin reikiin on 
ensin työnnetty savitorvet, joiden sisään on vuorostaan työnnetty keppi, jonka sisällä on 
johtolangat. Juotospaikka on torven päästä noin 3 cm siten, että ilmalla torven päästä on 
vapaa pääsy juotosnupin ympärille. Sitäpaitsi on savitorvet noin 30 cm pituisia pätkiä, 
joiden välistä ilma pääsee savitorven sisään. Itse keppi on ensin halaistu ja sitten puolis-
kot sidottu langalla yhteen. Halkeamasta on myös ilmalla pääsy johtolankoihin pitkin 
koko torvea, jonka pituus on noin 1.5 metriä. Koska lämpötilavaihtelut maan sisällä ta-
pahtuvat verrattain hitaasti, pitäisi ylläolevalla järjestelyllä saada lämpötila juotospaikassa 
pysymään siinä, mikä se on vastaavassa maakamarassa. Sitäpaitsi on ollut 2 lämpömitta-
ria: toinen maan pinnassa ja toinen vaakasuorassa asennossa 10 cm syvyydessä.
 Nyt en ole ehtinyt vielä tarkastaa kesän havaintoja. Erään erehdyksen takia, 
loppuivat jäät noin 15 päivä t.k. Siitä lähtien on käytetty kaivovettä, jonka lämpötila on 
noin +5° - 7°.
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 Näyttää kuitenkin siltä, että poikkeukset ovat vähän pienenneet siitä, mitä sain 
viime keväänä. Keväällä koetimme käyttää jäätä varten termospulloja. Silloin sattui se 
merkillinen seikka, että molemmat pullot olivat vaimollani räjähtäneet rikki jostakin 
tuntemattomasta syystä.
 Nyt olen juuri saanut 2 termospulloa, joilla aijon ruveta järjestelmällisesti otta-
maan selkoa, muuttuuko koneen herkkyys eli ehkä onko virta eri ajoilla voimakkaampi. 
Sitä varten olen ajatellut asettaa ulkona aina yhden juotoskohdan toiseen termospul-
loista, joka on täytetty vedellä, minkä lämpötilan mittaa lämpömittari. Kun tällä paris-
tolla tehdään aina havainto, on meillä samalla kontrolli havaintojen antamista arvoista. 
Nyt tarvitsisin jonkun lämpömittarin, mieluimmin sellaisen, jonka oikaisut ovat mää-
rätyt, jotta saisin luotettavia tuloksia.. Jos laitoksella olisi luovuttaa joku lämpömittari 
käytettäväkseni, olisin siitä erittäin kiitollinen. Täällä on kyllä parikin tavallista havain-
tolämpömittaria, mutta toisella on se paha vika, että siinä välistä katkeaa elohopeapat-
sas. Assmann'in yhtä varalämpömittaria en taas mielelläni ottaisi käytäntöön, koska 
nykyisissä olosuhteissa on vaikeaa saada uusia.
 Muuten on täällä tänä kesänä nostettu lattiat ja täytettä on pantu kovasti lisää. 
Ervasti näkyy hutiloineen aika tavalla lattioita täytettäessä. Toisen ullakkokamarin 
lattian niskapuut olivat siinä määrin lahoneet, että täytyi panna uudet.
 Nyt pitäisi alkaa nostaa observatoriopuolen lattioita. Vaihtelukoneet täytyy 
seisauttaa ainakin joksikin päiväksi. Tämä rakennus jäi vuosi sitten tilkitsemättä. Nyt 
on koetettu saada tilkkeitä, mutta toistaiseksi huonolla menestyksellä. Ainakin lattiat 
voidaan tiivistää ja tarkistaa. Ennen tämän työn päätyttyä en uskalla lähteä matkalle.
 Rakennuspuuhiin on aikomus ryhtyä ensi kuussa. Nyt olemme tuumineet täällä 
sen muutoksen keväälliseen ohjelmaan, että rakennutetaan tallirakennus aivan erikseen. 
Tämä rakennus tulisi poikkipuoliin nykyisen ulkohuonerakennuksen taa siten, että sen 
keskikohta tulisi nykyistä lantaliiteriä vasten. Tallin sivuhirret jatkuisivat noin 3 metriä 
seinästä ulkohuoneseiniä kohden. Tämä tila on ajateltu lantaliiteriksi tallista ja osaksi 
navetasta tulevalle lannalle. Nykyinen lantaliiteri uhkaa olla kovin pieni. Välille jäisi 
sitten 3 - 4 metriä leveä sola, josta sopisi ajaa hevosella.
 Tällä järjestelyllä voitamme sen, että kaikki hevostoimet siirtyvät silloin varsinai-
selta pihalta pois, ja siten voimme saada ulkoasun pihalla paremmaksi. Tässä tapaukses-
sa jää entinen halkovaja koskematta. Itse ulkohuoneriviä on taas ajateltu jatkettavaksi 
N:ää [pohjoista] kohden 2:lla huoneella. Ensimmäinen tulisi olemaan rehusäiliönä 
ja toinen N-päässä vaunu- ja ajopeliliiterinä. Näihinkin voidaan järjestää ovet tallin 
pihalta. Koska tämä suunnitelma on mielestämme käytännöllisempi kuin keväällinen, 
saanen kai ryhtyä puuhiin sen toteuttamiseksi. Silloin ei tarvinne ajatella, että ilmaan-
tuu pitkiin aikoihin puutetta ulkohuoneista.
 Tallirakennuksen urakanottajia tarjoutuu noin 500:-, kun vedämme observatorion 
puolesta hirret paikalle. Hirsien veto tekee ehkä enintään 100:- Ulkohuonerivin jatko 
pitäisi tulla ehkä vähän helpommalla.. Näin ollen riittänee summille se menoarvio, 
jonka keväällä laadin ulkohuoneriviä varten, verrattain hyvin.
 Vahtimestarin rakennuksen teko saa jäädä talvemmaksi, sillä kaikissa tapauksissa 
on meidän tämän talvi tultava toimeen vanhalla järjestelyllä. Tästä rakennuksesta aijon 
vielä keskustella lähemmin Helsingissä.
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 Asuinrakennus ja ranta on aidattu tänä suvena. Ensi keväänä täytyy hankkia jon-
kinlainen aitaus observatoriopuolen ympärille.
 Toisista asioista ehdimme keskustella siellä Helsingissä.
 Terveisemme Sedälle perheineen sekä tuttaville laitoksella.
 
Kunnioittaen

J. Keränen
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No. 33

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Tähtelä 28 p. marrask. 1915

Arvoisa Setä!
 
Aikomukseni on ollut jo varhemmin jutella puuhista ja töistä täällä Tähtelässä, mutta 
monellaiset asiat ovat kulloinkin johtaneet huomioni toisille tahoille.
 Helsingistä palattuani järjestin aluksi maaperä- ja lumitutkimukset. Kaivautin 
kaikki elementit ylös ja tarkistin ne. Alimman sijaan, joka oli antanut aivan kummallisia 
arvoja, sijoitettiin toinen. Siellä ei ollut kosteutta lähellä kuten syksyllä arveltiin, vaan 
elementin vika johtui siitä, että Constantanilanka oli eräästä kohti vikautunut ja sitten 
katkennut. Tämän tarkastuksen jälkeen on samallainen vika tullut siihen elementtiin, 
joka on asetettu 80 cm maan sisään. Koska näin talvella ei voi sitä korjata, jääpi tämä 
syvyys mittaamatta. Mittauskohtia on näin ollen: a) maan sisässä 0, 10, 20, 40, 120 ja 
160 cm syvässä; b) tällä haavaa 10, 20, 30 cm maan pinnasta ylös lumessa sekä lumen 
pinnalla.
 Mitä nyt poikkeusarvoista voi päätellä, näyttävät tulokset siksi hyviltä, että 0.1°:n 
tarkkuus on taattu. Luettu poikkeusarvo tulee olemaan noin +0.03° a 0.04°, mutta tähän tulee 
lisäksi eräitä häiritseviä faktoreita, kuten magneettisen kentän vaihtelut, temperatuurin muu-
tokset termospullossa y. m., ettei juuri voitane laskemistarkkuutta alle 0.1°:n laskea. Suurempi-
enkin magneettisten myrskyjen aikana tehdyt havainnot ovat tämän tarkkuusrajan puitteissa.
 Aikani ei ole vielä sallinut useampaa kuin 3 havaintosarjaa päivää kohden, 8a, 2p, 
9p. Kun lunta tulee enemmän on ainakin joskus tehtävä tiheitä mittauksia, jotta vaihte-
lujen kulku sisäänpäin käy selville.
 Olen valmistellut meidän ensimmäistä vuosijulkaisua. Tässä työssä johduin entistä 
tarkemmin käsittelemään vaa'an211 antamia arvoja. Tuloksena muokkauksestani on ollut, 
että vaaka meillä, kuten muuallakin observatorioissa on asianlaita, osoittaa välistä epäva-
kaista toimintaa. Se muuttaa joskus yhtäkkiä tasapainoasentoaan, mikä ilmenee käyrällä 
äkillisenä hyppäyksenä. Hyppäyksen suuruus on sangen vaihteleva aina sellaisiin määriin, 
mikä tekee 50 - 60 γ V:n [vertikaalikomponentin] arvossa. Mahdollisuuden mukaan 
olen nyt koettanut kussakin tapauksessa tutkia äkillisen hyppäyksen syyn ja sen mukaan 
eliminoida sen vaikutuksen. Tämä työ on ollut aika hidasta. Sen kokemuksen nojalla, 
joka minulla on nyt tästä asiasta, on meidän vaa'an antamat tulokset ensi vuodelta, noin 
10 à 15 γ:n paikkeilla varmoja. Välistä voi olla lyhemmän aikaa isompikin virhe. Jotta 
tarkkuus on tässä kojeessa pieni osoittaa seuraava differentialikaava, joka antaa meillä 
virheen niiden absoluuttisten mittausten tuloksista, joista määrätään kantaviivan arvo:

211 Kyseessä on niin sanottu Lloydin magneettinen vaaka, jossa vaakasuoran magneetin kallistuskulman 
muutokset ilmoittavat magneettikentän pystykomponentin V vaihtelut (Chapman and Bartels, 1940). 
Laitteen oli suunnitellut irlantilainen fyysikko Humprey Lloyd (1800–1881).
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∆V(γ) = 3.82(γ) ∆H + 54.51(γ) ∆I(')

s. o. 1 γ:n virhe H:ssa tekee 3.8 γ V:ssä ja 0.1' virhe I:ssä tekee 5.4 γ V:ssä.
 Luultavasti saan tämän vuoden aikana käsikirjoituksen valmiiksi. Saan kai sitten 
lähettää sen Sedälle, että Setä hyväntahtoisesti lukisi sen läpi ja tarkastaisi sen sisällön, 
että sopiiko se suunnittelemassani muodossa painettavaksi. 
 Tallirakennus on nyt valmistunut. Siinä on sija 3:lle hevoselle, joten vieraatkin 
saavat talvella hevosensa suojiin. Tämä rakennus ja siihen liittyvä lantamaja tulevat nyt 
maksamaan noin 700:- kaiken kaikkiaan.
 Vahtimestarirakennusta on myös suunniteltu. Sellaisesta rakennuksesta, jossa on 
tilava pirtti, 2 kamaria ja porstua, pituus 14 metriä ja leveys 7 metriä, vaatii urakkasumma-
na - jos Tähtelän puolesta vedetään hirret ja kivet sekä savi paikalle - paikkakunnan paras 
rakentaja 2 800:- mk. Koska kirkkoherra [Heickell] y.m., joilta olen asiaa kysellyt, puolta-
vat mainittua miestä (Karjalainen) ja sanovat summan kohtuulliseksi, haluaisin nyt kysyä, 
saanko tehdä urakkasopimuksen tuosta summasta Karjalaisen kanssa. Hirsien ja kivien 
veto tullee kai maksamaan noin 400:-. Sen olen ajatellut annettavaksi Mobergin hevoselle, 
jotta Moberg saisi sivuansiota, mitä hänen asemassaan oleva mies kyllä kipeästi tarvitsee.
 Tämän ohjelman mukaan näyttää siltä kuin tarvittaisiin noin 500:- mk:n lisämää-
räraha, jotta vielä saisimme ajokaluvajan ja yhden heinäsuojan. Silloin olisi ulkohuone-
puolemme täydelleen valmis.
 Nyt pitäisi saada Tiedeakatemialta jonkinlainen päätös noista rakennuspuista, 
jotta saisi puunoton tehdyksi ennenkuin tulee lunta kovin paljon. Kuten syksyllä oli 
puhetta, pitää metsähallitus tarpeellisena saada tuollainen päätös. Päätöksen lähettämi-
nen asianomaisen pyynnön kautta Metsähallitukseen käynee kyllä täältäkin päinsä, kun 
käytän Forsströmiä apuna, ellei Tiedeakatemia toimita pyyntöä perille.
 Ensi vuoden menoarvioehdotuksen lähetän piakkoin sinne, jotta Tiedeakatemian 
Magneettinen Komissioni ehtii sen hyvin tarkastaa ja päättää ensi kuussa.
 Nyt olen hankkinut Mobergin välityksellä Setää varten jo aluksi poronlihoja. Pal-
joa ei ole vielä, noin 24 kg paistilihaa. Lisää saa kai pian, sillä nyt on ensikuussa poro-
neroituksia useampia. Näiden lihojen takia haluaisin nyt tietoa siitä, kuinka paljon saan 
ostaa Sedälle niitä. Tohtori Korhoselle kirjoitin asiasta myös, jos hän haluaa saada, niin 
lähetän yhdessä. koska tulee helpommaksi. Lähettäminen käy vasta sitten päinsä, kun 
sinnekkin tulee kylmä.
 Meillä on nyt pakkasta aivan tarpeeksi. Huoneet alkavat olla aika hyvästi täytetyt, 
koska pysyvät verrattain lämpiminä. Akkunain pielet ovat vaan vähän hataroita.
 Muuten on minulla kunnia ilmoittaa, että meille on tullut pikku tyttö212.
 Toivomme Sedälle perheineen hyvää vointia! Terveisiä vaimoltani ja minulta.

Kunnioittaen

J. Keränen

212 Tytär Anna-Liisa (1915–2004) syntyi 15.11 (Kuva 34).
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No. 34

Lähettäjä: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos 
Vastaanottaja: Jaakko Keränen, Sodankylän observatorio

[Marraskuun lopulla 1915]

H. V.

Kun kirjoitin viime kirjeen Sinulle olin vielä toivossa voida järjestää Sodankylän obser-
vatorion asiat ehdoittamaasi suuntaan. Nyt on kuitenkin selvillä, että meidän täytyy teh-
dä observatorion suhteen suuria rajoituksia. Ajat ovat niin vakavia, ettei ole mahdollista 
ajatella valtionapua tulevaksi vuodeksi [vuodelle 1916] ja Akatemian rahavarat observa-
toriota varten ovat kovin pienet. Tästä syystä on kysyttävä, mikä on edullisempaa suurilla 
uhrauksilla ylläpitää observatoriota vielä joku vuosi eteenpäin nykyisessä kunnossa 
tahi kokonaan muuttaa suunnitelma ja järjestää observatorio siksi kuin olot parantuvat 
vaan suuremmaksi meteorologiseksi observatorioksi, jossa kesän aikana, kun magneti-
sia töitä tehdään maassamme, itsestään piirtävät koneet tukisivat tutkimustyötä. Siten 
voisi observatorio yhä pysyä Akatemian hallussa ja kuitenkin täyttää tärkeän tehtävänsä. 
Toinen ehdoitus on, että observatorio jätettäisiin Meteorologiselle Keskuslaitokselle ja 
semmoisenaan ehkä vielä joku vuosi voisi toimia talvenkin aikana. Näyttää kuitenkin 
epävarmalta voisiko tämäkään ehdoitus nykyaikana käydä päinsä. Joka tapauksessa ovat 
lisärakennukset nyt lykättävät siksi kuin Akatemia saa kantansa selville tässä suhteessa. 
Olen pitänyt välttämättömänä ehtona, että observatorio nykyisessä kunnossaan saa pysyä 
tulevaan syksyyn saakka. Tahdon kuitenkin jo selvittää Sinulle mikä on maaperä.
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No. 35

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 7 p. joulukuuta 1915

Arvoisa Setä!
 
 Saan täten lähettää Tähtelän menoarvion [vuodelle 1916] Suomalaisen Tiedeakatemian
Magneettiselle Komissionille tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Summa on verrattain 
korkea. Siihen on otettu menoarvio kokonaisuudessaan, ikäänkuin Tiedeakatemia yksin 
suorittaisi kaikki kulut Tähtelästä. Jos Meteorologinen Keskuslaitos edelleen palkkaa las-
kuapulaisen ja osaksi apulaisen, ei menoarvio nouse kohtuuttomiin, varinkin kun nämä kaksi 
ensimmäistä toimivuotta ovat Tiedeakatemialle jättäneet Tähtelää varten myönnettyihin 
varoihin nähden melkoisen säästön. Lisärakennuksista voisi, jos näyttää tarpeelliselta säästä-
väisyyden kannalta katsoen jättää myöhäisempään aikaan ajokaluvajan teon.
 Kuluneen vuoden alkuperäiset laskut ja tilikirjan lähetän, jos katsotaan tarpeelliseksi 
- viime vuonna ei sitä erityisesti tarkastettu - ensi vuoden alussa, kun vuoden koko tuki on 
valmis, sinne Helsinkiin.
 Jään odottamaan tietoa menoarvion tarkastuksen tuloksista.

Tähtelän menoarvioehdoitus vuodelle 1916 (Supistettu ehdoitus)

Palkkoja: Johtaja 2 000:-
  Apulainen 1 560:-
  Vahtimestari 1 000:-
  Korvaus niitystä  100:- Yht. 4 760:-

Ylläpito: Lämpöä 150:-
  Valaistus ja rekist. lampun kulutus 250:-
  Valokuvauspaperi ja kemikaalit 240:-
  Palovakuutus 150:-
  Hevostyöt 360:-
  Satunnaisia varten 250:- Yht. 1 400:-

Rakennukset: Huoneiden tiivistys 150:-
  Ullakkokäytävän järjestäminen 150:-
  Aidanpanokust. 40:- Yht. 340:-

    Summa 6 500:-

 Terveisiä!

Kunnioittaen 
J. Keränen
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No. 36

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 25 p. joulukuuta 1915

Arvoisa Setä!

Paljon kiitoksia Sedän kirjeestä! Pyydämme vaimoni kanssa kiittää Setää ja Profes-
sorskaa onnitteluistanne tyttäremme syntymän johdosta. Samalla saamme toivoa, että 
ensikesäisestä matkasuunnitelmasta Tähtelään tulee tosi.
 Koska Tiedeakatemialla näyttää taas olevan vaikeaa järjestää Tähtelän ekonoomi-
puolta, olen suunnitellut uuden menoarvion, jossa olen ottanut huomioon kaikki ne erät, 
jotka voi siirtää tulevaisuuteen ja jakanut menoarvion Tiedeakatemian ja Meteorologisen 
laitoksen kesken. Niitä on: rakennuslaajennukset, sillä täytyyhän vielä tulla toimeen näis-
sä tiloissa, kun kerran kaksi vuotta on voitu, vaikka hankaluuttakin on. Kattojen tervaus 
ei liene niin välttämätön. Kirjoitus ja laskutarpeissa on ehkä liikaa. Sitten olen kyllä 
lisännyt 100:- mk:lla korvausta puuttuvasta niitystä, koska isojakoselkkauksen vuoksi ei 
Tähtelä saa nauttia alueellaan olevia niittyjä sen tulkinnan mukaan, jota maanomistajat 
täällä ajavat. Tämä lisä tulisi minulla olemaan hyvityksenä, kun luovun palkanlisäpyyn-
nöstä. Koska nyt magneettinen kenttätyö vaatisi kaikissa tapauksissa väliaikaisen kesä-
observatorion Lappiin suunnilleen 3 kk, niin olen sen ohjelman mukaan, jota kuluvana 
vuotena on noudatettu, laskenut toisen menoarvion Meteorologiselle Keskuslaitokselle. 
Tämä Meteorologisen Keskuslaitoksen osa sisältyi lähettämääni menoarvioehdotukseen, 
kuten kirjeessäni on huomautettu. Jätän siis nämä molemmat ehdotukset sinne, toivoen, 
että niistä olisi hyötyä Tähtelän asioita järjestettäessä. Sen summan alapuolelle, joka 
niissä on mainittu, en voi luvata tulevamme toimeen tänä aikana. Jossakin voi olla liikaa 
joku vähä, mutta toisissa voi mennä taas yli.
 Porolihoja lähetän piakkoin. Sedälle tulee noin 40 kg:n paikkeilla. Nykyään, kun 
täällä on Inarin tiellä Jäämerelle rahdinkuletuspuuhia, ja porot kalliita, ei voi saada juuri 
enempää kunnollisilla ehdoilla. Kieliä koetan hankkia, mutta on epätietoista saapiko.
 Toivomme vaimoni kanssa Sedälle ja perheelle onnellista uutta vuotta! Terveisemme!

