


erentutki
muslaitoksen toiminnassa vuonna
1994 on ollut keskeistä palvelutoi
minnan ja sen menetelmien voimakas
kehittäminen ja Itämeren tutkimus-
yhteistyön tilvistyminen. Havainto- ja
mittaustoiminnan uudet työkalut, ku
ten tutkasatelliitit, muiden satelliitti
en kuvien uudet käsittelymenetelmät,
laivahavaintojen automatisointi ja
rannikkohavaintojen uudet tiedon
siirtomenetelmät ovat tehostaneet
palvelutoimintaa ja mahdollistaneet
uusien palvelujen käynnistämisen.
Samanaikaisesti on käynnistetty koko
havaintotoiminta - analyysi - tulosten
julkistaminen -ketjun laadunvarmis
tus ja jätetty arvioitaviksi ensimmäi
set menetelmien akkreditointihake
mukset.

Tutkimustoiminnassa on painottu
nut useiden suurten hankkeiden kä
sittely, ennen kaikkea Pohjanlahti
vuoden, Itämeren sedimenttien pe
ruskartoituksen ja Pohjoismaiden Mi
nisterineuvoston Riianlahtitutkimus
ten tulosten viimeistely. Samalla tu
lokset ovat johtaneet näiden aiheiden
jatkotutkimusten käynnistämiseen.
Huomattava osa meneillään olevista
tutkimuksista pyritään yhdistämään
Euroopan unionin neljännen puiteoh
jelman merentutkimushankkeisiin,
joissa uutena painoalueena on Itäme
ri. Laaja, noin 10 milj. ECU:n yhtei

maiden tavoitteiden erilaisuuden.
Yhteistoiminnan kehittäminen on
näiltä osin erittäin haastavaa.

Merentutkimuksen tuotteita ovat
useimmissa tapauksissa erilaiset mal
lit, joilla voidaan antaa vastaus kysy
mykseen: Mitä tapahtuu jos..? Malleja
käytetään päivittäisissä palvelutehtä
vissä (jää-, vedenkorkeus-, aallokko
palvelu), merenkulun ja rakentami
seen liittyvän suunnittelun pohjana
sekä meriympäristön tilan erilaisten
skenaarioiden valmistelussa. Tämän
vuosikertomuksen teemana ovatkin
mallit ja niiden käyttösovellutukset.
Mallikehittely Merentutkimuslaitok
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nen kohdeohjelma on ollut vuonna
1994 valmisteltavana ja esitetään ra
hoitettavaksi lähiaikoina. Ohjelman
toteuttamisaikataulu on kolme vuot
ta. Laitos osallistuu siihen monen eri
tutkijaryhmän voimin. Kansallinen li
särahoitus hankkeisiin on ainakin
mainitun EU-rahoituksen suuruinen.
Kohdeohjelman valmistelu on tuonut
esille tarpeiden moninaisuuden ja eri
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kea laitoksessa tehtyyn perustutki
mukseen. Monet esitetyistä malleista
osoittavat, että Itämeren erikoisomi
naisuuksien hyvä tuntemus on edel
lytyksenä toimiville malleille. Mallien
luotettavuus varmistetaan kenttäko
kein.

Laitos osallistui vuonna 1994 kan
sainväliseen arviointiin, joka koski
Suomen Etelämannertutkimusta. Ar
vioinnin tulosten julkistaminen siirtyi
vuoden 1995 puolelle. Ennakkotieto
jen perusteella raadin arvio tutkija
ryhmiemme toiminnasta oli kiittävä.
Valtion tiede- ja teknologianeuvoston
suosittelemien kokonaisarviointien
tekeminen jää tulevien vuosien asiak
si. Kuluneen vuoden perusteella tu
loksiin voi suhtautua luottavaisesti.

Utvecklingen av serviceverksamheten och anpassnin
gen av ny observations- och mätteknik för havsforsk
ningsindamåI har prägiat verksamheten vid Havs
forskningsinstitutet under är 1994. Vi har kunnat er
bjuda våra kunder både effektivare service och nya
servicefonner genom 51 a, användningen av radarsa
telliter, nya metoder för bearbetning av satellitbilder,
vidareutveckling av den automatiska observations
verksamheten på passagerarfartvg och införande av
ny teknik för dataöverföring från de fasta stationema.
Kvalitetskontrollen av av resultaten - från fältobserva
tioner till slutrapportering -, med sikte på ackredite
ring av alla viktiga analyser har inletts. Ackredite
ringsansökningama för en del metoder har redan lii
tämnats för utvärdering.

Forskningsverksamheten har präglats av slutbear
betningen av fiere stora projekthelheter, framför allt
Bottniska viken året, baskarteringen av Ostersjöns se
diment och det av Nordiska rådet initierade Riga
buktsprojektet. Resultaten har lett till nya frågeställ
ningar och nya projekt. Man strävar till att försöka
anknyta en betydande del av de pågående forsknings
projekten till EU:s fjärde ramprogram, inom vilket
Ostersjön utgör ett nytt huvudtema. Ett fiertal fors
kargrupper inom institutet deltar i pianeringen avett
omfattande, till c. 10 milj ECU budjeterat, 3-åriga Os
tersjöprojekt. Den nationella finansieringen av EU
projekten bör vara minst lika stor som EU-finansierin
gen. Mångformigheten i forskningsbehoven och olik
heterna i de olika ländemas målsättning har gjort det

In 1994 the Finnish Institute of Marine Research
consolidated its services and methodology. it has also
developed cooperation with regard to the Baltic Sea
research. New obscrvation and measurement
operation tools such as radar satellites, new
processing methods of other satellite pictures,
automatiosi of ship observation and new data transfer
methods of coastal observation have increased the
efficiency of the services and allowed new services to
be introduced. Qualitv control of the observation
analysis-results chain of the overail operation has
been initiated and the first applications for
certification relating to the methods have been
handed over for assessment.

There Sas been greater emphasis on the handling of
research findings, particularlv with regard to the
publication of results relafing to the Year of the Gulf
of Finland. Major projects include the final results of
research into the fundamental mapping of the Baltic
Sea sediments and the Riga Gulf research unäertaken
by the Nordic Council. The results have led to the
inifiation of further research in these areas. An effort
is being made to 11mk a significant part of the current
research with marine research of the European Union
fourth frame program projects, the new focus being
the Baltic Sea. In 1994 a wide joint target programme
with a budget of about 10 million ECUs was under
preparation and wffl be presented for funding in the
near future. The accomplishment schedule of the
programme is set at three years. The Institute is
participating in it with resources from many different
research groups. Additional nationat ftinding of the

ta arbete till en verklig utmaning för deltagama.
Olika typer av modeller, somkan ge svar p3 frågan:

“Vad händer om ,utgör ofta viktiga arbetsredskap
vid Havsforskningshistitutet. Modellema användsbå
dc i den dagiiga serviceverksamheten tis- vatten
stånds- och vågtjänsten), vid pianeringen inom bygg
nads- och sjöfartsverksamheten, samt för att förutsäga
förändringar i havsmiljön. Huvudtema i denna 3rsbe-
rättelse är en presentation av olika modeller och deras
användningsområden. Modellverksamheten omfattar
institutets ali verksamhetsformer. Utvecklingen av
modellerna bygger, förutom på intemationellt gemen
samt kunskapskapital, p3 den grundforskning som
utförs vid institutet, utan vilken modellarbetet vore
omöjligt att utföra. Dc fiesta av dc presenterade mo
dellerna visar att förutsättningen för en fungerande
modeil är en god kunskap om Ostersjöns specialför
hällanden p3 alla plan. Modellernas hllförlitlighet ve
rifieras genom fältundersökningar.

Under år 1994 deltog institutet i en internationell ut
värdering av Finlands Antarktisforskning, vars resul
tat kommer att offentliggöras under 1995. Förhands
uppgifter om resultaten tyder på att institutets fors
kargrupper utfört en berömlig insats. Det finns skäl
att anta att resultatet blir detsamma även ifräga om
institutets insats i övriga forskningsprojekt angående
globala förändringar. P3 basen av dessa resultat kan
histitutet mcd tillförsikt även se fram emot den av sta
tens råd för vetenskap och teknologi aviserade hei
hetsutvärderingen av inshtutets verksamhet.

EU funding. Preparation of the target programme has
brought Iorth the multitude of requirements and the
differences between the aims and aspirations of
different nations. The developmemt of integrated
cooperatiom will Se extremelv challenging.

The results of marine research, iii most cases, allow
the developrnent of various modeis to answer
questions such as: What wiil happem if...? These
models are used daily in service (ice, water level and
wave services), as a basis for planning of
constructions at sea, for maritime traffic and for
preparation of various scenarios regarding the marime
environment. One of the main themes of this annual
report is the development of modeis and their
practical application. In addition to common inter
national know-how, model development at the
Finnish Imstitute of Marine Research is mainlv geared
to basic research undertakem by the Institute itself.
Many of the modeis have shown that reliable
scientific data regarding the characteristics of the
Baltic Sea is the primarv requirement for realistic
modelling. The reliability of the models is verified
using fleld tests.

Im 1994 the lmstitute participated in am international
assessmemt of Archc research undertaken by Finland.
Publication of the assessment results is due to take
place in 1995. Based on advance informatiom the
assessment relating to our research groups was
excellent. The overall assessmemts recomrnemded by
the State Sciemce and Technology Council are to he
undertaken in the coming years. In comclusion, based
on the past year, the hiture can Se approached with

sella perustuu yhteisen kansainväli
sen tietopääoman lisäksi ennen kaik

Pentti Mälkki
projects is at least on the levet of the aforememtiomed great comfidence.



tuen tällaiset yhtälöt
ovat yleensä vai
keasti ratkaistavia.
Usein niille voi
daan löytää rat
kaisuja vain liki
määräisten nu
meeristen me
netelmien avul
la, joiden las
kennaiinen
raskaus vaa
lii tietoko
neen suu
ren lasken
takapasi
teetin
hyödyn
tämistä.

Vme vuosina on kokeiltu
aallokkoennusteiden toimittamis
ta päivittäin telefaxin avulla. Itse
ennusteet ovat toteutuneet hyvin
niissä kahdessa pisteessä, joissa
vertailumittauksia on tehty aallon
mittauspoijuilla. Operatiivinen
aallokkoennuste onnistui hyvin
myös silloin, kun MV Estonian
keulavisiiriä nostettiin. Näiden
palvelujen kysyntä ei toistaiseksi
ole ollut yhtä suurta kuin suunnit
telun tarvitsemien tilastollisten en
nusteiden tai jälkikäteen tuuliha
vaintojen perusteella tehtävien
aaltoennusteiden kysyntä.

MVEstonia ja
aallokko

Syyskuun 28. päivän vastaisena
yönä upposi MV Estonia ja vei
mukanaan lähes tuhat matkusta
jaa ja miehistön jäsentä. Kansain
välisen tutkintalautakunnan selvi

A

tysten mukaan onnettomuuden ai
heuttivat aaltovoimat, jotka ylitti
vät aluksen keulavisiirin lukkojen
lujuuden.

MV Estonian onnettomuushet
kellä aallokon lasketaan olleen
noin neljä metriä, mutta se oli
nousussa ja kasvoi pelastustoimi
en aikana viiteen metriin. Tämä
tarkoittaa, että suurimmat yksit
täiset aallot ovat olleet noin yh
deksän metriä korkeita. Tällainen
aallokko on ankaraa Itämerellä,
mutta ei vielä poikkeuksellista.
Suurimmat Itämerellä mitatut yk
sittäiset aallot ovat olleet 14 m
korkeita.

Vaikean aallokon alueet

Estonian onnettomuuteen lIIttyvi
en tutkimusten yhteydessä meren
kulkijat kertoivat, että Itämeren
pohjoisosassa on erityisen vaikean
aallokon alueita. Merentutkimus
laitoksen aallokon taittumista ku
vaava malli oli vähän ennen on
nettomuutta laajennettu koko Itä
merelle ja siksi oli mahdollista
tehdä nopeasti merenkulkuhalli

.

.

Tietokonemallit ovat merentutki
muksen, kuten muunkin geofysi
kaalisen tutkimuksen, apuväli
neitä. Tyypillisimpiä geofysii
kassa käytettyjä malleja ovat
ennustavat eli prognostiset
mallit niiden monien käytän
nön sovellutusten vuoksi.
Tunnetuimpia esimerkkejä
ovat meteorologiset säänen
nustusmallit.

Merentutkimuksessa
mallilla tarkoitetaan tieto
koneella ratkaistavaa yh
tälösysteemiä, jossa yh
tälöt kuvaavat meressä
tapahtuvia prosesseja.
Prosessienja niiden
vuorovaikutusten mo
ninaisuudestajoh
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AALLO KKO
MALLE 1 LLA
ENNAKOI DAAN
Y L LÄTTÄVÄT

AALLOKOT

Aallokon ennustamista varten on Merentutkimuslai
toksella nykyisin kolme erilaista aallokkomallia, joita
käytetään eri tilanteissa. Suomen aaltotutkimusten
tärkein sovellutusalue on ollut satamien, väylien ja
laivojen suunnittelu.
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Merkitsevän aaltonkorkeuden vaih
tetit Suonien Leijonan inatatikon yli
inenevässä aatiokossa. Kuva voi
daan mtkita pystysuuunnassa liioi
teltuksi aattojen haijojen yli vede
tyksi verkoksi. Tulevan aattokon
korkeus on neljä metriä ja sen pe
riodi 10 sekuntia. Aallokon keskittv
inisen vuoksi aallonkorkeus nousee
peräti 6.4 metrin korkuiseksi jos
aaltokon kutinctjakatttuman leveys
on 14°, joka on pienin useaan ker
taan mitattu aallokon leveys.

Variationer i den karaktäristiska
våghöjden på sjö som går över

grynnan Finlands Lejon. Våghöjden
på den sjö soin går in över giynnan
är 4 m, och frekvensen t’perioden)
10 sekunder. Då vågorna koncent
,-eras över giynnan kan våghöjden
stiga till över 6 m dd vågvinkeln är
]40, vilket är den minstafrekvent
förekominande vågbredden.

Refraction of wind-generated waves
travetling over the shoat at Suomen
Leijona, the change in signtjicant
wave height. The incoming waves
have period 10 s, signtficant wave
height 4 m. Spreading is taken as
14° degrees, the narrowest i’aiue
coimnonty observed.

tukselle tilaustutkimus aallokon
taittumisesta ja tämän aiheutta
masta aallokon noususta. Alusta
vassa selvityksessä löytyi alueita,
joissa taittumisen vaikutuksesta
aallokko todellakin nousee ympä
ristöään jopa puolitoista kertaa
korkeammaksi.

Taittumista koskevat laskelmat
ovat osoittaneet, että nousun mää
rä riippuu ratkaisevasti sekä poh
jan muodon yksityiskohdista että
aallokon suunta-ominaisuuksista,
erityisesti kulmajakautuman le
veydestä. Tutkimuksia jatketaan
edelleen. Aaltokeskittymän osuus
MV Estonian onnettomuuteen on
edelleen avoin, koska riittävän yk
sityiskohtaisia syvyystietoja lai
van koko reitiltä ei ole vielä saatu.
Laskelmat osoittavat kuitenkin, et
tä niillä reitin osilla, joista tarkkoja
syvyystietoja on saatavissa, ei to
dennäköisesti ole ollut merkittäviä
keskittymiä.

Laskelmat viittaavat siihen, että
aaltokeskittymät ovat harvinaisia
avomerellä. Aaltokeskittymiä on
odotettavissa 15 prosenttia ajasta,
ja esiintyminen keskittyy syksyyn

Paikkaan sovitetut
aaUokkomallit

Itämerellä tehdyt aaltotutkimuk
set ovat osoittaneet, että siellä
esiintyvään aallokkoon vaikutta
vat selvästi sellaiset Itämeren
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meripeninkulman matkalla nou
see kolmesta metristä yli kuuteen
metriin.

ja alkutalveen ennen jäiden tuloa.
Voimakkaat aaltokeskittymät ovat
erittäin harvinaisia. Niitä on odo
tettavissa vain muutamia kymme
niä tunteja vuodesta. Yleensä edes
myrskyjen aikana merkittävää aal
lonkorkeuden nousua ei ole odo
tettavissa.

Kuvassa esiintyvä aaltokeskitty
mä on odotettavissa korkeintaan
kerran vuodessa. Sitä suurempi
on yllätysvaikutus, kun aallokko

muotoon ja säähän liittyvät tekijät,
joita ei vielä ole tyydyttävästi si
sällytetty nykyaikaisimpiin aalto
malleihin. Tästä syystä on kehitet
ty ennustepaikalle sovitettu voi
makkaash yksinkertaistettu malli.
Tällaisen mallin suurimpana
puutteena on, että se täytyy kehit
tää ja sovittaa erikseen jokaiseen
ennustuspisteeseen. Malli on pe
rusominaisuuksiltaan niin sanottu
toisen sukupolven aaltomalli. Se

Aaltojen taittuminen niiden
kutkiessa Suomen Leijonan
matatikon ‘li.

