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Alkusanat 

Tämä lyhyt yleiskatsaus merentutkimuslaitoksen toimintaan vuosina 1919-

1968 on laadittu talvikuukausina 1976-77 laitoksen ylijohtajan, professo-

ri Aarno Voipion kehotuksesta. Laitos on epäilemättä historiikin arvoinen, 

sillä se on vanhempi kuin moni muu nykypäivinä kuuluisa oseanografinen 

tutkimuslaitos sekä vanhassa että uudessa maailmassa. Katsausta kirjoit-

taessani minun oli valitettavasti pakko, pysyäkseni määrätyissä rajoissa, 

jättää huomioonottamatta monta tärkeätä yksityisseikkaa. Päätehtäväksi 

olen katsonut selostaa merentutkimuslaitoksen olennaiset kehitysvaiheet, 

sen saavutukset ja vaikeudet sekä luonnehtia sen johtajien ja muun tutki-

jakunnan osuutta suomalaisessa meritieteessä. Tällöin on käynyt selvästi 

ilmi, että merentutkimuslaitoksen eri jaksot läheisesti liittyivät sen eri 

johtajakausiin. Lähes kaksi ensimmäistä vuosikymmentä laitoksen perustami-

sesta melkein toisen maailmansodan puhkeamiseen asti professori Rolf Witting 

oli joko aktiivisesti tai ainakin nimellisesti laitoksen johdossa. Tämän 

vaiheen pääpiirteenä oli jatkuva, vaikkakin verrattain hidas kehitys me-

rentutkimuslaitoksen käytännöllisessä toiminnassa. Sitä vastoin laitokses-

sa työskentelevä tutkijakunta saavutti juuri tällä aikakaudella julkaisu-

toiminnallaan poikkeuksellisen korkeita tieteellisiä tuloksia. Tätä jaksoa 

seuraavalla kaudella oli merentutkimuslaitokselle, kuten koko maallemme-

kin, luonteenomaista sota-ajan ja sitä välittömästi seuraavien vuosien 

vaikeudet, joten oli ymmärrettävää, että työt olivat jossakin määrin la-

massa ja kehitys pysähdyksissä. Näinä raskaina vuosina merentutkimuslai-

toksen johto joutui professori Erik Palménille, jota laitos varmasti tu-

lee aina kiitollisuudella muistamaan siitä, että hän kaikista vaikeuksis-

ta huolimatta oli saanut sekä käytännölliset että tieteelliset työt juok-

semaan kitkattomasti. Kun professori Palmén vuonna 1947 jätti laitoksen, 

siirtyäkseen muihin vastuunalaisiin tehtäviin, olivat valoisammat päivät 

jo näkyvissä. Professori Risto Jurvan toimintakausi merentutkimuslaitok-

sen johtajana oli näin ollen huomattavan elpymisen ja jälleenrakentamisen 

aikaa. Sen suurimpana saavutuksena oli ajanmukaisen aluksen hankkiminen 

ulkomeritutkimuksia varten. Tutkimus- ja kelirikkoalus "Aranda" suoritti 

ensimmäisen kesäretkensä vuonna 1954 vt. johtajan, tohtori Gunnar Granqvis-

tin johdolla. Äkillinen kuolema oli näet noin puoli vuotta aikaisemmin 

riistänyt professori Jurvan merentutkimuslaitokselta. Kun professori Ilmo 

Hela vuonna 1955 nimitettiin laitoksen johtajaksi, aika oli siten jo täy-

sin kypsä uudelle laajakantoiselle kehitykselle. Helan johtajakausi lai-

toksessa oli siihenastisista pisin, sillä se kesti kaksikymmentä vuotta 

aina vuoteen 1975 saakka. Tämä yleiskatsaus ei sisällä kuitenkaan koko 

Helan kautta, vaan lähinnä ainoastaan viisikymmentä ensimmäistä vuotta 
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merentutkimuslaitoksen toiminnassa. Kuusikymmenluvun aikana uudet tuulet 

rupesivat puhaltamaan, merentutkimuslaitoksen sisäinen rakenne ja sen teh-

tävät joutuivat yksityiskohtaisen tarkistuksen alaisiksi ja huomattavia 

muutoksia suunniteltiin sen toiminnassa. Nämä syvällekäyvät ja monipuoli-

set uudistukset toteutuivat 31. päivänä joulukuuta 1971 annetun lain ja 

18, päivänä helmikuuta 1972 annetun uuden asetuksen muodossa. Koska on il-

meistä, että tämä kehityskausi merentutkimuslaitoksen toiminnassa ei ole 

vielä päättynyt, olisi varmasti ennenaikaista selostaa sitä lähemmin tässä 

yhteydessä. Jätän sentähden tämän tehtävän jonkun tulevan "historioitsi-

jan" suoritettavaksi. 

Helsingissä 7. päivänä marraskuuta 1978 

Eugenie Lisitzin 
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Merentutkimuslaitoksen syntysanat lausuttiin 19. päivänä marraskuuta 1918. 

Silloin, nuoren itsenäisen valtion ensimmäisenä elinvuonna, Suomen Senaa-

tin antamalla asetuksella muutettiin Suomen Tiedeseuran valvonnan alaiset 

vuodesta 1902 toimineet "Hydrografis-biologiset merentutkimukset" kirkol-

lis- ja opetusministeriön (silloisen kirkollis- ja opetustoimikunnan) alai-

seksi itsenäiseksi valtion laitokseksi, joka sai nimekseen Merentutkimus-

laitos. Jo tässä yhteydessä voi kuitenkin lisätä, että valtioneuvostoa 

vuonna 1922 uudelleen järjestettäessä laitos siirrettiin yllä mainitun 

ministeriön piiristä kauppa- ja teollisuusministeriön alaiseksi. Voi tun-

tua yllättävältä, että Senaatti ajankohtana, jolloin sota-ajan jättämät 

haavat olivat vielä avoimia ja Suomen tuleva hallitusmuoto vaakalaudalla, 

ehti käsitellä kysymystä merentutkimuslaitoksen perustamisesta. Asia oli 

kuitenkin jo etukäteen hyvin valmistettu ja tieteellisen toiminnan edis-

tämistä pidettiin tärkeänä asiana. Merkille pantavaa on myös, että silloin 

luotu järjestelmä kesti pääpiirteissään muuttumattomana yli 50 vuotta. 

Annetun asetuksen mukaan merentutkimuslaitoksen tehtäviin kuului "joh-

taa ja toimittaa Suomea ympäröivien merien yleistä tilaa, niiden fysikaa-

lisia ja kemiallisia ominaisuuksia, vedenkorkeus-, virta- ja jääsuhteita, 

ynnä näiden yhteydessä olevia kysymyksiä koskevia tieteellisiä tutkimuk-

sia sekä myös edustaa Suomea kansainvälisessä yhteistyössä tähän kuuluval-

la alalla". Laitoksen johtajalla oli asetuksen mukaan professorin arvoni-

mi, osastonjohtajia kutsuttiin talassologeiksi. Lisäksi piti laitoksessa 

olla riittävä määrä assistentteja ja muuta henkilökuntaa. Asetuksen sana-

muodosta jo ilmenee, että biologiset merentutkimukset joutuivat laitoksen 

toiminnan ulkopuolelle eli jäivät siten edelleen Suomen Tiedeseuran val-

vonnan alaisiksi. Kesti useita vuosikymmeniä ennenkuin merentutkimuslaitos 

sai tämänkin tieteenhaaran liitetyksi toimintaansa. 

Vaikka professori Heikki Simojoki on Suomen Tiedeseuran toimittamaa 

sarjaa "The History of Learning and Sciences in Finland 1828-1918" varten 

laatinut geofysiikan historian, on kuitenkin paikallaan tässäkin yhteydes-

sä lyhyesti selostaa suomalaisen merentutkimuksen tehtäviä ja saavutuksia 

ennen vuotta 1919. 

Aloitteentekijänä systemaattisen meritieteellisen tutkimuksen aikaan-

saamiseksi Suomessa oli Helsingin yliopiston sovelletun fysiikan profes-

sori Theodor Homén, henkilö jolla oli harvinaisen monipuolisia tieteelli-

siä ja yhteiskunnallisia harrastuksia. Virikkeitä meritieteelliseen toi-

mintaan Homén sai lähinnä Suomen naapurimaista, joissa jo aikaisemmin ru-

vettiin huomaamaan merentutkimusten merkitys. Tieteellisten merentutkimus-

ten saatua vauhtia 1890-luvulla kävi ilmi, että oltiin tekemisissä niin 

laajakantoisten tehtävien kanssa, että yksityisten maiden voimavarat ei-

vät niihin riittäneet. Eri merissä havaittavissa olevat ilmiöt ovat 
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vuorovaikutuksessa keskenään ja yleisen kuvan saamiseksi niistä tarvittiin 

tietoja kaikilta merenalueilta. Jo vuonna 1899 kokoontui ruotsalaisten 

tiedemiesten kutsusta kongressi Tukholmaan valmistamaan kansainvälistä yh-

teistyötä ja vuodesta 1902 alkaen Pohjanmeren ja Itämeren ympärillä si-

jaitsevat maat liittyivät yhteistoimintaan näiden merien tieteellistä tut-

kimustyötä varten. Näin syntyi Kansainvälinen merentutkimusneuvosto 

(International Council for the Exploration of the Sea, ICES). Tässä yh-

teisössä Tiedeseuran hydrografis-biologiset tutkimukset edustivat alusta 

alkaen Suomea. On merkille pantavaa, että vaikka Suomi ei tuolloin vielä 

ollut itsenäinen valtio, se oli Kansainvälisen merentutkimusneuvoston pe-

rustajajäsen ja osallistui sen toimintaan tasa-arvoisena jäsenenä muiden 

perustajamaiden rinnalla. Kansainvälinen yhteistoiminta on monessa suh-

teessa helpottanut tutkimustyötä yhdenmukaistaen sitä ja välittäen saavu-

tettujen tulosten hyväksikäyttöä maasta toiseen. Kansainvälisen merentut-

kimusneuvoston sihteeristö sijoitettiin Kööpenhaminaan ja neuvosto kokoon-

tui säännöllisesti, sotavuosia lukuunottamatta, vuotuisiin kokouksiin. 

Professori Homénin ehdotuksesta ja aluksi hänen johdollaankin Suomen 

Tiedeseura vuodesta 1898 alkaen järjesti ulkomerellä tutkimusretkiä, joi-

hin kuului sekä hydrografisia, kemiallisia että biologisia töitä. Nämä 

säännölliset meriretket, jotka aluksi suoritettiin neljästi, myöhemmin 

kuitenkin vain kerran vuodessa, olivat uraa uurtavia, sillä ne antoivat 

ensimmäisen tarkan kuvan Suomea ympäröivissä merissä tapahtuvista ilmiöis-
tä. Retkien yhteydessä perustettiin meritieteellisiä havaintoasemia muu-

tamille rannikkosaarille. Varsinaiset meritieteelliset työt sekä kemial-

liset ja biologiset merentutkimukset olivat siten päässeet hyvään alkuun. 

Merentutkimuslaitoksen toimialaan liitettiin myös vedenkorkeushavain-

not. Niitä oli Suomen Tiedeseura tehnyt asteikkohavaintoina jo 1840-luvul-

ta alkaen. Vedenkorkeustutkimus on näin ollen se meritieteen haara, jolla 

on kaikkein vanhimmat perinteet maassamme. Aluksi näiden tutkimusten pää-

määrä oli maankohoamisen seuraaminen ja sen nopeuden laskeminen. Vähitel-

len siirryttiin vedenkorkeushavaintotyössä itsepiirtävien mittauskonei-

den eli mareografien käyttöön. Näistä ensimmäinen oli ollut toiminnassa 

Hangossa jo vuodesta 1887 lähtien; sitä sanottiin limnigrafiksi ja se oli 

ensimmäisiä rekisteröiviä geofysikaalisia instrumentteja Suomessa. Toinen 

kone saatiin käyntiin Helsingissä vuonna 1904. Molemmista piti aluksi huol-

ta meteorologinen keskuslaitos. 

Toinen tärkeä tieteenhaara, joka alusta alkaen oli edustettuna meren-

tutkimuslaitoksessa oli jään tutkiminen. Sysäyksenä tähän tutkimukseen oli 

kysymys talvisin tapahtuvan laivaliikenteen järjestämisestä ja sopivan 

jäänmurtajan hankkimisesta sen ylläpitämiseksi. Ensimmäinen ehdotus jää-

olojen tutkimiseksi laajemmassa mittakaavassa tästä näkökulmasta katsoen 



- 7 - 

tehtiin vuonna 1887. Kesti kuitenkin vielä noin kymmenen vuotta ennenkuin 

ryhdyttiin säännöllisten jäähavaintojen tekoon. Vuodesta 1902 nämäkin ha-

vainnot olivat hydrografis-biologisten tutkimusten valvonnan alaisia. 

Merentutkimuslaitoksen toiminta jaksona 1919-39  

Vuoden 1918 loppupuolella perustettu merentutkimuslaitos aloitti toimin-

tansa tammikuun 1. päivänä 1919. Toimintapaikkana oli aluksi Konstantinin-

kadun (nykyisen Meritullinkadun) varrella talossa no 8 sijaitseva verrat-

tain andas vuokrahuoneisto. Laitos siirrettiin vuonna 1926 Tähtitorninka-

tu 2:ssa olevaan valtion omistamaan taloon. Tässä rakennuksessa laitos 

toimii edelleen. 

Johto ja työnjako 

Uusi tutkimuslaitos aloitti työnsä professori Rolf Wittingin toimiessa 

sen johtajana. Hänet katsottiin itseoikeutetuksi tähän uuteen vastuunalai-

seen virkaan, joten Senaatti nimitti hänet ilman hakemusta laitoksen joh-

tajaksi samana päivänä kun asetus merentutkimuslaitoksesta annettiin. 

Witting oli nimittäin jo vuodesta 1902 ottanut osaa 

hydrografis-biologisten tutkimusten työhön toimien vuodesta 1911 niiden johtajana ja vuoden 

1918 alusta Senaatin määräämänä vakituisena hydrologina. Hän oli lisäksi 

lukuisilla laajoilla julkaisuilla oseanografian alalta osoittanut kykynsä 

etevään tieteelliseen työhön. Merentutkimuslaitoksen koko ensimmäinen 

organisaatio oli niinikään Wittingin varmaa käsialaa. 

Laitoksesta annetun asetuksen mukaan sen johto jakautui johtajan ja 

merentutkimustoimikunnan kesken. Viimemainittuun kuuluivat johtajan lisäk-

si, joka toimi puheenjohtajana, talassologit ja kaksi Suomen Tiedeseuran 

määräämää jäsentä, joita sanottiin tarkastajiksi. Vaikka laitos oli täysin 

itsenäinen valtion laitos, säilytettiin tarkastajien välityksellä yhteys 

Suomen Tiedeseuraan ja saatiin toimikuntaan laajempi tieteellinen pohja 

ja kokemus sekä välitön kosketus laitoksen ulkopuolella tapahtuvien tie-

teellisten virtauksien kanssa. Ensimmäiset tarkastajat olivat em, suoma-

laisen merentutkimuksen uranuurtaja professori Theodor Homén, sekä pro-

fessori Hjalmar Tallqvist. Molemmat edustivat fysiikkaa ja heidän panok-

sensa laitoksen toiminnassa oli huomattava. Homén kuoli kuitenkin jo 

vuonna 1923, ja hänen tilalleen määrättiin tarkastajaksi professori K.M. 

Levander, joka oli eläintieteilijä ja oli alusta alkaen osallistunut 

hydrografis-biologisten tutkimusten toimintaan. 

Koska biologiset työt olivat jääneet uuden laitoksen työohjelman ulko-

puolelle, olisi laitoksen toiminta pitänyt Wittingin käsityksen mukaan 

jakaa neljän osaston kesken. Hän oli täysin selvillä siitä, että 
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merentutkimuslaitoksessa pitäisi olla varsinainen meritieteellinen eli 

hydrografinen osasto, vedenkorkeusosasto, jääosasto ja kemiallinen osasto. 

Olosuhteiden pakosta, lähinnä taloudellisista syistä, Witting kuitenkin 

katsoi, että voitaisiin menetellä myös toisin, joten osastojen lukumäärä 

supistuisi kolmeen. Nykypäivien merentutkijoiden kannalta tämä päätös oli 

sikäli kohtalokas, ettei vieläkään, runsaan puolivuosisadan jälkeen ja me-

rentutkimusohjelman huomattavasta kehityksestä huolimatta osastojen luku-

määrää ole voitu lisätä. Wittingin aikana oli kuitenkin vallalla käsitys, 

että varsinaisen meritieteen tehtävänä oli paitsi muodostaa koko oseano-

grafian perusta, myös tukea kaikkien muiden lähitieteiden toimintaa. Se 

voitiin näin ollen katsoa koko laitokselle kuuluvaksi yhteiseksi työksi, 

ja siksi tuntui luonnolliselta, että varsinaisten meritieteellisten tutki-

musten aiheuttama työmäärä jaettaisiin kolmen muun osaston kesken jättä-

en kuitenkin huomattavin osa jääosaston tehtäväksi. Tällöin otettiin ni-

menomaan huomioon se, että jääosaston varsinainen toimintakausi on talvi, 

kun taas meritieteelliset tutkimusretket suoritettiin etupäässä kesäkuu-

kausina. Merentutkimuslaitoksen lopullinen organisaatio käsitti siten ve-

denkorkeusosaston, jää- ja yleisen meritieteellisen osaston sekä kemial-

lisen osaston. Witting oli siis kuitenkin tietoinen siitä, että jääosas-

tolle tuli suurempi työtaakka kuin muille osastoille, joten jääosastolle 

saatiinkin vähitellen kaksi assistenttia. 

Merentutkimuslaitoksen ensimmäiset talassologit olivat fil.tri Henrik 

Renqvist, joka toimi vedenkorkeusosaston johtajana, fil.tri Kurt Buch, jo-

ka johti kemiallista osastoa, ja fil.maist. Gunnar Granqvist, joka oli 

vastuussa jää- ja yleisen meritieteellisen osaston töistä. Vaikkakin sil-

loinen, ns. vanha filosofian lisensiaatti -tutkinto oli kelpoisuusehtona 

talassologin virkaan, Granqvist nimitettiin jääosaston johtajaksi eriva-

pauden perusteella, sillä kaikin puolin päteviä hakijoita oli siihen ai-

kaan mandotonta saada virkaan. Tohtori Renqvistia lukuunottamatta, joka 

ennen tuloaan merentutkimuslaitokseen oli runsaan vuosikymmenen työsken-

nellyt Hydrografisessa toimistossa, kaikki muut johdossa olevat virkamie-

het olivat jo kauan olleet kiinteässä yhteistyössä. Tohtori Buch oli ni-

mittäin toiminut hydrografis-biologisten tutkimusten assistenttina vuosi-

na 1910-17 ja maisteri Granqvist, samoin assistenttina, vuosina 1911-18. 

