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1. MERENTUTKIMUSlAITOS 1989 

Vuosi 1989 oli Merentutkimuslaitoksen toiminnassa monessa suhteessa historiallinen. Vuoden 
alussa tuli kuluneeksi 70 vuotta toiminnan alkamisesta valtion laitos sai käyttöönsä 
ensimmäisen erityisesti merentutkimukseen rakennetun tutkimusaluksen ja laitoksen ...... :u''"''A"""''U 

,..., .......... ...,A ...... toteutettiin Suomen ensimmäinen Antarktikaan suuntautunut tutkimusmatka. 
Laitoksen henkilöresursseista huomattava osa suuntautui toimintavuonna 

tilatun tutkimusaluksen toiminnan testaamiseen ja Kuten 

''"''"'""'"'""'" alan kansainväliseen vh1teistvt•hön. 
Antarktismatkan alkua. 

Merentutkimuslaitoksen 

suimnitte.Lus~,a laitoksen henkilökunta on ollut 

lähtötc~rv~ehdlykJsen laivalle. Tutkimusretkikunta 
Tu·tkiJnu:styc5t Antarktiksella alkoivat 

mru:~.-as:emme, Aboalle ja 
1"'-~Y-oh]eJ.ma käsittää 16 tutldmusttarucetta, 

Merentutkimuslaitoksella. KentUitv()t n!:i!::lthn·u!::lt ..... ._. .......... JJ'V, 

rakennushankkeen 
väl.ttä:mättöJmään, lähinnä seurantatöihin. keskeisenä kohteena ollut uuden 

siirto sille. Vuoden aikana Valtionhallinnon kehittämiskeskus 

Tutkimustoiminnan karlSainväH:stv:mitlen 
A ........... u ......... " on ollut huomattavin 
nel1ätcJis1ta ulkomaista ..... ., ...... .~ .......... 

Kokonaisuudessaan vilkas toiJmiilta~ruorsi 
alkuun: toiminta on saanut uusia materiaalisia mathdollisuukJsia, 
haasteita. 

Helsingissä, 10.5.1990 

Va. ylijohtaja Pentti Mälkki 
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AARNO VOIPlO IN MEMORIAM 

Merentutkimuslaitoksen ylijohtaja, professori Aarno Voipio menehtyi äkilliseen 
sairaskohtaukseen helmikuun 11. päivänä 1990. Tieto tuli Merentutkimuslaitoksen henkilökunnalle 
järkytyksenä, olihan ylijohtaja Voi pio aktiivisena ja työtovereidenmielestä hyvissä voiminsiirtymässä 
eläkkeelle 1.5.1990 alkaen. 

Ylijohtaja Voipiasyntyi 18.8.1928, tuli ylioppilaaksi Helsinginnormaalilyseosta 1947, valmistui 
filosofian kandidaatiksi 1954 ja väitteli tohtoriksi fysikaalisesta kemiasta 1958 Helsingin yliopistossa. 
Hän toimi valmistumisensa jälkeen yliopiston assistenttina ja vuoden 1957 alusta alkaen 
Merentutkimuslaitoksessa, aluksi assistenttina ja erikoistutkijana, vuodesta 1972 alkaen 
osastonjohtajana ja vuodesta 1975laitoksen ylijohtajana. Vuonna 1965 hän hoiti Helsingin yliopiston 
kemian apulaisprofessorin virkaa ja toimi vuosina 1980-1984 Itämeren suojelukomission 
pääsihteerinä. 

Aarno Voi pion tieteellinen työajoi ttui lähes kokonaisuudessaan siihen 33 vuoden kauteen, jonka 
hän oli Merentutkimuslaitoksen palveluksessa. Yliopistossa väitöskirjavaiheessa alkanut fysikaalisen 
kemian tutkimus suuntautui luontevasti meriveden ominaisuuksiin ja siitä vähitellen kemialliseen 
meritieteeseen, erityisesti meren kuormitukseen ja likaantumiseen. Aarno Voipion tutkimus
toiminnalle oli luonteenomaista synteettisyys, hän tarkasteli ilmiöiden koko ketjua, eri tekijöiden 
välistä kausaliteettia ja niiden yhteisvaikutuksia. Tämän vuoksi tarkasteluun tulivat myös meren 
massabalanssin ulkoiset tekijät: maalta tullut aines ja poistuma sedimenttiin tai ulosvirtauksen 
mukana. Tämä johti moniin tutkimus työn laa jentumiin, mm. jokivesien massakul jetusten, ilman kautta 
tulevan laskeuman ja merisedimenttien tutkimuksisiin. Erikoisalojen tiedon tarve johti myös 
yhteistyöhön monien eri alojen tutkijoiden kanssa. Kuluneet vuosikymmenet ovat osoittaneet, että 
näiden tutkimusten teko on ollut oikeaan osunut valinta. Tutkimusalojen monipuolisuus toi Aamo 
Voipiolle myös jäsenyyksiä ja luottamustehtäviä useissa tieteellisissä seuroissa, hän oli mm. Suomen 
Tiedeseuran ja Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen. 

Vuonna 1%4 alkanut meren likaantumistutkimusten sarja loi hyvän pohjan Itämeren tilan 
arvioinneille ja sen kansainvälisille suojelutoimenpiteille. Kun vuonna 1974 aikaansaadun Itämeren 
suojelusopimuksen mukainen keskuselin, sihteeristö, perustettiin Helsinkiin, oli Aamo Voipio 
luonnollinen valinta ensimmäiseksi pääsihteeriksi, olihan hän ollut sopimusneuvottelujen 
suomalaisena asiantuntijana niiden alusta alkaen. Hänen johdollaan sihteeristön ja sen myötä koko 
komission toiminta sai vakiintuneet muotonsa. 