Vågornas komicenti-ering när
sjön går över grymincm
Fintands Lejon.

Rejraction of tmidirectionctt,
long crested ivaves over the
shoat at Suomen Leijomia.
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on joka pisteessä yksilöllisesti ra
kennettu ja siihen on tapauskoh
taisesti liitetty aaltojen kasvuun ja
vaimenemiseen liittyvät tärkeim
mät tekijät alueella.

WAM-aaltomalli

Fysikaalisesti edistynein aaltomal
ii on niin sanottu kolmannen su
kupolven aaltoennustusmalli.
Tunnetuimman niistä on kehitet
tänyt laaja kansainvälinen tutkija-
ryhmä, ja sille on annettu nimi
WAM (= WAve Model). WAM
malli on käytössä maapallon vai
tameret kattavana versiona Euroo
pan sääkeskuksessa (ECMWF).
Merentutkimuslaitos on yhdessä
italialaisen Instituto per lo Studio
della Dinamica delle Grandi Mas
sen kanssa asentanut WAM-mal
lin Itämerelle. Malli ei kuitenkaan
ole toiminut Itämeren mittakaa

Östersjöns sirangaste vågkhmat finner
mai i den norra delen av egentiiga Ös
tersjön. Den högsta uppmätta våghöj
den för enstaka vågor är 14 m. Både
modeliberäkningar och de erfarenheter
fartygsbefälrapporteratpekarpå att det
finns områden i samband med grynnor
där vågorna koncentreras, och där vå
ghöjden under speciella förhållanden
kan vara betydligt högre än den karak
täristiska våghöjden i området som hei
het.

När MV Estonia gick sitt öde till mö
tes den 28 september var sjön grov, men
inte exeptionell för området. Den

The northem Baltic proper has the seve
rest wave climate found in the Baltic
Sea. There the highest measured mdlvi
dual waves reach 14 meters. Moreover,
model calculations as well as the expe
rience of ship captains indicate that the
re are focal points where wave refracti
on in certain conditions can increase the
wave height significantly above the sur
roundings.

On September 28, when MV Estonia
met with her accident, the wave condi
tions were severe, but not exceptional

vassa yhtä hyvin kuin valtameril
lä. Joissakin tapauksissa havaitut
aallot ovat kolminkertaisia ennus
tettuihin aaltoihin nähden. Myös
Välimerelle WAM-mallin asenta
neet tutkijat ovat raportoineet ero
ja, mutta ne eivät ole olleet yhtä
suuria kuin Itämerellä.

Yhdistetyt mallit

Näiden lisäksi on myös olemassa
yhdistettyjä malleja, jotka ottavat
huomioon mahdollisimman mo
nia tekijöitä, myös virtaukset ja ii
makehän. MTL osallistuu näiden
mallien kehitystyöhön EU:n puit
teissa toteutettavassa tutkimus-
hankkeessa. Näiden mallien voi
daan toivoa tulevaisuudessa pa
rantavan ennusteita, mutta toistai
seksi ne eivät ole Itämeren mitta
kaavassa lunastaneet lupauksiaan.

karaktäristisb våghöjden uppskattades
till 4 mvid olvckstillfället, och steg till 5
munderräddningsarbetet.

Tillsvidare har man inte kunnat un
dersöka MV Estonias hela nitt, för att
kunna fastställa om hon hanmat 1 ett
område där wigorna genom koncentra
tion varit extra höga. Den noggraimhet
med vilken bottentopografin i området
är känd räcker inte till för att kunna
exakt lokalisera var en centrereing av
vågorna kan ske. 1 den del av rutten
som undersökts verkar det dock föga
troligt att det skulle ha förekommit om
råden med vågkoncentrering.

for the area. The significant wave height
has been estimated at about 4 meters,
and it increased to 5 meters during the
rescue operations.

The whole route of MV Estonia has
not yet been investigated, because to
model the wave height variations at
these focal points the bathymetry has to
he known up to details that are not ade
quately described in the nauhcal charts.
In the area covered so far it seems unli
kely that she had passed through a fo
cal point.

Vågmodetter

M a r k k u S i m i 1 ä
Jouni Vainio

S
TALVIMEREN
KULKUA
MALLI EN
PERUSTEELLA

lalviaikaista kauppamerenkulkua varten
Suomen on pidettävä suurta jäänmurtaja
laivastoa. lalvimerenkulun hyvän sujuvuu
den turvaamiseksi tarvitaan tietoja jäätilan
teesta ja sen kehittymisestä. Jääpalvelu
onkin ollut koko Merentutkimuslaitoksen
olemassaolon ajan yksi sen tärkeimpiä tut
kimuksen soveltamisaloja.

t
4’

%4

Wave modeis
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tämeri on Suomen talouselä
män kulmakiven, ulkomaankau
pan valtaväylä, sillä tavaroista 80-
90 prosenttia kuljetetaan meritse.
Suomi on myös maailman ainoa
maa, jonka kaikki merisatamat
jäätyvät keskimääräisinä talvina.
Silti talvisinkin on päästävä sata-
mun.

Jääpalvelu seuraa
jäätilannetta

Merentutkimuslaitoksen Jääpalve
lu toimittaa päivittäin nopeaa ja
luotettavaa tietoa merijäistä. Tuke
na toimii 30-40 jäähavaintoaseman
verkosto. Pääasiassa talvisatamien
läheisyydessä sijaitsevat asemat
havainnoivat alueensa jäätilanteen
päivittäin ja lähettävät tietonsa
edelleen viikottain Jääpalveluun.
Lisäksi Suomen valtion käytössä
olevat kahdeksan jäänmurtajaa ra
portoivat päivittäin toiminta-alu
eensa jäätilanteesta.Nämä tiedot
yhdessä digitaalisten satelliittiku
vien kanssa muodostavat pohjan
jääpalvelutoiminnalle.

Jääpalvelu seuraa päivittäin jää-
tilannetta ja laatu keräämiensä ja
analysoimiensa tietojen pohjalta

jääkarttoja ja -tiedotuksia. Lisäksi
Jääpalvelu ennustaa jään liikkeitä
numeerisen mikrotietokonepohjai
sen ennustemallin avulla. Vuonna
1994 otettiin käyttöön suomalais
kiinalaisena yhteistyönä tehty jää-
malli, jonka avulla jäänmurtajille,
ja myöhemmin myös muille me
renkulkijoille, voidaan ennustaa
tarkasti parin seuraavan lähipäi
vän jäätilanteen muutokset ja ke
hittyminen. Tämän tiedon avulla
murtajien on helpompi suunnitel
la avustusreittejään ja antaa ohjei
ta jäissä kulkeville kauppa-aluksil
le.

Jäämalli on nk. liikemalli, missä
jääkentän liikkeet kuvataan tietyn
laisessa ruudukossa - hilapistei
kössä. Gotlannin pohjoispuoliset
merialueet on malhssa katettu lä
hes 400 ruudun verkolla. Kullekin
ruudulle annetaan mallilaskuja
varten lähtötietoina ruudussa ole
van jään keskimääräinen paksuus
ja peittävyys, ts. paljonko ruudun
pinta-alasta on jäätä. Lisäksi malh
tarvitsee alkutiedoikseen tuulien
nusteen koko alueelta. Kullekin
merialueelle annetaan Ilmatieteen
laitoksen ennusteen mukaiset tuu
litiedot kahden seuraavan vuoro
kauden ajaksi. Näiden tietojen

avulla malli laskee hydrodynaa
misten yhtälöiden avulla virtauk
set, jotka liikuttavat jäitä. Lisäksi
mallissa täytyy huomioida jääken
tän vaikutukset virtauksiin.

Jäämalli auttaa
ennustamaan

Jäämalli oh keväällä 1994 koekäy
tössä ja sen avulla pystyttiin jälki
käteen “ennustamaan” hyvin Sal
ly Albatrossin pelastustöitä ajoit
tain vaikeuttaneet jäiden liikkeet
(ks. kuvasarja). Vaikka kyseisen
onnettomuuden ja sen pelastustöi
den aikana malli ei ollut vielä val
miina, se kuitenkin näin jälkikä
teen selvästi osoitti käyttökelpoi
suutensa.

Lähivuosina yhteistyötä kiinalai
sen tutkimuslaitoksen (NRCMEF,
National Research Center for Ma
rine Environment Forecasts) kans
sa tullaan jatkamaan ja malliin li
sätään osa, joka huomioi ilman
lämpötilassa tapahtuvat muutok
set. Lisäyksen avulla pystytään tu
levaisuudessa ennustamaan myös
jään paksuuntuminen, railojen
umpeen jäätyminen ja jään sula
minen.

A

Satelliittikuvien
tulkintaa

automatisoidaan

Jääpalvelun antama jäätiedotus ja
jäämallin lähtötilanne perustuvat
pintahavaintojen ohella reaaliai
kaisiin, digitaalisiin satelliittiku
viin.

Vuosina 1993-1995 MTL osallis
tuu ESA:n OSIC-hankkeeseen
(Operational Sea Ice Charting
using ERS-1 SAR images). Olen
nainen osa hanketta on tutkia
mahdollisuuksia automatisoida
tutkakuvien tulkintaa. Jään ja avo-
veden luokittelualgoritmi on kehi
tetty OSIC-projektissa ja myös sitä
testattiin viime talvena jääpalve
lussa.

Talven 1993/94 kokemusten pe
rusteella menetelmä kykenee tun
nistamaan suuret avovesialueet ja
suuret jääkentät luotettavasti. Se
havaitsee hyvin myös jäälautat,
joiden pinta-alan se useimmiten
kuitenkin yharvioi. Railot ja kape
at vesialueet aiheuttavat vaikeuk
sia ja useasti kapeat railot tulki
taan kokonaan jääksi. Tosin veden
tulkitseminen jääksi on hyväksyt
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tävämpi virhe kuin jään tulkitse
minen vedeksi. Kokonaisuudes
saan menetelmä antaa kohtuulli
sen hyvän käsityksen vallitsevasta
jää/avovesitilanteesta. Oheen on
liitetty ERS-1 SAR-kuva ja sen tul
kintatulos. Vaalea alue edustaa
kuvassa vettä.

MTL:n Jääpalvelussa pitkään
työskennelleille tutkijoille kehitty

nyttä”jäänäkemystä” ei voida
korvata automaattilaitteilla. Mene
telmästä saadaan suurin hyöty
kartoitettaessa polaarimerien jää-
alueita. Näiltä alueilta ei ole saata
vissa juuri lainkaan pintahavain
toja ja jäätilanteen “kehityshisto
ria” on lähes aina tuntematon - tai
ainakin puutteellinen. Tällaisilla
alueilla automaattinen kuvantul

Kuva on Selkämeren koillisosasta Vaasan eteläpuolelta. Kuvan oi
keassa reunassa on maata. Kuvan vasemmasta reunasta oikeaan ala
nurkkaan kulkeva vaalea vyö on jään ja avoveden välinen reima. Reu
nan yläpuolella on tiheä ajojääkenttä, jossa on vain vähäisiä avokoh
tia. Reunan atapuotinen osa on avovettä, jossa esiintyy vain paikoitel
len ajetehtivaa jäätä.

ERS-1 SAR bitd 14.031994
(© ESA 1994, bitden bearbetad vid Tromsö satettitstation.)

Området på bilden är beläget i nordöstra Bottenhavet, söder oin Vasa.
1 bildens högra kant kan man urskilja land. Det liusa bältet som löper
från bildens vänstra kant till det nedre högra hörnet utgör gränsen
mellan is och öppet vatten. Ovanför gränsenförekonimer tät drivis
med mycketfå områden med öppet vatten. Området nedanför gränsen
utgörs av öppet vatten med enstaka drivande isflak.

ERS-1 SARpicture 14.03.1994
(© ESA 1994, the image processed by the Tromsö sateltite station.)

The image is takenfroin the noi-th-eastern part of Bothnian Sea to the
south of Vaasa. The right-hand side of the image shows land. The
light-coloured bell runningfroin the ieft of the picture to the bottom
right corner is the boundarv between the ice and open water. Above
the boundary there is a close drtft icefield withfew open areas. The
lower part is open water with soine drtfting ice iii places.

Kuvassa vaalein alue edustaa avovettä.
Luokitteluohjehna tulkitsee hyvin tutkakuvan avovedenja ajojään väli
sen reunan. Avovedessä ajelehtivien jäälauttojen koon ohjekna kuiten
kin ylian’ioi, mikä on kuitenkin parempi kuin päinvastainen tulos.

Klasstflceringsresultat.

Det ljusaste området på bilden representerar öppet vatten.
Med hjälp av klasstflceringsprogra,nmnetfår man en god bild av grän
sen mellan öppet vatten och drivis. Programmnet överskattar dock stor
leken på ensiaka drivande isflak, ett resultat som dock är bättre än en
underskattning av storleken.

Ctassjfication resuit.

The lightest area in the picture represents open water.
The classtfication programme is successful in interpreting the
boundarv between open water and drtft ice. However, the programme
tends to overestimate the size ofdrtfting icefloes - nevertheless, this is
preferable to the opposite prediction.

kinta näyttää todelliset voimansa.
Barentsinmeren ja sen lähialuei
den tultua yleisen mielenkiinnon
kohteiksi niiden valtavien hyö
dyntämättömien öljy- ja kaasuva
rantojen vuoksi, avautuu auto
maattiselle SAR-kuvien tulkinta
menetelmälle uusia sovelluksia
poraustoiminnan tarvitessa tark
koja ja luotettavia jäätilannetiedo

tuksia. Näiden alueiden hyödyn
täminen asettaa uusia sovellusalu
eita jään termodynaamisille mal
leille. Poraustorneja uhkaavat jää
kenttien liikkeet on voitava ennus
taa tarkasti ja hyvissä ajoin ennen
kuin vaaratilanteita pääsee synty
mään.

ERS-1 SAR kuva 14.03.1994
(© ESA 1994, kuvan prosessointi Tromsön satettiittiasema.)

Luokittetututos.

u
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Risteilyaltis Salty Atbatross ajoi karille maaliskuun 4. päivänä Porkkatan
edustalla ja upposi läheiselle matatikotle viidettä kauttaan myöten. Jääolot es
tivät aluksen noston maaliskuun aikana.

Lehtitietojen mukaan Sally Aibatrossin nostotöitä alettiin valmistella jälleen
kerran huhtikuun 4. päivänä (kuva A), mutta jäiden voimakas liike keskeytti
pelastustyöt seuraavana päivänä (kuvat 3 ja C). Jäiden liikkeen rauhoituttua
(kuva E) nostoa yritettiin uudestaan. Jääkentän liike kuitenkin voimistui utides—
taan ja pelastustoimet piti keskeyttää (kuvat F, G ja t). Nosto onnistui jäiden
liikkeen rauhoituttua 9. päivänä (kuva K).

Nämä pelastustöitä haitanneetjäiden liikkeet nähdään myös oheisista ennus
temallin kuvista. Kuvissa nuolen suunta kuvaa jään liikkeen suuntaa ja pituus
jään liikkeen voimakkuutta - nopeutta. Emmusteemi perttsteella olisi jo 4. päivänä
voitu sanoa, että nosto onnistuu vasta 9. päivän jälkeen, mikäli se kestää yli 12
tuntia — näinhän myös tapahtui.

Kiyssningsfartyget Salty Atbatross gick på grund den 4 mars utanför Porkka
la, varefter det sjönkjämns medfemte däck på ett närbeläget grund. J.sförhållan
dena förhindrade bärgningen avfartyget umider mnars mnånad.

Enligt dagspressen inleddes bärgningsarbetet den 4 april (bild A), men isens
krafiiga rörelser gjorde cttt arbetet måste avbmytas redan nästci dag (bilclerna 3
och C). När isens rörelser lugnat sig (bitd E) gjordes ett nvttförsök att bärga
farryget. Isrörelserna ökade dock igen och arbetet avbröts (bild F, G och 1).
Bärgningen lyckctdes demt 9 april då isen lugnat ned sig (bild K).

Prognosmodellens hilder visctr dc rörelser i isen somnförhindrade bärgnings
arbetet. Pä biiderna angerpilens riktnimtg i vilken riktning isen rör sig och pi
lens längd hur snabbt isen rör sig. Enligt prognosmnodellen kunde man alltså

redan den 4 april ha sagt att bärgningen kan lyckasförst efter den 9 april om
bärgningsarbetet tar mer än 12 timmnar, vilket även varfallet.

The cruiser Satty Albatross run aground on the 4th of Mci rch off Porkkcilci and
sank imt shallow waters up to itsflfth deck. The ice conditions throitghout
March prevented raising of the vessel.

