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erentut
kimuslaitoksen toimintakertomus on
sekä muodoltaan että sisällöltään uu
distunut. Uudistuksen tarkoituksena
on antaa lukijalle entistä eloisampi ja
helpommin omaksuttava kuva laitok
sen toiminnasta. Toiminnan pitkäjän
teisyyden vuoksi yksittäisten edistys
askelien arviointi edellyttää työn
taustojen tuntemusta. Siksi uudet tu
lokset on esitetty suhteutettuina pi
demmän ajanjakson kehitykseen.
Olemme kiinnittäneet päähuomion
muutamiin laitoksen tutkimustoimin
nan ajankohtaisiin kysymyksiin, jois
sa on vuoden aikana tuotettu erityi
sen merkittäviä tuloksia. Monialaises
sa tutkimuslaitoksessa tämä merkit
see sitä, että joidenkin muiden alojen
merkittävät edistysaskeleet pitää jo ti
lanpuutteen vuoksi esitellä tulevien
vuosien toimintakertomuksissa.

Vuoden 1992 toimintakertomuksen
aiheina ovat jäätutkimustoiminnan
kehitys, Itämeren pitkäaikaismuutok
set ja uuden biologisen tutkimustek
niikan avaamat uudet näköalat. Yksi
tyiskohtaisemmat tiedot kertomus-
vuoden tutkimushankkeista, tutki
musalus Arandan matkoista sekä tut
kijoiden toiminnasta julkaistaan toi
mintakertomuksen tilasto-osassa, jo
ka ilmestyy englanninkielisenä Me
rentutkimuslaitoksen sarjassa Sisäi
nen raportti/Internal Report.

meren keskivedenkorkeuksien muu
tos on viime vuosikymmeninä kiihty
nyt. Itämeren vedenvaihto, erityisesti
syvänteiden vesien uusiutuminen, oli
vielä vuonna 1992 vähäistä. Heti vuo
denvaihteen jälkeen tammikuussa
1993 tilanne muuttui ratkaisevasti.
Tämän toimintakertomuksen katsaus
Itämeren tilan kehitykseen luo mie
lenkiintoisen pohjan tulevien vuosien
tarkasteluille.

Itämeren planktonin kukinnat ovat
viime vuosina kehittyneet entistä
massiivisemmiksi. Kukintojen haital
lisuusaste on myös lisääntynyt. Viime
vuosikymmenien edistysaskeleet me
ribiologisessa tutkimuksessa ovat
muuttaneet käsitystä meriekosystee
min toiminnasta. Myrkyllisten kukin
tojen tutkimus ja erityisesti sen arvi
ointi, miten ihmisen toiminta vaikut
taa niiden runsastumiseen, edellyttää
monitieteistä tutkimusotetta. Yksi

Vuoden W92 tutkimukset osoittivat
kaukokartoitustekniikan uusimpien
menetelmien soveltuvuuden palvelu-
toimintaan. Euroopan avaruusjärjes
tön ESA:n jäätutkimusohjelmaan liit
tyvä tutkasatelliittien soveltuvuustes
taus jatkuu entistä käytännönlähei
simmin tavoittein. Talven leutous ra
joitti osittain mittaustoimintaa, joten
osa kenttätöistä siirtyi vuodelle 1993.

Vuosikymmenien säännöllinen ve
denkorkeuden mittaus osoittaa, että



toimintaker
tomuksen eri
koisaiheista
käsittelee näi
tä kysymyksiä.

Havsforskningsinstitutets verksamhetsberättelse har för

nyats både till form och innehåll. Avsikten med fömyel
sen är att ge läsaren en levande och lättillgänglig bild av
institutets verbamhet. På grund av att verksamheten hu
vudsakligen omfattar långa tidsperioder fordar utvärde
ringen av enskiida resultat kännedom om bakgrundsdata;
därför har verksamhetsårets resultat ställts i relation till
utvecklingen under en längre tidsperiod. 1 texten har hu
vudvikten lagts vid några akWella frågeställningar, vilka
inom institutets forskningsverksamhet lett till speciellt
intressanta resultat. Inom ett multidiciplinärt institut le
der detta ohjälpligt till att betydande framsteg inom an

dra områden av utrymmesbrist kommer att presenteras
först i kommande verksamhetsberättelser.

Tema för 1992 års verksamhetsberättelse är isforsknin
gens utveckling, långtidsförändringar i Osters
jön samt de framtidsvyer ny teknik öppnat
inom biologisk forskning. Detaljerade uppgif
ter om irets forskningsprojekt, forskningsfar
tyget Arandas expeditioner och de enskiida
forskarnas verksamhet ingår som en statistik
del i den verksamhetsberättelse som kommer
att publiceras på engeiska i Havsforskning

sinstitutets sene Sisäinen raportti / Intemal Re
port.

Forskningsresultaten från 1992 visade an
vändbarheten av de nyaste rönen inom fjärr
karteringstekniken inom serviceverksamheten.
Programmet för testning av radarsatellitemas

lämplighet som utförts i anknytning till ESA
isforskningsprogrammet fortsätter med en me
ra praktisk inriktning än fömt. Den milda ym
tern begränsade dock mätprogrammet, och en
del av fältarbetena kommer att utföras först år
1993.

De regelbundna vattenståndsmätningama från fiere r
tionden visar att förändringen i medelvattenståndet har
intensifierats under de senaste årtiondena. Vattenutbytet i
Ostersjön, speciellt i djupområdena har fortfarande varit

litet under år 1992, Efter årskiftet, i januan 1993, förändra

des situationen radikait. Verksamhetsberättelsens över

sikt av Ostersjöns tillstånd utgör en intressant backgrund

vid utvärderingen av kommande års utveckling.
Algbiomningarna i Ostersjön har biivit allt intensivare

under de senaste åren. Andelen giftiga algblommngar har
även ökat. De senaste årtiondenas framsteg inom marin

biologisk forskning har förändrat uppfattningen om hur
havsekosystemet ftmgerar. Forskningen kring gfffiga alg
blomningar, speciellt uppskattningen av i vilken grad
människans verksamhet påverkar dessa, förutsätter
mångdiciplinär forskning. Ett av verksamhetsberätteisens
tema behandlar dessa frågor.

Det gångna iret har varit ett förändnngarnas år inom
statsförvaltningen. Många reformer, bi.a. övergången till
resultatbudgetering, viiken för institutets del sker år 1993,
för med sig en välkommen utvärdering av linjedragnin

gen för institutets verksamhet. A andra sidan han man
konstatera att det, speciellt när det gäller pianerna för ra
tionaliseringen av statsförvaltningen, har förekommit

ställningstaganden vilka inte till fullo stöder vårt lands
vetenskapliga forskningsverksamhet; delvis har förhål
landet melian innehåll och form förvrängts. Della har,
med skäl, förorsakat oro och osäkerhet i forskarkretsama.
Trots ali osäkerhet har forskningsverksamheten inom ins
titutet utvecklats i en gynnsam riktning. Resultaten visar
att vi står redo att anta vår tids utmaningar såväl i hem
iandet som inom det ökande internationella samarbetet.
För detta viil jag framföra mitt varma tack till institutets
heia personal.

Kulunut vuosi on ollut valtionhal
Jinnossa toiminnan uudelleenarvioin
nin aikaa. Monet uudistukset, kuten
siirtyminen tulosbudjetointiin, tuovat
mukanaan tervetullutta toiminnan
linjausten uudelleenarviointia. Me
rentutkimuslaitos siirtyy tulosbudje
tointiin vuonna 993. Valtionhallin
non ra tionalisoinnin kehittämisessä
on esiintynyt myös kannanottoja, jot
ka eivät kaikilta osin edistä maamme
tieteellistä tutkimusta. Muodon ja si
sällön suhde on ajoittain vääristynyt.
Tämä on aiheuttanut aiheellista huo
lestumista ja epävarmuutta koko tut
kimusyhteisössä. Kaikesta epävar
muudesta huolimatta laitoksen tutki
mustyö on kehittynyt edelleen myön

teisesti. Tulokset osoittavat, että
olemme valmiita ottamaan vastaan
ajan tarjoamat haasteet niin kotimaas
sa kuin avautuvassa kansainvälisessä
yhteistyössä. Esitän siitä parhaat kii
tokseni koko laitoksen henkilökun
nalle.

/1.1 CL(-&L4r

The Annual Report of the finnish Institute of Marine Re
search has been given a new form and content. The pur
pose of this new format is to give the reader a iivelier and
more easily absorbed picture of the functions of the Insti
tule. Because of the institutes long-term operational ba
sis, the assessment of single progressive steps demands
an understanding of the operational background, so new
findings have been presented in relation to Iong-term de
velopment. We have paid major attention to some current
issues relating to the lnstihites research achvihes, which
during the year have yielded particularly significant re
sults; a multioperational research basis means there can
not be room for everything, 50 news of progress in other
fields will appear in future annual reports.

The subjects of the 1992 Annual Report include the de
velopment of ice research, long-term changes mn the Baltic
Sea and new kiiowledge reveaied up by the latest biologi

cal research technology. More detaiied information about
the years research projects, the journeys on the research
ship Aranda and the reseachers’ activities is given in the
statistics section, which is published in English in the in
ternai Report of the Finnish Institute of Marine Research.

Research in 1992 showed the applications for the latest
methods of remote mapping technology. Radar satellite
[esting associated with the ESA Ice Research Programme
will continue with even more practical aims in mmd. The
measurements operations were partially restricted by the
mild winter, which rneans that some of the field work has
had to be shifted 101993.

Regular measurements of water height over several de

cades shows that the change in the average height of the
Baltic sea has accelerated. The change in the sea water,

particarly the renewal of deep-sea plains, was stili slight
in 1992. In January 1993 it was found that the situation
had changed decisively at the end of the previous year.
The review in this Report regarding the environmental

development of the Baltic Sea wili create an interesting
basis for the future observations.

During the last few years, planctonic blooms in the Bal
tic sea have become even more massive. The level of ne
gative effect of the blooms has aiso increased. The deve
lopments in manne biological research over the last few
decades have changed the understanding of the marine
ecosystems operation. Research on toxic blooming and in
particular study of how human activities affect their mc
rease, requires an interdisciplinary research approach.
One of the special subjects in the Report is devoted to the-
se issues.

The past year has been a period of reassessment as re
gards public administration. Many of the reforms, such as
a change to result-based financing, bring welcome direc
tional reassessment. The Finnish Insitute of Marine Re
seach will become a result-based organisation in 1993.
However, during the rationalisation of the pubiic adimi
nistration there have been views expressed that do fbI

entirely promote scientific research in this country. The
relationship between form and content has at times been
distorted, which has caused anxiety and insecurity
among the research community; however, despite this,
there have been positive developments at the institute.
The results show that we are ready to face current chal
lenges both at home and in the emerging international

cooperation. I would like to thank sincerely alI the staff at
the Institute.

4,.. ..

