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erentutki
muslaitoksen toiminnassa vuosi 1993
oli ensimmäinen tulosohjattu toimintavuosi. Liikenneministeriön vahvis
tamien tulostavoitteiden mukaisesti
palvelutoiminnan uudistamisessa ja
monipuolistamisessa kiinnitettiin
päähuomio mallien ja havaintomene
telmien kehittämiseen sekä kansain
välisen yhteistyön edellyttämään laa
dunvarmistustoimintaan; perustutki
muksessa sovellutusten tieteellisen
pohjan luomiseen. Vuoden aikana
tutkimuksen sekä pohjoismainen että
muu kansainvälinen yhteistyö on li
sääntynyt. Pohjoismaiden ministeri
neuvoston käynnistämä laaja hanke
Riianlahden tutkimiseksi, vuoden
alussa Itämereen kuudentoista vuo
den tauon jälkeen tullut suurehko
suolapulssi ja Pohjanlahtivuoden tu
losten kokoaminen laajaksi yhteenve
doksi muodostivat tärkeän osan vuo
den tutkimustoiminnasta.
Kenttätutkimuksissa talven paino
piste oli edelleen Pohjanlahden jääti
lanteeseen liittyvissä jää- ja kaukokar
toitustutkimuksissa. Muilta osin pai
nopiste on siirtynyt varsinaisen Itä
meren ja erityisesti Suomenlahden
tutkimuksiin. Itämeren ulkopuolinen
kenttätutkimus liittyi toisaalta Peto
ranmeren ympäristöselvityksiin ja
toisaalta pohjoismaisena yhteistyönä
tehtyyn Grönlannin ja Islannin väli-

sen merialueen fysikaa lisiin yhteis
tutkimuksiin. Näiden alueiden taus
toista ja tuloksista on tässä vuosiker
tomuksessa erilliset artikkelit.
Tutkimusten yleisenä tavoitteena
on meren tilan ja sen olosuhteiden
ennustettavuuden parantaminen.
Luonnonvesien yleisten ominaisuuk
sien vuoksi ennustettavuudella on ra
jansa. Ne määräytyvät monimutkais
ten vuorovaikutusten epälineaarisuu
desta ja muuttujien sekä niiden reu
naehtojen monimuotoisuudesta, En
nustettavuuden parantumisesta on
tässäkin vuosikertomuksessa esi
merkkejä, joilla on lähivuosina myös
monia käytäntöä palvelevia sovellu
tuksia.
Vuoden aikana on valmisteltu uusia
pitkäaikaisia Itämeren tutkimusohjel
mia. Voimavarojen rajallisuus kaikis
sa maissa ja Euroopan Unionin uu
den tutkimusohjelman valmistelu
ovat johtaneet suunnitteluun, jonka
tulokset ovat arvioitavissa lähivuosi
na. Laitoksen tutkijat ovat osallistu
neet aktiivisesti tähän suunnittelutyö
hön.
Toimintavuoden lopulla tuli kulu
neeksi 75 vuotta siitä, kun laitos alkoi

Är 1993 var det första resultatstyrda året i Havsforsk
ningsinstitutets verksamhet. 1 enlighet med den mål
sättning, som stadfästs av trafikministeriet fästades
huvudvikten i fråga om serviceverksamheten ylä ut
vecklingen av modeller och observationsmetoder
samt arbete med den kvalitetskontroll som förutsätts 1
internationelit samarbete; grundforskningen har
syftat till att skapa en stabil vetenskaplig grund för
den tillämpade forskningen. Det nordiska och inter
nationella sarnaibetet inom forskningen har ökat un
der det gångna året. Viktiga elernent i ärets forsk
ningsverksamhet har bLa. varit den av Nordiska mi
nisterrådet initierade Rigabuktsforskningen, forsk
ningen kring den relahvt stora saltvattenpuls, som ef
ter 16 ärs stagnation trängde iii i Östersjön i januari
1993, samt sammanställningen av resultaten från de
olika forskningsprojekten under Bottniska viken-året.
Vintems fältarbete utfördes huvudsaklingen i Bott
niska viken, där undersökningarna koncentreraäes på
isforskning och fjärrkartering av isförhållandena; i
fråga om övrig forskning har verksamheten flvttats
till egentliga Östersjön och framför alit till Finska vi
ken. fltarbete utanför Östersjön har utförts inom
Petorahavets miljöutredning och inom det samnor
diska projektet för fysikalisk forskning i havsområdet
meilan Grönland och lsland. Resultat av äessa aktivi
teter presenteras i specialartiklar i denna årsberättel
se.
forskningsverksamhetens generella ändamål är att
förbättra möjligheterna att förutspå havsområdenas
tillstånd. Tillförlitligheten 1 prognoser för naturliga
vattendrag begränsas dock av att det kompticerade
sambandet mellan olika omgivningsfaktorer sällan är

toimia valtion tutkimuslaitoksena.
Toiminnan pitkäikäisyys ei ole itseis
arvo,mutta se mahdollistaa vuosi
kymmenien mittakaavassa tapahtuvi
en vaihtelujen tutkimuksen. Itämeren
olosuhteet eivät säily vakiona, muu
tokset ovat ajoittain hitaita, ajoittain
hyvin nopeita. Käynnissä oleva il
maston muutos muuttaa monin ta
voin ympäristöä. Taustojen ja niihin
liittyvien prosessien tutkimus on
edellytys muutoksen ymmärtämiselle
ja siihen varautumiselle. Pitkäaikais
ten muutosten tutkimus on koko lai
toksen toiminnan ajan ollut keskeisiä
tutkimuskohteita. Lyhyessä katsauk
sessa kuluneiden vuosikymmenien
toimintaan voidaan todeta tämän pit
käjänteisyyden myönteisiä tuloksia,
samoin tutkimustoiminnan tuottamia
uusia ajatuksia, joiden vaikutukset
näkyvät vain tässä aikaperspektiivis
sä. Toiminnan vireys ja tulostavoittei
den saavuttaminen myös juhlavuon
na antavat uskoa kehityksen jatkumi
seen.

Pentti Mälkki

1993 was the first operational year with specified
target restilts for the finnish Insfitute of Marine Re
search. In accordance with the financial targets set bv
the Ministrv of Traffic and Communications, the main
focus iii the modernisafion programme and range of
service was on the development of modeis and obser
vation methods as well as on the international coope
ration required bv quality control and on the scientific
basis for the applications. During the year both
Nordic and international cooperation in the research
has increased. Important areas of the year’s research
activities were the extensive research bv the Nordic
Council of Ministers on the Gulf of Riga, the large salt
pulse which appeared after en absence of sixteen
years at the beginning of the year in the Baffic Sea,
and the coilation of the Gulf of Bothnia Year results
into an extensive summan’.
Field studies this winter have continued to focus on
the survev of ice conditions in the Gulf of Bothnia. In
other areas the focus has been transferred to the study
of the Baltic Sea itself, particularlv the Gulf of Fin
land. Elsewhere, field studies have concentrated on
the environmental analysis of the Pechora Sea and on
the joint Nordic research project on the sea area bet
ween Greenland and Iceland. This annual report in
cludes separate articles on the background and results
of this research.
The general aim of the studies is the improvement
in the general predictabitity of the conditions of the
sea. Predictability is limited by the characteristics of
natural waters. It is determined by non-linear com
plex interaction and by the complexity of the varia

lineärt, samt av randvillkorens mångformighet. En
förbättring av prognosernas tillförlitlighet har dock
skett; i denna årsberättelse kan vi läsa om forsknings
resultat som i framtiden kommer att ha betydelse för
arbetet inom serviceverksamheten,
Under året har nya långtidsforskningsprojekt 1 Ös
tersjön planerats. De begränsade tillgångarna i alla
länder samt förberedelserna för det nya forsknings
programmet inom EU, har lett till en planeringsverk
samhet, vars resultat kommer att utvärderas under
den närmaste framtiden. Institutets forskare har del
tagit aktivt 1 detta planeringsarbete.
1 slutet av verksamhetsåret hade 75 år förftutit se
dan institutet inledde sin verksamhet som statlig ins
titut. 1 sig själv har denna långa verksamhetsperiod
inget speciellt värde, men den har gjort det möjligt att
undersöka och följa med förändringar med periodici
tet på tiotais år.
östersjöns förhällanden är inte statiska, förändrin
garna är dock tidvis långsamma och tidvis mycket
snabba. För att förstå och kunna förbereda sig för
kommande förändringar är det viktigt att känna till
bakgrunden och processerna. Uingtidsförändringarna
har varit ett centralt forskningstema under institutets
hela verksamhetstid. En kort återblick på de gångna
årtiondenas verksainhet visar de positiva resultaten
av denna långsiktiga forskning och den nya syn på
forskningsverksamheten som dessa resultat huitierat,
och vars effekt endast kan ses i detta långa tidsper
spektiv. Den livliga forskningsaktiviteten samt upp
nådda resultatmål ger hopp om en fortsatt positiv ut
veckling.

bies and their boundary conditions. Some examples
of increased predictability vi1l also be found in this
annual report, which will have practical applications
in the next few years.
During the year, new long-term Baltic Sea research
programmes have been prepared. The restrictions of
resources in ali countries and the preparation of the
new European Union research programme have led
to planning work and the results will he assessed in
the coming years. The researchers at the Inshtute ha
ve actively participated in this.
The end of last year saw the 75th anniversarv of Sta
te research at the Institute. The longevity of these ope
rations has no value in itseff, but it facilitates research
into changes over the decades, The conditions in the
Baltic Sea are not static; at times the changes are siow,
at times very fast. The current climatic change affects
the environment in many wavs, Research on the back
ground and the connected processes is neressary for
understanding and preparing for the change. Re
search of longterm changes has been one of the main
research targets for as long as the Institute has exis
ted. The brief report on the operations of the past few
decades show the positive results of this long-term
approach and also the new ideas engendered by the
research, the effects of which will only he seen jo the
perspective of time. We have faith that the vitality of
our activities coupled with the achievement of our
targets during this special year wil ensure the Institu
te’s continued development.

AIerenttttkimuslaitoksen perustaminen
75 vuottct sitten oli
juuri itsenäistvneen
Suomen tutkimuksen organisotntia hallinnon
ja talouselämän tieteelliseksi tueksi. Perus
tetut valtion tutkimuslaitokset saivat te/itäväkseen tuottaa tutkimuksen lisäksi elinkei
noelämän tarvitsemia palveluja.
Kuluneiden vuosikymmenien aikana tarve
ei ole vähentynyt, pikemminkin päinvastoin.
Suomen elinkeinoelämä tarvisee vmpärivuo
tista meriliikennettä, joka on oloissamme
vaikeammin toteutettavissa kuin missään
muualla maailmassa. Liikenteen lisäännvt
työ myös merenkulun turvallisuuden tarpeet
ovat kasvaneet. Viime vuosikymmenien tek
ninen kehitys uusien havaintomenetelmien
käytössä ja tieteellinen kehitys kansainväli
senä yhteistyönä avaavat uusia mahdolli
suuksia, joiden avulla kansallista kitpaituk’’
k’’äm;ne voidaan parantaa. Liikenteen suun
nittelua, toteutusta ja turvallisuutta palvele
va tutkimus tuottaa kansantaloudelte merkit
täviä säästöjä. Tämä on edelleen Merentut
kimuslaitoksen keskeinen tehtävä.
Merenkulun tukitoiinintojen lisäksi tutki
inuksen tarve myös muilla toimialoilta on
kasvanut voimakkaasti. Huoli itämeren ym
päristön muuttumisesta sekä ihmisten toi
mintojen että luonnon omien vaikutusmeka
nismien kautta on laajentanut Merentutki
muslaitoksen tutkimusvastuuta ilmaston
muutosten ja meriympäristön tutkimuksessa.
Kestävä kehitys edellyttää tutkimuksen avul
la tehtäviä oikeita päätöksiä meriympäris
töön vaikuttavien investointien suunnittelus
sa. Toiminta edellyttää hyvien yhteistyösuh
teiden luomista sekä ympäristön edunvalvo
jim että elinkeinoelämään. Itämeren alueen
ja Euroopan yhteistyö on avain oikeiden rat
kaisujen löytämiselle.
Merentutkimuslaitos on osoittanut pysty
vänsä kehittymään ajan tarpeiden mukaises
ti. Nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvi
taan kansainvälisesti kilpailukykyistä ja yh
teistyökykyistä tutkimuslaitosta. Esitän par
haat kiitokseni Merentutkimuslaitokselle ja
sen henkilöstölle hyvästä työstä ja hyvästä
yhteistyöstä eri sidosn’hinien kanssa. Toivo
tan lyötteime menestystä tulevaisuudessakin.

Pentti

Mälkki
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Liikenneministeri
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Merentutkimusatoksen tominta on 75 vuoden aka
na edennyt jään ja vedenkorkeuden havainnoinnin
pohjata rneritieteellisUn ynipäristötutkniuksiin, uu
siniman teknUkan mukaisUn käytännön sovellutuksiin
ja aktiiv seen kansainvähsyyteen.
Ennen itsenäisyyttä
Suomen merentutkimuksella ja
Merentutkimuslaitoksella on kol
me selkeätä lähtökohtaa (Simojo
ki, 1978). Suomen rannikolla on
tunnettu vuosisatoja maan koho
aminen, jonka järjestelmällisen
tutkimuksen aloitti Suomen Tie
deseura 1 840-luvulla. Viime vuo
sisadan lopulla vuonna 1887 aloi
tettiin Hangossa vedenkorkeuden
automaattirekisteröinti. Tämä on
maailman vanhimpia jatkuvasti
rekisteröiviä vedenkorkeusase
mia.
Suomi on maailman ainoa valtio,
jonka rannikkomeri jäätyy lähes
joka vuosi, lukuunottamatta erit
täin leutoja talvia. Talviliikenne
Hankoon aloitettiin vuonna 1877,
ja ensimmäiset järjestelmälliset ha
vainnot jääoloista tehtiin liiken
teen tueksi kaksi vuotta myöhem
min. Näistä kehittyi vähitellen jääpalvelu, joka sai pysyvät muoton
sa tämän vuosisadan alussa.
Suomen Tiedeseura aloitti elo
kuussa 1698 ensimmäiset Suomea
ympäröivien merialueiden tutki
mukset. Tiedeseura vakinaisti tut
kimukset Suomen Senaatin mää
rärahoilla vuonna 1902. Tutkimus
ten johtoon tuli 23-vuotias lahja
kas ja laajakatseinen fyysikko Rolf
Witting. Tiedeseuran ‘Hvdrogra
fis-biologiset merentutkinuikset”
nimisen yksikön toiminnan va
-

A

kiinnuttaminen johti Merentutki
muslaitoksen perustamiseen
vuonna 1918.