Kunnioittaen

J. Keränen

P.S. Kun kävin Valtioneuvos Hannikaisen213 puheilla, pyysin 500 rakennushirttä. Ellei 
summaa ole vielä ratkaistu, pyynnön voisi kaiken varalta koroittaa 550:ksi.

213 Peter Woldemar Hannikainen (1858–1928) oli Metsähallituksen ylijohtaja 1902–1918. Hänelle 
myönnettiin todellisen valtioneuvoksen arvo vuonna 1915.



227

Jaakko Keränen – Suomen Sääprofessori 

No. 37

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 15 p. tammikuuta 1916

Arvoisa Setä!

 Saamani kirjeen johdosta, koskeva Mutenian214 sadeaseman siirtämistä, saan 
ilmoittaa seuraavaa: Tiedustelujeni avulla olen saanut seuraavan käsityksen oloista 
sielläpäin. Korvasessa sopisi paraiten havainnontekijäksi Poliisi J. Peura. Hän on miltei 
aina kotosalla, sillä eipä siellä virkatoimet rasittane. Jos hän on joskus estetty tekemäs-
tä mittauksia, kykenee kai siihen hänen nuori vaimonsa, joka on entinen kiertokoulun 
opettajatar. Häneltä voisi tiedustaa jotakin muuta sopivaa henkilöä sieltäpäin. Ellei hän 
suostuisi tuohon, voisi kääntyä Muteniassa asuvan pohjoisen piirin uuden nimismie-
hen Odal Elias Perttulan215 puoleen. Hänellä olisi kyllä tuohon aikaa, mutta on välistä 
matkoilla. Hän asuu entisen havainnontekijän talossa, joten sijainenkin olisi tiedossa. 
Muuten pitävät täällä Neiti Keskitaloa sopivana, vaikka hän juuri on tuo huonosti 
hoitanut havainnontekijä. Jos tapaan täälläpäin Perttulaa, otan asian puheeksi. Muuten ei 
tapaa täällä nyt ennen käräjiä sen puolen kansaa.
 Eilen lähti täältä Sedälle lähetys poronlihoja: 32 kg paistia ja 6 poron kieltä. 
Enempää ei voinut saada kohtuullisilla ehdoilla. Hinnaksi tuli Rovaniemellä junaan 
1:27 penniä kilo ja 60 penniä kieli. Norjaan vievät kaiken poronlihan ja siellä maksetaan 
kruunuissa sama, mikä täällä markoissa.
 Terveisiä Sedälle y.m.

Kunnioittaen

J. Keränen

214 Sodankylän Mutenia sijaitsee nykyisen Lokan tekoaltaan lähellä noin 60 km Sodankylästä Ivalon suuntaan.
215 O. E. Perttula (1884–1930) Sodankylän pohjoisen piirin nimismies 1915–1922, lääninnotaari.
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No. 38

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässsä 22 p. tammikuuta 1916

Arvoisa Setä!

 Täten minulla on kunnia lähettää Sedälle hyväntahtoisesti tarkastettavaksi käsikirjoitus
Tähtelän ensimmäisestä vuosijulkaisusta216. Kirjoituksen olen laatinut vähän laajemman, 
koska se on ensimmäinen ja koska on myöhemmille ajoille tärkeää, että tarpeen vaatiessa on 
käytettävänä ne metoodit, joiden mukaan observatorio on järjestetty ja konstantit laskettu. 
Samalla olen ajatellut sitäkin, että kirjoituksen tulee lukemaan omassa maassa sellainenkin, 
joka ei ole ammattimies, vaikka olisikin fyysikko.
 Kuten taulukot osoittavat, on kansainväliselle rauhallisille päiville laskettu erikseen 
kuukausi- ja vuosikeskiarvot sekä [magneettisten] elementtien päivittäinen kulku. Tämän 
huomion alaiseksi joutuvat rauhalliset päivät nykyään useimmissa observatorioissa. Huomat-
tavaa on muuten, että rauhallisten päivien mukaan lasketut keskiarvot poikkeavat aivan vähän 
kaikkien päivien mukaan otetuista keskiarvoista.
 Graafillinen esitys antaa havainnollisen käsityksen elementtien vaihteluista ja erityisesti 
ilmoittaa suuret häiriöt.
 Julkaisuun olisi ehkä ollut vielä liitettävä kopiot suurimmista häiriöistä. Mutta toisekseen 
olen pelännyt siitä johtuvia painatuskustannuksia. Useimmat [observatoriot] näyttävät jättävän ne 
pois. Ja voihan joku tutkija tarpeen vaatiessa saada otteita [magnetogrammeista] käytettäväkseen.
 Jos Setä katsoo julkaisun olevan asianmukaisessa kunnossa, pyydän sitten Sedän hyvän-
tahtoisesti toimittamaan sen Tiedeakatemialle tarkastettavaksi.
 Tänä kevännä koetan muiden puuhieni ohella saada valmistetuksi vuosien 1913 ja 1914 
havaintoni matkoilla217. Koska edelliselle vuodelle ei löydy mitään kunnollista keskiarvoa, 
olen aikonut redusoida ajankohtaan 1910.5, kuten Hintikka218 karttaluonnosta varten on 
tehnyt. Vuoden 1914 havainnot olen taas aikonut redusoida Sodankylän mukaan ajankohtaan 
1914.5. Tästä redusoinnista on sitten helppo siirtyä mihin muuhun ajankohtaan tahansa.
 Muutoin menee elämä täällä tavallista menoaan.

 Terveisiä Sedälle!

Kunnioittaen

J. Keränen

216 Kyseessä oli Sodankylän magneettisen observatorion havaintojen vuosikirja 1914. Sodan vuoksi vuosikirjan 
painatus siirtyi vuoteen 1921 saakka (Keränen, 1921b).

217 Julkaisut ilmestyivät vuoden 1917 aikana Meteorologisen keskuslaitoksen magneettisia tutkimuksia 
-sarjassa (Keränen, 1917b, c, d).

218 Hintikka, 1911 ja 1915
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No. 39

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 8 p. maaliskuuta 1916

Arvoisa Setä!

 Kiitän Setää aikaisemmin tulleesta kirjeestä ja puuhista meidän hyväksi! Samoin 
myös rahasta!
 On kertynyt joitakin asioita, joista haluaisin vähän keskustella.
 Olen valmistanut taulukot vuosina 1913 ja 1914 tekemiini kenttähavaintoihin. 
Kirjoitinpa jo tekstiäkin edellisen vuoden työhön. Sitten sain neiti Ervastilta219 tietää, 
että painossa olevien julkaiseminen tuottaa hankaluutta sentähden, että ne ovat Saksan 
kielellä. Nyt on kai parasta jättää tuo kirjoitus kesken ja odottaa miten ajat kehittyvät220. 
Vai ryhdynkö laatimaan tekstiä jollakin muulla kielellä? Englannin kieli olisi paras, 
mutta sitä ei meillä kotimaassa paljon ymmärretä. Viime syksynä sain Helsingissä tie-
tooni, että Professori Cotter221, jonka muuten tunnen persoonallisesti, ottaisi vaivakseen 
tarkastaa kielellistä puolta. Toisekseen on minulla yltäkyllin muutakin työtä, joten ei ole 
haittaa siinä suhteessa, jos näiden kirjoitus siirtyy tuonnemmaksi. Tätä työtä olenkin pai-
nostanut etupäässä sentakia, että voisin piakkoin ryhtyä käsittelemään havaintoaineistoa-
ni maaperä ja lumitemperatuureista vapaampana, kun ei ole kasassa entisiä töitä selvitet-
tävänä. Havaintoja tehdessäni termoelementeillä on juurtunut yhä enemmän se käsitys, 
että tätä tietä voi järjestää mittauksia mitä erilaisimmissa maaperäolosuhteissa, kunhan 
vaan ei johdot tule kovin pitkiksi. Huomattava on, että käyttämässäni sarjassa, jossa joh-
tolankojen pituus galvanometrin ulkopuolella on noin 12 metriä, saadaan vielä hyvästi 
ja tarkasti esille sellainen temperatuurieroitus kuin 0.2°. Esim. täällä on nykyään 120 cm 
maan pinnan sisällä maaperän lämpö +0.2°, joka tarkasti tulee esille, kun huoneessa oleva 
juotoskohta on 0°:ssa. Tämän arvon luotettavaisuus käy esille siten, että asetetaan huone 

219 Ylioppilas Leila Ervasti (1882–1920) oli Meteorologisen keskuslaitoksen laskuapulainen. Hän ei ollut 
Sodankylän observatoriorakennuksia urakoineen rakennusmestari J. B. Ervastin lähisukulainen.

220 Mainitut vuosien 1913 ja 1914 magneettiset havainnot Pohjois-Suomessa Keränen julkaisi englanniksi 
vuonna 1917 (Keränen, 1917a, 1917b).

221 Arthur Cotter (1878–1961) on arvoituksellinen henkilö. Vaikka Keränen kutsuu häntä "professoriksi" niin 
sitä hän ei ollut, vaan Cotter toimi englanninopettajana Helsingin Kauppakorkeakoulussa jo 1910-luvulla 
halliten suomen- ja ruotsinkielen täydellisesti. Cotter oli lähtöisin Skotlannista ja hän työskenteli 
uutistoimisto Reutersin kirjeenvaihtajana Helsingissä 1900-luvun alussa. Useat kirjalliset lähteet 
(Wegelius, 1924; Lehtola, 2012), jotka kertovat Suomen aktivisteista ja Jääkäriliikkeestä, pitävät Cotteria 
ensimmäisen maailmansodan ajan ympärysvaltioiden agenttina. Historioitsija Juho Kotakallion (1978–) 
väitöskirjatutkimuksen mukaan Cotter oli Ison-Britannian Secret Intelligence Agencyn tiedustelija ja Suomen 
tiedustelutoimiston johtaja ensimmäisen maailmansodan aikana (Kotakallio, 2014a, b). Sodan jälkeen 
hänet karkoitettiin Suomesta vuonna 1920 vakoilusta ja liiallisista vasemmistosympatioista johtuen (ks. 
Luku 5). Keränen tuskin oli täysin tietämätön Cotterin tiedustelutehtävistä Lapissa, missä he tekivät kaksi 
kuukautta kestäneen magneettisen mittausmatkan Cotterin toimiessa mittausryhmän apulaisena (Keräsen 
kirjeet 46, 48 ja 51).
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elementti johonkin toiseen temperatuuriin. Silloin antaa tämä kysymyksessä oleva ele-
mentti saman poikkeuseron, joka saadaan kaikista muista elementeistä ja joka vastaa sitä 
temperatuurieroa, mikä on ensimmäisen ja toisen tapauksen välillä huone elementissä.
 Kun kevätaika täällä huhtikuulla erinomaisen suurine lämpötilaeroineen on har-
vinaisen hyvä lämpötilan vuorokausivaihtelun tutkimukselle, olen aikonut järjestää täksi 
aikaa ja ehkä pitemmälle läpi vuorokauden tapahtuvan mittaussarjan. Yöhavaitsijaksi 
olen ajatellut palkata herra Gummeruksen, joka kyllä pian tottuu havaitsemaan poik-
keukset. Päivähavainnot otamme vaimoni kanssa. Nyt haluaisin kysyä Sedältä, kuinka 
usein pitäisi poikkeuksia tehdä? Riittääkö kahden tunnin väliajoilla kautta vuorokauden? 
Vai onko tunneittain mitattava? Vuorokautinen kulku ei näytä muuten tunkeutuvan 
koko lumikerroksen läpi, kun lumen vahvuus on noin 80 cm, kuten nykyään. Toisekseen 
olen ajatellut, että olisiko edullista jättää tämän tutkimus seuraavaan talveen ja tehdä 
silloin mittauksia vuorokautisesta vaihtelusta syystalvellakin. Sydäntalvella ei täällä voi 
juuri puhua mistään erityisestä vuorokautisesta vaihtelusta, sillä temperatuurivaihtelut 
johtuvat toisista syistä. Kuinka pitkä havaintosarja on tarpeen väitöskirjaa varten?
 Nyt olen laskenut vertaushavaintojen tulokset sekä täällä että Pawlowskissa viime 
syksynä käyttämällä sitä menettelytapaa, että toinen pitkä magneetti on poikkeusmag-
neettina. Tulokset: 1). Havaintotarkkuus suunnilleen sama kuin ennen, 2). Meidän ja 
Pawlowskin välillä on mahdollisesti noin 4 γ:n ero horisontaali-intensiteettiarvojen 
välillä. Tämä arvo on siksi pieni, että se voi johtua satunnaisista seikoista ja on tuskin 
havaintotarkkuuden rajan yläpuolella eli oikeastaan pienempi. kuin mitä Chasselonilla 
teoreettisesti laskettuna saadaan. Käsitykseni mukaan ei tarvita meidän ainakaan toistai-
seksi muuttaa normaalikoneemme horisontaalivakiota, sillä onhan Potsdamin ja Pawlo-
wskin välillä noin 10 γ:n ero ja molemmat ovat mitä täydellisempiä observatorioita.
 1):n mukaan voitaneen edelleen käyttää matkahavainnoissa viime kesän menettely-
tapaa, siksi kunnes on toivoa saada uusi poikkeusmagneetti.
 Onko muuten toivoa päästä ensi kesänä tavalliselle kesämatkalle. Jos on, niin pitäisi 
saada Rasmussenilta Chasselonin kaukoputken okulaaripää tänne, sillä siihen on laitettava 
uusi hiusristikko. Aluksi olen ajatellut Sodankylän itäosaa ja Kuolajärven pohjoispuolta.
 Eikö metsähallitus ole päättänyt Tähtelän puuasiaa? Puut voisi nyt ajaa aivan 
ennen kesän tuloa, sillä nyt on niitä vaikea ajaa. Sitäpaitsi Moberg on hankkinut hevosen 
rahdinajoa varten Kirkkoniemen ja Rovaniemen välille. Kova rahtitouhu on täällä kaikki 
vallannut. On hevosia vielä rahdinajossa Kantalahden ja Rovaniemen välillä. Kun on 
omat eväät hevoselle, saavatkin säästöä erinomaisesti, sillä nykyään maksetaan joistakin 
tavaroista 1:05 penniä kilolta Kirkkoniemestä Rovaniemelle.
 Onko päästy selvyyteen Korvasen sadehavainnontekijästä? Koska täällä piakkoin 
alkavat käräjät, voisin käydä puhuttelemassa poliisi Peuraa, ellei häneltä ole saatu muuten 
tietoja. Moberg kävi äskettäin Lokassa ja siellä oli erään talon tytär ollut taipuvainen 
tällaiseen havaintotoimeen. Uusi nimismies onkin asettunut asumaan Petkulan kylään 
Kitisen varrella, joten hänestä ei ole apua tässä vaiheessa.
 Sitten olisi minulle terveellistä tietää, mitä Setä piti siitä minun viimeisestä kirjoi-
tuksestani. Senkin julkaisu siirtyy kait epämääräiseen tulevaisuuteen.
 Tässä mukana lähetän Tähtelän vuosikertomuksen. Olin epätietoinen, olisiko se 
pitänyt lähettää Tiedeakatemian sihteerille Prof. Kompalle. Katsoin edullisemmaksi 
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lähettää sen Sedälle, koska Setä on Magneettisen Komissionin puheenjohtaja.
 Myös on tässä toinen paperi, Gummeruksen valtakirja tohtori Korhoselle helmi-
kuun palkkiosta.
- Voimme kaikki pienimmästä alkaen hyvin.
 Toivomme vaimoni kanssa Sedälle perheineen hyvää vointia. Terveisemme Teille 
kaikille!

Kunnioittaen

J. Keränen
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No. 40

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 8 p. syyskuuta 1916

Arvoisa Setä!

 Lähetän täten tavanmukaisen matkalaskun. Sen lähettäminen on viivästynyt siitä 
syystä, kun olin aikonut lähteä tässä kuluvan kuun alkupuolella sinne Helsinkiin ja ottaa 
laskun mukaani. Mutta nyt eivät työt salli poistumistani ennenkuin kuun loppupuolella. 
Siksi katsoin edullisimmaksi lähettää nyt lasku etukynnessä, ettei viivytys tulisi haitalli-
seksi.
 Laskun olen tehnyt aivan samaan tapaan kuin edellisinäkin vuosina, joten toivon, 
että se on sopivassa muodossa.
 Minulla olisi Sedälle pieni pyyntö. Olen unohtanut Sodankylän vuosijulkaisusta 
sen kohdan ovatko siellä taulukoissa vuorokausien keskiarvot otetut horisontali-intensi-
teetissä ja vertikaali- intensiteetissä täysissä γ:ssa, vai onko siellä otettu kymmenysosat-
kin mukaan. Tämän seikan tarvitsisin tietää ennenkuin voimme muodostaa lopulliset 
taulukot vuorokautisesta kulusta y.m. ja lopettaa viime vuoden vuosikirjan laskut. Koska 
käsikirjoitukseni pitäisi olla Sedän huostassa, pyydän että Setä hyväntahtoisesti katsoisi 
kuukausitauluista tämän kohdan ja antaisi vaikka neiti Ervastin ilmoittaa tänne.
 Kesämatkoilla käytetty matkakronometri Dent222 on saanut jonkun vian, koska 
se ei käy. Tuon sen ynnä vanhan Chasselonin223, jota tohtori Hintikka224 haluaa sinne, 
mukanani Helsinkiin.
 Muutoin elelemme täällä hiljalleen tavalliseen tapaan. Työt sujuvat säännöllisesti. 
Maatemperatuurihavainnot ovat kesälläkin aika hyvät. Vedellä täytetty thermospullo on 
osottautunut kesällä luotettavammaksi, kuin jääastia, jota käytimme viime vuonna.
 Kiitän niistä lämpömittareista, jotka lähetettiin tänne keväällä.
 Paljon terveisiä Sedälle perheineen y.m. meiltä Tähtelästä!

Kunnioittaen

J. Keränen

222 Dent oli kuuluisa englantilainen kellotehdas 1800-luvulla. Sen tuotteet tunnettiin kaikkialla maailmalla. 
Tehtaan oli perustanut hienomekaanikko Edward Dent (1790–1853) vuonna 1814.

223 Chasselon oli magneettikentän vaakakomponentin (H) mittaukseen tarkoitettu ranskalainen 
magnetometri. Victor Chasselon perusti Pariisin lähelle magneettisia instrumentteja valmistavan yrityksen 
1800-luvun lopulla. Se toimii edelleen saman suvun hallussa ("Instruments de precision Chasselon").

224 Elias Hintikka (1882–1936) oli Meteorologisen keskuslaitoksen magneetikko 1910–1911 ja 1916–1918. 
Myöhemmin hän toimi vakuutusmatemaatikkona (Elfving, 1981).
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No. 41

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Rovaniemi 26.X.1916

Arvoisa Setä!