Pentti Mälkki



Itämeren erikoispiirteitä on korostettu monissa
teyksissä. Se on maailman suurimpia murtn,

geologisesti ja eliöstön sopeutumisen kannalta nLT
1

vedenvaihdoltaan rajoitettu ja voimakkaasti ihmisen töl
minnan kuormittama. Näistä syistä Itämeren tutkimus
usein luokitellaan jonnekin limnologian ja valtameritutki
muksen välimaastoon, ei selvästi kumpaankaan.

erentutkimuksen
kehitys on poistanut keinotekoisia
rajoja. Meriveden analytiikka on
kehittynyt yleismaailmallisem
paan suuntaan ja meren liikkeitä
voidaan tutkia menetelmin, joiden
mahdollisuuksista ei vielä muuta
ma vuosikymmen sitten ollut tie
toakaan. Ekologiset ongelmat ovat
samantyyppisiä Itämerellä ja mo
nilla muilla reunamerillä. On pe
rusteltua kysyä, miksei Itämeren
erikoispiirteitä voitaisi käyttää
kansainvälisesti laaja-alaisemman
tutkimuksen mallina.

Itämeren tutkimuksen yhtenä
etuna voidaan pitää toiminnallis
ten mittakaavojen pienuutta: kent
tätutkimusten alue on rajoitetum
pi kuin valtamerillä ja suppeam
malta alueelta saadaan monipuoli
sempaa tietoa. Ilmastollisesti mie
lenkiintoiset jäätutkimukset eivät
vaadi yhtä laajaa tutkimuskoneis
toa kuin jäämerillä. Rannan lähei
syys mahdollistaa luotettavien tu

kihavaintojen teon. Alueen vähäi
nen vedenvaihto valtameren kans
sa poistaa monia tutkimuksen
kannalta työläitä kaukovaikutuk
sia mm. meren liikkeiden ja aallo
kon tutkimuksessa. Itämerta ym
päröivien maiden kuormitustiedot
yhdessä merestä tehtävien havain
tojen kanssa antavat mahdollisuu
den monenlaisiin taselaskelmiin,
joita tutkimuksen lisäksi voidaan
myös välittömästi soveltaa käy
tännön ongelmiin. Pitkäaikaiset
havainnot (vanhimpia jatkuvia ai
kasarjoja on kerätty yli 100 vuotta)
antavat sellaista tietoa luonnon
muutoksista, jota ei mistään muu
alta saada.

Itämeri poikkitieteellisen
tutkimuksen kohteena
Onko Itämeren tutkimuksella laa
jempaa merkitystä valtameritutki
mukselle? Vastausta voidaan etsiä
tieteenaloittain tai, mikä vielä tär

keämpää, poikkitieteellisesti.
Itämerta voidaan fysikaalisessa

tutkimuksessa pitää koealtaana,
joka poikkeaa laboratorioista si
ten, että vaikuttavat ulkoiset voi
mat esiintyvät täydessä mittakaa
vassa, reunaehdot ovat selvästi
määritettävissä ja niiden mutkik
kuutta voidaan säätää aluevalin
nalla. Kenttätoiminnan teho voi
daan yhteistutkimuksin saada pal
jon suuremmaksi kuin valtameril
lä vastaavissa olosuhteissa. Eko
systeemitutkimuksissa voidaan
hyödyntää biologisesti suppeaa
lajistoa, koska systeemi on paljon
yksinkertaisempi kuin valtameri
alueilla. Kemiallisen merentutki
muksen kannalta Itämeren etuja
ovat vähäinen vedenvaihto, tun
netut lähteet ja nielut, ja mahdolli
suus hallitumpaan prosessien tut
kimukseen kuin avoimessa systee
missä.

Poikkitieteellinen tutkimus on
voimistumassa kaikissa Itämerta

A

ympäröivissä valtioissa rajojen
avautuessa. Se voi hyödyntää yk
sittäisten tieteenalojen tuloksia ja
liittää ne sekä teorian että käytän
nön kannalta mielekkäiksi koko
naisuuksiksi. Tätä etua tapaa har
voin muilla alueilla.

Itämerta koskeva tutkimus taijo
aa paljon mahdollisuuksia, joita ei
vielä ole täysin hyödynnetty. Ii
mastollisten ja ihmisen aiheutta
mien vaihtelujen tulokset, meressä
tutkittavat erityisprosessit sekä tu
losten integroiminen kaikkia tie
teenaloja kattaviksi ovat jo nyt
houkutelleet tutkimusryhmiä Itä
merelle. Tämän kehityksen voi
täydellä syyllä odottaa jatkuvan.

Abstrakt

Abstract



Kai sa Kononen

VALLAN
KUMOUS
meriekologjisessa
tutkimuksessa
Itämeri on maailman suurin murtovesialue ja se

poikkeaa monessa suhteessa sekä valtameristä

että makeista vesistä. Tämä Itämeren ainutiaa

tuisuus tulee Hmi sekä vesimassojen ominal

suuksissa ja niiden käyttäytymisessä että Itäme

ren eliöstössä.

Ostersjön, ett ungt hav både ur geoiogisk och
biologisk synvinkel, är en av världens störata
brackvattenbassänger. Ostersjöforskningen har
av tradition klassats som en rnellanform mellan
Iimnologi och oceanografi. Ostersjön kan även
ses som ett experimentområde för många
oceanografiska processer, ett område med vissa
fördelar som saknas i oceanerna. Inom marin
fysik gäiler detta studiet av vågrörelser, av
havsis och delvis även av havens dynamik.
Närheten till land eliminerar vissa effekter,
underlättar observationsverksamheten och gör
databaserna mångsidigare än vad som är
möjligt i oceanforsbingen. Man kan undersöka
olika dynamiska processer med atmosfärisk
inverkan samt även olika randförhåtlanden
genom att välja undersökningsområde i olika
bassänger. Ekosystemanalyserna underlättas av
det låga artantalet i Östersjön. När det gäller
kemiska studier är det möjligt att räkna ut
materiaibalanser eftersom man deis känner till
tiliförsel och utförsel och deis kan behandia
Östersjön som ett siutet system. Interdiciplinär
forskning, som behandlar dessa komplicerade
probiem, har tagit fart i alla Ostersjöländer.
Nya omfattande samarbetsprojekt har ut
vecklats i och med att gränser har öppnats för
forskning under senaste tid. 1 korthet kan man
säga att de möjligheter som ny teknik och

internationelit samarbete förebådar en stark
uppgäng för Ostersjö oceanografin, till nytta för
både regionen och oceanografin i världsom
fattande skala.

The Balfic Sea is both geologically and biologi
cally young, one of the world’s largest brackish
water basins. Shidies of the Baltic are traditio
nally ctassified into intermediate range bet
sveen Iimnology and oceanography. However,
the Baltic Sea can also be considered as an ex
perimental basin for many oceanic processes,
with a definite amount of benefits not found in
the open ocean. Jo marine physics, these inclu
de the study of waves, sea ice and to some ex
tent marine dynamics. The proximity of land
eliminatea some effects, and makes technical
operations easier and data bases more extensi
ve than is possible in the open ocean. Extemal
forcing acts in fuil scale, even boundary condi
tions may be chosen by the choice of subbasin.
Ecosystem analysis is simplified by the limited
amount of species abundant in the Baltic. For
chemical studies, mass balances can be estima
ted because both inputs and outputs are
known, the entire sea can be treated as a closed
system. Interdisciphnary approach to the com
plicated problems is getting momentum in ali
Baltic countries and, due to recent opening of
boundaries, cooperative holistic programmes
are under development. In brief, the
opportunifies provided by developments both
in technology and new era in international
cooperation suggest extensive enhancement of
Baltic oceanography, for the benefit of the
region and oceanography in world scale.

TPilli5 Itämeren eliös
tölle on lajien vähälukuisuus ver
rattuna valtameriin tai makeisiin
vesiin. Tämä johtuu eliöiden huo
nosta kyvystä sietää aihaisia suo

lapitoisuuksia. Sekä makeassa,
suolaisessa että murtovedessä bio
loginen tutkimus on kuitenkin pe
riaatteessa samantyyppistä. Biolo
giset prosessit ovat sinänsä yleis
maailmallisia, mutta suolapitoi
suudeltaan erilaisissa vesiympä
ristöissä prosessien suhteellinen
merkitys on erilainen. Siten Itäme
ren ulappavesien eli pelagiaalin
biologian tutkimuksessa voidaan
hyvin seurata valtameritutkimuk
sen yleisiä kehityslinjoja, mutta
tulosten tulkinnassa on otettava
huomioon Itämeren erityispiirteet.

Eliöitä tutkittiin jo sata
vuotta sitten

Planktoneliöstön tli mikroskoop
pisen pienten kasvien ja eläinten

A

lajikoostumusta selvitettiin Itäme
restä jo 1800-luvulla. Jo tuon ajan
tutkijat havaitsivat planktonlevien
ja eläinten joukossa runsaasti niitä
huomattavasti pienikokoisempia
bakteereita, mutta sen ajan mik
roskoopeilla bakteeritutkimus jäi
vain tämän toteamuksen asteelle.

Planktoneliöiden määrien arvi
ointiin päästiin eläinplanktonin
osalta 1930-luvulla ja kasviplank
tonin osalta 1960-luvulla. Kun Itä
meren suojelusopimus syntyi
1979, tuli kasvi- ja eläinplanktonin
kokonaismäärän ja lajikoostumuk
sen seurannasta tärkeä osa seuran
taohjelmaa. Merentutkimuslaitok
sen aloittamat kasvi- ja eläin
planktonin pitkäaikaishavainto
sarjat alkavat 1960-luvulta ja kuu
luvat tällä hetkellä harvoihin yli
20 vuoden pitkäaikaisaineistoihin
koko maailmassa.

ÖSTERSJÖN - ETT SPECIAL
OMRÅDE ELLER EN MODELL FÖR
OCEANFORSKNING

THE BALTIC SEA - A SPECIAL
SEA AREA OR A MODEL FOR
OCEANIC RESEARCH?



Kuva 1

Menetelmäkehitys ja ilmiöiden
tieteellinen selittäminen käyvät
luonnontieteessä usein rinta rin
nan. Meribiologisessa tutkimuk
sessa vallankumouksellisia mene
telmällisiä uudistuksia olivat ra
dioaktiivisiin merkkiaineisiin pe
rustuvat menetelmät, joista tunne
tuin on 1950-luvulla kehitetty hii
li-14-mittaus kasviplanktonin pe
rustuotannon määrittämisessä.
Sittemmin merkkiainetekniikkaa
on sovellettu useiden alkuainei
den biologisen kierron selvittämi
seen. Merkkiaineiden käyttöön pe
rustuvilla tutkimuksilla kyettiin
selvittämään eliöiden ja niiden
ympäristön välisiä suhteita (ravin
teiden ottoa) sekä eliöiden välisiä
vuorovaikutussuhteita (peto-saa
lissuhteita). Tämä tutkimussuunta
olikin vallitseva meriekologisessa
tutkimuksessa 1980-luvulla.

Epiftuoresenssitekniikkaan pe
rustuvan mikroskopointimenetel
män kehittäminen merkitsi kään
teentekevää uudistusta meriveden
bakteerien tutkimuksessa (kuva
1). Sen avulla on tutkimustulosten
karttuessa selvinnyt, että luonnon
vesissä on keskimäärin miljoona
bakteeria millilitrassa, mikä on
noin tuhat kertaa enemmän kuin
perinteisesti kasviplanktoniin
luettuja eliöitä ja noin kymmenen
miljoonaa kertaa enemmän kuin
eläinplanktonia.

Aineiden kierron tutkimuksissa
on selvinnyt, että erityisesti kesäl
lä bakteerien merkitys aineiden
nopeassa kierrätyksessä on ratkai
seva koko planktonyhteisön kas
vulle.