Based on mtews reports the preparationsfor reftoatimtg the Sally Albatross
were resumed omt the 4th ofApril (picture A) but strong ice movemnent
interrupted the rescue operation the following day (pictures 3 and C). Once ice
movenient stabihized (picture E) lftimtg was tried again. Howevem; ice field
mnovement intensified once again and rescue operations had to be suspemzded
(pictures F, G and 1). The ltfting wasflnaily succesyfid once ice mnovemnent
lessened on the 9tlt (picture K).

These ice movements obstructing the rescue operation can also be seen iii the
enclosedforecctsting mnodelhing pictures. The direction of the arrow iii the
pictttres shows the direction of ice mnovemnent and the length shows its strength,
i.e. the speed. Based on the förecast it cottld tzave been predicted that on the 4th
hfting - ifit was likely to take more thamt 12 hours - could mtot succeed before
the 9th. This is exactly what happened.

Vintertrafiken utnyttjar
modeller

Modeis supporting winter
navigation

lstjänsten vid Havsforskningsinstitutet an
vänder en finsk-kinesisk modeil för att prog
noatisera liene rörelser. Prognoserna distri
bueras till lsbiytarna, vilka använder sig av
dessa vid pianeringen av assistansarbetet. 1
framtiden kommer prognoserna att distri
bueras även till handelsfartygen och andra
hugade sjöfarande. Samarbetet med det
kinesiska forskningsinstitutet NRCEMF
kommer att fortsätta under de närmaste
ken, ‘arvid modellene termodynamiska del
kommer att kompietteras.

Då krvssningsfartvget Sally Albatross gick
på grund vären 1994 utanför Porkala var
prognosmodellen ännu pä försöksstadiet.
Modellens användbarhet bekräfiades dock
genom att man i efterskott kunde “fömtsä
ga” dc isrörelser som hindrade bärgningsar
betettfig.)
Den information som istjänsten distribuerar
samt utgångsvärdena för ismodellen baserar
sig huvudsakligen på satellitbilder i realtid.
Den största nackdelen mcd NOAA-seriens
satellitbilder är deras oförmåga att tränga
genom moin och mörker. Möjligheterna att
inom snar framtid ta i 5mk radarsatelliter

vilka förmår genomtränga både moln och
mörker ar det största frarnsteget på länge
inom della arhete.
lsforskarna har under de senaste ken kun
centrerat sig på att undersöka snöns och
isens ytegenskaper. Forekningen har utg)ort
en del av det under den Eumpeiska tymdor
ganisationen ESA fungerande PIPOR (Pro
gramme for International Polar Ocean Re
search) pmgrammet. Under 1993-1994 deltar
Havsforskningsinstitutet i ESA:s OSICpro
jekt tOperational Saa Ice Charting using
ERS-1 SAR images). Arbetet på automatise
ring av toikningen av SAR-bildema utgör en
väsentlig del av della arbete.
Klassiiceringsalgoritmen för definition av is
och öppet vatten har utarbetats inom OSIC
projektet, och testades senaste vinter på ts
tjänsten. På basen av erfarenhetema från ts
vintern 1993/94 har metoden visat sig kun
na tillfredsställande identifiera stora områ
den mcd öppet vatten och stora isfält. Meto
den identifierar även isflak, men överskattar
deras storlek. Som heihet kan man säga att
metoden ger en tämligen god bild av förhål
landet öppet vatten/is.

The lce Serviee of the Finnish lnstitute of
Marine Research (FIMR) uses the finnish
Chinese dynamic lee model when predkting
tee movements. The forecasts are scnt to
icebreakers, which use these forecasts when
planning their issisting operations. In the
future, merchant ships and other sea traffic
wiII aho he supplied with torecasts.
Cooperation with the chinese NRCMEF
tNattonal Research Center for Marine
Environmental Forecasts) will continue tn
the near future and a therrno-dynamic part
will he added to the model.

When the cruising ship Sallv Albatross man
aground in early sprtng 1994 and sank jo the
shallow waters off Porkkala, the ice model
was stili under test. However, it was of
assistance later jo the “forecasting” of the
movement of tee which hindered rescue
operations (figures). Thus the model proved
its worth retmospectively.

The ice reports and charts and the initial
sttuation of the ice model are based to a
large degree on real-time, digital satehhite
images. At present NOAA-series satellite
images are used; however, their negative
feature ts the “non-tmansparency” of clouds
and darkness. Radar satellites, undtsturbed
by darkness and clouds, are to he used in

the near future. This ts to he one of the
greatest recent innovations.

Over the lait few years lee mesearehers at
the FIMR have concentrated their work into
the characterisation of ice and snow
surfaces. The studies have been a part of the
European Space Agency tESA) international
Pmogramme for International Polar Ocean
Research (PIPOR). Between 1993 and 3995
FIMR are participating in the OSlC-project
of ESA. An essential part of this pro)ect is to
explore the possibility of automation of
SAR-images intempretation. The
classification algorithm of ice and open
water was developed by the OSIC-project
and ivas tested by the lee Service last winter.

Based on the information gathered in the
tee winter 1993/1994 the method ts capable
of reliahly identifying large open water
areas and large tee fields. It can also identffv
ice floes; howevem, tt often overestimates
theim area. Nevertheless over-estimation ts
less problematic Ihan underestimation. In
general thts algorithm gives a fatrly good
understandtng of the prevailtng tce/open
water sttuation. Enclosed ame the ERS-1 SAR
image and the resuit of its intempretatton.
The light area in the images represents
water.
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Kai Myrberg
K a i s a K o n o n e n
Pekka Alenius

Rein Iamsalu,
ja

H YDRODYNAAM IS-EKOLOG ISIA
MALLEJA KEHITETÄÄN
PÄÄTÖSTEN JA

TOIMENPITEIDEN TUEKSI

FINE$T-maUi

Suomen Merentutkimuslaitoksen
ja Eesti Mere Instituutin yhteistyö
nä on viime vuosina kehitetty yh
distetty hydrodynaamis-ekologi
nen malli RNEST (FlNnish-ESTo
nian). FINEST-malli on ns. kaksi
kerrosmalli, jossa meren sekoittu
nut pintakerros on erotettu alem
masta kerroksesta. Hydrodynaa
miseen malliin sisältyy olennaise
na osana myös ilmakehän vaiku
tuksen tarkka kuvaaminen. Tuu
len nopeutta, suuntaa, ilmanpai
netta ja kosteutta kuvaavat tiedot
saadaan Ilmatieteen laitoksen
käyttämästä HIRLAM-ilmakehä
mallista.

FINEST-mallilla ennustetaan
virtausnopeudet, vedenkorkeus,
lämpötila, suolaisuus ja meren
harppauskerroksen yläpuolella
olevan hyvin sekoittuneen kerrok
sen paksuus. Ensimmäisenä so
vellutusalueena on ollut Suomen
lahti.

Jotta malleja voitaisiin käyttää

ympäristönsuojeluun liittyvän
päätöksenteon tukena, on hydro
dynaamiseen malliin yhdistettävä
ekologisia osia, kuten ravinteiden,
ympäristömyrkkyjen ja muiden
haitallisiksi katsottujen aineiden
varastojen ja prosessien muutos-
tiedot matemaattisessa muodossa.

Valtaosa aineiden kertymiseen,
muuntumiseen ja hajoamiseen liit
tyvistä prosesseista on biologisia,
pääasiassa mikroskooppisten eli
öiden (bakteerien, alkueläinten ja
levien) elintoimintoja. Näiden
eliöryhmien määrien ja toiminnan
suhteellinen merkitys ekosystee

missä on tunnettava. Meribiologi
sen perustutkimuksen kehityksen
seuraaminen ja ymmärtäminen on
välttämätöntä ekologisten mallien
kehitystyössä.

Rehevöitymisen
seurauksia pyritään

ennustamaan

Ekosysteemimallin käytännön tar
peita palvelevana tavoitteena on
ennusteiden laatiminen erilaisten
vesiensuojelutoimenpiteiden vai
kutuksista meriympäristön tilaan.

Tällä hetkellä on ajankohtaista ke
hittää malleja Itämeren tapahtu
van rehevöitymiskehityksen eko
systeemitason seurausten ennus
tamiseksi. Meribiologisesta tutki
muksesta kertyvän tiedon sisällyt
tämistä malleihin vaikeuttaa se,
että tärkeimmät aineiden kiertoon
vaikuttavat prosessit tapahtuvat
solutasolla - siis erittäin pienessä
mittakaavassa.

Mallia verrataan
todellisuuteen

Mallin luotettavan toimivuuden
takaamiseksi ei riitä se, että laske
tut tulokset ovat oikeansuuntaisia.
Malli verifioidaan siten, että sen
avulla laskettuja tuloksia verra
taan merellä samassa paikassa
tehtyihin mittausarvoihin ja arvi
oidaan, kuinka hyvin malli pystyy
kuvaamaan todellisuutta. Jos mal
litulokset poikkeavat pahasti mi
tatuista arvoista, on syytä pohtia
syitä tähän. Tämä mallin verifioin
ti paljastaa puutteita ja luo jatko
kehitysnäkymiä.

Hyvin verifioitua mallia voidaan
käyttää tutkimuksen apuvälinee
nä. Mallin avulla voidaan laskea
haluttuna ajankohtana halutun fy
sikaalisen, biologisen tai kemialli
sen muuttujan arvo kaikissa koh
dissa tutkittavalla merialueella.
Mittaukset eivät pysty koskaan
kattamaan kuin tiettynä aikana

M
Meren fysikaalisia prosesseja esittävillä hydrodynaami
siMa malleilla kuvataan suolaisuuden ja lämpötilan

fysikaaliset pro- muutoksia eri aikoina ja eri paikoissa sekä meressä tasessit ovat kemiallis-biologisten
mallien tärkeää taustatietoa. Me- pahtuvia Ilikkeita, joita ovat virtaukset, aallokko ja ve
ren ja ilmakehän vuorovaikutusta
koskevat tiedot saadaan meteoro- denkorkeus. Hydrodynaamisia malleja on kehitetty
logisista malleista.. ..

1950-luvulta lahtien. 1980- ja 1990-luvuilla on hydrody
naamiseen malliin yhdistetty ekologisia osia, jotta malli
soveltuisi ympäristönsuojelua koskevan päätöksenteon
tueksi, Nykyiseen mallien kehitystyöhön kuuluu ekologi
sen perustutkimuksen seuranta.

A
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Vielä tämän vuosikymmenen al
kupuoliskolle saakka vesiekolo
gisissa malleissa eliöstö on jao
teltu pelkästään niiden toimin
nallisuuden mukaan yhteyttäjiin
(kasviplankton), kuluttajiin
(eläinplankton, kalat) ja hajotta
jim (bakteerit). Bakteeritoiminta
on sijoitettu tyypillisesti pimei
sun svviin vesikerroksiin eril
leen yhteyttäjistä. 1970-80 -lu
vuilla tapahtunut biologisten
tutkimusmenetelmien kehitys,
eri vesiekosysteemien tutkimus
ja sitä seurannut teorianmuo
dostus muuttivat kuitenkin kä
sitystä pelagiaaliekosysteemin
toiminnasta ja osoitti bakteeri
toiminnan olevan kiinteässä yh
teydessä perustuotantoon. Muu
tamien vuosien viiveellä tämä
uusi ekosysteemiajattelu on nyt
mullistamassa myös mallien ke
hittelyä.

ko merialueen prosessien pitkäai
kaisia vaihteluita.

Hyvänä esimerkkinä ovat Suo
menlahden alueella tapahtuvat
suolaisuuden voimakkaat vaaka
suuntaiset vaihtelut. Suolaisuus
Neva-joen suulla Pietarin edustal
la on 0-1 promillea, kun taas Suo
menlahden länsiosassa 6-7 promil
lea. Lisäksi esiintyy ns. rintamia,
joissa suolaisuus muuttuu (ks. ku

FINEST-,naltin ekotoginen osa kuvaa
typpi- ja fosforiravinteiden sekä hii
len kiertoa Suonenlahden ekosystee
missä. Mallin sisältyvät etiöt on iyh
initetty niiden koon mukaan, piko <2
tim, nano 2-20 pm, mikro 20-200 im

ja meso > 200 IJin, ja siten aineiden
kierto eliöiden väliltä on saatu vas
taamaan nykyistä käsitystä ravinto-
verkon toiminnasta.

Den ekologiska delen uv FINEST
inodellen beskriver kvävet, fosforns
och kolets kretslopp i Finska vikens
ekosystein. Modellens organisiner är
grupperade efier storlek i piko- (< 2
tim, nano- (2-20 pm), mikro- (20-
200pm) och meso- (>200 pin) orga
nismer. Sålunda har man kunnat byg
ga upp en modell där man beaktar
den moderna uppfattningen om nä
ringsnätets fitnktion vid beräkningen
av ämnenas krettslopp inellan dc oli
ka organismerna.

The ecological pctrt of the FINEST
model describes the cycting of nitro
gen, phosphorus and carbon in the
ecosystem of the Gulf of Finland. The
organisms have been divided into
groups according their size: piko <

2 Ilm, nano 2-20 .un, mikro 20-200
imn and meso > 200 jim. Thus the
nutrient cycling corresponds to the
modern concept offbod-web ftcnctio
ning.

laisuusjakauman synnyssä. Mallin
avulla opitaan tuntemaan meren
prosesseja ja eri tekijöiden vaiku
tusta niihin.

Ongelmana erilaiset
mittasuhteet

Veden suolaisuus Sttoinenlahdella
heinäkuussa. Laivahavainnoista las—
ketut vertailuarvot on merkitty pis
teillä. Kuvasta nähdään, että malli
vastaa hyvin todellisuutta.

Salthatten i Finska viken ijuli enligt
FINEST ,nodetle,i. Värclena i dc oliko
pttnktei-iza utgörs av mätningar ut—
förclu på forskningsfarryg. Figuren
visar cttt inodelleii stänuner väl
överens iited verkligheten.

Salinitv hi the GtilfofFinlcmd during
itily. The satinity valuesfrom
observations onboard the research
vessel for validation of the nodel are
mctrkecl with points. The figure shows
ttiat tite ntodel resuttsfit wetl with the
observations.

tietyn suppean alueen merestä.
Mallin avulla voidaan kuvata ko

va) huomattavasti vain muutami
en kymmenien kilometrien mat
kalla. Nämä vaihtelut johtuvat toi
saalta jokien tuomasta makeasta
vedestä, toisaalta Pohjois-Itäme
reltä tulevasta suolaisemmasta ve
destä. Meren pohjan muodot, tuu
let ja maapallon pyörirnisliikkeen
aiheuttama Coriolis-kuihtyvyys
muokkaavat myös suolaisuuden

seen suolaisuuden jakaumaan.
Koska kaikki edellämainitut osate
kijät on sisällytetty mallin yhtälöi
hin, voidaan mallilla tutkia eri
osatekijöiden vaikutusta havait

jakaumaa. Kysymykseksi jää,
kuinka paljon mikin edellä maini
tuista tekijöistä vaikuttaa todelli

tuun suolaisuuteen. Mallista voi
daan esimerkiksi poistaa jokien
tuoma makea vesi Suomenlah
teen, jolloin suolaisuuskentän ha
vaitaan muuttuvan huomattavas
ti. Näin voidaan päätellä, että joki
en tuomalla makealla vedellä on
keskeinen merkitys havaitun suo-

Itämeren jokakesäiset typpeä sito
vat sinileväkukinnat ja niiden
merkitys typenkierrolle ovat esi
merkki mallien “mittakaavaongel

>6,8 6,5-6,8 6,2- 6,5 6,0 -6,2 5,6-6,0 5,2- 5,6 4,8- 5,2 4,4-4,8 3,6- 4,4 3,0- 3,6 2,0-3,0 <2,0
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masta. Näiden massiivisten kukin
tojen merkitystä Itämeren typpi
varastojen lisääjänä ei tunneta. Si
nilevät sitovat ilmakehän typpeä
Itämeren ekosysteemiin ja rehe
vöittävät Itämerta. Toisaalta sini
levien muodostamat hiutalemaiset
aggregaatit luovat senttimetrien
mittakaavassa ajoittain hapetto
mia ‘mikrokosmoksia’, joissa voi
poistua typpeä ainakin teoriassa.
Ns. ainetaseajattelussa sisällyte
tään yksinkertaistaen jopa koko
naista merialuetta käsittelevään
malliin ainoastaan tuleva ainevuo,
lähtevä ainevuo ja varastoissa ta
pahtuvat muutokset. Tämä voi
johtaa huomattaviin virhearvioin
teihin.

Eri mittakaavassa tapahtuvien
biologisten prosessien merkityk
sen arviointi ja sisällyttäminen
ekologisiin malleihin on tällä het
kellä suurin perustutkimuksen ja
mallitutkimuksen yhteinen haaste.

