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1. MERENTUTKIMUSLAITOS 1991 

Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1991 on monella tavoilla ollut paluuta 
juurille: Itämeren tutkimukseen. Usean poikkeuksellisen vuoden jälkeen (uuden 
Arandan rakennus 1988-89, Antarktistutkimukset 1989-90) Itämeren alueen kenttä
tutkimukset ovat olleet painopistealueena, erityisesti Pohjanlahden mittava kenttä
ohjelma. Itämeren pitkäaikaisten muutosten selvittäminen sekä uutta aineistoa ana
lysoiden että laajan historiallisen aineiston pohjalta ovat ympäristön ja ilmaston 
muuttuessa entistä ajankohtaisempia. Tutkimuspalvelujen tuottaminen ja niitä pal
velevien mallien kehittely toimivat läheisessä vuorovaikutuksessa, varmistaen tois
tensa ajanmukaisuuden. Tulosten laatua lisää metodinen ja laitekehittely, joka on 
ollut erityisen voimakasta kaukokartoituksessa seurantamenetelmien automati
soinnissa. 

Suomen ja Ruotsin yhteisen Pohjanlahtikomitean päätöksen mukaisesti toteu
tettiin hanke, johon osallistui yhteensä noin 60 tutkimusprojektia molempien maiden 
tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja korkeakouluista. Suomen osalta avomeren kent
tätu tkimukset painottuivat t/a Arandalla tehtyyn työhön ja mereen ankkuroitujen ja 
ajelehtivien mittausasemien käyttöön, rannikon läheiset tutkimuksen toteutettiin 
vesi- ja ympäristöhallituksen Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen johdolla. 
Hankkeen koordinaattorina toimii laitoksen kemian osastonjohtaja Perttilä. Vaikka 
kenttätyöt eräiltä osin jatkuvat vielä 1992 ja 1993, voidaan jo nyt todeta, että 
tutkimuksien aikana on saatu tähän asti kattavin monitieteellinen havaintoaineisto 
Pohjanlahden fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista olosuhteista kokonaisen 
vuoden ajalta. 

Muun kansainvälisen tutkimustoiminnan mittavin hanke on ollut Euroopan 
avaruusjärjestön ERS-1-satelliitin jään kaukokartoitusohjelma, jota tehdään yhteis-

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen, Teknillisen korkeakoulun ja ulko
maisten tutkimusryhmien kanssa. Vuoden aikana laitos nimettiin Suomen vastuuta
hoksi EY:n tiedeohjelmien Marine Science and Technology (MAST) -ohjelmaan, johon 

tä~YBlJmrttaise~ti vuonna 1993. 
ennakkosuunnitelmien mukai-

sesti. Muita mittavia hankintoja olivat ll?n'""n••:ron kuvankäsittelylaitteiston 
-ol1tJe1misto'n hankkiminen jääpalvelun satelliittikuvien tieteellisen tulkinnan 

tarpeisiin. Tietojenkäsittelyjärjestelmää keltut1ettiln kirjastopalveluissa, tutkimusa
luksella ja havaintorekisterien käytössä. 

PoJlaatrn1etlvc>tt431u.kumrmn toimeksiannosta laitos hoiti Suomen toisen Antarktis
Matka tehtiin 6.11.1991-10.3.1992. Se 

..n.uLning<t::u:;<::Lr Maudin maalle. Matka toteutettiin 
Akademik ja tutkimuksen pääpaino oli mantereen 

geologiassa ja painovoimamittauksissa. Weddellinmerellä tehtyyn kansainväliseen 
yhteistyöhön osallistui myös tutkijaa Merentutkimuslaitoksesta. 

Hallinnollisella puolella mittavin tehtävä oli valmistautuminen tulosjohtamis-
----,_" ______ laitos siirtyy vuonna 1993. Toteutussuunnitelmien valmisteluyhteistyössä 
liikenneministeriön kanssa saatiin pääosaltaan valmiiksi vuoden aikana. 
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Käytännön tehtävien, laitekehittelyn ja tutkimustulosten perusteella mitattuna 
toimintavuosi on ollut työntäyteinen ja tuloksekas. Esitän siitä parhaat kiitokseni 
laitoksen koko henkilökunnalle ja niille monille yh teistyötahoille, jotka myötävaikut
tivat hyvään tulokseen. 

Helsingissä, 12. toukokuuta 1992 

Pentti Mälkki 
Ylijohtaja 
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2. ORGANISAATIO 

Laitoksenjohtokuntaan vuonna 1991 kuuluivat puheenjohtajanaylijohtaja Pent
ti Mälkki, varapuheenjohtajana ylijohtaja Heikki Muttilainen, merenkulkuhallitus, 
jäseninä professori Åke Niemi, Helsingin yliopisto, ylitarkastaja Aila Salminen, 
liikenneministeriö, osastonjohtaja Paavo Tulkki, Merentutkimuslaitos, ja erikoistut
kija Pekka Alenius henkilöstön edustajana. Johtokunta kokoontui neljä kertaa. 

Liikenneministeriö 

Fysiikan 
osasto 

Johtokunta 

Kemian 
osasto 

Kuva 1. Merentutkimuslaitoksen organisaatio. 

Ylijohtaja 

Biologian 
osasto 

3. TUTKIMUS-JAPALVELUTOIMINTA 

3.1 FYSIIKAN OSASTO 

Yleinen 
toimisto 

Osaston toimintakeskittyy Itämeren liikkeiden, kuten vedenkorkeuden, aallokon 
ja virtausten sekä jään tutkimuksiin. Lisäksi osasto huolehtii jää- ja vedenkorkeus
palveluista. Laitoksen yhteisistä toiminnoista fysiikan osastoon kuuluu kenttä- ja 
huoltoryhmä. 

Tärkeimmät tutkimuskohteet vuoden aikana olivat: 
aallokon kehittymistä koskeva tutkimus, 
öljyn kulkeu tumista kuvaavan mallin kehittäminen, 
lyhyen aikavälin tutkimus merijään muodostuksesta, ajelehtimisestaja sulami
sesta, 
uuden jäämallin kehittäminen, 
jään kaukokartoitusmenetelmät, 
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Pohjanlahtivuosi 1991 virtaustutkimukset ja 
Weddellinmeren (Antarktis) tutkimukset. 

Keskeisiä osaston toimintaan vaikuttaneita asioita olivat mm. seuraavat: 
Vedenkorkeushavaintojen käsittelyn siirtäminen mikropohjalle. 
Uudentyyppisen aaltopoijun käyttäminen. voidaan tehdä havaintoja 
myös aallokon suunnasta. 
Kuvankäsittelyasemien hankkiminen sekä tutkimustoiminnan että jääpalvelun 
tarpeisiin. 
Laajan tutkimusprojektin käynnistäminen selvitettäessa 
ERS1:stä saatavan aineiston soveltuvuutta Itämeren Jl:U:tUliJ~::>uLnvewLen 
semiseen. 

3.1.1 Vedenkorkeus-, aallokko- ja virtaustutkimukset 

Vedenkorkeushavaintotoiminta, joka sekä rannikoilla tapahtuvaa 
rakentamista että merenkulkua, on järjestetty että vedenkorkeushavainnot 
rekisteröidään säännöllisesti rannikoilla mareografilla. Kahdellatois-
ta mareografilla on reaaliaikainen tiedonsiirto järjestelmä, sekä niistä kuudella auto
maattinen puhelinvastaaja. Yleisradiossa luetaan vedenkorkeustiedot 
kymmeneltä havaintopaikalta, joista kuuden 
laitteeltaja muut eriliisiitä mittalaitteilta. 

Vuonna 1991 siirryttiin vedenkorkeushavaintojen käsittelyssä vanhasta tieto
konejärjestelmästä mikropohjaiseen järjestelmään. 

Pitkien vedenkorkeusaikasarjojen käyttö tilastollisissa tutkimuksissa on jatku
nut. 

Aallokkotu tkimuksissajatkettiin kerätyn aallokkoaineiston tilas-
toyhdistelmien laadintaa eri käyttötarpeita varten. kehittymistä koskevaa 
tutkimusta jatkettiin yhteistyössä Canada Centre Inland Waters -instituutin ja 
Delft Hydraulics Laboratory (Alankomaat) kanssa. Tutkimusten tavoitteena on aal
lokon kehittymistä koskevan ennustemallin Vuoden aikana tehtiin 
myös tilauksiin perustuvia selvityksiä aallokko-oloista eräillä merialueilla. 

Virtaustutkimuksissa kehitettiin vuoden 1991 kaksikerrosmallia edel-
leen. Mallin avulla tutkittiin Suomen- ja Pohjanlahden keskimääräisiä virtausoloja 
pitkällä aikavälillä. Tutkimusten avulla on pyritty selvittämään Pohjois-Itämeren 
virtausten yleispiirteitä ja pysyvyyttä. Mallitutkimuksessa kehitettiin myös mate
maattisia malleja eri merialueille katastrofitilanteiden ennustuspalvelua varten. 
PC-ympäristössä toimiva öljyn kulkeutumista kuvaava malli on jo koekäytössä 
Kotkan palolaitoksella. 

Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin Suomenlahden ekologisen mallin luomiseksi 
yhdessä Viron ja Venäjän kanssa (FINEST-projekti). 

3.1.2 Jää- ja pintakerrostutkimukset 

Merentutkimuslaitos vastaa talvimerenkulun tarvitsemasta jäätiedotustoimin-
nasta, joka muodostaa tämän tutkin1usalueen kehittämiseksi 
laitos suorittaajääolojen ja jään ominaisuuksien palvelutoimin-
nan edellyttämää kartoitusmenetelmien ja ennustusmallien kehittelyä. 
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Jäätiedotustoiminta on jatkunut entiseen tapaan. Jäätilannetiedotukset on an
nettu päivittäin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Jäätilannekartta tehtiin päivit
täin kuvalähetyksiä varten. Yleistäjakelua varten kartta painettiin maanantaisin ja 
torstaisin. Jääpalvelu on toiminut merenkulkuhallituksen kanssa samassa talossa. 