Tutkimus muutti
käsityksiä vapaan
veden ekosysteemistä

Edellä kuvattujen havaintojen
merkitys pelagiaaliekologiselle
teorianmuodostukselle oli mullis
tava. 1980-luvulle asti energian
virta luonnonvesissä kuvattiin
klassisen saalis-saalistaja-ketjun
avulla, jonka perustan muodosta
vat yhteyttämiskykyiset kasvi
planktonlevät (kuva 2). Levistä
ajateltiin energian siirtyvän suu-

rella hyötysuhteella eläinplankto
nille ja vain murto-osan energiasta
menevän ekosysteemin muille eli
öille. Vallinneen käsityksen mu
kaan bakteerit olivat vapaan ve
den alueella kiinnittyneet kuollei
sun partikkeleihin. Nyt tiedetään,
että valtaosa vapaan veden bak
teereista ei ole kiinnittynyt mihin
kään.

Uusilla menetelmillä kertyneet
tulokset eivät sopineet klassisen
ravintoketjun teoreettiseen kehyk
seen. Selvisi, että vapaan veden
bakteerit eivät vain hajota kuollut
ta ainetta vaan ovat vesiekosystee
missä myös keskeisessä osassa
energian siirrossa ja ravinteiden
kierrätyksessä. Seurauksena oli ra
vintoketjuajattelun korvannut
uusi teoria mikro-organismien
muodostamasta ravintoverkosta,
jossa bakteereilla on keskeinen
rooli (kuva 2).

Vaikka 1980-luvun teoreettisen
mullistuksen lähtökohtana olikin
bakteerien ja muiden perinteisessä
pelagiaalitutkimuksessa huomiot
ta jääneiden pienten eliöiden mer
kityksen selvittäminen, ovat sen
seurausvaikutukset koko pelagi
aaliekologisessa ajattelutavassa
huomattavasti laajakantoisemmat.

\\ k. / MIKROBI
SILMUKKA

;/.;

Enemmän
ennustamattomia
planktonkukintoja

Planktonlevien massaesiintymät,
kukinnat, ovat vesien vuodenai
kaiskiertoon luonnollisena kuulu
via ilmiöitä. Itämeressä jotkut ku
kinnoista, kuten kasviplanktonin
kevätkukinta, toistuvat vuodesta
toiseen jokseenkin samaan aikaan
ja yhtä voimakkaina. Toiset taas,
kuten loppukesän sinilevä- eli
syanobakteerikukinta, toistuvat
vuodesta toiseen, mutta niiden
voimakkuus vaihtelee huomatta
vasti sekä eri vuosina että meren
eri osissa. Lisäksi silloin tällöin,
esim. poikkeuksellisten sääolosuh
teiden seurauksena saattaa esiin
tyä yllättäviä kukintoja, jotka juuri
yllätyksellisyydestään johtuen
voivat olla seurauksiltaan tuhoi
sia. Näin kävi vuonna 1988 Katte

I.

Meriveden bakteereja ku
vattuna epifluoresenssi
mikroskoopilla.

Fig.]

Eptflttoresensmikroskop
bild av bakterier 1 havs
vattnet.

Bacteria seen in sea water
usilzg eptfluorescence
microscopy

gatissa, jolloin Chrysochrornulina
popytepis-siimaeliö aiheutti kala
kuolemia laajoilla alueilla ja sai ai
kaan huomattavia taludellisia va
hinkoja Norjan kalanviljelykselle.

Ennen 1980-lukua ajateltiin ve
sistön rehevöitymisen etenevän
ravinnekuormituksen seuraukse
na suoraviivaisesti. Ajateltiin, että
mitä enemmän ravinteita veteen
joutuu, sitä vihreämmäksi vesi
muuttuu. Nyt ymmärretään, että
luonnontieteeffiset ilmiöt eivät ole
lineaarisia. Itämeren rehevöity
miskehitykseen sovellettuna tämä
kaaosteoreettinen tarkastelutapa
merkitsee sitä, että ravinnekuor
mituksen lisääntyessä nimen
omaan planktonkukinnat voimis
tuvat, niiden kesto pitenee, fre
kvenssi lisääntyy ja ennustamatto
mien kukintojen todennäköisyys
kasvaa.

Kukintojen voimakkuus
ja myrkyflisyys
vaihtelee

Myrkylliset sinileväkukinnat oli
vat menneenä kesänä poikkeuk
sellisen paljon esillä tiedotusväli
neissä. Syynä oli se, että usean

Kuva 2

Kaaviokuva itämeren eliöiden muodos
tamasta ravintoverkosta, jossa on kaksi
vaihtoehtoista energian siirtymisreittiä:
pienetiöiden muodostama silmukka ja
suurempien planktonetiäinten muodos
tama saalistusketju.

fig 2

Shema över den petugiska näringsked
Jan Ostersjön visande työ alternativa
rtaterför energiöveijöring: deis den pä
mikro-organismernas verksamhet
haserade mikrobtoopen, deis den
klassiska predator/byte iiäringskedjan.

A schematic’ modet of the pelagiutfood
web in the Baltic Sea. Energy is trans
ferred through tuo ulternative puth
ways: the nzicrohiat loop composed hy
smatt organisms and the grazing food
chain composed by lurge zooplankters.

kehittyminen helpotti
selvitystyötä

Se mm. pakotti pelagiaalibiologit
laajentamaan näkökulmaansa
omaa, usein kapeaa erikoisalaa
laajemmalle - tarkastelemaan va
paan veden eliöitä toistensa kans
sa tiiviissä vuorovaikutuksessa
olevana verkkona.

SAAL)STUSRAVINTOKETJU

III
IV
V
VI
VII
DCC

Kasviplankton
Mesoeläinplankton
Kalat
Pikokasviplankton
Bakteerit
Siimaeliöt
Mikroeläinplankton
Liuennut eloperäl
nen hiili
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Kuva 3

Itämeren yläpuolelta MM
BUS-7 satelliitilla otettu ku
va, jossa veden pinnalle ker
tyneet sinileväkukinnat näky
vät kettaisina.

Fig. 3

NIMBUS-7 satellitbild Oy

blågrö,zalgblomning i Oster
siön.

A NIMBUS-7 satellite image
ofblue-green algal blooms
in the Baltic Sea.

vuoden tauon jälkeen voimakkaita
kukintoja havaittiin Suomenlah
den länsiosissa aina Porkkalan
niemeen saakka. Yllä oleva Itäme
restä otettu satelliittikuva (kuva 3)
näyttää selvästi, kuinka suuri sini
leväkukinnan voimakkuuden
vaihtelu meren eri osissa on.

Sinileväkukinnoista Itämeressä
on kirjoitettu jo 1800-luvulla, joten
ilmiö ei ole uusi. Merentutkimus
laitoksen keräämät pitkäaikaisha
vaintosarjat osoittavat, että eri
vuosina vaihtelu kukintojen voi
makkuudessa on erittäin suuri.
Viimeaikaiset tutkimukset osoitta
vat, että kukintojen voimakkuutta
ja mm. myrkyllisyyteen vaikutta
vaa lajikoostumusta säätelevät si
nileväsolujen tasolla tapahtuvat
reaktiot, sinilevien ja muiden
planktoneliöiden väliset vuorovai
kutussuhteet, sääolosuhteet, Itä
meren hydrografiset erityispiir
teet, ravinnekuormitus, Itämeren
ja Pohjanmeren välinen veden-
vaihto - ts. prosessit, joiden aika-
ja tilaskaala ulottuu yksittäisestä
solusta koko mereen. Kukintoja
tutkivat meribiologit ovatkin jou
tuneet laajentamaan tarkastelunä
kökulmaansa vielä entistäkin laa
jemmalle - kattamaan biologisten
ilmiöiden lisäksi kemiallisen ja fy
sikaalisen meritieteen alueita.

Itämeren “krooninen
tauti”

Myrkyllisiä sinileväkukintoja voi
daan pitää’Itämeren kroonisena
tautina’. Myrkyllisyyden aiheutta
ja, Nodutaria spunhigena on erityi
sesti Itämeren suolapitoisuuksiin
sopeutunut laji, joka Itämeren li
säksi muodostaa kukintoja vain
harvoilla, suolapitoisuudeltaan
Itämerta muistuttavilla alueilla.

Sinileväkukinnat ovat epämiel
lyttäviä, mutta jokavuotisen esiin
tymisensä takia ne voidaan enna

Päätöksenteon uudet
haasteet

Meriympäristöä koskevan päätök
senteon perustana tulisi olla tie
teellinen arvio eri päätösvaihtoeh
tojen ympäristövaikutuksista.
1980-luvulla tapahtunut merieko
logisen ajattelutavan muutos luo
uuden haasteen päätöksenteko
prosessiin. Suoraviivaisen ‘toi
menpide-seuraus’-analyysin uu
deksi ulottuvuudeksi tulisi ottaa
arviointi siitä, missä määrin kehi
tys on ennustettavissa. Itämeren
kehityksen ennustettavuuden ar
viointi on vaativa haaste tutkijoille
ja se tulee tällä vuosikymmenellä
entistä voimakkammin korosta
maan poikkitieteellisen tutkimus-
otteen tärkeyttä Itämeritutkimuk
sessa.

DEN MARINA EKOLOGISKA
FORSKNINGEN GENOMGÅR
EN REVOLUTION

Det marina ekologiska tänkesättet har
genomgått en revolutionerande
förändring under W80-talet. Insikten
om den starka metaboliska koppiingen
metian de minsta aigerna, inkiusive
bakterierna är en av de intressantaste
upptäckterna, vilken lett till uppkom
sten av en ny teon om hur det marina
ekosystemet fungerar.

De mekanismer som regierar giftiga
algblommningar i o]ika typer av eko
system ar ett annat forskningsområde
som stått i fokus för forskningen under
1980-talet. 1 Östersjön är blågrönalgs
blommningarna de enda regelbundet
förekommande algblomningar vilka är
potentiellt hälsovådliga. En utvärde
ring av möjligheterna att förutse
Östersjöns utveckling kopplad till ut
vecklingen av nya åtgärdsstrategier
utgör en ny utmaning för både forska
re och politiker.

A REVOLUTIONARY CHANGE
IN MARINE ECOLOGICAL
THINKING

The article describes the revolutionary
change in marine ecological thinking
during the 1980s. The recognition of
trophic relationships and tight metabo
lical couplings between the smallest si
ze group of plankton including bacte
ria was the most important scientific
discovery leading to a new theory of
ecosystem funcöoning.

Another important field of scientific
interest dunng the 1980s was the study
of the mechanisms controlling harmful
aigal blooms in different ecosystems.
ln the Baltic Sea the toxic cyanobacte
rial blooms are the only regularly oc
durring blooms that pose a potential
health hazard. Assesment of predicta
bility in conjunction with decisions
about management strategies ts a new
challenge issued to scientists and poli
ticians.

koida ja niistä voidaan varoittaa
- Ahstrakt Abstract

ts. luomalla hyvia seuranta- ja va
roitusjärjestelmiä niiden kanssa
voidaan elää riskittä. Huolestutta
vampaa Itämeren tilan kehityksen
kannalta olisi ennustettavuuden
väheneminen, jonka seurauksena
muiden levien muodostamat yllät
tävät, mahdollisesti myrkylliset
kukinnat lisääntyisivät.