Kulkeutumismaflin
avulla jäljitetään

meressä ajelehtivia
kohteita

Kulkeutumismallilla ennustetaan
nimensä mukaisesti eri kappalei
den kulkeutumista meressä. Me
ren pinnassa kulkeutuvan kappa
leen liike riippuu sekä tuulen ai

heuttamasta kulkeutumisesta että
meren virtausten vaikutuksesta.
Myös kappaleen muoto ja laatu
vaikuttavat kulkeutumiseen, sekä
se, kuinka suuri osa kappaleesta
on veden alla ja kuinka suuri osa
pinnan yläpuolella. Tyypillisesti
kulkeutumismallia käytetään me
reen ajelehtimaan joutuneiden
kohteiden jäljittämiseen. Tällöin
on tiedettävä, missä ja milloin
kohde on viimeksi havaittu. Kun
nämä tiedot ja tuulitiedot on ole
massa, voidaan kappaleen kulkeu
tumisrata arvioida mallin avulla.
Tällaista mallia sovellettiin Esto
nia-laivan onnettomuuden pelas
tustoimien yhteydessä.

Öljymalli - öljyntorjun
nan apuväline

Öljytankkeri Antonio Gramscin
viimeisen haverin jälkeen on Me
rentutkimuslaitoksen, venäläisten
tutkijoiden ja ympäristöministeri
ön yhteistyönä kehitetty öljyn kul
keutumista kuvaava malli Suomea
ympäröiville merialueille. Malli
on tarkoitettu öljyntorjujien apu
välineeksi merialueilla tapahtuvis
sa öljyonnettomuuksissa. Käyttäji
en tarpeiden huomioimiseksi mal
lia koekäytettiin 1990-luvun alus
sa Kotkan pelastuslaitoksen kans
sa.

Mallin avulla voidaan ennustaa

öljylautan tai muun mereen joutu
neen kemikaalin leviämistä ja liik
kumista. Oljyn kulkeutumiseen
vaikuttavista tekijöistä tärkein on
tuuli. Koska tuuliennusteet sisältä
vät pitkällä aikavälillä (yli 5 vrk)
suuria epävarmuustekijöitä, on
malli suunniteltu vain lyhyitä en
nusteita varten. Koska pyrkimyk
senä on ollut laatia malli, jota pe
lastuslaitokset voivat käyttää,
syöttötiedot on pidetty mahdolli
simman helposti saatavilla olevi
na. Tuulitiedoksi malli tarvitsee
vain paikallisen tuulen tai tuulien
nusteen. Alkutietoina mallille an
netaan vuodon paikka ja aika sekä
suuruus ja öljvtyyppi. Se voi käyt
tää virtausmallilla valmiiksi erilai
sille tuulitilanteille laskettuja vir
tauskenttiä, joilla ennustetta saa
daan parannettua erityisesti tilan
teissa, joissa tuulen suunnan vaih
telut ovat pieniä.

Oljymalli laskee öljyn haihtumi
sen, emulsion, leviämisen ja kul
keutumisen. Malli ottaa huomioon
rantaviivan. Malli sisältää Suomen
rannikon pääpiirteissään ja suu
rimmat saaret. Joitakin alueita on
sisällytetty tarkennettuina mallin
karttoihin.

Ohjelma esittää mikrotietoko
neen näytöllä onnettomuusalueen
kartan ja siellä liikkuvan öljylau
tan. Näin nähdään, minne öljy on
kulkeutumassa ja kuinka suureksi
öljylautta on kasvamassa.

Pelastuslaitokset käyttävät ötjyiialtia
muun muassa suunmtetlessaan
lähttuntien tf)rjuntatc)imnia

öljyonnettomuuksien yhteydessä.
Toijunta-alueelta välitetään tilanne
maihin, missä mallin avulla
arvioidaan öljyn liikkeet lähituntien
aikana. Näin esimerkiksi ötjyptmomit
voidaan sIjoittaa paikkoihin, joissct
niistä on eniten hyötyä.

Oljemodeiler c,ni’änds bt.a. när man
pianerar räddningsaktioner i
samband mcd oljeolyckor. Utgående
från den aktuelia sititationen kan
man mcd hjälp av modeilen beräkna
hur oljan konvner att röra sig under
de närmaste tiinmarna. Sålunda kan
man placera ut oljebommanma på de
strategiskt viktigaste platserna.

Oil models are run for planning the
operations during the oil combatting
activities afier accidents. The near
fitture mnoventents ofan oil patch can
be predicted with the model and oil
combatting boomns are placed in
places where a mctxinzton benefit is
achieved.

Virtausmalleilla myös
vedenkorkeusennusteet

Meren vedenkorkeuden muutos
ten ennustamisella numeerisilla
malleilla on meren fysikaalisten
tapahtumien ennustamisessa ehkä
pisimmät perinteet. Itämeren ve
denkorkeuden vaihteluihin vai
kuttavat kaikkein eniten tuulet.
Muita vaikuttajia ovat ilmanpai
neen, Itämeren veden määrän ja
veden tiheyden vaihtelut.

Vedenkorkeudella tarkoitetaan
meren pohjan ja pinnan välistä
etäisyyttä. Itämeri, kuten yleensä
kaikki maailman meret, on kerros
tunut syvyyssuunnassa: eri sy
vyyksillä on erilaisia vesimassoja,
joiden lämpötila ja suolapitoisuus
eroavat toisistaan. Kerrostunei
suuden takia meren virtaukset
ovat yleensä monimutkaisia siten,
että eri syvyyksissä virtauksen
suunta voi olla hyvinkin erilainen.
Meriveden virtaukset vaikuttavat
vedenkorkeuteen, mutta tilanne
on sikäli yksinkertainen, että vai
kutus riippuu pääasiassa pinnan
ja pohjan välisestä keskimääräi
sestä virtauksesta eikä niinkään
virtausten yksityiskohdista.

Merentutkimuslaitoksella aloi
tettiin numeerisen vedenkorkeus
mallin kehittäminen omalle tieto
koneelle 1970-luvun puolivälin jäl
keen. Vedenkorkeusmallissa on
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pyritty yksinkertaiseen, helposti
käytettävään malliin. Mallissa
käytetään lähtötietoina merialue
kohtaisia tuulitietoja ja -ennustei
ta. Itämeren vesimäärän muutok
set arvioidaan mallissa Tanskan
salmien ilmanpaineen vaihtelui
den avulla. Nykyaikaisella mikro
tietokoneella viikon vedenkorkeu
sennuste lasketaan runsaassa mi
nuutissa.

Vedenkorkeusmallin kehitys-
työssä havaittiin jo 1970-luvun lo
pulla, että malli pystyi suhteelli
sen hyvin simuloimaan vedenkor
keusvaihteluita. Malli ei kuiten
kaan kykene tuottamaan oikein
kaikkein pienimpiä ja kaikkein
suurimpia vedenkorkeuksia. Mal
lin tulokset riippuvat huomatta
vasti tuulitiedoista. Simuloinneis
sa, joissa on käytetty todellisia
tuulia, on malli toiminut hyvin.
Tuuliennusteita käytettäessä mal
lin tulosten oikeeliisuus on suo
raan riippunut tuuliennusteen
osuvuudesta.

Vedenkorkeusmalli on veden-
korkeutta ennustavan tutkijan
työväline eikä lopullinen tuloksen
kertoja. Mallista nähdään veden-
korkeuden muutosten kulloinen
km suunta ja suuruusluokka. Me
rentutkimuslaitoksen vedenkor
keusmallia on käytetty operatiivi
sesti vain joitakin koejaksoja. Ko
keilussa ennusteita annettiin sata
maviranomaisten käyttöön. Ny

Datordrivna matematiska modeller är
ett viktigt arbetsredskap även inom
havsforskningen. En matematisk mo
deli kan inom havsforskningen defi
nieras som ett system av ekvationer
vilka beskriver fysikaliska, kemiska
och biologiska prosesser i havet, Lös
ningen av ekvationema är ofta kompii
cerad och tidskrävande, vilket förut
sätter användningen av modern data
teknik.

De första datordrivna modeilerna
konstruerades redan på 1950-talet då
datamaskinerna blev tiigängiiga. De
första modelierna var fysikaliska mo
deiler mcd syfte att kunna förutsäga
förändringar i bl.a. salthait, tempera
tur, strömförhåIlanden och vatten
stånd. Under de senaste 10 åren har
man utarbetat en hydrodynamisk-eko

iogisk modeil, där man koppiat dc
prosesser som styr närsaitbaiansen och
dynamiken hos olika miijögifter till
den hydrodynamiska modelien.

Den hydrodynamisk-ekoiogiska
FINEST fFlNish-ESTonian) modelien
som utvecklats vid institutet i samar
bete mcd estiska forskare har fiere
praktiska användningsmöjligheter.
Den ekologiska modeilen kan bi.a. an
vändas för att förutsäga förändringar i
närsaitbaiansen under olika beiast
ningsförhåiianden, viiket är en infor
mation som är av vikt för besiutsfattar
na. Den hvdrodynamiska modelien ut
gör ett viktigt eiement i den ekoiogiska
modellen, men är även som sådan ett
viktigt istrument, bLa. för uträkningen
av drift modeller för oijan vid oije
oiyckor.

A mathematicai computer model is
nowadays a very important tool in ma
rine research, as weli as in many other
fieids of science. In marine research a
mathematical modei means a set of
equations, which are soived by using
a computer. The equations describe the
physical, chemical and bioiogicai pro
cesses, which take place in the sea.
The equations are often very complica
ted and the calcuiations are huge and
time consuming. So, a computer is nee
ded to carrv out these mathematicai
calculations.

The first computer modeis were dc
veioped in 1950’s soon after the first
computers became availabie. The first
modeis were phvsicai ones, where pa
rameters like temperature, salinity,
current and water level height were fo
recasted. During the iast 10 years cou
pled hydrodynamic-ecological modei

has been developed, where also the
changes of the processes and storage’s
of nutrients, environmental poisons
and other harmful substances are cou
pled with the hydrodynamic modeis.

The existing hydrodvnamic-ecoiogi
cai model fINEST FI\nish-ESToni
nan) in the FIMR can he used for many
practicai applications. The ecoiogicai
modei can he used for exampie for cai
culations of the iong-term changes of
nutrients concentrations in the sea bv
using different scenarios for externai
loading. The resuiting trends are use
fui information for decision makers.
The flow fieids caicuiated by the hyd
rodvnamic modei are used as an input
for the ecosystem caiculations as weil
as ao important information for many
practicai purposes ilke for the oil drift
modeis.

-

- r

—

Ennen vanhaan vedenkorkeuksia
ennustettiin taii’aanil,niöiden ja
muiden luonnon ennusmerkkien sekä
kiviin ja kallioihin hakattujen entisten
vedenkorkeusennäiysmerkkien avulla.
Nvlctään käytössä ovat tehokkaat
mnatentaattiset tietokonematlit.
Kaltioinerkkejä oit nähtävissä muun
junassa Hangon saariston
Ha,tensuolessci.

förr i världen spddcte man
föränclringar i vattenståmtdet mcd
hjälp av himlatecken och
vattenståndsmnärken htiggna i
stmandkäppornct. Nuförtidemi
använder man effektiva ,natematiska
datcunaskinsmodeller. Gamla
m’ctttenståndobse,-vationer huggnct i
strandklipporna kan man se bI. a. i
Gäddtar,nen utanför Hangö.

tnjormner times water level was
predicted by looking at signs in the

and bv using mnarkerv ofwater
tevel records hanvnered iii the
bedrock. Todav the Jörecasts are
conzpttted using efiectit’e
,nathematical ,miodels. i1/ater level
mnarkers licunmered iii the bedmck
can be foundfor exaniple on the
skerries ofi Hanko.

kymen tietotekniikka on tehnyt ai
kaisempaa helpommaksi veden
korkeusmallin kaltaisen nopean ja
yksinkertaisen mallin käytön.
Mallin tulosten tulkinnan vaatima

työmäärä on kuitenkin edelleen
sellainen, ettei jatkuvia päivittäisiä
vedenkorkeusennusteita tehdä. Ti
lauksesta on tehty vedenkorkeus
ennusteita aina tarpeen vaatiessa.

Hydrodynamisk-ekologiska
modeller

Satunnaisesti vedenkorkeusen
nusteita ovat tarvinneet esimer
kiksi telakat.

Hydrodynamic- ecotogicat
modeis
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Matti Perttilä

A NETASEMALLIT
KERTOVAT
RAVI NNEKUORM ITUKSEN

VAI KUlU KSISTA
Meren tWan pitkäaikaismuutosten selvittämisessä tarvitaan
sekä nopeita, lähes reaa aikaisia aluekohtaisia ennusteita
esim. planktonkukinnan kehittymisestä että arvioita ympä
ristötoimenpiteiden vaikutuksista pitkälle tulevaisuuteen.
Suunnitellut laajat ja kalliit jätevesien puhdistamistoimenpi
teet erityisesti Itä-Euroopan maissa lisäävät tätä tarvetta.
Ennenkuin kalliita investointeja ryhdytään toteuttamaan, on
toimenpiteiden hyödyllisyydestä saatava selvää. Iässä tar
vitaan kriittisten prosessien tunnistamista ja tutkimusta sekä

Huoii ravinne- ja ympä
ristömyrkkykuormituksen vaiku
tuksista Itämeren tilaan on johta
nut mm. Itämeren suojelusopi
muksen allekirjoittamiseen vuon
na 1978 ja tilan seurannan kan
sainväliseen koordinointiin. Suo
mi ja Ruotsi ovat yhdessä sopineet
kansainvälistä Itämeren tilan seu
rantaa huomattavasti laajemmasta
Pohjanlahden seurannasta. Tässä
seurannassa on käytetty pitkäai
kaismuutoksia ja tulevaa kehitystä
kuvaavaa kemiallista ainetasemal
lia.

Kemialliset mallit
kuvaavat pitkäaikais

muutoksia

Meriympäristön kemialliset mallit
ovat tavallisesti ainetasemalleja.
Nämä ovat karkeita ja keskimää
räisiä kuvauksia merialueen eko
systeemin merkittävimpiin pro
sesseihin liittyvistä ainesiirtymis

tä. Malleja voidaan kuitenkin
käyttää merialueiden pitkäaikai
sen kehityksen suuntaviivojen
hahmotteluun. Varsinainen eko
systeemimalli yhdistää biologisten
ja fysikaalisten prosessien vuoro
vaikutuksen kemialliseen taus
taan. Ekosysteemimallin avulla
voidaan selvittää aineiden leviä
mistä ja vaikutuksia lyhyellä aika
välillä.

Kasviravinteet
ratkaisevat

tulevaisuuden

Kasviravinteet, joista tärkeimmät
ovat typpi- ja fosforiyhdisteet,
ovat välttämättömiä planktonkas
vulle. Kasviravinteiden pitoisuuk
sien nousu aiheuttaa rehevöity
mistä. Tämä heikentää meriympä
ristön käytettävyyttä, vaikeuttaa
kalastusta, ja saattaa pahimmil
laan johtaa hapen puutteeseen
pohjanläheisessä vesikerroksessa.

Koska kasviravinteet merkitsevät
Itämeren tulevaisuudelle ehkä
enemmän kuin mikään muu aine
ryhmä, kemialliset mallit pyrkivät
kuvaamaan nimenomaan kasvira
vinteiden taseita.

Pohjanlahtivuosi 1991

Suomalais-ruotsalainen meriym
päristötutkimus, Pohjanlahtivuosi
1991, oli lähes kaikkien Pohjanlah
della työskentelevien tutkimuslai
tosten yhteisyritys Pohjanlahden
tilan ja tulevaisuuden selvittämi
seksi. Tämän yhteishankkeen
puitteissa on muodostettu aineta
semalli, jonka avulla on mahdol
lista kuvata Pohjanlahden ravin
nepitoisuuksien vuodenaikais
vaihteluja ja ennustaa merialueen
tilan kehityksen suuntaviivoja eri
laisissa kuormitusoloissa.

Pohjanlahden nykyistä rehevöi
tymistilannetta voidaan kuvata
vertailemalla sen ravinnemääriä
Itämeren muiden osa-alueiden ra

vinnemääriin. Talvikaudella,
kuormituksen, sekoittumisen ja
vedenvaihdon tuloksena ja plank
tontuotannon puuttuessa, ravin
nepitoisuudet saavuttavat huip
punsa. Vuodenajoista talvi sovel
tuu parhaiten vertailtavaksi, kos
ka talvella ravinnepitoisuudet saa
vuttavat huippunsa kuormituk
sen, sekoittumisen ja vedenvaih
don tuloksena ja planktontuotan
non puuttuessa. Typpiravinteiden
pitoisuudet ovat tällöin korkeim
mat Skagerrakissa, Suomenlahdel
la ja Perämerellä. Suurimmat fos
foriravinteiden pitoisuudet ovat
Skagerrakissa ja Suomenlahdella.
Myös varsinaisella Itämerellä pi
toisuudet ovat korkeat. Pohjanlah
della fosfaattipitoisuudet pienene
vat pohjoiseen mennessä, ja ovat
alimmillaan Perämerellä.