Vedenkorkeusosasto 

Tässä yhteydessä lienee paikallaan luonnehtia talassologien ja heidän 

osastojensa tärkeimpiä tehtäviä ja suorituksia uudessa tutkimuslaitokses-

sa. Talassologi Renqvistin päätehtäviin kuului laajan ja luotettavan ve-

denkorkeushavaintoaineiston hankkiminen, ja tämän tehtävän edellytyksenä 

oli Suomen koko rannikkoa käsittävän mareografiverkoston luominen. 
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Asteikkohavaintoja ei näet enää voitu pitää riittävän tarkkoina tieteel-

lisessä työssä. Renqvist kävikin tähän tehtäväänsä sangen ripeästi kiinni, 

ja jo vuoden 1925 loppupuolella oli entisten Hangon ja Helsingin mareo-

grafien lisäksi käynnissä kaksitoista uutta itsepiirtävää kojetta. Yh-

teensä kolmetoista mareografia toimi pitkin Suomen Itämeren rannikkoa ja 

yksi Laatokalla. Viisi vuotta myöhemmin mareografien lukumäärä nousi jo 

seitsemääntoista. Erityistä huomiota herätti Petsamon alueelle Liinahama-

riin asetettu koje, joka aloitti rekisteröintinsä vuoden 1930 loppupuolel-

la. Hanke oli sikäli mielenkiintoinen, että se oli merentutkimuslaitoksen 

ensimmäinen pyrkimys saada aikaan säännöllistä havaintotoimintaa Pohjoi-

sen Jäämeren rannikolla. Liinahamarissa sijaitseva mareografi oli myös 

laitoksen ainoa, jonka lukemissa vuorovesi-ilmiö oli säännöllisesti ja 

selvästi havaittavissa. Fil.tri S.E. Stenij suoritti myöhemmin Liinahamarin 

Kuva 1, Mareografirakennus Helsingin Kaivopuiston rannassa. 
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vuoroveden harmonisen analyysin. Kolmestakymmenestä lasketusta komponen-

tista Stenij valitsi tärkeimmät ja julkaisi niiden perusteella Petsamon 

vuorovesitaulukot jo vuodelle 1936. Työtä jatkettiin muutaman vuoden ajan, 

kunnes toinen maailmansota seurauksineen teki laitteen tarpeettomaksi. Me-

rentutkimuslaitoksen uusin mareografiasema perustettiin Raumalle vuonna 

1932. 

Mareografiasemien suunnittelut ja mareografirakennusten pystyttäminen 

aiheuttivat huomattavasti työtä. Kyseessä olevien satamakaupunkien viran-

omaisten kanssa täytyi neuvotella sekä rakennusavustuksista että oikeudes-

ta rakennuttaa satama-alueelle mareografihuone. Tärkeä tekninen tehtävä 

oli myös itse mareografikoneiden rakenteen suunnitteleminen. Renqvist oli 

tällöin kiinteässä yhteistyössä Wittingin kanssa tutkinut joukon erilai-

sia rakennetyyppejä. He päätyivät lopuksi tulokseen, että paras ratkaisu 

Suomen oloissa oli tyyppi, jonka avulla voitiin jatkuvasti pyörivälle, 

riittävän leveälle paperirullalle saada useita erivärisiä kyniä käyttäen 

vedenkorkeusvaihtelut piirretyiksi luonnollisessa koossa. Tämän tyyppinen 

koje sai nimekseen Renqvist-Wittingin mareografi. Nämä koneet ovat vas-

tanneet odotuksia, sillä ne ovat toimineet varsin tyydyttävästi jopa run-

saasti puoli vuosisataa. 

Kenttätöiden - vedenkorkeusasemien tarkastusten ja niihin liittyvien 

tarkkavaaitusten - ohella oli vanhojen asteikkohavaintojen ja uuden nope-

asti kasvavan vedenkorkeusaineiston muokkaaminen ja julkaisukuntoon saat-

taminen tietenkin suuritöinen tehtävd. Onneksi laajan numeerisen havainto-

aineiston muokkaaminen oli sekin Renqvistin vahva puoli. Hänellä oli 

myös harvinainen kyky käsitellä numeroita kriittisesti, laatia erilaisia 

tilastoja ja yhdistelmiä sekä luoda aineiston perusteella kiintoisa ja 

merkityksellinen kuva kyseessä olevista ilmiöistä. Renqvistin työtaakka 

väheni jonkin verran, kun vedenkorkeusosasto vuonna 1923 sai assistentin. 

Tässä virassa toimi ensiksi lyhyen ajan fil. maist. Gustaf Järnefelt, 

jonka jälkeen siihen nimitettiin fil, maist. S.E. Stenij. Mainittakoon, 

että tekniikan kysymyksistä kiinnostunut Stenij suunnitteli ja rakensi 

vuonna 1927 automaattisen mareogrammojen mittauslaitteen, joka huomatta-

vasti lyhensi käyrien lukemisaikaa ja joka oli käytössä vuosikausia. 

Olennaisen osan osaston toiminnasta muodosti myös vedenkorkeusvaihte-

luiden tieteellinen tutkimus. Tästä työstä olivat kiinnostuneet varsinai-

sesti osaston ulkopuolella olevat tutkijat. Mainittakoon seuraavassa tär-

keimmät silloiset tutkimusaiheet. Jo vanhastaan tuttu ongelma, maankohoa-

minen ja sen nopeuden määrääminen, oli mielenkiinnon keskipisteenä ja tä-

tä kysymystä käsittelivät sekä Witting että Renqvist. Stenij taas kiin-

nitti erityistä huomiota vedenkorkeustutkimusten teoreettisiin ongelmiin 

ja sai valmiiksi "Zur Theorie der Wasserschwingungen in einem begrenzten 



Kuva 2. Prof. Wittingin ja tri Renqvistin suun-
nittelema mareografi. 

Wasserbecken" -nimisen julkaisun, jonka hän vuonna 1932 esitti väitöskir-

jana Helsingin yliopistossa. Hän laati myös merkittävän tutkielman Suo-

menlahden sisäosissa vuonna 1924 tapahtuneesta tuhoisasta meritulvasta. 

Myös fil.tri Erik Palmen, joka siihen aikaan toimi assistenttina jää- ja 

yleisellä meritieteellisellä osastolla, oli kiinnostunut vedenkorkeusky-

symyksistä ja julkaisi pari perustavaa laatua olevaa tutkimusta, jotka 

käsittelivät vedenpinnan ja harppauskerroksen kaltevuuteen vaikuttavia 

tekijöitä. 

Kesäkuukausina 1927-29 suoritettiin talassologi Renqvistin johdolla 

suurisuuntaista kaikuluotaustyötä Perämeren alueella. Tämän uraauurtavan 

työn tuloksena oli runsaasti viiteentuhanteen luotaukseen perustuva 
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syvyyskartta "Bathymetric Chart of the Bothnian Bay and the North Kvark". 

Tähän työhön osallistui laitoksen tutkijakunnan lisäksi tehokkaasti sil-

loinen opiskelija Gustav Elfving. 

Renqvist erosi vuonna 1931 virastaan, merentutkimuslaitoksessa tultuaan 

nimitetyksi tie- ja vesirakennushallituksen hydrografisen toimiston joh-

tajaksi. Hänen seuraajakseen nimitettiin vuoden 1933 alussa assistentti 

Stenij, jonka toiminta-aika uudessa virassa jäi kuitenkin verrattain ly-

hyeksi, sillähän erosi laitoksesta jo vuonna 1938, kun hänet nimitettiin 

mekaniikan professoriksi teknilliseen korkeakouluun. Vt, talassologiksi 

vedenkorkeusosastolle määrättiin Stenij`n erottua assistentti Stina Gri-

penberg. 

Jää- ja yleinen meritieteellinen osasto 

Jää- ja yleinen meritieteellinen osasto seurasi käytännöllisessä jäätie-

dotustyössään etupäässä sitä ohjelmaa, joka vuonna 1915 oli otettu käyt-

töön ja joka tällöin oli osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi. Jäätilan-

netta koskevia muistiinpanoja varten valittiin sopivia kohtia pitkin ran-

nikkoa, mikäli mahdollista siten, että havaintotekijöiden näköpiirit kos-
kettivat toisiaan muodostaen näin ollen käytännöllisesti katsoen katkea-

mattoman havaintoalueen. Tärkeimmillä havaintopaikoilla liitettiin muis-

tiinpanoihin kartta, josta jään levinneisyys ja sen laatu selvästi ilme-

nivät. Lyhyitä muistiinpanoja tehtiin joka päivä, laajempi selostus ja 

karttapiirros laadittiin joka perjantai, jolloin kaavakkeet palautettiin 

laitokselle. Näin saatujen tietojen perusteella jääosastolla piirrettiin 

yleiskartalle Suomea ympäröivien merien jäätilannetta esittävä kuva ja 

sen jäljennökset lähetettiin sekä merenkulkuhallitukselle että muille 

asianomaisille viranomaisille. 

Kun tämä havaintoverkosto oli saatu aikaan ja järjestelmä kokonaisuu-

dessaan rupesi toimimaan tyydyttävästi, ryhdyttiin jäätietojen saantia 

nopeuttamaan. Tällöin oli lähinnä turvauduttava puhelimen käyttöön. Näin 

saadut tiedot eivät olleet yhtä tarkkoja ja yksityiskohtaisia kuin viik-

kokaavakkeisiin perustuvat, mutta niidenkin avulla oli kuitenkin mahdol-

lista saada riittävän selvä kuva jäätilanteesta ja siinä tapahtuneista 

muutoksista. Aluksi pidettiin yhtä tiedotusta viikossa riittävänä. Se 

lähetettiin perjantaisin pääkaupungin päivälehdistölle. 

Sekä vedenkorkeusosaston havaintoverkoston luominen että myös riittä-

vän monen jäähavaintotekijän saaminen mukaan tiedotustyöhön oli verrat-

tain monimutkainen tehtävä. Merenkulkuhallituksen myötävaikutuksella tä-

mä vaikeus kuitenkin voitettiin siten, että etupäässä luotsi- ja majakka-

henkilökuntiin kuuluvia työntekijöitä voitiin käyttää tähänkin tarkoituk-

seen. Jäälomakkeita täyttäviä havaintojen tekijöitä oli laitoksen 
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ensimmäisenä toimintavuonna lähes 90. Heidän lukumääränsä vaihteli seuraa-

vien vuosien aikana verrattain vähän. Noin kymmenesosa jäähavaintopaikois-

ta sijaitsi Laatokalla. Monet merentutkimuslaitoksen havainnontekijöistä, 

sekä jää-, vedenkorkeus- että meritieteelliseen työhön osallistuvat, suo-

rittivat tehtävänsä pienistä palkkioista huolimatta vuosikymmeniä todel-

la innokkaasti, mikä tässäkin yhteydessä kiitollisuudella todettakoon. 

Vähitellen muutkin Itämeren valtiot alkoivat lähettää jäätiedotuksia, 

ja jo vuodesta 1921 alkaen eri maat vaihtoivat keskenään rajoitettuja 

jäätietoja. Samalla alkoi langattomien jäätiedotusten kausi. Aluksi kukin 

maa käytti omaa jäämerkkijärjestelmää ja näiden lukumäärä nousi vuosien 

kuluessa viiteen. Yhtenäisen järjestelmän tarve oli kuitenkin ilmeinen. 

Hampurissa sijaitsevan "Deutsche Seewarte"n kutsusta kokoontui sinne ke-

sällä 1925 konferenssi pohtimaan ongelman ratkaisua. Tähän konferenssiin 

osallistuivat Saksan ja Suomen lisäksi Ruotsin ja Tanskan edustajat. Kun 

toisaalta Itämeren pohjoisosan ja toisaalta sen eteläosan ja Pohjanmeren 

jääolojen välillä vallitsevat eroavaisuudet vaativat jonkin verran eri-

laista tiedotusta, sovittiin kanden eri merkkijärjestelmän käyttöön ot-

tamisesta. Toinen, pohjoinen, näistä järjestelmistä otettiin käyttöön 

Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Jokaiselta radiosanomaan sisältyvältä 

paikkakunnalta tai alueelta annettiin kaksi numeroa, joista ensimmäinen 

merkitsi jääsuhteita ja toinen tarkoitti meriliikennemahdollisuuksia. Nu-

merot nollasta yhdeksään kuvastivat jääolojen ja meriliikenteen asteit-

tain kasvavaa vaikeutumista, minkä lisäksi kirjain X merkitsi ilmoitus-

ten puutetta. 

Seuraava tärkeä askel jäätiedotusten kehityksessä oli suorasanainen 

radiotiedotus, joka otettiin käytäntöön vuonna 1927. Merenkulkupiireis-

sä oli lausuttu toivomus tämänlaatuisen tiedotuksen aikaansaamisesta. 

Kysymystä tarkoin pohdittuaan laitos katsoi välttämättömäksi, että suora-

sanaista jäätiedotusta ei laadittaisi samaan kaavamaiseen muotoon kuin 

merkkilyhenteillä annetuissa tiedotuksissa. Yhtenäinen jääkuvaus, jossa 

vallitsevan tilanteen pääkohdat ja käytetyt laivareitit mainittaisiin, 

vastasi parhaiten tarkoitusta. Tällainen jääkatsaus vaati luonnollisesti 

huomattavasti enemmän työtä kuin kaavamainen vain määrättyihin paikkakun-

tiin ja reitteihin kohdistuva tiedotus. Sen laatimiseksi piti sinä lyhy-

enä aikana, joka oli käytettävissä ennen raportin antamista, saada ver-

rattain täydellinen käsitys jäätilanteesta, mikä ei suinkaan aina ollut 

helppoa. Suorasanainen jäätiedotus annettiin aluksi suomeksi ja ruotsik-

si, mutta jo ennen seuraavan talven alkamista ulkomailta lausutun toivo-

muksen johdosta tiedotus luettiin radiossa puolenpäivän jälkeen myös sak-

saksi ja toistettiin iltapäivällä lyhennettynä myös englanniksi. Yllä 

selostettu jäätiedotusjärjestelmä oli sittemmin vain pienin muutoksin 
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voimassa vuosikausia. Tässä yhteydessä lisättäköön, että laitos sai oman 

radioaseman vuonna 1931. 

Helmikuussa 1938 järjestettiin merentutkimuslaitoksen toimesta ja sen 

valvonnan alaisena ensimmäinen baltialainen jääviikko. Tällöin suoritet-

tiin kaikissa Itämeren maissa merellä jäähavaintoja samanlaista järjes-

telmää noudattaen. Vaikka talvi 1937-38 oli hyvin leuto ja Itämeren ete-

läosat jäättömät, kokemus osoitti, että tällaisia jääviikkoja pitäisi jär-

jestää joka talvi. Toinen maailmansota keskeytti kuitenkin tämän yhteis-

työn kokonaan. 

Jääosaston havaintoverkoston luominen ja tiedotusjärjestelmän kehittä-

minen täytyy ensi sijassa laskea talassologi Granqvistin ansioksi, mutta 

laitoksessa suoritetussa tiedotustoiminnassa hänelle olivat suureksi avuk-

si assistentit, fil.maist. Risto Jurva melkein alusta alkaen ja vuodesta 

1922 fil.maist. Erik Palmen. Assistentti Jurva innostui heti jäätutkimuk-

sista ja hänen uutteran työnsä tuloksena oli laaja jääsuhteita Suomen 

rannikoilla käsittelevä tutkimus, jonka hän vuonna 1937 esitti väitöskirjana 

Helsingin yliopistossa "öber die Eisverhältnisse des Baltischen Meeres an 

den KUsten Finnlands nebst einem Atlas"-nimisenä. 

Kuten jo yllä on mainittu yleinen meritieteellinen työ kuului laitok-

sen syntyessä lähinnä jääosastolle. Sen toimialaan tuli lähes koko meri-

tieteellisen havaintoverkon luominen ja vastaavan aineiston muokkaaminen 

ja julkaiseminen® Tämä oli epäilemättä suuritöinen tehtävä, sillä meritie-

teellisten kiinteiden rannikkoasemien lukumäärä vaihteli vuosien mittaan 

kahdenkymmenenviiden tienoilla ja lämpötilan pintahavainnot suoritettiin 

päivittäin jopa kolmesti ja syvyyshavainnot kolme kertaa kuussa. Suolapi-

toisuuden vastaavat havainnot julkaistiin lämpötilahavaintojen yhteydessä. 

Suola-analyysit kuuluivat kuitenkin kemialliselle osastolle. Paitsi kiin-

teillä rannikkoasemilla suoritettiin lämpötila- ja suolaisuushavaintoja 

noin kymmenellä majakkalaivalla, joilla sitä paitsi tehtiin virtahavainto-

ja kolme kertaa päivässä kolmessa syvyydessä ja merkittiin muistiin tuu-

lisuhteet. 

Talassologi Granqvist muokkasi laajan meritieteellisen havaintoaineis-

ton ja yhdisti tulokset monta taulukkoa ja kuvaa sisältävään julkaisuun, 

joka esitettiin väitöskirjana Helsingin yliopistossa vuonna 1938. Teoksen 

nimi kuului "Zur Kenntnis der Temperatur und des Salzgehaltes des 

Baltischen Meeres an den Kasten Finnlands".  

Kesäisin suoritetut tieteelliset meriretket muodostuivat vähitellen 

laitoksen yhteiseksi työksi ja laitoksen tutkijakunta osallistui niihin 

kukin vuorollaan. Tällöin suoritettiin havaintoja niillä Itämeren alueil-

la, jotka muodostuivat Suomen osuudeksi kansainvälisen merentutkimusneu-

voston jo vuonna 1902 tekemän suosituksen pohjalta. Havainnot suoritettiin 
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säännöllisesti samoilla paikoilla, ns. F-asemilla, joita oli kaikkiaan 

noin 80. Niillä mitattiin lämpötila sovituissa syvyyksissä, joista otet-

tiin näytteitä suolaisuuden ja happipitoisuuden määrittämistä varten,.min-

kä lisäksi värisuodattimien avulla mitattiin meriveden läpikuultavuus sekä 

tehtiin ilmatieteellisiä havaintoja. Ennen pitkää ryhdyttiin ravinteiden 

jakautumista ja kiertokulkua koskeviin tutkimuksiin, aluksi ammoniakkimää-

ritysten tekoon. Vähitellen kemiallinen tutkimustoiminta laajeni käsittä-

mään myös joukon hiilidioksidisysteemin tutkimuksessa tarvittavia havain-

toja kuten pH- ja alkaliniteettimittaukset. Kemialliset analyysit olivat 

luonnollisesti nytkin etupäässä kemiallisen osaston hoidossa. 