Jäätiedotustoiminnan yhteydessä kerättävän havaintoaineiston yhdistelmiä 
laadittiin edelleen ruotsalaisten tutkijoiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti 
jäätilannerekisteriksi. Rekisteriä käytetään erilaisten tilastollisten yhdistelmien ja 
lausuntojen valmistelussa. Vuoden aikanajatkettiin myös yhteistyössä ruotsalaisten 
tutkijoiden kanssajäärekisterin muokkaamista siten, että lopputuloksena on WMO:n 
merimeteorologisen komission hyväksymän ns. SIGRID-koodin mukainen jäärekis
teri. Tämän koodin käyttö yhdenmukaistaa kaikkien maidenjäätilastot, jotenjäätai
vien ankaruuden vaihtelua voidaan tutkia globaalisesti yhdenmukaisella aineistolla. 

Meren välistä vuorovaikutusta tutkittiin tavoitteena pintaker-
ht-""""'''""+n kuvaavan mallin kehittäminen. Havaintoaineistona käytetään 

autoinaatt;Isllta asemilta sekä tutkimusalukselta suoritettuja mittauksia meren pin
takerroksen lämpötiloista ja sääolosuhteista. 

Itämeren jääntutkimuksen painopiste on lyhyen aikavälin (tunneista vuorokau
siin) jään muodostusta, ajelehtimista ja sulamista koskevissa tutkimuksissa sekä 
jään kaukokartoitusmenetelmissä. Jääpeitteen plastisesta myötärajasta on tehty 
sekä teoreettisia että havaintoihin perustuvia tutkimuksia. Itämerenjään rakenteen 

fysikaalisten ominaisuuksien tutkimuksia on jatkettu lisäaineistoa keräämällä. 
Jään kaukokartoituksessa on pääpaino ollut Euroopan Avaruusjärjestön ESAn 

ERS-1 satelliittisovelluksissa. Satelliitti laukaistiin radalleen heinäkuussa 1991 ja 
tämän satelliitin SAR-tutka mahdollistaajääolojen seurannan sää- ja valaistusolois
ta riippumatta. Kertomusvuoden aikana tehtiin valmistelutyötä kuvankäsittely-ja 
-tulkintamenetelmiä kehittäen. Jään laadun määritys sekä ahtojäiden ja laivarän
nien mallitus olivat tärkeimpiä kysymyksiä. Teoreettisen työn tueksi suoritettiin 
vallien rakenteenjajään pinnankarkeuden mittauksiasekä kehitettiin videokuvaus
menetelmää pintojen n1uodon havaitsemiseen helikopterista käsin. 

3.1.3 Pohjanlahtivuoden virtaustutkimukset 

Pohjanlahtivuoden 1991 osana toteutettiin Selkämerellä Merentutkimuslaitok
sen tähän asti laajin automaattisiin mittalaitteisiin perustuva virtamittaushanke. 
Tutkimus on suomalais-ruotsalais-kanadalainen yhteishanke, jossa suunnittelu ja 
raportointi tehdään yhteistyönä, mutta havaintotoiminta hieman eri lailla painotet
tuna Suomen ja Ruotsin puolella. 

Eteläisen keskiosaan ankkuroitiin pohjanläheisiin vesikerroksiin 
kolme virtamittaria noin vuoden ajaksi. Rauman edustalle ankkuroitiin rannikkoa 
vastaan kohtisuoralla havaintolinjalle seitsemälle eri havaintopistealle yhteensä 10 
virtamittaria. Kahdelle havaintopistealle asennettiin myös termistoriketjut, jotka 
mittaavat veden lämpötilaa 11 eri syvyydellä. Mittausohjelmaan kuului lisäksi kaksi 
hava:intonistett;ä rannikon suuntaisena linjalla Raumalta pohjoiseen. Kaikilla näillä 
hava:intooisteillä pidettiin mittareita runsaat puoli vuotta, huhtikuun lopusta mar-

.. v._ .......... ,.;;;;. Virtamittareiden havaintoväli oli 10 minuuttiaja termistoriketjujen 

Virtauksia tutkittiin kiinteästi asennettujen mittareiden lisäksi virtauksen mu
kana vapaasti ajelehtivilla ajopoijuilla. Näiden liikettä seurattiin ARGOS-satelliit
tien avulla. 
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Mittaustoiminta onnistuijoitakin mittareiden toimintahäiriöitä lukuunottamat
ta hyvin. Mittaustoiminta tuotti aikaisempiahuomattavastisuuremman havaintoai
neiston, jonka käsittely voitiin aloittaa vasta kertomusvuoden lopulla. Havaintoja 
tullaan käyttämään rannikon ja avomeren vedenvaihdon numeeristen 
virtausmallien testaamiseen ja meren dynamiikkaa koskeviin tutkimuksiin. Termis
toriketjuaineisto antaa mahdollisuuden tarkastella tarkemmin sekä 
kevään lämpötilakerrostuneisuuden muodostumista että syksyistä sekoittumista. 

Suomalainen tutkimusohjelma painottui mittareiden, kun taas 
ruotsalainen ohjelma ajopoijujen käyttöön. mittauksia käytetään eri-
tyisesti virtauksen aikavaihteluiden taas ajopoijuhavainnot 
mahdollistavat virtauskentän hajaantumista koskevat tutkimuk-set. Alustavat tu
lokset osoittavat mm. rannikonläheisten ja rannan suuntaisten virtauksien voivan 
osittain hajaantua myös avomerelle. 

3.1.4 Polaarinen tutkimus 

Tavoitteena on polaaristen merien suojelussa tarvittavien 
meritieteellisten tietojen tuottaminen. sääsatelliittikuvien 
hankkimista Euroopan pohjoisen sektorin Yhteistyössä Pohjoismaisen 
Meritieteellisen Kollegion kanssa tehtiin International Arctic Ocean Expedition -91 
havaintoaineiston käsittely arktisen meren jää tyypeistä. 

Weddellinmeren valtameren ja ilmakehän vuorovaikutusta selvittävässä pro
jektissa (yhteistyönä Helsingin yliopiston laitoksen kanssa) jatkettiin 
satelliittivälitteisen merimeteorologisen rekisterin kartutustajahyödyntämistä. Tu~ 
lokseksi on saatu monipuolinen havaintorekisteri, jonka avulla on tutkittu mm. 
jäälauttojen liikettä sekä lämmön- ja energianvaihtoa. Vuodenvaihteessa 1989/90 
alueelle sijoitetuista asemista toimi jäälau talle asetettu laite 3. 9.1991 saakka ja 
ajelehti 9500 km matkan. Mannerjäähyllylle asetettu asema toimi vielä ainakin 
toukokuussa 1992 ja lähetti havaintonsa lisäksi myös Maailman 
ilmatieteellisen järjestön reaaliaikaiseen (WMO/GTS). Uusia mit-
talaitteita sijoitettiin alueelle talvikaudella 

3.2 KEMIAN OSASTO 

Tutkimushankkeet liittyivät suomalais-ruotsalaiseen Pohjanlahtivuoteen. Sen 
lisäksi osaston tutkijat osallistuivat Suomen ilmastonmuutosprojektiin (SILMU), 
Itämeren seurantaan ja laitoksen perushavaintorekisterin laadunvalvonnan ke
hittämiseen. 

Kemian osaston tutkimusprojektit olivat k.eJrtomttsv·uonna: 
Pohjanlahden ravinnetasojen vaihtelu vedenlaatumallia varten. 
Pohjanlahden sedimenttien raskasmetalli pitoisuudet. 
Ravinteiden ja haitallisten aineiden sedimentaatio. 
Kloorattujen hiilivetyjen kokonaispitoisuudet se<iinlertteJisslä. 
Helcom-seurannan kemiallinen osuus. 
Suomen ilmastonmu utosprojekti. 
Pohjanlahden virtaustutkimus. 
Merentutkimuslaitoksen perushavaintorekisterin kehittäminen. 



9 

3.2.1 Pohjanlahtitutkimukset 

Pohjanlahdella selvitettiin ravinnepitoisuuksien muutoksia kaikkina vuodenai
koina kuin koskaan aikaisemmin. Tutkimukset keskitettiin 
erityisesti havaintoasen1alle SR5 Selkämerellä, mutta lisäksi suoritettiin useita koko 
Pohjanlahden kattavia matkoja ravinnetilanteen vaihtelujen selvittämiseksi. Sekä 
typpi- että fosforipitoisuuksien nousu vuosien on ollut myös Pohjanlahdella 
merkittävä. Viime vuosina kuitenkin Selkämerellä typpiravinteiden pitoisuuksien 
kasvu näyttää taittuneen (kuva 2). Suolapitoisuuden lasku SR5:n syvävedessä on 
samankaltainen kuin muuallakin Itämeressä. ei kuitenkaan ole 
muutoksia. 

Haitallisten aineiden pitoisuuksien 
tiin laaja, Pohjanlahden koko Suomen kattava sedimenttitutkimus. 

Sedimenttitutkimuksissa sovellettiin ensimmäisen kerran kloorattujen hiilive
tyjen kokonaismäärää kuvaavaa summaparametriä AOX (Adsorbable Organic Ha
logen). Menetelmää sovellettiin Perämerellä Kemin Tornion edustalla otettuihin 
sedimenttinäytteisiin. Pitoisuudet, 600 - 800 f!g/g pintasedimenteissä, osoittavat 
rannikolla olevan paperimassan vaikaisuteollisuuden vaikutuksen, sillä tausta-arvot 
Itämerellä ovat vain 10-50 f!g/g. 