AIHEESTA ENEMMÄN:
Heinänen, Anne 7992: Bacterioplankton ir the open BaIt Saa. — Finnish Marine Research
260:1—30, liitel. fvitöskirja).

Kcrione,j, Kaisa 7992: Dynamics 07 the toxic cyanobacterial bk)oms in the Baltic Saa. — Finnish
Mar:ne Research 261:1—36, liitel. (väitöskirja).

A



Ann-Britt Andersin
Henrik Sandier

ITÄMEREN 1 ILA

f’Iappikato sinänsä on
luonnollinen ilmiö Itämeressä ja
aiheutuu erikoisesta pohjatopo
grafiasta ja ilmastollisista olosuh
teista. Nämä erityispiirteet on tun
nettu jo pitkään, sillä pohjanlähei
sen veden happipitoisuutta on mi
tattu jo 1800-luvun lopulta lähtien,
ja ensimmäiset rikkivetyhavainnot
tehtiin 1930-luvulla. Suomessa nä

mä mittaukset aloitettiin jo Venä
jän vallan aikana Suomen tiede-
seuran alaisuudessa toimivan
“Hydrografis-biologiset merentut
kimukset” -nimisen laitoksen toi
mesta. Merentutkimuslaitos on
jatkanut näitä mittauksia. Tänä
päivänä mittaukset ovat erityisen
tärkeitä, koska Itämerta kuormit
tavat suuret ravinnemäärät lisää
vät entisestään hapenkulutusta
pohjalla.

Itämeren yhteys Pohjanmereen on
varsin matala, mikä haittaa veden
vaihtoa. Itämerta onkin verrattu
suureen vuonoon, joka on yhtey
dessä Pohjanmereen Kattegatissa
kolmen kapeahkon, matalan ja
pitkän kanavan kautta. Lukuisien
jokien vuoksi makean veden va
lunta on suuri, ja Itämerestä ulos-

--
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päin suuntautuva vähäsuolainen
pintavirtaus on suurempi kuin
epäsäännöllinen Tanskan salmien
kautta sisäänftileva suolaisemman
veden virtaus. Suolainen vesi on
huomattavasti raskaampaa ja va
joaa Itämereen tullessaan pohjalle
aiheuttaen kerrostuneisuuden.

Syvissä altaissa vesimassojen
syys- ja kevätkierrot eivät ulotu
raskaamman veden kerroksiin.
Niiden hapensaanti riippuu riittä
vän suurista hapekkaan ja suolai
sen veden sisäänpurkauksista, jot
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Korkeamman elämän edellytyksiin meren pohjalla

kuuluu veden rttävä happipitoisuus. Tämän päivän

Itämerta kuvaa se, että noin kolmannes meren poh

jasta kärsii happikadosta ja tätä seuraavasta ajoittai

sesta rikkivedyn esiintymisestä pohjanläheisessä ve

sikerroksessa.

Jikl

Suolaisen veden sisään
purkauksetja Itämeren
happikato
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Vuoden 1992 aikana tutkimusalus Aranda oli merellä 161 päivää.
Havaintoasemia kertyi kaikkiaan 732. Arandan matkoilla tutkittiin
mm. jäätä perämerellä, otettiin Itämeren suojelusopimuksen mukai
set kemiatlis-biologiset seurantanäytteet, selvitettiin sedimentin
radioaktiivisuuden mittausmenetelmiä, Suomenlahden tilaaja jat
kettiin Pohjanlahti-vuoden -91 tutkimuksia.

ka pystyvät korvaamaan vanhan
hapettoman veden. Sisäänvirtaava
vesi ei kuitenkaan yleensä ole tar
peeksi suolaista korvatakseen ras
kaan stagnaatioveden (seisovan
veden) varsinaisen Itämeren sy
vänteissä. Tämä johtuu siitä, että
suolaisuus laskee matalalla kyn
nysalueella paikallisten tuuliolo
suhteiden yleensä sekoittaessa
pinta-ja pohjaveden.

Isoksi (major) puissiksi määritel
lään vesimassa, jonka suolaisuus
ja happipitoisuus on korkea ja jo-

ka virtaa Itämereen täyttäen Dars
sin ja Drogdenin kynnysalueiden
koko poikkileikkauspinta-alan
useana päivänä. On useita ennak
koehtoja, joiden tiedetään olevan
välttämättömiä tai ainakin edulli
sia näille “puisseille”. Tärkeimpi
nä pidetään voimakkaita, useita
viikkoja kestäviä länsituulia, ma
talaa vedenkorkeutta Itämeressä
“pulssin” alkuvaiheessa sekä Kat
tegattiin kerääntynyttä suolaisem
paa vettä.

Suotaputsseja
rekisteröity lähes sata
vuotta

Suolaisen veden sisäänvirtauk
sia on rekisteröity majakkalaiva
“Gedser Revillä” Darssin kynnyk
sellä aina vuodesta 1897 vuoteen
1967. Päivittäisten lämpötila- ja
suolaisuushavaintojen perusteella
on arvioitu sisäänvirtauksien kes
tot, joista on voitu päätellä pulssi
en intensiteetti.

Tämän vuosisadan suurimmat
sisäänvirtaukset ovat tapahtuneet
vuosina 1913 ja 1951-52. Vuoden
1913 sisäänvirtausta seurasi pitkä
stagnaatio, jonka aikana suolai
suus laski Gotlannin syvänteessä.
1920- ja 1930-luvuilla havaitut si
säänpurkaukset eivät kyenneet
uusimaan Gotlannin altaan pohja-
vesiä, mikä johti alhaisiin happiar
voihin. Vuonna 1932 Merentutki
muslaitoksen silloinen johtaja
Gunnar Granqvist teki ensimmäi
sen rikkivetyhavainnon Gotlannin
syvänteestä. Suuri osa Itämeren
pohjanläheisistä vesimassoista uu
siutui vasta 1930-luvun lopulla ta
pahtuneiden useiden sisäänpur
kauksien yhteisvaikutuksesta.

Toisen maailmansodan aikana
havaintoja ei tehty, joten niiden
vuosien kohdalla on havaintosar
jassa valitettava aukko. Suurin täl
lä vuosisadalla havaittu sisään
purkaus tapahtui talvella 1951-52.
Tämä “jättiläispulssi” on nähtävis
sä jyrkästi kohoavan suolaisuuden
lisäksi selvästi paranevina happi
oloina. Tätä edelsi ilmeisesti sarja

puisseja alkaen vuodesta 1948.
Suuri suolaisuuden nousu vahvis
ii kerrostuneisuutta, joka johti pit
kään stagnaatiokauteen ja siitä
johtuvaan rikkivedyn muodostuk
seen. Tätä veden uusiutumista
seurannut stagnaatio katkesi vasta
1968-72, kun kymmenen sisään
purkauksen sarja paransi happi
oloja etenkin eteläisellä Itämerellä.
Vuosien 1973 ja 1976 yksittäiset
suuret pulssit ylläpitivät kohtalai
sia happioloja Gotlannin syvän
teessä koko 1970-luvun, mutta tä
män jälkeen pohjavedet eivät ole
uusiutuneet. 1980- ja 1990-luvun
stagnaatiokauden johdosta suolai
suus on pudonnut vuoden 1951 si
säänpurkausta edeltäneelle tasol
le. Vaikka alueet, joilla rikkivetyä
havaitaan, ovat supistuneet, niin
pitoisuudet ovat tällä hetkellä kor
keammat kuin koskaan aiemmin.

Suuri pulssi
vuodenvaihteessa
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Suurten Itäniereen tulleiden suo
laisen veden ptilssien vesinzäärä
(km3) vttosina 1897— 1993.

Fig. 1

Votymerna (km3) av dc stora
sctltvatteninj?ödena till Östersjön
underperioden 1897— 1993.

The volumes of the taige pulses
ofhigh salme water (km3) into
the Battu Sea during the perioid
1897— 1993..
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Nykyään sisäänvirtaukset rekis
teröidään Tanskan salmiin ankku
roiduilla automaattipoijuilla. Tam
mikuussa 1993 myrsky- ja matala
painejakson aikana havaittiin
kymmenen päivän ajan suolaisen
veden sisäänvirtaus, jonka muka
na Itämereen virtasi yhteensä noin
250 km3 Pohjanmeren vettä. Itä
meren yli 120 m syvien alueiden
kokonaistilavuus on noin 410 km3,
joten kyseessä on todella merkittä
vä yksittäinen puissi. Sen vaiku
tukset näkyvät vasta kuukausien
kuluttua. Osittaisen takaisinvir

tauksen ja alkusekoittumisen
vuoksi kuitenkin vain n. 1/3
Itämeren syvänteiden vedestä
uusiutuu
kerrallaan.
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...Itämeren happiolot

Kuva 2

Merentutkimuslaitoksen ke
räämä suolaisuuden pitkäai
kaisvaihtelua pintavedessä ja
200 m:n syvyydessä kuvaava
havaintosarja Gotiannin itä-
puolelta.

Fig. 2

Långtidsvuriationer i salt
halten öster oni Gotland vid
ytan och på 200 meters djup
enligt Havsforsknings
institutets observationer.

Long-term variations iii the
satinity east ofGotland
(su,frice and 200 m)
according to the data of the
Finnish lnstitute ofMarine
Research.

Kuva 3

Itämeren pohjatiläheisen ve
den happiotot eri vuosina
(kunkin vttoden huonoin tilan
ne). Mustat alueet: rikkivetyä
ja violetit alueet: happea alle
2 mt/l.

Fig. 3

Syresituationen i det botten
nära vattenskiktet under olika

(sämsta situationen under
respektive år). De svarta om
rådena: svavelväte och de
violetta områdena: syre
mindre än 2 mt/l.

Oxygen conditions in the Bal
tic Sea in different years
(rnost unfrivourable co,zdi
tions during each year).
Black areas: hydrogen sulp
hide and tilac areas: oxygen
less than 2 ml/l.
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VUOSI

b

Vuosi 1967.
1960-luvun alkupuoliskolla suolaisuuden
kerrostuneisuus oli hyvin silmiinpistävää
vuosien 1951-52 puissin seurauksena. Hap
piolotkin olivat vielä melko hyvät.

Vuosi 1972.
Pohjoisella Itämerellä on huonot happiolot
huolimatta vuosina 1968-72 havaitusta kym
menen pulssin sarjasta.

Vuosi 1982.
Vuoden 1976 sisäänpurkauksen jälkeen seu
rasi usean vuoden stagnaatiovaihe. Vuonna
1982 pohjanläheisen veden happiolot ovat
yhtä huonot kuin 1960-luvun lopulla.

Vuodet 1987 ja 1992.
Suolaisuus on edelleen laskenut, koska huo
mattavia suolaisen veden sisäänpurkauksia
ei ole esiintynyt. Tämän seurauksena suolai
suuden harppauskerros on vajonnut syvem
mälle, ja vesimassojen sekoittuminen on te-
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Kuva 4

Pohjantäheisen veden
(>69 m) suolaisuuden ja
happipitoisuuden vaihtelut
asemalla LL 7 Suomenlahdel
ta 1913-1992.

fig. 4

Variationer i salthalt och sy
rehait i det bottennära vat
tenskiktet ( > 69 m) på station
LL 7 1 Finska viken 1913-
1992.

Long-term variations in the
salinity and oxygen concent
rations of the bottom water
(>69 m) at station LL 7 in
the Gulf of Finland in 1913-
1992.