Havaintotoiminta
vakiintuu
Merentutkimuslaitos keskittyi toi
mintansa alkuvaiheessa hydrogra
fiaan, vedenkorkeuteen, merike
miaan ja jääntutkimukseen. Lai
toksen johtoa tukevassa merentut
kimustoimikunnassa, ftitkimuslai
tosten nvkymuotoisten johtokun
tien edeltäjässä, oli kaksi Tiedeseuran nimeämää edustajaa.
Alkuvaiheessa päätehtävänä oli
havainnoinnin vakiinnuttaminen
ja tutkimusten organisointi voima
varoja vastaavaksi. Itsenäisyyden
alkuvaiheessa ei ollut vaikeuksia
saada havaitsijoita, vaikka palkki
ot olivatkin pieniä. Havaintojen
tekeminen katsottiin yleisesti jopa
kansalaisvelvollisuudeksi. 1920luvulla laitoksella olikin laaja py
syvä havaintoverkosto: jäähavait
sijoita noin 90, vedenkorkeusha
vaitsijoita lähes 40, ja meritieteelli
siä havaitsijoita kolmisenkym
mentä. Tutkimusaluksena toimi
s/s Nautilus, joka oli vuosisadan
alussa rakennettu Tiedeseuran ja
kalastustutkimusten tarpeisiin.
Aluksella kierrettiin vuosittain
noin 80 havaintopisteen verkko,
joka on yhä tutkijoiden aktiivisen
mielenkiinnon kohteena. Varsinai

Vuosina 1903 1939
käytettiin tutki inusaluksena
S/S Nautitusta.
—

S/S Nautitus användes soin
havsforskningsfartyg åren
1903 1939.
—

S/S Nautitus was used as a
reseach vessel in 1903
1939.
—

_-J
,
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nen kenttätoiminta oli vaatimatonta, mutta sen korvasivat osit
tain runsaslukuiset rannikkoha
vainnot.
Havainnoinnin organisointi uu
della tieteenalalla edellytti monien
teknisten ongelmien ratkaisemis
ta. Pysyvillä havaintoasemilla, lai
valla ja tulosten analyyseissa tar
vittavat laitteet oli usein suunni
teltu kotimaassa. Monet osoittau
tuivat sopiviksi vuosikymmenien
käyttöön, jotkut hävisivät sotien
aikana, kuten vuosina 1936-37 lai
toksessa nuorena tutkijana työs
kennelleen Erkki Laurilan lämpö
tilaprofiilin luotauslaite. Saman
laisen laitteen, batytermografin,
kehittivät liittoutuneiden merivoi
mat toisen maailmansodan sukel
lusvenesodankäyntiä varten, ja
laite levisi laajaan kansainväliseen
tutkimuskäyttöön.

jo aloitetun toiminnan kehittämi
seen ja ennakkoluulottomiin aloit
teisiin, joista seuraavassa muuta
mia esimerkkejä alkuvuosikym
meniltä.
Maan kohoaminen on ollut aktii
visen tutkimuksen kohteena lai
toksen alkuajoista lähtien. Tämä
kansainvälisesti tunnettu tutki
mus laajeni jo varhain valtameri
en keskivedenkorkeuden muutos
ten tutkimiseen.
Vuosina 1927-29 laitos teki kai
kuluotauksia, joiden tulokset jul
kaistiin Pohjanlahden ensimmäi
senä syvyyskarttana. Vahvista
mattoman perimätiedon mukaan
menetelmällä ei tuolloin uskottu
olevan käytännön merkitystä me
renkulkijoiden piirissä.
Laitoksen kemian osaston johta
ja Kurt Buch aloitti huilihappotasa
painoon ja typpitalouteen liittyvät
tutkimukset, joiden yhtenä ongel
mana olivat ilmakehän hiilidioksi
Perustutkimusta ja
dipitoisuuden lisääntymisen vai
hyviä sovellutuksia
kutukset fossiilisten polttoainei
den käytön myötä. Buch teki kan
Merentutkimuslaitoksen koko tä sainvälisesti arvostettua ilmastohänastisen toiminnan kannalta on tutkimusta 1920- ja 1930-luvuilla.
ollut onnellista, että tutkimukselli Laitoksen kemiallisen merentutki
nen suuntaus on aina painottunut muksen perinne on säilynyt vah
sovellutusten rinnalla. Vain hyvä vana hänen ajoistaan asti. Jatkona
perustutkimus on riittävä pohja Buchin aloittamiin ilmakehän tut
hyville sovellutuksille. Tästä en kimuksiin liittyy 1950-luvulla al
simmäisen johtajan Rolf Wittingin kanut valtakunnallinen ilmake
linjauksesta ei ole kuluneiden miallisten havaintojen teko, josta
vuosikymmenien aikana tingitty. vastasi talassologi Folke Koroleff.
Useissa tapauksissa periaate johti

Jääpeitteen ja ilmaston
vuorovaikutuksen huip
pututkimusta
Jääpeitteen ja ilmaston vuorovai
kutuksen tutkimuksessa laitos on
ollut maailman kärjessä. Tutkimus
laajeni sotien jälkeen jään raken
teeseen ja palvelutoiminta lentohavaintojen käyttöön. Kehitykses
tä vastasi talassologi Erkki Palosuo. Vuosikymmenien kuluessa
käytännön palvelutoimintaa tuke
maan on kehitetty uusia menetel
miä ja laitteita, mm. tutkasatellii
tin käytössä kaukokartoitukseen.

A

Merentutkimttslaitos otti ensim
mäisenä käyttöön NMT-verkon
jääkarttojen faksilähetyksiä var
ten.
Meribiologinen tutkimus jäi toi
minnan alkuvaiheessa Suomen
Tiedeseuran alaisuuteen. Yhteys
laitokseen säilyi merentutkimus
toimikunnan jäsenen, professori
K. M. Levanderin kautta. Alan
suuret suomalaiset nimet Sven
Segerstråhle, Ernst Häyrön ja KaI
le Purasjoki voidaan lukea laitok
sen voimakkaiksi taustavaikutta
jiksi. Vuonna 1954 laitokseen as
sistentiksi tulleen Veikko Sjöblo
min silakkakannan kokoa selvittä

....................merentutkimus!aitos

75

vuotta

Tunnettuja merentutki—
joitainine v. 1960
Gdanskissa, Puolassa.

-

Välkända ha vsforskare
vårt il?stitut år 1960
1 Gdansk, Polen.

från

WeIt-known marine
scientists of our Jnstitute
in 1960 ja Gda,zsk,
Polcuicl.

vät työt merkitsivät uutta alkua
Itämeren merikalaston tutkimuk
sessa. Myöhemmin laitoksen me
ribiologinen tutkimus on keskitty
nyt ravintoketjun alkupään ongel
miin, joiden selvittämisessä kan
sainvälinen osaamisemme on laa
jaRi arvostettua.

Meriympäristö
tutkimuksia
Meritieteellisten ympäristötutki
musten alkuna Suomessa voidaan
pitää Merentutkimuslaitoksen
vuosina 1920-21 tekemiä Helsin
gin vesialueen tutkimuksia, jotka
Witting julkaisi vuonna 1922. Työt
jatkuivat 1930-luvulla ja kohdis
tuivat aineiden leviämiseen me
ressä. Toinen meriympäristöön
liittyvä laaja tutkimus oli assis
tentti Stina Gripenbergin merise
dimenttejä koskeva väitöskirja, jo
ka oli ensimmäisiä Itämeren sedi
menttejä käsittelevä teos. Myö
hemmin, 1960-luvulla, tulivat
ajankohtaisiksi Itämeren tilan tut
kimukset, joiden pääarkkitehti oli
laitoksen assistentti, sittemmin
osastonjohtaja ja ylijohtaja Aarno
Voipio. Laajat alueelliset selvityk
set, lukuisat julkaisut ja kansain
välinen mielenkiinto johtivat aloit
teeseen Helsingin komission
(HELCOM) perustamisesta. Aar
no Voipio toimi sen ensimmäisenä
pääsihteerinä vuosina 1980-84.
Ennakkoluulottomuus ja uusien,
myöhemmin tärkeinä pidettyjen
tutkimusaiheiden etsintä riippuu
aina tutkimusilmapiiristä, joka on

Merentutkimuslaitoksella ollut in
nostava. Johto palkkasi lahjakkaita
tutkijoita, joista monet ovat myö
hemmin menestyneet myös aka
teemisissa tehtävissä. Yliopistollis
ten virkojen vähäisyys selittää
luonnollisesti osan heidän laitok
sessa työskentelynsä syistä, lop
puosan akhvoiva tieteellinen ilma
piiri. Laitoksessa päätyönsä tehnyt
Erik Palmn oli yksi kahdestatois
ta akateemikosta vuodesta 1948
alkaen. Ilmo Hela sai akateemikon
arvonimen vuonna 1976.

Aktiivista kansainväli
syyttä ja kansallista
yhteistyötä
Kansainvälinen merentutkimus
neuvosto (ICES) perustettiin
vuonna 1902. Suomi oli yksi pe
rustajamaista, 15 vuotta ennen it
senäistymistään. Aluksi lähinnä
johtaja ja myöhemmin myös muut
tutkijat osallistuivat monin tavoin
neuvoston toimintaan, ja se oli
monien uusien ideoiden lähde.
Toiminta ei ollut vain kongresseis
sa käyntiä, vaan kenttätutkimuk
sia tehtiin yhteistyössä muiden
maiden kanssa aina Skagerrakia
myöten. Muiden maiden aluksilla
osallistuttiin useisiin Atlantin tut
kimuksiin. Laitos teki aktiivisia
aloitteita tieteen lisäksi palvelujen
kehittämiseksi. Ns. balttilaisen jää
koodin ja jääpalvelujen välisen
muun yhteistyön kehittämisessä
tutkijoilla oli merkittävä osuus.
Tieteellinen kanssakäyminen
ulottui myös ICES:n ulkopuolelle.

Vuonna 1936 pidettiin Helsingissä
Balttilainen hvdrologinen kong
ressi, jossa merentutkijat ja hydro
logit pohtivat yhteisiä asioita. Rolf
Witting kutsuttiin professoriksi
Berliiniin vuonna 1925, mutta hän
ei ottanut kutsua vastaan. Erik
Palmn teki lukuisia vierailuja
mm. Pohjoismaihin. Talassologi
Hela toimi kolme vuotta Miamissa
professorina ja 1960-luvun alussa
Monacossa kansainvälisen atomie
nergiajärjestön (IAEA) merentut
kimuslaboratorion ensimmäisenä
johtajana. Laitos osallistui siihen
asti suurimpaan geofysikaaliseen
ohjelmaan, kansainväliseen geofy
siikan vuoteen, lähettämällä tutki
musalus Arandan vuonna 1957
tutkimuksiin Barentsinmerelle. Sa
maan ohjelmaan liittyen Erkki Pa
losuo teki Huippuvuorilla jäätik
kötutkimuksia. Yhteiset hankkeet
niin Itämerellä. kuin 1980-luvun
lopulta alkaen aina Weddellinme
relle ja Islannin vesille asti ovat
jatkoa tälle kansainvälistymiselle.
Pienen laitoksen menestykselli
nen toiminta edellyttää hyvää ko
timaista yhteistyötä. Siteet meren
kulkuhallitukseen ovat aina olleet
läheisiä, samoin yhteydet tutki
muslaitoksiin ja yliopistoihin. Ku
luneiden vuosikymmenien aikana
laitoksessa toimineista tutkijoista
kymmenkunta on siirtynyt yli
opistoihin professorin tai apulais
professorin virkoihin. Heidän
kauttaan yhteys korkeakoulumaa
ilmaan on säilynyt kiinteänä.
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Toiminnan tulokset nä
kyviin vuosikymmenien
päästä
Laitoksen aikaisempien sukupol
vien tulos on ollut mittava kaikis
sa tutkimus- ja palvelutehtävissä.
Eugenle Lisitzin (1978) toteaa his
toriikissaan, että ensimmäisten
viidenkymmenen vuoden aikana
laitoksessa valmistui 12 väitöskir
jaa. Sen jälkeen niitä on ilmestynyt
yhtä monta ja kehityssuunta on
nouseva. Perustutkimuksen ja sen
sovellutusten välinen vuorovaiku
tus on ollut hedelmällistä. Sovel
lutusten puolella uusimman tek
niikan hyväksikäyttö ja kehittämi
nen on jatkunut. Tuoreita esimerk
kejä ovat uuden tutkimusaluksen
suunnittelussa tehdyt ratkaisut,
joita on sovellettu myös muissa
maissa, uudet kaukokartoitusme
netelmät ja viimeisimpänä mat
kustaja-aluksille soveltuvan seu
rantajäijestelmän kehittäminen.
Merentutkimuslaitoksen vuosi
kymmenet ovat olleet juuri sen
kaltaista toimintaa, johon nyt
käynnissä olevalla sektoritutki
muksen kehittämisellä pyritään.
Se on meille nykypäivän tutkijoil
le velvoittavaa, mutta osoittaa sa
malla, miten tulokseen voidaan
päästä. Tuloksen mittaaminen ei
aina ole ollut mahdollista välittö
mästi, koska vaikutukset näkyvät
usein vasta vuosikymmenten
päästä. Olen varma siitä, että pys
tymme hyvin vastaamaan haas
teeseen.

Havsforskningsinstitutet 75 år

Meren tutkimuslaitoksessa kehitet
tyjä ja käytettyjä laitteita

Havsforskningsinstitutets röt
ter går tilibaka till 1800-talet,
då Finska Vetenskaps-Societe
ten inledde forskningsverk
samheten i havsområdena runt
Finland år 1898. Ännu äldre är
forskningun av landhöjningen,
vars början kan dateras till
1840-talet. Redan 1887 inleddes
den första automatiska regist
reringen av vattenståndet i
Hangö. En regeihunden ym
tersjöfart har lett till utvecklin
gen av en mångsidig istjänst.
Det internationella havsforsk
ningssamarbetet, som år 1902
ledde till grundandet av det
Internationella havsforsknings
rådet (ICES), initierade oceano
grafisk forskning inom Finska
Vetenskaps-Societeten. Alla de
marina forskningsprogram
men förenades sedan i det år
1918 grundade statiiga Havs
forskningsinstitutet.
Institutet har under de gång
na decennierna arbetat med
både grundforskning och

Equipment devetoped and used at the Finnish
Institute of Marine Research
Apparater som utvecktats och använts vid
Havsforskningsinstitutet
1. Kuparista ja inessingistä konst
ruoitu vedennoudin, joka oli ylei
sesti käytössä rannikon kiinteitlä
havaintoctsemilla 1 960—luvun lop
puun. Noutiineen kuultu tarkka
kääiitötäinpöniittari.

En vattenhäintare tillverkad i
inässing och koppar använctes ali—

unänt på dc sk. fasta stationerna
vid den finska kusten till stutet civ
1 960—tculet. En noggrcuui termo
nteter hörde till utrustningen.
A water scunpler eilciborated of
brass cinct copper was widetv used
itittil the end of the 1960’s at the
flxed stations situated cilong the
Finnish coast. Ati nccuurate u-ever
sing thernzoineter uu’as adoptecl to
the sampier.

1

Finnish Institute ofMarine
Research 75 years
Sedinteitttiiuotttcujci ‘GEMINI”,
jolla saadaan samctnaikaisesti
kaksi vertailtukelpoista häiriinty—
inätöntä nä)’tettä. Laite otettiin
käyttöön 1992.

#%

Sedimenthäntturen “GEMINI” tcir
scunticligt två likacla,ta ostöi-do se
chimentproppcur. Hä,,ttcuren togs i
brutk 1992.
A sedimetut scnnpler “GEMINI”
obtcii,ts sintultctiteoustv tivo ideitti
ccii rutdisturbed sedinte,tt cores.
The sampler was httroduced iii
1992.

Rolf Wittingbt kehittäntä t’il’tctntit—
tari vuocleltct 1923. Laitteellct
voitiiit rekisteröictä virtatukseit
itopeus ja stutotta sähtköisesti,

tillärnpad forskning, vilka på
många sätt kompietterat var
andra. Rutininformation och
prognoser för vattenstånd och
isförhållanden, likaväl som
den marina miljömonitoringen
har kunnat Ura nytta av resul
taten från grundforskningens
långtidsstudier om bl.a. havens
dvnamik, modellering, ekolo
giska och kemisk-oceanografis
ka förhållanden.
Exempel på de gångna årens
pionjärverksamhet är bl.a. den
långa traditionen inom forsk
ning av vattenståndsväxlingar
na och deras orsaker, studiet
av havsisens dynamik, de förs
ta miljöstudierna på 1920-talet,
1930-talets utveckling av sedi
mentanalyserna samt fokuse
ringen på den giobala CQ
problematiken. Under de
gångna åren har utvecklingen
av den internationelit koordi
nerade grundforskningen och
den nationella serviceverksam
heten gått hand i hand.