Aarno Voipion mittava kansainvälinen kokemus toi hänelle useita luottamustehtäviä 
hallitustenvälisissä järjestöissä. Hän oli mm. Hallitustenvälisen meritieteellisen komission meren 
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pilaantumista käsittelevän työryhmän jäsen ja Suomenedusta ja sen yleiskokouksessa, kansainvälisen 
merentutkimusneuvoston Suomen delegaatti, IAEA:n London Dumping Conventionin 
asiantuntijaryhmien puheenjohtaja. Viime vuosina hänen johdollaan suomalaiset tutkijat ja yritykset 
lähtivät aktiivisesti mukaan jotka liittyvät meriteknologian kehittämiseen. 
Kotimaisessa yhteistyössä hän on ollut lukuisten toimikuntien puheenjohtaja, jäsen ja asiantuntija. 

Merentutkimuslaitos on Aamo Voipian johtajakaudella kehittynyt voimakkaasti. Laitoksen 
henkilökunnan määrä ja laitoksen toiminta-alue on huomattavasti ja se kattaa 
suurimman osan merentutkimuksen koko kentästä. Tutkijakunnan koulutustaso ja kansainvälinen 
julkaisuaktiivisuus on lisääntynyt, toiminta on viime vuosina laajentunut Itämeren 
ulkopuolelle. Näkyvinä materiaalisina muutoksina ovat uusien toimitilojen saaminen laitoksen 
käyttöön vuonna 1983 ja uuden tutkimusaluksen rakentaminen vuosina 1988-1989. Suomen 
ensimmäinen Antarktikselle suuntautunut tutkimusmatka viimeiseksi suureksi hatlkk:eelcsi. 
valmisteluissa ja toteuttamisessa Aarno osuus oli ratkaiseva. 

Aamo Voipian dynaaminen persoonallisuus on yhteinen selittävä 
tapahtuneeseen voimakkaaseen ja siihen kansainväliseen hän nautti 
yhtenä johtavista Itämeren tutkijoista. Hän oli aloitteellinen ja lähdekriittinen. Tutkimusten tulosten 
välillä esiintyvät ristiriitaisuudet oli hänen mielestään ratkaistava tutkimusta 
mukaan keskeisten ratkaisuun. Eri työn metodinen vertailukelvottomuus 
saa ajoittain aikaan perusteetonta liiottelua, jonka hän torjui ohjaamalla tarvittaessa tutkimusta näiden 
1,.."'''".,...,'""t"' ... selvittämiseen. Hän tavalla laitoksella on sen 
toiminnan alkuvuosista alkaen ollut ohjeena: käytännön tulosten paras on 
perustutkimus. 

Henkilönä Aarno oli huumorintajuinen, välitön ja kannanotoissaan usein 
tas;apttolismlte(~n pyrkivä. Yksityiselämässä, samoin kuin työpaikallaan, 

hän oli valmis auttamaan kamarimusiikki oli 
olennainen osa hänen elämäänsä. Hän oli aktiivinen harrastajamuusikko ja hänen soittotaidostaan 
saivat nauttia eri Hän soitti mielellään huilua erilaisissa ja 

kansainvälisillä neuvottelumatkoilla. Klassillinen koulutus ja musiikin 
hän rikastutti monia tilaisuuksia. 

viime vuosina yhä enemmän pel~he~eru~ä 
luonnon tar.kkaLilemillen .,.;,;;;..,, ........ .,"".askareet toimivat erinomaisena va~;talJailllOila t)röe.lärrtälle. 

Aarno Voipian olemme menettäneet ystävän ja asiantuiJttij:an, 
siirryttyäänkin olisi ollut annettavaa. 
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Jäätalvi 

verran saaristossa. 

2.2 Vedenkorkeusvaihtelut 

Itämeren vuonna 1989 
keskimääräistä Tammi-helmikuussa 
senttimetriä keskiveden ja alhaisimmillaan u. .. uu"'"'·"""'"'"""• 

alapuolella. Kuukausikeskiarvot olivat huhti- ja kesäkuuta lukuurLott:am~ltta 
Suurimmat vedenkorkeuden vaihtelut havaittiin ma.rra.s-joultukuu:ssa, 

rekisteröitiin maksimiarvojen kuukausiennätyksiä 
mutta helmikuussa 

Hamina + 129 cm 
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19.1 

1989 

52 0 0 0 Km2 

Kuva 1. Itämeren jääpeite oli laajimmilla 19.1.1989. Se peitti Itämeren pinta-alasta 52 000 km2 elin. 12 %. 
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1989 HAMINA TUNTIARVOT 

TAMMI HELMI MAALIS HUHT:t TOUKO KESA HEINA ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU 

Kuva 2. Vedenkorkeuden vuotuinen vaihtelu Haminassa 1989. Nollaviiva kuvaa ko. vuoden teoreettisen keskiveden (MW) korkeutta. 

CO 
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(+119), Rauma +96 cm (+94), Kaskinen +96 cm (+95) ja Vaasa +100 cm (+97). Aikaisempia koko 
vuoden ääriarvoja ei saavutettu millään asemalla. Haminassa (kuva 2) vuoden maksimi havaittiin 
tammikuussa +138 cm (+166) ja minimi joulukkuussa -69 cm (-110). Oulussa maksimi havaittiin 
helmikuussa +110 cm (+183) ja minimi marraskuussa -72 cm (-131). Tähänastinen suurin/pienin 
havaittu arvo on ilmoitettu suluissa. 