• Suolaisuus, 0/00 — Happi, mI/1

Hydrografiset tapahtumat varsinaisella Itä
merellä heijastuvat myös Suomenlahdelle.
Suolaisen veden puissit aiheuttavat suolai
suuden nousun varsinaisen Itämeren sy
vänteissä. Tämän jälkeen seuraa suolaisuu
den ja happipitoisuuksien aleneminen, jot
ka ovat osoitus stagnaatiosta. Yllä oleva ku
va esittää suolaisuuden ja happipitoisuu
den pitkäaikaisvaihtelut asemalla LL7, Hel
singin edustalla. Täällä asti havaitaan
1930-, 1950- ja 1960-lukujen stagnaatiokau

Abstrakt

SYRESITUATIONEN
1 ÖSTERSJÖN

En förutsittning för högre liv p havsbottnen är
att det finns tillräckligt syre. 1 dag lider c. 1/3 av
egentliga Ostersjöns bottnar av syrebrist och tidvis
förekomst av svavelväte. Syrebrist är ett naturligt
fenomen i Ostersjön, som primärt beror på botten
topografin och klimatförhållandena. Djupområ
denas stagnerade vatten kan förnyas endast ge
nom kraftiga inflöden av salt, syrerikt
Nordsjövatten. Ett av de största infiödena ägde
rum 1913. Pä detta infiöde följde en lång stagna
tionsperiod, och år 1932 gjorde Gunnar Granqvist,
HfI:s dåvarande chef, de första observatjonerna
av svavelväte 1 Gotlandsdjupets bottenvatten. Det
största hittilis observerade infiödet, som ägde mm
vintern 1951-52, åtföljdes åter av en stagnahons
period. Denna stagnation bröts inte förrän 1968 då
en serie inflöden under perioden 1968-1972 förny
ade bottenvattnet i Ostersjöns djupområden. Tack
vare två större infiöden 1973 och 1976 var sy
reförhålandena under 1970-talet hllftedsställande.
Efter är 1976 löijde en stagnahonsperiod som va
rade ända in pä 1990-talet. 1 januari 1993 registe
rades ett infiöde, som antas vara stort iiog att
förnya Gotlandsdjupets vatten. följderna av detta
jnflöde kommer vi att kunna se under kommande
ar.

A

sien vaikutukset.
Itäisen Gotianninaltaan vesi uusiutui edel
lisen kerran 1976-77 talvella, ja nykyinen
stagnaatiokausi on jatkunut tästä lähtien.
Tätä nykyä veden paikallaanoloa on kestä
nyt nIIn kauan, että vesi on hiljalleen “ma
keutunut” ja kerrostuneisuus heikentynyt.
Tämä on edesauttanut sekoittumista ja pa
rantanut pohjanläheisten vesien happioloja
erityisesti Suomenlahdella, missä pohjaeläi
miii taas esiintyy kaikkialla.

Abstract

THE STATE Of BALTIC SEA - OXYGEN
CONDITIONS

A prerequisite of higher life on the bottom of the
sea is that the concentration of oxygen m the water
is sufficiently high. Today, about one third of the
bottoms of the Baltic Sea suffer of oxygen deficien
cy and temporary occurrence of hydrogen sulphi
de jo the bottom water. Oxygen deficiency is a na
tural phenomenon jo the Baltic Sea, caused by the
particular bottom topography and the climatic
conditions. The stagnant waters in the deep basins
can be renewed only by a vast overflow of highly
saijne and oxygen rich water from the North Sea.
One of the largest inflows during the present cen
tury occurred jo 1913. The renewal of the bottom
waters were followed by a iong stagnation period
and jo 1932, Gunnar Granqvist, at that time djrec
tor of the FIMR, made the first observation of hyd
rogen sulphide in the bottom waters of the Got
land Deep. The iargest registered inflow occurred
jn 1951-52, again followed by a long stagnation pe
riod. Thjs stagnation was not broken until 1968-72,
when a series of ten jnflows renewed the bottom
waters. Due to two large jnflows (1973, 1976) the
rest of the 1970s are characterized by satisfactory
oxygen conditions in the Baltic Sea. The jnflow jo
1976 was again foliowed by a long stagnafion pe
riod, lasting the whole 1980s. In January 1993 ao
inflow was registered that is assumed to be large
enough to renew the bottomwater jn the Gotland
Deep. The effects of thjs inflow on the Balltic Sea
can be seen during the years to come.
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Vuosi 1977.
1970-luvun suuret pulssit paransivat poh
janläheisiä happioloja. Vaikka alhaisten
happipitoisuuksien alueita havaittiin edel
leen laajalti, rikkivetyä esiintyi varsin niu
kasti.

hostunut. Happiolot ovat huomattavasti pa
rantuneet varsinaisen Itämeren pohjoisosis
sa. Suomenlahdella huonoja happioloja ha
vaittiin vain suualueella. Rikkivetyä ei ole
havaittu vuoden 1982 jälkeen.



Matti Perttilä

Vien 1991 ja 1992 aikana
tutkimusalus Aranda on toteutta
nut Suomenlahdella laajaa tutki
musohjelmaa. Sen tavoitteena on
selvittää Pietarin jätevesien ja Laa
tokan valumaalueen vaikutusten
leviämistä Suomenlahdella, sekä
ravinnekuormituksen, sedimen
taation ja vedenvaihdon merkitys
tä alueen ainetaseissa. Selvityksen
on mahdollistanut Venäjän omak
suma myönteinen suhtautuminen
tutkimuslupa-anomuksiin itäisellä
Suomenlahdella.

Laaja vatuma-atue
kuormittaa

Yksittäisistä Suomenlahtea kuor
mittavista tekijöistä merkittävin
on Pietarin ja Nevajoen yhteisvai
kutus. Tämä näkyy esimerkiksi
liukoisen nitraattitypen jakaumas
sa. (Kuva)

Suomenlahden valuma-alue on
hyvin laaja, noin viisinkertainen
koko Suomenlahden pinta-alaan
verraten. Valuma-alueella sijaitsee
suuri osa entisen Neuvostoliiton
tuotantolaitoksista, joiden jätevesi
en puhdistustekniikka on vielä
varsin puutteellista. Lisäksi lah
den pohjukassa asustaa viisimil
joonainen pietarilaisväestö ilman
kunnollista jätevesienpuhdistus
tekniikkaa. Sekä Suomi että Viro

Itämeren
vedenvaihdosta
ongelmia

Suomenlahden ja varsinaisen Itä
meren välillä ei ole kynnystä. Var
sinaisella Itämerellä vallitsee voi
makas vesimassan kerrostunei
suus. Valuma- ja sadevedestä etu
päässä alkunsa saanut 70-80 met
rin syvyinen pintakerros on vähä
suolainen, ja siis selvästi kevyem
pää kuin sen alla sijaitseva syvän
veden kerros, jonka pääasiallinen
lähde on Pohjanmeri. Kerrosten
välinen tiheysero estää ilmakehän
hapen siirtymisen syvän veden
kerrokseen. Kuollut orgaaninen
aines, planktonmateriaali, vajoaa
kuitenkin läpi koko vesimassan.
Tämä aines on lähinnä hiiltä, sisäl
täen myös ravinteita. Hiili palaa
ts. yhdistyy hapen kanssa hiili
dioksidiksi kuluttaen näin kaiken
ympäröivän hapen. Koska riittä
vän voimakkaita Pohjanmeren
pintaveden pulsseja tulee erittäin
harvoin, vain muutama vuosisa
dassa, kuluu pohjanläheisen vesi-

kerroksen happi nopeasti iop
puun. Hapen loputtua alkaa meri-
vedessä aina oleva sulfaatti rea
goida hiilen kanssa, muuntuen it
se myrkylliseksi rikkivedyksi.

Varsinaisen Itämeren pohjanlä
heisessä vesikerroksessa on nykyi
sin runsaasti rikkivetyä. Koska
Suomenlahden ja varsinaisen Itä
meren välillä ei ole kynnystä, tä
mä syvävesi saattaa pulpahtaa
Suomenlahdelle aiheuttaen kalo
jen ja pohjaeläimistön kuoleman.

Vaikka Suomenlahden tilan
muuttumista on seurattu jo kauan,
ei tulevaisuuteen tähtääviä ennus
teita pitäisi tehdä vain jo tapahtu
neita muutoksia tarkastelemalla.
Ainoa tapa kunnollisen ennusteen
aikaansaamiseksi on muodostaa
alueelle matemaattinen malli, jos
sa otetaan huomioon ekosystee
min sisäiset ja sitä kuormittavan
ympäristön väliset, erilaiset kuor
mitusprosessit kuten sedimentaa
tio, typensidonta sekä vedenvaih
to osa-alueiden välillä.

Pietarin ja Nevajoen yhteiskuor
mitus on suuri osatekijä, mutta
myös varsinaiselta Itämereltä tule
va ainemäärä on huomattava. Ny
kyisen havaintoaineiston nojalla
päästään tilannetta lähes tyydyttä
västi selittävään ainetaselaskel
maan.

Ii

Totalkväve i ytvattnet u,zder
vintern 1992 — 93.

Total lzitrogen in the surface
water in the winter 1992 — 93.

Abstrakt

FINSKA VIKENS TILLSTÅND -

NÄRSALURENDER

Utgående från data ftån och mcd 1964 har
modelleringsarbeten av närsaltbalanser
samt omfattande undersökningar av
närsalthalterna i olika delar av Finska vi-
ken utförts. En stor mängd ny information
har erhållits sedan Aranda år 1991 för
första gången fick tillstånd att ta både vat
ten- och sedimentprov i de inre delama av
finska viken, på dåtida sovjefiskt vatten.

Kvävehaltema visar en ökande trend un
der perioden 1964-92. Under de senaste
åren verkar det dock som om trenden
utjämnats. Fosforhalterna har däremot
minskat. När man betraktar den areella
fördelningen av närsalter i Finska viken ser
man tydligt inverkan av den stora belast
ningen i den innersta delen av viken.

Den beräknade fosforbudgeten i Finska
viken balanseras av en uppskattad ge
nomsnitttig sedimentation av fosfor. När
det gäller kväve ger en kombination av
uppskattad sedimentation och uppgiftema
om tiliförsel och utförsel ett överskott av
kväve vilket ackumuleras i vattnet. Dessa
beräkningar stämmer väl överens mcd den
ökande kvävetrenden i Finska vikens vat
ten.

SUOMENLAHDEN
TILA

Suomenlahden merialue on vaikeassa tilanteessa

kahdesta syystä. Toinen tekijä on maalta tuleva ihmi

sen aiheuttama ja luonnollinen ravinnekuormitus, toi

nen aiheutuu vedenvaihdosta varsinaisen Itämeren

kanssa.

tuovat myös oman osansa kuor
mitukseen, vaikka Suomessa asu
tuksen ja teollisuuden jätevesien
puhdistustekniikka onkin kan
sainvälisesti verraten varsin kor
kealla tasolla.

/

Kokoizaistyppipitoisuus talvi-
kautena 1992 — 93 pintuvedessä.