The roots of the Inshtute lie on
the 1800’s. Land upheaval
along the Finnish coast Ied in
the 1840’s to the establishment
of a tide gauge network. Like
wise, the start of a regular win
ter traffic across the frozen seas
led to the development of sea
ice service. finallv, internatio
nal efforts which led to the es
tablishrnent of ICES, caused an
initiation of oceanographic re
search within the Finnish So
cietv of Sciences and Letters.
These streams merged when
FIMR was established as a go
vernmental institute from the
beginning of the year 1919.
The Lnstitute has during the
past decades carried out both
basic and applied research,
which have complemented
each other in many ways. Rou
tine daily services, foremost on

En sti-öminätarejrcin år 1923, 501tt
utvecklctts civ Rolf Witthtg, och
501tt kttncle niäta sttöimna,-nas
riktniizg och hastighet etektriskt.

water let’el and ice, as well as
environmental monitoring,
have benefited from long term
results of basic science, eg. on
dynarnics, modelling, ecosys
tems and chemical oceano
graphic studies.
A few examples on the past
pioneering activities are given:
the tong tradition of shidies on
sea level variations and their
causes, the mechanics and dv
namics of sea ice, the first envi
ronmental studies of the Baltic
in thel92O’s, the development
of sedimentological analyses in
the 1930’s as well as the atten
tion on the giobal C02 in the
1930’s. Hand in hand in this
development has been the gro
wing increase of coordinated
international activities on re
search as well as the develop
ment of services.

Kirjallisuutta:
Simojoki, Heikki (1978): The history of geophvsics in Finjand
1828-1918. Societas Scientiarum Fennica. 157 s.

A cturent nteterfro,,i the vear
1923 developed bv Rolf Witting.
The speed and chitection of the
current cotuld be registerecl
electricctllv.

Lisitzin, Eugenie (1978): Merentutkimuslaitos 1919-1968. Meri
No. 5. 55 s.
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Polaarialueilla näkyvät herkästi maailman
laajuiset muutokset. Toisaalta napa-alueet
vaikuttavat merkittävästi koko maapalloa
koskeviin tapahtumiin. Napa-alueiden otso
nikysymys ja ilmaston ämpenemiseen liit
tyvät napajäätiköiden sulamisarvelut ovat
saaneet julkisuutta, mutta vasta viime vuo
sikymmenen aikana on tutkijapiireissäkin
laajemmin ymmärretty polaarialueiden tär
keä ja vahvistuva asema maailmanlaajui
sissa ilmasto- ja ympäristökysymyksissä.

Huippu
‘vuoret

Petoran
meri
Barentsinmeri

SKANDINA VIA
Norjanmeri

Syvä vesi ja kasvihuo
neilmiö
Lväntasaajan alueella Maa
saa vuosittain paljon enemmän
energiaa kuin se luovuttaa takai
sin avaruuteen. Napa-alueilla ti
lanne on päinvastainen. Tämän
eron tasoittaa ilmakehän ja valtameren pohjois-eteläsuuntaisen
(meridionaalisen) kiertoliikkeen
mukana tapahtuva lämmönkulje
tus kohti napa-alueita. Lämmön
kuljetus vastaa teholtaan 4 6 mil
joonaa 1000 megawatin lämpövoi
malaitosta.
Meridionaaliseen kiertoliikkee
seen liittyy ilmakehässä vesihöy
ry, joka vaikuttaa pilvisyyteen, sa
teisuuteen sekä lumipeitteen ja
jäätiköiden määrään. Valtamerten
kiertoliikkeeseen vaikuttaa lämpötekijöiden ohella veden suolapitoi
suus. Sitä säätelevät meteorologi
set tapahtumat, kuten haihtumi
nen, sade ja maalta valuvat jokive
det. Valtamerten meridionaalinen
kiertoliike ja pintaveden painumi
nen polaarialueilla suuriin sy
vyyksiin on tärkein mekanismi
valtamerten syvänveden muodos
tuniisessa ja uudistumisessa.
—
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Pohjoisella Atiantilla ja Grönlan
ninmerellä muodostuu pääosa
valtamerten kylmästä syvästä ve
destä, joka täyttää meren yhdestä
kolmeen kilometrin syvyydellä.
Antarktiksella, ja ennen kaikkea
Weddellinmerellä, muodostuu
valtamerten kaikkein kylmin ja
raskain merivesi. Tämä lähes -2
asteinen merivesi täyttää suurim
mat syvänteet aina viidennen
kymmenennen pohjoisen leveyspiirin pohjoispuolelle. Näin mo
lemmat polaarialueet vaikuttavat
valtameriin. Polaarialueiden sy
vänveden muodostuminen on
lämpötalouden lisäksi elintärkeää
myös valtamerien syvien osien
happitilanteelle, kaasujen vaihdol
le ja ainekierrolle. Polaarimeret
voivat toimia kasvihuonekaasu
jen nieluina ja “kaatopaikkoina”.
Meret sitovat ilmakehään tuote
tusta hiilidioksidista runsaan kol
manneksen. Loput jäävät ilmake
hään.
Pohjoinen ja eteläinen polaari
alue, Arktis ja Antarktis, poikkea
vat toisistaan sekä geofysikaalises
ti että luonnonoloiltaan. Maail
manlaajuisen ilmasto- ja ympäris
-

oooooooooooo

Weddellin
Kuningatar
meri
Maudin

.ETLÄ MANNER
Etelänapa

Rossinmeri

tömuutoksen kannalta useat pe
ruslähtökohdat ja -ongelmat ovat
kuitenkin napa-alueilla ja napa
merillä samankaltaisia.

Tietotaitoa kylmien
alueiden tutkimukseen
Lähes poikkeuksetta kansainväli
senä yhteistyönä tehtävä polaari
tutkimus on viime vuosina no
peasti lisääntynyt. Nykytutkimuk
sen tärkeitä työkaluja ovat kenttätutkimusten ohella mallien muo
dostus ja satelliittihavainnot. Suo
mella ja Merentutkimuslaitoksella
on luontaiset edellytykset sekä tai
toa ja kokemusta kylmien aluei
den tutkimuksiin.
Viime vuosikymmenen loppu
puolella polaarialueet tulivat ylei
sen ja tieteellisen kiinnostuksen
kohteiksi Suomessa. Arktisella
alueella syynä oli pääasiassa Suo
men tekemä ns. arktinen aloite
(myös “Rovaniemen prosessina”
tunnettu), jolla tarkoitetaan han
ketta arktisten maa- ja merialuei
den sekä elinolosuhteiden suojele
miseksi. Aloite esitettiin kaikille
valtioille, joilla on maa-alueita
pohjoisen napapiirin pohjoispuo
lella. Suomen asema kansainväli
sen Etelämanner-sopimuksen kon

sultatiivisena jäsenmaana velvoit
taa antarktisiin tutkimuksiin.
Järjestötason osallistumisen li
säksi Merentutkimuslaitos on
osallistunut arktisella alueella eri
tyisesti meri- ja merimeteorologi
sun tutkimuksiin sekä antarktisel
la alueella FINNARP-nimellä tun
nettuun tutkimusohjelmaan 1980luvun loppupuolelta lähtien. Uu
det ongelmat sekä taloudellisiin
seikkoihin ja raaka-ainekysymyk
sun liittyvät näkökohdat edellyttä
vät Suomen ja Merentutkimuslai
toksen osallistumista polaarialuei
den tutkimukseen jatkossakin.

1993. Alkusyksystä 1993 tehtiin
tutkimusmatka Islannin ja Grön
lannin väliselle merialueelle. Teh
dyt fysikaaliset tutkimukset liittyi
vät yhteispohjoismaiseen NOR
DIC WOCE -tutkimukseen, joka
on pohjoismaiden osuus maapal
lon valtamerten kiertoliikkeen tut
kimukseen (World Ocean Circula
tion Experiment). Kunkin Pohjoismaan tutkimusalukset työskente
levät Pohjois-Atlantilla vuorol
laan. Hankkeessa tutkitaan erityi
sesti Pohjois-Atlantin ja arktisten
menen välistä veden- ja lämmön
vaihtoa, joka on tärkeä tekijä poh
joisten alueiden ilmastokysymyk
sissä ja -muutoksissa. Tutkimus
ten on määrä kestää tämän vuosi
kymmenen loppupuolelle.
Vuonna 1993 merentutkimus
alus Aranda työskenteli alueella
viisi viikkoa. Tavallisesta poiketen
alueella oli runsaasti pohjoisesta
tulevaa ajojäätä ja jäävuoria.
Yleensä loppukesästä esiintyy jää
tä vain aivan Grönlannin rannikon
tuntumassa, mutta nyt jäätä esiin
tyi koko Islannin ja Grönlannin
välisen Tanskansalmen alueella.
Ajojäälauttojen pituus oli yleensä
muutamia kymmeniä metrejä,
mutta paksuus enimmillään usei
ta, jopa kymmeniä metrejä. Mat
kan aikana havaittiin toista sataa
jäävuorta, joista suurin osa oli pie
niä, vaikeasti havaittavia, meren
kulkijoiden pelkäämiä” growlerei
ta”. Suurin Arandalta havaittu jäävuori oli pohjaan juuttuneena
noin 50 kilometriä Islannista luo
teeseen. Sen pituus oli noin 400

Merentutkimusalus
Aranda napamerillä
Merentutkimuslaitksella on
Weddellinmerellä Antarktiksella
käynnissä meritutkimuksia sekä
valtameren ja ilmakehän vuoro
vaikutustutkimus. Sitä toteutetaan
yhteistyössä Helsingin yliopiston
geofysiikan laitoksen kanssa.
Weddellinmeren tutkimukset
kuuluvat FINNARP- ohjelmaan ja
näiden seuraava laajempi kenttävaihe on v. 1995/1996. Arktisen
merialueen tutkimukseen on Me
rentutkimuslaitos osallistunut vii
me vuosina kolmasti; 1989, 1990 ja
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metriä ja vedenpäällisen osan kor
keus lähes sata metriä. Jäiden li
säksi tutkimustyötä ja laivan liik
kumista haittasivat sumu, nopeas
ti muuttuva sää ja voimakkaat
meriveden virtaukset.

Uusia tuloksia
Vaativista olosuhteista huolimatta
tutkimukset onnistuivat hyvin.
Matkan aikana mitattiin meren
lämpötila- ja suolaisuusoloja, teh
tiin virtausmittauksia sekä seurattim laivalta asetettujen satelliitti
välitteisten poijujen ajelehtimista.
Poijujen alkuviikkojen vähäinen
ajelehtiminen osoitti jääolojen ta
paan alueelle poikkeuksellisia vir
tauspiirteitä. Myöhempi laaja-alai
nen tuhansien kilometrien mittai
nen ajelehtiminen, joka ilmenee
seuraavalla sivulla olevasta ku
vasta, on ollut kiinnostavaa ja jon
kinverran yllätyksellistä. Lisäksi
Arandalta tehtiin sääpalloluotauk
sia sekä eräitä muita valtameren,
jään ja ilmakehän vuorovaikutuk
seen liittyviä tutkimuksia. Erityi
sesti vesimassojen ominaisuuksis
ta, niiden vaihteluista ja virtauk
sista on saatu uusia tuloksia, joi
den merkitystä korostaa tutkimusmatkan aikaisten jääolojen ja sään
poikkeuksellisuus. Arandalta ha
vaittiin myös virtauksia ja jäiden
liikkeitä, joissa nopeus oli jopa sel
västi yli metrin sekunnissa. Tutki
mukset osoittivat myös virtausten
ja vesimassojen suuren vaihtele
vuuden.
]
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Ajetehtimispo&ujen
kutkeutuminen
NORDIC WOCE ttttkiinuksen ai
kana asetettiin elokuun 1993 lo
pulla T/A Arandalta samaan ai
kaan Islannin ja Grönlannin väli
seen satmeen kaksi ajelehtimis
poljua. Läntisessä potjussa (W)
oli kulkeutuinispuije 10 metrin
syvyvdessä. Itäisen poijun (E)
purje oli 75 metrin svvyvdessä, ja
se laskettiin noin 40 kilometrin
päähän läntisestä potjusta. En
sinimäisten puolentoista kuukau
den aikana molempien liike oli
paikallista ja epäsäännöllLs’tä.
Sen jälkeen ensin läntinen potju
kulkeutui kohti Grönlannin eteläi
sintä kä,-keä ja sieltä pintavir
tausten viemänä emzsin itään kohti
keskeistä Pohjois-Atlanttia ja hel
mikuussa 1994 jälleen takaisin
kohti pohjoista.
Itäinen potju, jonkct purje oli 75
metrin svvyvdessä, sam ‘utti Grön
lannin eteläkäijen Itä- Grönlan
nin virrassa kuukautta nzvölzem—
min ja kääntyi sitten Labradorin
virran vietäväksi ajelehtien heI
nzikuussa 1994 kohti etelää.

Drivbojexperiment
Under NORDIC WOCE-expedi
tionen lades två Aigos drivbojar

Drifter experirnent
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ut i Danmarksundet den 28 au—
gusti 1993. Den ena (W), med se
gelpå 10 m djup, tades ut i det
kalla polarvattnet på den västra
sidctn av sitiidet. Dess rörelser
i’ar lokakt och oregelbundna un
der c. en hale månad. Därefter
drev den mot Grönlands svdligas
te udde. 1 början av december
1993 vände den mot östei för att
stutligemz, ifebrtiari 1994, åter
igen vända tillbaka mot norr.
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De;z andra bojen, med seget på
75 m djup, lades utpå den östra
sidan i varnit allanti’atten, c. 20
sjömilfråmz den västra bojen. Den
nådde, drivancle med Grönlands
ströntmnen, Grönlancls svdpets en
mnånad tidigare än den västra
bojen. Därefter vände den in i
Labradorströnunemz, där den kun
de obser’eras drii’ande söderut i
niars 1994.

Polarornrådena speglar
jordens tillständ
Poiarområdena, både Arktis och An
tarktis, påverkar världshaven. 1 ett
världsomspännande perspektiv funge
rar dessa två regioner, trots vissa olik
heter, eniigt likartade principer. Vårt
eget kaila klimat har givit Havsforsk
ningsinstitutet goda erfarenheter av
forskning i kaila områden. Sålunda har
institutet sedan länge bedrivit forsk
ning i Arktis, och sedan slutetpå 1980talet även i Antarktis inom FINNARP
programmet.
Under 1993 företog forskningsfarty
get Aranda en fem veckors expedition
till havsområdet mellan Island och
Grönland. 1 området observerades, av
vikande från normala år rikligt drivan
de is och isberg. Under expedifionen
iakttogs mer än hundra isberg. Det
största, vilket påträffades förankrat i
bottnen 50 km NW om Island, var c.
400 m långt och nådde nära hundra
meter ovan havsytan. Trots de svåra
förhållandena var expeditionen fram
gångsrik. Under expeditionen mättes
havsvattnets temperatur och saithait
samt strömhastighet och -riktning.
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During the NORDIC WOCE Ex
pedition ofRVAranda, two Argos
scttellite transmission drifters we
re deploved in the Denniark Strait
on 28 August 1993. The one (W),
hai’ing a sail iii the depth of 10 in
was deploved in the western cold
potar water side. The other tE)
having a sail iii 75 m, was deplo
ved 20 nautical mniles niore east,
into the eastern i’arnz water At
lantic side of the local north
south bottnded thennalfront. For
both, the drift was local and rat
her irregular having e.g. tidal
and inertial scales of motion, dit
ring the first one and a half
month. Thereaftem firstly the wes
tern buo’t was drtfted towards the
southern cape of Greenland and
then it drtfted within the su,face
laver to east towards the Middle
Northern Atlantic and flnallv, the
drtft i’as directed back towards
north in the Irmninger Current iii
Febrttarv 1994.
The eastern buoy having the
sail deeper, reached the Green
iand southem cape in the East
Greenlancl Current one month la
ter, and rounctecl towards the La
brador Currentfurther to be drtf
ted gradttall’ southwards. (The
both buovs were still active 15
March 1994.)