Tutkimusaluksena palveli jo vuodesta 1903 tarkoitukseen käytetty s/s 

Nautilus, vuonna 1939 kuitenkin ns. vanha Aranda. 

Kuva 3. Merentutkimusaluksena vuosina 1903-1939 käytetty s/s Nautilus. 

Tässä yhteydessä on syytä myös mainita, että alkuvuosina suoritettiin 

merentutkimuslaitoksessa eräs erikoistutkimus, joka siihen aikaan oli hy-

vinkin ainutlaatuinen, joskin sen aihepiiri kuuluu nykyisin laitoksen kes-

keisiin tehtäviin. Helsingin satamien likaantuminen oli edennyt varsin 

epämiellyttäväksi, mistä syystä kaupunginvaltuusto oli asettanut komitean 

tutkimaan keinoja epäkohdan lieventämiseksi. Komitea tuli tulokseen, et-

tä kysymyksen valaisemiseksi olisi tarpeen satamien vedenvaihtoa koskeva 

tutkimus. Tämä tehtävä uskottiin merentutkimuslaitokselle. Se suoritettiin 
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vuosina 1919 ja 1920, jolloin lukuisten tutkimusalueella tehtyjen retkien 

yhteydessä mitattiin lämpötila ja otettiin vesinäytteitä suola- ja happi-

pitoisuusanalyyseja varten sekä niiden lisäksi likaantumisastetta silmäl-

läpitäen näytteitä hapenkulutus- ja ammoniakkimäärityksiä varten. Profes-

sori Witting julkaisi tutkimuksen tulokset "Helsinkiä ympäröivät vedet, 

veden vaihtoa ja likaantumista silmällä pitäen"-nimisessä teoksessa vuon-

na 1922 ja häntä voidaan näin ollen pitää pioneerina ympäristötutkimusten 

alalla Suomessa. 

Merentutkimuslaitos osallistui Nautiluksella Kattegatin vesillä vuonna 

1931 ruotsalaisen, saksalaisen ja tanskalaisen tutkimusaluksen kanssa kan-

sainväliseen yhteistyöhön suorittaen sekä virtamittauksia ns. Wittingin 

virtamittarilla että muita tavanomaisia meritieteellisiä havaintoja. Vuon-

na 1939 Aranda taasen otti osaa kansainväliseen yhteistyöhön Ruotsin, Sak-

san ja Latvian kanssa, Retken päätarkoituksena oli kerätä aineistoa Itä-

meren keskiosien lämpötalouden ja virtaussuhteiden selvittämiseksi. Aran-

dalla suoritettiin tällöin runsaan viikon ajan melkein yhtämittaisesti 

virtamittauksia kandella rekisteröivällä virtamittarilla. Näin saadun vir-

tamittausaineiston avulla voitiin mm. tutkia Itämeren hitausvirtoja kos-

kevaa tärkeää ongelmaa. 

Kemiallinen osasto 

Kemiallisen osaston töihin kuuluivat osaksi juoksevat rutiininomaiset ve-

sinäyteanalyysit, joihin jo yllä viitattiin ja osaksi sellaisten töiden 

suorittaminen, joiden tarkoituksena oli meriveden ainesosien kiertokulun 

selvittäminen. 

Talassologi Buch otti heti alusta alkaen innokkaasti käsiteltäviksi 

hiilihappotasapainoon ja typpitalouteen liittyvät ongelmat. Voidaan mai-

nita, että hiilihappotasapainon yhteydessä Buch suoritti myös tutkimuksia 

ilmakehän hiilidioksidin vaihteluista. Tällöin heräsi myös kysymys ilman 

hiilidioksidin mandollisesta lisääntymisestä fossiilisten polttoaineiden 

käytön vuoksi, probleema, joka viime aikoina on saavuttanut tärkeän sijan 

ilmastotutkimuksissa. Jo mainittujen tutkimusaiheiden lisäksi Buch oli 

kiinnostunut vetyionikonsentraation mittaamisesta ja hän suoritti uutteraa 

työtä sen yhteydessä olevien kysymysten selvittämiseksi® Buch sai vuosien 

kuluessa valmiiksi useita näitä ongelmia valaisevia julkaisuja, jotka sai-

vat osakseen huomiota ja herättivät kiinnostusta laajoissa kansainväli-

sissä piireissä. Osan näistä tutkimuksista Buch suoritti merentutkimus-

laitoksessa kansainvälisenä yhteistyönä H.W. Harveyn, H. Wattenbergin 

ja Stina Gripenbergin kanssa, 

Tohtori Buchin varsinainen ura merentutkimuslaitoksessa päättyi jo 



- 17 - 

Kuva 4. Prof. Buch König-Martensin spektrofotometrin 
ääressä. 

Kuva 5. Merentutkimuslaitoksen henkilökuntaa vuonna 1935 
prof. Buchin jäähyväiskahveilla. 
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vuonna 1935, kun hänet nimitettiin Åbo Akademin kemian professoriksi. 

Vuonna 1942 hän siirtyi Helsingin yliopistoon, mutta jatkoi meri- ja il-

makemiaan liittyviä töitä uusissa toimipaikoissaan. Näin laitos menetti jo 

toisen .alkuperäisistä osastonjohtajista. Vt. talassologiksi Buchin jälkeen 

määrättiin assistentti Erik Palmen. 

Kemiallisen osaston ensimmäinen assistentti oli fil.kand. Hanna Olin, 

joka oli laitoksen palveluksessa vuosina 1920-23. Tämän jälkeen kemialli-

seksi amanuenssiksi, kuten viran nimike silloin kuului, nimitettiin fil. 

kand. Stina Gripenberg. Hänestä merentutkimuslaitos sai uuden kykenevän ja 

lahjakkaan työntekijän. Suuren osan työajastaan hän alkuvuosina käytti ru-

tiinianalyysien suorittamiseen sekä kalsiumin jakautumista koskeviin töi-

hin. Vähitellen kuitenkin hänen mielenkiintonsa, lähinnä professori Wit-

tingin kehotuksesta, kääntyi aivan uuteen ongelmaan, nimittäin Itämeren 

merenpohjan sedimenttien kemialliseen kokoonpanoon. Monien vuosien aikana 

huolellisesti suoritettu, lukuisiin pohjanäyteanalyyseihin perustuva tut-

kimus esitettiin vuonna 1934 väitöskirjana, "A study of the sediments of 

the North Baltic and adjoining seas"-nimisenä. Tämä teos, pioneerisaavu-

tus sekin, herätti ansaittua mielenkiintoa maamme rajojenkin ulkopuolella 

ja voidaan liioittelematta väittää, että vielä tänäkin päivänä, vaikka me-

rien pohjanäytteiden ottomenetelmät ovat huomattavasti kehittyneet, tohto-

ri Gripenbergin väitöskirja kuuluu keskeisiin saavutuksiin Itämeren geo-

logian alalla. 

Kansainvälinen yhteistyö 

Merentutkimuslaitoksesta annetun asetuksen mukaisesti laitoksen tehtäviin 

kuului ja kuuluu edelleenkin edustaa Suomea kansainvälisessä yhteistyössä 

oseanografian alalla. Laitoksen alkuvuosista lähtien tämä tehtävä oli var-

sin tärkeä, vaikka se aluksi tapahtui ainoastaan verrattain rajoitetussa 

muodossa,' Kun Kansainvälisen merentutkimusneuvoston toiminta ensimmäisen 

maailmansodan jälkeen vähitellen pääsi käyntiin, osallistui sen kokouksiin 

merentutkimuslaitoksen piiristä vain johtaja, professori Witting. Vuonna 

1928 oli kuitenkin talassologi Buch asiantuntijana läsnä vuosikokouksessa 

pitäen esitelmän Suomessa käytetyistä kemiallisista menetelmistä. Seuraa-

vana vuonna osallistuivat merentutkimusneuvoston vuosikokoukseen asian-

tuntijoina assistentit Palmen ja ;Stenij. Tämän jälkeen merentutkimuslai-

toksen edustaja oli usein kokouksissa läsnä asiantuntijana, ja professo-

ri Wittingin siirtyessä muihin tehtäviin kotimaassa toimi vt. johtaja 

Granqvist Suomen virallisena edustajana merentutkimusneuvostossa. Laitok-

sen tutkijakunta joutui näin ollen yhä laajemmassa mittakaavassa kansain-

väliseen yhteistyöhön. 
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Itämeren piirissä kansainvälinen yhteistyö meritieteen ja sisävesihyd-

rologian alalla kehittyi kahden maailmansodan välisenä aikana Baltialais-

ten hydrologisten kongressien muodossa. Näitä kokouksia pidettiin kahden-

kolmen vuoden välein eri Itämerenmaissa. Viides näistä kongresseista ko-

koontui vuonna 1936 Helsinkiin, joten siihen saattoi ottaa osaa, koko me-

rentutkimuslaitoksen tieteellisesti koulutettu henkilökunta. 

Vuoden 1935 asetus 

Vuonna 1935 tapahtui eräitä muutoksia merentutkimuslaitoksen toiminnassa. 

Helmikuun 8. päivänä valtioneuvosto näet antoi uuden asetuksen laitokses-

ta. Vaikkakin se yleinen järjestely ®  joka laitokselle määrättiinvuonna 

1918 annetussa asetuksessa, jäi suurin piirtein muuttamatta, uusi asetus 

kuitenkin edellytti määrättyjä pienempiä uudistuksia, joista tässä mai-

nittakoon vain tärkeimmät. Kuten yllä on jo selostettu, oli vanhan ase-

tuksen mukaan laitoksen ja Suomen Tiedeseuran välillä jatkuva yhteys sil-

lä perusteella, että merentutkimustoimikunnan työhön osallistui kaksi seu-

ran valitsemaa tarkastajaa. Tämän yhteyssiteen ulkonaisena merkkinä olivat 

lisäksi laitoksen vuotuiset toimintakertomukset, jotka on julkaistu sään-

nöllisesti Tiedeseuran vuosikirjoissa. Mainitun siteen nyt katkettua me-

rentutkimustoimikunnan kokouksissa oli Suomen Tiedeseuran tarkastajien ti-

lalla läsnä kaksi toimikunnan ehdottamaa ja kauppa- ja teollisuusministe-

riön määräämää neuvottelevaa jäsentä. Neuvotteleviksi jäseniksi määrät-

tiin kuitenkin entiset tarkastajat Tallqvist ja Levander. 

Toinen huomattava uuden asetuksen aiheuttama muutos oli työnjako osas-

tojen kesken. Koska nytkään taloudellisista syistä ei voitu perustaa nel-

jää osastoa, kuten laitoksen työohjelma olisi edellyttänyt ja ottaen huo-

mioon sen, että käytännöllinen jäätyö oli vuodesta 1918 lisääntynyt huo-

mattavasti ensi sijassa aikaa vaativan jäätiedotustoiminnan vuoksi, joka 

omalta osaltaan oli jatkuvasti kehittynyt yhä tärkeämmäksi käyneen talvi-

meriliikenteen takia, uusi asetus sääti perustettavaksi varsinaisen meri-

tieteellisen osaston, jonne siirrettiin kemiallisten tehtävien käsittely. 

Kemiallisten kysymysten siirtäminen osastolle, jonka johtajalla tulisi 

olla pätevyyttä ennen kaikkea fysiikan alalla, aiheutti sen, että uudessa 

asetuksessa vaadittiin, että yhdellä assistentilla pitää olla korkein ar-

vosana kemiassa. 

Professori Rolf Witting 

Uuden asetuksen voimaan astuminen merkitsi tavallaan myös uuden vaiheen 

alkamista laitoksen toiminnassa. Kemian heikkenevästä asemasta huolimat-

ta muutokset eivät kuitenkaan olleet niin mullistavia, että niiden 
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Kuva 6. Prof. Rolf Witting. Merentutkimuslaitoksen johtaja 
vuosina 1918-1936, 

vaikutus olisi selvästi näkyvissä. Ratkaiseva tosiseikka tässä suhteessa 

oli, että professori Rolf Witting oli vuoteen 1936 saakka toiminut aina-

kin nimellisesti merentutkimuslaitoksen johtajana. Tosin hän ei enää vuo-

sikausia voinut jatkuvasti ja aktiivisesti osallistua laitoksen toimin-

taan. Nuoressa valtiossa hänen huomattavia kykyjänsä tarvittiin muillakin 

aloilla. Vuonna 1924 hän tuli valituksi eduskuntaan ruotsalaisen kansan-

puolueen edustajana, ja saman vuoden syksyllä hänestä tuli kulkulaitos-

ten ja yleisten töiden ministeri, jona hän toimi noin neljä kuukautta. 

Kerran myöhemminkin, vuosina 1930-31, hän toimi saman ministeriön päällik-

könä, vuosina 1933-36 hän oli avustavana raha-asiain ja ulkoasiain minis-

terinä ja lopuksi vaikeina sotavuosina 1940-43 ulkoasiainministerinä. 

Jo tätä ennen, vuonna 1936, Witting valittiin Helsingin Osakepankin toimi-

tusjohtajaksi ja silloin hänen oli pakko anoa eroa merentutkimuslaitoksen 

johtajan virasta. Hän ei kuitenkaan kokonaan unohtanut nuoruutensa ja 

keski-ikänsä tieteellisiä 

merentutkimuslaitokseen. 

harrastuksia, vaan pyrki vielä kerran takaisin 

Tästä Wittingin viimeisestä elämänvaiheesta 

kerrotaan lähemmin myöhemmin, mutta jo tässä yhteydessä on syytä lähem-

min selostaa professori Wittingin persoonaa ja toimintaa merentutkimuksen alalla. 
Professori Rolf Wittingin elämänkululle oli suurena etuna, että hän 

ryhtyi merentutkijaksi aikana, jolloin oseanografia oli vielä suhteelli-

sen nuori tieteenhaara ja korkeaa luokkaa olevia, kansainvälistä 
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mainetta nauttivia tutkijoita oli tällä alalla verrattain vähän. Sen takia 

oli luonnollista, että Witting,lahjakas kun oli, joutui keskeisiin tehtä-

viin ja että hänen lukuisat tieteelliset työnsä, jotka suurimmaksi osaksi 

kuuluivat Itämeren piiriin, herättivät suurta huomiota laajoissa kansain-

välisissä piireissä. Myös persoonallisuutena Witting oli kunnioitusta 

herättävä hahmo, häntä ei ainoastaan pidetty arvossa, häneen myös luotet-

tiin. Tästä johtuen Wittingin osuus kansainvälisessä meritieteellisessä 

yhteistyössä oli varsin huomattava. Todisteena siitä kansainvälisestä mai-

neesta,'jota Witting nautti, voi mainita, että hänelle tarjottiin Berlii-

nissä sijaitsevan Institut fiir Meereskunde®n johtajan vastuunalaista vir-

kaa. Vaikkakin niiden henkilöiden lukumäärä, jotka olivat joutuneet lähem-

pään kosketukseen Wittingin kanssa,  luonnollisista syistä väheni jatkuvas-

ti, sattui vielä verrattain hiljakkoin, että kansainvälisissä kokouksissa 

tapasi merentutkijoita, jotka muistivat sitä aikaa, jolloin Witting oli 

yhteistyössä mukana. Niiden aloitteiden joukosta, jotka Witting oli aikoi-

naan tehnyt toimiessaan kansainvälisen fysikaalisen meritieteen assosiaa-

tion (International Association for Physical Oceanography, IAPO) sihtee-

rinä, olen henkilökohtaisesti usein saanut kuulla ehdotuksesta perustaa 

kansainvälinen komitea valtamerien ja muiden merien keskivedentason mää-

räämiseksio Myönnän että olen aina tuntenut ylpeyttä, kun mainitun komi-

tean monissa myöhäisemmissä kokouksissa läsnäolevien katseet kääntyivät 

minuun, Suomen edustajaan, kun Wittingin nimi mainittiin eri yhteyksissä. 

Ne suomalaiset geofyysikot, jotka tunsivat Wittingin hänen vanhemmilla 

päivillään, tunsivat hänet luoksepääsemättömänä ja pidättyväisenä, mutta 

hyvien ystävien parissa hän oli iloinen, jopa kodikas. Häntä ympäröi aina 

hyvän sikarin tuoksu. 

Wittingin lukuisista tieteellisistä tutkimustöistä, jotka hyvin suu-

reksi osaksi ilmestyivät jo ennen merentutkimuslaitoksen perustamista, on 

ensi sijassa mainittava hänen laaja tutkimuksensa maankohoamisen yhteydes-

sä esiintyvistä kysymyksistä: "Hafsytan, geoidytan och landhöjningen utmed 

Baltiska hafvet och vid Nordsjön". Tätä noin 350 sivua käsittävää julkai-

sua on Palmen muistopuheessaan Suomen Tiedeseuran kokouksessa sanonut 

Wittingin suurimmaksi lahjaksi tieteelliselle tutkimukselle. Siinä sovel-

lettua laskumenetelmää on jossakin kohdin muutettuna käytetty monessa 

uudemmassa samaa alaa koskevassa vierasmaalaisessakin tutkielmassa. 