NOs-pitoisuudat SR5:11a 80 m-pohja (umol/1) 

10 

8 

6 
C') 

0 z 
4 

2 

0 
60 70 80 90 100 

YEAR 

Kuva 2. NOa-pitoisuudet Selkämerellä havaintoasemalla SR5. 

3.2.2 

Merentutkimuslaitos oli vuonna 1991 mukana Suomen Akatemian koordinoi-
massa ja rahoittamassa muutosten tutkimusohjelmassa SILMUssa tut-
kimushankkeella vaikutus Itämeren hydrografiaan". Hanke 
aloitettiin kesällä 1990. 

er1;onrlW:Jvt.wclen aikana havaintorekistereitä on korjattu ja täydennetty saatta
malla tietokonemuotoon. Tutkimuksessa on toistaiseksi 
pääosin käytetty ns. kiinteiden meritieteellisten havaintoasemien havaintoja. Nämä 
havainnot muodostuvat päivittäisistä meren pintalämpötilahavainnoista ja noin 10 
päivän välein tehdyistä lämpötila- ja suolaisuushavainnoista eri syvyyksiltä. Pisim
mät havaintosarjat alkavat vuosisadan vaihteesta. Lisäksi on käytetty Itämeren 
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jääpeitteen vuotuisen suurimman ulottuvuuden joka alkaa vuodesta 
1720. Hankkeen käyttöön on hankittu laaja kansainvälinen vertailuaineisto (World 
Weather Disk), jonka avulla Itämeren ja Pohjoisen Atlantin olojen välisiä kytkentöjä 
on alettu tutkia. 

Vaikka kasvihuonekaasujen lisääntymisestä aiheutuva kasvihuoneilmiön voi
mistuminen näyttää kasvattaneen maailmanlaajuista keski lämpötilaa, voivat ilmiön 
alueelliset ja paikalliset vaikutukset olla hyvin erilaisia eri puolilla maapalloa. Siksi 
on tärkeää tutkia alueellisia ja paikallisia muutoksia. Itämeren on tällaisiin 
tutkimuksiin otollinen, koska sieltä on olemassa havaintoaineistoja 
meteorologisista, hydrologisista ja meritieteellisistä nuLuttu11st:a. 

Kertomusvuoden aikana on analysoitu eri vuodenajoissa ta-
pahtuneita pitkäaikaismuutoksia. Mitään selvää lämpenemiskehitystä ei ainakaan 
vielä ole voitu havaita, lukuunottamatta ehkä kevään keskilämpötiloja. Tutkimuksen 
nykyisessä vaiheessa ei vielä voida tehdä kovin johtopäätöksiä. Voidaan 
kuitenkin toistaa aikaisemmin esitetty tulos, että havaintojen valossa 1980-luku ei 
Itämeren ja Pohjois-Atlantin alueella ole ollut tavallista lämpimämpi huolimatta 
siitä, että maailmanlaajuinen lämpötilakeskiarvo vuosisadan korkein. 

3.3 BIOLOGIAN OSASTO 

Biologian osaston henkilökunta kokonaisuudessaan osallistui Pohjanlahtivuosi 
1991:n kenttätöihin, joita tehtiin koko vuoden ajan. Alustavien tulosten perusteella 
osoittautui, että biologisten tutkimusten tulokset tukevat toisiaan, ja että kemialliset 
ja fysikaaliset tutkimustulokset voidaan sovittaa biologisiin havaintoihin. 
Pohjanlahtivuosi oli siten tavoitteensa mukainen monitieteellinen yhteistutkimus, 
jota myös yhteistyö ruotsalaisten kanssa korosti. 

Tärkeimmät biologian osaston tutkimuskohteet olivat: 
Pohjanlahtivuoden tutkimukset vapaan veden eliöstön ja pohjan vuorovaiku
tuksesta. 
Kasviplanktonin kukintadynamiikkaan tutkimukset: kevätkukinta-
myrkyllisten sinilevien kukintatutkimukset. 
Eliöiden pitkäaikaisvaihteluun liittyvät tut:kunu.kse~t. 
Itämeren seurantaohjelmaan (Helcom) liittyvät tutkimukset. 

Osastolla kehitettiin planktontutkimusten automatisointia ja suunniteltiin 
kuvatoimisten automaattisten havaintolaitteistojen asentamista reittiliikenteessä 
toimiviin matkustajalaivoihin niiden kokemusten joita saatiin "Georg 
Ots" -laivan laitteistosta. 

Loppuvuoden aikana laadittiin suunnitelmat oloissamme varsin laajaksi, EY:n 
tutkimusvaroin tehtäväksi pelagisen ekasysteemin tutkimukseksi. Tämä EY:n 
MAST II -rahoitusohjelmaan liittyvä tutkimus onnistuessaan lisää oleellisesti lai
toksen kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. 

Biologian osasto koordinoi laitoksen osallistumisen tiedekeskus Heurekan ym
päristöaiheisen näyttelyn toteuttamiseen. Näyttely jatkuu vuoden 1992 puolelle. 

3.3.1 Haitallisten leväkukintojen tehostettu seuranta 

Automaattinen havaintojen keruu matkustaja-alus Georg Otsilla jatkui koko 
kertomusvuoden ajan yhteistyössä Viron ja merentutkimuslaitoksen 
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kanssa. Kasviplanktonin kevätkukinta oli tavanomaisen voimakas; sinileväkukinto
ja ei loppukesällä havaittu laivan reitin varrella. Yleisesti ottaen Suomenlahden 
n1-r ... ta·u.o·~1 virtaa lahden itään länteen. 
Itävirtaus kuljettaa Suomen rannikkoa pitkin N evan ja itäisen Suomenlahden vesiä. 
Tämä näkyi myös selvästi vuoden 1991 kasviplanktonin kevätkukinnassa (kuva 3): 
voimakkain kevätkukin ta oli Suomenlahden pohjoisosassa ja pienimmät klorofyllipi
toisuudet mitattiin taas sen eteläosassa. 
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Kuva 3. Matkustaja-alus Georg Otsilla eri havaintopäivinä mitattujen pintaveden klorofyllipi
toisuuksien keskiarvot Suomenlahden pohjoisosassa (North), keskiosassa (Middle) ja ete
läosassa (South). 

3.3.2 Pohjanlahtivuoden tuloksia 

EräänäPohjanlahtivuoden pääteemana oli plankton- ja pohjaeläinekosysteemien 
välinen vuorovaikutus, erityisesti pohjan vaste tuottavan vesikerroksen tapahtu
miin. 

Tutkimukset tehtiin Selkämeren eteläosan keskellä. Ne jatkuvat vielä kaksi 
seuraavaa vuotta vuosivaihteluiden selvittämiseksi. Valoisassa vesikerroksessa elä
vät planktonlevät ja eläinplankton vajoavat kuoltuaan pohjalle. Sedimentaatiota 
mitattiin automaattisilla laskeutuvan sedimentin kerääjillä, pohjan biologista ak
tiivisuutta pohja-aineksen hapenkulutuksella ja pohjaeläinten sedimentin hyväksi
käyttöä eläinten kasvulla sekä biokemiallisella ja fysiologisella kunnolla. 

Vuoden 1991 uuden kasviplanktonin perustuotannan sedimentaatio tapahtui 
pääasiassa jo toukokuussa. Pohjan biologinen vaste siihen näkyi selvästi kiihtyneenä 
hapenkulutuksena kevään ja alkukesän aikana (kuva 4). Samalla alueen yleisimmän 
pohjaeläimen, valkokatkan pituus ja paino lisääntyivät voimakkaasti. Sen aineen
vaihduntaa mittaavan hapen kulutuksen ja typen erityksen suhde (O:N suhde) oli 
laskenut talven aikana. Valkokatkojen kasvu oli pysähdyksissä ennen kevättä. 
Ravintotilanteen parannuttua keväällä ja alkukesällä, eläinten biomassa kasvoi 
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jyrkästi. Tällöin ne varastoivat rasvaa, joka on 
vaihduntaenergian lähde. 
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Kuva 4. Sedimentaatio, pohjan hapenkulutus sekä valkokatkan fysiologisen kunnon vaihtelu 
asemalla SR5 (eteläinen Selkämeri) Pohjanlahtivuonna 

3.4 ITÄMEREN TILAN KEHITYS 

3.4.1 Jäätalvi 1990/91 

Jäätalvi 1990/91 oli leuto. 
Jäätyminen Perämeren pohjoisosassa alkoi marraskuun puolivälissä ja Suomen

lahden itäosassa marraskuun lopulla normaaliin aikaan. Jäätyminen kuitenkin 
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pysähtyi joulukuussa vallinneen keskimääräistä lauhemman sään vaikutuksesta. 
Uudelleen jäätä alkoi muodostua tammikuun alkupuolella Perämerelle ja Suomen
lahdelle ja myös Selkämeren rannikolle muodostui vähän jäätä. Tammikuun loppu
puolella Perämerellä puristuijääkenttä Suomen rannikkoa vasten ja ahtautui Kemin 
ja Oulun edustalla. 

Helmikuun alussa alkoi kylmempi sääjakso, jonka aikana Perämeri peittyi 
jäähän helmikuun 6. päivänä, noin kolme viikkoa keskimääräistä jäätymisajan
kohtaa myöhemmin. Jäätä muodostui myös Suomenlahdelle, Selkämeren rannikoille 
ja Saaristomerelle. Talven maksimitilanne saavutettiin helmikuun 20. päivänä, 
jolloin Perämeri oli kauttaaltaan jään peitossa ja Selkämeren rannikoilla oli jäätä 
10-20 meripeninkulman leveydeltä. Saaristomeri oli ohuessa kiintojäässäja Suomen
lahdella jäätä ulottui linjalle Hanko-Tallinna. Pinta-alaltaan laajin jäätilanne oli 
122 000 km2. 