Polar regions reflect
the state of the earth

Strömförhållandena undersöktes även
med hjälp av drivande bojar. Under de
tvä första veckoma antvdde bojarnas
banor för regionen onormala strömför
hållanden. De påföljande storskaliga
sfrömbanoma har uppvisat intressan
ta, delvis överraskande drag (se figu
ren). Under expeditionen studerades
även växelverkan mellan oceanen, is
täcket och atmosfären bl.a. med hjälp
av väderballonger.
Under 1993 deltog fyra forskare från
institutet i det norska forskningsfartv
get Polarbjörns expedition till Antark
tis. Expeditionen varade en månad,
under vilken studerades produkhons
förhållandena, arternas utbredning
samt utfördes experiment för att stude
ra organismernas adaption till tåga
temperaturer. Resultaten utgör en del
av den information som används som
bas för att förutspå den sydliga
oceanens framtid.

A

?oiar regions of the earth (Arctic and
Antarctic) have effects on the oceans.
In the point of view of world-wide cli
matic and environmental changes these two polar regions show similar
principles although they differ from
each other in many wavs. The Finnish
Institute of Marine Research is expe
rienced in research in cold areas due to
our own climate. Thus the Institute has
participated marine and meteorologi
cal studies in the Ardfic and ftom the
end of 1980’s so calied FINNARP re
search program in the Antarctic.
During 1993 research vessel Aranda
made a five week crrnse in the sea area
behveen lceland and Greenland. Drif
ting ice and icebergs were exceptional
ly encountered in the research area.
Over one hundred icebergs were ob
served during the ctuise, the largest of
which was anchored to the bottom of
the sea about 50 km northwest of lce
land. Its length vas about 400 metres
and it reached almost one hundred
metres above the sea levet. in spite of
difficuit circumstances the research
tvas succesfui. The temperature and

salinity characters of the ocean were
measured, currents were sun’eyed and
tracked with drifters. During the first
weeks of the study the tracks of the
hvo drifters showed current characters
aberrant to the region. The consequent
iarge-scale drifting pattems have been
interesting and to some degree also ex
ceptional (Figure). In addition to the
above described studies weather bal
loon soundings and other studies on
the interaction of the ocean its ice co
ver and the atmosphere were conduc
ted onboard Aranda.
In 1993 four researchers from the Ins
titute participated an Antarctic expedi
tion onboard the Norwegian research
vessel Polarbjtrn. The cruise lasted for
one month. During this cruise produc
tion measurements, species distributi
on sftidies and several experiments on
the adaptation of organisms on low
temperatures wete conducted. These
studies will bring information on the
data base, which is used to predict the
expected changes in the Southern Oce
an.

K u o s a

H a r r i

laita ja muita suuria valaita on jäl
jellä enää muutamia tuhansia. Sa
malla Eteläiseltä jäämereltä on
poistunut kokonainen saalistaja
ryhmä, joka sijaitsi ravintoverkon
huipulla.
Ulappa-alueen tutkimuksessa on
kaksi kysymystä noussut pääai
heiksi. Toinen aihe on selvittää
syyt Eteläisen jäämeren suhteelli
sen aihaiseen levien tuotantoon,
mikä on ristiriidassa korkeiden ra
vinnemäärien ja runsaan eläimis
tön kanssa. Toinen aihe on selvit
tää ulappa-alueen ekosysteemin
rakenne erityisesti se, mitä levien
tuottamalle eloperäiselle aineelle
tapahtuu ja miten se siirtyy saalis
tajien käyttöön.

IHMISEN
TOIMINTA
NÄKYY
ETELÄISEN
JÄÄMEREN
EKO
SYSTEEM EISSÄ
Eteläinen jäämeri on
yksi niistä useista
merialueista, joihin ih
minen on vaikuttanut
voimakkaasti. Ihmi
sen toiminnan tulok
sena ei ole ollut ku
ten useilla muilla me
rialueilla niinkään
elinympäristön pi
laantuminen vaan
eliöyhteisön raken
teen vakava muok
kaantuminen.

-

Suomalaiset mukana
vuodesta 1988 lähtien

Muutosta kuvaa parhaiten vuosi
satamme alun kuvaus, jonka meil
le kirjasi yksi kuuluisimmista p0laarialueiden tutkimusmatkaili
joista, Sir Ernest Shackleton (18741922). Hän kuvaa kertomukses
saan, kuinka hänen aluksensa ii
pui Eteläisellä jäämerellä jäävuor
ten keskelle. Lähes laivan mittai
set sinivalaat saapuivat uteliaina
katsomaan alusta, ja niiden puhal
tamat vesipatsaat kohosivat kor
kealle laivan yläpuolelle. Siniva

Vuonna 1993 kuusi suomalaista,
heistä neljä Merentutkimuslaitok
selta, osallistui norjalaisella R/V
Polarbjrnillä Kuningatar Maudin
maan rannikolle suuntautuneelle
kuukauden mittaiselle norjalais
suomalaiselle tutkimusmatkalle.
Matkan tarkoituksena oli tutkia
ulapan eliöstöä. Tutkimusmatkan
aikana tehtiin mm. tuotantomääri
tyksiä, lajistokartoituksia ja erilai
sia kokeita eliöiden sopeutumises
ta kylmiin oloihin. Eteläisen jäämeren tutkimuksen arkeen kuulu
vat tämänkin matkan aikana koe
tut matalapaineet, jolloin tuulen
nopeus oli pahimmillaan yli 30
m/s sekä laivan juuttuminen jäi-

hin viikoksi.

Lisätutkimuksia
tarvitaan
Matkan aikana tehdyt tutkimukset
luovat pohjaa Eteläisen jäämeren
tulevaisuuden arvioimisessa. Ko
ko ulappaekosysteemin rakenteen
ja toiminnan tutkimus vaatii kui
tenkin pitkäjänteisyyttä ja laajaa
kansainvälistä yhteistyötä. Emme
ole vielä tilanteessa, jossa mm. va
laiden vähenemisen seurauksia tai
koko alueen tärkeimmän yksittäi
sen eläinlajin, äyriäisiin kuuluvan
krillin, kaupallisen pyynnin vai
kutuksia voitaisiin ennustaa. Maa
pallon ympäristömuutosten vai
kutuksia ei myöskään toistaiseksi
kyetä ennustamaan.
Kannatusta saanut idea on käyt
tää Eteläistä jäämerta kasvihuone
kaasujen sitojana lannoittamalla
sitä raudalla, jonka oletetaan ra
joittavan levien tuotantoa alueella.
Eräiden mallilaskelmien mukaan
tämä kuitenkin voisi johtaa koko
syvän veden hapettomuuteen tuo
tetun aineksen joutuessa syvään
veteen ja hajotessa. Mallien poh
jalla oleva tietämys on kuitenkin
vielä puutteellista, eivätkä tutkijat
pysty esittämään kelvollisia en
nusteita ilman lisätiedon karttu
mista. Merentutkimuslaitoksen
osalta tutkimustyö jatkuu jo vuon
na 1994, jolloin kaksi tutkijaa osal
listuu ranskalaisella R/V Marion
Dufresnella tehtävään kansainvä
3
liseen tutkimusmatkaan.
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Marraskuussa 1993 annettn Suomessa en
si kerran kuukauden mittaisen kokeilujakson
aikana säännöMisiä aaltoennusteita meren
kulkijoiHe ja muiHe asiasta kiinnostuneHle.
Ennustealueena oli Suomenlahti ja pohjoi
nen Itämeri. Kokeilu onnistui hyvin.

Itämeren vedenkorkeus ihmetytti
Veneilijät ovat soittaneet Merentut
kimuslaitokselle pitkin syksyä 1993
ja ihmetelleet, miksi Itämeren vesi
on alempana kuin miesmuistiin. Al
hainen vedenkorkeus on mata loitta
nut tuttuja väyliä ja jättänyt veneitä
jopa tilapäisesti loukkuun. Kysyt
tiin, onko Itämeren pohjaan tullut
reikä, kun vesi vain laskee.
Veden laskuun syynä oleva reikä
ei kuitenkaan ollut pohjassa, vaan
Tanskan salmissa, josta vesi sopivi
en tuulien vaikutuksesta virtasi
Pohjanmereen. Aifiaisimmillaan Itä
meren pinta oli marraskuussa, jol
loin koko kuukauden keskiarvo oli
noin 30 cm teoreettisen keskiveden
pinnan alapuolella. Kun vielä hei
nä- ja elokuussa Itämeren pinta oli
keskimäärin 20 cm keskiveden ylä
puolella, tuli tyypilliseksi eroksi
loppukesään ja myös edelliseen
marraskuuhun peräti 50 cm, joka
kyllä huomattiin.
Tanskan salmien ahtaudesta joh
tuu, että tällaiset pitkäaikaiset vain
telut ovat Itämerellä normaaleja.
Miesmuistin pituuden voidaan täs
sä asiassa päätellä olevan alle 17
vuotta, sillä edellisen kerran vesi oli
syyskaudella samalla tavalla ainaal
la vuosina 1976 ja 1960. Keväisin
vesi on sen sijaan usein alhaalla.
Pitkään kestänyt yhtä matala kausi
osui viimeksi kevääseen 1986.

iii
erentutkimuslai
tos on 1970-luvulta lähtien tehnyt aaltotutkimusta ja kehittänyt aaltoennustusmenetelmiä
Itämerelle. Niiden avulla laitos

on jo pitkään tehnyt tuulitilasto
jen perusteella aaltoennusteita
väylien ja satamien suunnittelua
varten. Tämä palvelumuoto on
Suomessa tärkein aaltotutki
musten sovellutus. Myös merellä tapahtuneiden onnettomuuksien tutkintaa varten on tuulihavaintojen perusteella arvioitu

aallokkoa jälkikäteen. Nyt Me
rentutkimuslaitoksen malleja ol
laan kehittämässä päivittäiseen
ennustustyöhön soveltuviksi.
Marraskuussa 1993 kokeiltiin
ennusteiden toimittamista käyt
täjille säännöllisesti.
Ennusteen osuvuutta verrat
tim sekä laivojen antamiin sil

jlokakuu

Aaltoennusteiden osuvuus
Suomenlahden keskikohckd
la Porkkcilan ulkopuolella.
Vihreä käyrä on ctctltomallin
todellisten tuntien avulla
laskenzci ennuste. Violetti

käyrä on aaltornatlin ktske
ina ennuste seuraavalle päi
välle annetun tuuliennusteen

perusteella. Mitatut aalloit
korkeitdet on merkitty pis
teellä.

Våghi’jdsprognosemzs träff
säkerhet titanfo Porkkala i
den centrctla clelen av Fins—
ka viken. Den gröna kurvan
visar prognosen en våg
höjdsmodellen på basen av
uppmätta vindvärden. Den
violetta kurvan visar prog
nosen enligt vågmodellen
och iindprognosen för nästa
dag. Dc tippinätta våghöj
derna är tttnzärkta mcd
ptmkt

Wave niodel vertficatiomz
piot at the wavebuoy off
Porkkala in the centre of
the Gulf of Finland. The
green cttn’e is a hindcast
based on the observed wind,
the lilac curve is the fore
castfor the next day. The
points are the measured sig
nificant wave heights.

Aattoja voidaan mitata avomerellä aattopoijulla ja me
renlahdissa tankamittareilla.
Suonien lahden muodon vai
kutustci aattokon kasvuun tut
kitaan sekä tävsinittakaa vas
sa että inerentahdissa, jotka
toimivat pienoisnialleinci.
Aattokon kctsvtille on olemcis—
sa mattilciki, jonkci avultci eri
mnittctkaa vassa tehtyjä ha—
l’aimitoja voktaan vertailki.

fects wave grmt’th. Wctve
groi’th in the model ctnd at
full scdde cciii he compctred
using the Kitaigorodskii
scating law.

1 öppna havet har i’åghöjden
niätts mccl vågbojar och i
havsvikarna mcd kapacitans
vågniätare. Jiur Finska vi—
kensforni påverkar våghöj
den har deis undersökts ifutl
skata, dets i havst’ikarna, vii
ka fungerar som min ialyrmo
detier. Våghöjdens till växt i
fim11 skata och i vikarna kami
jäntJäras genoin tillämnpning
av Kitaigorodskis tag.

Jääta lvi 1992/1993
Jäätalvi 1992/1993 oli kokonaisuudessaan
erittäin teuto. Jäätyminen tosin alkoi noin
kuukautta keskimääräistä aikaisemmin
Pohjanlahdella ja Suomenlahden itäosissa.
Suomenlahden länsiosiin ja Saaristomerel
le jäätä muodostui puolestaan noin kolme
viikkoa keskimääräistä myöhemmin, vasta
tammikuun loppupuolella. Jäätyminen oli
vähäistä joulukuun loppupuolette. Vasta
tammikuun puolivälissä jäätä alkoi muo
dostua laajemmin.
Helmikuun puolivälissä alkoi pakkas
kausi, jonka aikana jäätä muodostui kaikil
le merialueitle. Talven maksimitilanne saa
vutettiin helmikuun 25. päivänä, jolLoin
jääpeitteen ulottuvuus oli 70 000 km2 (ks.
kuva).
Jäät lähtivät Selkämereltä, Saaristomerel

tä ja Suomenlahden saaristosta huhti kuun
alkupuolella, noin kaksi viikkoa keskimää
räistä aiemmin. Muilta alueilta jäät lähtivät
normaaliin aikaan huhtikuun lopun ja tou
kokuun alun aikana. Viimeiset jäät sulivat
toukokuun lopussa.
Kiintojään paksuus vaihteli Suomenlah
den länsiosan 10-25 cm:stä Perämeren
pohjoisosan 50-75 cm:in. Ulappa-alueiden
jään paksuus oli Perämerellä ja Suomen
lahden itäosassa 30-60 cm.
Jäätalven kesto oli Perämerta lukuunot
tamatta kaikilla merialueilla viidestä kah
deksaan viikkoa keskimääräistä lyhyempi.
Perämeren etelä- ja keskiosissa jäätalven
pituus oli keskimääräinen ja pohjoisosan
jäätalven pituus oli yli kolme viikkoa kes
kimääräistä pitempi.

Finnish Instititte ofMarine
Research luis used wave
bttovs iii deep water and cci
pacitance wave gauge arrays
in shaltow hcis. Mecisure
ments iii the Gulf of Finland
as wett as ntoctel nzeasure
nzents iii snzall bays have
beemz used to stiidy how the
narrow fetch geomnetiy a/

mämääräisiin aallonkorkeusarvi
oihin että aaltopoijulla tehtyihin
mittauksiin. Laivojen havaintojen
keskiarvot vastaavat hyvin en
nustetta, vaikka korkealta ko
mentosillalta aallokon koon arvi
ointi on varsinkin pimeällä erit
täin vaikeaa. Siksi yksityisissä
havaintoarvoissa on hajontaa.
Aaltopoijun mittaukset ovat pal
jon tarkempia. Kuvassa oleva
käyrä esittää mitatun aallonkor
keuden ja aaltoennusteen vertai
lun Suomenlahdella.

Päivittäisistä ennus
teista käytännön hyö
tyä
Merentutkimuslaitoksen aaltoti
lastojen perusteella on pohjoisel
la Itämerellä vuoden viimeisellä
neljänneksellä odotettavissa Itä
meren pahin merenkäynti. Siellä
syntyy joskus jopa 14 metrin kor
kuisia aaltoja. Tällaiset aallot
ovat valtamerellä tavanomaisia
kovissa myrskyissä, mutta oleel
lisesti suuremmat aallot ovat siel
läkin harvinaisuuksia.
Aaltoennustuskokeilu osoitti,
että päivittäisiä ennusteita tarvi
taan eniten poikkeuksellisissa

oloissa: kovimpien myrskyjen ai
kana, kun kuljetetaan erikoista
lastia, tai esimerkiksi kun avome
relle soveltumaton lossi siirre
tään telakalle avomeren yli.