Jouni Vainio

on the data collected since 1964 on
imary nutrients in the Gulf of Fin
n extensive shidy of the distribution
iodelllng has been carried out. A sub
al amount of new information has
oIlected since 1991, when R/V Aran
ts ailowed for the first time to sample
and sediments in the sea area of the
r Soviet Union.
nitrogen content over the years has

mcteasing. This trend shows a recent
tng out. Fhosphoms has been deaea
Areal distribution of the nutrients in

the significance of the discarges in
stern end of the Gulf.

phosphorus budget can be balanced
rling ao average rate of sedimentation,
ii when appiied together with ali the
input and output terms for nitrogen
a budget in which a surpius of nitro

ccumu1ates jo the water. The caicula
urpius is well in accordance with the
rved increasing trend ovet the years.

Ensimmäisenä
maailmassa

Ensimmäiset järjestelmälliset ha
vainnot jääoloista tehtiin Suomes
sa vuonna 1897, joskin klimatolo
gisia jäähavaintoja oli tehty jo
vuonna 1846 - ensimmäisenä maa
ilmassa. Aluksi tutkimus kohdis
tui jään alueellisen ja ajallisen
esiintymisen selvittämiseen, mutta
jo vuosisadan vaihteessa huomio
ta kohdistettiin myös jään raken
teen tarkasteluun.

Suomen itsenäistyttyä ja Meren
tutkimuslaitoksen siirryttyä uu
den itsenäisen valtion laitokseksi
19. marraskuuta 1918, tuli jääha
vaintotyöstä yksi laitoksen tär
keimmistä toimista.

tehtävänä oli tehdä jääoloja koske
via havaintoja siinä laajuudessa,
että jälkeenpäin pystyttiin ilmoit
tamaan vallinnut jäätilanne missä
hyvänsä merialueemme osassa
minä tahansa ajankohtana. Jääti
lannetta koskevia muistiinpanoja
varten valittiin sopivia kohtia pit
kin rannikkoa, mikäli mahdollista
siten, että havaitsijoiden näköpiirit
koskettivat toisiaan. Havaintoja
tehtiin päivittäin, ja tärkeimmiltä
havaintopaikoilta liitettiin mu
kaan kartta, josta ilmeni jään le
vinneisyys ja laatu. Lomakkeet
postitettiin perjantaisin Jääosastol
le, missä tiedot koottiin ja niistä
piirrettiin seuraavan viikon alussa
jäätilannekartta, joka vastasi per
jantain oloja. Ensimmäinen Me
rentutkimuslaitoksen jääkartta
piirrettiin tammikuun 17. päivänä
vuonna 1919.

Jäätiedotusta suurelle
yleisölle

Jäähavaintoja tehtiin 1920- ja
1930-luvuilla lähes sadalla havain
topaikalla pitkin Suomen rannik
koa. Lisäksi jäänmurtajat jo silloin
lähettivät ‘Talatta”-nimisiksi kut
suttuja viestejä jäänmurtajatoimin
nasta ja jääoloista. Tässä yhteydes
sä mainittakoon, että ainoa viesti-
yhteys jäänmurtajiin oli Merentut

kimuslaitoksen oma radioasema.
Näiden, nykyäänkin käytössä ole
vien tapojen lisäksi, suomalaiset
kauppalaivat oli asetuksella vei-
voitettu pitämään Itämeren alueel
la liikkuessaan jääpäiväkirjaa, jo
hon kirjattiin havainnot jäistä. Jää
päiväkirjat oli rangaistuksen uhal
la toimitettava heti aluksen sata
maan saapumisen jälkeen Meren
tutkimuslaitokselle. Tämä tapa oli
käytössä yli puoli vuosisataa, ja
siitä luovuttiin vasta 1970-luvulla.

Kun havaintoverkosto vuoden
1919 alussa oli saatu toimimaan,
ryhdyttiin havaintojen saantia no
peuttamaan. Tällöin turvauduttiin
puhelimeen. Tiedotusten ajankoh
taisuus parantui ja niitä alettiin le
vittää myös suuren yleisön kes
kuuteen. Tammikuun 31. päivästä
vuonna 1919 alkaen lähetettiin
perjantai-iltapäivisin pääkaupun
gin päivälehdistölle perjantain jää-
suhteita kuvaava yleiskatsaus. Ra
diossa aloitetiin jäätiedotusten
lukeminen vuonna 1927.

Kansainvälistä yhteis

Vuodesta 1921 alkaen Itämeren
valtiot ovat vaihtaneet keskenään
jäätietoja. Näin luotiin pohjaa yhä
jatkuvalle kansainväliselle yhteis
työlle jäätiedotustoiminnassa.

ÄÄTI EDOTUS
TOIMINTA
SUOMESSA

Suomen pohjoinen sijainti ja ainutlaatuinen rannikko-

saaristo, jonka uonne on talvisin aivan toinen kuin

jäättömänä vuodenaikana, ovat syynä siihen suureen

mielenkiintoon, jota Suomessa jo vanhastaan on tun

nettu jäähän.

/
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äätutkimuksen päämääränä
maassamme on alusta asti ol

1t talvirneriliikenteen edistämi
nen. Talvimerenkulun kehittymi
nen ja siihen liittynyt jäänmurtaji
en hankkiminen tekivät jäähavain
totyön välttämättömäksi.

Abstract

‘EVELOPMENT 0f PRIMARY
IENTS IN THE GULF OF FINLAND

työtä

Havainnot kartalle
Alkujaan Jääosaston yhtenä pää-
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Talvisodan päättymispäivänä
julkaistu jääkartta.

Iskarta publieerad samma
dag vinterkriget siutade.

lee chart published on the
last day of the Winter War.

Vuonna 1938 Merentutkimuslai
toksen toimesta järjestettiin ensim
mäinen “Baltialainen jääviikko”.
Tällöin tehtiin kaikissa Itämeren
maissa merellä jäähavaintoja sa
manlaista järjestelmää noudattaen.
Vaikka talvi 1937/38 oli hyvin
leuto, osoitti viikosta saatu koke
mus tällaisten viikkojen tarpeelli
suuden jatkossakin. Toinen maail
mansota kuitenkin keskeytti tä
män yhteistoiminnan kokonaan.

Marraskuun 30. päivänä 1939
syttyneen talvisodan takia Meren-
tutkimuslaitos siirrettiin turvaan
Turkuun. Turussa henkilöstön
päätehtävänä oli jäätiedotusten
antaminen sotilasviranomaisille.
Seikkaperäisellä jäätiedotuksella
oli suuri merkitys sekä meriran
nikkomme puolustuksessa että
talvimeriliikenteen ylläpitämises
sä ulkomaiden kanssa. Sodanai
kaisten talvien poikkeuksellinen
ankaruus korosti jäätiedotusten
merkitystä.

Nopeasti normaali-
oloihin

Ensimmäisenä sodanjälkeisenä
vuotena 1945 laitoksen toiminta
alkoi palata normaalioloihin ja
seuraavan talven aikana se oli

normaalin laajuista. Liittoutunei
den valvontakomissiolle annettiin
jäätilannekatsauksien ja -ennustei
den lisäksi lukuisa määrä tieteelli
siä selvityksiä.

Vuonna 1948 jäähavainnointi
työtä laajennettiin lentotiedustelu
jen avulla. Lentokoneita jäätilan
teen havainnoinnissa oli käytetty
jo lähes kolmen vuosikymmenen
ajan, mutta vasta 1940-luvun lo
pulla toiminnasta tuli säännöllistä.

Vuonna 1954 Merentutkimuslai

tos kutsui Itämeren ympärysvalti
oiden jääpalveluviranomaiset Hei
sinidin kokoukseen, jonka tulokse
na oli yksimielinen päätös kolmi
numeroisesta tiedotuskoodista se
kä Maailman ilmatieteen järjestön
uuden jäänimistön mukaisesta
kieliasusta. Täma ‘Itämeren koo
diksi’ kutsuttu koodi otettiin käyt
töön Itämeren piirissä syksyllä
1954. Tämä oli perustavanlaatui
nen toimi Itämeren jäätiedotusten
yhdenmukaistamiseksi.

Satelliittiaikaan

Jääpalvelutoiminnan suurimpia
uudistuksia olivat sateillittikuvien
käyttöön saaminen 1960-luvun lo
pulla sekä jään liikkeiden mate
maattisen ennustusmallin käyt
töönotto 1970-luvun lopulla.
Oman satelliittikuvien vastaanot
toaseman Jääpalvelu sai keväällä
1981. Lähiajan suurimpia uudis
tuksia tulevat olemaan jääkartto
jen piirron siirtäminen tietoko
neelle sekä lähivuosina käyttöön
tulevien tutkasatellilttien kuvien
saaminen Jääpalvelun käyttöön.
Tämän takia Merentutkimuslai
toksen jäätutkijat ovat viime vuo
sina keskittyneet tutkimuksissaan
jään ja lumen pinnan ominaisuuk
sien mittaamiseen. Tutkimukset
kuuluvat osana Euroopan ava
ruusjärjestön ESA:n kansainväli
seen PIPOR-ohjelmaan (Program
me for International Polar Ocean
Research). Saatuja tuloksia käyte
tään tutkittaessa ERS-1 satelliitista
saatavien SAR-tutkakuvien sovel
tuvuutta jääpeitteen ominaisuuk
sien kartoitukseen. Lisäksi laajojen
kenttämittausten avulla pyritään
parantamaan tutkasignaalin takai
sinsironnan matemaattista mallia.

3

ISTIÄNSTEN 1 FINLAND

Isforskningens historia i Finland börjar re
dan 1846 då man som första land i väriden
gjorde klimatologiska isobservationer. De
första organiserade observationerna gjor
des år 1897. Vintersjöfartens utveckling
och den därmed sammanhängande an
skaffningen av isbrytare gjorde isobserva
tionsarbetet absolut oumbärligt.

Efter det att Finland biivit självständigt
och Havsforskningsinstitutet (HFI) biivit
en institution i den nya självständiga sta
ten den 19 november 1918, blev istjänsten
en av instihitets viktigaste uppgifter.

Havsforskningsinstitutets första iskarta
ritades den 17. januari 1919.

Från och med den 31 januari 1919 skicka
des varje fredag eftermiddag till huvud
stadens dagspress en generail översikt av
isläget. Israpporten i rundradion togs i
bruk 1927.

Under hela andra världskriget fungerade
istjänsten som förut, men informationen
stod enbart till militär- och andra myn

digheters förfogande.
Den utförliga israpporteringen hade stor

betydelse såväl för vårt lands kustförsvar
som för upprätthållandet av vintersjöfar
[en till utiandet. De ovanligt kalla krigs
vintrarna underströk ännu israpporterin
gens betydelse.

Under den första efterkrigsvintern, 1945,
började institutets verksamhet återgå till
det normala och under följande vinter var
verksamheten normal.

En av de största innovationerna inom is
tjänsten var att kunna utnyttja satellitbil
der i siutet av 1960-talet. På våren 1981 fick
istjänsten en egen satellitbildmottagare. 1
en nära framtid kommer den största ut
vecklingen att ske inom överföringen av is
kartans framställande till en workstation
samt mottagandet av biider från radarsa
tellit.

ICE INFORMATION SERVICE IN FIN
LAND

The history of ice research in Finland starts
already in the year 1846, when for the first
time in the world climatological ice obser
vation took place. The first organized ob
servahons about ice conditions were made
1897. The development of winter shipping
and obtaining of icebreakers made the
work with ice observations truly necessa
ry.

After Finland became independent and
the finnish Institute of Marine Research
(FIMR) became an instihition of the new
independent state on the I9th of Novem
ber 1918, the observation of ice became one
of the mos important tasks of the Insfihite.