 Sydämelliset kiitokseni osakseni tulleesta ystävällisyydestä Helsingissä ollessani!
 Olen tänään löytänyt täältä henkilön, joka on halukas ottamaan havainnontekijän 
viran. Hän on kansakoulunopettaja Otto Karhula os. Rovaniemi, Ylikylä. Matkaa on 
sinne täältä kylästä 4-5 km Kittilän tien varrella. Eräs tuttavani, jonka tapasin Kemin 
asemalla suositteli häntä. Paikka mielestäni sangen hyvä: Metsäinen kumpu, jolla on 
kansakoulu. Pihalla, johon sopisi asettaa kojeet, kasvaa myös matalaa mäntymetsää. Tääl-
lä ei tunnu enää Ounasvaaran vaikutus. Metsä ei ole niin korkeaa, että tuulihavainnot 
siitä kärsisivät. Jos joskus lähetetään sieltä sähkösanomia, niin menee kylään asti tele-
fooni. - Opettaja teki hyvin pirteän ja luotettavan vaikutuksen. Hänelle voi nyt asiasta 
lähemmin kirjoittaa.
 Voin saanti on toistaiseksi aivan epätietoista, sillä se talo josta kuulin sitä lähetettä-
väksi asti valmistettavan, lähettääkin maitona tuotantonsa tänne Rovaniemelle. Koetam-
me kotoa tiedustaa vielä lähemmin kirjeellisesti.
 Monet terveiset Sedälle perheineen!

Kunnioittaen

J. Keränen
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No. 42

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 4 p. marraskuuta 1916

Arvoisa Setä!

 Lähetän tässä nyt kartat niihin julkaisuihin225, joiden käsikirjoitukset jäivät sinne 
Sedän huostaan. Yksi seikka jäi vähän epävarmaksi, kun en tiedä, onko parempi sanoa 
noissa karttojen päällekirjoituksissa: Isogonic lines 1910.5, vaiko vain yksikertaisesti Iso-
gonics 1910.5 eli täytyykö olla joko prepositio (esim. at) epookkiajan etupuolella. Käsillä 
ei ole täällä niin paljon englanninkielistä kirjallisuutta, että kysymyksen olisin voinut 
lopullisesti ratkaista.
 Mukana seuraa eräs paperi täällä olevista lainaamistani kirjoista Ilmalan kirjastosta. 
Lapun pyydän jätettäväksi joko neiti Ervastille tahi maisteri Väisälälle.
 Kun Setä on tarkastanut julkaisujen käsikirjoitukset, olisivat ne jätettävä neiti 
Ervastille kirjapainoon toimittamista varten.
 Muutoin ei kuulu tänne kummempia. Elelemme hiljaisuudessa tavalliseen tapaan.
 Vaimoni on kirjoittanut Tervolaan siitä voiasiasta. Saa nyt nähdä, rupeavatko antamaan.
 Terveisemme vaimoltani ja minulta Teille kaikille.

Kunnioittaen

J. Keränen

P.S. Kiitos kirjeestä, joka tuli juuri. Siinä olevat asiat valmistelemme kyllä ja lähetämme 
sinne heti, kun olemme saaneet ne valmiiksi.

225 Keränen, 1917a, 1917b
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No. 43

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylä, 13.11.1916

Arvoisa Setä!

 Vaimoni on koettanut sukulaistensa välityksellä tiedustaa voita Sedälle. Juuri 
saapuneen tiedon mukaan eivät voi luvata sieltä Tervolasta voita sinne, sillä Kemiläiset ja 
Rovaniemeläiset ovat etukäteen lähettäneet niin paljon rahoja, että heidän tyydyttämi-
sessä kuului olevan enemmän kuin kylliksi tekemistä. He olivat kehoittaneet tiedustele-
maan asiasta Ylistaron osuusmeijeristä. Siellä on vaimoni eno226 (Heikinheimo) pappina 
ja hän kuuluu saavan sieltä voita oikein hyvin. - Porojen saanti on ollut tähän asti myös 
vaikeaa. Moberg kävi ostelemassa täältä itään rajakylistä viime viikon lopulla, muttei saa-
nut mitään, sillä Kemijärviläiset olivat jo ehtineet kaikki kyniä puhtaaksi. Nyt kuulostaa 
saalis paremmalta, sillä vallinneet lauhat ilmat ovat ensiksi saattaneet maan pinnan joko 
sulaksi aukeilla paikoilla ja muualla märän lumipeitteen alle, mikä on nyt kylmän pa-
lattua jäätynyt ja siitä syystä tehnyt porojen ravinnonsaannin vaikeaksi. Peläten porojen 
mahdollista kuolemista kuuluvat alkavan nyt myödä pois, joten toivon saavani ainakin 
poron lihaa. Jonkin verran kalliimmaksi tulee kyllä liha kuin ennen.

Monet sydämelliset terveiset meiltä kaikilta.

Kunnioittaen

J. Keränen

226 Pekka Heikinheimo (Heikel) (1863–1926) oli Utsjoen kirkkoherra 1906–1916 ja samassa virassa Seinäjoen 
Ylistarolla 1916–1926.
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No. 44

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 26 p. marraskuuta 1916

Arvoisa Setä!

 Lähetän tässä nyt ne tiedot, josta valtioneuvos Öhman227 oli pyytänyt. Käsittääkse-
ni ei pitäisi hänen muita tietoja toistaiseksi tarvita. Vaimoni valmistelee muiden töiden 
ohella yleistä selontekoa magneettisista häiriöistä koko observatorion olemassaolon 
ajalta jatkettuna aina tämän vuoden loppuun. Olemme tuumineet valmistaa niistä oman 
erikoisen pienen tutkimuksen tiedeakatemian julkaisuihin228. Jos Öhman tarvitsee sel-
laista tarkempaa yhteenvetoa, voi hän kyllä saada aina tämän vuoden alkuun, johon asti 
työ on jo suunnilleen läpikäyty.
 Löytämällä sääsähkösanomapaperit aikaisemmilta vuosilta, kävi mahdolliseksi 
ilman havaintokirjoja valmistaa jo myös revontulihuomiotkin.
 Koska olen aikeissa ryhtyä valmistamaan tekstiä viime vuoden vuosikirjaamme, te-
kisi mieleni tiedustaa millä kielellä Magneettinen Komissioni haluaa sen kirjoitettavaksi. 
Minulle on oikeastaan samantekevää, tuleeko se saksan vai englanninkielellä.
 Vahtimestarilla oli käydä hyvin huonosti viimeisen epäonnistuneen poronliha- ja 
kalanostoretken jälkeen. Sillä matkalla oli saanut toisen miehen kirveen, joka oli päässyt 
puuta hakatessa irti varresta sääriluuta vasten. Kotia tultuaan oli mennyt kylpemään ja 
sitten ärtyi tuo vamma niin, että siihen kehittyi verenmyrkytys. Pari kertaa täytyi lääkä-
rin toimittaa leikkaus jalkasuonissa ennenkuin lähti paranemaan. Nyt alkaa hän jo päästä 
sillä vähän kävelemään.
Valmistelen paraikaa vuoden 1915 kenttätöiden julkaisua. Saan kai sen valmiiksi jonkun 
viikon perästä.
 Monet sydämelliset terveiset Sedälle perheineen meiltä kaikilta Tähtelästä!

Kunnioittaen

J. Keränen

227 Emil Öhmann (1860–1932) oli Suomen Lennätinylihallituksen johtaja. Auringon aktiivisuuden 
tuottamat magneettiset häiriöt olivat tunnettuja ongelmia 1900-luvun alussa kaikkialla maailman 
lennätinjärjestelmissä. Suurten magneettisten myrskyjen aikaan lennättimet olivat käyttökelvottomassa 
tilassa useita päiviä (Boteler, et al., 1998). Todennäköisesti Öhmann oli kiinnostunut Sodankylän 
magneettisista rekisteröinneistä lennätinverkon häiriöiden seurannassa. 

228 Tutkimus ilmestyi vuonna 1917 Suomalaisen Tiedeakatemian esitelmänä supistetussa muodossa: 
Keränen, J.: "Maamagneettisen voiman vuorokausivaihtelusta ja magneettisten häiriöiden vaikutuksesta siihen 
Sodankylässä vuonna 1914" (Keränen, 1917e).
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No. 45

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 3 p. joulukuuta 1916

Arvoisa Setä!

 Kiitoksia paljon kirjeestä, jonka sain muutamia päiviä sitten. Olemme hyvin iloisia, 
kun tänä vuonna on saatu taas valtionapua.
 Olen tiedustanut viimesyksyiseltä urakoitsijalta, mitä hän nyt vaatii vahtimes-
tarirakennuksesta. Hän on rakentanut täällä viime kesänä kansakoulutaloa ja niiden 
kokemusten nojalla esitti uuden tarjouksen. Hän tarjoutui vuosi sitten rakentamaan 
vahtimestarin rakennuksen, kun raa'at rakennusaineet, s.o. hirret, kivet ja savi ja pienem-
mät rakennuspuut ovat observatorion puolesta paikalla, täyteen kuntoon 2 800 markalla. 
Nyt sanoi hän, että tätä summaa olisi pitänyt korjata rakennusaikana suuremmaksi, sillä 
rautatarpeet, lasit y.m. ovat niin suunnattomasti kallistuneet, ettei sillä urakkasummalla 
olisi voinut niitä suorittaa. Nyt sanoi hän, että saman urakan voi hän ottaa 5 600 mk:lla, 
muttei vähemmällä. Silloin olisi rakennus valmiina ensi syksynä lokakuussa tahi marras-
kuun alussa.
 Kuten näkyy, on rakentaminen nykyoloissa kovin kallista. Ehkä voisi joku toinen 
suostua vähän alhaisempaan urakkaan, mutta sillä summalla, mikä vuosi sitten oli esillä, 
ei missään tapauksessa saa urakoitsijaa.
 Tavalliset työmiehet saavat täällä nykyään näinä lyhyinä päivinä 7-8 mk päivältä ja 
urakan tarjoaja sanoi saavansa nytkin 10 mk:n päiviä.
Näin ollen tuntuu minusta edullisimmalta, että annetaan vielä olla päättämättä tuo 
vahtimestarirakennuksen229 teko, kun kaikissa tapauksissa ei rahoja ole vieläkään kovin 
kosolti. Sen sijaan olisi ainakin saatava joku parannus aikaan rakennuspuolella. Siksi 
pitäisin nyt aluksi tärkeimpänä, että rakennettaisiin lisää tuota ulkohuoneriviä, kuten ai-
kanaan [Keränen, 26.8.1915] olen ehdoittanut siten, että siihen tulisi lisää yksi rehusuoja 
ja yhteinen työkalu- ja ajoneuvovaja, s.o. kaksi huonetta. Silloin olisi meillä valmiina 
ulkohuonepuoli, jonka pitäisi riittää kauaksi tulevaisuuteen.
 Tottahan on, että observatorion menestyksellinen työ kärsii jonkun verran nykyi-
sestä ahtaudesta, mutta sovitellen on päästy tähän asti. Pääseehän tuota vieläkin eteen-
päin. Kaikkein paras ratkaisu, jos rahavarat sen sallisivat olisi erityinen isompi pääraken-
nus, jossa saisi johtaja asuntonsa ja jossa olisi tarpeellinen työhuoneisto sekä erityinen 
huone ilmatieteellisiä asioita varten sekä mahdollisesti vierashuone. Silloin voisi nykyi-
sen rakennuksen jakaa sopivasti laskuapulaisten ja vahtimestarin välillä. Mutta tätä ei voi 
nyt ajatella.

229 Jaakko Keräsen ehdotuksen vahtimestarin käyttöön suunnitellusta erillisestä asuinrakennuksesta ymmärtää 
hyvin, sillä Keräset odottivat perheenlisäystä, jolloin yleinen asumisen ahtaus tulisi vain pahenemaan. 
Perheen toinen lapsi, Olli Keränen (1917–1939), syntyi Sodankylässä 30.4.1917.



238

Liitteet

 Katsoen nykyiseen aikaan, jolloin tavalliset elämisen ehdot ovat käyneet monella 
hyvin tukaliksi230, pidän kaikkein tärkeimpänä, että observatorion henkilöiden palkkae-
tuja parannetaan jollakin summalla.
 Ensi sijassa olisi koroitettava laskuapulaisen palkkiota. Sen suurempaa maksua 
kuin 1:- mk tunnilta, ei meteorologinen laitos voine periaatteellisista syistä myöntää. 
Sen sijaan olisi mielestäni kohtuullista, että palkan lisä tulisi hänelle siinä muodossa, että 
Tiedeakatemia maksaisi hänelle vuosittain lisää noin 25 - 30 % peruspalkkaan nähden 
s.o. hän tulisi saamaan silloin 1:25 - 1:30 p. Silloin 6-tuntinen työpäivä tuottaa 7:50 - 
7:80, mikä on suunnilleen tavallisen työmiehen päiväpalkka. Ja kuitenkin on minun vaa-
dittava laskuapulaiselta paljon enemmän kuin mitä vaaditaan tavalliselta työmieheltä. Li-
säksi on meidän laskuapulaisellamme nykyään se vaikeus, että hänen täytyy asua kirkolla 
6 km observatoriolta. Joka päivä menee jo matkan kulkuun 1.5 - 2 tuntia. Näiden syiden 
nojalla ehdoitan, että laskuapulaisemme saisi kuluvalle vuodelle 500:-:n lisäpalkkion.
 Hän on nykyään puuhissa hankkia muualta tuottavampaa tointa, sillä sanoo kaiken 
menevän yksinomaan elantoon.
 Vuosi sitten pyysin henkilökohtaisesti palkanlisää 1000:- mk. Tämän pyynnön esi-
tin silloin kalliista ajasta johtuvaksi. Nykyään haluaisin liittää tähän lisää erään toisen. Jos 
halutaan hoitaa tätä observatoriota nykyisillä voimilla siten, että observatorion aineiston 
muokkaus voi tasaisesti jatkua niin, ettei julkaisematonta juoksevaa registeröintiaineistoa 
pääse kasaantumaan, täytyy johtajan ottaa osaa siksi paljon observatorion töihin ettei 
häneltä jää paljoa aikaa oman kehityksensä edistämiseen. Käytännöllinen kokemus kulu-
neilta 3:lta observatorion toimintavuodelta on sen osoittanut.
 Siksipä tuntuisi kohtuulliselta, että johtajan palkkiota korotettaisiin. Tähän tulee 
lisää vielä eräs seikka. Omien opintojeni vuoksi olen luultavasti tulevana vuonna pakoi-
tettu pyytämään vapautusta Tähtelän johtajan toimesta väliaikaisesti. Silloin on sangen 
epävarmaa, voiko nykyisellä palkkiolla saada kunnollista sijaista.
 Vahtimestarin palkkaehtoja en katso välttämättömäksi koroittaa, sillä hänellä on 
sivutoimena ilmatieteelliset havainnot 600:- sekä laitoksen hevostyöt. Sitä paitsi on 
hänellä observatorion puolesta välistä tarjona lisäansiotakin. Ja tulevana vuotena saa hän 
ensi kerran nauttia hyväkseen observatorion alueella olevat niityt.
 Samalla lähetän menoarvioehdotuksen ensi vuodelle. Sen olen ajatellut nykyisten 
hintojen mukaan. Siksi tulevat useat välttämättömät menot esiintymään tavallista isom-
pina. Vahtimestarin rakennuksen olen siitä jättänyt pois, nojautumalla edellä esitettyihin 
tosiasioihin.
 Tämän menoarvion edellytyksenä on ollut se, että Meteorologinen Keskuslai-
tos maksaa edelleenkin osan apulaisen [Siiri Keränen] palkkiosta 120:- mk kuussa ja 
laskuapulaiselle 1:- mk tunnilta, kuten kuluvana vuonna. Mahdollisesti tulee joskus 
käytettäväksi ylimääräisiä apulaisia magneettisissa töissä. Näiden palkkion saanee myös 
lukea magneettisten töiden tiliin. 

230 Ensimmäisen maailmansodan aikana inflaation tahti oli kiivas: rahan arvo hupeni erityisen nopeasti 
vuosina 1916–1918, jolloin vuosittainen inflaatioprosentti oli jopa yli 50. Vuonna 1922, jolloin rahan arvo 
alkoi taas vakiintua, yhden markan ostovoima oli enää noin 10 % vuoden 1913 tasosta.
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 Jos Setä voisi sen lämpömittarin toimittaa Ouluun vanhemman maanmittarin O. 
Pajarin231 luo ennen koulujen syyslukukauden loppua. Silloin voisi eräs lankomiehistäni 
[Veikko Pajari], joka tulee tänne joululomalle tuoda sen tullessaan.
 Sydämelliset terveiset Sedälle perheineen meiltä kaikilta Tähtelässä.

Kunnioittaen

J. Keränen

231 Olli Pajari (1863–1929) oli Siiri Keräsen isä.
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No. 46

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä tammikuun 26 p. 1917

Arvoisa Setä!

 Kiitän nyt siitä lämpömittarista, jonka sain jo ennen joulua lankomieheni kanssa. 
Samoin niistä erikoispainoksista Tähtelästä, jotka myös tulivat.
 Olen nyt saanut valmiiksi käsikirjoituksen 1915 kesätöihini ja lähetän sen nyt 
Sedän tarkastettavaksi. Kielellisen puolen korjaa kyllä Prof. Cotter, sillä hän on siihen lu-
pautunut jo syksyllä. Kirjoitan hänelle kyllä vielä tästä erityisesti. Neiti Ervasti toimittaa 
kyllä paperit hänelle, kun Setä antaa käsikirjoituksen hänen huostaansa.
 Kirjoituksessa haluaisin kiinnittää Sedän huomiota siihen menettelytapaan, jota 
käytin kuten tunnettua, horisonttaali-intensiteettimittauksissa lyhyen poikkeusmag-
neetin puuttuessa. Ellemme ota lukuun noita heilahduksista saatujen H:n arvoja, on 
tarkkuus tässä menettelyssä aivan yhtä hyvä kuin ennen. Näin ollen voisin käsitykseni 
mukaan käyttää vieläkin tätä menettelytapaa ensi kesänä, sillä tohtori Hintikka haluaa 
myös, kuten käsitettävissä on, saada Chasselonin kesämatkalle. Kun muistaakseni on yli-
määräisiä pitkiä magneetteja, niin voisi ottaa yhden niistä poikkeusmagneetiksi ja silloin 
saisi havainnot kahdella eri magneetilla täydellisinä.
 Edelleen on huomattava, että vuoden 1915 vertausero Pavlovskiin nähden on pi-
dettävä satunnaisena, sillä viime keväinen vertaus antaa täällä aivan saman tuloksen kuin 
Pavlovskissa. Toisin sanoen voisi Sodankylää käyttää kanta asemana vertaushavainnoille 
etelässäkin tehtäviä havaintoja varten, jos olosuhteet eivät salli Pavlovskin matkaa.
 Joku aika sitten lähetin [Tiedeakatemian sihteerille] professori Kompalle selostuk-
sen syksyisestä esitelmästäni. Koska tohtori Johansson näkyy ottaneen käsiteltäväkseen 
polaarivuosien havaintoja232, kirjoitan selostuksesta laajemman, kuin mitä aluksi olin 
ajatellut.
 Poronlihan saanti on toistaiseksi hyvin epävarmaa. Olen koettanut tiedustella 
usealta taholta, mutta ei saa millään. Tämän kuun alkupuolella oli kyllä n. k. Lapin po-
roeroitus, jolla tarkoitetaan Sodankylän lappalaisten suurta poroeroitusta. Koska Inarissa 
on nykyään kovin korkeat hinnat olivat lappalaiset ajaneetkin suurimman osan laumois-
taan noin 5 000 poroa Inarin puolelle ja eroituksessa saatiin ainoastaan vähän poroja. Li-
han ostajat eivät saaneet mitään. Lappalaiset olivat kyllä myöhemmin katuneet tekojaan, 
kun saivat tietää täällä vallitsevat korkeat hinnat, esim. 2:80 [mk] paistikilo, sillä Inarilla 
Törmäsen seudulla veroitetaan nyt lappalaisia jollakin summalla joka porolta. - Useim-
milla ei ole täällä poron lihaa. Mekin olisimme jääneet muutoin ilman, ellen olisi ostanut 
uutta ajohärkää ja antanut teurastaa vanhimman.
 Vahtimestarirakennuksen urakkaa olen tiedustellut muiltakin kuin siltä, josta 

232 Johansson, 1917
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kirjoitin. Helpommalta ei tunnu nekään tarjoukset, sillä jokainen sanoo, että pitää saada 
kaksinkertainen maksu kuin ennen. Näin ollen on kai parasta, ettei ajattele muuta kuin 
tuon vajan rakentamista eli ulkohuoneiden jatkoa Tiedeakatemian magneettisen komis-
sionin päätöksen mukaan. Annoin viime kesänä vedättää osan rakennuspuita paikalle n. 
170 kpl. Näistä hirsistä nyt voisi rakennuttaa tuon jatkon. Ellei sitäkään tule, niin täytyy 
nyt kaikissa tapauksissa nämä hirret sinistymisen vuoksi antaa joko sahata tahi veistää 
valmiiksi rakennushirsiksi, sillä muutoin menevät ne osaksi pilalle.
 Odottelemme täällä, milloin tulee tieto vuosimenoarvion kohtalosta. Erittäinkin 
Gummeruksen vuoksi olisi asia ratkaistava piakkoin, sillä hän tarvitsee ennenkaikkea 
lisäapua. Hän on siksi hyvä laskija, että mielestäni pitäisi koettaa pysyttää hänet observa-
torion palveluksessa. On jo tottunut hyvinkin erilaisiin töihin.
 Muuten ei kuulu mitään erikoista. Monet terveiset Sedälle perheineen meiltä 
kaikilta.