Maaliskuun alkupuolella Selkämeren saariston ulkopuolelta ajojäät ajautuivat 
merelle ja sulivat. Perämerelläjääkenttä liikkuituulten mukana ja ah tautui Ruotsin 
rannikon edustalle ja samalla Suomen rannikolle avautui railo Merenkurkusta 
Hailuodon edustalle. Suomenlahdellajäät pakkautuivat Suomen rannikon edustalle 
ja osittain ahtautuivat, jolloin Viron rannikolle avautui railo lännestä Narvaan. 

Jäät lähtivät Selkämeren rannikolta huhtikuun alkupuolella ja Suomenlahdelta 
huhtikuun lopussa sekä Perämereltä toukokuun lopussa normaaliin aikaan. 

Kiintojään paksuus Perämeren pohjoisosassa oli 65-90 cm, Perämeren etelä- ja 
keskiosassa 25-45 cm. Ulapan jään paksuus Perämeren pohjoisosassa oli 40-60 cm ja 
eteläosassa 20-40 cm. Kiintojään paksuus Selkämerellä oli 15-45 cm, Suomenlahden 
länsiosassa 5-30 cm ja Suomenlahden itäosassa 20-45 cm. Ulapan jään paksuus 
Suomenlahden itäosassa oli 20-40 cm ja Suomenlahden keskiosassa 10-30 cm. 

Jäätalven kesto oli kaikilla merialueilla keskimääräistä lyhyempi. Poikkeuksen 
muodosti Perämeren saaristo, missä jääpäivien lukumäärä vastasi pitkäaikaisia 
keskiarvo ja. Perämeren ulapaHa jääpäiviä oli kuitenkin keskimääräistä vähemmän, 
jolloin koko Perämeren jääpäivien luvuksi saatiin 15 keskimääräistä vähemmän. 
Merenkurkussajääpäiviä oli 28, Selkämerellä 41, Ahvenanmerellä 39, Saaristome
rellä 37 ja Suomenlahdella 24 keskimääräistä vähemmän. 

Ohessa (kuva 5) esitetään karttamuodossa 12 viimeisimmän talven laajin jään 
ulottuvuus (koko Itämeren pinta-ala on 422.000 km2). Kuvista nähdään, kuinka 
laajin tilanne ei vuosittain ole samana päivänä, vaan päivissä saattaa olla lähes 
kahden kuukauden ero. Kuvista nähdään myös, kuinka paljon perättäiset vuodet 
eroavat toisistaan. Esimerkiksi jäätalvi 1987 oli yksi vuosisatamme ankarimmista, 
kun taas jäätalvi 1989 oli yksi leudoimmista. Viimeisten kahdentoista vuoden 
joukkoon mahtuu neljä leutoa talvea (1983, 1989-1991), viisi keskimääräistäjäätal
vea (1980, 1981, 1982, 1984, 1988) sekä kolme ankaraajäätalvea (1985-1987). 

Kuvista nähdään, kuinka jäätyminen etenee Suomea ympäröivillä merialueilla. 
Jäätyminen alkaa Perämeren pohjoisosista ja Suomenlahden pohjukasta. Seu
raavaksi jäätyvät Merenkurkku, Perämeri kokonaan ja Selkämeren rannikkoalueet 
Keskimääräisinä talvinajäätyvät lisäksi koko Selkämeri, Saaristomeri, Suomenlahti 
ja osa pohjoista Itämerta. Ankarina talvina jäätyminen etenee Tanskan salmiin ja 
varsinaiselle Itämerelle. Viimeisenä jäätyy Bornholmin koillispuolinen merialue. 
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Kuva 5. ltAmerenjäätalvien ankaruus on vaihdellut suuresti viimeisten kahdentoista vuoden 
aikana. Kuvissa on esitetty kunkin talven laajinjään ulottuvuus. 
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3.4.2 Vedenkorkeusvaihtelut 

Itämeren pinta oli vuonna 1991 korkeimmillaan sekä tammikuun että jälleen 
marras- jajouluku un aikana ja oli 30-60 senttimetriä keskiveden yläpuolella. Kyseisi
nä ajanjaksoina vesi nousi ajoittain lähelle ennätyslukemia ja jäi Haminassa 5 cm 
päähän tammikuun ennätysarvosta (160 cm). Helsingissä vesi oli korkeimmillaan 11. 
tammikuuta klo 8.00 nousten 9 cm päähän vuosisadan vedenkorkeusennätyksestä 
(136 cm). Pohjanlahden suurimmat vedenkorkeusarvot saavutettiin marraskuussa. 
Kemissä vesi nousi 141 cm korkeuteen ja jäi 16 cm marraskuun ennätyksestä. 
Alhaisimmilleen Itämeren pinta laski helmikuun alussa ja pysyi lähesyhtäjaksoisesti 
toukokuun puoleenväliin saakka 10-60 senttimetriä keskiveden alapuolella. 

Suurimmat vedenkorkeusvaihtelut esiintyivät Suomenlahdella tammikuussa ja 
Pohjanlahdella loka-joulukuussa. Tammikuun 10.-11. päivänä vesi nousi Haminassa 
158 cm 14 tunnin aikana päätyen 153 senttimetrin korkeuteen (kuva 6). Helsingissä 
vuoden ennätystä edelsi 113 cm nousu 16 tunnin aikana. Kemissä mitattiin lokaku us
sa vuoden alhaisin arvo -88 senttimetriä (alhaisin havainto on -134 cm). 

1991 HAMINA TUNTIARVOT 

100 

Keski-
vesi 0 
cm 

-100 

TAMMI HELMI MAALIS HUKfl TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU 

Kuva 6. Haminan vedenkorkeuden vuosikäyrä 1991. Nollaviiva kuvaa ko. vuoden teoreettisen 
keskiveden korkeutta. 
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Maaliskuussa ja elo-syyskuussa suoritettiin vuosittaiset Helsingin komission 
seurantaohjelman mukaiset matkat. Kuten jo vuonna, nyt pääs-
tiin Suomenlahden itäpäähän asti ottamaan Tulokset vahvistivat aikai-
semmat päätelmät siitä, että itäpää on raskaammin kuormitettu kuin muu Suomen
lahti. 

Raskasmetalleja ja kloorattuja hiilivetyjä seurataan Itämeren turskassa ja sila
kassa sekä pohjaeläimissä. Turskaa ei ole saatu analysoitavaksi useana vuotena. 
Raskasmetallipitoisuudet Itämeren silakassa noudattavat edelleen tu ttuajakaumaa; 
lyijy- ja kadmiumpitoisuudet ovat suurimmat eteläisellä Itämerellä, kun taas eloho
peapitoisuudet ovat suurimmillaan Pohjanlahdella Suomenlahdella (kuvat 7-9). 
Syynä tähän jakaumaan lienevät toisaalta keski-Euroopan teollisuus- ja liikenne
päästöt, ja toisaalta Suomessa soiden ja metsien ojituksen tekoaltaiden rakenta
misen aiheuttama voimakas huuhtouma maaperästä. 

Kadmlumpltoisuudet silakan llhaksessa 1979-88 
(ug/kg tuorepainosta) 

Kuva 7. Kadmi umpitoisuudet silakan lihaksessa. 



Lyijypitoisuudet silakan lihaksessa 1979-88 
(ug/kg tuorepainosta) 

Kuva 8. Lyijypitoisuudet silakan lihaksessa. 

Elohopeapitoisuudet silakan lihaksessa 1979-88 
(ug/kg tuorepainosta) 

Kuva 9. Elohopeapitoisuudet silakan lihaksessa. 
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3.4.4 Suomenlahden biologinen tila 

Poliittisten olojen muutos Suomenlahden etelä- ja itäosissa on tuomassa uutta 
ulottuvuutta Suomenlahdella tehtävään merentutkimukseen. Itäosasta purkautuva 
voimakas kuormitus yhdistettynä Suomenlahden fysikaalisiin ominaisuuksiin tar
joaa erittäin haastavan tutkimuskentän ympäristövaikutuksia arvioivalle monitie
teelliselle merentutkimukselle. Suomenlahden itäpäässä ilmenee voimakkaita gra
dientteja sekä fysikaalisissa, kemiallisissa että biologisissa muuttujissa (kuva 10). 
Pintavesien korkeat typpi- ja fosforiravinnepitoisuudet ilmentävät voimakasta rehe
vöitymistä, mikä heijastuu korkeina kasviplanktonin biomassa-arvoina (kuva 10, 
klorofylli-a-pitoitoisuus). Suomenlahden itäpäässä orgaanisen aineksen tuotanto on 
suurempi kuin mitä ekasysteemi pystyy sitä kuluttamaan (kuva 11). Voimakkaana 
jatkunut tuotanto on sedimentaation välityksellä parantanut lahden itäpään hyvä
happisten pohjien eläin tuotantoa, mikä ilmenee pohjaeläinten korkeina yksilömääri
nä Loviisan ulkopuolisilla näyteasemilla. 
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Kuva 10. Klorofylli-a-pitoisuus Suomenlahdella seurantamatkalla 23.-30.8.1991. 
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Kuva 11. Planktonyhteisön tuotanto ja hengitys (mitattu hapen tuottona ja kulutuksena 
Winkler-menetelmällä) seurantamatkalla 23.-30.8.1991. 