2.3 Merisedimenttien raskasmetallipitoisuudet 

Sedimenttien pintakerroksen raskasmetallijakaumaa on tutkittu Pohjanlahdelta, Suomenlahdelta 
ja varsinaisen Itämeren alueelta otetuista näytteistä. Rauta- mangaani-, sinkki-, kupari-, lyijy-, 
kadmium- ja elohopea-pitoisuuksien lisäksi mitattiin hiilen, typen ja fosforin pitoisuudet 1 cm:n 
kerroksista 40 cm paksusta Sedimenttinäytteiden iänmääritykset on tehty VTT:n 
reaktorilaboratoriossa. 

Useiden metallien pitoisuudet kasvavat pintaa kohti. Muutamilla metalleilla, Pb, Cd ja 
Hg, saattaa esiintyä myös alla maksimipitoisuuksia (kuva Verrattaessa tuloksia 
aikaskaalalla 12 vuotta sitten samoilla menetelmillä tehtyihin tutkimuksiin, havaitaan maksimiarvojen 
siirtyneen pintaa kohti. että Gotlannin syvänteen alueella 
ja varsinaisen Itämeren maksimipitoisuudet osuvat 
1970-luvun ja 1960-luvulle. Koko aineiston suurimmat 
metallipitoisuudet ovat hieman kuin 12 vuoden takaisessa tutkimuksessa. Pitoisuuksien 
kasvu pintaa kohti ei näytä johtuvan pelkästään kuormituksen lisääntymisestä vaan myös metallien 
mobilisaatiosta ja sedimenteissä t~n~ht11viid~ dia:2:ene(~tti:sis1tä PJros~~ssc~Ista. 

uh1·P1e>tuii.e>c:-~ vesi- ja ympäristöhallituksen kanssa Suomea 
tys.tkatali:sta, kemiallista ja biologista seurantaa.laitos osallistuu myös 

He:Isrngt.n "'"'"'1 ...... " 1"'"'"'' ... mukaisesti. Sekä seuranta- että muiden tutkimusten 
voidaan Itämeren tilasta tehdä seuraava yhteenveto (vrt. myös luvut 

Rehevöitymiskehitys on selvintä Itämeren rannikkovesissä. Vesi- ja ympäristöhallituksen 
tutkimukset osoittavat rehevöitymisen jatkuvan myös Suomen rannikkovesissä. Vaikka 
kasvinravinteiden pitoisuudet ovat alhaisemmat ulapan pintavesikerroksessa kuin rannikkovesissä, on 
erityisesti typen pitoisuuksien todettu nousseen pohjanläheisessä vedessä sekä varsinaisella Itämerellä, 
Suomenlahdella että Perämerellä. Tämän seurauksena on mm. kasviplanktonin määrä kohonnut 
Suomenlahden ulapaHa keväisen tuotantohuipun aikana. Vuotuisessa kasviplanktonin tuotannossa ei 

nousua Suomenlahden ulappavesissä kuitenkaan ole todettu. Varsinaisella Itämerellä 
Gotlannin vaihe 125-150 m jatkunut yhtämittaisesti 1970-luvun 

Po11ia~~lä:intl.ltkim1.1Stc~n avulla on todettu, että Suomenlahden osien huono 
tilanne, on johtunut lähes on parantunut tehostuneen veden 
vaihtumisen ansiosta. Tanskan salmien ja matalien alueiden syvänteissä on n. vuodesta 
1980 alkaen pohjan lähellä kesäisin. Tilanne on herättänyt huolestumista, koska 
mm. on tuhoutunut ja kalasta ja kalastus kärsineet haitasta. 

Raskasmetallikuormituksen kasvua 1950-luvun ilmentää teollistumiseen 
liittyvä sinkin ja kadmiumin pitoisuuden nousu pohja-aineksessa (vrt. kuva 3). Itäisellä 
Suomenlahdella pohja-aineksen elohopeapitoisuudet ovat jonkin verran korkeampia kuin muualla 
Suomea ympäröivillä merialueilla. 

Haitallisten orgaanisten aineiden pitoisuuksissa ei ole havaittu muutoksia Suomea ympäröivillä 
merialueilla kuluneen vuoden aikana. Sekä DDT- että PCB-aineiden pitoisuudet silakassa osoittavat 
näiden aineiden vähenemistä 1980-luvulla. Viime vuosien tilanne koko Itämerellä selviää, kun 
Itämeren maiden yhteinen selvitys valmistuu Helsingin komission työnä vuonna 1990. 
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Kuva 3. Sinkin ja kadmiumin syvyysjakaumat vuosina 1975 ja 
asemalla F81 ja varsinaisen Itämeren pohjoisosassa (Teili). 
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3. TUTKIMUS-JAPALVELUTOIMINTA 

3.1 Vedenkorkeus-, aallokko- ja virtaustutkimukset 

Vedenkorkeushavaintotoiminta, joka palvelee sekä rannikoilla tapahtuvaa rakentamista että 
merenkulkua, on järjestetty siten, että rannikoilla sijaitsevilla 13 mareografilla rekisteröidään 
vedenkorkeusvaihtelut säännöllisesti. Yleisradiossa luetaan päivittäin vedenkorkeustiedot 
kymmeneltä havaintopaikalta, joista kuuden tiedot tulevat mareografin reaaliaikalaitteelta ja muut 
eriliisiitä mittalaitteilta (kuva 4). 