Kunnioittaen

J. Keränen
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No. 47

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 10 p. maaliskuuta 1917

Arvoisa Setä!

 Kiitoksia kirjeestä, jossa saimme tietää vuosimenoarvion hyväksymisestä.
 Olen saanut kaikki ne lähetykset, jotka Meteorologinen laitos on tänne lähettänyt
 Kun meidän valokuvauspaperivarastomme [magnetogrammeja varten] on käy-
nyt aivan vähiin, eikä sodan aikana toiminut paperinhankkijamme Iivari Salmela ole 
voinut saada sitä tulemaan ulkomailta, vaikka tilaus on jo tehty viime syksynä, kirjoitin 
joku viikko sitten asiasta Pavlovskiin Aganin'ille, jos hän mahdollisesti voisi luovuttaa 
käytettäväksemme noin 100 arkkia paperia. Hän lupasi kyllä tämän määrän paperia, 
mutta kirjeestä päättäen ei voi lähettää sitä postitse. Samalla ilmoitti hän, että hän on 
kirjoitanut sinne Helsinkiin Sedälle, jos Setä mahdollisesti voisi jonkun lähettää paperia 
hakemaan. En ole saanut tänne mitään tietoja siitä, tuleeko hakemisesta mitään päätöstä. 
Nyt riittää meillä valokuvauspaperia ensi kuun alkuun, kun käytämme samaa paperia 
kaksi vuorokautta, kuten olemme varaston loppumisen pelosta tehneet jo viime marras-
kuusta alkaen. Olen ajatellut sitä, etteikö voisi magneettista vertausmatkaa järjestää sa-
maan yhteyteen ja silloin vertauksentekijä toisi kysymyksessä olevan paperin tullessaan. 
Mahdollisesti Väisälä suostuisi lähtemään sinne. Minä olisin muuten valmis käymään 
siellä, mutta olen suunnitellut tämän kuun puoliväliin kautta vuorokauden tapahtuvan 
lumitemperatuuri mittaussarjan. Silloin olisin mielelläni täällä. Ellei sieltä kukaan voi 
nyt lähteä käymään Pavlovskissa, niin pyydän saada siitä tiedon ensi tilassa, jotta voin 
lähteä täältä kylliksi ajoissa ehtiäkseni ennen tämän kuun loppua tekemään sen matkan. 
Jälkimmäisessä tapauksessa voisin ottaa Chasselonin mukaan ja tehdä vertaussarjan mei-
dän ja Pavlovskin välillä. Tosin tämä vertaus ei käsittääkseni ole aivan välttämätön, mutta 
jos kerran matka tulee niin voihan sen tehdä, sillä hyvä se epäilemättä on.
 Samassa yhteydessä johtui mieleeni, että tänä vuonna täytyy kai olla samallainen 
virkapassi kuin edellisenäkin vuotena. Tämän passin pyytäisin saada tänne jo varemmin, 
että voin hankkia myös kuvernöörin passin, sillä n.k. rajaseuduille tarvitaan täällä pohjoi-
sessa sellainen.
 Muutoin olisi aika jo tehdä taas sekulaaripisteillä uudet mittaussarjat. Niiden 
joukossa on osa sellaisia, joista löytyy vaan yhtenä kesänä tehdyt havainnot. Koska nyt 
maamagneettinen toiminta on sangen vilkas [auringon]pilkkujen runsauden vuoksi, tu-
lee sekulärimuutos nähtävästi olemaan näinä vuosina toisellainen kuin edellisinä vuosina, 
ja siksi olisi mielestäni syytä tuumia sekuläripisteiden tutkimista. Täällä pohjoisessa ei 
tarvitsisi käydä sekuläripisteillä Inarissa eikä Utsjoella, sillä Inari on tehty viime kesänä 
ja tulee Utsjoen kanssa uudestaan mitattavaksi ainakin vuonna 1918, jolloin Utsjoen 
alue kartoitetaan. Kesämatkani olen päättänyt tehdä nyt, ellei siellä muuta aluetta pidetä 
tärkeämpänä, Sodankylän itäosassa ja Kuolajärvellä, jolloin tämän seudun sekuläripisteet 
ja Kemijärvi tulevat uudelleen mitatuiksi.
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 Olen kirjoittanut tässä vuoden 1915 vuosijulkaisua Tähtelästä. Ensi kuun Tiede- 
akatemian kokoukseen saan sen valmiiksi. 
 Muutoin elämme ja toimimme täällä tavalliseen tapaan.
 Monet terveiset Sedälle perheineen meiltä kaikilta Tähtelässä.

Kunnioittaen

J. Keränen
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No. 48

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 24 p. maaliskuuta 1917

Arvoisa Setä!

 Kiitoksia paljon niistä valokuvauspapereista, jotka tulivat tänne sieltä laitokselta233. 
Nyt olemme siltä puolen turvatut, sillä Salmelan kautta on myös tulossa isompi paperilä-
hetys. Nyt kai saantikin helpponee Ruotsista päin.
 Mukana seuraa Tähtelän vuosikertomus vuodelta 1916 [Keränen, 1915a] ja vuosi-
kirja toiminnasta vuonna 1915 [Keränen, 1916a]. Jälkimmäinen laadittu samaan tapaan 
kuin ensimmäisenä toimintavuotena.
 Ehkäpä nyt saa julkaista vapaammin kuin ennen.
 Professori Cotter kirjoitti äskettäin ja pyysi minua myötävaikuttamaan siihen, että 
hän saisi jonkinlaisen todistuksen joko minulta tahi vielä paremmin Meteorologiselta 
Keskuslaitokselta siitä, että hän on tarpeellinen kesämatkallani. Poliisilaitoksella olivat 
selittäneet, ettei hän ilman sellaista todistusta saa kuvernöörin passia tänne ylös. Lienee-
kö nyt uusissa oloissa tällainen passi tarpeellinen. Muutoin jos tarvitaan passi, pyydän 
että Meteorologinen Keskuslaitos antaisi hänelle todistuksen siitä, että hän seuraa mat-
kalle ylimääräisenä matka apulaisena. Voinhan käyttää häntä sihteerinä tarpeen vaatiessa. 
Sitäpaitsi hän voisi osalla matkaa seurata varsinaisenakin apulaisena, sillä olen aikonut 
pyytää vapautusta sijaiselleni, joka on ennen ollut apulaisena. Minun pitäisi itseni saada 
olla täällä maatemperatuurihavaintojen vuoksi heinäkuun alkupuolella noin pari viikkoa. 
Tahi voisin kyllä keskeyttää kesämatkan täksi ajaksi. Siihen aikaan olen verrattain lähellä 
Tähtelää, joten keskeytys ei tuota pitkiä matkoja.
 Samalla haluan tiedustaa, olisiko Sedällä sopivaa nuorta miestä ehdotettavaksi 
tänne Tähtelään sijaisekseni ensi elokuusta ja mahdollisesti jo kesäkuusta alkaen ensi 
talven yli, jonka aijon käyttää väitöskirjan valmistamiseen. Vaimoni jää luultavasti suu-
reksi osaksi poissaoloajastani kotia, sillä ei voi juuri ajatella talouden hajoittamista. Tässä 
tapauksessa voi vaimoni opastaa häntä erilaisiin käytännöllisiin töihin observatoriolla. 
Mahdollisesti Setä voisi neuvoa sijaiselleni sopivan aiheen väitöskirjaa varten ja silloin 
hänen tänne tulonsa olisi hänelle itselleen eduksi.
 Vertaushavaintoja varten pyydän saada tänne, jos mahdollisesti, yhden niistä 
pitkistä magneeteista Chasseloniin, joita siellä laitoksella on. Kuten ennen on ollut puhe, 
tulisi tämä pitkä magneetti kesämatkoilla olemaan poikkeushavainnoissa ripustettuna 
magneettina.

233 Venäjän maaliskuun vallankumous mellakoineen ei ilmeisesti liiemmin häirinnyt valokuvauspapereiden 
hakumatkaa Pietariin ja Pavlovskin observatorioon. Venäjän Keisari Nikolai II luopui kruunusta 15.3.1917.
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 Opettaja Kena234 puhui tässä talvella nuorimmasta tyttärestään235, joka opiskelee 
hammaslääkäriksi, että hän haluaisi kesällä tulla Tähtelään laskuapulaiseksi tahi johon-
kin muuhun työhön, jos sellaista on. Lupasin hänelle silloin järjestää, jos mahdollista, 
sopivaa työtä. Kun syksyllä oli puhe siitä, että voisin saada lisäapulaisen laskutöihin, niin 
hän sopisi kesäaikaan tähän oikein hyvin. Hän voisi olla toisena käyriä lukiessa ja tehdä 
yhtä ja toista yksinkertaisempaa työtä. Gummerus lähtisi kyllä mielellään apulaiseksi 
kesämatkalle ja siihen hän Lapin oloja tuntevana on erittäin sopiva, varsinkin jos tulee 
sijaiselle tehtäväksi osa työtä. Latvio puhui syksyllä jo, että hän haluaa taas mukaan, jos 
muuten asiat voidaan sopivasti järjestää. Hänet tietysti on ensi sijassa otettava ja hän voi 
kyllä jo itsenäisestikin havaita, kun saa vähän lisää harjoitusta.
 Samaan lähetykseen liitän vielä tämän kuun palkkiopaperit, josta pyydän Sedän 
ilmoittamaan Korhoselle, että hän lähettää rahat entiseen tapaansa.
 Mahdollisesti tulen käymään Helsingissä toukokuun keskivaiheilla. Olisi keskus-
teltava eräistä maatemperatuuria koskevista asioista.
 Monet terveiset Sedälle perheineen y. m. lähetämme kaikki täällä.

Kunnioittaen

J. Keränen

234 Aleksanteri Kena (1854–1936) toimi nykyisen Sodankylän alueen ainoan kansakoulun opettajana vuosina 
1889–1910. Kunnan esimiehenä hän oli 1899–1916. Kena oli Sodankylän säästöpankin ja osuuskaupan 
perustaja ja henkivakuutusasiamies. Hänen ansionsa olivat suuret, kun Sodankylään saatiin 1900-luvun 
alussa maantieyhteys muuhun Suomeen. Talousneuvoksen arvonimi v. 1933. Tänä päivänä Sodankylässä 
toimii myös "Aleksanteri Kenan" koulu (Pätsi, 1994). 

235 Lempi Kena (1895–?) (myöhemmin Wickstrand) valmistui lääkäriksi (LL) vuonna 1927 ja erikoistui 
lastenlääkäriksi. LKT vuonna 1933. Aleksanteri Kenan vanhempi tytär oli Signe (1887–1968). Ylioppilas 
vuonna 1907. Hän valmistui kielten maisteriksi ja työskenteli muun muassa saksan opettajana Tampereen 
oppikouluissa.
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Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 30 p. maaliskuuta 1917

Arvoisa Setä!

 Lähetän tässä ansioluetteloni Sedälle, tohtori Korhosen siitä minulle kirjoitettua. 
En tiennyt oikein, missä muodossa se olisi ollut oikeastaan tehtävä. Arvelin tämän muo-
don sitten sopivimmaksi.
 Prof. Cotter kirjoitti minulle joku päivä sitten, että hän suostuu tekemään apulai-
senkin tehtävät, jos asia tulee sillä tavalla järjestettäväksi. Lähemmät toimenpiteet saavat 
vielä jäädä, sillä pitää ottaa selville, saako sellaista apulaista, joka voisi tehdä osan työtä 
itsenäisesti.
 Vaimoni kanssa on ollut meillä pitempiä keskusteluita ensi talvesta. Hän alkaa 
nyt kallistua sille suunnalle, ettei hän halua jäädä tänne, vaan siirtyy vanhempiensa luo 
Ouluun. Pitääkö silloin palkata 2 henkilöä tänne. Tosin yksi ehtii tehdä kaikki juoksevat 
mittaukset. Ja kun Herra Gummerus on täällä, voi työ edistyä silläkin tavalla. Vaimoni 
haluaisi kyllä Ouluun saada magneettisia laskuja, jotta hänellä olisi siellä jotain työtä. 
Aivan hyvin voisi hän Oulussakin laskea Tähtelän absoluuttiset havainnot. Lisäksi voisi 
hän laskea kenttätöiden havaintoja, jos se muutoin käy päinsä. Tässä tapauksessa jää 
vaimolleni luonnollisesti tavallinen korvaus työstä tuntipalkan mukaan, kuten muillekin 
laskijoille. Tämä tuleva sijainen voisi silloin saada käytettäväkseen meidän huoneiston 
huonekaluineen. Ellei hän halua ruveta täysihoitoon vahtimestarin puolelle, niin olemme 
ajatelleet että hän voi ottaa täältä taloudenhoitajan. Täällä löytyy eräs kunnollinen van-
hempi henkilö, jota Heickell'it ovat käyttäneet. He ovat olleet häneen erittäin tyytyväi-
siä. Jos tämmöinen järjestely saadaan aikaan, on käsittääkseni sijaisen palkkio oleva = 
minun palkkio + vaimoni Tiedeakatemialta saama palkkio, siis kuukausittain rahassa 250 
+ 130 = 380:-. Nykyisissä oloissa ei käsittääkseni tämä ole liikaa. Vaimoni laskutyöstä 
maksaisi silloin Meteorologinen Keskuslaitos.
 Vaimoni ja minun täältä poismuuttaminen ensi syksynä voinee tuskin tapahtua en-
nen lokakuuta. sillä maatemperatuurihavainnot pitää saada jatketuksi ainakin lokakuun 
loppuun. Mutta sijaisen haluan kyllä saada tänne jo aikasempaan, että voin jo kesämat-
kan jälkeen omistautua omille töille.
 Muutoin olen aikonut ehdoittaa Tiedeakatemialle, että akatemia ottaisi Tähtelän 
ohjelmaan näiden maatemperatuurihavaintojen jatkamisen. Kun kerran olen järjestänyt 
kojeet, käy havaitseminen helposti. Havainnontekijää varten tarvittaisiin kai erityinen 
pieni lisämääräraha. Tästä asiasta voidaan myöhemmin sitten keskustella.
 Sijaiskysymykseen olen esittänyt edellä tarkemmin senvuoksi, että Setä voisi puhua 
asiasta silloin, jos löytyy halukasta tänne tulijaa.
 Nyt voisin tarjota Sedälle ainakin yhden poronpaistin, mahdollisesti kaksi. En 
tiedä, saako nyt lähettää rautateitse tällaista tavaraa. Eikä ole tällä kertaa kulkijakaan 
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alaspäin. Tohtori Tudeer236 on kyllä ollut aikeissa käydä Inarista huhtikuussa Helsingissä. 
Jos tapaan hänet, niin toimitan lihat hänen mukanaan. Jos lähetys käy hankalaksi nyt tal-
ven aikaan, niin saanko antaa täällä savustuttaa sen samalla kuin meille itselle savustute-
taan. Meidän savustuttaja on luvannut vasta toukokuussa ryhtyä tähän toimeen. - Paisti 
on hyvin kallista 3:- kilo. Jos hinta on liijan korkea, otamme itse kyllä kaikki.
 Tänään muuttavat täältä pois Rantasalmelle kirkkoherra Heickell. Meille on heistä 
ollut paljon iloa ja hupia. Ymmärtämyksellä ovat he seuranneet puuhiamme Tähtelässä.
 Monet terveiset Sedälle perheineen y.m. meiltä kaikilta Tähtelässä.

Kunnioittaen

J. Keränen

236 Oskar Tudeer (1886–1969) oli vuosina 1916–1917 Petsamon maantierakennustyömaan lääkäri, lääket.lis. 
1920.
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Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Ylioppilas Yrjö Latvio, Helsinki

Tähtelä huhtikuun 18 p. 1917

H. V.!

Terve pitkästä aikaa! Mitä olet ajatellut ensi kesästä? Vieläkö haluttaa lähteä matkaan 
tänne ylös? Benziiniä on jo tilattu ja saatu 200 litraa237.
 Professori Cotter tulee mukaan. Siinä tapauksessa ettet halua tulla matkaan, on 
hän lupautunut apulaiseksi.
 Nyt olen ajatellut asiata silläkin tavalla, että ehkä voisit tulla osaksi kesää sijaisek-
seni kesämatkalle, sillä minun pitäisi olla täällä kotona yksityisten tutkimuksieni vuoksi 
heinäkuussa . Silloin olisi Cotter Sinun apulaisesi. Yhdessä tekisimme joitakin pisteitä, 
jotta saisit tarpeellisen kätevyyden. Ja jollet voi tulla ollenkaan, täytyy minun keskeyttää 
työni osaksi ja käydä välillä täällä. Sekin sopii kyllä.
 Ole nyt niin ystävällinen ja kirjoita, mikä vaihtoehdoitus Sinulle on paras. Voin 
järjestää työni sen mukaan.
 Ehkä tavataan toukokuussa.

 Terveisemme

tuus Jaska

237 Magneettisen mittausryhmän käytössä oli pieni perämoottori joki- ja järvitaipaleille.
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No. 51

Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Ylioppilas Yrjö Latvio, Helsinki

Sodankylässä 6 p. kesäkuuta 1917

H. Veli,

 Terve mieheen täältä Lapista!