Isvintern 1992/1993

Laboratoriomaisilla
olosuhteitia kansain
välistä merkitystä
Itämerellä on voitu tutkia menes
tyksellisesti monia aaltoihin liit
tyviä kysymyksiä, koska aallo
kon kasvuun vaikuttavat tekijät
ovat siellä helpommin mitattavis
sa kuin valtamerillä. Lisäksi Itä
merellä on havaittu aika-ajoin la
boratorio-olosuhteita muistutta
via ideaalisia tilanteita, kun taas
valtamerellä sellaisia ei esiinny
juuri koskaan. Onnistuneimmat
Itämeren mittaukset kuuluvat
niihin valikoituihin tutkimuksiin,
joihin Merentutkimuslaitoksessa
ja Delftin hydraulisessa laborato
riossa Alankomaissa tehty yhteis
tutkimus perustui. Siinä selvitet
tim, miksi eri tutkimuksissa ha
vaitut aaltojen kasvunopeudet ja
näiden seurauksena myös eri
maiden mallien aallonkorkeusen
nusteet poikkeavat toisistaan jo
pa kaksinkertaisesti.
D

Isvintern 1992/1993 var, som helhet be
traktad, mycket mild. Visserligen inleddes
isbildningen c. 1 månad tidigare än lång
tidsmedeltalet i Bottniska viken och östra
finska viken, men i gengäld var isbi[d
ningen i västra Finska viken och Skär
gårdshavet c. 3 veckor försenad. Isbild
ningen var obetydlig i december; först i
mitten på januari lade sig isen i vidsträck
tare områden.
Mitten på februari inledde en köldpe
riod, då vattnen frös till i alla havsområ
lstäckets maximala utbredning,
den.
70 000 km2, noterades den 25 februari (Se
figur) 1 Bottenhavet, Skärgårdshavet och
finska vikensskärgård skedde inlossning

en i böian på april, c. 2 veckor tidigare än
i medeltal. 1 de övriga havsområdena
skedde islossningen vid normal tidpunkt, i
slutet på april början på maj.
Fastisens tjocklek varierade från 10-25
cmi västra finska viken till 50-75 cmi nor
ra Bottnviken. 1 Bottenvikens och östra
Finska vikens utsjöområden var isen 30-60
cm tjock.
Med undantag för Bottenviken var isvin
terns längd 5-8 veckor kortare än normait i
alla havsområden. 1 Bottenviken var ispe
rioden av medellängd i de södra och mel
lersta delarna, men över 3 veckor längre
än i medeltal i norr.
-

The ice winter 1992/93
The freezing started in the Gulf of Bothnia
and in the eastern parts of Gulf of Finland
approximately one month earlier than ave
rage. In its entirely the ice winter 1992/93
was a extremely mild one. The freezing in
the western parts of Gulf of Finland and in
the Archipelago Sea began late in January
approximately three weeks later than ave
rage. The most extensive ice conditions
were reached on 25th of February, when
the extent of the ice cover was 70 000 km2
(Fig.). At the thickest the fast ice was 50-75
cm in the northern Bothnian Bay. At the
thickest the drift ice on the open sea was

30-60 cm in the BothnianBay and in the
eastern Gulf of Finland.
The break-up of the ice in the Bothnian
Sea, Archipelago Sea and in the archipela
go of Gulf of Finland were two week ear
lier than average. In the other sea districts
the break-up was at normal time. The du
ration of the ice winter was 5-8 weeks
shorter than average in all the sea districts
except the Bothnian Bay. The duration of
ice winter was at normal in the southern
and middle parts of Bay of Bothnia and
more than three weeks longer than avera
ge in the northern Bothnian Bay.
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SUURI SUOLAPULSSI
POHJANMERELTÄ
SUOMENLAHTEEN

Tahtumaa ffiviisfi seuran
neet tanskalaiset ja ruotsalaiset
kollegamme riemuitsivat kauan
odotetun suolapuissin tulosta.
Puhuttiin “kaikkien suolapulssien
äidistä”. Suomessa asiasta innos
tuttiin yhtälailla, vaikka puissin
vaikutusten tiedettiin näkyvän
täällä vasta useiden kuukausien
kuluttua.
Itämeren kannalta viimeisim
män suolavesipuissin vaikutukset
ovat olleet voimakkaimmillaan
Gotlannin syvänteessä. Tämän Itä
meren laajimman yhtenäisen al
taan syvin kohta on 239 m. Se on
keräilyallas, johon kertyy ainesta
laajalta alueelta, ei pelkästään al
taan omasta vesirungosta. Sinne
huuhtoutuu ja kulkeutuu hiljal
leen aineksia niin etelä- kuin poh
jois-Itämereltä, Riianlahdelta ja
ympäröiviltä rannikkoalueilta.
Sinne kulkeutuu myös painavin
vesimassa etelästä, Tanskan sal
mista. Kun riittävän suolaista vet
tä noruu altaan pohjalle, vesi ei
enää voi jatkaa eteenpäin, sillä
kaikki ympäröivät alueet ovat al
lasta matalampia eikä raskas suo
lapitoinen vesi voi kiivetä ylämä
keä. Vesi seisahtuu eli stagnoituu.

Tammikuun lopulla 1993 Ison Beltin ja Skagerrakin
salmista virtasi Pohjanmeren happipitoista ja suolais
ta vettä tämereen, Automaattisten mittauspoijujen
rekisteröimä sisäänvirtaus kesti noin kymmenen päi
vän ajan. Itämereen virranneeksi vesimääräksi arvioi
tiin jopa 350 km, Suolapulssin vaikutukset eivät kui
tenkaan olleet niin rajuja kuin oli etukäteen odotettu.
tä on rekisteröity 24. Vaikka suuri
suolapulssi saadaan keskimäärin
joka neljäs vuosi, ne tulevat joskus
peräkkäinkin. Esimerkiksi vuosi
sadan vaihteessa ja kolmekym
mentäluvun lopulla suuria suola
pulsseja tuli neljänä peräkkäisenä
vuonna. Vuosien 1969-76 välisenä
aikana suolapuisseja saatiin sään-

meneminen on hyvin hidasta,
mutta seistyään riittävän kauan
pohjalla se kuitenkin laimenee vä
hitellen, muutamien vuosien ku
luessa. Stagnaation edetessä siinä
oleva liuennut happivarasto pie
nenee mikrobien käyttäessä hap
pea altaaseen laskeutuvan elope
räisen aineksen hajottamiseen.
Vaikka happivarasto kuluu iop
puun, hajotustoiminta jatkuu
edelleen. Hapen sijasta kuluu me
riveden suolan sisältämää sulfaat
tia, jolloin sivutuotteena syntyy
rikkivetyä. Stagnoituneen Gotian
nin altaan tunnusmerkkejä ovat
kin hitaasti aleneva suolapitoi
suus, ajan kuluessa aluksi vähene

1. Gotiannin syvänteen rikkivetypitoisuus
(unol) oli poikkeuksellisen korkea
helmikuussa 1993 ennen suolapulssin
saapumista (A), mutta väheni nopeasti
kesäkuuhtm mennessä (3). Marraskuussa
väheneminen jatkui 130 ja 200 in:n
syvyydessä, mutta alkoi uudelleen kohota
220 ui:n alapuolella, pohjan tuntumassa
(C).
1. De tiöga svavelvätehalterna (pimzol) i
Gotlands djupt ifrbrtmari 1993 (A). Till
jurti linde seavelvätet mninskat snabbt till en
följd av saltvatteninflödet (3). 1 novemnber
fortsatte svavelvätehalterna att mninska i
m’attenskiktet meltan 130 och 200 mneter,
men hade redan börjat stiga under 220
nieter, nära botten (C).

Suuria suolapuisseja
epäsäännöllisesti
Suolaista Pohjanmeren vettä vir
taa Tanskan salmista Itämereen jo
ka vuosi, mutta hyvin suuria, yli
100 km:n suolapulsseja saadaan
Itämereen epäsäännöllisesti. Vii
meisten sadan vuoden aikana nii

nöllisesti joka toinen vuosi kolme
kertaa peräkkäin ja lopuksi kah
den vuoden tauon jälkeen vielä
yksi, vuonna 1976. Tämän vuosi
sadan merkittävimmät suurpuls
sit saatiin 1913 ja 1951. Arvioidut
suolaisen veden määrät ylittivät
silloin reilusti 300 km3.
Stagnoituneen suolaveden lai
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1. The vety higä hydrogen suphide
concentrations (pntol) in the Gotlctnd Deep
in Februamy 1993 (A) decreased rapidly
along with the salt water inflow (3) iii
ilme 1993. lii November 1993 a decrease
continued in the water mnctss between 130
and 200 meters but tzad alrectdy started to
increase in the necmrbottomn water below
220 mneters (C).

_________________
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Pohjaeläimistön lukumäärä vuosina 1970 1993
havaintoasemalla LL1 1 Suomenlahden suulla (syvyys 68 m).
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vä happimäärä ja lopulta kasvava
rikkivetypitoisuus. Mitä kauem
min stagnaatio on kestänyt, sitä
suurempi on rikkivetypitoisuus.
Vesien rehevöityminen ja sen
myötä lisääntyvä planktontuotan
to nopeuttaa hapen kulumista,
Uusi suolainen vesi etsiytyy
omaan tiheyteensä nähden sopivaan kerrokseen. Gotiannin al
taassa edellisen puissin vanha vesi
saattaa joskus olla hieman uutta
raskaampaa, jolloin uusi vesi liu
kuu syvimpien kerrosten yli. Jos
kus tiheyserot ovat niin pienet, et
tä uusi ja vanha vesi sekoittuvat
keskenään, jolloin muodostunut
rikkivety joutuu kosketuksiin hap

pipitoisen veden kanssa. Silloin
rikkivety hapettuu nopeasti takai
sin sulfaatiksi.
Itämeren pulssien historiasta
tunnetaan lukuisia, jotka ovat suu
ren tiheytensä ansiosta kiilautu
neet kaikkein alimmaisiksi. Sellai
sessa tapauksessa stagnoitunut
vanha vesi nousee ylemmäksi, jol
loin erilaisista vesimassojen ti
heyksistä johtuen muodostuu
Suomenlahteen viettävä alamäki.
Sellaisina vuosina Suomenlahteen
tunkeutuu joskus hyvin vähähap
pista, joskus jopa rikkivetypitoista
vettä, ja Suomenlahden syväntei
den pohjaeläimistöllä on tukalat
olot.

Gotlannin allas oli juuri ede1lä
kuvatussa tilassa, kun tanmikuun
1993 suolapulssi tuli. Rikkivetyä
oli runsaasti, enimmillään n. 250
j.tmol H25/l vettä. (kuva 1). Suolai
suus oli laskenut edellisen pulssin
jälkeisistä ajoista n. 1,3 %:sta noin
1,1 %:een. Gotlannin allas oli val
mis vastaanottamaan suolapuls
sin.

Tutkimusalus Aranda
seurasi suolapuissia
Merentutkimusalus Aranda kar
toitti ahkerasti vuoden 1993 suola
pulssin kulkua. Helmikuussa Got

lannin altaassa ei vielä ollut nähtä
vissä muutoksia. Huhtikuussa oli
pohjalle jo tullut suolaisempaa
vettä, ja kesäkuussa osa rikkive
dystä oli hävinnyt. Elokuussa Suo
menlahden suulla näkyivät jo en
simmäiset merkit vanhan, Gotlan
nin altaasta peräisin olevan suolai
semman veden saapumisesta.
Marraskuussa Suomenlahteen oli
muodostunut suolaisuuden harp
pauskerros, joka oli puuttunut
sieltä jo usean vuoden ajan (kuvat
2ja3).
Suomenlahden vesi on viime
vuosina muuttunut vähitellen
suolattomammaksi. Aikaisemmin
selkeä suolaisuuden harppausker

2. Suotaisutis (%) Gotlan,zin syvänteestä
Suoineiilczhden perukoitle helmikuussa
1993, juuri ennen suolapulssin saapuinista
Gotiannin syvänteeseen.

Suomenlahti

2. $atthcdten i tångsnittetfrån Gottands
bassängen till östra Finska viken ifebruari
1993, oinedelbartföre sctltputsens intrång
i Gotlandsdjupet.

100 m

0,8%
170 m

2. tsohalinesfroin a transect rangingfrom
tite Gotland Basin to the Eastern Gulf of
Finland iii februaiy 1993, inunediately
before the salt wctter inflow to the Gotland
Deep.

(

Gotlannin allas

240 m

3
3. Suolaisuus narrctskuussa 1993
suolapulssin tunkeuduttita
Suo,nentahdelle.
3. Salthalten i ,tove,nber 1993 efier
intrånget civ sctltvatten i Finska viken.

0,9 %

Suomenlahti

100 m
17Cm—

3. Isohalines in Noveniber 1993 afier the
intrusion of salme water to the Gulf of
Finland.

Gotlannin allas

240 m

ros on hävinnyt, ja vesi on päässyt
ajoittain sekoittumaan pinnasta
pohjaan koko Suomenlahdella.
Uutta happipitoista vettä lienee
saatu pohjan läheisyyteen tämän
sekoittumisen kautta siinä määrin,
että aikaisenimin ktiolleille pohjil
le kehittyi 1980-luvun loppupuo
lella vähitellen runsas pohjaeläi
mistö (kuva 4). Tuo eläimistö ka
toaa hapenpuutteen takia, jos Got
lannin altaalta työntyy vähähap
pista tai jopa rikkivetypitoista vet
tä näille Suomenlahden syvimmil
le pohjille.
Suolapulssi eteni siten aivan ku
ten aikaisemma tkin suolapuissit.
Suomenlahdella muutos ei kuiten
kaan ollut niin raju kuin pahim
mat ennustukset. On ilmeistä, että
suolapuissin saapuessa Tanskan
salmien kautta Arkonan altaaseen,
sääolot olivat niin myrskyiset, että
vesi laimeni ennakoitua nopeam
min. Osa tuosta suolavedestä vir
tasikin sekoituttuaan takaisin Poh
janmereen. Allas altaalta pohjaa
pitkin noruva suolavesi sekoittui
lisää, ja lopulta Gotlannin altaa
seen saatiin vain hieman vanhaa
stagnoitunutta vettä suolaisempi
uusi vesimassa. Gotlannin altaassa
sekoittuminen jatkui edelleen, ja
rikkivetypitoista vettä sekoittui
uuteen hapekkaaseen veteen siinä
määrin, että koko vesimassan nk
kivetymäärä pieneni. Rikkivetyä
jäi kuitenkin 50 m paksuun ker
rokseen 130 ja 180 m:n väliseen
vesimassaan.

Myös kasvinravinteiden, typen
ja fosforin määrät laimenivat te

hokkaasti uuden suolaveden saa
vuttua. Suomenlahteen tunkeutu
va, siellä olevaa vettä hieman suo
laisempi vesimassa asettui syvänteitä myötäillen ja havaittiin mar
raskuussa jo Kotkan edustalta.
Senkin sisältämät kasvinravinteet
olivat selvästi laimentuneet. Mar
raskuuhun mennessä Suomenlah
den syvänteisiin ei ollut tullut
lainkaan rikkivetyä, joskin happi
pitoisuudet selvästi olivat alentu
neet. Pelätty kasvinravinnepulssi,
jollaiseen moni aikaisempi suola
pulssi oli johtanut, jäi siten osaksi
tulematta.
Nähtäväksi jää, jatkuuko Gotian
nin altaan stagnaation peruja ole
van rikkivetypitoisen veden liike
Suomenlahteen päin talven ku
luessa. Tämä voi nostaa suolai
suutta ja vahvistaa harppausker
rosta mikä aiheuttaa stagnaation.
Suomenlahteen on laimenemisesta
huolimatta virrannut sisään mel
koinen ravinnemäärä. Mikäli se
koittuminen talvimyrskyjen aika
na kykenee nostamaan ravintei
kasta vettä pintaan asti, levätuo
tannossa voi jo ensi kesänä näkyä
selviä voimistumisen merkkejä.
“Kaikkien suolapulssien äiti” laih
ttti kuitenkin sekoittuessaan jo
alussa niin paljon, että Suomen
lahtikin saattaa päästä pelkällä
säikähdyksellä. Itäosien mittava
ravinnekuormitus on edelleen
Suomenlahden selvimpiä rehevöi
tymistä aiheuttavia ongelmia. Sii
nä voidaan odottaa paranemista
vasta, kuri kuormitus saadaan ku
riin.