Vaikka merentutkimuslaitoksen sisäinen järjestely ja toiminnan käytän-

nöllinen puoli laitoksen alkuvuosina vaativat sekä aikaa että ponnistuk-

sia, niin Wittingin johtava periaate oli kuitenkin, että tieteellinen tut-

kimustyö oli aina asetettava ensi sijalle. Jokainen aloite tutkijakunnan 

taholta tässä suhteessa sai johtajalta sekä rohkaisua että siunausta. Kos-

ka lisäksi ne rajat, joihin merentutkimuslaitoksen toiminta-alat kuuluivat, 
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Kuva 7. Prof. Wittingin suunnittelema virtamittari. 

olivat Wittingin mielestä hyvinkin laajat, olivat tutkitut ongelmat sekä 

lukuisia että monipuolisia. Kaikesta päättäen Wittingin henkilökohtaiset 

harrastukset olivat vieläpä laajemmat, sillä hän saattoi näennäisesti il-

man suurempia sisäisiä ristiriitoja väistyä tieteen tutulta polulta ja 

kulkea päättäväisesti poliitikon ja talousmiehen tietä. Merentutkimuslai-

toksen ja koko Itämeren tutkimusten kannalta oli valitettavaa, että 

Witting aivan liian aikaisin jätti tieteellisen elämänuransa, jolle hän 

oli saanut perusteellisen koulutuksen. Sivusta katsojasta tuntuu myös 

traagiselta, että Witting hedelmällisen tutkimustyönsä jälkeen elämänsä 

viimeisinä vuosina sai kestää ankaraa arvostelua poliittisen toimintansa 

vuoksi. 

Wittingin erottua merentutkimuslaitoksesta talassologi Granqvist toimi 

sen vt. johtajana. Tämä työ oli Granqvistille tuttu, sillä hän sai jo ai-

kaisemmin ryhtyä siihen useaan eri otteeseen, kun Witting valtioneuvoston 

jäsenenä oli johtajan virasta vapaa. Mitään suurempia muutoksia ei sen-

takia tapahtunut laitoksen toiminnassa seuraavina vuosina; sekä tieteel-

linen että käytännöllinen työ jatkuivat suurin piirtein entistä rataansa. 

Tieteellinen julkaisutoiminta 

Vuoden 1938 päättyessä oli kulunut 20 vuotta merentutkimuslaitoksen pe-

rustamisesta. Laitoksen kehityksen pääpiirteet ja sen tärkeimmät tehtävät, 
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suoritetut työt ja saavutukset käyvät selvästi ilmi yllä olevasta lyhyes-

tä selostuksesta, mutta mainittakoon vielä pari numerotietoa. 

Laitoksen työn tieteelliset tulokset kuluneelta ajalta olivat ilmesty-

neet osaksi laitoksen omassa julkaisusarjassa, joka oli ja on edelleenkin 

nimeltään "Merentutkimuslaitoksen Julkaisu/Havsforskningsinstitutets 

Skrift". Tässä sarjassa oli kuluneina 20 vuotena ilmestynyt 119 numeroa, 

jotka suureksi osaksi käsittelivät eri osastojen havaintoaineistoa. Toi-

saalta huomattava osa tieteellisistä tuloksista oli julkaistu muissa sekä 

kotimaisissa että ulkomaisissa tieteellisissä julkaisusarjoissa ja aika-

kauslehdissä. Viimeksi mainittuja tutkimuksia oli yhteensä 142 kappaletta, 

Laitoksen tutkijakunnan laatimien merentutkimusta tahi sen lähialoja kä-

sittelevien julkaisujen kokonaismäärä oli siten kaiken kaikkiaan 261. Tä-

hän lukuun ei tietenkään sisälly useita kansantajuisia tai sanomalehdis-

tössä ilmestyneitä kirjoituksia. 

Komitea laitoksen mahdollisesta lakkauttamisesta 

Siitä huolimatta, että merentutkimuslaitoksen toiminta oli kahden en-

simmäisen vuosikymmenen aikana selvästi ja monipuolisesti edistynyt, sen 

olemassaolo asetettiin vuoden 1937 lopulla kyseenalaiseksi. Valtioneuvos-

to näet asetti marraskuussa komitean harkitsemaan kysymystä merentutki-

muslaitoksen mahdollisesta lakkauttamisesta tai ainakin suunnittelemaan 

sen uudelleen järjestelyä, pitäen erikoisesti silmällä laitoksen tehtävi-

en siirtämistä muille laitoksille. Komitean kolmeksi jäseneksi kutsuttiin 

edustajat ilmatieteellisestä keskuslaitoksesta, merentutkimuslaitokses-

ta ja merenkulkuhallituksesta. Kun komitea seuraavan vuoden alkupuolella 

antoi mietintönsä, kaksi sen jäsentä kannatti laitoksen lakkauttamista, 

jolloin sen tehtävät tulisivat jaettaviksi merenkulkuhallituksen ja ilma-

tieteellisen keskuslaitoksen kesken ja sen yhteydessä mm. laitoksen me-

ritieteelliselle osastolle kuuluvia töitä tuntuvasti rajoitettaisiin. Ko-

mitean kolmas jäsen, talassologi Stenij, taas ehdotti merentutkimuslai-

toksen tähänastisen järjestelmän säilyttämistä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö lähetti mietinnön lausunnon antamista 

varten merentutkimustoimikunnalle, joka hyvin perustellussa lausunnossaan 

jyrkästi torjui komitean enemmistön tekemän ehdotuksen. Myös useat valtion 

viranomaiset ja tärkeimpien rannikkokaupunkien satamalaitokset sekä eräät 

yksityiset asiantuntijat, joiden mielipidettä kauppa- ja teollisuusminis-

teriö oli tiedustellut komitean mietinnön johdosta, antoivat ehdotukses-

ta kielteisen lausunnon. Vain ilmatieteellisen keskuslaitoksen johtaja 

ja merenkulkuhallitus olivat komitean enemmistön kannalla. Mutta vasta 

vuonna 1939, kun asia oli loppuun käsitelty ja se raukesi, kauppa- ja 
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teollisuusministeriö antoi luvan täyttää vakinaisesti avoimina olevat lai-

toksen johtajan ja muut virat. Tapahtunut viivytys oli merentutkimuslai-

toksen toimintaa väliaikaisesti hyvinkin haittaava seikka. 

Vuoden 1939 asetus 

Johtajan virka julistettiin ensiksi haettavaksi ja sitä haki neljä laitok-

sen senaikaista tai entistä virkamiestä. Jo vähän sitä ennen, helmikuun 

24. päivänä 1939 annetulla asetuksella muutettiin muutamat vuoden 1935 

asetuksen pykälät. Merentutkimuslaitos säilyi kuitenkin nytkin suurin 

piirtein ennallaan. Uuden asetuksen tärkeimmät muutokset koskivat laitok-

sen sisäistä työjärjestelyä, joka tehtiin jossain määrin joustavammaksi. 

Sen lisäksi neuvottelevien jäsenten lukumäärä korotettiin kandesta kol-

meen ja vahvistettiin mandollisuus laajentaa laitoksen toimintaa käsittä-

mään myös rajoitetun biologisen tutkimuksen. 

Merentutkimuslaitos toisen maailmansodan aikana ja sitä välittömästi 

seuranneena kautena  

Laitos talvisodan aikana 

Toinen maailmansota syttyi syyskuun 1. päivänä 1939 ja viikkoa myöhemmin, 

8. päivänä syyskuuta, Tasavallan Presidentti nimitti merentutkimuslaitok-

sen johtajan virkaan assistentin, vt, talassologin fil. tri Erik Palmenin, 

jonka kauppa- ja teollisuusministeriön asettamat asiantuntijat professo-

rit Rolf Witting ja S.E. Stenij olivat asettaneet ensimmäiselle ehdokas-

sijalle. On merkille pantava, että professori Palmen oli iältään nuorin 

kaikista viran hakijoista. Hän ryhtyi hoitamaan uutta virkaansa 1. päi-

vänä lokakuuta. 

Vaikka syyskuun aikana tilanne Suomessa oli vielä suurin piirtein nor-

maali, tulevat vaikeudet olivat jo selvästi näkyvissä. Sen takia on help-

po kuvitella, missä mielentilassa Palmen ryhtyi uusiin vaativiin tehtäviin. 

Parhaassa miehuudeniässä olevana tutkijana ja merentutkimuslaitoksen mo-

nivuotisena työntekijänä hän oli tietenkin jo etukäteen suunnitellut, 

mihin suuntaan laitoksen toimintaa olisi hänen johdollaan muovailtava. 

Nyt kaikki valoisat suunnitelmat vaikuttivat mandottomilta ja tilanne vai-

keutui jatkuvasti seuraavien viikkojen aikana. Kauppa- ja teollisuusminis-

teriö oli lokakuun alussa oikeuttanut laitoksen julistamaan haettaviksi 

muutkin vielä täyttämättä olevat virat, nimittäin kaksi talassologin vir-

kaa sekä yhden assistentin ja apulaisassistentin virat. Marraskuun 30. 

päivänä Suomen ja Neuvostoliiton välillä syttynyt talvisota teki kuitenkin 

kaikki toimenpiteet kyseessä olevien virkojen vakinaisesti täyttämiseksi 
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mandottomiksi. Myös muissa suhteissa sodan uhka ja myöhemmin sodan puhke-

aminen olivat erittäin tuntuvat laitoksen toiminnassa. Toisaalta oli vält-

tämätöntä jossakin määrin supistaa laitoksen toimintaa, toisaalta tuntui 

tarkoituksenmukaiselta siirtää laitos toiselle paikkakunnalle. Kauppa- ja 

teollisuusministeriön sekä merenkulkuhallituksen kanssa käytiin neuvotte-

luja ja merentutkimuslaitos siirrettiin 4. päivänä joulukuuta Turkuun, 

missä Åbo Akademi korvauksetta asetti laitoksen käytettäväksi tarvittavat 

työtilat vanhan tuomiokirkon liepeillä sijaitsevan teologisen tiedekunnan 

rakennuksesta. Koska uusi toimipaikka ei kuitenkaan osoittautunut niin 

turvalliseksi kuin alunperin oli otaksuttu, laitoksen työt järjestettiin 

siten, että osa henkilökunnasta sai tilaisuuden työskennellä muilla paik-

kakunnilla. Tämän toimenpiteen kautta voitiin myös siirtää osa laitoksen 

hallussa olevasta arvokkaasta alkuperäisestä havaintoaineistosta turval-

lisempaan paikkaan. 

Laitoksen Turussa toimivan henkilökunnan päätehtävänä oli jäätiedotus-

ten antaminen sotilasviranomaisille. Tässä tehtävässä nyt samoinkuin jat-

kosodan aikana Jurvan työpanos oli hyvin huomattava® Hän keskitti tähän 

työhön kaikki voimansa. Ei voi koskaan unohtaa sitä suurta merkitystä, 

joka seikkaperäisellä jäätiedotuksella oli sekä merirannikkomme puolus-

tuksessa että talvimeriliikenteen ylläpitämisessä ulkomaiden kanssa. So-

danaikaisten talvien poikkeuksellinen ankaruus vielä korosti jäätiedotus-

ten merkitystä. Muodostivathan Viipurinlahden ja Suomenlanden sisäosat 

yhtenäisen kiintojääpeitteen, jota myöten saattoi edetä piikkilankaestei-

den ja muiden kenttälinnoitusten häiritsemättä. 

Talvisota ei kestänyt kuin runsaasti sata päivää, mutta merentutkimus-

laitos ei säästynyt uhrilta sen aikana. Vt, assistentti, fil.maist. Ahti 

Aalto, joka vuodesta 1938 oli työskennellyt laitoksessa, palvellen kuiten-

kin vuoden 1939 lokakuusta lähtien reservivänrikkinä sotaväessä, kaatui 

maaliskuussa 1940 Viipurin landen taisteluissa. Laitoksen Helsingissä si-

jaitsevat työtilat eivät onneksi kärsineet mitään aineellista vahinkoa 

talvisodan aikana. Sitä vastoin tavanmukaista havaintotyötä rannikkoase-

milla ei voitu suorittaa yhtä säännöllisesti kuin normaalioloissa, joten 

monivuotisiin havaintosarjoihin syntyi eräitä valitettavia aukkoja. 

Moskovan rauhan seuraukset 

Suomen ja Neuvostoliiton välillä maaliskuussa 1940 solmitun Moskovan rau-

han seurauksena merentutkimuslaitoksen havaintoasemien lukumäärä vähen-

tyi melkoisesti eli noin 20 prosenttia; olihan Laatokalla havaintoase-

mien lukumäärä verrattain suuri. Mainittakoon lisäksi, että laitoksen 

Liinahamarissa sijaitseva mareografiasema tuhoutui sotatoimien yhteydes-

sä. Sitä paitsi Liinahamarin satamaviranomaiset olivat, vastoin saatuja 
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määräyksiä, hävittäneet jäljellä olevan vahingoitetun manPografirakennuk-

sen sekä täyttäneet siihen kuuluvan kallioon räjäytetyn kaivon. Näin ollen 

merentutkimuslaitos menetti ainoan Pohjoisen Jäämeren rannikolla olevan 

mareografiaseman jo ennen kuin Petsamon alue jatkosodan seurauksena luo-

vutettiin Neuvostoliitolle. 

Huomattava supistus merentutkimuslaitoksen työohjelmassa oli sekin, et-

tä vuodesta 1940 alkaen ei voitu suorittaa kesäohjelmaan säännöllisesti 

kuuluvaa tutkimusretkeä ulkomerellä. Tämä sittemmin vuosikausia kestänyt 

valitettava olotila oli tietenkin vaikuttanut sangen epäedullisesti pit-

käaikaiseen ja jatkuvaan meritieteelliseen havaintoaineistoon aiheuttaen 

siihen huomattavia aukkoja. 

Laitos jatkosodan aikana 

Asiat eivät suinkaan parantuneet, kun jatkosota syttyi kesäkuussa 1941. 

Laitoksen miespuolisista virkamiehistä kolme joutui taas sotapalvelukseen, 

seikka joka monessa suhteessa vaikeutti toimintaa. Sotatilan vuoksi laitos 

ei nytkään voinut talven tultua suorittaa jäätiedotustoimintaa kauppame-

renkulkua varten rauhanaikaisessa laajuudessa® Sen sijaan se jatkuvasti 

toimitti tietoja jäätilanteesta sotilasviranomaisille. Tässä tarkoitukses-

sa oli sotilasviranomaisten myötävaikutuksella saatu käyntiin laaja jää-

havaintoverkosto Suomenlanden itäosissa sekä Laatokalla ja Aänisjärvellä. 

Mielenkiintoisena seikkana voi mainita kaksi lausuntoa, jotka Saksan ylin 

sotajohto oli pyytänyt merentutkimuslaitokselta. Toinen koski Vienan me-

ren jääoloja, kysymys joka tavallaan oli Suomelle yhtä vieras kuin Sak-

salle. Laitoksen laatima selostus otettiin kuitenkin suurella kiitolli-

suudella vastaan® Toinen pyydetty lausunto koski mandollisuuksia raken-

taa talven aikana rautatie Suomenlanden kiintojääkentän yli. Mainitta-

koon, että vastaus oli tietenkin kielteinen. 

Myös tietoja vedenkorkeudesta ja sen odotetusta kehityksestä sekä ve-

den lämpötiloista annettiin sotilasviranomaisille päivittäisten tiedo-

tusten muodossa® Ulkomaiden kanssa ei voitu eräitä poikkeuksia lukuun-

ottamatta jatkaa ennen sotaa vallinnutta monipuolista jäätietojen vaih-

toa. Ruotsiin toimitettiin kuitenkin kaukokirjoitinyhteyttä käyttämällä 

jokapäiväiset jäätiedotukset säätietojen ohella. Muissa suhteissa jat-

kettiin, huomioon ottaen sotatilasta johtuvat määräykset, käytännöllisen 

elämän palvelua tavanmukaisten tiedonantojen ja lausuntojen muodossa, 

joista erikoisesti mainittakoon lukuisat tiedot vedenkorkeudesta ranni-

kon eri osissa sekä jääoloista ja meriliikennemahdollisuuksista. 

Valitettavana seikkana sodan ajalta voidaan mainita, että useita val-

miina olevia käsikirjoituksia oli pakko jättää toistaiseksi painamatta. 
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Nämä työt jäivät siten lepäämään ja odottamaan parempaa aikaa, mikä toi-

menpide myöhemmässä vaiheessa aiheutti huomattavan ruuhkan. 

Yleisestä sotatilasta johtuen tieteellinen kansainvälinen yhteistoimin-

ta oli kaikin puolin rajoitettu. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ei 

voinut kokoontua tavanomaisiin vuosikokouksiin. Merentutkimusneuvoston 

Kööpenhaminassa sijaitseva sihteeristö koetti kuitenkin mahdollisuuksien 

rajoissa ylläpitää yhteyttä eri maiden oseanografisten laitosten kanssa 

ja tässä hyvin supistetussa muodossa jatkaa kansainvälistä yhteistoimin-

taa valoisamman ajan koittoa odotettaessa. 

Helmikuussa 1944 tapahtuneiden Helsingin pommituksien yhteydessä sattui 

kahdesti vähäisiä vaurioita laitoksen työtiloissa. Mm. suuri osa ikkunoita 

särkyi sirpaleiksi. Tämän jälkeen ryhdyttiin erinäisiin evakuointitoimen-

piteisiin. Osa laitoksen arkistosta lähetettiin Sjundbyn kartanoon Siun-

tioon, toinen osa arkistoa ja parhaat huonekalut Saaren kartanoon Mietoi-

siin. Lisäksi siirrettiin kirjaston arvokkaimmat teokset talon kellariin. 

Laitoksen sisäisistä oloista näinä vaikeina päivinä voi kertoa, että 

vuoden 1939 loppupuolella neljästä vakituisesti täyttämättä olevasta vi-

rasta vain yksi, nimittäin se talassologinvirka, johon ensi sijassa kuu-

luivat jäätutkimus ja -tiedotus, täytettiin vuoden 1940 loppupuolella ni-

mittämällä siihen viran ainoa hakija, vt. talassologi, fil.tri Risto Jur-

va. Jääosaston tähänastinen johtaja, talassologi Granqvist oli nimittäin 

jo aikaisemmin siirtynyt meritieteellisen osaston johtajaksi. Toinen avoin-

na oleva talassologin virka, jonka päätehtäviin kuului vedenkorkeusosaston 

hoito, julistettiin haettavaksi vasta maaliskuussa 1944. Tähän virkaan 

kuuluvia tehtäviä oli sotavuosina oman virkansa ohella ilman mitään lisä-

palkkaa hoitanut laitoksen johtaja, professori Palmen. Nyt virkaa haki-

vat merentutkimuslaitoksen entinen johtaja, professori Rolf Witting sekä 

kaksi muuta henkilöä. Virkaan nimitettiin ainoa pätevä hakija, professo-

ri Witting, joka hoiti sitä neljä ja puoli kuukautta lokakuussa tapahtu-

neeseen äkilliseen kuolemaansa asti. 

Siirtyminen normaalioloihin 

Professori Wittingin kuoleman kautta avoimeksi joutunut talassologin vir-

ka sekä yksi assistentinvirka julistettiin haettaviksi joulukuussa 1944. 