Nyt olen allakkaa katsellessani tullut siihen tulokseen, että meidän sopisi lähteä täältä mat-
kaan noin 15 p. tätä kuuta. Varemmin en ehdi saada kaikkia asioita kuntoon. Silloin sopisi 
Sinun lähteä Helsingistä 11 p. s.o. ensi viikon maanantaina.
 Rovaniemeltä saat ostaa kenkiä, ellet ole Helsingistä jo hankkinut. Siellä kojuissa 
maksavat välillä 46 - 60:- mk. Cotter voi myös hankkia kenkiä samasta paikasta. Cotterille 
ilmoitan milloin aijot lähteä Helsingistä.
 Nyt pitäisi Sinun saada tulemaan mukanasi 1 kronometri laatikkoineen. Dent on siellä kor-
jattavana, eikä taida ehtiä siksi valmiiksi. Kysy Väisälältä minkä kronometrin hän luovuttaa. Samalla 
pyydä häneltä säämiskää. - Jos ehdit, niin osta [rohdoskauppa] Durchmannilta238 yksi "Juwel" 
mallinen hiuksenleikkauskone. Ellei ole sitä mallia, niin jätä ostamatta. Samoin olisi hyvä olemassa 
pari tusinaa pakkafilmejä 8 x 10.5.
 Muista professorilta [Melander] myös hankkia passit. Rahaa voisit ottaa myös itsellesi 
joitakin satoja, että voisimme tehdä koko matkan lainaamatta.
 Elelemme täällä suuressa tulvassa. Tulomatkalla saimme kerran toisensa perään matkata 
maantiellä "järvien" poikki. Eräässä kohden oli vettä niin paljon, että tuli kärryjen koriin. 
Täällä on Kitinen kuin mikä mahtava virta. Sauna on vedessä ja vesi ulottuu saunan ja asuin-
rakennuksen puoliväliin. Viime lauvantaina ei voitu kylpeä, sillä saunan lattialla oli jokivesi. 
- Peltomme, joihin pitäisi tähän aikaan kylvää perunaa, ovat noin 30 - 50 cm veden alla. Tätä 
tulvaa on jo kestänyt viikon verran, eikä ole tiedossa, milloin laskeutuu edes pelloilta pois. 
 Sieltä olisi myös meille kuuluva pieni telttatuoli, jonka voisit tuoda myös mukanasi 
matkalle.
 Jään odottamaan siis tuloasi tänne ylös. Tervetuloa vaan!
 Terveisemme tutuille y.m. siellä laitoksella

Tuus

Jaska

P.S. Oli unohtua paria asiaa. Pistä laitokselta pari pakkaa niitä kirjekuoria, joissa toisinnot lähe-
tetään laitokselle. Samoin pitäisi saada kalkkeripaperia239.

238 Sotkamolainen apteekkari Oskar Durchman (1862–1942) perusti Helsinkiin rohdoskaupan vuonna 1892. 
Sen sivuliikkeitä oli monilla paikkakunnilla 1900-luvulla.

239 Kalkkeeri- eli hiilipaperi (kopiopaperi). Sen avulla saatiin kopio kirjoitetusta sivusta, kun kalkkeeripaperi 
jäljensi tekstin lehtiössä alemmalle sivulle.
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Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 24 p. elokuuta 1917

Arvoisa Setä!

 Kun meidän vahtimestari Gummerus on pyytänyt toimestaan lisäpalkkaa kallii-
najan vuoksi, olemme Lindforsin kanssa asiata harkittuamme tulleet seuraavanlaisiin 
päätöksiin, jotka näyttävät olevan Gummerukseen nähden paremmat.
 Kun Gummerus saa nykyään vahtimestarin toimesta 125:- mk sekä ilmatieteelli-
sistä havainnoista 50:- kuussa, pitäisi sen riittää siltä puolen. Lisäksi on hänellä las-
kuapulaisen toimi, joka tuottaa 1:- tunnilta. Nyt ei hänellä ole kesäaikaan tullut paljoa-
kaan laskutöitä tehdyksi, keskimäärin noin 40 tuntia kuukaudessa. Osaksi on tähän ollut 
syynä se, että hänellä on ollut taloudessaan aikaa vieviä puuhia.
 Olemme nyt ajatelleet, että ainoa palkankoroitus, joka tulisi samalla todellisesti 
suoritetusta työstä korvaukseksi, olisi hänelle nyt se, että hän saisi laskutöistä korotetun 
tuntipalkan, joksi olemme ajatelleet nykyiseen aikaan katsoen 1:50 olevan kohtuullisen. 
Hän on laskutöissään jo siksi taitava, ettei tämä koroitus tunnu meistä olevan liikaa. 
Missään tapauksessa ei koroituksen jälkeenkään tule hänelle aikaa niin paljoa, että hän 
voisi korotetulla palkalla tehdä enemmän kuin 4 - 5 tuntia päivässä, eikä aina sitäkään. 
Tässä tapauksessa voisivat hänen tulonsa nousta laskuapulaisen tehtävistä noin 100 - 130 
mk kuussa. Silloin pitäisi jo olla hänellä tuloja siksi, ettei tarvitsisi tehdä velkaa.
 Näihin seikkoihin nähden haluamme esittää, voiko Meteorologinen laitos maksaa 
hänelle toistaiseksi tämän koroitetun tuntipalkan. Voihan tässä panna sellaisen ehdon, 
etteivät tulot laskutöistä saa nousta määrättyä summaa suuremmaksi. Koroitus voisi 
alkaa esim. ensi kuun alusta.
 Muutoin käy toiminta täällä tavalliseen tapaan. Lindfors on jo hyvin perehtynyt 
observatorion hoitoon, joten huoletta voi jättää observatorion hänen huostaansa.
 Muuttaa olemme aikoneet vasta ensi kuun lopulla sinne etelään, jos olosuhteet 
näyttävät sellaisilta, että voi ajatella koko perheen siirtymistä. On vähän vaikeampaa 
siellä tiheään asutuissa seuduissa toimeentulo kuin mitä se on täällä. Olemme saaneet 
tarpeeksi jauhoja, sillä täällä luetaan kaikki poikkeuksetta ruumiillisen työn tekijöiksi240. 
Maitoa meillä on runsaasti. Perunoita saamme erinomaisesti, paljon yli oman tarpeen, 
vaikka olisimme täällä koko talven. Marjoja on myös hyvin runsaasti.
 Yleensä tulee tänne hyvä vuosi, sillä kesä on ollut sateinen ja nyt elokuussa, viljan 
tuleentumisaikaan, tavallista lämpimämpi. Hallakaan ei ole tehnyt suurempia tuhoja.
 Matkalaskuani en ole vielä lähettänyt siitä syystä, että on vielä eräs paikka, Orajär-
vi, jossa haluaisin käydä tänä syksynä. Olen tehnyt useita mittauksia vanhalla polariexpe-

240 Vaikean ruokapulan vuoksi Suomessa alkoi elintarvikesäännöstely maaliskuussa 1917.
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ditiopaikalla241, saadakseni tarkan eron vanhan ja uuden Tähtelän arvoille. Sitten olen 
myös tehnyt tavalliset vertaushavainnot, mutta magneettiset häiriöt ovat tahtoneet olla 
haitaksi tätä nykyä.
 Siitä kadonneesta ilmapuntarista en ole vielä saanut muuta selvää kuin että Lauril-
la ollessa on se vielä ollut, mutta hävinnyt sitten havaintoaseman sieltä siirryttyä. Odotan 
juuri Bieseltä lähempiä tietoja siitä, mihin hän sen täällä käydessään jätti.
 Monet terveiset Sedälle perheensä kanssa sekä muille laitoksella meiltä Tähtelästä.

Kunnioittaen

J. Keränen

[Kirjeen alareunassa on Melanderin käsialalla kirjoitettu]: 12/IX 17 Vastaus että järjes-
tettäköön ehdoituksen mukaan

241 Kansainvälisen Polaarivuoden 1882–1883 aikainen tilapäinen observatorio Sodankylässä oli toiminnassa 
1882–1884 (Simojoki, 1978).
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Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä 5 p. kesäkuuta 1918

Arvoisa Setä!

 Kirjoitin Paltamosta Sedälle kirjeen, missä pyysin saada tänne sieltä päin toisen 
miehen, joka olisi jäänyt tänne observatoriota hoitamaan kesämatkan ajaksi ja mahdol-
lisesti myös pitemmäksi aikaa. Esitin siinä, että ehkä Levanto voisi tämän observatorion 
johtajan aseman vuoksi saada määräyksen tulla tänne ja perehtymään johtajatoimen käy-
tännölliseen puoleen. Mahdollisesti on kirje joutunut hukkaan matkalla, koska ei kuulu 
mitään sieltä päin.
 Olen nyt järjestänyt taas observatorion työn käyntiin242. Magneettiset merkitsijä-
koneet justeerasin uudestaan, jottei niihin taas tarvinne säännöllisessä käynnissä sy-
vemmin koskea moneen vuoteen. Tämä järjestely vaati minulta viime viikon alkupuolen 
hyvin tarkkaan; yksin käy koneiden asettaminen paljon hitaammin kuin kahdelta.
 Kun ajattelen, että kesätyöni saan tehdä entiseen tapaan - Lapissa kirjoilla oleva-
na olen vapautettu asevelvollisuuspalveluksesta - olisin halukas tekemään matkani jo 
alkukesästä, jotta pääsisin aikaisemmin vapautumaan väitöskirjatyöhöni sekä muihin 
asioihin. Elintarpeitakin olen hankkinut tämän työn ajaksi, joten en tarvitse odottaa uut-
ta satoa. Latvio on kyllä lupautunut apulaiseksi, mutten tiedä, pääseekö hän asevelvolli-
suusasiansa vuoksi. Jos Setä tietäisi siellä jonkun halukkaan ja sopivan henkilön, pyydän 
siitä ilmoittamaan minulle. Muussa tapauksessa koetan hankkia yksityistä tietä.
 Koska observatorio tarvitsee hoitajan sijalleni matkan ajaksi ja sitten eteenpäin 
siksi kunnes tuleva johtaja vapautuu asevelvollisuudestaan, olisi asian laatuun nähden 
kai edullisinta tiedustaa Levannolta, ketä hän ajattelee apulaisekseen observatoriolla ja 
sitten sopia tämän apulaisen kanssa, eikö hän voisi tulla tänne harjaantumaan tulevaan 
tehtäväänsä. Kirjoitan samasta asiasta Levannolle myös. - Toiset magneetikot lienevät 
tuskin vapaat tänne tulemaan; vaikka en tiedä heidän puuhistaan mitään.
 Lindfors-vainajan sotaanmeno on kaikista saamistani tiedoista päättäen ollut 
vakaumuksellinen teko. Täällä ovat useat henkilöt lausuneet hänelle epäilyksensä, onko 
hänen sopivaa jättää observatorio ja koettaneet saada hänen pysymään paikallaan. Hän 
itse näkyy myös viimeisiin saakka olleen epätietoinen tekonsa oikeutuksesta.
 Koska täällä on paljon kasautunut yksinkertaista laskutyötä, olen palkannut Lukkari 

242 Observatorion johtajan sijainen Heikki Lindfors (1894–1918) ja vahtimestari Otto Moberg (1869–1951) 
keskeyttivät magneettiset rekisteröinnit helmikuun lopulla 1918 lähteäkseen käynnissä olevan sisällissodan 
taisteluihin Tampereelle valkoisten puolelle. Lindfors kaatui siellä 28.3.1918. Jaakko Keränen komennettiin 
Helsingistä Sodankylään käynnistämään rekisteröinnit ja muut havainnot uudelleen. Hän oli Sodankylässä 
1.5. - 30.6.1918, jonka jälkeen Elias Levanto otti observatorion johtajuuden huostaansa.
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Melleniuksen243 vanhimman pojan244 toistaiseksi laskuapulaiseksi. Hän tulee aluksi 
valmistelemaan vuoden 1916 laskutyöt loppuun. Kun Hintikka tiedusteli sen vuoden 
deklinatioarvoja, ovat ne kohta valmiit, jos hän vielä niitä tarvitsee. Saako Melleniuksen 
tilittää magneettisena laskuapulaisena.
 Sitten pyydän tietoa siitä, onko Tähtelän havainnontekijöille maksettu viime vuo-
den viime neljänneksen palkkio ja luvattu korotus. Tarvitsen tämän tiedon Lindforsin 
asioiden vuoksi. Ellei ole maksettu, pyydän saada rahat tänne.
 Samalla panen ilmoituksen tämän vuoden ensi puolen havainnontekijän palkkios-
ta. Minkä perusteen mukaan maksetaan Rouva Gummerukselle245 palkkiota niistä 3:sta 
kuusta, jotka hän yksin hoiti havaintoja. Lindfors oli luvannut hänen asua täällä sillä 
ehdolla, että hän tekee havainnot.
 Elintarvikepula on täällä suuri. Pettua syödään yleisesti. Rovaniemeltä pääsy tänne 
hankala, maksetaan 2:- mk rahtia kilolta. Magneettiset [hevos]rattaat ovat nyt Rova-
niemellä. Niillä voisi tulla tänne se, joka tulee koneita vertaamaan.
 Monet terveiset

Kunnioittaen J. Keränen

243 August Mellenius (Melamies) (1867–1944) oli Sodankylän kirkon kanttori-lukkari ja postinhoitaja. Hän 
oli Lapissa tunnettu metsämies, karhunkaataja ja poronomistaja.

244 Auno Melamies (1896–1942), metsäteknikko ja maanviljelijä Sodankylässä.
245 Sofia Gummerus (s. Mellenius) (1881–1947).
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Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Sodankylässä kesäkuun 15 p. 1918

Arvoisa Setä!
 Kirjeeni tällä kertaa koskee sangen tärkeitä asioita.
 Samalla kertaa kun saapui sieltä ilmoitus Levannon tulosta tänne, tuli toht. Man-
nermaalta sähkösanoma, jossa hän kysyi, tulenko Maanmittausylihallituksen maantieteel-
lisen osaston päällikön vt. apulaiseksi heinäk. 1 pnä? Vastasin tähän: Voin antaa lopullisen 
päätöksen juhannuksen aikaan. Onko tulon siirtäminen kuukaudeksi eteenpäin mahdoton?
 Tämä virka on se tunnettu paikka, josta on ollut aikaisemmin puhetta. Kun Maan-
mittauslaitoksen uusi ohjesääntö ei ole vielä vahvistettu, on tämä virka toistaiseksi vaan v.t.
 Viran vastaanottamisesta on ollut minulla paljon puhetta vaimoni ja vieläpä lähimpien 
omaisteni kanssa. Olemme tulleet siihen päätökseen, että kosk'ei nykyisten asiaintilain vallites-
sa Meteorologisen Keskuslaitoksen magneetikkona voi perheellinen mies mitenkään suuresti 
velkaantumatta tulla toimeen ja kosk'en taloudellisesti voi kohota niin ihanteelliselle tasolle, 
että virkaani laitoksella voisin huoletta pitää ainoastaan "kunnia"virkana ja omistaa kaiken 
aikani tälle tieteelliselle työlle, johon vuosien kuluessa olen suuresti mieltynyt, on parasta että 
suostun ottamaan tarjotun paikan. Työ aijotulla alalla tulisi edelleen olemaan tieteellistä laatua, 
vaikkakin yksinomaan järjestetty käytännön tarvetta silmälläpitäen. Koska tämä uusi ala ei 
vaadi erittäin suuria tieteellisiä opintoja, voin melkein alusta alkaen järjestää työni niin että 
iltapäivät voin käyttää yksinomaan omiin töihin ja valmistaa silloin keskeneräisen väitöskirjani.
 Myönnän, etten millään erikoisella halulla ryhdy siirtämään toimintaani uudelle uralle, 
sillä siksi lujat siteet pitävät minua kiinni näissä nykyisissä puuhissa. Ja jos olosuhteet olisivat 
säännölliset, en luultavasti jättäisi tämän tarjouksen takia syrjään tähänastista pääalaani. Mutta 
katsoen siihen virkaan ja sidottuun asemaan, minkä tulevaisuus saattaisi minut taloudellisesti, 
jos tänä suhteettoman kalliina aikana jätän perheeni toimeentulon suurimmaksi osaksi nega- 
tiivisten tulojen varaan, katson nykyisissä olosuhteissa edullisemmaksi siirtyä paremmin palkat- 
tuun toimeen. Parempi on koettaa säilyttää taloudellinen riippumattomuus siksi ajaksi, jolloin 
vallitsevat säännölliset olosuhteet ja jolloin voi, jos muutoin on mielenkiinto pysynyt elävänä 
tieteelliseen työhön, siirtyä tilaisuuden siihen sattuessa takaisin puhtaalle tieteelliselle alalle.
 Onhan hyvin mahdollista, ettei aijottu ala tule minua erikoisesti miellyttämään. Sil-
loin pyrin takaisin Meteorologisen Keskuslaitoksen palvelukseen, jos ilmestyy sopiva paikka.
 En tiedä, voinko edelleen pysyä laitoksen magneetikkona, jos menen Maanmittausy-
lihallitukseen. Se asia on Sedän päätösvaltaan kuuluva.
 Lisäksi ei ole saapunut mitään tietoa, onko magneettinen kesämatka tänä kesänä 
suoritettava samoin kuin ennen246.

246 Keränen teki magneettisen mittausmatkan heinäkuussa 1918 Länsi-Lapissa. Seuraavan kerran hän teki 
näitä mittauksia vasta kesällä 1922 tultuaan nimitetyksi Ilmatieteellisen keskuslaitoksen sääosaston 
johtajaksi.
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 Koska talvella olimme sopineet siitä, että ennen lopullista siirtymispäätöstäni 
keskustelen Sedän kanssa, teen sen nyt ja siksi olen pyytänyt lopullisen päätökseen anta-
misen ajan juhannukseen. Jo yksinomaan magneettisen kesämatkan vuoksi on Manner-
maalle lähettämässäni sähkösanomassa kysymys virkaanastumisen siirtämisestä.
 Edelleen olen aikaisemmin sanonut, ettei muuttoni aijottuun toimeen tule 
kysymykseenkään, jos on minulla tieto siitä, että lähiaikoihin saan vakinaisen toimen 
laitoksen palveluksessa.
 Siis loppupäätös on lyhyesti: Jollei minulla Meteorologisen Keskuslaitoksen pal-
veluksessa ole varmaa tietoa paremmasta ja vakinaisesta toimeentulosta, otan Maanmit-
tausylihallituksen paikan vastaan.
 Koska Mannermaalla on kiire tämän asian kanssa, kirjoitin hänelle tässä samassa 
postissa ehdollisen lupaukseni ja pyysin häntä tiedustelemaan Sedältä asiastani laitoksen 
palveluksessa. Hänet olen pyytänyt myös ilmoittamaan minulle tiedustelunsa tuloksen.
 Eräät observatoriota koskevat asiat, joista olisi siellä tiedusteltava, jätän siksi, kun-
nes Levanto saapuu ja hän on saanut tutustua niihin.
 Luultavasti Levanto tulee aluksi yksin, sillä perheen kuljetus nykyään hevosella on 
kovin kallis 400 - 500 mk ja kyydille pääsy miltei mahdotonta. Loppukesällä ainakin 
lienee parannusta odotettavissa. Vaimoni pitäisi kumminkin päästä käymään täällä kodin 
hajottamisasian vuoksi. Saa nyt nähdä, miten pääsee tulemaan.
 Monet terveiset Sedälle perheen kanssa sekä ystäville laitoksella.

Kunnioittaen

J. Keränen
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Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Oulu 5 p. heinäk. 1918

Arvoisa Setä!

 Kiitän sähkösanomasta ja kirjeestä, joka odotti minua täällä.
 Kun Sodankylästä pääsy kyydillä oli miltei mahdoton, olin lähettänyt koneet jo ai-
kaisemmin alas ja niin voin ajaa pyörällä itse tämän välin. Tein sen toissapäivänä kovassa 
helteessä.
 Levanto247 tulee luullakseni siellä hyvin toimeen, sillä ehdin antaa hänelle suunnil-
leen kaikki käytännölliset ohjeet observatorio hoitoon. Jatkuvat puuhat ja työt oppii hän, 
tutustuttuaan ensin magnetismin teoreettiseen puoleen pääpiirteissään. 
 Katsoimme observatoriolle paraimmaksi, että lähetin Gummerukselle irtisano-
miskirjeen observatorion palveluksesta ensi syyskuun alusta alkaen. Hänen menettelynsä 
Lindfors-vainajaa ja samalla observatoriota kohtaan sekä Lindforsin kirjeistä että obser-
vatorion papereista ja muista saamistani tiedoista päättäen on ollut sellaista, ettei voitu 
ajatella hänen pysyttämistään observatorion palveluksessa248.
 Koska nyt asiat näkyvät kehittyvän siihen, että tulen hakemaan tuota maanmit-
tausylihallituksen paikkaa ja jo ensi kuun alusta siihen väliaikaisesti siirtymään, pyydän 
että Setä hyväntahtoisesti kirjoittaisi minulle todistuksen, jossa mainittaisiin, mistä alkaen 
olen ollut Meteorologisen Keskuslaitoksen magneetikkona ja samassa painostettaisiin 
niitä astronomisia mittauksia, jotka kuuluvat tärkeänä tekijänä tähän työhön. Ehkä siinä 
olisi hyvä huomauttaa siitä, että työn julkaisuissa olen jonkin verran kehittänyt laskutapaa 
saattaen sen tarkoituksenmukaisemmaksi. Sitten olisi minun saatava todistus siitä, mitä 
olen tehnyt Sodankylän magneettisella observatoriolla ensin sen järjestäjänä ja sitten sen 
johtajana sekä uudelleen sen järjestäjänä tänä keväänä. Tässäkin toimessa olen tehnyt käy-
tännöllisiä astronomisia mittauksia, ensin määrännyt erityisellä huolella azimutin miirille 
sekä sitten eri metodien mukaan, jotka ovat sovelletut vuodenaikoja myöden, juoksevia 
aikahavaintoja. Ehkä Setä kirjoittaisi tämänkin todistuksen Tiedeakatemian Magneet-
tisen Komissionin puheenjohtajana. Olen pyytänyt Mannermaan huolehtimaan viran 
hakuajasta, sillä itse en voi siitä pitää vaaria, kun on magneettinen matka edessä.