3.4.5 Yhteenveto vuoden 1991leväkukintatilanteesta 

Heinä-elokuun vaihteessa tehtiin Hankoniemen länsipuolelta ja varsinaisen 
Itämeren pohjoispuolelta useita havaintoja poikkeuksellisen voimakkaasta sinilevä
kukinnasta. Sekä Ahvenanmaalla että Ruotsin rannikoilla havaittiin runsaita levä
kasaumia, joissa vallitseva laji oli myrkyllinen Nodularia spumigena. Asia sai run
saastijulkisuutta Ruotsin tiedotusvälineissä ja uimarantoja asetettiin uimakieltoon. 
Gotlannin rannikolla raportoitiin myös koirien sairastumisia ja kuolemia. Leväku
kinnan rajuuden arveltiinjohtuvan tavallista korkeammasta pintaveden lämpötilas
ta. Heinäkuun keskilämpötilat olivat korkeampia kuin viimeisten 30 vuoden keskiar
vo. Elokuun alussa mitattiin Landsortissaja Gotlannin altaassa yli 20 oc lämpötiloja 
(tiedot Ruotsin SMID:n tiedotteesta). 

T/a Arandalla todettiin Pohjanlahdella avomerellä elokuun puolivälissä runsas 
Nodulariaspumigena -kukinta, mutta se pysyi avomerellä eikä ajautunut rantaan. 

Suomenlahden puolella ei tänäkään vuonna havaittu heinä-elokuussa huomat
tavia leväkukintoja. Sinilevien suhteen tilanne kesällä on Suomenlahdella ollut 
rauhallinen 1980-luvun puolivälistä lähtien. Myrkyllisen, typpeä sitovan Nodularia 
spumigenan osuus on pysynyt alhaisena, ja esimerkiksi kotieläinten myrkytysta
pauksia ei ole raportoitu vuoden 1984jälkeen. Tämäjohtuu mitä todennäköisimmin 
Suomenlahteen kohdistuvan typpikuormituksen suhteellisesta lisääntymisestä eri
tyisesti lahden keski- ja itäosissa. Tätä ilmentää mm. se, että Merentutkimuslai
toksenja vesi- ja ympäristöhallituksen planktonhavaintojen mukaan typpeäsitovien 
ja sitomattomien lajien osuuksissa on selvä ero lahden itä- ja länsiosien välillä. Toinen 
asiaan vaikuttava seikka on Itämeren suolapitoisuuden aleneva suuntaus, jonka 
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seurauksena Itämeren halokliinin alapuolisten vaikutus ei ulotu 
Suomenlahden sisäosiin. 

Sekä Porvoon että Helsingin edustalla vvvo.viJt;•.J..L.U. 

zomenon flos-aquae -sinilevästä koostuva n1nsas ............ ., ......... .., ..... 
yhteydenottoja. Vastaava, tosin tämänvuotista huomattavasti 
myrkytön syyskukin ta, jonka avomerellä muodosti A rannikolla Micro-
cystis aeruginosa, todettiin vuonna 1987. 

3.4.6 Itämeren happiolot 1989-1991 

Tanskan salmien kautta tulevia suuria suolaisen veden sisään purkauksia, jotka 
olisivat välttämättömiä Itämeren syvänteiden uusiutumiseksi, ei ole 
kaudella havaittu. Gotlannin syvänteessä havaitut ovatkin ol-
leet hyvin korkeita, koska siellä pohjavesi on uusiutunut viimeksi vuonna 1977. 
Suolaisuuden aleneminen on jatkunut, ja on yhtä alhaalla kuin 
vuosisadan alussa. Tämä on johtanut siihen, että suolaisuuden harppauskerros on 
edelleen heikentynyt ja edistänyt vedenpystysuuntaista sekoittumista. Näin rikkive-
typitoisten alueiden pinta-ala on pienentynyt, mutta pohjanläheisessä 
vesimassassa rikkivetypitoisuudet ovat kasvaneet Suomenlahden paran-
tuneita happioloja ilmentää syvillä pohjilla esiintyvä runsaslukuinen 
pohjaeläimistö. 
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Kuva 12. Itämeren pohjanläheisen veden happiolot vuosina 1989-1991 (kunkin vuoden huonoin 
tilanne). Mustat alueet: rikkivetyä ja rajatut alueet: happea alle 2 ml/1. 
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4. HALLINTO 

Laitoksen ylijohtajana oli professori Pentti ..... u"" ... ""·""""· osas
.......... , .................. proJtesso1r1 Jouko tonjohtajana toimi erikoistutkija Hannu 

Launiainen. Kemian osastoa johti professori 
professori Paavo Tulkki. toimiston 
Eranti. 

Y hteiSt(Hnnnta431Ilmu::;ta henkilöstöneuvosto kuusi 
komitea kaksi kertaa. Merentutkimuslaitoksen tasa-arvosuunnitelma 
1.10.1991 sen toteutumista seuraamaan nimettiin 
jan valmistuivat ~ro, .. t-,..,·rnnsvlll011n::t. 

4.1 

Merentutkimuslaitoksen henkilötyövuosimäärä kertomusvuonna 84. Vaki-
naisen henkilökunnan määrä oli vuoden 1991 lot:m~:~sa 69 neljä oli 
työsuhteisia. Kausi- ja ruuhka-apulaisina 29 työpa-
noksesta muodostui yhteensä 15 henkilötyövuotta. osuus oli 
kolme henkilötyövuotta. Sivutoimisia 197. 

4.2 TALOUDEN HOITO 

Merentutkimuslaitoksen tulojen ja menojen vuosina 1970-1991 on esi-
tetty kuvassa 13. Myönnettyjen määrärahojen käytössä siirtomäärä-
rahojen kohdalla pidättyvyyttä, koska valtiontalouden nähtävissä. 

Määrärahojen käyttö v. 1991 käy ilmi liitteestä 

14.-------------------------------------------------------~ 
Muut kulutusmenot 

Kuva 13. Tulojen ja menojen kehitys tilinpäätöstietojen mukaisesti 1970-91. Palkkauksiin 
sisältyy v. 1991 myös 25 %:n suuruinen eläkemaksu. on laskettu am3101t;asomtde.K.sln, 
muut tukkuhintaindeksin mukaan.) 
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5. TUTKIMUKSEN TUKITOIMINNOT JA TILAUSTUTKIMUKSET 

5.1 TUTKIMUSALUS ARANDAN MATKAT 

Vuonna 1991 tutkimusalusAranda teki 18matkaa. Matkapäiviäoli yhteensä 148 
ja havaintoasemia 821. 

Koska vuosi 1991 oli ruotsalais-suomalainen Pohjanlahden tutkimuksen teema
vuosi, tutkimusaktiviteetti keskittyi Pohjanlahdella, erityisesti Selkämerelle. 
Pohjanlahden tutkimuksen painotuksesta kertoo se, että matkapäivistä 89 % kului 
Pohjanlahdella. Selkämeren havaintoasemalla SR5, käytiin eri matkojen yhteydessä 
15 kertaa. Havaintoasemalla tehtiin monipuolisia biologisia, fysikaalisia ja kemialli
sia tutkimuksia. Suurin osa matkoista olikin lyhyitä, viikon pituisia matkoja, joissa 
tutkimustoiminta keskittyi SR5:lle ja sen ympäristöön. Rauma-Porin edustalla 
tehtiin lisäksi runsaasti hydrografisia mittauksia ja virtaustutkimuksia. Koska tut
kimustoiminnan pääpaino oli Pohjanlahdella, oli vuoden 1991 eteläisin havaintoase
ma Gotlannin syvänne varsinaisella Itämerellä. Laivan pääasiallinen satama oli 
vuoden 1991 aikana Rauma. 

Vuosittain toistuvia matkoja olivat biologis-kemialliset Itämeren seurantamat
kat maalis-, kesä- ja elokuussa sekä lämpötalousmatka lokakuussa Pohjanlahdella. 

Vuoden alkupuolella tehtiin Perämerelläjäätutkimuksia sekä testattiin t/aAran
dan jäissäkulkuominaisu uksia. Kokeissa todettiin, että laiva pystyi täydellä mootto
riteholla kulkemaan murretuilla laivaväylillä 12 solmun nopeudella sekä murtamaan 
puolen metrin paksuista jäätä 4 solmun vauhdilla. 

Suomenlahdella tehtiin kasviplanktonin alueellista esiintymistä selvittäviä tut
kimuksia huhtikuussa. Elokuun seurantamatkalla selvitettiin Suomenlahden tilaa 
Pietarin padolle saakka. 

Syksyn matkoilla kerättiin runsaasti sedimentti- ja vesinäytteitä Pohjanlahti
vuoden tutkimusohjelman haitallisten aineiden esiintymisen selvittämiseksi. 

Juhannuksesta elokuun puoleen väliin laiva oli telakoituna,jolloin sen ulkosivut 
ja kansiosat maalattiin. 

5.2 KENTTÄ- JA HUOLTORYHMÄ 

Kenttä- ja huoltoryhmän aktiviteetti keskittyi toimintavuoden aikana Pohjan
lahtivuoden kenttämatkoilla tehtäviin erityistoimiin. Näihin kuuluivat mm. virtaus
ja lämpötilamittareiden ankkuroinnit (yht. 10 pistettä) ja huollot, satelliittinavigoin
tiin perustuvat ajopoijukokeet sekä kemiallis-biologisiin tutkimuksiin liittyvät sedi
menttisuppiloiden ankkuroinnit. 

Kenttä- ja huoltoryhmän henkilöstöä osallistui lähes kaikille t/a Arandan mat
koille, jolla pyrittin varmistamaan tutkimuslaitteiden ja -vinssien mahdollisimman 
häiriötön toiminta. 

Näiden lisäksi kenttä- ja huoltoryhmän henkilöstö suoritti laitoksen normaaliin 
työskentelyyn liittyviä huolto- yms. toimia, kuten esim. aallokkotutkimuksiin kohdis
tuvia kenttäkokeita sekä lukuisia muita tutkimuslaitteiden huoltoon ja kunnos
tukseen liittyviä toimia. 