Talassologin virkaan nimitettiin fil.tri Ilmo Hela, joka vuodesta 1940 

oli toiminut laitoksen vt. apulaisassistenttina, mutta joka lyhyttä lo-

mautusta lukuunottamatta oli kutsuttuna sotapalvelukseen. Assistentin 

virkaan taas nimitettiin tohtori Eugenie Lisitzin, joka vuodesta 1933 oli 

ollut merentutkimuslaitoksen palveluksessa toimien aluksi ylimääräisenä 

ja myöhemmin vt. assistenttina. Kun vielä vuoden 1945 loppupuolella lai-

toksen toiseen avoinna olevaan assistentin virkaan nimitettiin 
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fil.tri Heikki Simojoki, olivat kaikki laitoksen tutkijakunnan virat, 

apulaisassistentin virkaa lukuunottamatta vihdoinkin vakituisesti täytet-

tyinä. 

Ensimmäisenä sodanjälkeisenä vuonna 1945 merentutkimuslaitoksen toimin-

ta rupesi vähitellen siirtymään normaalioloihin. Laitoksen jokapäiväisiä 

jäätiedotuksia ryhdyttiin kehittämään uudelleen entiseen laajuuteensa, ja 

talven tultua merentutkimuslaitos oli jälleen voinut ruveta välittämään 

jäätiedotuksia. radion ja monistettujen jääselostuksien avulla sekä koti-

että ulkomaille. Laitos sai uuden radioaseman, joka hoiti sekä merentut-

kimuslaitoksen että merenkulkuhallituksen sähkösanomayhteyttä jäänmurta-

jien kanssa. Helsingissä toimivalle Liittoutuneiden valvontakomissiolle, 

jonka edustajat välirauhan sopimuksen mukaisesti moneen eri otteeseen kä-

vivät laitoksessa, annettiin jäätilannekatsauksien ja -ennustuksien li-

säksi suuri määrä erilaisia tieteellisiä selvityksiä. Annettujen tietojen 

joukossa oli mm, laaja katsaus Porkkalan vuokra-alueen hydrografisiin 

oloihin sekä selostukset Suomea ympäröivien merien jää-, vedenkorkeus-, 

lämpötila-, kuultavuus-, vuorovesi- ym. tiedoista. Tiedot oli usein an-

nettava käden käänteessä, mutta yhteistyö laitoksen ja valvontakomission 

välillä sujui aina kitkattomasti. 

Sodan päätyttyä Euroopassa oli kansainvälinen yhteistoiminta vähitel-

len alkanut elpyä. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto piti lokakuussa 

1945 ensimmäisen vuosikokouksensa sodan puhkeamisen jälkeen. Tämä kokous 

oli kutsuttu kokoon Kööpenhaminaan ja siihen osallistui laitoksen piiris-

tä johtaja, professori Palmen. 

Professori Erik Palmen 

Merentutkimuslaitoksen toinen vakituinen johtaja, professori Erik Palmen 

oli määrätyssä suhteessa vastakohta viran ensimmäiselle haltijalle. Pro-

fessori Witting oli kaikesta päättäen pystynyt ilman suurempia sisäisiä 

ristiriitoja luopumaan menestyksellisestä tieteellisestä toiminnastaan 

siirtyäkseen muihin vaativiin tehtäviin. Professori Palmen on sitä vas-

toin aina ollut ja on edelleenkin järkkymätön tutkijahahmo. Vaikkakin il-

matiede ja sen ongelmat ovat myöhemmin olleet hänen kiinnostuksensa pää-

kohteina ja hän juuri tällä alalla on saavuttanut kaikkein  suurimmat tie-

teelliset voittonsa ja tehnyt nimensä kansainvälisesti tunnetuksi, niin 

monipuolisena tutkijana ja velvollisuutensa tuntevana miehenä hän aina 

suoritti tehtävänsä merentutkimuslaitoksessa tunnontarkasti ja hänen lu-

kuisilla tutkimuksillaan oseanografian alalta on jatkuvasti hyvin suuri 

tieteellinen arvo. Tässä yhteydessä voidaan esimerkiksi, jo aikaisemmin 

mainittujen töiden lisäksi, viitata Palmenin julkaisuun Suomea ympäröivi-

en merien virtaussuhteista: "Untersuchungen Tiber die Strömungen in den 
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Kuva 8. Prof. Erik Palmen. Merentut-
kimuslaitoksen johtaja vuosina 1939-
1947. 

Finnland umgebenden Meeren". Vielä tänä päivänä tuo vuonna 1930 ilmesty-

nyt teos on laitoksen nykyisten tutkijoiden ahkerassa käytössä. 

Kuten edellä mainittiin, professori Palmen nimitettiin johtajan vir-

kaan vain viikko toisen maailmansodan puhkeamisen jälkeen. Näin ollen hä-

nen kova kohtalonsa oli suunnitella laitoksen työt erikoislaatuisissa ja 

vaikeissa olosuhteissa ja saada ne sujumaan, vaikka huomattava osa virois-

ta oli vakituisesti täyttämättä ja osa miespuolisesta henkilökunnasta 

kutsuttu sotapalvelukseen. Lisäksi hänen täytyi järjestää laitoksessa ne 

työt, jotka olivat yhteydessä sotatoimiin sekä talvi- että jatkosodan ai-

kana. Sitä paitsi Palmen määrättiin tammikuussa 1940 sotatoimien ajaksi 

oman virkansa ohella avustamaan ilmatieteellisen keskuslaitoksen sääpal-

velua. Palmenin puhtaasti tieteellisestä luonteesta johtuen varsinainen 

tutkimustyö ei kuitenkaan koskaan ollut pysähdyksissä laitoksessa hänen 

johtajakautenaan. Tutkimustuloksien julkaisemiskiellosta huolimatta Pal-

men ei ainoastaan henkilökohtaisesti suorittanut tieteellistä työtä, vaan 

hän oli myös esimerkkinä kaikille muille tutkijoille. Koko henkilökunnal-

le hänellä oli lisäksi aina rohkaiseva sana vaikeina aikoina. Vain todel-

linen pelkurimaisuus ärsytti häntä. Taitavana meteorologina hän jo päivän 
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aikana ennusti tulevan yön säätä, joten henkilökunta työstä lähtiessä 

tiesi, milloin ilmahyökkäyksiä ei tarvinnut odottaa ja yön rauha oli si-

ten taattu. Palmen on myös henkilö, jolla on sekä laajat tiedot että mo-

nipuoliset harrastukset monelta eri tieteen haaralta. Laitoksessa hän 

mielellään keskusteli tutkijoiden kanssa heitä kiinnostavista kysymyksis-

tä ja tutkimusaiheista, esitti omia näkökohtia ja antoi hyviä neuvoja, jo-

ten keskustelut hänen kanssaan olivat aina antoisia. 

Valitettavasti professori Palmenin toiminta merentutkimuslaitoksessa 

ei muodostunut pitkäaikaiseksi sodan päätyttyä. Jo vuonna 1946 hän anoi 

ja sai virkavapautta toimiakseen vierailevana professorina Chicagon yli-

opistossa Yhdysvalloissa ja seuraavana vuonna hänet nimitettiin Helsin-

gin yliopiston meteorologian professoriksi. Ennen kuin hän ehti ottaa tä-

män viran vastaan, hänet valittiin juuri perustetun Suomen Akatemian jä-

seneksi. Näin ollen Palmen jo ennen paluutaan kotimaahan erosi merentut-

kimuslaitoksen johtajan virasta. On kuitenkin paikallaan mainita, että 

akateemikkonakin professori Palmen on aina ollut valmis neuvoilla autta-

maan entisen työpaikkansa tutkijoita heidän ponnistuksissaan tieteen po-

lulla. 

Laajemmista tieteellisistä tutkimustöistä Palmenin johtajakaudelta voi 

mainita, että silloinen vt. apulaisassistentti Ilmo Hela jatkoi osaksi 

sotapalveluksessa ollessaan, osaksi toimiessaan neljä kuukautta lomautet-

tuna merentutkimuslaitoksessa, laajaa tutkimustaan koko Itämeren alueen 

vedenkorkeusvaihteluista ja Tanskan salmien kautta tapahtuvasta vedenvaih-

dosta: "Ober die Schwankungen des Wasserstandes in der Ostsee mit 

besonderer Berucksichtigung des Wasseraustausches durch die dänischen 

Gewässer". Tämä tutkielma esitettiin sodan päätyttyä väitöskirjana vuon-

na 1944. 

Merentutkimuslaitoksen toiminta elpymisen aikana 1947-55  

Rauhanaikainen toiminta 

Professori Palmenin ollessa virasta vapaa hänen sijaisenaan toimi talas-

sologi Risto Jurva, joka Palmenin erottua virasta vuonna 1947 nimitet-

tiin merentutkimuslaitoksen johtajaksi. Tällöin hän oli viran ainoa ha-

kija. Uutta kautta laitoksen kehityksessä ei ainoastaan symbolisoinut se, 

että uusi henkilö ryhtyi laitosta johtamaan, vaan myös siirtyminen nor-

maalioloihin sekä Suomessa että lähes koko maailmassa. Olihan rauhansopi-

mus Suomen ja Neuvostoliiton välillä allekirjoitettu Pariisissa helmi-

kuussa ja ratifioitu syyskuussa 1947, jolloin valvontakomissio lähti Hel-

singistä. 
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Merentutkimuslaitoksen vakituinen tutkijakunta oli nyt jotensakin täy-

silukuinen, julkaisutoiminta käynnistyi vähitellen ja kosketus ulkomai-

siin tiedemiehiin ja laitoksiin vilkastui. Tärkeimpänä tekijänä miinus-

puolella on mainittava tutkimusaluksen jatkuva puute säännöllisiä kesä-

tutkimusretkiä varten. Tutkimusaluksena kesällä 1939 käytetty Aranda oli 

nimittäin vuonna 1945 luovutettu Neuvostoliitolle sotakorvausten osamak-

suna Moskovan välirauhasopimuksen määräysten mukaisesti. Uuden sopivan 

tutkimusaluksen hankkiminen oli vallitsevissa vaikeissa taloudellisissa 

olosuhteissa ylivoimainen tehtävä. 

Merentutkimustoimikunnan neuvottelevia jäseniä oli nyt vuoden 1939 

asetuksen mukaisesti kolme. Niistä professori Hjalmar Tallqvist oli en-

tinen. Uudeksi lähinnä merenkulkua edustavaksi neuvottelevaksi jäseneksi 

määrättiin jo vuonna 1940 merenkulkuhallituksen silloinen pääjohtaja, 

kontra-amiraali Svante Sundman ja kolmantena neuvottelevana jäsenenä toimi 

vuodesta 1944 professori T.H. Järvi, joka professori Levanderin jälkeen 

edusti merentutkimustoimikunnassa biologisia tieteitä ja merikalastusta. 

Talassologeista fil.tri Gunnar Granqvist oli edelleen vanhin ja hoiti 

meritieteellistä osastoa. Vedenkorkeusosasto oli fil.tri Ilmo Helan hal-

lussa ja jääosastosta oli vuodesta 1947 vastuussa Jurvan seuraajana 

fil.tri Heikki Simojoki. Assistentteina toimivat tohtorit Gripenberg ja 

Lisitzin ja vain yksi assistentin viroista ja apulaisassistentin virka 

olivat vakituisesti täyttämättä. Tohtori Gripenberg erosi kuitenkin ter-

veyssyistä laitoksesta jo vuodenvaihteessa 1946/47. Tällöin merentutki-

muslaitos menetti uutteran ja huolellisen työntekijän, joka oli merkittä-

västi edistänyt omaa tutkimusalaansa. Sen takia on katsottava suureksi 

eduksi, että tohtori Gripenberg vuosien kuluttua pyrki laitokselle ta-

kaisin ®  ja tultuaan uudestaan nimitetyksi entiseen virkaansa toimi sii-

nä vuosina 1957-58. Tohtori Gripenbergin ollessa jo ennen eroamistaan 

pitkään virkavapaana käytettiin osa hänen palkastaan kemiallisen osaston 

entisen talassologin, professori Kurt Buchin palkkaamiseksi neuvoa-anta-

vana asiantuntijana, osa fil.kand. Folke Koroleffin palkkaamiseksi var-

sinaisten kemiallisten töiden suorittajaksi. Toimittuaan useiden vuosien 

aikana vt. assistenttina Koroleff nimitettiin vakinaiseksi assistentiksi 

vuonna 1951. 

Jo vuonna 1947 fil.maist. Erkki Palosuo astui merentutkimuslaitoksen 

palvelukseen ylimääräisenä virkailijana. Sen jälkeen hän vuodesta 1948 

toimi vt, assistenttina ja vuodesta 1954 assistenttina. Palosuon toimin-

ta-ala liittyi lähinnä jääosastoon, jossa hän osallistui tiedotustyöhön. 

Vuonna 1947, siis runsaasti kaksi vuotta Moskovan välirauhan jälkeen 

ja noin puolitoista vuotta toisen maailmansodan päättymisestämerentutkimus-
laitos kykeni taas palvelemaan käytännöllistä elämää hyvin laajassa 
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mittakaavassa. Päivittäinen jäätiedotustoiminta oli saavuttanut rauhan-

aikaisen laajuutensa, ehkä sen ohittanutkin. Tämä koski niin hyvin yleis-

radioon, rannikkoradioasemien kautta kuin jääkoodin avulla annettuja tie-

dotuksia. Jäätilannekartta piirrettiin säännöllisesti sekä tiistaisin 

että perjantaisin. Veden lämpötilaa ja vedenkorkeuden vaihteluja koske-

via tietoja laitos toimitti kaikille niitä tarvitseville viranomaisille. 

Kerätyn havaintoaineiston kriittistä muokkausta jatkettiin entiseen 

tapaan, jolloin erikoista huomiota kiinnitettiin vanhemman, sodanaikai-

sen aineiston julkaisukuntoon saamiseen. Tarvittavien varojen puuttuessa 

sekä havaintoaineiston että varsinaisten tutkimusten julkaiseminen tuotti 

kuitenkin vielä suuria vaikeuksia. Vuonna 1947 oli näet merentutkimuslai-

toksen julkaisusarjassa ilmestynyt ainoastaan kaksi uutta numeroa. Useita 

painovalmiina olevia tutkimuksia jäi valitettavasti yhä edelleen ilmesty-

mättä. Seuraavanakin vuonna oli laitoksen julkaisusarjassa ilmestynyt sa-

maten vain kaksi numeroa, mutta nyt laitoksen virkailijain laatimia tut-

kimuksia ilmestyi jo varsin huomattava määrä muissa tieteellisissä jul-

kaisusarjoissa. Voidaanpa sanoa, että tieteellinen tutkimustyö oli saavut-

tanut normaalin laajuutensa. 

Jää- ym. tiedotustoiminnan kehittäminen 

Käytännöllistä elämää palvelevista uudistuksista mainittakoon, että vuon-

na 1948 varsinainen jäähavaintotyö oli laajennettu mm. lentojäätiedus-

telujen avulla ja jäätiedotus kehitetty voimaperäisemmäksi. Näin aikaan-

saatu uudistus jatkui sitten pysähtymättä, eikä ole mahdollista selos-

taa kaikkia sen yksityiskohtia. Vuonna 1954 tapahtui kuitenkin pari muu-

tosta jäätyön järjestelyssä, joita ei voi jättää mainitsematta. Vuoden 

alussa, lähinnä taloudellisista syistä ehdotettiin lakkautettavaksi lai-

toksen radiosähköttäjän toimi ja radioasema sen jälkeen korvattavaksi 

kaukokirjoittimella. Koska myöhemmin ilmeni, että laitoksen henkilökunta 

vakinaisten töittensä ohella ei ehtinyt hoitaa uutta laitetta, laitokseen 

perustettiin viestittäjän toimi. Radioaseman vaihto kaukokirjoittimeen oli 
siten toimenpide, joka selvästi merkitsi tiedotustoiminnan ajanmukaista-

mista. 

Toinen jääosastolla tapahtunut laajakantoinen uudistus koski jäänimis-

töä. Maailman meteorologisen järjestön (World Meteorological Organization, 

WMO) jäänimistökomitean puheenjohtaja, valtionmeteorologi Helge Thomsen 

Tanskasta kutsui Suomen, Ruotsin ja Tanskan edustajat Kööpenhaminaan ke-

sällä 1954 järjestettyyn kokoukseen. Tämän kokouksen päätehtävänä oli sel-

vittää ne vaikeudet, jotka olivat syntyneet sen johdosta, ettei mainitun 

kansainvälisen organisaation hyväksymä uusi jäänimistö täysin soveltunut 

Itämeren jääolojen kuvaamiseen. 
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Jo paljon varhaisemmin ajankohtainen kysymys ns. Balttiläisen jääkoodin 

uudistamisesta tuli tässä yhteydessä esiin. Käytyjen keskustelujen tulok-

sena lausuttiin sekä Ruotsin että Tanskan taholta toivomus, että merentut-

kimuslaitos asian eteenpäinviemiseksi kutsuisi Helsinkiin jääpalveluviran-

omaisten edustajat niistä maista, jotka tätä koodia käyttäen antoivat sään-

nöllisiä jäätiedotuksia. Merentutkimuslaitoksen lähettämää kokouskutsua 

seuranneessa seikkaperäisessä ehdotuksessa uudeksi jääkoodiksi oli otettu 

huomioon kolme näkökohtaa: nimittäin että jäänimistö liittyisi World 

Meteorological Organization'in uuteen nimistöön, että jään merkitys purje-

laivoilla harjoitettavalle merenkululle olisi nyt jätettävä pois ja että 

koodia olisi laajennettava kolmannella jään kehitystä tarkoittavalla nu-

merolla. Kokouksen tuloksena oli sittemmin yksimielinen päätös kolminume-

roisesta tiedotuskoodista ja sen tanskalaisesta, englantilaisesta, suoma-

laisesta, saksalaisesta, norjalaisesta ja ruotsalaisesta kieliasusta. Tä-

mä koodi, joka nimitettiin Itämeren koodiksi, otettiin käyttöön sekä Suo-

messa että muissa asianomaisissa maissa syksyllä 1954. Se oli perustavan-

laatuinen toimenpide Itämeren jäätiedotusten yhdenmukaistamiseksi. 