247 FM Elias Rafael Levanto (1890–?) oli Sodankylän observatorion johtajana 1918–1921. Myöhemmin hän 
toimi Turun lyseon rehtorina, kouluneuvos. Elias Levannon nuorempi veli FT Erkki Levanto (1891–1954) 
oli vakaustoimiston (nyk. Mittatekniikan keskus) johtaja (1937–1952). Molemmat veljekset toimivat 
Meteorologisen keskuslaitoksen havainnontekijöinä ja laskuapulaisina Helsingissä 1910–1913.

248 Kirjeestä käy ilmi, että Keränen irtisanoi Gummeruksen Observatorion palveluksesta tämän epäasiallisiksi 
tulkituista puheista Lindforsin kuolemasta. Kuitenkin vielä vuotta aikaisemmin Keränen useaan otteeseen 
kehuu Gummerusta taitavaksi laskuapulaiseksi ja järjestää hänelle palkankorotuksen, jotta tämä pysyisi 
Observatorion palveluksessa. Mistä Gummeruksen teoista Keränen oli niin suivaantunut, että erotti hänet, 
ei ole tietoa.
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 Jos minulla olisi ollut varmoja tietoja siitä, että Meteorologisen laitoksen palve-
luksessa minulle olisi ollut tarjottavana magneettista työtä ja siihen vastaavia pätevyy-
sehtoja vastaavat edut, verrattuna laitoksen tarjoamiin etuihin toisille virkamiehille, en 
olisi ottanut tätä muuttoaskelta toiselle alalle, sillä siksi voimakkaat harrastukset pitävät 
minua kiinni tässä työssä, jolle olen paraimmat vuoteni omistanut. Eihän sitäpaitsi ole 
vielä varmaa, saanko koko tätä virkaakaan maanmittausylihallituksessa ja siksi en haluaisi 
vielä ennen lopullista ratkaisua jättää magneettisia puuhiani.
 Jos kerta senaatissa tulee puhe magneetikon virasta ja sen hoitamisesta sivuvirka-
na, on minun käsittääkseni ammatti jo viety sivuvirkain joukkoon ennenkaikkea palk-
kausehtojen puolesta. Voiko senaatti esittää tähän ammattiin päteviä henkilöitä, jotka 
ottavat sen päävirakseen sen tarjoamilla eduilla?
 Magneettista kesätyötä teen nyt sen määrän, minkä ehdin. Kaikkea koko kesän oh-
jelmaa on tietysti mahdoton suorittaa tämän kuun kuluessa. Jos rupean saamaan kyytejä 
maaseudulla, otan alueen joka etelästä ja idästä liittyy ennen mitattuun osaan. Muussa 
tapauksessa olen pakoitettu pysyttelemään rautatien varsilla. Kesämatkoja varten pyydän 
saada matkarahoja aluksi 500:-, jotka pyydän lähettämään vaimolleni tänne Ouluun. En 
voi sanoa vielä lähempää osoitetta. Mukana seuraa väliaikainen kuitti tästä summasta.
 Matka apulaiseksi olen juuri sähkeitse pyytänyt lankomiestäni, häntä, joka punais-
ten aikana pakeni läpi rintaman valkoisten puolelle. On kersantti arvoltaan, mutta lienee 
nyt toistaiseksi vapaa rintamapalveluksesta.
 Työt aloitan tänään täältä Oulusta aluksi väliaikaisen apulaisen kanssa. Olisi hyvä 
muutoin tietää, kuinka suuri on matka apulaisen päiväraha nykyään.
 Pyydän sitten lopuksi, että Neiti Ervastille toimitetaan toinen myötäseuraava 
paperi, joka sisältää eräitä välttämättömiä tarpeita kesämatkalle.
 Monet terveiset Sedälle perheen kanssa sekä ystäville laitoksella.

Kunnioittaen

J. Keränen
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Lähettäjä: Jaakko Keränen
Vastaanottaja: Prof. Gustaf Melander, Helsinki, Meteorologinen keskuslaitos

Kajaani 4 p. syysk. 1918

Arvoisa Setä!

Sain tänään vasta käsiini [V. V.] Korhosen sähkösanoman [Meteorologiselta laitokselta]. 
Kun siitä puuttui lähempi määrittely, kelle Keräselle sen piti olla, oli se joutunut harhai-
lemaan ja löysi sattumalta minun tänään aamusella.
 Ajoin kiireesti 32 km [Mieslahdelta Kerästen kotitalolta Kajaanin lennätinkontto-
riin] pyörällä jouduttaakseni uuden paperin postiin. Papintodistus [virkatodistus] tulee 
kyllä myöhästymään enemmän, vaikka tilaan sen tänään sähkeitse Sodankylästä sinne 
laitokselle ja pyydän sitten jonkun puolestani pistämään geodeettiseen toimistoon.
 Hakemus tuli sellainen, kun Bonsdorffilta249 neuvoja kysyessäni sain tietää, että 
hakemus on jätettävä geodeettiseen laitokseen250 ja sama näkyy olevan ohjesäännössäkin.
 Monet terveiset perheeltäni ja minulta teille kaikille siellä laitoksella ja kiitokset 
avusta tässä hakuasiassa

Kunnioittaen

J. Keränen

249 Ilmari Bonsdorff (1879–1950) oli Geodeettisen laitoksen ensimmäinen johtaja. Laitos perustettiin vuonna 
1918. Hänen isänsä oli Ernst Bonsdorff, joka oli Tiedeakatemian Magneettisen Komissionin (myöhemmin 
observatoriotoimikunta) jäsen. Ilmari Bonsdorff oli samaisen komitean puheenjohtaja Gustaf Melanderin 
jälkeen 1938–1950.

250 Jaakko Keränen työskenteli geodeettina Geodeettisessa laitoksessa elokuusta 1918 elokuuhun 1921 (ks. 
Luku 4). Hänet nimitettiin Meteorologisen keskuslaitoksen sääosaston johtajaksi 1.9.1921.



259

Jaakko Keränen – Suomen Sääprofessori 

Liite 2. Maapallon magneettikentän vektorikomponentit

Tässä liitteessä on taustatietoa Jaakko Keräsen magneettikenttämittauksissa käytetyistä 
fysikaalisista suureista. 
 Magneettikenttä on vektorisuure251, jolla on tietty suunta ja voimakkuus. Tavallisim-
min vektori jaetaan maanpinnan suuntaiseen komponenttiin eli horisontaalikomponent-
tiin (H), maanpinnan suhteen pystysuoraan komponenttiin eli vertikaalikomponenttiin 
(Z). Näiden vektorisumma on magneettikentän kokonaisvoimakkuus (B); B = H + Z. 
H:n suunnan poikkeama todellisesta pohjoissuunnasta (X) on eranto eli deklinaatio (D), 
jolle oheisen vektorikuvion mukaan pätee: tan(D) = Y/X, missä Y on H:n itäkomponentti. 
Inklinaatio (I) on taas B:n kallistuskulma maanpinnan suhteen. Viime vuosisadan alussa 
magneettikentän havainnoissa mitattiin yleensä H, D ja I kuten Ilmatieteellisen keskus-
laitoksen kartoitusprojektissakin tehtiin (Keränen, 1933a). Sodankylän magneettisessa 
observatoriossa rekisteröitiin valokuvauspaperille magneettikentän D-, H- ja Z-kompo-
nentin vaihtelut (Keränen, 1921b).
 Kokonaiskenttä B saadaan laskemalla havainnoista: B = H/cos(I). Koko vektori B 
määräytyy suorakulmaisessa koordinaatistossa (x, y, z), kun käytetään kaavoja X = B cos(I) 
cos(D), Y = B cos(I) sin(D) ja Z = B sin(I) (Nevanlinna, 2009a).
 Magneettikentän D- ja I-komponentit ovat kulmamuuttujia. Kulmat ilmoitetaan as-
teina ja minuutteina. D:n lukemat ovat positiivisia, jos kompassineula osoittaa pohjoissuun-
nasta idän puolelle, negatiivisia, jos neula on pohjoissuunnan länsipuolella. I on positiivinen, 
jos vektorin B:n kärki osoittaa maan pinnan alle. B:n, H:n ja Z:n yksikkö on Tesla (T), 
vaikkakin 1900-luvun alun mittauksissa käytettiin cgs-mittayksikkö-järjestelmän mukaista 
yksikköä gauss (Γ). 1 T = 10-5 Γ. Gaussia pienempi yksikkö on gamma (γ); 1 γ = 1 nT.
 Geomagnetismissa käytetään yleensä teslan miljardisosaa, nanotesla (nT) tai miljoo-
nasosaa (μT) mikrotesla. Ilmatieteen laitoksen havaintojen mukaan (Pajunpää & Häkki-
nen, 2011) keskimääräinen magneettikentän arvo Suomessa vuonna 2012 on B = 52 500 
nT = 52.5 μT, joka gausseina on 0.525 Γ. Sama arvo horisontaali-kentälle (H) on 13 000 
nT, inklinaatiolle (I) 76° ja deklinaatiolle (D) 9° E.  

Magneettikenttä vaihtelee

Magneettikenttä muuttuu vuodesta toiseen hitaasti, mutta systemaattisesti. Sodankylän ob-
servatorion mittausten perusteella magneettikentän kokonaisvoimakkuus on pienentynyt 
noin 5 % sadassa vuodessa, mikä on suunnilleen sama heikentyminen kuin koko maapallon 
keskimääräisessä magneettikentässä on tapahtunut. Kompassineulan eranto on Sodankyläs-
sä kasvanut samaan aikaan noin 12° itään päin. Syyt tähän hitaaseen muutokseen (sekulaari-
muutos) ovat syvällä maapallon sisäosissa, missä materia on nestemäisessä muodossa (Stern, 
2002). Noin 2900 km syvyydessä on maapallon nesteydin, johon syntyy voimakkaita sähkö-

251 Vektorien symbolit on esitetty lihavoituna.



260

Liitteet

virtoja maan pyörimisliikkeen ansiosta (Nevanlinna, 2009a). Vuotuinen sekulaarimuutos 
vaihtelee ajallisesti ja paikallisesti, mutta Suomen alueella se on suuruusluokaltaan alle 
0.1 % magneettikentän voimakkuudessa ja noin 0.1° deklinaation suunnassa (Kuva 58). 
Toisaalta maan magneettikentässä on havaittavissa hyvin nopeita vaihteluita, joiden kesto 
on sekunneista useisiin tunteihin. Näihin kuuluvat magneettikentän säännöllinen vuoro-
kautinen edestakainen vaihtelu, jonka amplitudi on samaa suuruusluokkaa kuin vuotui-
nen sekulaarimuutos. Vuorokautinen muutos aiheutuu maapallon ionosfäärissä kiertävistä 
sähkövirroista. Lisäksi tulevat magneettiset häiriöt ja myrskyt, jotka aiheutuvat auringossa 
tapahtuvista hiukkaspurkauksista. Magneettisten myrskyjen aikana magneettikenttä voi 
vaihdella muutamien tuntien ajan jopa tuhansia nanotesloja ja kentän suunta voi muuttua 
useita asteita tavanomaisista arvoistaan (Nevanlinna, 2006; Koskinen, 2011).

Kuva 57. Magneettikenttävektorin (B) jako eri 
komponentteihin (H, X, Y, Z, D ja I) (Nevanlinna, 2009a).

Kuva 58. Magneettikentän erannon vuosikeskiarvot 
Sodankylän observatorion havaintojen mukaan 
1914–2013. Observatorion aloittaessa havaintonsa 
vuonna 1914, eranto oli lähes 0°, kun se vuonna 2013 on 
melkein 11°. Noin sadassa vuodessa magneettikentän 
vuotuinen sekulaarimuutos erannon osalta on ollut noin 
0.1° itäänpäin. Katkos havainnoissa 1944-1946 johtuu 
observatorion tuhoutumisesta Lapin sodassa 
(Kuvio: Heikki Nevanlinna).
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Liite 3. Magneettiset absoluuttimittaukset Sodankylässä
Jaakko Keräsen aikana

H-komponentti

Sodankylän magneettisessa observatoriossa kuten myös kaikissa 1900-luvun magneetti-
sissa observatorioissa magneettikentän vaaka- eli horisontaalikomponentti (H) määritet-
tiin niin sanotulla Gaussin menetelmällä, jonka Carl Friedrich Gauss kehitti Göttingenin 
observatoriossa 1830-luvulla (Chapman & Bartels, 1940; Wienert, 1970). Mittausme-
netelmä oli ainoa tunnettu menetelmä H:n määrittämiseksi yli 100 vuotta 1950-luvul-
le saakka, jolloin modernit magneettiset mittalaitteet syrjäyttivät Gaussin menetelmän. 
Nykyaikaisissa observatorioissa mittaukset eivät enää perustu magneetteihin, vaan tilalle 
on tullut uusia kehittyneempiä magneettikenttään reagoivia laitteita. Magneetit magneet-
tikentän sensoreina poistuivat käytöstä 1990-luvulle tultaessa. Katsauksen nykyaikaisiin 
magnetometreihin ovat esittäneet mm. Jankowski & Suckdorff (1996).
 Gaussin menetelmässä mittaus on kaksivaiheinen. Ensin muutaman senttimetrin 
mittainen sylinterin muotoinen magneetti ripustetaan ohuen langan varaan ja sen heilah-
teluja seurataan teodoliitin kaukoputkella (Kuva 59). Magneetille saadaan heilahdusaika 
(T), kun havaitaan riittävän monta täyttä heilahdusta (useita kymmeniä). T riippuu mag-
neetin voimakkuudesta (dipolimomentista) M siten, että

missä K on magneetin hitausmomentti, joka voidaan laskea, kun tunnetaan magneetin mas-
sa ja dimensiot252. H on mitattava horisontaalikenttä. Mittaustuloksesta saadaan tulo MH, 
joten horisontaalikenttää ei voi laskea pelkistä heilahdushavainnoista. Mittauksen toisessa 
vaiheessa heilahdusajan määritykseen käytetyllä magneetilla A (Kuva 59) poikkeutetaan 
toista magneettia B, joka sijaitsee etäisyydellä r. Magneetilla B määritetään ensin magneet-
tinen pohjoissuunta eli teodoliitin poikkivarsi saatetaan kohtisuoraan asentoon H:n suhteen.
 Magneetin A aiheuttama magneettikenttä etäisyydellä r on HA. Magneetti B kään-
tyy tällöin kulman a verran. Tällöin pätee, jos magneettia A voidaan pitää dipolina:

missä μo/4π on magneettinen laatuvakio = 10-7 Tm/A. Kulma a saadaan mittauksesta ja 
etäisyys r on kojevakio. Yllä olevasta yhtälöstä saadaan tulokseksi suhde M/H, joten hei-

252 Hitausmomentti voidaan määrittää myös kokeellisesti lisäämällä heilahtelevaan magneettiin 
epämagneettinen lisäkappale, jonka hitausmomentti tunnetaan, jolloin heilahdusajoista voidaan laskea 
magneetin hitausmomentti.
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lahdushavainnoista saatavan tulon MH kanssa yhdessä voidaan ratkaista haluttu mag-
neettikenttä H ja lisäksi vielä magneettinen momentti M. Magneettikenttä H on nyt:

mikä voidaan vielä kirjoittaa muotoon

missä C on kojevakio, heilahdusaika T ja magneetin kääntymiskulma a ovat mitattavia 
suureita. Tyypillisesti T on noin 5 s ja kulma a noin 30°. C on:

Tässä heilahdusaika ja poikkeutuskulma korjataan vakiolämpötilaan. Mittaustulokseen täytyy 
vielä korjata on magneettisen momentin muutos, joka johtuu magneettisesta induktiosta:

missä k on induktiokerroin. Induktion vaikutuksesta magneettikenttään tulee lisävaikutus, 
joka on suuruusluokaltaan 1 nT (1 γ).
 Oma korjauksensa tulee siitä, että poikkeuttava magneetti ei ole dipoli, vaan mag-
neettikentän korkeammat multipolit (kvadrupoli, oktupoli, jne.) tulee ottaa tarkasteluun 
mukaan. Heilahdusajassa on otettava korjaustekijänä huomioon ripustuslangan torsio 
(kierrevoima) ja heilahduskulman laajuus sekä kellon virhekäynti mittauksen aikana. 
Kaikkiaan horisontaalikomponentin absoluuttimittaus on varsin työläs mittaus ja tulos-
ten laskennassa täytyy ottaa huomioon lukuisa määrä korjaustekijöitä. Tarkempi kuvaus 
H-mittauksista ja laskumenetelmistä Suomen oloissa ovat esittäneet Hintikka (1911) ja 
Keränen (1921b). Gaussin H-mittauksen yksityiskohtaisen kuvauksen, missä on huomi-

Kuva 59. Gaussin mittauksen poikkeutushavainto: 
aluksi magneetti (B) on maan magneettikentän 
horisontaalikomponentin (H) suuntainen. 
Kun sen lähelle, etäisyydelle r, tuodaan sauva-
magneetti (A), se aiheuttaa magneettikentän 
(HA), joka poikkeuttaa magneettia (B) kulman 
a verran. Kulma mitataan teodoliitilla, johon 
magneetti on kiinnitetty.
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oitu kaikki korjaustekijät, ovat tehneet Laursen & Olsen (1971).
  Keräsen aikaan 1900-luvun alussa, ja vielä kauan sen jälkeenkin tietokoneaikakau-
delle saakka, yllä olevien yhtälöiden numeeriset laskut havainnoista piti suorittaa logarit-
mitaulukkojen avulla. Logaritmilaskuja varten H:n laskukaava on:

(Hintikka, 1911; Keränen 1921b).
 Keränen käytti ajan tavan mukaan magneettikentän c.g.s.-järjestelmän mukaista yk-
sikköä (gaussi, Γ tai gamma, γ), jolloin SI-järjestelmän mukainen laatuvakio μo/4π = 1.
 Sodankylän magneettisen observatorion vuoden 1914 vuosikirjassa (Keränen, 
1921b) annetaan vakion253 logC arvoksi 9.669236 ± 0.000056 eli 

Näin H-mittausten epätarkkuus on (ainakin) noin 7 nT, kun nykyisillä magnetometreillä 
päästnää lähes 1 nT:n tarkkuuteen ( Jankowski & Sucksdorff, 1996; Nevanlinna 2009a).
 Sodankylän magneettisella observatoriolla oli käytössä kolme erilaista magneto-
metriä H-komponentin mittaamiseen, joita kutsuttiin valmistajiensa mukaan Wildin, 
Schulzen ja Chasselonin koneiksi. Kuvassa 60 on Chasselonin magnetometri.
 Wildin ja Schulzen kojeet oli sijoitettu pysyvästi observatorion absoluuttihuonee-
seen, jossa niillä määritettiin H:n absoluuttinen perustaso suunnilleen kerran viikossa. 
Chasselonin laitetta käytettiin myös mittauksissa maastossa, ja sillä tehtiin vertailumit-
tauksia Pavlovskin observatoriossa vastaavien instrumenttien kanssa. Pavlovskissa Jaakko 
Keränen vieraili kerran vuodessa 1913–1917 mukanaan Chasselon-magnetometri. Vertai-
lumittaukset olivat tärkeitä, sillä niiden perusteella voitiin varmistua siitä, että Sodankylän 
H-mittaus säilyttää absoluuttisen tasonsa eikä laitteessa ole tapahtunut tuloksiin vaikut-
tavia muutoksia. Yleensä Sodankylän ja Pavlovskin H-magnetometrien vertailussa ero oli 
alle 4 nT, mitä tuohon aikaan pidettiin mittaustarkkuuden (7 nT) rajoilla olevana hyvänä 
tuloksena (Keränen 8.3.1916, Kirje 39, Liite 1).