DEGERBY (1923) 
max 100 HANKO 
min -71 max 123 

min-78 

(1922) 

RAAHE (1922) 
max 162 
min -129 

PIETARSAARI (1921) 
max 139 
min -113 

Kuva 4. Mareografiasemat käynnistyvuosineen sekä niillä vuoden 1989loppuun mennessä keskiveden suhteen 
havaitut suurimmat ja pienimmät vedenkorkeusarvot 
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Vuoden mennessä oli 12 asennettu reaaliaikainen 
tiedonsiirtojärjestelmä ja niistä kuudella oli automaattinen puhelinvastaaja ......... ..,u.u,,u 

Mäntyluotoon valmistuivat uudet mareografirakennukset merenkulkuhallituksen tuella. 
Pitkien vedenkorkeusaikasarjojen tilastollista on jatkettu atk-rekisterin valmistuttua 

niiden osalta vuonna 1986. 
Meren pintakerrostutkimuksissa jatkettiin aallokkoaineiston 

tila.sto1ybdisteliniem laadintaa eri käyttötarpeita varten. 
jatkettiin yhteistyössä Canada Centre for Inland Waters instituutin ja Delft Hy1drauH<;s Labc>rat:onrn 
(Alankomaat) kanssa. Tutkimusten tavoitteena on koskevan ennustemallin 
muodostaminen. Vuoden aikana tehtiin myös tilauksiin aallokko-oloista eräillä 
merialueilla. 

Vuoden 1989 aikana kehitettiin edelleen laitoksen kaksikerroksista virtausmallia. Mallia 
sovellettiin sekä altaisiin että • ..., .... u...,, .• ..,u ....... merialueisiin. Tutkimuksen prutpaino 
suuntautui mallin herkkyystesteihin sekä sovellutuksiin. Lisäksi muiden kotimaisten 
laitosten kanssa aloitettiin öljymallisovellukset. kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin 
osallistuttiin. 

3.2 

muodostaa tämän tutkimusalueen perustan. mi::in~l''~"'lnn 

ominaisuuksien perustutkimusta ja palve1.utc>imlinrmn 
Jäätiedotustoiminta on jatkunut entiseen Jäätilannetiedotukset on annettu 

su<)mlekS:t, ruotsiksi ja Jäätilannekartta tehtiin varten. Yleistä 
varten kartta 

merenkulkuhallituksen .'Vu ............................. , 

laboratorio. 

mukainen Tämän koodin käyttö yhcjerumlkaist<m 
1551f"'h'''""" ankaruuden vaihtelua voidaan tutkia ,.. • ...,.., .... ~ ...... ......,u yh1detlffilllkclis~:lla 

menetelmissä. Jä~ipeittf:en pla.sti1:~es·ta rrtvö,töraia.sta 
nPT·nci·"".;"" tutkimuksia. Itämeren 

lisäaineistoa keräämällä. 
jatlmt1Jtkim1Jksia kentällä. 

sekä teoreettisia että havaintoihin 
sikaaltstem ominaisuuksien tutkimuksia on 

rakenteesta ja lujuudesta on 

Jään kaukokartoituksessa keskityttiin vuoden aikana tutkamenetelmien tutkimuksiin, erilaisten 
satelliittikuvien tulkintaan ja vertaamiseen vastaaviin kenttähavaintoihin. Itämeren jääpeitteen 
klimatologia eli pitkän aikavälin käyttäytyminen on tärkeäksi tutkimusalueeksi yleisessä 
ilmastotutkimuksessa maassamme. 

Meren ja ilmakehän välistä vuorovaikutusta tutkittiin tavoitteena pintakerroksen jäähtymistä 
kuvaavan mallin kehittäminen. Havaintoaineistona automaattisilta asemilta sekä 
tutkimusalukselta suoritettuja mittauksia meren ja sääolosuhteista. 
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3.3 Arktinen tutkimus 

Tavoitteena on arktisten merien hyödyntämisessä tarvittavien meritieteellisten tietojen 
tuottaminen. Vuoden aikana jatkettiin sääsatelliittikuvien hankkimista Euroopan pohjoisen sektorin 
]aa.oKnsra. Tutkimustoiminta keskittyi jään reunavyöhykkeen dynamiikkaan. 

Jään reunan dynamiikasta tehtyjä kenttähavaintoja on yhteistyössä USA:n kylmien 
alueiden laboratorion (CRREL) kanssa. Havainnot käsittelevät jään kinematiikkaa 10 kilometrin 
mittakaavassa. Arktisten ja antarktisten merialueiden jäämallitutkimusta Suomen ja Iso-Britannian 
välisenä tt-yhteistyönä on jatkettu. 

3.4 Aineiden kiertokulun tutkimus 

merialueilla 

Ravinteet ovat tärkeä osa mutta niiden liiallinen määrä voi johtaa 
orgaanisen aineen tuotantoon ja siten happitilanteen huononemiseen pohjanläheisissä vesikerroksissa. 
Itämeren vedenvaihto on rajoittunutta, ja vuorottelevat hapekkaat kaudet ovat f'\<;!!Oll<;!ll1lrnÄ 

Itämeren runsasravinteisuuteen ja matalaan N :P-suhteeseen. kaudet ovat myös olleet 
melko aikaisemmin Itämeren historiassa. Ravinteiden 1950-luvun 

nopeutunut. 
kiihdyttävästi tilanteen huononemiseen syvänteissä. 

Itämeren seurannan kerätyt tulokset 
fosfaatti- ja ovat kohonneet 2-3 kertaisiksi viime 

kytnrnterrten aikana. Merentutkimuslaitoksen havaintojen mukaan nitraattipitoisuudet ovat 
kohonneet myös Suomenlahdella ja Pohjanlahdella. Sen Suomenlahden tostaatur:n-
toisuudet eivät osoita selvää trendiä 

Ravinteiden ei tarkkaan tunneta. Suuri osa jokien kuljettamista ravinteista 
on kuitenkin peräisin maataloudesta kun taas ilmakehästä arvioidaan tulevan 20-40 % 

jett.amtasl.a määrästä sisältää typpeä). Sadarrnasta ravinnekuormituk-
sessa on suuria vuosittaisia Runsassateisina vuosina ravinteita huuhtoutuu mereen suuria 

ne voivat johtaa levien massaesiintymisiin ja rikkivedyn muodostumiseen rannikon 
tuntumassa, kuten tapahtui 80-luvun alkupuolella alueella ja Kohonnut 
ravinnetaso ja tuotannolle N:P-suhde muodostaa suotuisan lähtökohdan massat 
esiintymisille (myrkkylevät). Koko 80-luku oli poikkeuksellisen ja vaikka jätevesien 
puhdistus ta kasvoi kokonaiskuormitus orgaanisen aineen ja ravinteiden osalta (vuosina 
1975-84). 