Vedenkorkeusosaston käytännöllisistä toimenpiteista voidaan mainita, 

että yleisradion välityksellä annettava vedenkorkeustiedotus saatiin käyn-

tiin. Kyseessä olevat tiedot yhdeksästä satamasta lähetettiin kaksi kertaa 

päivässä säätietojen jälkeen. 

Tutkimusalus Arandan hankkiminen 

Myös meritieteellisen osaston toiminnassa 1954 oli muistiin pantava vuosi-

luku. Vaikkakin Ruotsin merentutkijoiden suopealla myötävaikutuksella me-

rentutkimuslaitoksen tutkijakunta oli ajoittain saanut osallistua ruotsa-

laisilla aluksilla suoritettuihin tutkimusretkiin, laitoksella ei ollut 

sodan puhkeamisesta lähtien omaa tutkimusalusta käytettävissä, kuten jo 

edellä on monessa yhteydessä todettu. Aluksi taloudelliset vaikeudet so-

dan päätyttyä muodostivat tässä suhteessa ylivoimaisen esteen, myöhemmin 

aluksen yksityiskohtaiset  suunnittelutyöt ja sen rakentaminen vaativat sekä 
ponnistuksia että aikaa. Suunnitellun aluksen hyväksikäyttö perustui sii-

hen periaatteeseen, että se talvikausina avustaisi Turun ja Ahvenanmaan 

saariston kelirikkoajan liikennettä, jäiden tehdessä heikompien alusten 

käytön mandottomaksi, kesäisin alus taas olisi merentutkimuslaitoksen 

käytössä säännöllisiä tieteellisiä meriretkiä varten. Ensi sijassa kahta 

henkilöä saatiin kiittää siitä, että uusi merentutkimusalus "Aranda" tuli 

palvelemaan Suomen oseanografiaa: kontra-amiraali Svante Sundmania ja 

tohtori Gunnar Granqvistia, jotka molemmat herkeämättä ja väsymättä työs-

kentelivät sen puolesta. 
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Kuva 9. Merentutkimusalus Aranda. 

Jo kesällä 1948 Granqvist oleskeli pari kuukautta Englannissa, jossa 

hän mm. perehtyi uusiin ulkomerityössä käytettyihin tutkimusmenetelmiin 

ja kojeisiin. 

Aranda aloitti liikenteensä Saaristomerellä vuonna 1953, ja Granqvist 

oli mukana eräällä matkalla tutkiakseen miten aluksen tiloja voitaisiin 

käyttää hyväksi tutkimusretkien yhteydessä. Uudenaikaisen meritieteelli-

sen tutkimuskojeiston hankkiminen oli myös periaatteessa suoritettu saman 

vuoden loppuun mennessä. 

Professori Risto Jurva 

Ennenkuin ensimmäinen tieteellinen kesäretki voitiin tehdä Arandalla vuon-

na 1954,1aitosta kohtasi kova isku. Joulukuussa 1953 laitoksen johtaja, 

professori Risto Jurva näet kuoli yllättäen. Jurva oli innokas merenkävi-

jä, ja hän oli iloinnut etukäteen siitä, että laitoksen työohjelma vih-

doin voitaisiin suorittaa rauhanaikaisessa laajuudessa. 

Professori Jurva oli tavallaan ainutlaatuinen laitoksen johtajien jou-

kossa. Vaikkakin hän oli hyvin määrätietoinen, hän oli kuitenkin ulkonai-

selta käytökseltään sangen vaatimaton, voisi melkeinpä sanoa ujo. "Saanko 

vaivata tällä tehtävällä" oli hänen tapansa kysyä, kun hän pyysi henkilö-

kuntaa suorittamaan jonkun työn. Hänellä oli hyvin laajat tiedot ei aino-

astaan omalta varsinaiselta alaltaan, johon merentutkimuksen lisäksi kuu-

luivat myös ilmatiede ja seismologia, vaan myös sellaisilta aloilta kuin 

historia ja rakennustaide. Hän oli taitava piirtäjä ja hyvä kertoja, jonka 

seurassa kaikki viihtyivät. Jurvan toinen huomattava ominaisuus oli 
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Kuva 10, Prof. Risto Jurva. Merentutkimuslai-
toksen johtaja vuosina 1947-1953. 

perfektionismi. Kerta toisensa jälkeen hän muutti ja korjasi julkaisujen-

sa ja esitelmiensä käsikirjoituksia. Toimiessaan jääosaston johtajana hän 

vain ani harvoin hyväksyi muutoksitta apulaistensa piirtämät jääkartat. 

Kaikki tieteelliset jäätutkimukset, mutta myös jokapäiväiset, rutiinin-

luontoiset jäätiedotukset olivat lähellä hänen sydäntään. Siihen aikaan 

kun hän vielä toimi jääosaston assistenttina ja sitten talassologina oli 

tarkkojen tietojen hankkiminen vallitsevasta jäätilanteesta aikaa ja kär-

sivällisyyttä kysyvä tehtävä, sillä satamien ja majakoitten antamien tie-

tojen saamiseksi oli turvauduttava puhelimen käyttöön. Väsymättä Jurva is-

tui puhelimen ääressä koettaen saada mandollisimman tarkat tiedot usein 
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varsin välinpitämättömiltä tiedottajilta. Tieteellisten tutkimustensa an-

siosta häntä voidaan pitää alueellisen jäätieteen perustajana Itämeren pii-

rissä. Hänen laaja tutkimuksensa jääoloista, jonka ensimmäinen osa ilmes-

tyi vuonna 1937 väitöskirjana, kuten jo edellä on mainittu, on huomatta-

vimpia merentutkimuslaitoksessa laadittuja julkaisuja jäätieteen alalla. 

Muut käsikirjoituksen osat tuhoutuivat Jurvan kodissa Helsingin ilmahyök-

sissä helmikuussa 1944. Kuten professori Buch mainitsi Jurvasta pitämäs-

sään muistopuheessa Suomen Tiedeseuran istunnossa, Jurvan väitöskirja oli 

todellinen "renessanssikuvanveistotyö". Buchin muistosanoista myös selväs-

ti ilmeni se ystävyys, jota työtoverit tunsivat Jurvaa kohtaan. 

Arandan ensimmäinen retki 

Professori Jurva oli siis poissa, kun Aranda lähti ensimmäiselle kesätut-

kimusretkelle vuonna 1954, Tämän retken työt olivat vielä jossakin määrin 

kokeilumuotoisia. Lähtö Helsingistä tapahtui heinäkuun 7. päivänä ja sekä 

merelle lähtevien että saattoväen keskellä vallitsi iloinen mieliala. 

Kaikki läsnäolevat tunsivat, että eletään merkkipäivää Suomen merentutki-

muksen historiassa. Sodan ja sitä seuraavien vuosien vaikeudet oli vih-

doinkin voitettu, laitoksen tutkijakunta sai taas suorittaa työtä merellä 

omalla aluksella. 

Aranda lähti.kyntämään Itämeren aaltoja tohtori Gunnar Granqvistin joh-

dolla, joka Jurvan kuoleman jälkeen toimi laitoksen vt. johtajana. Tutki-

musretkeen, joka kesti noin kaksi kuukautta, osallistui vuoronperään lai-

toksen koko tutkijakunta, keskimäärin 4-5 osanottajaa kerrallaan. Retken 

ohjelma käsitti tutkimuksia kansainvälisesti Suomen osuudeksi määrätyllä 

tutkimusalueella, johon kuuluivat Itämeren pohjoisosa, Pohjanlahti sekä 

Suomenlahti itä- ja eteläosia lukuunottamatta. Kansainväliseen hydrografi-

seen ohjelmaan kuuluivat kuten ennenkin meriveden lämpötilan sekä suola-

ja happipitoisuuden mittaaminen eri syvyyksissä määrätyillä avomeren ha-

vaintopaikoilla. Kaikilla näillä ns, asemilla määrättiin lisäksi veden pH 

ja alkaliniteetti samoinkuin fosfaatti-, kalsium-, magnesium- ja silikaat-

tipitoisuudet. Lisäksi otettiin säännöllisesti pohjaeläinnäytteitä sekä 

suoritettiin meriveden kuultavuus- ja virtaushavaintoja. Koska troolaus-

varustuksia ei ehditty saada vuodeksi 1954, kyseessä olevat työt aloitet-

tiin vasta seuraavan vuoden tutkimusretken aikana. 

Biologinen merentutkimus 

Edellämainitusta ilmenee, että kalastuskysymykset oli saatu mahtumaan me-

rentutkimuslaitoksen työohjelmaan. Jo vuonna 1954 fil.maist. Veikko Sjö-

blom oli tullut vt, assistentiksi laitoksen palvelukseen, joten vuoden 
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1939 asetuksen vahvistamaa mandollisuutta laajentaa laitoksen toimintaa 

käsittämään myös biologista tutkimusta nyt ensi kerran käytettiin hyväksi. 

Suunnilleen samanaikaisesti ryhdyttiin vielä laajakantoisempiin toimen-

piteisiin, jotta saataisiin fysikaalis-kemiallinen ja biologinen merentut-

kimus kiinteämpään yhteistoimintaan. Merentutkimustoimikunta oli jo vuo-

delle 1954 laatimassaan talousarvioehdotuksessa esittänyt, että Suomen 

Tiedeseuran alaiset vesibiologiset tutkimukset siirrettäisiin merentutki-

muslaitokselle. Alkuperäinen aloite oli tällöin lähtenyt Suomen Tiedeseu-

ralta. Ehdotus ei silloin vielä johtanut toivottuun tulokseen, mutta kun 

toimikunta mm. tutkimusalus Arandaan ja sen työohjelmaan viitaten talous-

arvioehdotuksessaan vuodelle 1955 uudisti ehdotuksensa, se hyväksyttiin. 

Näin ollen syntyi merentutkimuslaitoksen biologinen laboratorio. Saavutet-

tua keskitystä on katsottava huomattavaksi edistykseksi, koska merentut-

kimuksen kehittyessä sen eri haaroja edustavien tutkijain välitön yhteis-

työ ja vuorovaikutus olivat osoittautuneet yhä tärkeämmiksi. 

Biologisen laboratorion osapäivätoimisina assistentteina olivat fil.tri 

Sven Segerstråle, joka samalla toimi laboratorion johtajana, sekä profes-

sori Ernst Häyr6n ja fil.maist. Kalle Purasjoki. Etevinä ja uutterina tie-

demiehinä he tehokkaasti myötävaikuttivat laitoksen tieteellisen julkai-

sutoiminnan tehostamiseen seuraavien vuosien aikana. 

Tieteellinen työ 

Laajimmista 1950-luvun tieteellisistä tutkimuksista täytyy tässä yhtey-

dessä erikoisesti mainita kaksi julkaisua. Assistentti Folke Koroleff 

esitti vuonna 1950 väitöskirjana tutkimuksensa hivenmetallien määrittämi-

sestä merivedestä ("Determination of the traces of heavy metals in sea 

water by means of dithizon. I. Metal-dithizon equilibria".) Assistentti 

Erkki Palosuo puolestaan laajensi Jurvan rannikko- ja saaristovesien jää-

oloja koskeneita tutkimuksia myös avomerialueita käsitteleväksi väitös-

kirjatyöksi vuonna 1953 ("A treatise on severe ice conditions in the 

Central Baltic"). 

Uusi uhka 

Selvästi positiiviseen suuntaan tapahtuneesta kehityksestä ja elpymisen 

merkeistä huolimatta laitoksen itsenäistä olemassaoloa uhkasi 1940-luvun 

lopulla huomattava vaara. Kuten noin kymmenen vuotta aikaisemmin, syntyivuorna 

1948 suunnitelma merentutkimuslaitoksen siirtämisestä valtion geofysikaa-

lisen laitoksen,- tulevan keskuslaitoksen - yhteyteen, jossa meritiede 

olisi muodostanut vain yhden Monesta tutkimushaaroista. Suunniteltu viras-

to olisi ollut kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alainen. Jo 



- 38 - 

edellisen lakkauttamis- ja yhdistämisyrityksen yhteydessä oli voitu sel-

västi osoittaa, että jokainen tämänsuuntainen hanke olisi sangen vahingol-

linen laitoksen toiminnalle. Syntynyt tilanne tietysti aktivoi laitosta 

toimimaan yhdistämissuunnitelmaa vastaan, ja näiden pyrkimysten tuloksena 

voidaan mm, pitää biologisten tutkimuksien siirtämistä merentutkimuslai-

tokselle. Valtion geofysikaalisen laitoksen perustamishanke kesti vuosi-

kausia, mutta sekin raukesi, kuten aikaisempikin laitoksen itsenäisyyttä 

uhannut yritys. 

Vuonna 1955 päättyi se jakso merentutkimuslaitoksen toiminnassa, joka 

vielä tavalla tai toisella kärsi sodanaikaisista rasituksista. Edellisten 

vuosien vaikeudet oli voitettu ja työ johdettu normaaliuomiin. Samana 

vuonna nimitettiin merentutkimuslaitokseen uusi johtaja, mikä seikka oli 

myös omiaan korostamaan siirtymistä uuteen vaiheeseen. Ennenkuin ryhdy-

tään selostamaan tätä uutta kautta, on kuitenkin muutamilla sanoilla luon-

nehdittava henkilöä, joka saman vuoden huhtikuussa siirtyi eläkkeelle 

omistettuaan koko elämäntyönsä merentutkimuslaitokselle. 

Professori Gunnar Granqvist 

Tohtori Gunnar Granqvist oli jo syntyperänsä perusteella kuin luotu meren-

tutkijaksi, sillä hän polveutui suvuista, joiden juuret olivat Lounais-

Suomen saaristoseuduilla. Hänen toimintakautensa ensin Suomen Tiedeseuran 

hydrografis-biologisissa tutkimuksissa ja sen jälkeen merentutkimuslai-

toksessa oli kestänyt yhteensä 43 vuotta, yksinomaan laitoksessa 36 vuotta, 

mikä merkitsee siihenastista ennätystä Suomessa oseanografian hyväksi suo-

ritettujen palvelusvuosien määrässä. Näiden pitkien vuosien aikana hän oli 

toiminut laitoksessa ja sen edelläkävijässä eri viroissa: assistenttina, 

talassologina jopa kandessa osastossa ja useaan otteeseen laitoksen vt, 

johtajana yhteensä noin kandeksan vuoden ajan. Sen vuoksi oli hyvinkin 

luonnollista, että tohtori Granqvistin erotessa merentutkimuslaitoksesta 

Tasavallan Presidentti myönsi hänelle professorin nimen ja arvon. 

Samoinkuin professori Wittingillä oli Granqvistillakin etu kuulua Suo-

men vanhimpien merentutkijoiden joukkoon. Tämä etu merkitsi kuitenkin myös 

kovaa työtä jää- ja meritieteellisten havaintoasemien verkon luomisessa, 

tiedotustoiminnan kehittämisessä ja meritieteellisten retkien järjestämi-

sessä. Granqvist myös aina korosti, että luotettavat havainnot muodostavat 

tärkeimmän edellytyksen menestykselliselle tutkimustyölle. Hän ei koskaan 

katsonut, että havaintoaineiston kriittinen tarkastelu oli hänelle liian 

halpa tehtävä. Hänen jälkeensä tullut suomalaisten merentutkijoiden nuori 

polvi on voinut todeta, että professori Granqvistin julkaisemat hydrogra-

fiset havaintosarjat usein muodostavat pohjan niille tutkimuksille, 
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Kuva 11. Prof. Gunnar Granqvist. Merentutkimuslaitok-

sen vt. johtaja kausina 22.9.1924- 31.3.1925, 1.8.1933- 
28.2.1936, 1.8.1936-30.9.1939 ja 1.1.1954-30.4.1955. 

joissa pitkäaikainen havaintoaineisto on tärkeänä edellytyksenä. Kuten jo 

edellä on käynyt ilmi oli Granqvistin vanhoilla päivillään suunnattava voi-

mansa vaativaan tehtävään, uuden tutkimusaluksen aikaansaamiseen. Ehkä ei 

ole väärin väittää, että puhtaasti tieteellinen työ ei kiinnostanut Gran-

qvistia samassa määrin kuin järjestelytoiminta, ja juuri tällä alalla hän 

on tehnyt kaikkein suurimmat palvelukset merentutkimuslaitokselle. 

Merentutkimuslaitoksen toiminta vuosina 1955-68  

Professori Ilmo Hela 

Maaliskuussa 1955 Tasavallan Presidentti nimitti kandesta hakijasta sil-

loisen talassologin, fil.tri Ilmo Helan merentutkimuslaitoksen johtajaksi 

kesäkuun 1. päivästä lukien. 
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Kuva 12. Prof. Ilmo Hela. Meren-
tutkimuslaitoksen johtaja (vuo-
desta 1972 ylijohtaja) vuosina 
1955-1975. 

miseen ja uusimiseen. Koska laitoksen 

Professori Ilmo Helaa voi lähin-

nä sanoa henkilöksi, jolla oli 

ulospäin suuntautunut luonne ja 

joka oli aktiivisen toiminnan mies. 

Jo opintoaikana hän oleskeli pari 

vuotta Saksassa. Toimiessaan meren-

tutkimuslaitoksen talassologina 

hän haki virkavapautta ja toimi 

vuonna 1949 viiden kuukauden ajan 

Suomen Akatemian sihteerinä. 1950-

luvun alussa hän oli kahteen ot-

teeseen Yhdysvalloissa ja toimi 

vierailevana professorina Miamin 

yliopistossa Floridassa. Kun hän 

palasi kotimaahan laitoksen johta-

jana, hän oli kiinnostunut monista 

niistä kysymyksistä, jotka silloin 

olivat virinneet Yhdysvalloissa. 