D-komponentti

Magneettisella deklinaatiolla D tarkoitetaan maantieteellisen pohjoissuunnan ja mag-
neettisen pohjoissuunnan välistä kulmaa (Liite 2). Lukema ilmoittaa kuinka paljon kom-
passin osoittama suunta poikkeaa todellisesta pohjoissuunnasta. Sen tarkka mittaaminen 
observatorio-olosuhteissa on suhteellisen yksinkertainen tehtävä (esim. Jankowski & 

253 Vanhan käytännön mukaan ykköstä pienempien lukujen (10-kantaiseen) logaritmiin lisätään liikaerä 10, 
mikä laskuissa pitää vähentää lopputuloksesta (Hoüel ja Kallio, 1965).
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Sucksdorff, 1996). Magneetti kiinnitetään ohueen ripustuslankaan, jolla on minimaalisen 
vähän kierrevoimaa (torsiota). Tällöin magneetti asettuu magneettiseen pohjoissuuntaan. 
Magneettiin on kiinnitetty peili, johon teodoliitin kaukoputkella tähtäämällä voidaan 
magneetin suuntakulma (α) lukea teodoliitin asteikolta. Toinen suuntalukema (β) ilman 
magneettia tehdään kiintopisteen (miirin) suuntaan. Kiintopiste on muutaman sadan 
metrin etäisyydellä havaintopaikasta absoluuttihuoneelta. Sen atsimuutti (Az) eli kulmae-
täisyys maantieteellisestä pohjoissuunnasta pitkin horisonttia. Atsimuutti on määrättävä 
eri mittauksella Auringosta tai tähdistä. Mittauksessa teodoliitilla otetaan suunta taivaalta 
valittuun astronomiseen kohteeseen. Havaintoajan ja paikkakoordinaattien avulla voidaan 
tähtitieteellisiä laskukaavojen avulla laskea todellinen pohjoissuunta (atsimuutti) ( Janko-
wski & Sucksdorff, 1996). Deklinaatio (D) on tällöin:

D = α - (β - Az)
 
Tarkoissa havainnoissa täytyy vielä huomioida se, että ripustuslanka ei ole aivan torsio-
ton. Langan kiertovoimasta aiheutuva pieni kulmamuutos voidaan eliminoida tekemällä 
D-havainnot kahdella eri magneetilla, joiden magneettisten momenttien suhde tunne-
taan. D-mittauksilla päästään deklinaation määrityksissä noin 0.1' tarkkuuteen.

Kuva 60. Chasselonin H-magnetometri, joka oli 
tarkoitettu magneettikentän horisontaalikomponentin 
(H) ja erannon (D) mittauksiin maasto-olosuhteissa. 
Kuvan laite on 1930-luvulta. Vasemmanpuoleisen varren 
päähän sijoitettu pieni magneetti poikkeuttaa toista 
magneettia laitteen keskellä näkyvän putken sisällä 
(poikkeutushavainto H-mittauksessa). Samaa 
magneettia käytetään erannon mittauksessa. Oikealla 
on tarkkuusteleskooppi suuntamittauksia varten 
(Kuva: Alain Peres, Institut de Physique du Globe, Paris).
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I-komponentti

Inklinaation (I) mittauksiin magneettisissa observatorioissa käytettiin yleisesti maainduk-
toria. Sodankylässä maainduktori oli valmistettu Potsdamin observatoriossa mekaanikko 
Schulzen laboratoriossa. Siellä valmistettuja laitteita oli Euroopan eri observatorioissa 
käytössä useita 1900-luvun alusta aina vuosisadan puoliväliin saakka. 
 Maainduktori muodostuu ympyrän muotoisesta kelasta, jonka pinta-ala on A ja siinä 
on N kierrosta johdinlankaa. Kela on pystytetty teodoliitin päälle siten, että kelaa voidaan 
kääntää sekä vaaka- että pystytasossa ja kelan suunta (tasoa A vastaan olevan kohtisuora) 
voidaan lukea teodoliitin asteikolta. Erityisellä veivillä kelaa voidaan pyörittää tasaisella no-
peudella. Faradayn induktiolain mukaan pyörivään kelaan muodostuu vaihtojännite (E):

                             ,

missä ω on pyörivän kelan kulmanopeus ja B maan magneettikentän vuon tiheys. Kun 
kelaa käännetään sellaiseen asentoon, että B:n suunta on kelan pyöriessä koko ajan koh-
tisuorassa kelan tasoa vastaan, vaihtojännite on nolla ja teodoliitin lukema antaa inkli-
naatiokulman. Mittaus antaa I:n noin 0.5' tarkkuudella, jolloin I:n ja H:n avulla lasketun 
vertikaalikomponentin Z (= H tan I) virhe on Sodankylän havaintojen mukaan on noin 25 
nT, mikä on nykyisiin tarkkuuksiin verrattuna lähes kymmenkertainen.
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Liite 4. Nervanderista Melanderiin: katsaus Ilmatieteen laitoksen
alkuaikoihin 1838–1908 

Ilmatieteen laitos perustettiin vuonna 1838 keisari Nikolai I:n määräyksellä Helsingin 
yliopistoon254 magneettisena observatoriona kansainvälisten esikuvien mukaan255. Varsi-
nainen aloite observatorion perustamisesta tuli Pietarin Tiedeakatemiasta, jonka mag-
neettisista observatorioista vastaava esimies Adolf Kupffer (1799–1865) esitti Helsingin 
yliopistolle 1830-luvun alussa. Iso-Britannian, Ranskan, Saksan ja Venäjän tiedeorgani-
saatiot saivat aikaan vastaavia magneettisia observatorioita eri puolille maapalloa lyhyessä 
ajassa 1830- ja 1840-luvuilla (Cawood, 1977). Keskeisiä vaikuttajia ja aloitteentekijöi-
tä observatoriohankkeissa olivat aikansa huomatuimmat tiedemiehet kuten C. F. Gauss 
(1777–1855) ja A. von Humboldt (1769–1859) (Stern, 2002).
 Eräänä syynä tähän tieteelliseen innostukseen oli uuden tieteenalan, sähkömag-
netismin, tarjoamat aikaisempaa paremmat paradigmat maapallon magneettisuuden ja 
sen vaihtelujen uuteen ymmärtämiseen. Tanskalaisen fyysikon Hans Christian Örstedin 
(1777–1851) keksimä sähkömagnetismi mullisti sähköisten ja magneettisten ilmiöiden 
tutkimukset (Lindell, 2011). Siitä alkoi sähkön ja sähkötekniikan vuosisata. Observato-
rioiden havainto-ohjelmiin tulivat myös meteorologiset ilmiöt, koska geosähköisten ja 
-magneettisten ilmiöiden katsottiin olevan fysikaalisessa yhteydessä esimerkiksi ilman 
lämpötilan muutosten kanssa (Cawood, 1977; Nevanlinna & Holmberg, 2013).
 Observatorion tehtäviin kuuluivat alusta alkaen magneettisten havaintojen ohella 
säännölliset meteorologiset mittaukset, jotka alkoivat täydessä mitassaan Helsingin Kai-
saniemessä 1.7.1844, mutta jo vuonna 1841 havaintovalmius oli saavutettu. Observato-
rioon oli palkattu 12 ylioppilasta havainnontekijöiksi ja mittaustulosten muokkauksiin. 
Havainnot tehtiin kellon ympäri useita kertoja tunnissa vuoden jokaisena päivänä. Mag-
neettinen observatorio oli henkilömäärältään yliopiston suurin ja kustannuksiltaan kallein 
yksikkö. Laitoksen nimeksi vakiintui pian perustamisen jälkeen "Magneettis-meteorolo-
ginen observatorio", joka ilmensi sen tehtävien tärkeysjärjestystä; magnetismi oli ennen 
meteorologiaa. Havaintotoiminta laajeni vuonna 1846, kun observatorio yhdessä Suomen 
Tiedeseuran256 kanssa käynnisti koko valtakunnan laajuisen ilmastollisen ja fenologisen 
havainto-ohjelman257. Havaintokokonaisuuteen kuuluivat myös merenpinnan korkeus-
vaihtelujen seuraaminen rannikkoasemilla. Aloitteentekijänä oli fysiikan professori G. G. 
Hällström (1777–1844), mutta mittaukset suunnitteli J. J. Nervander (Simojoki, 1978; 
Nevanlinna, 2014).

254 Suomen keisarillinen Aleksanterin yliopisto vuoteen 1918 saakka.
255 Ilmatieteen laitoksen perustamisvaiheista ja sen varhaisesta historiasta ovat kirjoittaneet  Simojoki (1978) 

ja Nevanlinna ja Holmberg (2013). Laitoksen historian 1980-luvulle saakka on laatinut Seppinen (1988).
256 Suomen Tiedeseura oli maamme ensimmäinen yleistieteellinen seura. Se perustettiin samana vuonna kuin 

Magneettis-meteorologinen observatorio (1838) (Elfving, 1938).
257 Havainto-ohjelmassa Suomeen perustettiin viisi ilmastoasemaa: Sortavala, Kuopio, Viitasaari, Kajaani ja 

Oulu, joista Oulun asema on toiminut jatkuvasti nykyaikaan asti.
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 Observatorion ensimmäinen johtaja oli fysiikan professori Johan Jakob Nervan-
der (1805–1848), jonka johdolla observatorio instrumentoitiin havaintoihin tarvittavilla 
magneettisilla ja ilmatieteellisillä kojeilla. Nervander oli kouliintunut perusteellisesti ai-
kakauden meteorologisiin ja geomagneettisiin tutkimuksiin ja havaintomenetelmiin laa-
joilla monivuotisilla matkoillaan Euroopan tiedekeskuksissa Pariisissa, Göttingenissä ja 
Kööpenhaminassa 1830-luvulla. Hänen johdollaan Helsingin Magneettis-meteorologi-
nen observatorio oli varustettu ajan parhailla laitteilla ja hyvin suunnitellulla tieteellisellä 
havainto-ohjelmalla lähinnä Göttingenissä Saksassa sijainneen Gaussin malliobservatori-
on mukaisesti (Simojoki, 1978; Seppinen, 1988; Steinby, 1991). Nervanderin aikana käyn-
nistettiin magneettisten ja meteorologisten havaintojen systemaattinen julkaisutyö, joka 
tosin valmistui vasta Nervanderin kuoltua vuonna 1850. Nervanderin kauden havainnot 
(1844–1848) julkaistiin neljänä laajana niteenä vuonna 1850 (Nevanlinna, 2011).
 Nervanderin kuoleman jälkeen observatorion johtoon tuli vuonna 1848 Nervande-
rin vävy Henrik Borenius258 (1802–1894) (Simojoki, 1978). Ennen nimitystään observa-
torion esimieheksi Borenius oli toiminut yliopiston fysiikan, matematiikan ja tähtitieteen 
virkaa tekevänä professorina. Hänet oli myös vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 
(1829). Tieteelliseltä koulutukseltaan Borenius oli matemaatikko (Elfving, 1981). Hän ei 
ollut Magneettis-meteorologisen observatorion johtajana lainkaan edeltäjänsä veroinen 
innovatiivinen ja kansainvälisesti orientoitunut tiedemies. Boreniuksen suurin saavutus oli 
säilyttää observatorion havaintotoiminnot juuri sellaisina kuin hän oli ne perinyt apeltaan 
Nervanderilta. Vaikkakaan observatorio ei Boreniuksen johdolla kehittynyt eikä uudistu-
nut, mutta havainto-ohjelma pidettiin tunnollisesti pääosin entisellään. Näin luotiin hyvä 
alku nykyaikaan jatkuneille pitkille havaintosarjoille Helsingin Kaisaniemessä.  
 Observatorion keskeinen toiminta-alue oli geomagnetismi aina Boreniuksen virkakau-
den loppuun saakka vuoteen 1881, vaikkakin ilmatieteelliset havainnot saivat yhä suurempaa 
merkitystä. Kehitys oli samanlainen muuallakin maailmassa. Meteorologisten tulosten ja ha-
vaintojen merkitys yhteiskunnalle ja elinkeinoille tiedostettiin. Jo 1850-luvulta lähtien alkoi 
Euroopassa eri maiden välinen säätietojen reaaliaikainen vaihto lennättimen avulla.
 Magneettis-meteorologisen observatorion kehityksessä alkoi merkittävä muutos 
heti 1880-luvun alussa. Observatorio siirrettiin Helsingin yliopiston alaisuudesta Suo-
men Tiedeseuran hallinnoitavaksi, mikä oikeastaan vain virallisti jo pitkään jatkuneen 
olotilan. Tiedeseuran vuonna 1868 perustama meteorologinen valiokunta259 oli jo kauan 
johtanut observatoriossa tehtäviä töitä ja huolehtinut sen taloudesta. Meteorologisessa va-
liokunnassa aktiivinen toimija oli matematiikan professori Lorenz Lindelöf (1827–1908), 
joka oli myös Suomen Tiedeseuran pysyvä sihteeri. Lindelöfin tavoitteena oli syventää ja 
laajentaa Tiedeseuran toimintamuotoja siten, että seura nousisi oikeaksi tiedeakatemiaksi 
tutkijavirkoineen (Simojoki, 1978; Lehto, 2008). Hallinnollisen muutoksen myötä obser-

258 Boreniuksen virkaurasta on tarkemmat tiedot Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkelissa: 
http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=13511.

259 Meteorologiseen valiokuntaan kuuluivat aluksi fysiikan professori Adolf Moberg (1813–1895) 
puheenjohtajana, matematiikan professori Lorenz Lindelöf (1827–1908), Magneettis-meteorologisen 
observatorion johtaja professori Henrik Borenius (1802–1894) ja tähtitieteen professori Karl Krueger 
(1832–1896). Lindelöf oli valiokunnan jäsenenä pisimpään, vuoteen 1901 saakka.

http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=13511
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vatorion nimeksi tuli Keisari Aleksanteri III:n antamalla asetuksella (27.10.1881) Suomen 
Tiedeseuran Meteorologillinen Päälaitos, lyhyesti Meteorologillinen Päälaitos260 (Simojoki, 
1978; Seppinen, 1988). Nimenmuutos kertoi, että geomagnetismin merkitys observato-
rion työssä oli jäänyt toissijaiseksi havaintojen painopisteen siirryttyä kohti ilmatieteitä. 
Nimeen kuulunut "Päälaitos" korosti uudistuneen ilmatieteellisen organisaation valta-
kunnallisia tehtäviä. Observatoriorakennukset peruskorjattiin ja uusia havaintolaitteita 
hankittiin ulkomailta (Elfving, 1938). Vuonna 1882 lämpötilahavainnoissa luovuttiin 
Réaumur-asteikosta ja siirryttiin Celsius-lukemiin. Observatoriossa noudatettava aika 
muutettiin Göttingenin aurinkoajasta Helsingin paikallisaikaan, mutta vasta vuonna 1921 
otettiin käyttöön nykyinen vyöhykeaika Suomessa (Greenwich + 2 tuntia).
 Henrik Borenius jäi eläkkeelle oltuaan observatorion esimiehenä yli 30 vuotta. Uudeksi 
johtajaksi Keisari Aleksanteri III nimitti vuonna 1881 N. K. Nordenskiöldin (1837–1889), 
jonka virkakausi jäi vain kahdeksan vuoden mittaiseksi. Hän oli kouliintunut tehtäviinsä 
alan pohjoismaisissa laitoksissa ja Saksassa. Nordenskiöldin kunnianhimoisena päämääränä 
oli kehittää observatoriosta ajanmukainen kansainvälisten esikuvien mukainen meteorolo-
ginen keskuslaitos Tiedeseuran meteorologisen valiokunnan viitoittamaan suuntaan. 
 Meteorologinen päälaitos sai vuonna 1881 Suomen senaatin talousosaston myön-
tämät vuotuiset käyttövarat 16 000 mk [nykyrahassa noin 58 000 euroa] viiden vuoden 
ajaksi. Laitoksessa oli johtajan lisäksi kaksi tieteellisen koulutuksen saanutta tutkijaa sekä 
12 havainnontekijää ja osapäivätoimisia laskuapulaisia. Näistä kahdeksan oli naisia. Lisäk-
si säähavaintoihin eri puolilla Suomea oli saatu vapaaehtoisia havainnontekijöitä noin 50 
henkilöä. 
 Nordenskiöldin johdolla tehtiin ensimmäiset yritykset välittää tuoreita säätietoja ja 
-ennusteita kansalaisille ja elinkeinoelämän avuksi. Hänen tavoitteenaan oli myös herät-
tää kansantajuisin julkaisuin suuren yleisön mielenkiinto ilmatieteisiin. Kuukausittaisten 
säätietojen julkaisu painetussa lehtisessä alkoi vuonna 1881. Sama lehti261 on jatkanut 
ilmestymistään nykyaikaan asti muutamia katkoja lukuun ottamatta. 
 Nordenskiöldin johdolla Meteorologinen päälaitos oli leimautumassa pikemmin-
kin palvelulaitokseksi kuin meteorologista tutkimusta tekeväksi organisaatioksi, mihin 
myös Tiedeseuran Meteorologinen valiokunta oli laitoksen tulevaisuutta jossain määrässä 
suuntaamassa. Suomen nopeasti kehittyvässä yhteiskunnassa oli kasvava tarve erilaisille 
säätiedoille: myrskyvaroituksia ja jäätiedotuksia merenkululle, tulva- ja hallatiedotteita 
maanviljelijöille jne. Sääpalveluhankkeita ei kuitenkaan voitu toteuttaa kuin osittain, kos-
ka päälaitoksen resurssit eivät sittenkään riittäneet suunniteltuihin uudistuksiin.
  Tärkeänä tehtävänä keskuslaitoksella pidettiin osallistumista kansainväliseen sääase-
maverkostoon, jolle voitiin myöhemmin perustaa oma ennustustoiminta. Säätietojen välit-
täminen lennätinverkon kautta oli alkanut jo 1850-luvulla. Lennätintietoja välitettiin Pie-
tarin Keskusobservatorioon päivittäin 1870-luvun alusta lähtien. Vuonna 1872 perustettu 

260 Ruotsiksi Finska Vetenskapsakademiens Meteorologiska Centralanstalt. Myöhemmin "Päälaitos" -nimen tilalle 
tuli käyttöön "Keskuslaitos". "Meteorogillinen" nimike lyheni muotoon "Meteorologinen".