Itämeren fysikaalisissa ominaisuuksissa on tapahtunut lyhyt- ja pitkäaikaisia muutoksia, 
jotka vaikuttavat ravinnepitoisuuksiin ja happitaseeseen. Ravinteiden ja meren pohjalle laskeutuvan 
orf;]~aaJtlis<~n <:tim~en mä.änssä tapahtunut kasvu sattuu ajallisesti yhteen yleisen suolapitoisuuden kasvun 
kanssa vuosina mutta koko 80-luvun jatkunut suolapitoisuuden väheneminen ei ole 
vaikuttanut vastaavassa määärin vähentävästi syvänteiden ravinteisiin. 60-luvun lopulla, 
1968-70, havaittiin ravinteiden määrän äkillistä kohoamista ja hapen vähenemistä varsinaisella 
Itämerellä ja Suomenlahden suulla. 
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Kuva 5. Fosfaattipitoisuuden (A) ja nitraattipitoisuuden (B) eräällä pisteelia lähellä 
Suursaarta (asema pohjaläheisessä vesikerroksessa. Kuvasta voidaan nähdä fosfaattitason vaihtelut ja 
nitraattipitotsuuksien voimakas kasvu tutkimusajanjaksolla 
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3.5 Itämeren eliöstön ja sen vaihteluiden tutkimus 

Ravinnevarastojen ja kasviplanktonin pitkäaikaistutkimus Suomenlahden länsiosassa 

Merentutkimuslaitos on vuodesta 1972 lähtien havainnoinut ravinnepitoisuuksia ja 
kasviplanktonin määrää ja tuotantoa läntisellä Suomenlahdella, Hankoniemen edustalla. Havaintojen 
mukaan sekä typen että fosforin määrät ovat kohonneet tuottavassa vesikerroksessa, mutta 
kasviplanktonin vuosituotannon määrässä ei vastaavaa nousutrendiä oli havaittu (kuva 6). Selityksenä 
on ilmeisimmin se, että ravinteisuuden nousu ei ole lisännyt, ainakaan toistaiseksi, perustuotannan ja 
kasviplanktonin määrää koko kasvukauden aikana, mutta ns. kukinnat ovat voimistuneet. Etenkin 
keväisen kukintavaiheen aikaiset planktonbiomassat, jotka ajoittuvat huhti-toukokuulle, ovat 
kasvaneet (kuva 7) selvästi viime vuosina. Kesäaikana ei kukintojen kasvua ole havaittu. 

2 1 
gC/m Ia ANNUAL PRODUCTION 
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Kuva 6. Kasviplanktonin vuosituotannon määrä (partikulaarinen tuotanto) Tvärminnen avoimella merialueella 
vuosina 1968-1988. Vuosien 1968 ja 1969 arvot ovat Niemen (1975) mittaamia. 

Niemi, Å. 1975: Ecotow. of phytoplankton in the Tvärminne area, SW coast of Finland. II. Primary production 
and evironmental condttions in the archipelago and the sea zone.- Acta Bot. Fennica 105:1-73. 



16 

M A J J s 0 N 

Month 

Kuva 7. A-klorofyllin määrät 0-10 m:n vesikerroksessa Tvärminnen avoimella merialueella vuosina 1972-1988. 
Poikkiviivat kuvaavat eri kuukausien keskiarvoja ko. ajanjaksolla pystyviivat erillisten vuosien kuukausikes
kiarvoja. 

Eläinplanktonlajiston vaihtelut Saaristomerellä 

Varsinaisen ulappavesien tutkimuksen lisäksi Merentutkimuslaitos on seurannut 
mesoeläinplanktonin, eli rataseläimien, vesikirppujen ja vaihteluita useilla Suomen 
rannikkoalueilla - Saaristomerellä Seilissä, edustalla Tvärminnessä, Kotkan "'"''"""""''u. ..... 

Merenkurkussa ja Perämerellä. Näytteenottosarja on Seilissä ja Tvärminnessä ollut sekä 
kestoltaan että intensiivisyydeltään harvinaislaatuinen Itämerellä: vuosina 1967-1984 näytteitä on 
otettu vähintään kerran kuukaudessa, jäättömänä aikana kertaa kuukaudessa . 

.~.v.~.,.,...,~..,,"'u:uu!JlCuu. ... LvJ.uu lajikoostumukseen ja runsauteen vaikuttavat merkittävästi veden 
suolaisuus ja lämpötila. Esimerkiksi Seilissä vuosina 1976-1984 suolaisuuden on 
havaittu laskeneen ja lämpötilan keskimäärin nousseen. suolaisuutta suosivan 

·p.,trnnn.rroC! hamatus -hankajalkaisen vähenemisenä ja ja lämmintä vettä suosivan 
Bosmina maritima -vesikirpun Kaikki tapahtuneet 
muutokset eivät kuitenkaan ole selitettävissä vaan eläinplanktoniin 
vaikuttavat esimerkiksi kasviplanktonin määrä ja säätilat ja kalojen -
lähinnä silakan - saalistus. Näiden tekijöiden vaikutukset ilmenevät vaihtelevanpituisen viiveen 
jälkeen, ja syy-seuraus-suhteiden osoittaminen on usein Lisätutkimusta tarvitaan Pri1'u1<:P<:ti 

pelaagisen ravintoverkon tuotantosuhteiden ja kulkeutumisreittien selvittämiseksi, sekä 
pitkäaikaisten ilmastomuutosten vaikutusten arvioimiseksi. 
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Kuva 8. a) Bosmina-vesikirpun ja Centropages-hankajalkaisen kesämaksimit Seilissä vuosina 1976-1984. 
b) veden fämpötila ja suolaisuus Seilissä 1976-1984. 