Kenttä- ja huoltoryhmän toimenkuvaan on myös kuulunut laitoksen kuljetuska
luston hoito ja koordinointi sekä raskaan kaluston varastointi ja kuljetukset. 

Edellisen toimintavuoden aikana aloitettu vanhojen vedenkorkeusmittalait
teiden korvaaminen uusillatiedonkeruu-ja tallennuslaitteistoilla eteni prototyypin 
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testausvaiheeseen ja tämän pohjalta uuden laitte!ISt.on 
on tarkoitus uusia jo vanhentuneet, vuosisadan aU:t.UJ)UC>Us . .l:m.l:ta 
mekaaniset mittarit. 

5.3 TIETOJENKÄSITTELY 

d oJrnii3eUla tu tkijalla ja lähes koko muulla .... 'V,, .. .II:lU, .. v .. , ........ , ....... "' ..... u. 

tietokone sovellusohjelmistoineen. Mikr<JtiE~toJk:.orleif;sa 
nyt 386- ja 486-laitteisiin vanhempien IBM 
näillä. Mikrotietokoneiden ohjelmistoissa 
yleistyivät. 

5.4 

Ke!mJlalJllS··hy·drogJratinE:m perusaineisto siirrettiin 
kaJntf:LjäJt:ja;te!m:äältl. Kemialliselle sedimentti- ja vrntpä.ris.töJnyrk!rvatimeis·tolle 

SAS-tiedostorakenteet. 

5.5 KIRJASTO JA 

.~.v'"'''"'"""·u, joten 
vn:yitLO~:tttL.KS:en mukaisesti. 

avulla on tyydytetty klrtasiGos1Ga P1l1Uttuv·Ien JUJ.ka:tsu.]en 
sen on toimitettu laitoksen tutkijoille 
kirjastoista. 

Kirjaston käyttötavoista lainaus on edelleen tieto-
palvelun hyväksikäyttö on tiedostettu laitoksessa Tietopalvelu teki omista 
kokoelmista 62 kirjallisuushakua, joista 26 oli manuaalista. tietokan-
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toihin oltiin yhteydessä 60 kertaa kirjallisuushakua tai kaukopalvelun tarvitsemia 
tarkistuksia varten. 

Kuluneena vuonna on erityisesti paneuduttu kirjasto- ja tietopalvelutoimintojen 
kehittämiseen. Tätä varten perustettiin työryhmä. Työryhmän jättämässä muistios
sa selvitettiin kirjaston ja tietopalvelun tarpeet ja vaatimukset atk-pohjaisellejärjes
telmälle. Työryhmä vertaili tutustumiskäynneinja kirjallisuuden perusteella mark
kinoilla olevia kirjastojärjestelmiä ja päätyi ehdottamaan kirjastojärjestelmäksi 
TRIP-tietokantaohjelmistoa, mikä myös toteutettiin. Näin ollen vuoden lopussa kir
jasto siirtyi uuteen, nykyajan vaatimuksia vastaavaan kehittämisvaiheeseen. 

6. JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA 

Merentutkimuslaitos julkaisee kahta tieteellistä kausijulkaisua. Näistä tär
keämpi on vuonna 1920 perustettu Finnish Marine Research, aikaisemmalta 
nimeltään Merentutkimuslaitoksen J ulkaisu/Havsforskningsinstitu tets S krift, josta 
kertomusvuonna ilmestyivät numerot 258 ja 259. Pienimuotoisemman sarjan nimi 
on Meri, jostajulkaistiin numero 19. Merentutkimuslaitoksen Sisäisestäraportis
tailmestyivät numerot 1/1991-2/1991. TutkimusalusArandanmatkaraportteja, R1V 
Aranda Cruise report, valmistui 6 kpl. 

Henkilöstölehti Pärskeitä ilmestyi kolme ja viikkotiedote Maininki 32 kertaa. 
Laitoksen sarjoissa ilmestyneet artikkelit sekä tutkijoiden julkaisut on lueteltu 

liitteessä 1, yhteensä 85 nimekettä. 
Jääpalvelun suorittaman tiedotustoiminnan tarkoituksena on Merentutkimus

laitoksesta annetun asetuksen mukaisestiantaa tiedotteita ja ennusteita talvimeren
kulun tarpeisiin. Ensimmäinen jäätiedotus talvelle 1990-91 annettiin 26.11.1990 ja 
viimeinen 20.5.1991. Ensimmäinen lämpötilakartta julkaistiin 18.10.1990 ja 
viimeinen jääkartta 20.5.1991. 

7. KANSAINVÄLINENTOIMINTA 

Kansainvälinen yhteistyö laitoksen toimialueella jatkui aikaisempien vuosien 
mukaisessa laajuudessa. Laitos osallistui aktiivisesti Kansainvälisen merentutki
musneuvoston (ICES) toimintaan useissa komiteoissaja työryhmissä. Laitos osallis
tui myös Maailman ilmatieteen järjestön merimeteorologisen komission 
(WMO/CMM) työhön. Hallitustenvälisessä meritieteellisessä komissiossa (IOC) 
Suomi valittiin toimeenpanevaan neuvostoonpohjoismaidenedustajana toiseksi kak
sivuotiskaudeksi. Laitoksen tutkijat osallistuivat aktiivisesti Itämeren merellisen 
ympäristösopimuksen uudistamiseen ja arktisen ympäristösopimuksen valmiste
luun. EY:n tiedeohjelman avautuessa myös EFTA-maille vuonna 1993 edellytyksenä 
on, että kullekin tiedeohjelmalle nimetään vastuutaho. Merentutkimuslaitoksen 
tehtäväksi annettiin vastata meritieteen ja tekniikan ohjelman (MAST) kansallisesta 
koordinoinnista. 

Pohjoismainen yhteistyö laitoksen toimialalla kohdistui meritieteellisten kolle
gioiden toimintaan (NKMB, Nordisk Kollegium för Marinbiolgi, ja NKFO, Nordisk 
Kollegium för Fysisk Oceanografi). Lisäksi vuoden aikana valmistui selvitys pohjois
maisesta arktisesta tutkimusyhteistyöstä ja meriympäristön seurantayhteistyön ke
hittämisestä. 

Laitoksen tutkijat osallistuivat myös useiden hallituksista riippumattomien 
ICSU:n alaisten organisaatioiden toimintaan. 



26 

toimintaan. Viime ...,....., .. "', .... t-.. rv:.•:.rr··n 

mtwdoss:aa:n, se korvattaneen uusilla sornmmksllJla 
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28.1.-28.4. 
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30.5.-7.6. 
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1.9.-31.10. 
14.10.-31.12. 
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'-'"'V.Lj;;,__. Russel (University 
Peter Björnsen (University of '-'VJt-~'"''-·""' ....... ·~"'>'"''' .. , Marine .öiCHOi~Ic<al 
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Liite 1 

Merentutkimuslaitoksen sarjoissa ilmestyneet artikkelit 

Finnish Marine Research 

Seinä, A. & Peltola, J. 1991: Jäätalven kestoaika ja kiintojään paksuustilastoja 
Suomen merialueilla 1961-1990.- Duration ofthe ice season and statistics of 
fast ice thickness along the Finnish coast 1961-1990. - Finnish Mar. Res. 
258:3-46. 

-
11 

- 1991: Jäätalvet 1986-1990 Suomen merialueilla. - Ice winters 1986-1990 along 
the Finnish coast.- Finnish Mar. Res. 259:3-61. 

-
11 

- 1991: Jäätalven kestoaika ja kiintojään paksuustilastoja Saimaalla 1986-1991. -
Duration of the ice season and statistics of fast ice thickness along the Lake 
Saimaa. - Finnish Mar. Res. 259:63-68. 

Meri 

Tulkki, P. 1991: Pohjoiset meret, Luonnonolot ja ympäristökysymykset. -Meri 19:3-
37. 

Sisäinen raportti 

Seinä, A., Grönvall, H., Wang, R., Li, Z. & Liu, Q. 1991: Field experiment on fast ice 
offBayuguan (Liaodong Bay), Bohai Sea. Data report. -Merentutkimuslaitos. 
Sisäinen raportti 1991(1):1-17, liitel. 

Leppäranta, M., Manninen, T., Similä, M., Hallikainen, M. & Toikka, M. 1991: 
PIPOR/Finland: calibration/validation experiment plan.- Merentutkimuslai
tos. Sisäinen raportti 1991(2):1-28. 

Merentutkimuslaitoksen muut julkaisut 

Merentutkimuslaitos. Kertomus toiminnasta 1990. -30 p., liitel. 
Merentutkimuslaitos. Tutkimussuunnitelma vuodelle 1991. -20 p., liitel. 

Merentutkimuslaitoksen tutkijoiden muut julkaisut 

Alenius, P. & Haapala, J. 1991: 120 vuotta suomalaista hydrografista tutkimusta.
Teoksessa: Kanan en, H. (toim. ), XV Geofysiikan päivät Oulussa 14.-
15.5.1991:177-182. 

-"- & Haapala, J. 1991: Variability ofthe hydrography in the Baltic Sea in the20th 
century.- ICES Variabilitysymposium, 5.-7.6.1991 Mariehamn, Åland: Pos
ter no. 12, Session 3. 

*Andersin, A.-B. & Sandler, H. 1991: Macrobenthic fauna and oxygen deficiency in 
the Gulf ofFinland.- Memoranda Soc. Fauna Flora Fenn. 67:3-10. 

* julkaisu mainittu jo aikaisemmissa vuosikertomuksissa. 
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109:397-405. 
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Heinänen, A. & Kuparinen, J. 1991: Response of bacterical thymidine and leucine 
incorporation to nutrient (NH4-N, P04-P) and carbon (sucrose) addition. -
Fifth International Workshop on the Measurement ofMicrobial Activities in 
the Carbon Cycle in Aquatic Environments, Microbial Ecology of Pelagic 
Environments, Helsing!Z$r, Tanska 18.-23.8.1991, poster. 