261 Månadsöfversikt af väderleksförhållandet i Finland. Sen jatkajana on nykyisin kerran kuussa ilmestyvä 
Ilmastokatsaus.
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Kansainvälinen meteorologinen järjestö262 antoi huomattavasti virikettä ilmatieteellisille 
toiminnoille eri maissa.
 Ensimmäinen kansainvälinen Polaarivuosi (1882–1883) merkitsi Suomessa har-
joitetun geofysikaalisten ja ilmatieteellisten havaintojen ja tutkimuksien uutta aktiivista 
nousukautta263. Suomi esiintyi Polaarivuoden ohjelmassa omana itsenäisenä kansallisena 
osanottajamaana riippumattomana Venäjän ilmatieteellisistä organisaatioista. Polaarivuo-
den aikana napa-alueille perustettiin miehitettyjä magneettis-meteorologisia observato-
rioita, joiden tavoitteena oli saada uutta tietoa toistaiseksi vähän tutkittujen pohjoisten 
ja eteläisten polaarialueiden ilmastosta ja geofysikaalisista ominaisuuksista. Havaintoihin 
kuuluivat myös revontulet ja ilmasähköiset mittaukset. Suomen osuus keskittyi Sodan-
kylän observatorion mittauksiin ja havaintoihin. Sodankylä oli yksi Polaarivuoden 12:sta 
observatoriosta. Polaarivuoden ohjelmakokonaisuutta valvoi Suomen Tiedeseura yhdessä 
Meteorologisen keskuslaitoksen kanssa. Hankkeen johtaja oli yliopiston fysiikan profes-
sori Selim Lemström (1838–1904). Sodankylässä observatorion esimiehenä toimi Ernst 
Biese (1856–1926), josta myöhemmin tuli keskuslaitoksen johtaja.
 N. K. Nordenskiöldin johtajakausi päättyi tämän kuolemaan vuonna 1889. Keisari 
Aleksanteri III nimitti vuonna 1890 Meteorologisen päälaitoksen johtajan virkaan toiselta 
ehdokassijalta yliopiston fysikaalisen kabinetin assistentin Ernst Biesen, joka oli ansioitu-
nut Sodankylän Polaarivuoden johdossa. Tiedeseuran enemmistö oli kannattanut virkaan 
Theodor Homénia (1858–1923), mutta Pietarin Keskusobservatorion esimies Heinrich 
Wild suositti keisarille Biesen nimittämistä jota myös Suomen senaatti oli puoltanut. 
Homén oli myöhemmin (1898–1923) Helsingin yliopiston sovelletun fysiikan professori 
ja arvostettu hydrologian tutkija (Holmberg, 2005).
 Biese pääsi aloittamaan johtajakautensa edeltäjäänsä suotuisammassa taloudellisessa 
tilanteessa. Hänen erityisenä ansiona on pidetty, että ilmatieteellisten havaintoaineistojen 
toimitustyö ja vuosikirjajulkaisut saatiin ajan tasalle 1900-luvun alkuun mennessä (Kerä-
nen, 1966a). Tiedeseura myönsi julkaisutyöhön erillisen määrärahan, jonka avulla työhön 
palkattiin muun muassa matemaatikko ja fil. kand. Ernst Lindelöf264 (1870–1946) (Kerä-
nen, 1961a).
 Meteorologisen päälaitoksen havainto-ohjelmassa Biesen hallintokaudella kehitet-
tiin sade-, lumi- ja jääolojen monitorointia perustamalla uusia mittausasemia eri puolille 
Suomea. Havaintolaitteiden automatisointia lisättiin hankkimalla uusia rekisteröiviä ko-
jeita ulkomailta. Hangon ja Helsingin merenkorkeusasemat varustettiin itserekisteröivillä 
mareografeilla. Poikkeuksellisen tuhoisat sisävesistön tulvat vuosina 1898 ja 1899 (Vala-

262 International Meteorological Organization (IMO). Sen seuraajaorganisaatio on vuonna 1950 perustettu 
YK:n alainen World Meteorological Organization (WMO) (Liite 5).

263 Suomen Polaarivuoden tuloksista ja toiminnoista on kirjoittanut pian Polaarivuoden jälkeen mm. 
Lemström (1885) ja Lemström & Biese (1886–1898). Laajemmat katsaukset polaarivuoden 
observatoriosta ovat laatineet mm. Simojoki (1978), Holmberg (1991, 1992), Seppinen (2006) ja 
Nevanlinna & Holmberg (2013).

264 Ernst Lindelöf (1870–1946) oli Helsingin yliopiston matematiikan professori 1903–1938 (Lehto, 2008).
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paton tulva265) käynnistivät useita tutkimuksia tulvien syistä (Kuusisto, 2008). Kävi ilmi, 
että ilmatieteellisten havaintoasemien määrä oli aivan liian vähäinen tulvaennusteiden 
laatimiseen. Valtio myönsikin määrärahoja uusien asemien perustamiseen. Vesistöjen tut-
kimus ja havainnointi sai vakiintuneen muodon, kun tie- ja vesirakennusten ylihallituksen 
alaisuuteen perustettiin hydrografinen toimisto vuonna 1908 (Kuusisto, 2008). Samalla 
käynnistyi keskuslaitoksessa maatalous- ja metsämeteorologinen tutkimus ja havaintotyö. 
Kun Meteorologinen keskuslaitos siirrettiin vuonna 1919 valtionhallinnon alaisuuteen 
maatalousministeriöön, niin päätöksessä korostui laitokselta odotettava hyöty nimen-
omaan maatalouden hyväksi. 
 Ernst Biesen tieteellinen erikoisala oli geomagnetismi ja siihen kuuluvat mittauk-
set. Näihin tehtäviin hän oli pätevöitynyt Sodankylän Polaariaseman geomagneettisen 
havainto-ohjelman johtajana 1882–1884 (Keränen, 1966a). Magnetismiin liittyi hänen 
väitöskirjansakin, joka valmistui Polaarivuoden jälkeen (Biese, 1890). Meteorologisen 
päälaitoksen magneettisen observatorion havaintolaitteille tehtiin tarkistusmittauksia (ns. 
absoluuttimittauksia) usean vuoden ajan Biesen johdolla (Biese, 1887–1889) ensimmäistä 
kertaa sitten havaintojen alkamisen vuonna 1844.
 Merkittävä aloite laaja-alaisesta magneettisesta kartoituksesta tuli Venäjän Tiedea-
katemialta vuonna 1893. Siinä ehdotettiin koko Venäjän alueen laajuista magneettista 
tutkimusta. Suomen osaksi kaavailtiin maamme magneettikentän mittauksia usealla sa-
dalla mittapisteellä. Aloite oli osoitettu Meteorologisen päälaitoksen johtajalle ja Yli-
opiston rehtorille (Simojoki, 1978). Biese tekikin yksityiskohtaisen suunnitelman, mihin 
kuului myös magneettisen observatorion perustaminen Sodankylään ehdotetun nelivuo-
tisen kampanjan ajaksi. Tiedeseura ei kannattanut hanketta, koska piti sitä liian kallii-
na. Näin koko aloite magneettisesta aluemittauksesta ja uudesta observatoriosta kuivui 
kokoon. Toisaalta Suomen maantieteellinen seura käynnisti pienimittaisemman alueelli-
sen magneettisen kartoituksen kesällä 1893. Mittaukset käsittivät yli 20 havaintopaikkaa 
Etelä-Suomesta Lapin rajoille saakka (Simojoki, 1978). Seuraavan kerran magneettisia 
mittauksia tehtiin laajemmin 1901–1902. Eräänä tarkoituksena oli selvittää kuinka pal-
jon kaupungin rakennukset ja liikenne häiritsevät, erityisesti sähköraitiotieliikenne, herk-
kiä magneettisia mittauksia Kaisaniemen observatoriossa (Alenius, 1905, 1908). Koko 
Suomen kattava magneettinen kartoitustyö osana kansainvälistä hanketta pääsi alkuun 
vuonna 1910 ja se saatiin päätökseen vuonna 1928 pääasiassa Jaakko Keräsen johdolla. 
Aiheesta tarkemmin luvussa 5. 
 Biesen erottua keskuslaitoksen johtajan toimesta vuonna 1907 Suomen Senaatti nimitti 
hänen seuraajakseen fysiikan dosentti Gustaf Melanderin (1861–1938). (ks. 128–129)

265 Nimensä tulva sai siitä, että helmikuussa 1899 Venäjän keisari antoi helmikuun manifestina tunnetun 
julistuksen, jolla hän kavensi Suomen autonomista asemaa ja näin suomalaisten käsityksen mukaan petti 
Suomelle antamansa hallitsijanvakuutuksen eli antamansa valan. Syynä tulvaan olivat useat edeltäneet 
sateiset vuodet, luminen talvi ja erittäin sateinen kesä.
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Liite 5. Tieteelliset järjestöt, joiden toimintaan Jaakko Keränen
on osallistunut

IUGG

Kansainvälinen Geodeettis-geofysikaalinen unioni (IUGG; International Geodesy and 
Geophysics) on osa kansainvälisestä tiedeneuvostosta ICSU:sta (International Council 
for Science). Sekä IUGG että ICSU ovat YK:n toimintaan liittyneitä organisaatioita 
UNESCO:n kautta. IUGG perustettiin vuonna 1919. Sen päätehtäviä on pitää geofysii-
kan eri alojen tieteellisiä kokouksia ja tarjota eri maiden tutkijoille mahdollisuutta tieteel-
liseen vuorovaikutukseen. IUGG on jakaantunut kahdeksaan ala-osastoon (Association), 
jotka edustavat tiettyjä geofysiikan aloja kuten esimerkiksi meteorologiaa ja geomagnetis-
mia (ks. http://www.iugg.org/). IUGG järjestää laajan yleiskokouksen (General Assem-
bly) neljän vuoden välein. Niihin osallistuu nykyisin useita tuhansia alan tutkijoita kym-
menistä eri maista. Kokouksen virallisessa osassa annetaan lausuntoja ja suosituksia alan 
geofysikaalisille laitoksille mittausten ja havaintojen standardisoinnista erilaisten resoluu-
tioiden muodossa. Kukin jäsenmaa valitsee virallisen edustajan, joka voi käyttää ääni- ja 
puheoikeutta päätöksiä tehtäessä. IUGG:n toimintaa kussakin jäsenmaassa koordinoi 
Geodeettis-geofysikaalinen kansallinen komitea. Siihen kuuluvat jäseninä maan keskeiset 
geofysikaaliset laitokset. Komitean tehtävänä on pitää yhteyttä eri tutkimuslaitosten vä-
lillä. Kansallinen komitea saa pientä valtionavustusta opetusministeriön kautta. Komitean 
käytännöllinen työ tapahtuu osana Geofysiikan seuran toimintaa.
 Jaakko Keränen oli aina 1960-luvulle saakka Suomen edustaja IUGG:n kokouksissa 
ja kansallisen komitean puheenjohtaja. Hän osallistui IUGG:n yleiskokouksiin ainakin 
Lissabonissa (1933), Edinburghissa (1936), Brysselissä (1951), Roomassa (1954) ja Hel-
singissä (1960) (Seppinen, 2004).

IMO ja WMO

Ensimmäinen maailman ilmatieteellinen järjestö perustettiin vuonna 1873 nimellä In-
ternational Meteorological Organization (IMO). Sen päätehtäviä oli luoda yhtenäiset 
havaintomenetelmät eri maiden ilmatieteellisten laitosten ylläpitämille havaintoverkoil-
le. IMO oli myös tärkeä organisaatio ensimmäisen (1882–1883) ja toisen polaarivuo-
den (1932–1933) järjestelyissä. Suomessa Meteorologinen keskuslaitos oli alusta alkaen 
mukana IMO:n toiminnassa. Gustaf Melander edusti keskuslaitosta IMO:n kokouksissa 
1900-luvun alussa ja hänen jälkeensä 1920-luvulta lähtien Jaakko Keränen sääosaston 
johtajana ja sittemmin koko laitoksen edustajana.
 IMO organisoitiin uudelleen vuonna 1950, jolloin siitä tuli YK:n alainen maailman 
ilmatieteen järjestö, WMO (World Meteorological Organization; www.wmo.int). Siihen 
kuuluu nykyisin 184 jäsenmaata. WMO ei ole ensisijaisesti tieteellinen järjestö, vaan se 
koordinoi ja standardisoi säähavaintojärjestelmiä ja edistää meteorologian alan koulutusta 
erityisesti kehittyvissä maissa. Se myös organisoi ympäristön tilaa ja ilmastonmuutosta 

http://www.iugg.org/
http://www.wmo.int
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tarkkailevia ohjelmia. Nykyiselle Ilmatieteen laitokselle WMO on keskeinen kanava me-
teorologian kansainväliseen yhteistyöhön. Monet laitoksen tutkijoista ja johtajista ovat 
toimineet merkittävissä tehtävissä WMO:ssa.

Suomalainen Tiedeakatemia (STA)

on yleistieteellinen keskusseura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä 
toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Sen jäsenmäärä on 
rajattu, ja jäsenistö valitsee uudet jäsenet tieteellisten ansioiden perusteella. Tiedeakate-
mia toteuttaa tehtäväänsä järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kustantamalla 
tieteellisiä julkaisuja, myöntämällä apurahoja, tekemällä aloitteita tiedettä ja tieteenhar-
joittajia koskevissa kysymyksissä sekä antamalla lausuntoja. Tiedeakatemialla on edustaja 
monessa tieteellisessä järjestössä, komiteassa ja säätiössä.
 STA perustettiin vuonna 1908 vastapainoksi leimallisesti ruotsinkieliselle Suomen 
Tiedeseuralle (STS), joka on Suomen ensimmäinen yleistieteellinen seura. Se perustettiin 
samana vuonna (1838) kuin Ilmatieteen laitoksen edeltäjä Helsingin yliopiston magneet-
tinen observatorio.
 Meteorologisen keskuslaitoksen johtaja Gustaf Melander oli sekä STS:n että STA:n 
jäsen. Hänet kutsuttiin STS:n jäseneksi vuonna 1905 ja STA:aan hänet valittiin akatemi-
an perustamisvuonna 1908. Jaakko Keränen sai STA:n apujäsenen paikan jo vuona 1917, 
mutta varsinainen jäsenyys myönnettiin vuonna 1926. Keränen oli myöhemmin STA:n 
hallituksen jäsen ja akatemian rahastonhoitaja 1940-luvulta 1950-luvun puoliväliin saakka.

Kansainväliset polaarivuodet

Geofysikaalinen ja ilmatieteellinen tiedeyhteisö on useaan kertaan yli sadan vuoden 
aikana järjestänyt maapallon laajuisia mittaus- ja havaintokausia, joissa erityisesti kiin-
nitetään huomiota napa-alueiden tutkimuksiin. Ensimmäinen polaarivuosi järjestettiin 
1882–1883. Siihen Meteorologinen keskuslaitos osallistui merkittävällä panoksella (ks. 
Liite 4). Toinen polaarivuosi järjestettiin 50 vuotta myöhemmin 1932–1933 (Luku 7) 
ja kolmas 1957–1958. Näihin molempiin polaarivuosiin Ilmatieteellinen keskuslaitos ja 
Sodankylän geofysiikan observatorio osallistuivat laajoilla tutkimushankkeilla (Keränen, 
1964a). Kolmas polaarivuosi oli nimeltään alunperin kansainvälinen Geofysiikan vuosi. Se 
merkitsi Suomen geofysikaalisen tutkimuksen uutta nousukautta toisen maailmansodan 
jälkeen (Seppinen, 2004). 
 Keräsen aikakauden jälkeen järjestettiin vielä neljäs kansainvälinen polaarivuosi 
2007–2008.
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Liite 6. Jaakko Keräsen julkaisut 1914–1973

Julkaisuluettelo käsittää 168 nimikettä noin 60 vuoden ajalta 1914–1973. Osa kirjoituk-
sista koostuu tieteellisistä tutkimuksista, jotka ovat lähinnä saksan-, englannin- tai suo-
menkielisiä. Ne käsittelevät enimmäkseen meteorologisia, ilmastollisia ja geomagneetti-
sia aiheita. Merkittävä osa julkaisuista on meteorologisia vuosikirjoja, joihin on koottu 
havainnot Suomen ilmastoasemilta. Lisäksi vuosikirjoihin kuuluvat Sodankylän obser-
vatorion ensimmäisten vuosien 1914–1917 magneettisten havaintojen ja rekisteröinti-
en tulokset. Suuri osa Keräsen töistä on yleisölle suunnattuja ilmatieteellisiä kirjoituksia 
tietosanakirjoissa tai vastaavissa sekä Ilmatieteellisen keskuslaitoksen sarjoissa julkaistuja 
tutkimuksia. Suomalaisen Tiedeakatemian esitelmät ja pöytäkirjat -sarjassa on Jaakko Ke-
räsen kirjoituksia koko hänen aktiivisen uransa ajalta. Pääosa Keräsen julkaisutiedoista 
(vuoteen 1967 saakka) on koottu Suomen ilmastobibliografiasta (Huovila ja Pollari, 1968) 
ja Sodankylän observatorion 60-vuotisjuhlakirjasta (Ranta & Kataja, 1973).

1914 a. Tähtelä, Sodankylän magneettinen observatorio. 
Jouko II (Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan julkaisu).

1915 a. Kertomus Sodankylän magneettisen observatorion toiminnasta v. 1913. 
Suomalaisen Tiedeakatemian esitelmät ja pöytäkirjat 1915, 10–13.

1916 a. Kertomus Sodankylän magneettisen observatorion toiminnasta v. 1915. 
Suomalaisen Tiedeakatemian esitelmät ja pöytäkirjat 1916, 7–8.

1917 a. Kertomus Sodankylän magneettisen observatorion toiminnasta v. 1916. 
Suomalaisen Tiedeakatemian esitelmät ja pöytäkirjat 1917, 10–13.

 
b. Results of magnetic observations in 1913 in North Finland and at northernmost 
repeat stations of the magnetic survey of Finland. 
Meteorologinen Keskuslaitos - Maamagneettisia tutkimuksia. 3, 14 p.

 
c. Results of magnetic observations in 1914 in North Finland. 
Meteorologinen Keskuslaitos - Maamagneettisia tutkimuksia. 4, 14 p.

 
d. Results of magnetic observations in 1915 in North Finland. 
Meteorologinen Keskuslaitos - Maamagneettisia tutkimuksia. 5, 15 p.

 
e. Maamagneettisen voiman vuorokausivaihtelusta ja magneettisten häiriöiden vaikutuksesta 
siihen Sodankylässä vuonna 1914. 
Suomalaisen Tiedeakatemian esitelmät ja pöytäkirjat 1917. 20 s.

1918 a. Resultate magnetischer Beobachtungen im Jahre 1911 in nördlichen Finnland und an der Küste 
des Finnischen Meerbusens [Magneettisten havaintojen tulokset Suomenlahden rannikolta 
vuonna 1911]. Meteorologinen Keskuslaitos - Maamagneettisia tutkimuksia. 6, 28 p. 
 
b. Resultate magnetischer Beobachtungen im Jahre 1912 in zwei Teilen des nördlichen 
Finnlands und der südlichen Ost-Küste des Bottnischen Meerbusens [Magneettisten 
havaintojen tulokset vuonna 1912 osista Pohjois-Suomea ja eteläisen Pohjanlahden rannikolta]. 
Meteorologinen Keskuslaitos - Maamagneettisia tutkimuksia 7, 15 p.
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1920 a. Zur Frage der Ableitung des Tagesmittels aus Terminbeobachtungen [Lämpötilan 
päiväkeskiarvon johtaminen lämpötilahavainnoista]. Meteorologische Zeitschrift. 6, 166–167. 
 
b. Über die Temperatur des Bodens und der Schneedecke in Sodankylä nach 
Beobachtungen mit Thermoelementen [Maaperän ja lumipeitteen lämpötilasta Sodankylässä 
termoelementtihavaintojen mukaan]. Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. A7, 197 s. 
 
c. Die Dichte des frischgefallenen Schnees in Sodankylä im Winter 1917-18 nach den 
Beobachtungen von H. Lindfors [Vastasataneen lumen tiheys Sodankylässä talvella 1917–18 H. 
Lindforsin havaintojen mukaan]. Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. A8, 15 s. 
 
d. Levanto, E. R. ja Keränen, J., Kertomus Sodankylän magneettisen observatorion toiminnasta 
v. 1919. Suomalaisen Tiedeakatemian esitelmät ja pöytäkirjat 1920, 16–18.

1921 a. Lämpötilaliikkeen jaksollisuus sen vuotuisessa ja vuorokautisessa vaihtelussa maakamarassa 
eri havaintosarjojen mukaan. Teoksessa: Juhlajulkaisu Gustaf Melanderin 60-vuotispäiväksi, 
WSOY, 187–199. 
 
b.  Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen des Observatoriums zu Sodankylä im 
Jahre 1914 [Magneettisten havaintojen tulokset Sodankylän observatoriosta vuonna 1914]. 
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