The first ice chart of the FIMR was drawn
on the I7th of January 1919.

From the 3lst of January 1919 onwards
every fnday aftemoon a general survey of
the ice conditions was sent to the daily
newspapers of the capital city. A verbal ice
report on the radio was introduced in
1927.

During the whole Second World War the
lce Service was in operation as before, but
the information was distributed only to
military and other authorities. The detailed
ice reports had huge importance both for
the defence of our coast line and for main
taining the naval connection with foreign
countries. The exceptional severity of the
winters during the war still heightened the
importance of the Ice Service.

The first year after the war the activity of
the Insfitute began to return to normal and
the following winter the activity was nor
mal.

One of the biggest innovations in ice ser
vice work was getting the use of satellite
images at the end of the 1960s. In the
spring of 1981 the Ice Service got its own
receiving station for satellite images. ln the
near future the biggest innovahons will be
transferring the drawing of ice charts to
workstation as well as the Ice Service recei
ving the images from the radar satellites,
which will be taken into use within the
next few years.
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Tkiakseen 1700- ja 1800-
luvun jääoloja Merentutkimuslai
toksen jääosaston johtaja Risto Jur
va keräsi tietoja useista eri lähteis
tä. Hän tutustui Suomen majakoi
den päiväkirjoihin, kävi läpi Suo
messa ilmestyneiden sanomalehti
en vanhimmat vuosikerrat sekä
tutustui lukuisiin ulkomaisiinläh
teisiin. Merkittyäänkaikki saata
vissa olevat havainnot karttoihin,
hän suurta kokemustaan hyväksi
käyttäen interpoloi ja ekstrapoloi
tiedot yhtenäisiksi jääkartoiksi.
Apunaan hän käytti myös ilman
lämpötilahavaintoja, jotka korre
loivat hyvin Itämeren suurimman
vuotuisen jääpeitteen laajuuden
kanssa.

Keräämistään tiedoista Jurva
valmisteli histogrammin Itämeren
suurimmasta vuotuisesta jään laa

ISTÄCKETS STÖRSTA ÅRLIGA
UTSTRÄCKNING 1 ÖSTERSJÖN

För att utforska isläget under 1700- och
1800-talet samiade chefen för isavdelnin
gen vid Havsforskningsinstitutet, Risto
Turva informationer från olika källor. På
basen av den ihopsamiade informafionen
framställde Jurva ett histogram över
istäckets största årliga utsträckning i
Ostersjön Histogrammet visar isvintrarna
1720/21 - 1941/42. På istjänsten har man
fortsatt denna tabeli så att den omfattar
observationema ända till denna dag.

Då man befraktar bilden bör man bära i
minnet att den tidigaste utsträckningen av
istäcket endast är en uppskattning och
först då flygrekognoseringar blev
ailmänna på 1920-talet och speciellt då sa
telliter blev ailmänna under de senaste år
tiondena kan istäckets utbredning obser
veras exakt. Heit jämförbara är sälunda
endast data från den sista 5 —6 årtiondena.
1 sin heihet ilustrerar histogrammet dock
väl isvintrarnas föränderlighet inom

D Ostersjö området.

THE EXTENT OF THE LARGEST ANNU
ALICE COVER IN THE BALTIC SEA

In order to research the ice condifions in
the 1700s and 1800s Risto Jurva, head of
the ice department of the finnish Insfitute
of Marine Research, collected information
from several sources. From the collected
information Jurva prepared a histogram of
the extent of the largest annual ice cover in
the Balhc Sea. The histogram is picturing
the ice winters 1720/21 - 1941/42. At the
Ice Service it has been continued so that it
contains the observations to this day.

Studying the diagram it is to he remem
bered that the earliest extensions are just
estimates, and only after reconnaissance
flights became general in the 1920s, and es
pecially after satellites came into general
use in the last decades, the extent of the ice
cover can be exactly observed. Thus the
Iast five, six decades of the column can be
considered fully comparable. However, in
general the histogram gives a good picture
of variability of ice winters in the Baltic

Itämeren suurin vuotuinen
jääpeitteen laajuus (km2)
jäätatvina 172] - 1992.

Den maximata isutbredningen
i Ostersjön (km2) under is
vintrarna 1721 - 1992.

The maximum ice extent of
the Battic Sea (km2) during
ice winters 1721 - 1992.
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Abstrakt Abstractmä aineisto paloi kokonaisuudes
saan. Ainoa jälkipolville jäänyt
suuren työn osa on painoon toimi
tettu histogrammi, joka kuvaa
jäätalvia 1720/21 - 1941/42. Tätä
pylväikköä on Jääpalvelussa jat
kettu niin, että se käsittää havain
not aina tähän päivään saakka
(alla oleva kuva).

Kuvaa tarkasteltaessa on syytä
muistaa, että varhaisimmat laa
juustiedot ovat vain arvioita. Vas
ta lentotiedustelun yleistettyä
1920-luvun aikana ja varsinkin sa
telliittien yleistyttyä viime vuosi
kymmeninä voitiin jääpeitteen
laajuus havainnoida tarkasti. Näin
ollen voidaan vain pylväikön vii
meisiä viittä, kuutta vuosikym
mentä pitää täysin vertailukelpoi
sina. Kokonaisuudessaan histo
grammi kuitenkin kuvaa hyvin

juudesta ja toimitti kuvan pai- jäätalvien vaihtelevuutta Itämeren
noon. Valitettavasti kevään 1943 alueella.
ilmapommituksissa Jurvan kerää-
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Räaikaisimmat havainto
sarjat Hangosta osoittavat, että
keskivedenkorkeus Itämerellä on
viimeisimmän viidentoista vuo
den aikana ollut 90 % todennäköi
syydellä korkeampi, kuin vuoteen
1975 jatkuneen tasaisen muutok
sen perusteella olisi ollut odotetta
vissa.

Maan kohoamisesta johtuen kes
kivedenpinta Pohjanlahden alu
eella laskee maan suhteen, mutta
Suomenlahden rannikolla veden-
pinnan nousu on jo samansuurui
nen. Satojen vuosien aikaskaalassa
maankohoaminen ja valtameren
pinnankorkeuden vaihtelut vai
kuttavat merkittävästi vedenkor
keuteen Suomen rannikolla. Mut
ta tarkasteltaessa asioita kymme
nien vuosien jaksoissa, näkyvät

?L

veden suolaisuuden, tuulten ja
muiden sääilmiöiden muutokset
keskiarvoissa paljon suurempina
kuin valtameren pinnan ennustet
tu muutos. Nämä lyhyemmän ai
kavälin tekijät näyttävät myötä-
vaikuttavan kuvassa havaittavaan
Itämeren vedenpinnan ennustet
tua nopeampaan nousuun.

Aivan viime vuosiin asti Itäme
ren vedenpinnan nousun kiihty
minen on peittynyt muutaman
vuoden mittaisten satunnaisten
vaihteluiden alle. Näiden vuoksi
pitkäaikaiset muutokset tulevat
näkyviin vasta vuosikymmenen
tai parin kuluttua alkamisestaan.
Se, kuinka pian pitkäaikaiset
muutokset ovat havaittavissa,
riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka
kauan sitten havainnot on aloitet

Prognoses:
high estirnate - red,
best estirnate - green,
Iow estimate - litac.
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LMASTON
MUUTOS

ALKAA NÄKYÄ
vedenkorkeus .II

havainnoissa
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1 Imastonmuutoksen vaikutuksesta on valtamerien

pinnan ennustettu nousevan. Todennäköisimpänä

pidetään noin 60 cm nousua seuraavan sadan

vuoden aikana. Kuluvan vuosisadan aikana nou

su on ollut noin 10 - 20 cm, Tästä huolimatta Suo

men rannikolla vedenkorkeus on maan suhteen

tasaisesti laskenut 1970-luvulle asti, koska maa

on täällä kohonnut vedenpintaa nopeammin.

lasaiseen laskuun on nyt tullut muutos.

0.3 m
Maankohoamisen vaikutuksesta

02 m vedenkorkeudet Suomen ranni
koifia ovat maanpinnan suhteen
laskeneet tasaisesti 1970-luvulle

0.1 m asti. Viime aikoina tässä tasai
sessa laskussa on tapahtunut

0 muutos, joka 90 % todennäköi
syydellä johtuu muusta kuin
sattumasta. Ennustekäyrissä on

1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 sekä maankohoamisen vaikutus
että valtamerien nousuennuste
(ICPP, 1990) otettu huomioon.Vedenkorkeus Hangon mareografilla. Vattenståndet vid Hangö rnareograf.

Selitykset:
vuosikeskiarvo - vaalean sininen,
15 vuoden tiukuva keskiarvo - tum
mansininen.

Ennusteet:
ytäarvio - punainen,
paras ennuste - vihreä,
ala-arvio - violetti.

Mean sea tevel at Hanko lide gauge.

Förklaringar:
årsmedeltal - ljusbtått,
15 års giidande medelvärden -

mörkblå.
Prognoser:

högsta estirnat - rött,
bästa estirnat - grönt,
lägsta estimat - violett.

Explanation:
Annital mean - light blue,
15 years moving average - dark
btue.



Situnnittelukuva Hel
singin mareografista
vuodelta 1904.

Planeringsritning över
Helsingfors rnareograf
från år 1904.

Plan drawing of the
Helsinki tide gauge
from the year 1904.

tu ja kuinka luotettavia ne ovat.
Suomen ensimmäinen jatkuvasti

rekisteröivä tarkka vedenkorkeus
asema eli mareografi perustettiin
Hankoon jo vuonna 1887. Seuraa
va asema rakennettiin Helsingin
Kaivopuiston kärkeen vuonna
1904. Jos nämä mareografit olisi
perustettu esimerkiksi vasta 1930-
luvulla, ei nyt havaittua vedenpin
nan nousun kiihtymistä vielä voi
taisi pitää 90% todennäköisyydel
lä varmana.

Vedenkorkeuspalvelu, joka pal
velee rannikoilla tapahtuvaa ra
kentamista ja merenkulkua, on
järjestetty siten, että vedenkor
keushavaintoja rekisteröidään
säännöllisesti kolmeltatoista pit
kin Suomen rannikkoa sijaitseval
ta vedenkorkeusasemalta. Aluksi

Medelvattenståndet samt 15 års
glidande medelvärden för vat
tenståndet vid Hangö mareograf
visar en konstant sjunkande
trend fram till år 1975. Detta he
ror på att den globala höjningen
av vattenytan varit långsamma
re är landhöjningen vid Finlands
kuster. Under de senaste åren
har denna jämt sjunkande trend
förändrats. Sannolikheten för att
det finns en annan förklaring till
denna förändring än slumpen är
i detta nu 90 %. Prognosen för
framtiden är baserad på en jämn
landhöjning och den estimerade
globala höjningen av världsha
vens yta (IPCC, 1990).

ITÄMEREN VEDEN-
KORKEUSVAIHTELUT

VUONNA 1992

Itämeren pinta oli vuonna 1992 kor
keimmillaan tammikuun alkupuo
liskolla, jolloin se oli yli puoli metriä
keskiveden yläpuolella. Marras-jou
lukuussa vedenpinta oli 20-40 cm
keskiveden yläpuolella.

Aihaisimmillaan Itämeren pinta
oli alkukesällä, jolloin pinta oli 10-
30 cm keskiveden alapuolella.