4bstraktJ
Under en period ar ca. 10 dagar i januari
strömmade stora mängder saltvatten ge
nom de danska stmdena in i Östersjön.
Havsforskningsfartvget Aranda fäljde si
tuationen under fiera expeditioner. Salt
halten hade ökat i juni i Östra Gotlands
bassängens djupvatten. Att inströmmen
av det nya vattnet skedde under stark
omblandning fick man bevis på bI.a. i att
de exceptionellt höga svavelvätekoncent

rationema starkt reducerats i vattenmas
sorna under ca. 130 m. 1 november hade
salthalten i finska viken stigit i djupvatt
net och en haloklin hade uppenbarat sig
efter fiera års frånvaro. Mängden in
strömmade närsalter i Finska Viken
uppskattades till något mindre än vän
tat, troligtvis på grund av utspädning
och utström av vattnet omedelbart efter
pulsen i januari.

Äbstrac.
A considerable amount of salme water
flowed into the Bahic Sea during about a
10 days period in January 1993. R/V
Aranda made several cruises in order to
follow up the intrusion of the new water
mass. The salinity increased in June in
the deep water of the Eastern Gotland
Basin. A rapid decrease of the very high
hydrogen sulphide concentrations below
130 m indicated that deep water was in a

state of intensive mixing. In November
the salinity had increased froughout the
deep water of the Gulf of finland and a
halocline was established after several
years of absence. The amount of the in
flow of nufrients to the Gulf of Finland
seemed to be somewhat.smaller than ex
pected which might be a resuit of diluti
on and a possible immediate outftow of
the January pulse.

J u h a
M a r k k u
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ITÄMEREN
LEVAKU KI NTATI L4
Vuoden 1993 aikana ei leväkukintojen raportoitu
aiheuttaneen Suomen merialueilla terveydeMistä
haittaa ihmisiMe, kotieläimille eikä luonnoneläimi
le. Vaikka vuoden alussa Itämereen tulleen suola
vesipulssin arveltiin lisäävän kukintaa, pulssin vai
kutus jäi Suomen merialueilla vähäiseksi, eikä ku
kintatilanne ollut ainakaan vuoden 1993 aikana
poikkeuksel inen.

ämeren kasviplanktonin vuo
denaikaiskiertoon säännöllisesti
kuuluva kevätkukinta oli tuulisen
alkukevään vuoksi jonkin verran
keskimääräistä myöhäisempi. Ku
kinnan huipun aikana, huhtikuun
lopulla ja toukokuun alussa, tyyni
ja aurinkoinen sääjakso aiheutti
kasviplanktonin kerääntymisen
lähelle meren pintaa ja veden vär
jäytymisen laajoilla alueilla ruske
anpunertavaksi. Väri johtui pans
sarisiima- ja piilevistä.
Heinä-elokuussa rihmamaiset
sinilevät kukkivat suurina lauttoi
na Suomenlahdella, koko varsi
naisella Itämerellä ja ajoittain
myös Selkämerellä. Levälautat py
syttelivät pääosin avomerellä jos
kin läntisellä Uudellamaalla, lou
naissaanistossa ja Uudenkaupun
gin saaristossa sinilevää ajautui
saaristoon. Merentutkimuslaitok
sen sinilevälautoista keräämät
näytteet olivat myrkyllisiä, mutta
myrkytystapauksia ei ole rapor
toifti sattuneen.

Itäisellä Suomenlahdella ei Suo
men merialueella todettu runsaita
kukintoja. Nevanlahdella sitävas

tom voimakkaat leväkukinnat jat
kuivat keväästä syksyyn.
Merentutkimuslaitoksen Suo
menlahden ja varsinaisen Itäme
ren alueelta keräämissä kasvi
planktonnäytteissä tavattiin noin
20 myrkyllisiksi tiedettvä kasvi
planktonlajia tai -sukua. Näistä ai
noastaan sinilevät muodostivat
vuoden 1993 aikana kukintoja.

teväkukintati
lanne säännöllisessä
seurannassa

Itämeren

Merentutkimuslaitos koordinoi
Suomen merialueilla haitallisten
leväkukintojen havainnointia ja
niistä tiedottamista. Havainnoin
nin rungon muodostivat autolau
toille asennetut automaattilaitteet.
Rajavartioston partiolennoilla te
kemät näköhavainnot ja vesi- ja
ympänistöpiirien, yliopistojen tut
kimusasemien sekä eräiden kau
punkien eri puolilla rannikkoa te
kemät mittaukset täydensivät tu
loksia. Eri osapuolet pitivät kas
vukauden aikana viikottain sään
nöllisesti puhelinkokouksia, joissa

Satelliitin 6.8.1993 c)ttama kuva, jos
sa näkyy taajoja sinilevätauttoja
etenkin vctrsinaiselta Itämerellä, Suo—
inenlahden tänsiosissa ja Selkä,nerel
lä. Lähde: Il,ncitieteen /aitos/Vesa
Laine.
Blågrönalgsbloinningens utbredning
i hai’sområdena rtmt Finland. Bilde,i
är en kombincttion cn’flei’e satellitbil
der. Den har konipletterats niect data
från färjornas autoniatstationer och
gränsbevakningens uppgifter oin fä
rekomsten ui’ algflottczr. Dc röda oin
råcleizct pci biide,, utgörs av cilgflottar.
Källa: Meteorologiska institutet/Vesct

\NNE

Lcune.

1993

The inaximwn extent ojthe cvano—
bacrerial btooms iii the sea areas
cu’ound Finland iii 1993. The image
is conserttceedfroin severctl satellite
inlages, information from the unat—
tended measurements onferries and
reports inctde bv the coasguard’spi
lots. Sotirce: Fin,zish Meterologiccil
Instieute/’/esci Laine.
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raportoitiin viimeisimmät havain
not. Niiden perusteella Merentut
kirnuslaitos laati kukintatilantees
ta viikottain raportin, joka lähetet
tiin paitsi Suomen valvontaviran
omaisille ja tutkimusyksiköille,
myös muille Itämeren rantavalti
oille ja Itämeren suojelukomissiol
le. Tarvittaessa kukintatilanteesta
tiedotettiin myös yleisölle.

Autolauttci finnjetillä ja Konstantin Simonoi’il—
la olleiden autoinactttilaitteiden inittactma kas
i’iplanktonin inääi’än uaihteltt Pietarin edusta!—
Idi Helsinkiin ja Helsingistä Trave,niincleen 1.3.8.1993. Kuvassa näkyy Nevanlahden voima
kas sini- ja u’iherleu’äktukinta sekä sinilevätaut
tojen aiheuttamia piikkejä imueulla Itämeressä.
Kasviplcmkwnin määrä on itnucustu levien si—
sältämän lehtivihreän (a-klorofi’llin) pitoisunu
uno.
Den ctreella uariatione,u i växtplank
tomnängden, frc’uu Se. Petersburg till
Helsingfors och från Helsingfors till
Trave,niinde 1-3.8.1993, utppmätt
sam niängclen klorfvll. A’Iätiuiiugcurncu
luut utförts pcifärjorna Konstcunti,u Si—
nsoito och Finnjet.
The variabilit-y in the phvtop!ankton bionucuss
clturing a transectfronu St. Petersburg-Helsin
ki-Travenuinde iii 1-3 August 1993 recorded
onferries Finnjet and ‘Konstantin Sinuonov’.
The high values iii the Neu’a estumry are cauused
by heau’v blooms of cycuuobacteria and green
algae. The snuculler peaks iii the Baltic Sea pro.
per and iii the Gulf of Finland are caused bv
cvanobacterial blooms. The phuytoplankton
bionucuss is indiccutecl by the concentratio,ts of
chulorophuyll a.
‘

r’

Älgmoiiitorineiz och alg
biornuingarna i Ostersjön 1993

The rnonitoring and occurrence of
phytoplankton blooms iit
.

Havsforskningsinstitutet koordinerar
algmonitoringen samt informationen
om algblomningarna i havsområdena
runt Finland. Observationsverksam
hetern baserar sig på klorofylldata från
autornatiska mätstationer ombord på
färjorna finnjet och Konstantin Simo
nov. Dessa data kompletteras av vi
suella observationer gjorda av gräns
bevakningens patrullflyg, samt mät
ningar utförda av vatten- och miljö
distrikten, universitetens fältstationer
samt ett fiertal städer, Deltagarna i in
formations- verksamheten höli regel
bundna telefonkonferenser vid vilka
de senaste resultaten rapporterades en
gång i t’eckan under vegetationsperio
den. På basen av den information som
influtit sammanställde Havsforsk

ningsinstitutet en algblomningsrap
port en gång i veckan. Rapporten skic
kades förutom till de finska övervak
ningsmvndigheterna, även till de övri
ga Östersjöstaterna och till HELCOM.
Vid behov informerades även alimän
heten. Under 1993 observerades inga
specieflt intensiva algblomningar i de
finländska vattnen. 1 östra finska vik
en i Nevabukten förekom däremot
kraftiga blågrönalgdominerade blom
ningar under hela vegetationsperio
den. 1 de planktonprov Havsforsk
ningsinstitutet insamlat i Finska viken
och egentliga Östersjön påfräffades 20
potentiellt toxiska arter eller släkter.
Av dessa bildade endast de blågröna
algerna blomningar.

In Finland the finnish lnstitute of Ma
rine Research coordinates the monito
ring of the harmful algal events in the
Baltic Sea. The ohservations are based
on unattended recordings of chlorop
hyil a fluorescence on ferries ‘finnjet’
and ‘Konstantin Simonov’. The fluo
rescence combined with temperature
and salinity are recorded in the surface
water whfle the ships are moving. The
logging frequency is 100-200 m. The
recordings are complemented with au
tomatically taken water samples which
make possible the microscopic deter
mination of phytoplankton species
composition in the laboratory. The Ins
titute receive bloom information from
the coastguard’s pilots, coastal monito
ring stations, research vessels and sat

ellite images, too. On the basis of ali
this information weeklv reports were
constructed between Mav and October
1993 and sent to various research labo
ratories and environmental authorities.
No exceptional phytoplankton bloom
events occurred in 1993. 22 potentiallv
toxic phvtoplankton taxa were deter
mined in the automaticallv taken wat
er sampies. OnIv the cyanobacteria
Nodularia spumigena formed extensi
ve blooms in July-September. Other
potentially toxic cyanobacteria were
found inthe Neva Estuary.
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UUTTA
TIETOA
POHJANLAHDESTA
Vuonna 1972 perustettiin suomalais-ruotsalainen
Pohjanlahtikomitea koordinoimaan tutkimusta ja merialueen tilan seurantaa Pohjanlahdella. Komitean
aloitteesta toteutettiin vuosina 1991 93 yhteinen
suomalais-ruotsalainen meriympäristön tutkimusoh
jelma, Pohjanlahtivuosi. Ohjelman tavoitteena oli
hankkia yhdessä tietoa Pohjanlahden fysikaalisista ja
ekologisista prosesseista sekä arvioida meriympäris
tön tulevaisuutta erilaisissa kuormitusolosuhteissa.
—

Rjanlahden

meriympäris
tön tilan ja tulevaisuuden arviointi
edellytti laajoja kemiallisia ja bio
logisia tutkimusprojekteja, samoin
kuin kalakantoja, kalasairauksia ja
kalojen elinolosuhteita kartoitta
via selvityksiä. Tulevaisuuden ar
vioinnin pohjana olevan aineta
seen muodostamiseksi tarvittiin
kuormitus-, sedimentaatio- ja ve
denvaihtotutkimuksia.

Pohjanlahti nyt
Ruotsin puolelta laskee Pohjanlah
teen huomattavasti enemmän ma
keita jokivesiä kuin Suomesta. Ete
lästä puolestaan virtaa suolaisem
paa varsinaisen Itämeren vettä
Selkämereen. Vallitsevin tuulen
suunta Pohjanlahden alueella on
lounaasta. Nämä tekijät, yhdessä
maapallon pyörimisestä aiheutu
van, virtauksia kulkusuunnastaan
meillä oikealle kääntävän Coriolis
voiman kanssa, saavat Pohjanlah
della aikaan ns. suistovirtauksen.
Siinä vesimassat kiertävät altaita
vastapäivään. Merkittävin yksit
täinen virtauksia aikaansaava te
kijä on kuitenkin tuuli, joten vir
tauksen suunta voi olla pitkiäkin
aikoja edellä kuvattuun nähden

vastakkainen. Rannikoiden lähellä
virtaukset seuraavat rannikon
muotoja, mutta avomerellä vir
tauksen suunta voi vaihdella va
paasti tuulen mukana. Myös poh
jan muodot ohjaavat rirtauksja
Pohjanlahtivuoden tutkimuksis
sa käytettiin perinteisten virtamit
tareiden lisäksi satelliittien avulla
seurattavia virtauksen mukana
vapaasti ajelehtivia poijuja. Näi
den avulla tutkittiin vesimassojen
kulkeutumista ja niissä tapahtu
vaa hajaantumista. Selkämeren
pohjoisosasta saadut tulokset
osoittivat, että rannikon läheisyy
dessä virtauksen reunalta voi er
kaantua virtauksia, jotka kulkevat
lahden poikki Ruotsin puolelta ai
na Suomen rannikolle asti.