Näin ollen hän toi uusia ajatuksia 

ja virikkeitä Suomeen. Seuraukse-

na oli huomattava pyrkimys laitok-

sen toiminnan uudestaan järjestä- 

voimavarojen kasvu oli hidasta, He- 

la usein pyrki yhteistoimintaan muiden tutkijoiden ja tutkimuslaitosten 

kanssa. Näin laitoksen perinteiset tutkimustehtävät eivät jääneet kovin-

kaan paljon uudistusten varjoon. Kysymys, joka erikoisesti kiinnosti Helaa 

ja joka vähitellen kansainvälisen tutkimustoiminnan kehityksenkin painosta 

voitti yhä enemmän jalansijaa, oli merien saastuminen. Tämä probleema on 

nykyisin osa ympäristöntutkimusta. Juuri sana ympäristötutkimus ehkä par-

haiten osoittaa, että kyseessä olevat tutkimukset eivät sellaisinaan muo-

dosta aivan uutta toiminta-alaa. Niitä voi sanoa yhteenvedoksi monesta 

erilaisesta merellisestä tieteenhaarasta: kemiasta, biologiasta, vedenvaih-

dosta, jopa vedenkorkeustutkimuksista jne. Johtajakautenaan Hela oli usein 

virasta vapaa toimien mm. runsaasti kolmatta vuotta Monacossa sijaitsevan 

Kansainvälisen Atomienergianjärjestön alaisen merentutkimuslaboratorion 

ensimmäisenä johtajana. Myöhemmin hänet määrättiin Suomen Unesco-toimikun-

nan puheenjohtajaksi ja hänet valittiin Unescon hallitusneuvoston jäsenek-

si. Tämä toiminta kesti kahdeksan vuotta, 1966-74. Sen vuoksi hänen piti 

virastaan vapaana osallistua jopa kahdesti vuosittain neuvoston kokouksiin 
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Pariisissa. On todennäköistä, että juuri tämä toiminta toi Helalle kaikkein 

suurimman tyydytyksen. Hän oli nimittäin usein lausunut, että hänen mieli-

harrastuksensa oli tutkimuspolitiikka. 

Mainitut sivutoimet ja harrastukset eivät kuitenkaan suuressa määrin 

vaikuttaneet Helan toimintaan laitoksen johtajana. Hän oli nimittäin luon-

teeltaan hyvin ahkera ja työssään erinomaisen uuttera ja nopea. Hän seura-

si valppaasti laitoksen toimintaa ja suoritti itse tieteellistä työtä. Hä-

nen julkaisuluettelonsa käsittää huomattavan määrän pitempiä tai lyhyempiä 

tutkimuksia oseanografian alalta ja siihen liittyvistä ongelmista. Hän on 

tutkinut merien hydrografiaa, vedenkorkeuden vaihteluja, Golf-virran omi-

naisuuksien riippuvuutta Pohjois-Atlannin tuulikentästä, äänen etenemistä 

vedessä ym. Lisäksi Hela on julkaissut (yhdessä T. Laevastun kanssa) oppi-

kirjan "Fisheries Hydrology". 

Neuvottelevat jäsenet ja tutkijakunta 

Merentutkimuslaitoksen neuvottelevina jäseninä toimivat professori Helan 

johtajakauden alussa entiset henkilöt: professorit Tallqvist ja Järvi sekä 

kontra-amiraali Sundman. Ensinmainittu kuoli syksyllä 1958. Koska hän osal-

listui ensin Suomen Tiedeseuran tarkastajana ja myöhemmin neuvottelevana 

jäsenenä neljän vuosikymmenen ajan yhteensä 179:ään merentutkimustoimikun-

nan istuntoon, hänen vaikutuksensa merentutkimuslaitoksen toimintaan ja sen 

kehitykseen oli erittäin suuri. Vuodesta 1959 alkaen jatkoivat toimikunnan 

neuvottelevina jäseninä kontra-amiraali Sundmanin lisäksi uusina jäseninä 

professori (myöhemmin akateemikko) Erkki Laurila ja kalataloudellisen tut-

kimustoimiston johtaja, professori Erkki Halme. Tässä yhteydessä mainitta-

koon, että silloinen fil.maist. Laurila oli vuosina 1936 ja 1937 aktiivi-

sesti osallistunut laitoksen töihin. Viimeisenä muutoksena merentutkimus-

toimikunnan kokoonpanossa nyt käsiteltävän jakson aikana oli, että kontra-

amiraali Sundmanin vetäydyttyä syrjään hänen tilalleen tuli vuodesta 1965 

vanhempi hallitussihteeri Veijo Huuskonen kauppa- ja teollisuusministeriös-

tä. Koska merentutkimustoimikunta piti tärkeänä, että sen käytettävissä 

olisi aina myös merenkulkuhallituksen ja Helsingin yliopiston matemaattis-

luonnontieteellisen osaston asiantuntemus, toimikuntaan kutsuttiin vuonna 

1965 asiantuntijoiksi pääjohtaja Helge Jääsalo ja professori Lauri Vuorela, 

Helan nimitys merentutkimuslaitoksen johtajaksi ja ne muutokset, joita 

se laitoksessa aiheutti, tulivat vielä korostetuiksi sen vuoksi, että sa-

mana tahi seuraavana vuonna kaikki kolme talassologinvirkaa saivat uudet 

haltijat. Tohtori Simojoki siirtyi jääosastolta meritieteellisen osaston 

johtajaksi. Vedenkorkeustalassologiksi nimitettiin tohtori Lisitzin ja 

tohtori Palosuosta tuli jääosaston johtaja. Kaikki neljä johtavaa virkaa 
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laitoksessa olivat siten fyysikkojen tai geofyysikkojen käsissä. Simojoki 

jätti kuitenkin jo verrattain pian merentutkimuslaitoksen ja siirtyi uuteen 

virkaan. Hänen seuraajakseen nimitettiin vuonna 1957 tohtori Koroleff, jo-

ka on kemisti sekä koulutukseltaan että harrastuksiltaan. 

Uudet talassologit suorittivat heille uskotut tehtävät tavalla, joka 

selvästi osoitti heidän luonteensa ja kiinnostuksensa. Simojoella oli var-

masti laajin harrastuspiiri kaikista mainituista. Tämän osoittivat ei ai-

noastaan hänen lukuisten tutkielmiensa otsikot, vaan myös se, että jätet-

tyään merentutkimuslaitoksen hän toimi ensin ilmatieteellisen keskuslai-

toksen osastonjohtajana, sen jälkeen hydrografisen (myöhemmin hydrologisen) 

toimiston johtajana ja viimeksi geofysiikan ensimmäisenä professorina Hel-

singin yliopistossa. Lisitzin jatkoi edeltäjiensä tapaan vedenkorkeusvaih-

teluihin liittyvien kysymysten tutkimista. Tällöin ilmeni, että Itämeri 

oli monessa suhteessa liian rajoitettu alue yleispätevien tulosten saavut-

tamiseksi, ja että tutkimusten laajentaminen koskemaan kaikkia valtameriä 

oli monessa tapauksessa välttämätön. Hänen tutkimustyönsä olivat siis ta-

vallaan aiheellisesti suppeat, mutta alueellisesti verrattain laajat. Pa-

losuo paneutui perusteellisesti jäätiedotustoiminnan kehittämiseen ja 

laajentamiseen. Päätutkimusaiheeksi hän valitsi jään fysikaalisen raken-

teen, tehtävän, jolla on huomattava käytännöllinen merkitys, sillä jään 

rakenteen tunteminen on välttämätön jään kestävyyden määräämiseksi. Se on 

siten indikaattori sille voimalle, jonka jäänsärkijät tarvitsevat jään 

murtamiseksi. Koroleff oli ennen kaikkea analyytikko ja hänen vahva puo-

lensa oli väsymätön pyrkimys kehittää uusia menetelmiä meriveden sisältä-

mien aineiden määrittämiseksi. 

Jääosasto 

Työohjelmat osastoilla olivat vuosien mittaan muuttuneet monin tavoin pää-

painon siirtyessä tehtävästä toiseen. Jääosaston eräänä päätehtävänä me-

rentutkimuslaitoksen alkuvuosina oli suorittaa jääoloja koskevia havain-

toja sellaisessa laajuudessa, että jälkeenpäin voitaisiin eri tarpeita 

varten hahmotella vallinnut jäätilanne missä hyvänsä merialueemme kohdas-

sa mielivaltaisena ajankohtana. Jäähavainnoista laadittiin myös erilaisia 

tilastollisia yhdistelmiä, joiden tarkoituksena oli palvella satamien ja 

jäänmurtajien toimintasuunnittelua. Jääosasto palveli 1950- ja 1960-luvuil-

la ennen kaikkea käytännön elämän tarpeita. Tämän oli tehnyt välttämättö-

mäksi merenkulun silloinen nopea kehitys. Jäätiedotustyöhön liittyi en-

nusteita jääolojen kehityksestä, selvityksiä jäätilanteen riippuvuudesta 

ilma- ja meritieteellisistä tekijöistä sekä tutkimuksia jään rakenteesta 

ja sen mekaanisista ominaisuuksista. 
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Jääolojen ennustaminen perustuu olennaisesti sään ennusteisiin. Sen 

tähden yhteistyö ilmatieteen laitoksen kanssa muodostui jääosaston työn 

erääksi perusedellytykseksi. Jäätilanne tosin vaihtelee paljon hitaammin 

kuin näihin vaihteluihin vaikuttavat säätilanteet. Jäätiedotusten merki-

tyksen kasvua osoittaa myös yhä kiinteämmäksi muodostunut yhteistyö me-

renkulkuhallituksen talviliikennejohdon kanssa. 

Jääpalvelutoiminnan suurimmista uudistuksista 1960-luvulla on ensi 

sijassa mainittava satelliittikuvien ja kuvalähettimien hyväksikäyttö. 

Satelliittikuvat Itämerellä vallitsevista jääsuhteista merentutkimus-

laitoksen jääosasto sai teknillisen korkeakoulun sähkölaboratorion väli-

tyksellä. Tämä laboratorio oli ollut toiminnassa syksystä 1966 alkaen. 

Saaduista satelliittikuvista voitiin helposti erottaa avoveden reunojen 

sijainti ja suurehkot railot. Tarkimmista kuvista voitiin lisäksi määrit-

tää erilaisten jäämuotojen alueet, lähinnä lumipeitteen erilaisen paksuu-

den avulla. Samoin ilmenivät kuvista ahtojään vyöhykkeet. Toisinaan ai-

van ohuen uuden jään erottaminen avovedestä saattoi tuottaa vaikeuksia. 

Vertaamalla satelliittikuvia lentotiedustelujen perusteella saatuihin tu-

loksiin ja jäänmurtajien antamiin tiedotuksiin, saatiin yleiskuva vallit-

sevasta jäätilanteesta aikaisempaa huomattavasti nopeammin ja paremmin. 

Kuvalähettimiä ja -vastaanottimia ruvettiin käyttämään jääpalvelussa 

vuonna 1968. Faksimilelähetyksenä annetut jääkartat samoin kuin lentotie-

dustelukartat voitiin vastaanottaa melko selvinä Itämeren pohjoispuolel-

ta aina Gotlannin korkeudelle asti. 

Käytettävissä olevien teknillisten apukeinojen hyväksikäyttö toisaalta 

merentutkimuslaitoksen alkuvuosina, jolloin vain puhelimet ja lennätin 

olivat tarjolla, toisaalta satelliittikuvat ja kuvanlähettimet antoivat 

selvän kuvan ei vain tekniikan suurenmoisesta kehityksestä puolen vuosi-

sadan aikana, vaan myös toiminnan vaikeudesta eri ajanjaksoina. 

Meritieteellinen osasto 

Myös meritieteellinen osasto ja sen tehtävät olivat vuosikymmenien aikana 

suuressa määrin muuttuneet alkuvuosiin verrattuina, puhumattakaan siitä, 

että sekä laitoksen laboratoriossa että tutkimusretkien yhteydessä käy-

tetty kojeisto oli saanut uuden nykyaikaisen leiman. Osaston tärkeimmis-

tä tehtävistä mainittakoon meriveden ja suolaisuuden vaihteluiden ja nii-

den ilmatieteellisten ym. syiden seuraaminen, meriveden virtausten tut-

kiminen, veden sekoittumisen selvittely, veden kemiallisten pääkomponent-

tien samoin kuin sen hivenaineiden tutkiminen ja vihdoin kemialliset mää-

ritykset meriveden pilaantumisasteen toteamiseksi. Suurin osa yllä maini-

tuista tehtävistä perustui siihen aineistoon, joka saatiin meritieteel-

listen retkien aikana laboratoriolla ja erilaisilla uudenaikaisilla 
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mittauskojeilla varustetulla tutkimusalus Arandalla. Juuri näiden retkien 

puitteissa merentutkimuslaitos oli ollut tehokkaassa ja monipuolisessa 

yhteistyössä lähialoja edustavien tutkimuslaitosten ja muiden tieteellis-

ten elimien kanssa. Erikoisesti merigeologian alalla laitos oli ollut lä-

heisessä yhteistyössä aluksi Helsingin yliopiston geologian laitoksen, 

sittemmin myös geologisen tutkimuslaitoksen kanssa. Arandalla suoritettu 

yhteistyö oli jossakin määrin ulottunut myös kotimaan rajojen ulkopuolel-

le. 

Meritieteellisellä osastolla kehitetyistä kemiallisista menetelmistä 

voidaan tässä yhteydessä viitata tohtori Koroleffin kehittämiin analyy-

simenetelmiin mm, ammoniakin, nitraatin, fluoridin, bromidin, silikaatin 

ja kokonaisfosforin määritystä varten. 

Yllä sanotusta jo ilmenee, että meritieteelliset ympäristötutkimukset 

alkoivat saada tärkeän sijan laitoksen työohjelmassa. Ihmisen vaikutus 

ympäristöönsä on muodostunut keskeiseksi kohteeksi monilla luonnontieteel-

lisen tutkimustyön haaroilla. Laitoksessa tämä työ oli ollut assistentti, 

fil.tri Aarno Voipion vastuulla, Voipio on pysyväisesti toiminut laitok-

sessa vuodesta 1958 alkaen. Hän on tällöin mm, käsitellyt tutkimusaineis-

toa merialueiden likaantumisoloihin vaikuttavien tekijöiden selvittämi-

seksi ja suorittanut Itämeren radionuklideja ja niiden tasetta koskevia 

tutkimuksia. 

Meribiologinen työ 

Laitoksen biologinen laboratorio sijaitsi aluksi yliopiston eläintieteen 

laitoksen rakennuksessa, Pohjoisen rautatiekadun varrella, jossa sillä 

oli käytettävissä iso sali, mutta muutti vuoden 1967 lopussa Bulevardi 

9:stä vuokrattuun huoneistoon, jolloin työmandollisuudet huomattavasti 

parantuivat. Laboratorion biologisista tutkimusaiheista mainittakoon vain 

kaikkein tärkeimmät. Tohtori (vuonna 1961 professorin arvon saanut) Sven 

Segerstråle omisti suurimman osan työstään toisaalta Suomen rannikkove-

sien pohjafaunan kvantitatiiviseen tutkimukseen ja oohjaeläinten bio-

logiaan, toisaalta meri- ja sisävesialueella tavattavien jääkauden relik-

tieläinten esiintymisen ja leviämishistorian selvittämiseen. Tämä kysy-

mys liittyy olennaisesti Itämeren jääkauden aikaisten vaiheiden tutkimi-

seen. Tutkimusten tuloksena oli monta suurta huomiota ulkomaillakin he-

rättänyttä julkaisua, joista erikoisesti mainittakoon "The immigration of 

the glacial relicts of Northern Europe, with remarks on their prehistory" 

-niminen teos. Professori Ernst Häyr6n jatkoi vuonna 1957 tapahtuneeseen 

kuolemaansa saakka vesikasvitieteellisiä tutkimuksiaan, joilla on pysyvä 

arvo. Kasvitieteelliset tutkimukset jatkuivat vuonna 1965, jolloin fil. 

lis. Åke Niemi tuli laitoksen palvelukseen osapäivätoimiseksi 
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assistentiksi. Hänen mielenkiintonsa suuntautui lähinnä kasviplanktoniin 

ja perustuotantoon sekä niihin vaikuttavien hydrografisten tekijöiden tut-

kimiseen. Niemen tutkimusten painopiste oli mielenkiintoisella Pohjanpi-

täjänlahden ja Tvärminnen alueella. Maisteri Kalle Purasjoki suoritti tut-

kimuksia, jotka käsittelivät silakan ja kilohailin ravintona tärkeän 

planktonäyriäisen biologiaa. Tämä työ esitettiin vuonna 1958 väitöskirja-

na Helsingin yliopistossa nimellä "Zur Biologie der Brackwasserkladozere 

Bosmina Coregoni maritima (P.E. Mliller)". Vt. assistentti Veikko Sjöblom 

suoritti silakan biologiaa ja vaelluksia koskevia tutkimuksia. Työn tu-

lokset julkaistiin vuonna 1961 väitöskirjana nimeltä "Wanderunden des 

Strömlings (Clupea harengus L.) in einigen Schären- und Hochseegebieten 

der nördlichen Ostsee". 

Vuonna 1960 laitoksen palvelukseen osapäivätoimiseksi assistentiksi 

tullut opiskelija, myöhemmin fil.lis. Julius Lassig käynnisti vuonna 1961 

pohjafaunatutkimuksen, jota myöhemmin laajennettiin käsittämään koko Itä-

meren alue. Sen jälkeen kun hänet vuonna 1964 oli määrätty laitoksen vt, 

apulaisassistentiksi, hän suuntasi tutkimuksensa ekologisiin selvittelyi-

hin sekä meriveden tuotantokapasiteetin ja sen vaihteluiden tutkimiseen 

eri merialueilla ja eri syvyyksissä. Hän myös suunnitteli laitoksen bio-

logista meriympäristötilaa koskevaa toimintaa, jonka varsinainen laajen-

nuskausi sattui vasta tämän selostuksen kattavan ajanjakson jälkeen. 

Vedenkorkeusosasto 

Vedenkorkeusosasto oli niin ikään hyötynyt tekniikan viimeaikaisesta ke-

hityksestä. Vuodesta 1965 oli Helsingissä entisen mareografin rinnalla 

ollut toiminnassa kandella piirturilla varustettu mareografi. Piirtureis-

ta toinen sijaitsee merentutkimuslaitoksen huoneistossa Tähtitorninkadun 

varrella ja sitä on pääasiallisesti käytetty käytännöllisten kysymysten 

nopeaan selvittämiseen. Myös ensi askel Suomessa tietokoneiden käyttämi-

sessä tieteellisten ongelmien ratkaisemiseksi oseanografian alalla oli 

otettu vedenkorkeustutkimusten piirissä. Laitoksessa vuodesta 1956 etu-

päässä jääosastolla toiminut assistentti, fil.maist. Sulo Uusitalo oli 

näet jo 1958 työskennellyt pari kuukautta Kansainvälisessä ilmatieteelli-

sessä laitoksessa Tukholmassa tutkien tietokoneen käyttömahdollisuuksia 

eräiden Itämeren vedenpinnan kaltevuuden muutoksia koskevien hydrodynaa-

misten ennustusten suorittamisessa. Uusitalo oli sittemmin jatkanut näi-

tä tutkimuksia eri otteeseen sekä Suomessa, Ruotsissa että Yhdysvallois-

sa. 