Suurimmat vedenkorkeuden vaih
telut esiintyivät Suomenlahdella
tammikuussa sekä loka-marraskuun
vaihteessa ja Pohjanlahdella marras-
joulukuussa. Tammikuun 17. päivä
nä vesi laski Haminassa 145 cm kah
deksassa tunnissa ja nousi sen jäl
keen 165cm 14 tunnin aikana.

mareografit rekisteröivät veden
korkeushavainnot piirturipaperil
le, mutta vuonna 1983 aloitettiin
tosiajassa tapahtuvan tietokone
pohjaisen tiedonsiirtojärjestelmän
asentaminen. Nykyään lähes kaik
ki mareografit välittävät havain
not suoraan Merentutkimuslaitok
selle ja lisäksi seitsemään niistä on
asennettu automaattinen puhelin
vastaaja. Tämän lisäksi on
olemassa matemaattinen malli lä
hiajan vedenkorkeuksien ennusta
miseksi.

Suurelle yleisölle vedenkorkeus
tiedot luetaan päivittäin Yleisra
diossa säätiedotusten yhteydessä
sekä näytetään teksti-TV:ssä.

The annual mean sea level and
the 15 year moving average from
the tide gauge at Hanko show a
consistent falling trend up to
1975, because the rise in the glo
bal mean sea level has been sio
wer than the land upheaval
along the Finnish coast. Recently
this steady long-term trend has
changed, and the probabiity that
this change is not caused by ran
dom ftuctuations has now risen
to 90 %. The predictions for the
future are based on a steady
isostatic rise and on the predic
ted rise of the global mean sea le
vel (IPCC, 1990, Burinesses-as
Usual scenario, High, Best esti
mate and Low).

Jäätalvi 1991/92 oli erittäin leuto. Pe
rämeren pohjoisosaan jäätä alkoi
muodostua marraskuun puolivälissä
normaaliin aikaan. Jäätyminen oli kui
tenkin vähäistä aina joulukuun loppu-
puolelle saakka marras-joulukuulla
vallinneen keskimääräistä lauhem
man sään vuoksi. Tammikuun loppu
puolella ja helmikuun alkupuolella
jäätyminen oli vähäistä.

Talven maksimitilanne saavutettiin
helmikuun 21. päivänä, jolloin jääpeit
teen ulottuvuus oli 66 000 km2 (kuva).

Jäät lähtivät Selkämeren ja Suomen
lahden länsiosan saaristosta maalis-

The ice winter 1991/92 was a very
mild one. The fteezing ui the archipe
lago area in the northern Bothnian
Bay began in the middie of November
at the normal time. In the other sea
districts the freezing began approxi
mately one month later than average.
Out at sea the Bothnian Sea, the Aland
Sea, the main part of the Archipelago
Sea and the western Gulf of Finland,
as well as the Balfic proper remained
free from ice all winter. The most ex

tensive ice conditions were reached
on 2lst of February, when the extent
of the ice cover was 66 000 km2 (fig.).
At the thickest the fast ice was 50-60
cm in the Bothnian Bay and 30-40 cm
ui the eastem Gulf of Finland.
The breakup of the ice was approxi
mately one week earlier than average.
The durafion of the ice winter was 6-
10 weeks shorter than average in ali
the sea districts.

JÄÄTÄLVI 1991/92
kuun loppupuolella noin viisi viikkoa
keskimääräistä aiemmin. Muilta alu
eilta jäät lähtivät noin viikon keski
määräistä aiemmin. Viimeiset jäät su
livat toukokuun loppupuolella.

Kiintojään paksuus vaihteli Suo
menlahden länsiosan 10-25 cm:stä Pe
rämeren pohjoisosan 50-60 cm:iin.

Jäätalven kesto oli kaikilla merialu
eilla kuudesta kymmeneen viikkoon
keskimääräistä lyhyempi. Poikkeus
oli Perämeren pohjoisosan sisäsaaris
to, missä jäätalvi oii noin 10 päivää
keskimääräistä lyhyempi.
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Isvintern 1991/92 var mycket mild. 1
norra Bottenviken lade sig isen i skär
gårdsområdena i normal tid i medlet
på november. 1 de övriga havsområ
dena lade sig isen ungeför en månad
senare än normait. De öppna delarna
av Bottenhavet och Finska viken,
egentliga Ostersjön, Alands hav och
den största deien av Skärgårdshavet
var isfria heia vintern. Istäcket nådde

sin största utsträckning den 21 fehru
ari d 66000 km2 (bild) var istäckt.
Den maximala istjockleken var 50-60
cm i Bottenviken och 30-40 cm i den
östra delen av Finska viken. Isloss
ningen skedde cfrka en vecka fidigare
är normalt. Isvintems längd var 6-10
veckor kortare än i medeltal i alla
havsområden.

THE ICE WINTER 1991192
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Merentutkimuslaitoksen toiftflnta-ajatuksena on meritietee
sen perustiedon tuottaminen käytännön tarpeita ja yhteis
kunnan päätöksentekoa varten. Tämän toiminta-ajatuksen
toteuffamiseksi laitos tekee ja edistää tieteellistä tutkimus-
ja kokeilutyötä, joka kohdistuu pääasiassa Itämeren luon
nontieteellisiin ominaisuuksiin.

Henkilöstö

Kertomusvuoden aikana laitoksen vakinaisen henkilö
kunnan määrä oli 70, josta neljä oli työsopimussuhteisia.
Virkojen määrä kasvoi yhdellä, kun laitos sai tielaitokses
ta virkasiirtona tilastoasiantuntijan viran.

Muun kuin vakinaisen henkilökunnan henkilötyövuosi
en sallittu määrä oli 15. Kausi- ja ruuhka-apulaisten työ-
panos oli vähän yli 6 henkilötyövuotta. Maksullisen pal
velutoiminnan osuudesta (7 henkilötyövuotta) jäi runsas
kolme vuotta käyttämättä. Laitoksen sivutoimisten ha
vaitsijoiden lukumäärä oli 197.

Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminta muodostaa seuraavat kuusi
avaintulosaluetta:

- meren liikkeiden tutkimukset

- jääpeitteen ja tämpötalouden tutkimukset

- globaaliseen muutokseen liittyvät tutki
mukset

- meren ainetaseet

- Itämeren ekologia ja

- palvetututkimukset.

Tutkimustoiminta ei luonteensa vuoksi ole
suoraviivaisesti mitattavissa, vaan tulokselli
suuden arvioinnissa olennaista on toiminnan
vaikuttavuus ja laatu sekä kansallisesti että
kansainvälisesti. Vuoden aikana tehdyt koti
maisten tavoitteiden mukaiset tutkimukset saa
tiin toteutetuiksi suunnitelmien mukaisesti. Sa
moin kansainväliset tutkimushankkeet onnis
tuivat odotuksia vastaavasti. Julkaisutoiminta
kokonaisuudessaan oli edellisen vuoden mää
rällisellä tasolla. Julkaisuista kolmannes ilmes
tyi kansainvälisissä, ennakkotarkastetuissa sar
joissa.



Kansainvälinen toiminta

Toiminnan ja talouden suunnit
telussa varauduttiin vuonna
1993 alkavaan tulosohjaukseen
ja -budjetointiin mm. jakamalla
toiminta projekteista koostuviin
avaintulosalueisiin. Myös re
surssien jako ja seuranta uudis
tettiin vastaamaan uutta projek
tijakoa.

Laitoksen määrärahojen kehi
tys on ollut nouseva, sillä vuonna
700 000 markan lisäyksellä Euroopan yhteisön Man-
ne Science and Technology -ohjelmaan. Samoin
maksullisen palvelutoiminnan tilausten kasvu on
nostanut määrärahaa. Maksullisen palvelutoimin
nan tulot kasvoivat 1991 — 1992 44,7 prosenttia. Toi
minnan erilliskustannukset kasvoivat puolestaan
39,3 prosenttia. Tutkimustoimintaan perustuva tois
ten virastojen ja laitosten lähetteiden tilin käyttö oli
kertomusvuonna 3 525 000 mk. Vuonna 1991 lasku
tus oli 3 920 000 mk. Suurimmat rahoittajat olivat
kauppa- ja teollisuusministeriö (antarktistutkimuk
set) ja Suomen Akatemia. Tutkimusalus Arandan
vaatiman suhteellisen määrärahaosuuden ja siihen
liittyvien epävarmuustekijöiden, kuten arvaamatto
mien korjausmenojen, perusteella muiden kulutus-
menojen momentti muuttui kaksivuotiseksi siiro
määrärahaksi. Määrärahasta siirtyi seuraavalle vuo
delle 2,8 milj, mk.

Kansainvälinen yhteistyö laitoksen toimialueella jatkui
aikaisempien vuosien mukaisessa laajuudessa. Laitos
osallistui aktiivisesti Kansainvälisen merentutkimus
neuvoston (ICES) toimintaan useissa komiteoissa ja työ-
ryhmissä. Laitos osallistui myös Maailman ilmatieteen
järjestön merimeteorologisen komission (WMO/CMM)
työhön. Hallitustenvälisessä meritieteellisesssä komis
siossa (IOC) Suomi toimi pohjoismaiden edustajana toi
meenpanevassa neuvostossa. Merentutkimuslaitos vas
taa EY:n tiedeohjelman meritieteen ja tekniikan ohjel
man (MAST) kansallisesta koordinoinnista.

Pohjoismainen yhteistyö laitoksen toimialalla kohdis
tui meritieteellisten kollegioiden toimintaan (NKMB,
Nordisk Kollegium för Marinbiologi, ja NKFO, Nordisk
Kollegium för Fysisk Oceanografi). Laitoksen tutkijat
osallistuivat myös useiden hallituksista riippumattomi
en ICSU:n (International Council of Scientific Unions)
alaisten organisaatioiden toimintaan.

Bilateraalisessa merensuojeluyhteistyössä laitos osal
listui Pohjanlahtikomitean toimintaan.

Tieteellisessä tutkimuksessa mittavin kansainvälinen
hanke,johon laitos osallistuu, on Euroopan avaruusjär
jestön (ESA) uuden kaukokartoitussatelliitin ERS-1
käyttö jään kaukokartoitukseen. Laitoksen tutkijat osal
listuivat lisäksi antarktiseen tutkimusyhteistyöhön
omilla toimialoillaan.

Talous

Määrärahojen käyttö
avaintulosalueittain.

De budgeterade
medlens använding
fördelade på de olika
resultatområdena.

Expenditure according
to the keyfields of
activity.

1992 varauduttiin

Tulojen ja menojen
kehitys tilinpäätös-
tietojen mukaisesti
vuosina 1987— 1992.
Palkkauksiin sisältyy
v. 1991 — 1992 myös
25 %:n suuruinen
eläkemaksu. (Palkat
on laskettu ansiota
soindeksin, muut me
not tukkuhintaindek
sin mukaan).

Utgtfter och
inkomster 1970 —

1992 enligt
boksluten. Lönerna
inkluderar under
åren 1991 — 1992 en
pensionsavgift på 25
%. (Lönerna har
räknats enligt
Jörtjänstnivåindex,
övriga utg(fter enligt
partiprisindex).

Revenue and expen
diture of the FIMR in
1970—1992. Apen
sionfre of25 % is
included in the sala
ries and wages in
1991-92. (Salaries
and wages are coun
ted according to the
income level index,
other expenditure ac
cording to the whole
sale price index).

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992
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