4. TUTKIMUSALUS ARANDAN MATKAT 

Lähinnä Suomenlahdella suoritettujen laivan testausajojen lisäksi tehtiin yksi pitempi matka, 
joka suuntautui Pohjois-Atlantille. 

Matkan alkuosan (24.7.-10.8.) aikana testattiin Arandan laitteistoja ja koneita matkalla 
Helsingistä Bergeniin, suoritettiin välttämättömät korjaustyöt Bergenissä ja jatkettiin 
tutkimuslaitteistojen testausta jatko-osuudella Bergenistä Reykjavikiin 2.-10.8. Atlantin osuuden 
aikana tehtiin testausten lisäksi jää tutkimus- ja muiden erikoislaitteiden testejä Grönlannin merellä, ja 
yhteistyössä ruotsalaisten ja islantilaisten tutkijoiden kanssa hydrografian tutkimuksia Islannin ja 
Grönlannin välisessä Denmru·k Straitissa. 

Matka jatkui Reykjavikista Helsinkiin kemiallisten ja biologisten laitteiden, näytteiden oton ja 
analyysien harjoitteluna. Reykjavikista saatiin mukaan myös uusi CfD-sondi, jota voitiin kokeilla 
3000 metrin syvyyten asti Pärsaarten vesillä. Kemiallis-biologinen näytteenotto aloitettiin kuitenkin 
jo Islannin edustalla ja sitä jatkettiin pohjois-eteläsuuntaisella pistejanolla Pärsaarten pohjoispuolisella 
syvällä alueella. Sondi toimi puutteellisesti johtuen ohjelmoinnin heikkouksista. Näytteenoton 
(vinssien, vedennoutimien, planktonhaavien) todettiin toimivan kohtalaisen hyvin. 

Kemialliset analyysit saatiin toimimaan, samoin kuin uusi jatkuvatoiminen partikkelimittaus
systeemi. Edelleen havaittiin, että aluksessa voi mikroskopoida ja käyttää videomikroskooppia ilman 
että tärinä sanottavasti haittaa. Uusi laiva käyttäytyi mallikelpoisesti navakassa tuulessa. 



Suunniteltu 
koska muuten laivan ko:neiston 
vaarantuneet. Pärsaarten luota Aranda 
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Tanskan salmiin ja edelleen Itämeren puolelle ottamatta 
Itämeren mukaista settrailta<)hJI~!rrtaa. 

Lukuunottamatta seurantatutkimusta Itämeren ......... ...,..,A.lU 

.u .... u ... u ......... tieteellistä tntltr;..,..,"',h'""t;; 

hallinto 

Merentutkimuslaitos 
liikenneministeriön hallinnonalalle. 

hallinnonalalta 
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5.3 Talouden hoito 

Merentutkimuslaitoksen tulojen ja menojenkehitys vuosina 1970-89onesitetty kuvassa 9. Tulot 
ja menot on esitetty tulo- ja menoarvion asianomaisen vuoden hintatasossa. Kehitys on 1970-luvulta 
1980-luvun alkuun ollut verrattain tasaista, lukuunottamatta uusien toimitilojen vuokrien aiheuttamaa 
muiden kulutusmenojen lisäystä. 

Milj. mk 
14~------------------------------------------. 

Muut kulutusmenot 

1970 1974 1978 1982 1986 1989 
1972 1976 1980 1984 1988 

Kuva 9. Tulojen ja menojen kehitys 1970-89. 

5.4 Automaattinen tietojenkäsittely 

Laitoksen atk-toiminnan keskeisimmän sisällön kertomusvuonna 1989 muodosti uuden 
tutkimusaluksen tiedonhallintajärjestelmän ja siihen liittyvän tietokannan rakentaminen. Kehitystyö 
on tapahtunut laitoksen johdolla alihankki joiden vastatessa toteutuksesta. Laivan tiedonhallinta
järjestelmän yhteydessä rakennetaan sekä laitokselle että laivalle keskenään samanlaiset tieto kannat, 
joiden toteutuksesta vastaa TMT-Software Technologies Oy. Laivan tiedonhallintajärjestelmään 
kuuluvan laboratoriojärjestelmän, jonka on toteuttanut Promartec Oy, ensimmäinen versio valmistui 
ja otettiin käyttöön kertomusvuoden kuluessa. 

Havaintoaineistojen siirtoa laitoksen vanhasta HP1000-jätjestelmästä laitoksen uuteen, vuoden 
1988 lopulla käyttöönotettuun V AX-järjestelmään on jatkettu. Suunnitelma vanhasta laitteistosta 
luopumiseksi vuoden 1989 kuluessa ei osoittautunut mahdolliseksi toteuttaa. Esimerkiksi 
Itämerikomission tietokanta, jota laitos ylläpitää, jouduttiin edelleen pitämään vanhalla laitteistolla, 
koska sen aineistojen käsittely sitoi työvoiman niin täysin, ettei siirtoa voitu toteuttaa. 