Vedenkorkeusosaston työn käytännöllinen arvo oli vuosien mittaan ko-

rostunut yhä kasvavien tiedustelujen muodossa. Vedenkorkeusosasto oli 

selvittänyt lukuisia satamien rakentamiseen, pengerrystöihin, 
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viemäröintihankkeisiin sekä tietenkin myös merenkulkuongelmiin liittyviä 

kysymyksiä. Näiden lausuntojen helpottamiseksi osastolla oli laadittu suu-

ri määrä vedenkorkeusaineistoa koskevia tilastollisia yhdistelmiä ja tau-

lukoita. Mainittujen käytäntöä palvelevien tehtävien monipuolisuus ja lu-

kuisuus varsinaisen tieteellisen tutkimustyön ohessa kuvastavat vedenkor-

keusosaston johtajan, tohtori (vuonna 1965 professorin arvonimen saaneen) 

Lisitzinin työmäärää, jota vielä lisäsivät johtaja Helan lukuisten virka-

vapauksien aikana vedenkorkeusosaston johtajalle tavallisesti oman vir-

kansa ohella langenneet johtajan tehtävät. Tiettyä kevennystä tähän työ-

taakkaan tapahtui fil.maist. Pentti Mälkin tultua laitoksen palvelukseen 

vuonna 1968 ja osallistuessa muiden tehtäviensä ohella myös vedenkorkeus-

osaston töihin. 

Vedenkorkeusosaston luonteesta johtui kuitenkin, että työ oli suuressa 

määrin puhtaasti tieteellistä laatua, jonka tasosta ei saanut tinkiä. On-

gelmien lukumäärä on nimittäin tällä alalla hyvin suuri ja niiden ratkai-

semiseksi tarvitaan usein lähitieteiden apua. Vedenkorkeusvaihteluiden 

riippuvuus eri ilmatieteellisistä tekijöistä on tärkeä kysymys, jolle 

tohtori Lisitzin oli omistanut paljon työtä. Hän koetti niin ikään lähem-

min selvittää vedenkorkeuden vuotuista kulkua sekä Itämeren alueella että 

valtamerien piirissä. Myös koko veden peittämän alueen keskivedenkorkeus-

suhteisiin ja merenpinnan topografiaan hän kiinnitti erikoista huomiota. 

Vedenkorkeushavaintojen avulla hän lisäksi laski uudestaan maankohoamisen 

nopeutta Suomen rannikoilla. 

Kansainvälinen geofysiikan vuosi 

Vuodet 1957-58 olivat monessa suhteessa merkittäviä merentutkimuslaitok-

sen toiminnassa. Heinäkuun 1. päivänä 1957 alkoi nimittäin "Kansainväli-

seksi geofysiikan vuodeksi 1957-58" nimitetty 18 kuukautta kestänyt työ-

jakso. Tämän jakson aikana suoritettiin kansainvälisten järjestelyjen 

puitteissa erittäin laajoja yhdenmukaisia töitä kiintkAn maapallon, merien 

ja ilmakehän tutkimiseksi kaikissa maissa ja kaikilla merillä, 

Supistamalla Itämeren hydrografista ja kemiallista ohjelmaa mahdolli-

simman vähäiseksi merentutkimuslaitos saattoi suorittaa Kansainvälisen 

geofysiikan vuoden työohjelmasta noin kuukauden ajan kestäneen tutkimus-

retken Barentsin merelle. Suotuisten edellytysten luomiseksi tälle ret-

kelle siihen osallistuivat eri tavoin myös merenkulkuhallitus, geofysii-

kan vuoden Suomen kansallinen komitea, valtion luonnontieteellinen toimi-

kunta sekä geodeettinen laitos ja geologinen tutkimuslaitos. 

Barentsin merellä suoritettu havaintotyö käsitti kansainvälisen ohjel-

man puitteissa hydrografista ja kemiallista merentutkimusta, 
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planktonnäytteiden ottoa, merigeologista työtä, ilmakehän ja meren väli-

sen hiilidioksidin vaihdon tutkimista sekä painovoimamittauksia merellä. 

Geofysiikan vuoden laajaan työhön valtamerten ja muiden merien veden-

korkeuden vuotuisen vaihtelun syiden selvittämiseksi vedenkorkeusosasto 

osallistui säännöllisesti toimivien mareografiensa avulla.Talassologi 

Lisitzin vietti talvella 1959-60 puoli vuotta Scripps Institution of 

Oceanography-tutkimuslaitoksessa La Jollassa, Kaliforniassa, ottaen osaa 

pohjois-amerikkalaisten vedenkorkeustutkijoiden kanssa geofysiikan vuoden 

aikana kootun laajan aineiston muokkaamiseen. 

Arandan retkikunnan lisäksi laitoksen tutkijakunnasta talassologi Palo-

suo otti aktiivisesti osaa Kansainvälisen geofysiikan vuoden ohjelmaan 

työskentelemällä vuosilomansa aikana kuusi viikkoa Huippuvuorten 

Kuva 13. FT Folke Koroleff ja FM Aarno Voipio meren- 
tutkimusalus Arandalla Huippuvuorten matkalla vuonna 
1957. 
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Koillismaalla siellä toimivan jäätikköretkikunnan kanssa. Tämä työ käsit-

ti lumipeitteen ja jäätikön yläpinnan vaihteluiden havaitsemista sekä läm-

pötilan mittaamista jäätikköön sijoitettujen termistorisarjojen avulla. 

Alustavia tutkimuksia suoritettiin myös jäätikön kiderakenteesta ja lii-

kunnoista. 

Kansainväliset kokoukset 

Kansainvälisestä yhteistyöstä puheenollen mainittakoon, että kosketus 

muiden maiden oseanografeihin, joka oli päässyt hyvään alkuun jo vuosikym-

meniä ennen laitoksen perustamista, mutta jäänyt sitten käytännöllisesti 

katsoen olemattomaksi maailmansodan aikana, pääsi normaaliolojen palatessa 

uuteen hedelmälliseen vaiheeseen. Nyt ei ainoastaan johtaja ja mahdolli-

sesti yksi tai pari asiantuntijaa osallistunut Kansainvälisen merentutki-

musneuvoston kokouksiin, vaan osanottajia oli tavallisesti useampia. Tämän 

lisäksi Suomesta oli yleensä runsaasti edustajia kaikissa muissakin ko-

kouksissa, jotka koskivat oseanografian eri haaroja. Kokousten lukumäärä-

kin oli nopeasti kasvamassa, mikä johtui meritieteen jatkuvasta ja nopeas-

ta kehityksestä. Kansainvälisen geodeettis-geofysikaalisen unionin (In-

ternational Union of Geodesy and Geophysics, IUGG) kokouksissa merentut-

kimuslaitoksen tutkijakunnan jäsenet pitivät usein esitelmiä, ja erikoi-

sesti unionin Helsingissä vuonna 1960 järjestetty kaksiviikkoinen kongres-

si tarjosi Suomen merentutkijoille tilaisuuden uusien henkilökohtaisten 

suhteiden solmimiseen alansa ulkomaisten virkaveljien kanssa. 

Erikoisen huomattavana on pidettävä New Yorkiin vuonna 1959 kokoonkut-

suttua ensimmäistä kansainvälistä oseanografian kongressia. Tämä kongres-

si oli suunniteltu meriä ja niiden elämää tutkivien eri tieteenhaarojen 

edustajien ajatusten ja kokemusten vaihtoa silmällä pitäen. Koska aikai-

sempia merentutkimuskongresseja ei ollut koskaan järjestetty yhtä laa-

joina, voidaan sitä syystä pitää lajissaan ensimmäisenä ja katsoa sitä 

osoitukseksi oseanografian vakiintuneesta asemasta. Mainittuun kongres-

siin osallistui viisi tutkijaa merentutkimuslaitoksesta: johtaja Hela, 

talassologi Lisitzin, entinen assistentti Gripenberg, assistentti Voipio 

ja vt. apulaisassistentti Svante Nordström, Myös Moskovassa vuonna 1966 

järjestettyyn toiseen kansainväliseen oseanografiseen kongressiin otti 

osaa neljä edustajaa merentutkimuslaitoksesta. 

Tässä yhteydessä ei ole mandollista edes luetella kaikkia niitä lukui-

sia kokouksia ja kongresseja, jotka eri puolilla maailmaa järjestettiin 

1950- ja 1960-luvuilla ja joihin merentutkimuslaitoksen tutkijakunta ta-

valla tai toisella osallistui eikä myöskään laitoksen virkamiesten osan-

ottoa erilaisiin meritieteellisiin kansainvälisiin komiteoihin ja muihin 

luottamustehtaviin. Kuitenkaan ei voida jättää mainitsematta Helsingissä 
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vuonna 1957 merentutkimuslaitoksen kutsusta pidettyä Itämeren tutkijain 

ensimmäistä kansainvälistä konferenssia, jossa oli läsnä yhteensä 24 hyd-

rografian tutkijaa kuudesta eri maasta. Tässä kokouksessa ensimmäisen 

kerran toisen maailmansodan jälkeen kaikkien Itämeren ympärysvaltioiden 

merentutkijat saattoivat keskustella saman pöydän ääressä yhteisten suun-

taviivojen luomisesta Itämeren tutkimukselle. Mainitun konferenssin hyväk-

symät suositukset koskivat niin erilaisia ongelmia kuin mm. Itämeren sy-

vyyskarttaa, standardiasemia ja -leikkauksia, virtamittauksia, vesitaseen 

määräämistä, vedenkorkeuskysymyksiä, Itämeren veden luonnollista radioak-

tiivisuutta sekä tulevien konferenssien järjestämistä. Tämä konferenssi 

on pidetty sen jälkeen noin kahden-kolmen vuoden väliajoin vuoronperään 

kaikissa Itämeren maissa. 

Toisen mainitsemisen arvoisen jatkuvan kokoussarjan ovat muodostaneet 

Unescon puitteissa toimivat Hallitustenvälisen merentutkimustoimikunnan 

(Intergovernmental Oceanographic Commission, IOC) kokoukset, joista en- 

simmäinen pidettiin Pariisissa vuonna 1961 ja joissa Suomea edusti 	lai- 

toksen johtaja tai hänen sijaisensa. Näiden kokousten ohjelma on yleensä 

hyvin laaja koskien kuitenkin etupäässä hallinnollisia kysymyksiä, kuten 

esim. kansainvälistä merentutkimusohjelmaa, havaintoaineiston ja julkai-

sujen vaihtoa, tutkimusmenetelmien ja -kojeiden standardisointia sekä kan-

sainvälisen tutkimus- ja koulutusaluksen hankkimista. 

Tieteellinen julkaisutoiminta 

Vuosina 1959-68 painettavaksi lähetettyjen julkaisujen lukumäärä nousi 

199:ään. Verrattuna aikaisempaan aikaan niiden keskimäärä vuotta kohden 

oli kasvanut, mikä ainakin osaksi johtui tutkijoiden lukumäärän kasvusta. 

Varsinkin biologisen laboratorion tutkijakunta, etupäässä professori Se-

gerstråle, on tässä yhteydessä mainittava. Merentutkimuslaitoksen omas-

sa julkaisusarjassa ilmestyi laitoksen 50 ensimmäisen vuoden aikana 227 

numeroa. Kerrottakoon vielä, että laitoksen toiminnan 50 ensimmäisen vuo-

den aikana kaksitoista sen tutkijoista esitti yliopistollisen väitöskirjan, 

josta kuitenkin kolme käsitteli aiheita varsinaisen merentutkimuksen ulko-

puolella, nimittäin meteorologiaa (Palmen, vuonna 1926), fysiikkaa (Li-

sitzin, vuonna 1938) ja kemiaa (Voipio, vuonna 1958). 

Suunnitelma oseanologis-limnologisen tutkimuslaitoksen perustamisesta 

Edellä lienee käynyt ilmi, että merentutkimuslaitoksen sisäinen kehitys 

oli ollut huomattava sen lähestyessä 50 vuoden ikää. Näin ollen sen toi-

minnan kaavoihin kangistumista ei voida pitää laitoksen ulkopuolelta jäl-

leen kerran virinneiden uudistushankkeiden lähtökohtana. Jo vuoden 1958 
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loppupuolella valtioneuvosto asetti komitean laatimaan yleissuunnitelmaa 

valtion tutkimuslaitosten saattamiseksi nykyaikaisemmalle pohjalle ja te-

kemään esityksiä niiden ja korkeakoulujen yhteistoiminnan kehittämiseksi 

kaikilla tieteen aloilla ja valtakunnan eri osissa, erityisesti silmällä 

pitäen tieteellisen toiminnan suunnitelmallisuutta ja tehokkuutta sekä 

tieteellisen julkaisutoiminnan edellytyksiä. Vuonna 1964 annetussa viimei-

sessä osamietinnössä komitea mm. esitti kaavion, jolla tosin oli vain jon-

kinlaisen ajatuskokeen leima. Sen mukaan muodostettaisiin "Oseanologis-

limnologinen tutkimuslaitos (nykyinen merentutkimuslaitos lisättynä sisä-

vesien vesiensuojelututkimuosastolla ja meri- ja sisävesibiologisella, ka-

labiologisella ja kalataloudellisessa osastolla)". Tähän ajatukseen liit-

tyen opetusministeriö pyysi "kauppa- ja teollisuusministeriötä antamaan 

merentutkimuslaitokselle tehtäväksi valmistaa ehdotus laitosta koskevaksi 

laiksi ja asetukseksi laitoksen toiminnan saattamiseksi nykyajan vaati-

musten mukaiseksi ja läheisen kosketuksen aikaansaamiseksi maan sisävesiin 

kohdistuvan hydrologisen tutkimustyön, vesien suojeluun liittyvän tutki-

mustyön, kalataloudellisen tutkimustyön sekä yliopistoissa annettavan me-

ritieteellisen opetuksen ja siellä harjoitettavan alan tutkimustyön sekä 

merentutkimuslaitoksen välillä Merentutkimuslaitos jätti toukokuussa 

1965 kauppa- ja teollisuusministeriölle ehdotuksensa merentutkimuslaitok-

sen asetukseksi. Ehdotuksen pääpiirteistä mainittakoon, että merentutki-

muslaitos säilytettäisiin sellaisenaan, mutta sen toimintaa laajennettai-

siin huomattavasti. Vielä laitoksen 50-vuotispäivään eli marraskuun 19, 

päivään 1968 mennessä asiaa ei ollut ratkaistu. Vasta helmikuussa 1971 

asetettiin organisaatiotyöryhmä laitoksen asetuksen uusimiseksi, mutta 

sen työskentelyn tulokset eivät enää kuulu tämän historiikin piiriin. 

Toivoisin, että edellä olevien sivujen lukija huomaisi sen punaisen 

langan, jota olen koettanut seurata merentutkimuslaitoksen historiikkia 

laatiessani. Olen itse ollut aktiivisesti mukana laitoksen toiminnassa 

yli 35 vuotta siitä ajasta, josta olen edellä kertonut ja tuntenut kaikki 

historiikissa mainitut laitoksen toimintapiiriin kuuluneet henkilöt, pro-

fessori Homenia ja maisteri Olinia lukuunottamatta. Laitoksen kehitys hei-

jastaa monessa suhteessa maamme vaiheita ja on eräissä suhteissa jopa 

pienoiskuva itsenäisen Suomen historiasta suuremmassa määrin kuin monien 

muiden virastojen. Merentutkimuslaitos oli syntynyt itsenäiseksi valtion 

virastoksi vain vuotta myöhemmin kuin itsenäinen Suomi. Sen ensimmäinen 

asetus oli vielä Suomen Senaatin antama. Vain kahdeksan päivää myöhemmin 

säädettiin, että Senaatin nimenä olisi tästä lähtien oltava 
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Valtioneuvosto ja Senaatin toimituskunnat olisivat ministeriöitä. Samoin 

kuin nuori valtio merentutkiinuslaitoskin teki uutterasti työtä sisäisen 

toimintansa järjestämiseksi, pyrkien samalla kehittämään kotimaista meri-

tiedettä ja pääsemään kansainväliseen yhteistyöhön. Koettu sota monin ta-

voin vaikeutti laitoksen toimintaa, mutta sodan jälkeinen elpyminen on ol-

lut huomattava. Ja ennen kaikkea ulkoisilta puitteiltaan vaatimattomana 

merentutkimuslaitoksen on täytynyt jatkuvasti ponnistella osoittaakseen 

organisaatiomuotonsa käyttökelpoisuuden ja tarpeellisuuden. Merentutki-

muslaitos on pyrkinyt tuomaan tämän ilmi tieteellisen toimeliaisuuden 

avulla muistaen samalla käytännön palvelutehtävien keskeisen merkityksen. 

Ennen kuin lopetan, tahtoisin mainita eräästä seikasta, jolla on mel-

keinpä kuriositeettiarvo. Vielä vuoden 1926 huhtikuussa annetussa, täyden-

täviä säännöksiä naisen kelpoisuudesta valtion virkaan sisältävässä ase-

tuksessa säädettiin, että naista ei saatu nimittää merentutkimuslaitoksen 

virkoihin, kemiallista osastoa kuitenkin lukuunottamatta. Näin ollen toh-

tori Stina Gripenbergillä ei ollut tässä suhteessa vaikeuksia, mutta minun 

piti hakiessani ensin assistentin ja sittemmin talassologin virkaa anoa 

erivapautta. Merentutkimustoimikunnan puoltavan lausunnon perusteella val-

tioneuvosto molemmissa tapauksissa myönsikin minulle tarvittavan erivapau-

den. Tässäkin mielessä merentutkimuslaitoksen toiminta oli ehtinyt hitaas-

ti kehittyvän lainsäädännön edelle, mikä seikka mielihyvällä todettakoon. 

Vasta vuonna 1961 katsottiin, että kyseinen tomuinen pykälä ei enää ollut 

ajankohtainen ja se poistettiin asetuksesta helpottaen siten naisten työs-

kentelyä myös merentutkimuslaitoksessa. 

Merentutkimuslaitoksen entiset arvoisat työntekijät, professorit Erik 

Palmen ®  S.E. Stenij, Sven Segerstråle ja Heikki Simojoki, laitoksen nykyi-

nen ylijohtaja, professori Aarno Voipio sekä professori Päiviö Tommila ovat 

hyväntahtoisesti lukeneet historiikin käsikirjoituksen ja antaneet minul-

le arvokkaita neuvoja, joista lausun heille parhaat kiitokseni. 
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