Keväällä alkava planktontuotan
to kuluttaa nopeasti fosforivaras
tot merivedestä kaikkialla Itäme
rellä. Perämerta lukuunottamatta
myös typpi kuluu loppuun.

ekosysteemin toimintaa kuvaavia malleja.
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Tasapainoinen
$etkämeri

Kevään tuotantohuipun jälkeen
eloperäinen materiaali vajoaa hi
taasti pohjaan vieden samalla ra
vinteita pois biologisesta kierros
ta. lyppea ja fosforia vapautuu
tosin jonkin verran planktonin ha
jotessa tämän prosessin aikana.
Osa näin vapautuneesta nitraatti
typestä poistuu kokonaan kierros
ta. Fosfaatista osa sitoutuu epäor
gaanisiksi yhdisteiksi esim. rau
dan kanssa. Perämerta lukuunot
tamatta on kaikilla Itämeren osa-
alueilla kuitenkin fosfaattia ym
päri vuoden suhteellisesti enem
män kuin typpiyhdisteitä. Selkä-
meri on tässä suhteessa tasapai
nossa. Vedenvaihto korostaa tätä
tasapainoa: runsaasti nitraattia si
sältävä Perämeren vesi kuormit
taa Selkämerta, mutta Itämereltä

Fördehiingen av kväve vintertid i Bottitis
ka vike;z, från Bottenvikens innersta del till
Ä lands hav (skalan i .sjönzil). Färgskalan
till höger visar ,zärsattvärdena i imol/l. Av
bitdenframgår Bortenvikens i-etativr höga
nitrathalter rydligt.

Winter nitrate distribution iii the Gulf of
Bothnia. The color chart far right)
visualizes the nitrate co,zcentrations (iii

pmol/l). The distance in Nlifrom thefar
north Both,tian Ba)’ to the Äland Sea is
scaled in the bottoni ofthefigure. The
figitre ilhtstrates the relatively high nitrate
concentrations of the Bothnian Bay.

Kesäkauden nitraattipitoisuus on laskenut
-

koko Pohjanlahden ahteen pintavedessä,
-

_______________-

-______________ -________________________________________

missä kasWplankton kuluttaa vctlaistun ve—
siker,-oksen ‘ppivarastoa. Silti Perämerel- 0,06
lä pintaveteen jää kävttäniätöntä typpeä,
sillä ravinteista loppuu ensinunäiseksifos- 0.71
fori, jolloin typpeä ei enää kulu kasvi
planktonin vättenrvessäfraforinpuuttee
seen. 2.02

Bitden av kvävetsfärdelning under som- 2.68
inaren visar att nitrathalterna sjtoikit i he—

3la Bottniska Wken, på grund av att de har
järbuktats av växtplanktanet. t Bottenviken 3 •finns det även somnzartid ett överskott av
kväve, vilket heror på attfosforn, vilken .611
även är nödvändig för planktonproduktio
tien tor slutfäre kvävet. 5.29

As a residi of consumption of the nitrate 5.95

stole bv phytoplankton the stonmer nitrate 6.60
concentrations liave decreased througour
the euphotic suijace waters in the entire 7.26
GulfofBothitia. Ja the Bothnian Bay
unconsuined nitrcttes still reinain in the
stnface water berause phosphorus 15 8.57
consumed primarily and the remaining
nitrogen cannot be consuined as 9.22
ph)’toplankton decreases in tack of
pliosphorzts.

Talvinen nitraatttjakatttuina Pohjanlahdel
la. Kuvan oikeassa laidassa näkyy värien
mukaisen pitoistmusjakautumnan arvot
(jJinol/t). Ktmvcum alcilaidassci on etäisyys
mneripeninkutmina Pemämneren pohjukasta
Ahvenanmerelle. Kuvassa näkyy Peräme
ren suhteellisen korkea nitraattipitoisuus.

L

.4.’

£
150’

1.50

2.06

2.63

3 • 19

3.76

th32

‘1.88

5.t15

6.01

6.58

7.111

7.71

8.27

8.811

9.40

1
0

0

--150,
0

2.5 260.6
Dstnce EoL1.s1



) 0000000000000000000 0000000000000000

tulee vastaavasti runsaasti fos
faattia sisältävää vettä.

Ravinteiden edelläkuvattu sää
telymekanismi pätee kevään piile
vätuotantoon. Sensijaan loppuke
sästä havaittava sinilevien kukin
to käyttää hyväkseen suoraan ii
makehän typpeä. Se on siis fosfo
ripitoisuuden säätelemää plank
tonftiotantoa.

Tilit tasan?
Sekä joki- että kunnallispäästöjen
ravinnekuormitusta seurataan
huolellisesti Suomessa ja Ruotsis
sa. Ilmakehän kautta, samoin
kuin maalta muista kuin pisteläh
teistä tulevä kuormitus sitä vas
toin ovat edelleenkin arvioiden
varassa.

Pohjanlahden ympäristön tila ei
riipu pelkästään paikallisen kuor
mituksen tasosta. Ainetasemallis
sa otetaan huomioon myös ve
denvaihto varsinaisen Itämeren
kanssa. Ainetasemallin tulosten
mukaan vedenvaihto tuo varsi
naiselta Itämereltä fosforia Selkä-
mereen yhtä paljon kuin koko
Pohjanlahden jokivirtaama yh
teensä. Sensijaan fosforin siirtymi
nen Perämeren ja Selkämeren vä
lillä on olemattoman pientä.

Selkämeri toimii typpiyhdistei
den, lähinnä nitraatin, nieluna.
lypen lähteenä on Perämeren
suuri typpiylijäämä, ja lähes 40
prosenttia Selkämeren typpikuor
masta onkin peräisin Perämereltä.
Osa tästä kuormituksesta poistuu
biogeokemiallisesta kierrosta Sel
kämeren sedimentteihin, mutta
valtaosa kuitenkin jää kiertoon
vesimassan biologisiin prosessei
hin. J

Valuma-alueeltaja
‘makehilstä tuleva kuormitus.

Perämeren ja Selkämeren fmforin
vuosibudjetissa tutopuolen tärkeini
mät lähteet ovat jokiveden mukcina
tullutfofori. Sediinenttien suuri kyky
sitoa fosforia näkyy mm. siinä, että
hyvin merkittävä määräfosfoi-ia tulee
lisäksi varsinaisen Itämeren puolelta
veden virtausten mukana.

lfmjorbudgeten för Bottenhavet och
Bottenviken är dcii i’iktigaste in—
komstposten den älvburna Jösforbe
tastningen. Bottenhavet för äveit en
bet)’dande mängdfosforfrån egentli
ga Östersjön. Sedimentetsförmäga
att bindafosfor s)’iIs tydligt i Botten
havetsfosforbudget.

Iii the phosphorus btmdget of hoth the
Bothnian Bav and the Botltnian Sea
ttze ntost important input is the
phosphortis discharge by rivers. The
potential ofbinding phosphorus in
sedinzents is clearly seen iii ttzat ci
remctrkable ctinotmnt ofpl?osphorus is
trmtsportedfrom the Baltic Proper.

Perämeren ja Selkämeren tvpemi vito
sibttdjetissa sedimenttien osuus on
pienempi kuin tvppilähteistä saapuva
tvppija niinpä tvppeä virtaa myös
Pohjcmlahden ulkopuolelle, Itämiue
reen päin.

1 kvävebttdgeten för Bottehavet och
Bottenviken är tillförsetn av kväve
sto e amu tIen mängd som binds i se—
dimuentet, och föhjaktligen sker det cii
utflöde av kvävefrån Bottniska viken
till egenthiga Östecjömu.

Iii the annual nitrogen budget of the
Bothnicm Bcuy and the Bothnian Sect
the input ofnitrogen exceeds the
amount bound iii sediments.
Therefore nitrogen is tm-ansported
otitside the GtdfofBothnia, to the
Baltic Proper.

En heräkning av materialbudgeter är
ett användbart redskap för att kvanti
fiera intema processer, och för att göra
en grov utvärdering av effekterna av
belastningen i ett havsområde. Om
man känner till belastningen i stora
drag, samt vet hur stora mängder som
sedimenterar ut ur systemet visar bud
geten om det föreligger ett överskott
eller ett underskott för iftågavarande
ämne. Vanligen beräknas budgeterna
för närsaltema, vilka har en avgörande
betydelse för både den biologiska pro
duktionen och djupvattnens tfflstånd.

förutsättningen för att kunna göra
upp en närsaltbudget att det fiims till
förlitiiga data med tillfredsställande

såväl areeli täckriing sam täckning i
tid. “Bottniska viken året” erbjöd en
unik möjlighet att insamia ett material
med god täckuing håde i tid och rum.
P basen av detta material har man
kunnat göra upp budgeter för kväve,
fosfor och kisel. 1 dessa budgeter kan
man urskilja den relativa betydelsen
av interna biogeokemiska processer,
belastningen och olika fvsikahska pro
cesser. Det framgår tvdligt att det sker
eft utflöde av kväve från Bottenviken
till Bottenhavet, som även Mr motta ett
stort infiöde av fosfor från egentiiga
Ostersjön. Bottenhavet kommer sålun
da att fungera sam en effektiv sänka
för närings ämnen.

Calculation of material budgets is a
useful tool for the quantification of
internal processes and a rough
evaluation of the effects of nutrient
loading. If the main sources and sinks
in a seas area are known, the hudget
shows the resulting net annual surplus
or removal of materiais. Most often
such calculations are adapted to
nutrients, because of thefr significance
for the biological production in the
surface waters and general conditions
of the deep water lavers.

A general prerequisite for nutrient
budget calculations is a reliable data
with adequate temporal and spatial
coverage. The intensive sampling

during the joint Finnish-Swedish
programme “The Year of the Gulf of
Bothnia 1991” offered a unique
possibility to collect such a data base.
It also allowed the construction of
detailed budgets of nitrogen,
phosphorus and silica. These budgets
show the relative importance ot
internal biogeochemical processes,
loads and phvsical factors. It is evident
that there is a net inflow of nitrogen
from the Bothnian Bay into the
Bothnian Sea, and a massive inflow of
phosphoms from the Baltic Proper into
the Bothnian Sea. The Bothnian Sea
acts as an effident nufrient sink.
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Jorma Kuparinen

B akteerit, pienet sinilevät,
alkueläimet ja pienet levät muo
dostavat lähes kaikkien plankto
nekosysteemien oleellisen osan.
Nämä kooltaan ns. pikoplankto
niin (alle 0.002 mm) ja nanoplank
toniin (alle 0.02 mm) kuuluvat eli
öt jakautuvat kahdeksi tytärsoluk
si parhaimmillaan 1-4 kertaa vuo
rokaudessa, joten ne voivat pie
nestä koostaan huolimatta ottaa
suuria määriä liuenneita ravinteita
vedestä ja tuottaa merkittävän
osan ulapan eloperäisestä ainek
sesta. Pienen koon vuoksi näiden
eliöiden lukumäärän ja massan
määritys on perinteisillä valomik
roskopointitekniikoilla hidasta ja
käytännössä vaikeaa.

Epifluoresenssimikroskopia on
1970-luvun lopulta saakka ollut
pääasiallinen työkalu piko- ja na
noplanktonin lukumäärän ja mas
san (tilavuuden) määrittämisessä.
Tätä tekniikkaa ennen ei voitu
saada tarkkaa käsitystä näiden eli
öiden runsaudesta. Epifluoresens
sitekniikkaa käytetään paljon lää
ketieteellisissä tutkimuksissa ku
ten verisolujen laskennassa. Se pe
rustuu solun rakenneosien vär
jäykseen itsevalaisevalla väriai
neella, joka lähettää valoa fluore
senssi-ilmiöön perustuen. Fluore
soiva kohde on helppo havaita
mikroskoopilla.

Tavanomaisessa mikroskooppi
sessa solujen tilavuuden määrityk
sessä piko- ja nanoplanktonin ko
ko on mitattu mikroskoopin oku
laariin kiinnitetyllä mitta-asteikol
la. Asteikon tunnetun kokoisia
ympyröitä on verrattu eliön pihiu
teen ja leveyteen ja laskettu näi
den tietojen avulla yksinkertaisilla
yhtälöillä solun tilavuus. Solujen
tilavuuden mittauksessa käytetty
mitta-asteikko on kuitenkin hyvin
karkea, mikä johtaa epätarkkaan

ten ravintokoostumusta ja ekosys
teemin toimintaa.

Tekniikka lainattu
tähtitieteestä

Digitaalista, puoliautomaattista
kuva-analyysiä on ryhdytty kehit
tämään näytteiden käsittelyyn ku
luvan työajan vähentämiseksi ja
työn helpottamiseksi. Tottunutkin
laskentaa tekevä henkilö pystyy
normaalisti käsittelemään vain
enintään kuusi bakteerinäytettä
päivässä. Käsittelynopeuden lisää
minen on välttämätöntä, jotta bio
logista havainnointia voitaisiin
suorittaa suuremmilla näytteenot
totiheyksillä. Niitä tarvitaan tutki
muksissa ja mallikehittelyissä,
joissa biologisia prosesseja tarkas
tellaan fysikaalisten ja kemiallis
ten ilmiöiden yhteydessä.

Kansainvälisen DIADEME
hankkeen tarkoitus on luoda käyt
täjäystävällinen kokonaisuus
planktonnäytteen pienimpien eli
öiden lukumäärän ja biomassan
määrittämiseksi. Kuva-analyysin
perusvaatimus on tutkittavan eli-

Kun mikrobiekologi tutkii
värjäwjä bakteerisoluja
mikroskoopillaan ja kun
tähtitieteilijä katselee yötlistä
tähtitaivasta, ovat näkyinätja
ongelmat hyvin
samankaltaisia.

Mikrobekologen sam under
sökerfärgade bakteriecetler
och astronornen sam blickar
ut över den izattliga stjärn
himlen möts av likartacle
problein.

ftuorescence stained
bacterial cells photographed
froni a microscope and
nightly sky photographed
from a telescope show the
similarity of the images.

H UIPPUTEKNIIKKAA
PLAN KION
TUIKI M U KSESSA

EU:n rahoittamassa DIADEME (Digital Images
Analysis Development in European Marine Ecology)
-hankkeessa keskitytään planktonin pienimpien
eliöiden tutkimisessa soveMettavaan huipputekniikan
käyttöönottoon. UudeHa tekniikalla näytteitä pysty
tään käsittelemään tutkimuksen ja mallikehittelyn
hyödyksi moninkertainen määrä nykyiseen verrattu
na.

tilavuuden arviointiin. Yhdestä
näytteestä mitataan tavallisesti sa
ta solua, jolloin yhden bakteeri
näytteen solutilavuuksien mittaa
miseen kuluu näytteen laadusta

riippuen yhdestä kolmeen tuntia.
Solutilavuuksien avulla selvite
tään pienimpien eliöiden osuus
ulappaeliöstön massasta. Tietoa
voidaan käyttää arvioitaessa eläin-



ön tarkka havainnointi. Se riippuu
lähinnä mikroskoopin optisista
ominaisuuksista sekä kamerasta ja
digitointijärjestelmästä. Valomik
roskooppien optiikka on jo vuosi
kymmeniä ollut huipputasoa. Sen
sijaan kameroissa on tapahtunut
tekninen harppaus siirryttäessä
normaaleista videokameroista
jäähdytettäviin CCD (Charge
Coupled Device)-kameroihin.
CCD-tekniikka on kehitetty tähti
tieteilijöitä varten ja heidän ongel
mansa ovat suhteellisen yhden-
mukaiset mikroskooppiin tuijotta
van mikrobiekologin kanssa (sa
mankaltaisuuden ajatukselta ei
voi välttyä katselemalla yöllistä
tähtitaivasta ja ftuoresenssivärjät
tyä bakteerinäytettä). Perinteisen
videokamerankin kuva voidaan
muuttaa digitaaliseen muotoon,
mutta vain 256:n erilliseen kirk
kaustasoon kun taas CCD-kamera
antaa 4096 todellista kirkkausta
soa, minkä tuloksena CCD-kame
ran terävyys on ylivertainen ver
rattuna tavalliseen kameraan. Si
ten pienimpien eliöiden reuna voi
daan jäljittää tarkasti ja mitata nii
den ulottuvuudet.

Tietokone opetetaan
laskemaan

Hankkeen yhtenä päämääränä on
tietokoneen opettaminen teke
mään bakteerilaskijan työtä. Ky
seessä oli ns. hermoverkoston is
tuftis bakteerinäytteiden käsittely
rutiiniin. Hermoverkostoa varten
kohteesta voidaan tehdä tarkka
kuvaus ns. Fourier-komponentti
en avulla. Tietokone hahmottaa
kuvan komponenttien mukaan si

ten, että yhden komponentin käyt
tö kertoo tietokoneelle kohteen
olevan ellipsin muotoisen. Kierre
bakteerit ilmentävät tavanomai
sesta bakteeristosta suurinta mo
nimuotoisuutta. Kierrebakteerin
riittävään kuvaamiseen tarvitaan
jo vähintään viisi Fourier-kompo
nenttia.