Helanterä, A., Haahti, H., Juntunen, T., Niemistö, L. & Perttilä, M. 1991: Nutrient 
and trace element concentrations in the Weddell Sea. - FINNARP-89 sympo
sium. Antarctic reports ofFinland, Report no.1:57-67. 

Kahma, K.K. & Calkoen, C.J. Reconciling discrepancies in the observed growth of 
wind generated waves. - J ournal of Physical Oceanography (painossa). 

Kankaanpää, P. 1991: Morphology of sea ice pressure ridges in the Baltic Sea. -
Lisensiaattityö: Helsingin yliopisto, maantieteen laitos. - 119 s. (moniste). 

Kirkwood, D., Aminot, A. & Perttilä, M. 1991: Report on the results ofthe ICES fourth 
intercomparison exercise for nutrients in sea water. - ICES. Cooperative 
research report 174:1-83. 

Kivivuori, L., Lahdes, E.. & Lehti, S. 1991: Survival at elevated temperatures and 
membrane fluidity in an Antarctic amphipod (Orchomene plebs) and Baltic 
isopod (Saduria entomon).- 9. Kansallinen vesieläinten fysiologian ja fysio
logisen toksikologian tutkijakokous, Mekrijärvi 17.-18.10.1991. - Tiivistel
mät: 44-45.- Joensuun yliopisto. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekun
nan raporttisarja N:o 30. 

-"-, Lahdes, E. & Lehti, S. 1991: Temperature tolerance and membrane fluidity of 
the Antarctic amphipod (Orchomene plebs); a comparison with the Baltic 
isopod (Saduria entomon). - Biotieteen päivät 6.-7.6.1991 Helsinki. - Pro
gramme abstracts: 23 (tiivistelmä). 

Kononen, K. & Nömmann, S. 1991: Spatio-temporal dynamics ofthe cyanobacterial 
bloom in the Gulf ofFinland. - Carpenter, E., Capone, D. and Rueter, J. (toim. ), 
Biology and Ecology ofDiatzotrophic Marine Organisms: Trichodesmium and 
other species.- Kluwer Academic Publ., Dordrecht (painossa). 

Kortelainen, P., David, M., Mäkinen, I., Mannio, J. & Poutanen, ~.1991: Organic 
acids: Dissociation and impact on buffer capacity. - Extended abstracts from 
"F!Z$rde-seminar" 1991.- NIVA-Report 1/1991:23-24. 

Kosloff, P. 1991: Structural characteristics ofWeddell Sea ice during the first leg of 
the FINNARP-89. - FINNARP-89 symposium. Antarctic reports of Finland, 
Report No. 1:48-52. 

Kuosa, H. 1991: A bloom of Anabaena lemmermannii (Nostocyphyceae) in the fresh
water reservoir.- Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 67:147-149. 

- " - 1991: Microbes in the pelagic carbon cycle: picoplanktonic algae and heterotrophic 
nanoflagellates in the northero Baltic ecosystem. - Walter and Andee de 
Nottbeck Foundation Sci. Rep. 6:1-14 (väitöskirja). 

-"- 1991: Enumeration ofplanktonic ciliates with epifluorescence microscopy.- Beitr. 
Meeresk. 62:119-121. 

-
11 

- 1991: Picoplanktonic algae in the northero Baltic: seasonal succession and 
flagellate grazing. - Mar. Ecol. Prog. Ser. 73:269-276. 

-
11
-, Alder, V., Bak, R., Becquevort, S., Björnsen, P.K., Kuparinen, J., Mathot, S. & 

Nöthig, E.-M. 1991: Microbes in the Western Weddell Sea.- EPOS Sympo
sium, Bremerhaven, Saksa (tiivistelmä). 
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No. 1:74-81. 

Union: 95. 
& H.S. 1991: Antarctic sea ice tot:>og:rar>hy 

helicopter-borne laser profilometer. -
,.. ...... .,....,"',. .... 0 of Report No. 1:39-43. 
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Leppäranta, M. & Yan, S. 1991: Use ofice velocities from SAR imagery in numerical 
sea ice modeling.- IGARSS'91. Remote sensing: Global monitoring for earth 
management. - 11th Annual International Geoscience and Remote Sensing 
Symposium, Espoo, June 3-6, 1991. -Voi. 3:1233-1237. 

-"-, Askne, J. & Thompson, T. 1991: BEPERS to BEERS- from preparations to 
realization. - IGARSS'91. Remote sensing: Global monitoring for earth man
agement. - 11th Annual International Geoscience and Remote Sensing Sym
posium, Espoo, June 3-6, 1991.- Voi. 3:1205-1209. 

-"-, Lensu, M. & Lu, Q.-M. 1990: Shear flow ofsea ice in the marginal ice zone with 
collision rheology.- Geophysica 25(1&2):57-74, 1989. 

Manninen, A.T. 1991: Incidence angle distribution ofan ice ridge.- Proceeding ofthe 
14th Canadian Symposium on Remote Sensing, Calgary, 6-10 May, 1991: 
319-322. 

- " - 1991: Surface backscattering dependence on various properties of ice ridges. -
IGARSS'91. Remote sensing: Global monitoring for earth management.- 11th 
Annual International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Espoo, 
June 3-6, 1991.- Voi. 3:1219-1222. 

Myrberg, K. 1991: Simulating the climatological flow field of the N orthern Baltic Sea 
by a two-layer model.- ICES C.M. 1991/C:12, 12 p. (moniste). 

Mäkelä, K. 1991: Carbon, nitrogen and sulphur used in evaluation of the nutrient 
status ofthe Baltic Sea.- Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 67:47-53. 

Mäkinen, I., Poutanen, E:_:L. & Toropainen, A. 1991: Humic and lignin compounds in 
the eastern part of the Gulf of Finland. - the Third International Nordic 
Symposium on Humic Substances, August 21-23, 1991 Turku. - Humua
uutiset 3(3):333-338. 

Mälkki, P. 1990: The early membership of Finland in ICES. - Ocean sciences: their 
history and relation to man. - Deutsche Hydrographische Zeitschrift, Ergän
zungsheft. Reih.e B, Nr. 22:319-322. 

-
11 

- 1991: Baltic Sea research: uses, research and global relevance. - U niversitas 
Helsingiensis 1991(1):5-8. 

-"- 1991: Pohjanlahden meriympäristön muuttuminen.- Pohjanlahden meriympär
istön suojelu.: Oulun vesistötutkimuspäivät 9.-10.4.1991.- Vesi- ja ympäris
töhallituksen monistesarja 295:23-28. 

-
11

- 1991: Polarhavens hydrografi.- Nordenskiöld-samfundets tidskrift 50:28-35. 
-

11
-, Vainio, J. & Hatakka, J. 1991: Evolution ofthe surface layer ofthe Weddell Sea 

in summer. - FINNARP-89 symposium. Antarctic reports of Finland, Report 
No. 1:68-73. 

Niemistö, L., Ekebom, J., Ikävalko, J., Katajisto, T., Laine, A., Rissanen, J., Setälä, 
0., Tanskanen, S., Viitasalo, M., Åhman, M. & Niemi, Å. 1991: Sedimentti
kurssi -91.- Kurssimoniste, 6.-11.5.1991 Tvärminne.- 29 p., liitel. 

- " - , Poutanen, E.-L. & Niemi, Å. Sedimentary record of seasonal production and 
geochemical fluxes in the Northern Baltic Proper. Extended abstract. -
Teoksessa: Second Marine Geologia! Conference - the Baltic. - Rostock 1991 
(painossa). 

Nöthig, E.-M., Socal, G., Kuosa, H. 1991: Winter distribution ofphytoplankton in the 
Western Weddell Sea. -EPOS Symposium, Bremerhaven, Saksa (tiivistelmä). 

Pettersson, H. 1991: Suomenlahden maksimiaalto.- Helsingin yliopisto, geofysiikan 
laitos. Pro gradu -tutkielma.- 54 s. (moniste). 
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H. 1991: Suomenlahden maksimiaalto.- H. 
XV Oulussa 14.-15.5. 197-202. 

J. 1991: Tutkijat Etelämantereelle. 

u.u .. u .. u .• a, M. 1991: Statistical comparison of SAR ................ "'"""' 
teristics. Proc. of the 14th Canadian 

6-10 1991: 17-22. 
::;t:3.ti:stiiC!a1 description of sea ice ...... ""n ...... ,." IrLteilSlt;y 

Remote sensing: Global mcmu;onmg 
Annual International Geoscience and Remote i:jens1mg i::Svmtlos:mnn. 
June 3-6, 1991.- Voi. 3:1223-1227. 

Lepp:ar2mta, M., Granberg, H.B. & 
and sea ice 

re!auon:snllP between SAR 
characteristics from BEPERS-88. 

International J ournal of Remo te i::Se:nsJ.ng ~paJnc>ss:3.J 
- " - 1991: The evaluation of two classification to discriminate open water 

and sea ice from SAR image. - 2nd Ice Remote Sensing 
>~v•"r"''"'''"'" Ottawa, Sept. 10-13 1991. - Vol. 1:89-103. 

Savolainen, Pihkala, P., Lyyra, M . 
................ "''"""""' using wind tunnel tests. -Acta PoJ.ytE~chnlca i:jCaJnaJma.vH~a 

Series 117:1-13. 
Leppäranta, M., Ramseier, R., 
1991: A feasibility study of an 

tion. Final report. - European Space _ -,..,-----.1 

Contract No. 9115/90/NL/PP/(SC). 
Karlsson, K. & ~~~~!:.!, 

..,..,., .... ..,~u"' region. - FINNARP-89 syrnpc>snlm. 
No. 1:133-136. 