Eliöstö heijastaa meren
tilaa
Meriympäristön tila näkyy erityi
sesti merieliöstön kehityksessä.
Kasvuun vaikuttavat sekä kuor
mitus että eliöstön muodostaman
ravintoverkon energiansaanti ja
toiminta.
Pohjanlahtivuoden tutkimusten
mukaan Pohjanlahden ja varsin
kin Perämeren eliöyhteisöt saavat
merkittävän osan energiastaan jo
kivesien mukana tulevasta elope
räisestä aineksesta, lähinnä hu
muksesta. Tämä tulos muuttaa ai

teissä kertovat kuormituksen ja
kautuvan koko alueelle. Suurin
elohopeapitoisuus löydettiin Kok
kolan edustalta, verraten matalas
ta rannikkoaltaasta. Perämeren
keskellä olevan laajan syvänteen
elohopeapitoisuudet oli
Raskasmetallipitoisuu pohjassa
vat myös korkeita. Teollisuuden
det kohonneet
päästöjen lisäksi elohopeaa kul
keutuu rannikon ja jopa Lapin te
Pohjanlahtea kuormittavat puun koaltaista mereen asti.
jalostus- ja kemianteollisuuden
Ulappa-alueen pohjan kasvanut
päästöt. Niiden vaikutukset näky kuormitus on peräisin nannikolta.
vät nyt tehtyjen tutkimusten mu Rannikolla on paikallisesti pohja
kaan kohonneina raskasmetallipi eläimistönsä menettäneitä alueita.
toisuuksina merenpohjassa eräi Ne sijoittuvat yleensä sinne, missä
den teollisuuslaitosten edustalla. myös sedimenttien haitallisten ai
Kemin edustan merenpohjassa on neiden, mm. juuri raskasmetallien
paikoin kohonneita kromipitoi pitoistiudet ovat korkeita. Näitä
suuksia ja Mäntyluodon edustalla alueita on kuitenkin vähän, sillä
titaania ja vanadiinia runsaammin suurin osa purkautuvista ainesvir
kuin muualla. Ruotsin Rönnskärs taamista kulkeutuu vähitellen sy
verketin nyttemmin jo päättyneet venevän rannikkokaistan ohi sy
arseenipäästöt kiertävät yhä Perä vänteisiin. Vasta syvänteissä ai
meren ravintoketjussa, mutta nekset laskeutuvat pysyvästi poh
näyttävät vähitellen virtausten jalle.
mukana kerääntyvän suurimpiin
Kloorattujen hiilivetyjen pitoi
syvänteisiin.
suudet ovat pienentyneet. DDT- ja
Ilmakuljetuksena ja osittain suo PCB-pitoisuudet esimerkiksi ka
rina päästöinä kulkeutuvista ras loissa ovat nyt vain noin neljän
kasmetalleista lyijy kertyy arsee neksen 1960-luvulla vallinneista
miseen. Kalojen lisääntyminen on nin tavoin lopulta syvänteiden pitoisuuksista, ja alittavat elintar
heikentynyt useilla Pohjanlahden pohjalle. Elohopeaa ja kadmiumia vikkeille määrätyt turvallisuusra
rannikkoalueilla. Syynä on jokive kulkeutuu Pohjanlahteen melko jat. Samoin dioksiinipitoisuudet
pieniä määriä teollisuudesta ja il ovat hyvin pieniä. Pohjoismaisten
sien säännöstely ja happamoitu
makuljetuksena. Näiden myrkyl suositusten mukaan ihminen voisi
minen, ympäristömyrkyt ja ran
nikkovesien yleinen pilaantumi listen aineiden alhaiset ja suhteel syödä vaaratta 2,5 kg Pohjanlah
nen. Lisäksi lohikantojen kehitys lisen tasaiset pitoisuudet sedimen den silakkaa tai noin kilon lohta
viikossa koko elämänsä ajan.
Sekä elohopean että kadmiumin
pitoisuudet kaloissa alittavat sel
västi turvallisuusrajan myös kuor
mitetuilla nannikkoalueilla.
/////
on kärsinyt ylikalastuksesta kutu
alueiden ulkopuolella ja aivan vii
me vuosina myös M-74:ksi kutsu
tusta kalasairaudesta, joka johtaa
poikasten kuolemaan.

empia käsityksiä Pohjanlahden ra
vintoverkkojen rakenteesta ja toi
minnasta. Se selittää myös Selkä
meren ja Perämeren eliöyhteisöjen
välisiä eroja.
Perämerellä, kuten myös Selkä
meren rannikkoalueilla, joissa jo
kivesien vaikutus on huomatta
vin, humuksen hyväksikäyttöön
kykenevien bakteerien osuus
eliöstössä on suuri. Humuksen
määrä on kasvanut rannikkovesis
sä mm. lisääntyneen metsäojituk
sen vuoksi. Eläinplanktonin kasvu
riippuu bakteeritoimäinasta, joten
myös eläinplanktonin osuus on
Perämeren eliöstössä suuri.
Selkämeren eliöstö puolestaan
edustaa tavanomaisempaa kasvi
planktoniin perustuvaa ravinto
verkkoa. Määrältään Selkämeren
kasviplanktontuotanto on huo
mattavasti Perämeren ttiotantoa
suurempi.
Pohjaeläinyhdyskuntien menes
tyminen riippuu levätuotannosta.
Pohjalle vajoava leväaines on niil
le tärkeä ravinnon lähde. Pohjaeläinten määrä Selkämerellä on
selvästi suurempi kuin Perämerel
lä.
Ravinnepitoisuudet ja pohjaeläinten määrä Pohjanlahdella
ovat kasvaneet 1960-luvun alusta
lähtien. Muutokset näkyvät sel
vimmin Selkämerellä. Ne liittyvät
koko Itämeren yleiseen rehevöity

*
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Keskimääräinen pintakerroksen virtaus Pohjan
tahdetta virtausmallin
avulla laskettuna.
(K. Mvrberg, 1992)

Genomsniulig ytvattens
eireulation i Bottniska
viken simulerad Fned en
strömningsmodell.
(K. Myrberg, 1992)
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Mean circulation of the
upper layer in the Gulf of
Bothnia simulated b’ a
flow model. (K. Myrberg,
1992)

......................uutta tietoa Pohjanlahdesta
1,4

ii

1,2
1,0
0,8

Pohjanlahden tulevai
suus

0,6
0,4

Vaikka asutuskeskuksien jätevesi
en puhdistusvaatimukset ovat ny
kyisin hyvinkin korkeat, on Poh
janlahden ravinnekuormitus silti
suuri. Pohjanlahden ulappa-alu
eilla ei veden rehevöityminen kui
tenkaan ole vielä merkittävää,
mutta pohjakerrostumat kielivät
kuormituksen kasvusta. Tutki
muksissa löydettiin altaita, joihin
kulkeutuu aikaisempaa selvästi
enemmän ravinteita, varsinkin
fosforia. Pohjanlahden pohjaker
rostumat pystyvät edelleen pidät
tämään nämä ravinteet ja niiden
mukana raskasmetalleja.
Itämeren merellisen ympäristön
suojelukomissio, Helsingin komis
sio, on asettanut tavoitteeksi ra
vinnekuormituksen puolittamisen
vuoden 1988 arvoista vuoteen
1995 mennessä. Tavoite on opti
mistinen. Teollisuus- ja kunta
kuormittajat, joiden päästöihin
voidaan helpoimmin vaikuttaa,
edustavat vain pientä osaa koko
naiskuormituksesta. On tosin sel
vää, että heikosti sekoittuvilla ran
nikkoalueilla näiden päästöjen
vaikutus saattaa muodostua mer
kitseväksi, mutta pitkällä tähtäyk
sellä koko merialuetta ajatellen
niihin kohdistuvat lisärajoitukset
eivät riitä. Valtaosa kuormasta
muodostuu jokien mukanaan tuo
masta valuma-alueen maan- ja
metsänviljelyksen lannoituksesta,
luonnollisesta maaperän huuhtou
masta, ja toisaalta ilmakehän kaut
ta kauempaa kulkeutuvasta kuor
mituksesta. Näiden pienentämi
nen on erittäin vaikeaa, mutta vas
ta se voi vähentää kuormitusta ha
lutussa määrin.
Koko Pohjanlahtivuoden 1991
kestäneen havainto-ohjelman
avulla saatiin Pohjanlahden aine
taseista tietoa, jonka avulla voitiin
arvioida ravinnekuormituksen
vaihtoehtojen vaikutuksia.
Esimerkiksi 25 prosentin vähen
nys ravinteiden kokonaiskuormi
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tuksessa johtaisi vasta noin 30
vuoden kuluttua 1980-lukua vas
taaviin ravinnepitoisuuksiin Poh
janlahdella. Molempien pääravin
teiden, fosfaatin ja nitraatin, pitoi
suudet vähenisivät samoin kuin
planktontuotanto ja levälauttojen
esiintyminen. Jos kuormitusta voi
daan pienentää näin voimakkaas
ti, tuloksia saadaan, mutta hitaas
ti. Noin 80 % ravinteiden koko
naiskuormituksesta kulkeutuu
kuitenkin Pohjanlahteen jokien ja
tuulien mukana laajalta alueelta.
Siihen puuttuminen edellyttää
kansainvälistä yhteisymmärrystä.
Toisena vaihtoehtona on kuor
mituksen pitäminen vakiona. Ra
viomepitoisuudet nousevat silloin
edelleen jonkin verran, mutta vä
hitellen planktontuotanto ja ravin
nekuormitus pääsevät tasapai
noon, joskin varsin korkealle ta
solle.
Kolmantena vaihtoehtona on
kuormituksen jatkuva kasvu. Jos
esimerkiksi typpikuormitus kas-

2000

2010

Utvecklingen av nitrat- och
fofathaherna i Bottenviken
och Bottenhavet om en 25 %
reduktion av belastningen
skullejörverkligas.
The development ofnitrate
and phosphate concentrations
iii the Bothnian Ray and the
Botluziun Sea ifa 25 % reduc—
tion of the polkition load
would be realiced.

2020

vaisi 30 vuoden aikana tasaisesti
kaksinkertaiseksi nykyiseen näh
den, ja fosforikuormitus 10 pro
senttia suuremmaksi kuin nykyi
sin, kasvaisi nitraattipitoisuus Sel
kämerellä ja varsinaisella Itäme
rellä. Perämerellä se ei kuitenkaan
muuttuisi merkittävästi. Plankton
määrä kasvaisi voimakkaasti kaik
kialla.

Yhteenveto
Uhka meriympäristöä kohtaan
ymmärretään useimmiten ympä
ristömyrkkyjen käytöstä ja leviä
misestä aiheutuvaksi. Niiden
muodostama uhka Pohjanlahdella
on vain pieni osa kokonaisuudes
ta. Myös ravinnekuormitus, ranto
jen ja jokien rakentaminen ja luon
nonvarojen käyttö yleensä voivat
johtaa epätoivottuun kehitykseen.
Suojelutoimenpiteiden vaikutus
ten ennakoimiseksi selvitettiin
Pohjanlahtivuoden aikana syste
maattisesti Pohjanlahden ekosys
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Nitraatti- jafosfaattipitoi
suuksien kehitys Perämerellä
ja Selkämerellä, mikäli kuor
mitusta välzemzetään 25 %.

teemin yleiset syy-seuraussuhteet.
Näiden kokeelliseen tutkimustyö
hön perustuvien tulosten avulla
on tarkasteltu erilaisten kuormi
tusvaihtoehtojen vaikutusta Poh
janlahden tilaan.
Toistaiseksi Pohjanlahti on yli
kuormitetun Itämeren puhtain
merialue. Varsinaisella Itämerellä
luonto itse on osasyyllisenä ha
penpuutteeseen, jota haitalliset
päästöt ja etenevä rehevöityminen
vielä voimistavat. Pohjanlahdella
näyttää elämä kuitenkin turvalli
sesti jatkuvan.
Teollisuus- ja kunnalliskuormi
tuksen osuus on pieni. Merkittä
viä muutoksia Pohjanlahden meriympäristön tilaan saadaan aikaan
vain pienentämällä ilmakehän
kautta tulevaa sekä hajakuormi
tusta. Samoin tulisi ottaa huomi
oon ympäristörakentamisen vai
kutukset Pohjanlahden rannikkoalueilla ja valuma-alueella.

____

Pohjanlcthtivuosi —tutkiin us—
hankkeen näytteenottopaikat.
Provtagningsstationerna
ttnder Bottniska eiken -c’tret.
Sctinpltng stations dttring the
Gulf ofBothnia Year.

New information about
the GulfofBothn;a

Nya ron i Bottniska viken
Den finsk-svenska Kommitten för Bott
niska viken grundades 1972 för att
koordhiera forskningen och miljööver
vakningen i Bottniska viken. På kom
mittens initiativ genomförde länderna
1991 ett gemensamt forskningspro
gram, ‘Bottniska viken-äret 1991”,
mcd målsättningen att med förenade
resurser öka kunskaperna om Bottnis
ka vikens fysikaliska och ekologiska
processer och bedöma havsmiljöns
framtid under olika belastningsförhål
landen.
En bedömning av havsmiljöns till
stånd och framtid förutsatte omfattan
de kemiska och biologiska forsknings
projekt. Fiskbestånden, fisksjukdomar
na och fiskens Iivsbehngelser kartiades
också. för de materiaibalanser som
utgjorde basen för prognoserna över
situafionen i framtiden krävdes under
sökningar av belastningen, sedimenta
tionen och vattanutbytet. Förutom den
alimänna målsättningen uppställdes
dessutom individuella vetanskapliga
målsättningar för de fiesta projekt.
En finsk-svensk ledningsgrupp har
koordinerat Bottniska viken-årets c. 80
enskiida forskningsprojekt.
Ett huvudändamål mcd Bottniska viken året har varit att konstruera en

ekologisk modeit för att kunna förstå
de förändringar som observerats ttn
der dekader av kemisk och biologisk
monftoring, och för att kunna förutsä
ga hur olika belastningssiluationer på
verkar Bottniska vikens miljö. Detta
förutsätter goda kunskaper om hur
ekosystemet fungerar, bäde i stora
drag och i detalj. Bottniska viken-året
har äkat vår kännedom om Bottniska
vikens ekosystem inom många områ
den. Det stora antalet deltagare, deras
forskningsresultat, samt det intensiva
samarbetet i större och mindre grup
per både vid planeriiig och genomfö
rande av olika projekt har gjort Bott
niska viken-äret till en unik satsning
inom miljöforskningen i Östersjön.

a special finnish-Swedish
Committee of the Gulf of Bothnia was
estabuished to coordinate the marine
environmental research and monito
ring in the GulfofBothnia.
On the initiative of the Committee, a
joint finnish-Swedish research pro
granime was carried out in 1991, focu
sing on the marine environment of the
sea area. Ihis programme, called the
Year of the Gulf of Bothnia, aims at the
description of the understanding its
physical and ecological processes, and
at the prediction of its development
under different stress conditions.
The evaluation of the state of the
Gulf has included chemical and biolo
gical projects, as well as fishery stu
dies. The development of the mass ba
Iances necessitated also studies invol
ving discharges, water exchange pro
cesses, sedimentation, and annual van
afions in chemical concentrafions.
The Year of the Gulf of Bothnia has
been coordinated by a finnish-Swe
dish steering group. On the whole, the
research programme consists of some
80 projects.
The projects in the different discipli
nes of the joint programme contain ele
ments that have been used to evaluate

79

the matenial halance of the main plank
ton nutnients in the Gulf of Bothnia.
Whule the monitoring of the chemical
and biological conditions has been
continued for several decades, the data
thus obtained can only reveal changes
that have aiready taken place. The on
ly way to look into the future of any
sea area, and also to estimate the
cost/effectiviness of environmental
measures, is through the construction
of an ecological model. This has been
one of the pnincipal targets of the Year
of the Gulf of Bothnia.
A large part of the scientific contribu
tions arising from the joint programme
of the Year of the Gulf of Bothnia were
presented and discussed at the final
seminar in March 1994 in Umeå, Swe
den.
The overail gain of the Year of the
Gulf of Bothnia in increasing our infor
mafion on the marine ecoystem is con
siderable. The number of participants,
the scope of the projects, and the met
hod of planning and working through
out the programme through a series of
seminars and long working periods
have been unique in the field of Balfic
marine environment research.

Merentutkimus
laitoksen toiminta
1

9
9

Merentutkimusaitoksen tomnta-ajatuksena on tuottaa
rneritieteeWstä perustietoa yhteiskunnallista päätöksen
tekoa ja käytännön tarpeita varten Toiminta-ajatuksensa
toteuttamiseksi laitos tekee ja edistää alansa tutkimus
toimintaa ja kehitystyötä.