Fourier-komponentteja hyväksi-
käyttäen voidaan aloittaa hermo
verkoston hionta ja koulutus esi
merkkisarjoilla, joina käytettiin eri
muotoisia ja kokoisia bakteeriso
luja. Tietokoneen tekemät virheet
ilmoitetaan tietokoneelle, jolloin
se korjaa ne ohjelmistoonsa eli
muuttaa ryhmittelyn vastaamaan
oikeita komponetteja. Samalla tie
tokone oppii ja antaa seuraavalla
kerralla oikean tuloksen samanlai
sesta hahmosta. Verkoston oppi
miskyky on häkellyttävän nopeaa
ja lähes virheetön suoritus saavu
tetaan nopeasti, vaikka aluksi esi

b) CooIed CCD

merkiksi banaaninmuotoiset ja
kierrebakteerit voivatkin mennä
sekaisin. Lopputuloksena on hy
vin vähän virheitä tekevä itsenäi
sesti näytteitä laskeva apuväline
näytteiden analysointiin.

Kansainvälinen hanke

DIADEME-hanke hyväksyttiin
EU:n rahoitettavaksi alkuvuodesta
1994. Hankkeen kesto on vajaat
kaksi vuotta. DIADEMEen osallis
tuu laitoksia Merentutkimuslai
toksen lisäksi Tanskasta, Espanjas
ta ja Ruotsista.

Hankkeessa on tähän mennessä
keskitytty pienten hiukkasten reu
nan havainnoinnin optimointiin
olemassaolevilla laitteistoilla ja
ohjelmistoilla. Pienimpien 0.002
mm kokoisten vesibakteerien ana
lysointi on tulosten mukaan digi
taalisen CCD-kameran avulla

Kirkkausastekuvaus
toisenvaraisesta sii,naeliöstä
kuvattuna (a) tavallisella
kanierallaja (b)jäähdyteiyllä
CCD-kameralta.

Klarhetsgraden (antal gråtoner)

i ett tvärsnitt genom en heterotrof
flagetlatfotograferad med en
vcmlig vidokcunera (a) och med
en kylä CCD-kamera (b).

Brightness cross-sections across
an image of the same
heterotrophicflagellate cetl
using (a) a standard video
cainera and (b) a cooled
CCDcamerci.

mahdollista ja vastaa erotuskvvyl
tään parasta visuaalista mikrosko
pointitekniikkaa. Vielä 1980-luvun
lopulla kameratekniikka oli niin
kaukana visuaalisesta erotusky
vystä, että inhimillistä mikrosko
poijaa ei voitu ajatellakaan korvat-
tavaksi kuva-analytiikalla.

Seuraavassa vaiheessa hanke ta
voittelee analytiikan kehittämistä
vaikeampien ja monimuotoisem
pien eliöiden suuntaan sekä pyrkii
hyödyntämään värikameraa ana
lyyseissä. Vaativamman sovellu
tustekniikan myötä hankkeeseen
yritetään kiinnittää lisää teknistä
osaamista. Tavoitteena on yhdis
tää digitaalinen kuva-analyysi la
serilla tapahtuvaan mittaukseen,
jolloin kohteen lähettämän fluore
senssin laatua voidaan myös käyt
tää tunnistuksen apuna. Teknii
kalla yritetään ulottaa tietokoneen
tunnistamismahdollisuuksia yhä
monimutkaisempiin tehtäviin.

Havsforskningsinstitutet deltar i ett
EU-projekt för utvecklandet av eft au
tomatiskt bildanayssvstem, med hjälp
av vilket man skall kunna bestämma
antalet organismer i ett planktonprov.
Tilisvidare har arbetet koncentrerats
på de minsta planktonorganismerna,
det så kallade pico-planktonet ( mmd
re än 0,002 mm), som består av bakte
rier och mikroskopiska alger.För att
synliggöra dessa mycket små organis
mer används ett epifluorescense mik
roskop, som baserar sig på molekylers
fluorescerande egenskaper. Bakterier
na färgas med specifika fluoro-chro
mer medan aigerna innehåller kloro
fyli och andra pigment som fluores

cerar när de utsätts för ijus av spedfika
vitglängder. De små fluorescerande
partikiarna kan registreras med mo
dema CCD-kameror, som ursprungli
gen utvecklades för astronomisk forsk
ning. Projektet strävar till att utveckla
datorprogram, som använder informa
tionen från CCD-kamerorna för att
klassficera, räkna och mäta bakterier
och mikroskopiska aiger. Resultaten
har varit lovande och det är tänkbart
aft de manuella metoderna för att räk
na planktonprov inom en snar framtid
kan ersättas av betydligt effektivare
automatiska metoder.

.‘

finnish Institute of Marine Research is
a participant of an European projed on
the use of automatic image analyser
svstem to enumerate planktonic
organisms. The work has so far
concentrated on the analysis of the
smallest plankton, so called
picoplankton Uess than 0.002 mm).
Bacteria and the smallest of algae
belong to this group. To make them
visible these organisms are observed
with an epifluorescence microscope,
which is based on the fluorescence
phenomenon of molecules. Bacteria
are stained with specific
fluorochromes and the smallest algae
possess chlorophyll and other

pigments, which fluorescence when
excited in selected wavelenghts of
light. The small fluorescent particles
are possible to detect with the modem
CCD-cameras, which were originallv
developed for astronomical studies.
The present project tries to develop
computer programs, which use the
information from CCD-cameras to
enumerate, classify and measure
bacteria and small algae. The results
have been promising and it is
conceivable that manual counting
techniques presently required for the
analysis of plankton sampies may be
soon replaced by much more efficient
automatic techniques.
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vuonna 1994 monetpoikkeuk

selliset tekijät. Suolapulssien

vaikutukset näkyivät edelleen,

ja kesä oli poikkeuksellisen

lämmin. Lisäksijäätilanne

oli pitkästä aikaa normaali.

Seuraavissa artikkeleissa

selvitetään Itämeren tilaa

vuonna 1994. erentutkimusalus
Aranda jatkoi vuonna 1994 edelli
sen vuoden suuren suolapulssin
vaikutusten seuraamista. Ennen
puissia Gotiannin altaaseen oli
muodostunut ennätyksellinen
määrä rikkivetyä, joka hapettues
saan kulutti nopeasti altaaseen
virtaavan uuden suolaisen veden
sisältämän hapen. Helmikuussa
1994 Gotlannin altaassa oli selväs
ti nähtävissä, että edellisen vuo
den marraskuussa havaittu uu
den rikkivedyn muodostuminen
oli jatkunut, joskin pitoisuudet
olivat hyvin alhaiset. Tässä tilan
teessa arvioitiin, ettei suolapulssi
parantaisi oleellisesti happitilan
netta Itämeressä. Arvio oli kuiten
kin väärä.

Huhtikuussa tutkijoita odotti yl
lätys: Gotlannin altaassa oli lähes
kaikkialla happea! Vain muutama
pienehkö tasku rikkivetypitoista
vettä oli jäänyt erilliseen Fårön sy
vänteeseen. Varsinaisen Gotlan
nin altaan länsireunalla, 150 met
rin syvyydessä, rikkivetyä tavat-
tim enää pieninä pitoisuuksina.
Muuten koko altaassa oli pohjia
myöten hapekasta vettä. Yhtä hy
vä happitilanne havaittiin edelli
sen kerran 18 vuotta sitten, eli
vuonna 1977. Vastaava, vielä ai
kaisempi, tilanne löytyy vuodelta
1952.

Tapahtumien nopeus ja yllätyk
sellisyys yllättivät tutkijat täysin.
Lähes kaikki rikkivety oli hapettu
nut runsaassa kuukaudessa ja
happea oli riittänyt hieman ylikin.
Mitä oli tapahtunut?

Yhtä edulliset happiolot
viimeksi 1930-luvulla

Vuoden 1993 suuri puissi oli ha
pettanut Gotlannin altaaseen pit
kän stagnaatiokauden (veden sei
sahtuneisuuden) aikana muodos
tuneen runsaan rikkivedyn ja luo
nut samalla tuleville, pienille
pulsseille erittäin otolliset olosuh
teet. Myöhäissyksyn 1993 ja ke
vään 1994 välisenä aikana havait
tiin Tanskan salmissa useiden
pienehköjen suolapulssien virtaa-
van Itämereen. Suurin näistä ha
vaittiin Juutinraumassa vasta
maaliskuussa. Tällöin suolaista
vettä virtasi Itämereen noin 45
km. Tämän jälkeenkin, kevään ai
kana, havaittiin edelleen pieniä
suolaisen veden sisäänvirtauksia.
Huhtikuussa Gotlannin altaassa
havaitut hyvät happiolot vain pa
ranivat kevään mittaan, kun pai
navampia, hapekkaita vesimasso
ja liukui jatkuvasti altaaseen poh
jan alamäkiä pitkin. Nämä vesi-
massat eivät enää kuluttaneet
happeaan matkalla, koska happi
olot eivät olleet ehtineet huonon
tua suuren pulssin jäljiltä. Gotlan
nin syvänteessä on edellisen ker
ran havaittu 1930-luvulla yhtä
edulliset happiolot kuin touko
kuun lopulla 1994 (yli 3 ml/l),
Suolaisuus syvänteen pohjanlä
heisessä vedessä oli noussut, ja oli
nyt jo 1,24 %.

Gotlannin altaan alhaisimmat
happipitoisuudet (alle 1 ml/l) on
vuoden 1994 aikana mitattu vesi-
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kerroksessa 100-150 m, mikä osoit
taa, että sisäänvirtaava suolaisem
pi ja hapekkaampi vesi ei ole
päässyt sekoittumaan tähän ker
rokseen.

Turskaa odotetaan
Suomen rannikolle

Öölannin alueen kalastajat ovat
huomanneet, että kalaa saa jo sel
laisilta syvyyksiltä, mistä sitä ei
ole kannattanut pyytää pitkiin ai
koihin. Tämä ei merkitse sitä, että
kalaa olisi enemmän, vaan että se
on levinnyt myös alueille, jotka ai
emmin eivät ole olleet käyttökel
poisia. Edellytykset turskan ii
sääntymiselle ovat nyt myös pa
rantuneet. Viimeisten tietojen mu

kaan turskan poikasia onkin run
saasti eteläisellä Itämerellä, josta
ne saattavat kulkeutua meidän ve
siimme virtauksien mukana. Poi
kaset ovat saaliskokoisia (noin ki
lo) neljän vuoden kuluttua, jolloin
näemme, auttoiko tilanteen paran
tuminen 1994 kasvattamaan ran
nikkomme turskasaalista.

Happipitoisuus nousi
myös Suomenlahdella

Suomenlahdelle työntyi Gotlannin
altaasta suolaisempaa, vähähap
pista vettä vuoden 1993 suuren
puissin jälkeen. Tämän johdosta
muodostui suolaisuuden harp
pauskerros, halokliini, joka esti
pystysuuntaisen vedenvaihdon ja

heikensi vähän happioloja Suo
menlahdella. Huhtikuussa 1994
havaittiin halokliinin taas miltei
hävinneen. Samalla happipitoi
suus Suomenlahden syvillä alueil
la oli jälleen noussut vuoden 1993
pulssia edeltäneelle tasolle. Pohja
eläinyhdyskuntien todettiin kestä
neen ohimenneen vähähappisen
kauden yllättävän hyvin.

Happiolojen
parantuminen lisää
sinileväkukintoja

Pohjanläheisten happiolojen pa
rantuessa sedimentistä vapautuu
kasviravinteita, jotka voivat myrs
kyjen ja heikentyneen harppaus
kerroksen johdosta kummuta pin

taan asti. Nämä ravinteet aiheutta
vat tavanomaista voimakkaammat
kasviplanktonin kukinnat. Vuo
den 1994 sinileväkukinnat olivat
kin runsaammat kuin aiempina
vuosina. Heinä-elokuussa kuldnta
peitti lähes koko Itämeren ja voi
makkainta se oli pohjoisella Itä
merellä ja Suomenlahden suualu
eilla.

Marraskuussa 1994 tilanne oli
suurin piirtein ennallaan Gotlan
nin altaassa, kun taas Bornholmin
ja Gdanskin syvänteissä happitoi
suus oli jo laskenut alle 1 ml/l, jol
loin ainoastaan mikroskooppiset
eläimet pystyvät tulemaan toi
meen. Gdanskin syvänteessä ha
vaittiin jo tällöin rikkivetyä. Mikä
li talvella 94-95 edelleen saadaan
Itämereen edes pienehköjä pulsse

Gottannin syvänteen happi
(valkonen — keltainen) ja
rikkivetytilanteen (harmaa)
kehitys 1962 — 95.

Syre- (vitt — guit) och
svavetvätesituationens (grått)
utveckting i Goilandsdjupet
1962—95.

The devetopment of the
oxygen (white — yetlow) and
hydrogen sutphide (grey)
situation in the Gotland Deep
in1962—95.

Gottannin syvänteen
suolaisuuden kehitys 1962 —

95.

Satthattens utveckting i
Gottandsdjupet under
perioden 1962 — 95.

The development of the
salinity in the Godand Deep
during the period 1962 — 95.
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Arandalta helmi- ja maaliskuus
sa 995 tehdyissä mittauksissa on
havaittu, että happitilanne Got
lannin syvänteessä on edelleen
tyydyttävä, eikä rikkivetyä ole
muodostunut. Uutta suolaista
vettä ei kuitenkaan vielä havaittu.

0 1000 2000 3000 4000 5000 yksilöälm2

4. ei pohjaeläimiä

O rikkivetyä

Förekomsten av bottendjur och
svavetväte i Östersjön 1982 och
1994.

The occurrence of zoobenthos and
hydrogen sulphide iii the Battic Sea
ja 1982 and 1994.

Det stora infiödet av saltvatten 1 öster
sjön 1 januari 1993 har följts upp under
eft fiertal expeditioner med u/f Aranda
under år 1994. De rekordhöga halterna
av svavelväte 1 Gotlandsbassängen för
brukade snabbt syret i det inströmman
de vattnet. Både 1 november 1993 och
februari 1994 uppmättes svavelväte
igen i Gotlandsdjupet, och den alimän
na opinionen förutspådde en nv stagna
tionsperiod.

Till forskarnas förvåning hade prak
tiskt taget alit svavelväte 1 Gotlandsbas
sängen försvunnit i april 1994, och syre
förhållandena var ilka goda som för 18
år sedan. Förkiaringen ligger 1 att det
stora infiödet 1993 skapade förhållan
den som gjorde det möjligt för iiven
mindre infiöden att radikait förbättra
syreförhållandena i Gotlandsdjupet. 1
slutet av år 1993 och under våren 1994
registrerades även ett fiertal mindre iii
fiöden i de danska sunden, vilka ledde
till att svresituahonen i Gotlandsdjupet
forsatte att förbättras under hela våren
1994. Lika höga svrevärden sam de som
uppmättes i maj 1994 har inte förekom
mit i Gotlandsjupet sedan 1930-talet.
Salthalten i det bottennära vattnet hade
ökat frmn drvgt 1,14 % i november 1993
till 1,26 % imaj 1994.

1 Finska viken uppstod en halokiin

igen i siutet av 1993 då saltare vatten
från Gotlandsbassangen strömmade in
längs bottnen, som en följd av saltvat
teninbrottet under vintern. Syreförhål
landena i bottenvattnet försämrades
temporärt som följd av det begränsade
vertikala vattenutbytet. Under vren
1994 uppiöstes halokiinen och syreför
hållandena 1 bottenvattnet förbättrades
igen. Figuren visar att den temporära
försämringen av svreförhållandena inte
förmådde skada de under de senaste
åren etablerade bottendjurssamhällena.

Möjligheterna för lyckad fortplant
ning av torsk har förbättrats i och med
inflöde;ia av salt vatten, och enligt se
naste information förekommer det tai
rikt med småtorsk i södra Ostersjön.
Aven mindre infiöden av salt vatten un
der vintern 1994 / 1995 torde kunna
upprätthålla de rådande gnnsamma
svreförhållandena. Om infiödena ute
blir kommer detta att leda till nv stag
nationsperiod i Ostersjöns djupområ
den.

Under en expedition med Aranda 1
februari-mars 1995 observerade man,
att svresituationen i Gotlandsdjupet
fortfarande var tillfredställande. Nytt
saltvatten kunde inte späras men
svavelväte hade hte heller bildats.

The follow up of the major inflow of
salme water into the Baltic in January
1993, continued during 1994 on several
cruises of the r/v Aranda. The record
high hvdrogen sulphide concentrations
in the Gotland Basin that preceeded the
inflow, consumed quicklv the oxvgen of
the inflowing water. In Novemher 1993
and february 1994, H2S was again
observed in the Gotland Deep and the
general opinion forecasted a stagnation
period to follow.