~~-,,~4~, P., Kosloff, }:. & !&];m§:!:fll!t!!, 
tne~rrr1oa.ynarnliCS of an ice ridge. - .L..I.C'J.>:)J.JLJ.n.J. 

measurements 
,..,,...,. .... ""'i· .. , of Labor-

architecture and maLrute e:ngJmeerJm 14:1-25 

Kosloff, }:., Keiley, R. & ~--,,~4~, P. 1991: Field observations 
in the northern Baltic Sea. - of the 11th International 

Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic LJo:ndltwns, 
1991, St. John's Newfoundland, Canada. Vol. 1:381-400. 

!&]~Iru!t!!, M., P. & Kosloff, 1991: Observations 
structure of fast ice channels in the N orthern Baltic 

•·ua· .. o•+ .. "'ofTechnology, Laboratory ofnaval architecture and ....,.,..,,.,., .. ,..,. ""'' ... 
M-series report 106:1-35 p. 

~~~~, J:. & Krause, G. 1991: On 
tnE~rn1a1 ......,.,, ....... o fronts in the ,__. .. c'OJlJ.J.CA .......... 

~co1o1gy of mesozooplankton in Finland and northern 
role of environmental·ua·r,ah~<:)C! and calanoid eggs 

in term changes.- Lu:;ertsulat:tltyö: tte,IsrngJ.n Vll01Pisto. nv~arc>bliOloe::I~ 
an laboratorio. 20 p. ( + 30 + 11 + 23 

- 1991: Merten likaantuminen ja 
nysosa 2:10241-10245. 
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Jäsenyydet kansainvälisissä tieteellisissä elimissä 

Alenius, Pekka 
Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (International Council for the Explora
tion of the Sea, ICES) 

Working Group on Marine Data Management, jäsen. 

Andersin, Ann-Britt 
Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (Int. Council for the Exploration of the 
Sea, ICES) 

benthosekologinen työryhmä, jäsen 
• Pohjanlahtikomitean Suomen ryhmän biologisen työryhmän jäsen. 

Grönvall, Hannu 
European Group on Ocean Stations, johtokomiteanjäsen 
Suomalais-neuvostoliittolainen tieteellis-teknisen yhteistyösopimuksen alainen 
avaruustekniikan työryhmä, kaukokartoitusjaosto, jäsen 
Maailman ilmatieteellisenjärjestön (WMO) merimeteorologisen komission (Com
mission for Marine Meteorology) jäsen. 

Haahti, Hannu 
SuomenjaN euvostoliiton välinen ympäristönsuojelun sekakomissio 

Suomenlahden vesiensuojelun työryhmä, vesikemian jaos, jäsen 
Suomenlahden vesiensuojelun työryhmä, Suomen osapuolen sihteeri. 

K.ahma, Kimmo 
Nordisk Kollegium for Fysisk Oceanografi, jäsen 
WAM Group (Wave Modelingproject, WAM), kasvukäyräryhmänjäsen 
Marine Information and Advisory Service (MIAS), RNODC (Waves), Suomen 
edustaja. 

Kononen, Kaisa 
Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (Int. Council for the Exploration ofthe 
Sea, ICES) 

Phytoplankton and the management of their effects -työryhmä, jäsen. 
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International Association of the Physical Sciences of the Ocean (IAPSO!IUGG), 
Suomen edustaja 
Merentutkimuksen tieteellisen komitean (Scientific Committee for Oceanic Re
search (SCOR)), Suonlen kansallisen komitean puheenjohtaja 
Arctic Ocean Sciences Board (AOSB), jäsen 
Nordisk Ministerråd, arktisten tutkimusten työryhmä, jäsen 
Etelämantereen tieteellisen tutkimuksen komitean (Scientific Committee on 
Antarctic Research, SCAR), jäsen 

Suomen kansallisen komitean puheenjohtaja 
Pohjanlahtikomitea, jäsen. 
International Arctic Science Committee (IASC), jäsen 
Euromar-yhteistyö, Suomen edustaja neuvostossa 
Council ofManagers ofNational Antarctic Programs (COMNAP), jäsen 
Hallitustenvälinen meritieteellinen komissio (Intergovernmental Oceanographic 
Commission, IOC), hallintoneuvostonjäsen 

Niemistö, Lauri 
• Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (Int. Council for the Exploration of the 

Sea, ICES) 
sedimenttityöryhmä, jäsen 

Baltic Marine Environment (BME) Sediment Baseline Study, valmistelevan 
ryhmän jäsen 

• Euromar (Eureka-projekti EU 37) Suomen ryhmän sihteeri 
Euromar-Boardin varajäsen 

Statens N aturvårdsverk, Marina kommitten, jäsen 
Pohjanlahtikomitea, hydrografian työryhmä, jäsen. 

Perttilä, Matti 

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto Unt. Council for the Exploration of the 
Sea, ICES) 

hydrografinen komitea, jäsen 
Itämeren meriympäristötyöryhmä, jäsen 
sedimenttiryhmän puheenjohtaja 

Pohjanlahtikomitea 
hydrografiatyöryhmä, jäsen 
Pohjanlahtivuosi -91, Suomen osapuolen puheenjohtaja 

Euroopan yhteisön (EY), Directorate of Science, Research and Development 
Marine Monitoring Quality Assurance Steering Group, jäsen. 
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Poutanen, Eeva-Liisa 
Kansainvälinen merentutkimusneuvosto 
Sea, 

merikemian työryhmä, jäsen 
Kansainvälinen humusseura (International Humic Substances .-.rv•u;n·,., 

Sandler, Henrik 
Pohjanlahtikomitea 

vh1~m~;en työvaliokunnan jäsen 
ympäristömyrkkytyöryhmän 

.T.er.YQ, Vappu 
Kansainvälinen merentutkimusneuvosto Council for the Exploration ofthe 

merikemian työryhmä, jäsen 
merisedimenttityöryhmä, jäsen 

Nordisk Standardiseringskommitte för 

työryhmä AG 1-metallit, jäsen 
työryhmä AG2-typpi ja fosfori, 

myrkkytyöryhmä, jäsen 

.T:!Jlkki, Paavo 
Kansainvälinen merentutkimusneuvosto 

Marine Environmental Committee, 

(INSTA 

ICES Group on the Baltic Marine ~nvironme~nt, Suomen ed11st:a1a 
Suomenlahden vesiensuojelun työryhmä, vaJrav:m.I:Jteeniclh 

on~Jou;m:aiCLen ministerineuvosto 
oh.:lol:::;m::nn.en vesiryhmä, .... ...., ................... ., ...... .. 

Meriympäristötutkimusten lW<)rdllnc:nn.tltyöJryh jäsen. 

~~u.,Jukka 

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto 
Sea, 

tietojenkäsittelytyöryhmä, jäsen. 

Council for 
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MÄÄRÄRAHOJEN KÄYITÖ 
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Budjetoitu mk Käytetty mk 

Palkkaukset 13 973 000 12 900 835 
Kulutusmenot 11 050 000 10 889 675 
Maksullinen palvelutoiminta 2 500 000 2 035 664 
Kaluston hankinta 3 400 000 832 900 
Alusten peruskorjaukset 2 000 000 1 017 615 

Lisäksi Merentutkimuslaitos laskutti lähetteiden tilin kautta muita virastoja ja 
laitoksia 3 920 000 mk. 



MERENTUTKIMUSLAITOKSEN 

Mälkki, Pentti 

OSASTO 

Boman, Hanna 
Grönvall, Hannu 
Hietala, Riikka 
Kahma, Kimmo 
Kalliosaari, Simo 
Korhonen, Osmo 
Leppäranta, Matti 
Maunumaa, Matti 
Punakivi, Pekka 
Rapo, Juhani 
Seinä, Ari 
Seppälä, Tuula 
Söderman, 
Tuovinen, 
Vainio, Jouni 
Wathen, Maija-Liisa 

Hannu 

Määräaikainen henkilöstö 

.............. u .. <c ..... , Timo 
Lind~n, Ann-Christine 
Manninen, Terhikki 
.Pru:;an,en, Teppo 
.Pe:tte:rsson. Heidi 

Markku 
Tulkki, 
Väänänen, 

OSASTO 

Perttilä, Matti 

Alenius, Pekka 
Jan-Erik 

...... ".c;u .... ., ... , Hannu 
Juntunen, Tapani 
Kumpulainen, Ritva 
Lemponen, Pirkko 

Mäkelä, Kalervo 
Niemistö, Lauri 
1'J...h.,.,. ... "' Maija 
.t'm.ltane:n, Eeva-Liisa 

Määräaikainen henkilöstö 

Forssk.åhl, Mikaela 
Haapala, Jari 
Leivuori, 
Masuku, 

BIOLOGIAN OSASTO 

Tulkki, Paavo 

Ahlsten, Rauha 
Andersin, Ann-Britt 
Grönlund, Lars 
Huttunen, 
Karjala, Leena 
Kononen,Kaisa 
Kuosa, Harri 
Kuparinen, Jorma 
Lahdes, Eila 
Leppänen, Juha-Markku 
Saesmaa, Soili 
Sandler, Henrik 
Stigzelius, Johanna 
Vartio, Tuovi 

Määräaikainen henkilöstö 

Rantajärvi, Eija 
Välipakka, Pentti 

YLEINEN TOIMISTO 

Eranti, Leena 

Heinänen, 1\JI.,, .. ;.,,f.+-.-. 

Hurskainen, 
Hyvärinen, Eini 
Hänninen, Kaarina 

Roine, Leena 
Ho1mP.ro1$'1. Terttu 

Viskari, Sirpa 
Ylönen, Jukka 
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Määräaikainen henkilöstö 
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