Laitoksen mikrotietokonekanta kasvoi kertomusvuoden lopun hankinnat ja uuden tutkimus
aluksen mikrotietokonekanta mukaan lukien jo noin 65 yksikköön. Laitoksen paikallisverkkoa ei vielä 
tietokannan keskeneräisyyden vuoksi ole voitu hyödyntää suunnitellulla tavalla., joten verkkoon on 
toistaiseksi kytketty vain pieni osa laitoksen mikrotietokoneista. Loppuvuoden uudet konetilaukset 



Uuden tutkimusaluksen rakentaminen 

TUTKIMUKSEN TUKITOIMINNOT 

aluksen lukuisiin laiturikokeisiin ja 
ma.rrasktmlle, Arandan Antarktismatkaan saakka. 
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Tämän ohella suoritettiin laitoksen normaaliin toiJnirttaa.n H·i+hrni:i+ tarkastus
kuten esim. mareografien tarkkavaaitukset, jotka ~~~-· ... --~.u,, ...... 
yhteistyössä sen kanssa. 

Toimintavuoden aikana valmistui kaksi uutta matre<)gr.atn:akieilllUSta entisten purettujen tilalle 
Kemin Ajokseen ja Porin Mäntyluotoon. Molempien varustus reaaliaikaisesta 
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vedenkorkeuden mittalaitteistosta sekä puhesyntetisaattorista, jonka avulla saadaan puhelimella 
vedenkorkeustiedot Ajoksen mareografil ta on lisäksi kaukonäyttö 1 uotsiasemalle merenkulun tarpeita 
silmällä pitäen. 

6.2 Tilaustutkimukset 

Merentutkimuslaitoksen vuonna 1989 suorittamista tilaustutkimuksista olivat tärkeimmät 
Helsingin komission tiedonhallintajärjestelmän konsulttina toimiminen sekä eräiden laajempien 
virtaus-, aallokko- ja jääoloja koskevien selvitysten laatiminen. Tällaisia olivat Kihti-Isokari
väyläalueen virtaus-, aallokko- ja jääolosuhteista annettu selvitys uuden väylän rakentamista 
tutkineelle toimikunnalle ja Neste Oy:lle annettu selvitys ahtojäistä suunnitellun Suomesta Ruotsiin 
kulkevan maakaasuputken linjausal ueel ta. 

Helsingin komission tietojenkäsittelyn konsulttina toimiminen on käsittänyt Itämeren 
seurantadatan vastaanoton, tarkastuksen ja yhdistämisen tietokantaan, sekä erilaisten Itämeren tilaa 
koskevien yhteenvetojen laatimisen. 

Laitoksen kemian laboratoriossa on lisäksi suoritettu lähinnä merivesianalytiikkaan liittyviä 
tilaus tutkimuksia. 

Valtionhallinnon kehittämiskeskus tutki laitoksen palvelukyvyn asiakashaastatteluihin 
perustuvalla selvityksellä. Tutkimuksen palaute oli laitokselle myönteinen. Yhdessä VKK:n kanssa 
laadittiin vuoden aikana palvelutoiminnan kehittämissuunnitelma. 

6.3 Kirjasto ja informaatiopalvelu 

Merentutkimuslaitoksen kirjasto luokitellaan yleisessä kirjastokäytännössä julkiseksi 
tieteelliseksi erikoiskirjastoksi. Sen tärkeimpiä toimintamuotoja ovat kirjallisuuskokoelman ylläpito 
ja käyttöönasettaminen sekä jäi jenteiden ja informaatiopalvelun tarjoaminen. 

Saapuvien kausijulkaisujen määrä on suuri kirjastonkoon huomioon ottaen, 618 nimekettä. Tässä 
heijastuu laitoksen vilkas kansainvälinen toiminta ja meritieteen laaja-alaisuus. Jo vuosikymmenien 
takaisten ja toisaalta erinäisten uusien yhteyksien tuloksena kirjastolla oli kertomusvuonna 453 
julkaisujen vaihtosuhdetta. Ulkomaisia niistä oli 350 osoitetta, jotka edustivat kaikkiaan 54 eri maata. 
Kausijulkaisut hankitaan pääasiassa juuri vaihtotoiminnan avulla. 

Kirjaston käyttöaste oli noussut edelliseen vuoteen verrattuna: lainaus oli kasvanut 14 % ja 
kaukopalvelu 9 %. Yksityiskohtaiset tilastotiedot ilmenevät Tieteellisten kirjastojen yhteistilastosta, 
jota julkaisee TINFO (Tieteellisen informoinnin neuvosto). 

Informaatiopalvelu teki lyhyiden kyselyjen lisäksi laajempia kirjallisuusselvityksiä laitoksen 
omista kokoelmista manuaalisesti 26 kpl. Useimmat kirjallisuushaut tehtiin kuitenkin joko kokonaan 
tai käyttäen apuna CD-ROM-tietokantaa, ASFA:a (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts). Se on 
osoittautunut hyvin käyttökelpoiseksi apuvälineeksi merentutkimuksen alaan kuuluvan tiedon 
hakemisessa. Useat laitoksen tutkijoista ja osa muiden laitosten opiskelijoista on opastettu etsimään 
itse kirjallisuusviitteensä ASFA:sta. 

Merentutkimuslaitoksen arkistosääntö valmistui, ja se hyväksyttiin ylijohtajan esittelyssä 
23.11.1989. 