Surprisingly, ali HS had disappeared
in April and an equally favourable
oxvgen situation was observed only 18
years ago, in 1977. The explanation is
that the major inflow of 1993, created
favourable preconditions, for even
minor inflows to drastically improve
the oxygen situation. The oxygen
conditions were stil fairly good in the
Bornholm Basin, the Stoipe channel and
the Gotland Basin and thus the high
oxygen contents of subsequent inflows
would not be consumed alreadv on the
wav to the Gotland Basin.

Between late 1993 and spring 1994,
several minor inflows were obsen’ed in
the Danish straits and it is due to these
inflows that the oxygen conditions in
the Gotland Basin improved during the
whole spring. At the end of May 1994
the oxygen conditions in the Gotland

Deep were as good as they last time
were in the 1930s.

Because of more salme deep water
from the Gotland Basin being forced by
the major inflow of 1993 subsequently
into the Gulf of Finland, a halocline was
formed during 1994. The consequent
restricted vertical water exchange
somewhat deteriorated the oxvgen
conditions, but the halocline
disappeared during the spring 1994 and
the oxygen condifions again improved.
The figure shows that the benthic
macrofauna was not injured during
these temporarily unfavourable oxygen
conditions.

The conditions for the reproduction of
cod in the Baltic has improved and
according to the latest information,
voung cod are presentlv abundant mn
the southern Baltic. Minor inflows of
salme water from the North Sea in the
winter of 1995 would probably
maintain these favourable oxygen
conditions, while the absence of inflows
would again lead the Balhc deep basins
towards a stagnation.

R/v Aranda observed in February
and March 1995 the oxygen situation in
the Gotland Deep to be stifi sahsfactory
and vas not observed. Any signs of
new salme water was not, however,
seen.

ja, saattavat happiolot säilyä hyvi- ——---- Pohjaeläinten esiintyminen ja

nä. Muuten Itämeren syvien altai- ,-ikkivetyhavauznot Itämeressä

den kehitys kulkee jälleen kohti vuostnct 1982 ja 1994.

stagnaatiota eli seisahtunutta
tilaa.

Syresituationen i Östersjön Oxygen situatwn ui the Baltic Sea
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Figur 1. Färdrutte,-na förfäijorför
seäda ined automatisk utrustning för
niätning av ytvattnets kloro viihait.
teinperatur och satthalt, saint utrust
ning för insaniting av vattenprov för
växtpianktonanalyser.

Vna 1994 automaattilait
teistot mittasivat planktonlevien
määrää Helsingin ja Travemiin
den väliä kulkevilla Finnjetillä ja
Antareksella sekä Helsingin ja Pie
tarin välillä kulkevalla Konstantin
Simonovilla (kuva 1). Kasvukau
den aikana viikottain toimitetuissa
leväkukintatiedotteissa esitettiin
myös Kokkolan vesi- ja ympäris
töpiirin tulokset, jotka oli mitattu
Merenkurkun alueella kulkevalla
Fennialla. Erityisesti sinileväku
kintojen aikana on tietoja levälaut
tojen sijainneista ja laajuuksista
saatu myös Rajavartioston lennos
toilta sekä Ilmatieteen laitokselta
ostetuista satelliittikuvista.

Jääpeitteen laajuuden kannalta
normaalin talven jälkeen kasvi
planktonin keväinen massaesiin
tymä eli kevätkukinta oli edellis
vuosien kaltainen. Voimakas ku
kinta alkoi maaliskuussa ja päättyi
toukokuussa. Suurimmat kasvi
planktonbiomassat mitattiin Suo
menlahdella, jossa myös kukinnan
kesto oli pisin (kuva 2). Keväinen
kasviplanktonlajisto oli piilevä- ja
panssarisiimalevävaltainen eikä
myrkyllisiä lajeja tavattu.

Alku- ja keskikesän aikana kas
viplanktonin määrä pääosassa Itä-
merta oli hyvin vähäinen, minkä
seurauksena vedet olivat kirkkaat.
Pienet siimalevät muodostivat
valtaosan kasviplanktonista. Joita
kin potentiaalisesti myrkyllisiä le

viä havaittiin runsaslukuisina
(mm. Chrysochrornulina polylepis),
mutta ne eivät muodostaneet var
sinaisia kukintoja.

Sinilevälautat peittivät
Itämeren

Sinileväkukinnat peittivät heinä-
elokuussa lähes koko Itämeren
(kuva 3). Myrkyllinen Nodularia
spurnigena oli meren pinnalla kel
luvissa levälautoissa valtalajina.
Kukinta oli runsainta pohjoisella
Itämerellä ja Suomenlahden suu
alueilla. Hajanaisia levälauttoja
nähtiin lyhytaikaisesti elokuussa
myös Selkämerellä ja Perämerellä.
Näistä havainnoista ei kuitenkaan
saatu näytteitä lajistomäärityksiä
varten.

Potentiaalisesti
myrkyltistä

panssarisiimatevää

Paikallisia leväkukintoja oli sekä
Suomen rannikolla että muualla
Itämeressä useita. Huhtikuussa
voimakkaat Chlaniydornoiias-viher
levän kukinnat värjäsivät veden
vihreäksi paikoitellen Saaristome
rellä ja Suomenlahden saaristossa.
Myös Kokkolan merialueella oli
toukokuussa Chlarnydornonas-ku
kinta ja voimakas piileväkukinta
kesä-heinäkuussa. Ahvenanmaal
la panssarisiimalevä Heterocapsa
triquetra värjäsi meren paikoittain
punaiseksi. Lajin ei ole kuitenkaan
todettu olevan myrkyllinen. Elo
kuussa pohjalla kasvavia Lyizgbta
ja Oscillatoria-suvun sinileviä ajau

Juha-Markku Leppäne

ITÄMEREN
LEVAKUKI NTA
EDELLISTEN

VUOSIEN KALTAINEN

Kuva 1. itämerellä liikenitöiviite
kattppaiaivoiiie on asennettu auto
,naattitaitteita ,nittaamaan kasvi—
pianktonievien määrää laivojen km’—
kiessa.

Figure 1. Routes oftheferries with
the tinattended recordiitg and
sampting ttnit for phvtopiankton
inonitoring.

Merentutkimuslaitos on tutkinut säännöllisesti vuodes
ta 1992 lähtien Itämeren leväkukintoja kauppalaivoille
asennetuilla automaattilaitteilla. Itämeren leväkukintati
anne ei ollut vuonna 1994 poikkeuksellinen; joskin si
nileväkukinnat olivat edellisiä vuosia voimakkaammat.
Mikroskooppisesti tutkittiin yli 400 levänäytettä. Niissä
todettiin parikymmentä potentiaalisesti myrkyllistä le
välajia tai -ryhmää.

tui Suomen rannikolle itäisellä
Suomenlahdella. Ne aiheuttivat
vedessä uineille pahoinvointia ja
iho-oireita. Muita ihmisille tai eläi
mille levistä aiheutuneita haittoja
ei vuoden 1994 aikana Suomen
merilaueilla ilmennyt.
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Kuva 2. Kasviptanktonin kevätkukin
nan kehitys varsinaiselta Itämerellä ja
Suoinentahdella vuonna 1994. Kasvi
ptanktonin määrää kuvaavan a-kloro
fyltin pitoisuudet on mitattu kauppa
aluksitte asennetuilta automaattitait—
teitla laivojen kulkiessa Helsingin ja
Travemunden välisellä reitittä. Kevät
kukinta alkaa jään sulattua ja/tai ve
den pintakerroksen stabiloiduttua
maalis-huhtikuussa ja päättyy kun te
vät ovat kututtaneet pintaveden ravin
teet loppuun viimeistään toukokuun
alussa. Laivan reitti on esitetty kuvas—
sai.

Figur 2. Växtplcmktonsuccesionen i
egenttiga Osteiyjön utider vårblomnin
gen 1994 enligt mätresultatfrån pas
sageraifäijan Finnjet. Fäijans rutt
framgår av Figur 1. X-axeln - longi
tud, y—axeln — ktorofyllkoncentrationen.

Figure 2. Succession of the phyto
plankton spring btoom in the Baltic
Sea Proper as recorded on the feriy
Finnjet in 1994. The x axis refers to
the tongittide (E) and the y axis to the
chlorophyll a concentrations (ing m
3). The route oftheferiy is presented
in Fig. 1.

Voimakkaita sinilevävaltaisia
kukintoja esiintyi Nevan ja Pieta

29 30

Sedan år 1992 har Havsforskningsins
titutet fortiöpande följt med variatio
nen i ytvattnets klorofyllhalt och alg
samhällets artsammansättning mcd
hjälp av automatisk mätutrustning på
passagerarfärjor i Ostersjötrafik.

Under år 1994 observerades inga
exeptionella algblomningar i Osters
jön, Växtplanktonbiomassavärdena
var höga under vårblomningen, spe
ciellt i Finska viken. 1 den östligaste
delen av Finska viken var algblomiiin
gen intensiv under hela växtperioden.
Under juli och augusti förekom krafti
ga blågrönalgblomningar i hela Os
tersjön. Blommningar av denna inten
sitet och utbredning har inte observe

The finnish Institute of Marine
Research has monitored the variability
iii the surface concentrations of
chlorophyll a and phytoplankton
species composition since 1992 using
unattended recording and sampling
on passenger ferries crossing the Baltic
Sea. The main emphasis has been in
the monitoring the harmful blooms.

No exceptional phytoplankton
blooms were observed jo 1994 in the
Baltic Sea. High phytoplankton
biomass values were recorded during
the spring bioom especially in the Gulf
of Finland. The vigorous blooms
continued in the easternmost area of
the Gulf during the whole growth
period. Cyanobacterial blooms
covered the whole Baltic Sea jo July

Kuva 4. Kasviplanktonin määrää ku
vaavan a-ktorofyilin pitoisuudet Suo
inenlahdella Helsingin ja Pietarin vä
lisellä merictlueella. Voimakkain ku
kinta on Nevan estuaariossa, mutta
myös Suursaaren itäpitoleiselia avoi
inella merialueella havaittiin kohon—
neita kasviplanktomääriä. Tulokset
on mitattu matkustaja-alus Konstan
tin Simonoville asennetuila auto
inaattilaitteistoila.

figur 4. Variationen i ktorofyllhalten
i östra Fiizska viken enligt mätresut
tatfrån passageraifäijan Konstantin
Si,nonov på rutten St. Petei-sburg
Helsingfors.

Figure 4. Variability in the chlorop
hyll a concentrations in the eastern
Gulf of Finland as recorded on the
ferry Konstantin Simonov hetween
Helsinki and St. Petersburg in 1994.
The ship route is presented iii Fig. 1.

rats i Östersjön sedan böijan av 1980-
talet. Blågrönalgsblomningarna domi
nerades av den giftiga arten Nodularia
spumigena.

Totait c. 20 potentiellt giftiga aigarter
noterades i dc c. 400 analyserade växt
planktonprovena. Av dessa förekom
ett fåtal i större mängder. 1 Mecklen
burg-bukten förekom Alexandrinurn sp
talrikt i juu och Prorocentrum minimum
likaså talrikt i augusti-september.
Blommningarna i Nevadeltat bildades
av Ptanktothtix agardhii och Anabena sp.
Chrysochromutina polylepis förekom tai
rikt speciellt viä midsommartiden,
utan att dock bilda blomningar.

August. The intensity and extentofthe
bloom was the most vigorous since the
beginning of the 1980s. The surface
accumulations were dominated by the
toxic species Nodularia spumigena.

The total number of potentially toxic
taxa in the ca. 400 analvzeä plankton
sampies was ca. 20. A few species of
them were abundant. In july
Alexandriuni sp. was detected in high
numbers in the Mecklenburg Bight
and Prorocentrum utinimum jo the same
region jo August-September.
Planktothrix agardhii and Anabaena sp.
were dominant species in the blooms
of the Neva Estuary. Chrysochrornulina
polylepis was abundant especially in
mid-summer but did not form blooms.

Longitudi Loiigitude

Figure4

25 26 27 28
Loogitudi Long(mdc

rin jätevesien vaikutusalueella
itäisimmällä Suomenlahdella ko
ko kasvukauden ajan (kuva 4).
Ptanktothrix agardii ja Anabaena-su
vun sinilevälajit olivat alueen run

saimpia planktonleviä. Eteläisim
mällä Itämerellä eräs potentiaali
sesti myrkyllisen Alexandriurn-su
vun panssarisiimalevä oli kesä
kuussa hyvin runsas. Syyskuussa

Älgblomningarna år 1994

Rhizosolenia fragilissinta -piilevä ja
potentiaalisesti myrkyllinen pans

sarisiimalevä Proro
centrurn minirnum muo
dostivat samalla alu
eella kukintoja.

Kuva 3. Sinilevät muodostivat tyynellä säällä piti
talauttoja, jotka peittivät lähes koko Itämeren hei
nä-etokuussci 1994. Krtva on kooste Ilmatieteen lai
tokselta (Vesa Laine) ostetuista satelliittikuvista.
Kuvassa punainen ja keltainen väri kitvaavat voi
inakkaimpia leväkukintoja. Musta alue on enaata,
ja valkoiset pilviä. Koska sateltiittiktivista nähdään
vctin teväkukintojen suhteelliset määrät, tarvitaan
tevien todellisten määrien selvittämiseksi taivoilta
tehtyjä ntittauksia.

Figur 3. Btågrönalgbloinningarnas utbredning år
1994. Figuren, sain är en sammanställning avflere
satetlltbitder tagna i juti-augusti, har gjorts av Ve
sa Laine (Meteorotogiska institutionen).

Figure 3. The total extent of the cyanobacterial
stiiface accunzulations iii 1994. The figure is
compitedfrom severat satellite &nages taken in
June and August and processed by the Finnish
Meteorologicat Institute (Vesa Laine).

Aigal blooms in 1994
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Jäätalvi 1993/1994 normaali
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Viiden leudon talven jälkeen jää-
talvi 1993/1994 oli normaali. Perä
merta ja Suomenlahden itäosaa lu
kuunottamatta jäätalvi alkoi meri-
alueilla viikkoa tai kahta keski
maaraista aiemmin.

Jäätyminen eteni keskimääräisen
talven mukaisesti joulukuun lo
pulla ja tammikuun alussa ja Perä
meri peittyi kauttaaltaan jäähän
tammikuun 15. päivänä. Jäätymi
nen jatkui niin, että helmikuun al
kupuolella olivat Suomenlahti,
Saaristomeri ja Selkämeri jään pei
tossa.

Laajimmillaan jää oli maalis
kuun 3. päivänä, jolloin Pohjan-
lahti ja Suomenlahti olivat jään
peittämiä ja Pohjois-Itämerellä jää
tä ulottui Gotska Sandön pohjois
puolelle. Laajimmillaan jäätä
esiintyi 206 000 km2 alalla, mikä
on lähes puolet koko Itämerestä.

Jäätalvi oli merenkulun kannalta
vaikeimmillaan maaliskuun alku
puolella, jolloin jääkentässä oli
paljon ahtautumia Suomenlahdel
la Suomen rannikon edustalla ja
Pohjanlahdella Selkämeren poh
joisosassa ja Merenkurkussa sekä

1
Efter fem miida vintrar var isvintern
1993/1994 normal. Isvintern begynte ett
par veckor tidigare än i medeltal i alla om
råden med undantag för Bottenviken och
östra finska viken.

Isbildningen följde medelvärdena under
siutet av december och början av januari.
Bottenviken var helt istäckt den 15 januari,
och i början på februari var även finska vi
ken, Skärgårdshavet och Bottenhavet heit
täckta av is.

lstäckets största utbredning noterades
den tredje mars, då både Bottniska viken
och Finska viken var heit täckta av is. 1
Egentliga Ostersjön sträckte sig istäcket till
områdena norr om Gotska Sandön. Maxi
mait var 206 000 km2, eller nästan halva
Ostersjöns yta, täckt av is vid denna tid
punkt.

Ur vintersjöfartens synvinkel var isläget
som svårast i början av mars, då packisval
lama var tafrika både i finska viken, i for
ra Bottenhavet, i Kvarken och i Bottenvi
ken utanför fastisranden från Brahestad
norrut. 1 detta skede assisterades trafiken
av alla våra isbrytare.

Islossningen skedde i början på april i

Perämeren pohjoisosassa kunto-
jään edustalla Raahesta pohjoi
seen. Tällöin kaikki jäänmurtajam
me olivat avustustöissä.

den norra delen av egentliga Östersjön och
i södra Bottenhavet och i skiftet april/maj i
Skärgårdshavet och finska viken, vilket
kan anses normait. Islossningen i norra
Bottenhavet och södra Bottenviken skedde
1-2 veckor försenad under den senare hälf
ten av maj. 1 norra Bottenviken smalt den
sista isen i normal tid i siutet på maj.