Tulosalueet ja tulostavoitteet
Jääpeitteen ja lämpötalouden
tutkimukset

Merentutkimuslaitoksen toiminta voi
daan luokitella erilaisiin kokonaisuuksiin
tieteenalojen, sovellutusalueiden tai opera Tärkeimpinä kohteina ovat kaukohavain
tiivisen toiminnan perusteella. Käytännön noinnin kehittäminen erityisesti jäätilan
tulostavoitteiden asettaminen ei ole nou teen seurantaan, meren jäähtymisen, jääty
dattanut tieteenaloittaista jaotusta, joka on misen ja jään mekaniikan tutkimukset sekä
laitoksen toiminnallinen pohja. Siten vah jään liikkeiden ja termodynamiikan keskivistettujen tulostavoitteiden arviointi pe pitkän aikavälin ennustemallit. Kaukokar
rustuu eri tulosalueilta saataviin yhdistel toitustutkimukset ovat osa Suomen ava
ruusohjelmaa yhteistyössä Euroopan ava
mun.
Laitoksen kuudesta tulosalueesta neljä ruusjäijestön kanssa.
edustaa päätieteenalaa fysiikkaa, kemiaa,
tai biologiaa-, sekä yksi tutkimuksen ja yk Globaalisten muutosten tutki
si palvelutoiminnan yhteistä aluetta.. Vaik mukset
ka pääjako on tieteenalakohtainen, tulosalueiden sisällä on monia kytkentöjä eri Tarkoituksena on selvittää, miten ilmaston
muutos vaikuttaa Itämeren ja polaarimeri
hankkeiden välillä.
en olosuhteisiin, mm. jääoloihin, merenpinnan
korkeuteen, lämpötilaan ja kerros
Meren liikkeiden tutkimukset
tuneisuuteen sekä vedenvaihtoon ja elinMeren liikkeitä selvitetään kenttätöihin pe olosuhteisiin sekä eliöstön muutoksiin me
rustuvilla prosessitutkimuksilla, joiden ressä. Tutkimukset liittyvät Suomen an
pohjalta kehitetään fysikaalis-numeerisia tarktisohjelmaan, yhteispohjoismaiseen
malleja. Tutkimusten kohteena ovat meri- arktisten menen tutkimusohjelmaan ja
alueiden vesirungon lämpötila, suolaisuus Suomen ilmasto-ohjelmaan (SILMU).
ja kerrostuneisuus, virtaukset, aallokko ja
vedenkorkeusvaihtelut. Tulokset ovat so Ainetasetutkimukset
vellettavissa palvelutoimintaan ja mm.
ympäristöriskien ennakointiin ja torjun Merialueen ainetase kuvaa tasapainoa ko
taan.
konaisainemäärien, kuormituksen ja pois—

20

tuman välillä. Ainetaseeseen liitetään
myös vedenvaihdosta, aineiden pysty- ja
vaakasuuntaisesta jakautumasta ja biologi
sista prosesseista aiheutuvat tekijät. Tutki
muksissa selvitetään ravinteiden ja hiven
aineiden kvantitatiivisia muutoksia merialueilla. Tulosten perusteella kehitetään
merialueiden tilan muutoksia kuvaavia
malleja, joita voidaan käyttää ympäristön
kuormitusta arvioitaessa ja ympäristöin
vestointeja koskevassa päätöksenteossa.

Itämeren ekologian tutkimukset
Itämeren eliöstöön (plankton ja pohjaeliös
tö) kohdistuvat tutkimukset sisältävät sekä
ympäristön kuormituksen vaikutusarvioi
ta että systeemin biologisen tuotannon tut
kimusta.
Vapaan veden ekologian tutkimuksilla
selvitetään Itämeren eliöyhteisön toimin
taa, sen säätelyä ja rehevöitymiseen liitty
vien levien massaesiintymisiä, syntymeka
nismeja ja myrkyllisyyteen vaikuttavia te
kijöitä. Merenpohjan ekologisilla tutki
muksilla selvitetään pohjaeläinyhteisöjen
vastetta ympäristömuutoksiin. Tuloksia
sovelletaan Itämeren tilan seurannassa se
kä Pohjan- ja Suomenlahden tilan arvioin
nissa ja vesiensuojelutoimenpiteiden kehit
tämisessä. Ekologiset tutkimukset palvele

—

Tulostavoitteiden toteutuminen
Palvelutoiminnan edellyttämiä malleja kehitettiin erityisesti jääpalvelun ja muun merenkulun turvallisuutta edistävän palvelun
päivittäisen toiminnan tehostamiseksi ja luotettavuuden lisäämi
seksi. Merijään, meren aallokon ja öljyn kulkeutumisen ennustemenetelmiä saatettiin testausvalmiiksi. Niiden toimivuuden tes
taus ja edelleen kehittely aloitettiin.
Pohjanlahtivuoden tuloksista valmistui rehevöitymismalli, joka
kuvaa pääravinteiden määrää ja päästörajoitusten vaikutuksia
sekä selvitys, joka kuvaa raskasmetallien kulkeutumista päästö
lähteiltä lopullisille sedimentaatioalueille.
Meren liikkeiden ja vuorovaikutusten tutkimus kohdistui ensisi
jaisesti Itämeren olosuhteiden selvittämiseen meritieteen eri
aloilla. Laitos toimii vastuullisena johtajana laajassa Itämeren se
dimenttejä koskevassa perusselvityksessä, ja se osallistui useissa
hankkeissa Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamiin Rii
anlahtea koskeviin erityistutkimuksiin.
Itämeren ulkopuolella osallistuttiin yhteispohjoismaisiin Antark
tistutkimuksiin ja pohjoisen Atlantin tutkimuksiin.

vat myös maamme kalantutkimusta, sillä
tutkimuksien kohteena oleva eliöstö on
Itämeren valtalajien ravintoa.

Itämeren ilmastollisten muutosten vaikutuksia on tutkittu osana
kansallista ilmastontutkimusohjelmaa.

Palvelututkimukset

Tutkimustulosten rekisterejä ja tietokantoja on kehitetty vastaa
maan käyttäjien tarpeita.

Merentutkimuslaitoksesta annetuissa lais
sa ja asetuksessa on velvoite alaan kuuluvasta tiedotus- ja palvelutoiminnasta. Päi
vittäinen palvelutoiminta keskittyy fysii
kan osaston ylläpitämiin merenkulun tar
vitsemiin jääpalveluun ja vedenkorkeus
palveluun. Näitä tukevat tilastolliset selvi
tykset jääoloista ja vedenkorkeuksien
vaihteluista. Kemian ja biologian osastojen
palvelu käsittää merialueiden tilan seuran
nan, havaintorekisterien ylläpidon, ana
lyysipalvelun, erillistutkimukset ja tiedo
tustoimhman. Seurantatutkimukset kuulu
vat osana kansainvälisesti koordinoituun
Itämeren seurantaan.
Meren lämpö- ja virtausoloista, aallokos
ta, aineiden kulkeutumisesta meressä, me
rialueiden tilasta ja ympäristöolosuhteista
tehdään erillistutkimuksia viranomaisten
ja muiden asiakkaiden tarpeiden mukai
sesti.

Julkaisutoiminta kasvoi suunnitelmien mukaisesti vuoden 1991
tasosta. Yliopistollisia opinnäytteitä tehtiin neljä. Lisäksi laitok
sen tutkijat toimivat ohjaajina 17 opinnäytetyössä.
Laitoksen havaintotoiminnan kehittäminen kohdistui erityisesti
meren jäätilanteen seurantaan liittyvän satelliittihavaintoteknii
kan hyväksikäyttöön ja leväkukintojen automaattisen seurantajärjestelmän luomiseen. Vuoden aikana valmistui satelliittikuvi
en automaattinen siirtojärjestelmä jäänmurtajille ja sen asentami
nen jäänmurtajiin aloitettiin. Linjaliikenteessä olevilta aluksilta
kerätään jatkuvasti Itämeren, Suomenlahden ja Merenkurkun
alueilla levien määrää koskevaa tietoa, jota käytetään sekä levä
kukintojen varoitusjärjestelmän luomiseen että alan tutkimuk
siin.
‘‘

Tutkimuspalveluja kehitettiin uudistamalla vedenkorkeuspalve
lun viestintäjärjestelmää, kehittämällä laboratorioiden laadun
varmistusjärjestelmää eurooppalaisen yhteistyön osana ja jatka
malla Barentsin meren hyödyntämiseen liittyviä ympäristövai
kutusten selvityksiä yhteistyössä kotimaisen teollisuusryhmitty
män kanssa. Budjetin ulkopuolinen tutkimusrahoitus oli yhteen
sä 2,9 milj.mk.
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............Merentutkimuslaitoksen toiminta 1993
Henkilöstö

Varainkäyttö

Henkilöstön koulutustaso
naiset/miehet

Laitoksen vakinaisen henkilöstön määrä oli
70, joista 66 oli virkasuhteisia ja neljä työso
pimussuhteisia. Henkilötyövuosien koko
naismäärä oli 83, joka jakaantui seuraavasti:
vakinainen henkilöstö 70 henkilötyö
vuotta, joista naisten osuus oli 38 htv
kausi- ja ruuhka-apulaiset 6,6 henkilö
työvuotta, joista naisten osuus oli noin 3
htv
maksullinen palvelutoiminta 6,7 henki
lötyövuotta.

henk.

Merentutkimuslaitoksen menot vuonna
1993 olivat 35 786 300 mk (27 867 500 mk v.
-92), josta toimintamenojen osuus oli 33 241
000 mk ja maksullisen palvelutoiminnan
osuus 2 545 268 mk.
Maksullisesta palvelutoimmnnasta kertyi
tuloja 3 128 239 mk. Laitoksella oli vuonna
1993 yhteensä 26 erilaista tutkimusprojek
tia, joiden kustannuksista ulkopuolisen
rahoituksen osuus oli 5335572 mk. Mak
sullisen palvelutoiminnan momentille ker
tyi tuloja yhdeksältä tutkimusprojektilta.
Muut projektit olivat erilaisten yhteisöjen
apurahoin ja vastaavin rahoitettuja. Suu
rimpina rahoittajina voidaan mainita kaup
pa- ja teollisuusministeriö (Etelämantereen
tutkimusmatka FINNARP), Suomen Akate
mia ja Teknologian kehittämiskeskus TE
KES.
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Ylin sallittu henkilötyövuosien määrä oli 85
henkilötyövuotta. Laitoksen henkilöstön
vaihtuvuus on ollut suhteellisen vähäistä.
Sivtttoimisia vedenkorkeus-, mareografi-,
jää- ja lämpö- sekä meritieteellisiä havaitsijoita oli yhteensä 213.
Valtionhallinnon edellyttämät säästöt saa
vutettiin pääasiassa vapaaehtoisin toimen
pitein vaihtamalla lomarahoja palkalliseksi
vapaaksi.
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HenkiIösfimenot
vuosina
ja 1993
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Yhteistoimintajärjestelmä ja
tasa-arvon edistäminen
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Merentutkimuslaitoksen yhteistoiminta pe
rustuu laitoksen ja järjestöjen väliseen sopi
mukseen yhteistoiminnasta Merentutki
muslaitoksessa. Sopimuksen mukaan lai
toksessa on yhteistoimintaa varten yhteis
työkomitea ja henkilöstöneuvosto. Yhteis
työkomitea on laitoksen johdon ja henkilös
tön yhteiselin, ja henkilöstöneuvosto toimii
yhteistyökornitean henkilöstön edustajien
neuvoa-antavana elimenä. Lisäksi laitoksel
la on sisäisen tiedonkulun ja keskustelun
edistämiseksi yksikkökokouksia.
Laitoksen toiminnallinen tasa-arvosuun
nitelma on hyväksytty 1.10.1991. Tasa-arvoryhmän (5 henk.) tehtävänä on toimikau
dellaan (1992-1993) ollut suunnitelman käy
tännön toteutuksen suunnittelu ja seuranta.
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Tutkimusalus Arandan matkat ja henkilötyöpäivät 1993
MTL:n henkilöstö
henk. työpäivät

Vieraat
Henkilöt Henk. työhenk. työpäivät
yht.
päivät yht.

Matkan
nro

Indeksit

Merialueet

Matkapäivät

1
2

1-42

SLVLPL
PM

11
8

9
6

99
48

2

22

11

121

6

48

12

96

3

43—44

PL

3

5

15

1

3

6

18

4

45—83

SL, VI

80
14

28

20

108

84—90

20
7

7

5a

12
2

7

14

-

5

91 —154

SL
SL, PL, VI

6
7

155—196
197—259

VISLPL
SL, VI

ja

260—280

AM,SM,PM

9

281 —286

SL, VI

10

287—402

Tanskansalmi. VI

11
403—449
Yhteensä
SL = Suomenlahti VI

i

SLVI
=

39

17

191

460

28

644

5

60

19

228

1

14

14

140

80
342

3
10

15

19

95

321

18

110
1418

2

22

12

663
132

17

13

152

23
12

8
14

184
168

9

14

126

5
45

16

11

10

8

158
Varsinainen Itämeri PL = Pohjanlahti

—

—

PM

=

Perämeri

4

1032
SM

=

Selkämeri AM

2450
=

Ahvenanmeri

Hallinto

Merentutkimuslaitos siirtyi vuoden 1993
alussa tulosohjaukseen. Tähän liittyen aloi
tettiin laitoksen hallintoasetuksen ja työjär
jestyksen uusiminen. Uusi asetusluonnos
valmistui joulukuussa ja lähetettiin liiken
neministeriön käsittelyyn. Uusi asetus ottaa
huomioon tulosohjauksen edellyttämän toi
mivallan siirtämisen laitostasolle. Merentut
kimuslaitoksen toimintayksiköistä ja niiden
tehtävistä määrätään uuden asetuksen mu
kaan ylijohtajan vahvistamassa työjärjestyk
sessä. Samoin virkojen perustaminen ja lak
kauttaminen sekä nimitystoimivalta siirty

vät laitokselle päällikkövirkoja lukuunotta
matta. Johtokunnan toimivaltaan kuuluu
päälliköiden nimittäminen lukuunottamatta
ylijohtajaa, jonka nimittää edelleen tasaval
lan presidentti.
Taloushallinnossa valmisteltiin vuoden
aikana laskentajärjestelmien automatisoin
tia. Kirjanpitojärjestelmäksi valittiin Posti
pankin mikrojärjestelmä, jonka käyttöön
siirrytään pääosin vuoden 1994 aikana. Pal
kanlaskennan tekninen toteutus ostetaan
Valtiokonttorilta.
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Kansainvälinen
toiminta
Merentutkimuslaitoksen kansainväli
nen yhteistyö kohdistui Itämeren ja po
laarimerien yhteistutkimuksiin, uusien
tutkimusohjelmien suunnitteluun ja
useiden kansainvälisten organisaatioi
den toimintaan.
Kansainvälisen merentutkimusneu
voston (ICES) toimintaan osallistuttiin
useissa komiteoissa ja työryhmissä,
Hallitustenvälisessä meritieteellisessä
komissiossa (IOC) Suomi toimi Poh
joismaiden edustajana toimeenpane
vassa neuvostossa vuoden alkupuolel
le asti. Merentutkimuslaitos vastaa
EU:n tiedeohjelman meritieteen ja tek
niikan ohjelman (MAST) kansallisesta
koordinoinnista. Vuoden lopulla ohjel
massa hyväksyttiin toteutettavaksi
kaksi hanketta, joissa laitoksen tutki
musryhmät ovat mukana.
Pohjoismaisessa yhteistyössä tär
keimpinä organisaatioina olivat meritieteelliset kollegiot (NKMB, Nordisk
Kollegium för Marinbiologi, ja NKFO,
Nordisk Kollegium för Fysisk Oceano
grafi). Vuoden aikana alkaneeseen
Pohjoismaiden Ministerineuvoston Rii
anlahtitutkimusohjelmaan osallistut
tim kolmessa tutkimushankkeessa. Lai
toksen tutkijat osallistuivat myös usei
den hallituksista riippumattomien
ICSU:n (International Council of Scien
tific Unions) alaisten organisaatioiden
toimintaan.
Suomen ja Ruotsin yhteinen Pohjan
lahtikomitea valmisteli mittavan tutki
mushankkeen yhteenvetoa Pohjanlah
den tilasta. Vastaavan tutkimushank
keen käynnistymisiä Suomenlahdelle
valmisteltiin.
Euroopan avaruusjärjestön (ESA)
kaukokartoitussatelliitin ERS-1 käyttöä
jään kaukokartoitukseen tutkittiin kah
dessa hankkeessa. Laitoksen tutkijat
osallistuivat lisäksi antarktiseen tutki
musyhteistyöhön omilla toimialoillaan.
Vuoden lopulla käynnistyi FINNARP
94 -kenttäohjelma, jonka käytännön
järjestelyistä laitos vastasi. Tutkimusmatka on osa Pohjoismaista yhteistyötä
Antarktisella alueella. Laitos osallistui
tutkimusalus Arandan kenttätutki
muksin pohjoismaiseen Grönlannin ja
Islannin välisen merialueen tutkimusohjelmaan.
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