7. JULKAISU-JA TIEDOTUSTOIMINTA 

Merentutkimuslaitos julkaisee kahta tieteellistä kausi julkaisua. Näistä tärkeämpi on vuonna 1920 
perustettu Finnish Marine Research, aikaisemmalta nimeltään Merentutkimuslaitoksen 
julkaisu/Havsforskningsinstitutets Skrift, josta kertomusvuonna ei ilmestynyt numeroa. 
Pienimuotoisemman sarjan nimi on Meri, josta ilmestyi numero 17. Lisäksi laadittiin tavalliseen 
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tapaan vuosikertomus ja tutkimussuunnitelma. Merentutkimuslaitoksen sisäisestä 
me,styJlvä1t nu1me:rot 1/1989-5/1989. Henkilöstölehti Pärskeitä kertomusvuonna neljä kertaa. 

T11T,L'"llr\1nAC•n fWAU.HA._, ..... on lueteltu liitteessä 2, 
Merentutkimuslaitoksesta anr1etum 

TOIMINTA 

uutta aktiivisuutta. 
Antarktiksen alueella 

FINNARP -89-hankkeeseen osallistui 14 ulkomaista 

30.4.-6.5. 

1.5.-30.9. 

6.-13.5. 

8.-9.5. 

4.-22.9. 

18.-29.9. 

1.10.-30.11. 

Kunio Ikuta University, 

Nico 

Benoit Cushman-Roisin (Florida State 

'-'"'-Ji'.'-"1L.lji., Matthaus (Institut fiir Me:ere:sk1mde, KostC)C.K-Walrn<;~ml.mde, 
Akademie der Wissenscbaften, 

Qian-ming Lu (Danish Hydraulic Institute) 
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24.-27.10. Villu Astok (Sovelletun geofysiikan laitos, Tallinna) 
A. Toompuu (Sovelletun geofysiikan laitos, Tallinna) 
Juri Elken (Eestin Tiedeakatemian termo- ja elektrofysiikan laitos, Tallinna) 

20.10.-3.11. Prof. Hardy Oranberg (University of Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada) 

20.-21.11. Sulev Nömman (Eestin Tiedeakatemian termo- ja elektrofysiikan laitos, Tallinna) 
Mati Kahru (Eestin Tiedeakatemian termo- ja elektrofysiikan laitos, Tallinna) 
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Leppäranta, Matti 
- Steering Group for Greenland Sea Project, Arctic Ocean Sciences Board (AOSB), jäsen 
- Suomalais-neuvostoliittolaisen tieteellis-teknisen yhteistyösopimuksen alaisen Arktisen tekniikan 

työryhmä I:n asiantuntijajäsen 
- IAPSO (International Association of the Physical Sciences of the Oceans), Commission on Sea 
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(Internation Association of Hydraulic Research), Section on Ice Suomen edt1Sta1a 

- Arctic Ocean Sciences Board (AOSB), jäsen 
- Suomalais-neuvostoliittolaisen tieteellis-teknisen yhteistyösopimuksen alaisen työryhmän "Te-

knisten välineiden ja menetelmien kehittäminen öljyvahinkojen torjumiseksi, mm. jääolosuhteis
sa", jäsen. 

Mälkki, Pentti 
- Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (Int. Council for the of the 

- hydrografinen komitea, 
- Maailman ilmatieteellisen järjestön (WMO) merimeteorologisen komission (Commission for 
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Niemistö, Lauri 
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- sedimenttityöryhmä, jäsen 
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- Pohjanlahtikomitea 
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Poutanen, Eeva-Liisa 
- Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (Int. Council for the Exploration of the Sea, ICES) 

- merikemian työryhmä, jäsen 
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Suomen komitean sihteeri 
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MERENTUTKIMUSLAITOKSEN MENOT 1989 

Menoarvio mk 

31.31.01 Palkkaukset 9.361.000 9.268.096 
28 Maksullinen palvelutoiminta 700.000 664.395 
29 Muut kulutusmenot 12.248.000 
70 tutk.väl. hankinta 1.200.000 901.029 
71 Alusten hankinta 

68.820.000 68.309.738 

Muut kulutusmenot erittely vuonna 1989 

Menoarvio mk mk 

29 Muut kulutusmenot 12.248.000 12.165.217 
2901 Käyttövarat 4.000 3.986 
2902 Virkistystoiminta 1.600 1.351 
2903 Palkkaukset 200.000 124.193 
2904 Matkat 701.000 592.068 
2909 Kaluston hankkiminen 300.000 529.174 
2912 Aineet ja tarvikkeet 954.000 1.042.803 
2013 Julkaisujen hankinta 140.000 140.562 
2014 Vieraiden palvelujen ostot 7.140.000 7.068.581 
2915 Vuokrat 2.547.400 2.452.747 
2916 Muutmenot 260.000 209.752 
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MERENTUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSKARTTA 

Mittausmenetelmien 
kehittäminen ja havainnot 

Fysikaaliset havainnot 
• vedenkorkeus, virtaus, 

hydrografia, lämpötila, 
aallokko 

Muokkaus 

Tulkinta 

Meren liikkeiden 
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• Merialueiden 

katastrofimalli 
• Itämeren dyna

miikka 
V edenkorkeus-

Sovellutukset 

Sovellutusesim. 

Havaintotulosten perusmuokkaus: tietokannat, tilastot ym. 

Tieteellinen muokkaus: julkaisut, toimintamallit tai 

Jää- ja pinta
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• Kaukokartoituk

sen hyväksi
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·Itämeren 

Talvimerenkulku 
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• Julkisten palvelujen 
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Vientitoiminnan tuki 

muoto 

• Eläinplankton 

biomassa 
. tuotanto 

Biomaterian tuotto. 
käyttö ia hajotus 
• Ravinnekierto 
• Tuotanto 
• Hajotus 
• Sedimentaatio 

• Peto-saalis
suhteet 

HELCOM 

Tukitoiminnot 
• Tutkimusalus 
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huolto 
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