1 norra och mellersta Bottenviken var
fastisen 60-90 cm tjock, i södra Bottenvi
ken, Kvarken och Bottenhavet samt i Fins
ka vikens östligaste del 30-70 cm tjock. 1
Skärgårdshavet och västra Finska viken
varierade fastisens tjocklek mellan 20 och
60 cm, Havsisens tjocklek varierade mellan
40 och 70 cm i norra Bottenviken och ösfra
Finska viken och mellan 30 och 60 cm i
södra Bottenviken och de centrala delarna
av Finskaviken. 1 Bottenhavet och norra
egentiiga Ostersjön var havsisen 20-40 cm
tjock.

Sammanfattningsvis kan man konstatera
att isvinterns längd var normal i Bottenvi
ken, Ålands hav och östra Finska viken. 1
de övriga havsområdena var isvintern 2-3
veckor Iängre än i medeltal.

Jäät lähtivät Pohjois-Itämereltä ja
Selkämeren eteläosasta huhtikuun
alkupuolella, Saaristomereltä ja
Suomenlahdelta huhti-toukokuun

After five mild ice winters the ice winter
1993/1994 was a normal one. With the
exception of the Bay of Bothnia and the
eastern part of the Gulf of Finland the ice
winter set in one or two weeks eariier than
average.

Freezing progressed in accordance with
an average winter occurring towards the
end of December and beginning of
January. By the ISth of January the Bay of
Bothnia fully covered with ice. Freezing
continued to the extent that by the
beginning of February the Gulf of Finland,
the Archipeiago Sea and the Bothnian Sea
were covered with ice.

The most extensive ice conditions were
reached on the 3rd of March. At this point
the Gulf of Bothnia and the Gulf of Finland
were covered with ice and in the northern
Baltic Proper ice extended to the north of
Gotska Sandö. At its peak ice covered an
area of 206,000 km2, which is almost hail
the total area of the Baitic Sea.
The ice winter was at its most severe with

regard to navigation during the first part
of March. This is when the ice field was
heavy ridged near the Finnish coast in the
Gulf of Finland, in the northern Bothnian
Sea and the Quark. There were also a lot of
pressure ridges off fast ice north from
Raahe. At this time ali our icebreakers

vaihteessa normaaliin aikaan. Sel
kämeren pohjoisosasta ja Peräme
ren eteläosasta jäät lähtivät touko
kuun puolivälin jälkeen noin vii
kon, kaksi keskimääräistä myö
hemmin. Viimeiset jäät Perämeren
pohjoisosasta Hailuodon lounais-
puolelta sulivat toukokuun lopul
la normaaliin aikaan.

Kiintojään paksuus Perämeren
pohjois- ja keskiosassa oli 60 - 90
cm, Perämeren eteläosassa, Me
renkurkussa, Selkämerellä ja Suo
menlahden itäosassa 30 - 70 cm.
Saaristomerellä ja Suomenlahden
länsisosassa kiintojään paksuus
vaihteli 20 - 60 cm. Ulapan jään
paksuus Perämeren pohjoisosassa
ja Suomenlahden itäosassa oli 40 -

70 cm, Perämeren eteläosassa ja
Suomenlahden keskiosassa 30 - 60
cm, Selkämerellä, pohjoisella Itä
merellä ja Suomenlahden länsi-
osassa 20 - 40 cm.

Jäätalven kesto Perämerellä, Ah
venanmerellä ja Suomenlahden
itäosassa oli normaali. Muilla me
rialueilla jäätalvi oli kahdesta kol
meen viikkoa keskimääräistä pi
dempi.

.1
were assisting fraffic.

The break-up of ice in the nomthemn Baltic
Proper and in the southemn Sea of Bothnia
was in the beginning of April, in the
Archipeiago Sea and in the Gulf of Finland
was at the turn of Apmil an May at the
nommai time. The bmeak-up of ice in the
northemn Bothnian Sea and in the southemn
bay of Bothnia was one to two weeks latem
than avemage. The last ices in the nomthemn
Bay of Bothnia thaw in the end of May at
the normal time.

The fast ice thickness in the nomthem Bay
of Bothnia was 60-90 cm; in the southern
Bay of Bothnia, in the Quark, in the
Bothnian Sea and in the eastern Gulf of
Finland 30-70 cm. In the Amchipelago Sea
and in the western Gulf of Finland the fast
ice thickness varied fmom 20 cm to 60 cm.
The ievel ice thickness of the open sea in
the nomthemn Bay of Bothnia and in the
eastemn Gulf of finland was 40-70 cm; in
the southern Bay of Bothnia and in the
central Gulf of Finland it was 30-60cm and
in the rest of the sea areas the level ice
thickness varied fmom 20 cm to 40 cm.

The duration of the ice winter was
normal in the Bay of Bothnia, Åland Sea
and the eastemn Gulf of Finland. In other
sea ameas the ice winter was two to three
weeks longem than average.

Isvintern 1993/1994 Ice winter 1993/1994
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Itämeren
vedenkorkeus

1994
tavanomainen

Vedenkorkeudessa ei vuonna
1994 tapahtunut mitään poikkea
vaa. Tammi-helmikuun vaihtees
sa Itämeressä vedenkorkeuden
yleistaso nousi viikoksi 40 cm
keskiveden yläpuolelle ja laskeu
tui sitten helmikuun aikana tasai
sesti saman verran keskiveden
alapuolelle. Joulukuussa koko
kuukauden keskiarvo nousi Perä
merellä yli 40 cm keskiveden ylä
puolelle. Korkeimmat vedenkor
keudet (Kemissä 131 cm) mitat
tiin, kuten tavallista, loppuvuo
den myrskyjn aikana, mutta mi
tään ennätyksiä ei tehty korkeu
dessa sen enempää kuin nousu
nopeudessakaan.

Vedenkorkeuden kuukausi
keskiarvot Kemissä vuonna
1994. Vyöhyke osoittaa
tavallisten arvojen alueen
jonka ulkopuolelle tavan
omaisena vuotena tulisi
joutua 3 tai 4 kuukausi

Vattenståndsobservationernas
månadsmedetvärde i Kemi
1994. Området inom vilket
normalvärdena tigger är
skuggat. Under ett normalår
ligger 3 —4 månadsmedelvär
den utanför normalområdet.

Monthly mean sea level at
Kemi in 1994. During a
normal year 3 or 4 monthly
mean values are expected to
lie outside the shaded area
that shows the range of
typical sea level at Kemi.

AJELEHTIMIS
POIJUJEN

KULKEUTUMINEN
POHJOIS

ATLANTILLÄ

NordicWOCE tutkimuksen aikana asetet
tiin elokuun 1993 lopulla tutkimusalus
Arandalta samaan aikaan Islannin ja Grön
lannin väliseen salmeen kaksi ajelehtimis
poijua. Läntisessä poijussa (W) oli ajopurje
10 metrin syvyydessä. Itäisen poijun fE)
purje oli 75 metrin syvyydessä, ja se lasket
tiin noin 40 kilometrin päähän läntisestä
poijusta.

Lokakuussa 1994, yli vuoden mereen las
kemisen jälkeen, läntinen poiju oli kulkeu
tunut Norjan rannikon tuntumaan. Paikal
linen kalastaja nosti poijun merestä Meren
tutkimuslaitoksen pyynnöstä ja toimitti sen
Suomeen uutta käyttöä varten. Itäisen poi
jun paristot ehtyivät paria viikkoa myö
hemmin lokakuun lopussa sen ollessa
Grönlannin eteläkärjen korkeudella palaa
massa kohti pohjoista.

Poijujen kulkeutumisesta saadut tulokset
tuovat oman tärkeän lisänsä valtamerten
maailmanlaajuisen virtausjärjestelmän tut
kimukseen,

Under Nordic WOCE expeditionen i au
gusti 1993 lades två Argos drivbojar ut i
sundet mehän Island och Grönland. Den
västra tW) bojen hade var försedd med ett
segel på 10 m djup och den östra (E), som

höjden av Grönlands sydspets på väg mot
norr.

Resultatet från drivbojexperimentet utgör
ett bidrag till forskningen om världshavens
storskaliga strömförhållanden.

THE PASSÄGE OF
DRIFTING BUOYS IN

THE NORTHERN
ÄTLANTIC

During the Nordic WOCE expedition of
RV Aranda, two Argos satellite
transmission drifters were deployed in the
Denmark Strait in the end of August. The
western one (W), has a sail in the depth of
10 m. The other (E) having a sail in 75 m,
was deployed 20 nautical miles more east
than the western buoy.

By October 1994 - over one year after its
release - the western buoy had drifted
close to the Norwegian coast. A local
fisherman lifted the buoy and delivered it
to Finland for reuse. The batteries of the
eastern buoy were depleted a couple of
weeks later, at the end of October while it
was heading north at the latitude of the
southern cap of Greenland.

The results achieved from monitoring of
the buoys’ movements will benefit ongoing
research of the world ocean circulation.

keskiarvoa.

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

DRIFTBOJARI\JAS lades ut c. 40 km från den västra, hade se
o gel på 75 m djup.

RORELSER PA NORRA 1 oktober 1994, drygt ett år efter att bojar

ATLANTEN na lagts ut, hade den västra bojen drivit in
mot den norska kusten, Bojen bärgades av
en lokal fiskare, som på Havsforskning
sinstitutets begäran skötte om att den skic
kades tillbaka till Finland. Batterierna i den
ösfra bojen tog slut ett par veckor senare, i
siutet på oktober, då bojen befann sig på
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Merentutkimuslaitoksen 1U LOSAL U E EI ]A
toimintaajatuksena on

1U L0SIAVOllIE EItuottaa meritieteellistä pe

Laitoksen tutkimustoiminta jakaantui 1994 kuuteen tulosaluee
seen: meren liikkeiden tutkimukset, jääpeitteen ja lämpötalou
den tutkimukset, giobaalisten muutosten tutkimukset, ainetase
tutkimukset, Itämeren ekologian tutkimukset ja palvelututkimuk
set. Tulosalueista neljä liittyy suoraan päätieteenaloihin - fysiik
kaan, kemiaan ja biologiaan, yksi tutkimuksen yhteiseen aluee

keeja edistää tutki- seen ja yksi yhteiseen palvelutoimintaan

mus—ja kokeilutoi— * liikkeiden tutkimukset....................................
Tutkimuksen kohteina ovat kenttätöihin pe
rustuvat prosessitutkimukset, joiden poh
jalta kehitetään fysikaalis-numeerisia mal
leja. Tulokset ovat sovellettavissa palvelu
toimintaan, ympäristöriskien ennakoimi- telut,

osallistuu alansa * Jääpeitteen ja lämpötalouden tutkimukset.........................

“*‘ ._z1.ilIt?ttl$t?ttItJctilItIlcSet.
OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOO O O O O OOOOOOOOIOO IIOOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOOO

Ainetasetutkimuksissa selvitetään ravintei
den, suolapitoisuuden ja hivenaineiden
määrien muutoksia merialueilla. Tulosten
perusteella kehitetään tilan muutoksia ku

“*“ .lttiii’terett ekc’lcigian tiit1ciii’zzikset... O

Itämeren eliöstöön (plankton ja pohjaeliös- perustutkimusta, arvioita ympäristön kuor
tö) kohdistuvat tutkimukset sisältävät Itä- mituksen vaikutuksista sekä ekosysteemin
meren ekosysteemin toimintaa selvittävää hyödyntämiseen liittyvää tutkimusta.

‘*

Merentutkimuslaitoksen velvoitteena on mian ja biologian osastojen palvelu käsit
asetuksen mukaan huolehtia alaan kuulu- tää merialueiden tilan seurannan, havain
vasta tiedotus- ja palvelutoiminnasta. Päi- torekistereiden ylläpidon, analyysipalvelut
vittäinen palvelutoiminta fysiikan osastolla ja tiedotustoiminnan. Seurantatutkimukset
keskittyy merenkulun tarvitsemiin jääpal- kuuluvat osana kansainvälisesti koordinoi
veluun sekä vedenkorkeuspalveluun.Ke- tuun Itämeren seurantaan.

rustietoa yhteiskunnalli

sen päätöksenteon poh
jaksija käytännön tar

peita varten. Tämän to

teuttamiseksi laitos te-

mintaa, huolehtii

tarpeellisesta ha

vainto- ja tiedotus-

toiminnastaja

kansalliseen ja

kansainväliseen

seen ja vahingontorjuntaan. Tutkimusten
kohteena ovat merialueiden vesirungon
lämpötila, suolaisuus ja ketrostuneisuus,
virtaukset, aallokko ja vedenkorkeusvaih

yhteistoimin

taan.

Tärkeimpiä kohteita ovat kaukohavainnoin
nin kehittäminen, jäätymisen, jään liikkei
den ja mekanUkan tutkimukset sekä keski-

pitkän aikavälin ennustemallit. Kaukokar
toitustutkimukset ovat osa Suomen ava
ruusohjelmaa yhteistyössä ESA:n kanssa.

‘* Giobaalisten muutosten tutkimukset...................
Tarkoituksena on selvittää, miten ilmaston
muutos vaikuttaa Itämeren ja polaarimer
ten olosuhteisiin, mm. jääoloihin, meren-
pinnan korkeuteen, lämpötilaan ja kerros
tuneisuuteen sekä vedenvaihtoon ja elin-

olosuhteisiin sekä eliöstön muutoksiin me
ressä. Tutkimukset liittyvät Suomen antark
tisohjelmaan, arktisten menen tutkimusoh
jelmaan ja Suomen ilmasto-ohjelmaan
(SILMU).

vaavia malleja, joiden avulla voidaan arvi
oida kuormituksen vaikutuksia meriympä
ristössä.
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tote ut
Liikenneministeriön vahvistamien tulostavoitteiden

mukaisesti laitoksen toiminta on kohdistunut
ennenkaikkea seuraaviin toimialoihin:

Palvelutoiminnan edellyttämien mallien kehittämis
tä jatkettiin. Vuoden aikana saatiin valmiiksi opera
tiivista käyttöä varten uudistettu jään kulkeutumi
sen ennustemalli ja valmius aallokkoennusteiden
tekemiseksi kaikille Suomea ympäröiville merialu
eille. Hydrodynaamis-ekologinen malli on kehitetty
Suomenlahtea varten ja sen sovittaminen muille
merialueille aloitettiin. Aallokkoennustusmalli on
kehitetty ja testauksissa osoittautunut luotettavaksi.
Mallia on käytetty myös Estonian onnettomuuden
tutkijalautakunnan selvityksiin. Sitä on täydennetty
aallokon taipumisen selvittämiseen, jolla tuotetaan
tuloksia mm. keulaporttityöryhmää varten. Malli toi
mii luotettavammin kuin ECMWF:n käytössä oleva,
siksi kehittämisen painopiste on tässä mallissa.

Meren liikkeiden ja vuorovaikutuksien tutkimuksen
pääpaino on Suomea ympäröivillä merialueilla,
Vuoden aikana valmistui laaja yleiskatsaus Pohjan
lahden tilasta, tilan kehitystä kuvaava malli sekä
selvitys alueen raskasmetallitilanteesta. Tutkimuk
set liittyivät Pohjanlahtivuoteen 1991, johon osallis
tui noin 60 tutkimusryhmää Suomesta ja Ruotsista.

I Tietokantojen ja rekisterien kehitys on suunnitel
man mukaista. Päätietokannan ja Arandan tieto-
kannan yhteysjärjestelmä on kehitetty valmiiksi.

Laitos toimi vastuullisena johtajana Itämeren sedi
mentteihin keräytyneiden ympäristömyrkkyjen laa
jassa kansainvälisessä perusselvityksessä. Vuo
den 1994 toiminta keskittyi näytteiden kemialliseen
analytiikkaan. Laitos osallistui myös useissa eri
hankkeissa Pohjoismaiden ministerineuvoston ra
hoittamiin Riianlahden tutkimuksiin.

Tieteellisten artikkelien tuotanto ja tutkimusraportti
en valmistelu on ollut tavoitteen mukaista. Vuoden
aikana valmistui yhteensä 70 tutkimusjulkaisua ja
raporttia. Ohjattujen opinnäytetöiden määrä oli yh
teensä 26 kpl.

Merentutkimuslaitoksen havaintotoimintaa kehitet
tiin eri tutkimusalueilla seuraavasti: Tutkasatelliittien
kuvien tulkintamenetelmiä kehitettiin jäätilanteen
seurantaa varten. Menetelmäkehittelyn tuloksena
voitiin siirtää tosiaikaisia tutkasatelliittikuvia jään
murtajille.

Talvella 1994 toteutetun mittausohjelman pohjalta
valmistui tutkasatelliittikuvien tulkinnassa uusi al
goritmi. Sääsatelliittikuvien (NOAA-satelliitit) siirto-
järjestelmä on suunnitelmien mukaisesti operatiivi
sessa käytössä.

Noin puolet Suomen rannikon automaattisten ve
denkorkeuden rekisteröintiasemien varajärjestel
mistä uusittiin. Linjaliikenteessä olevilta aluksilta
kerättiin automaattisesti tietoa leväkukinnoista, sen
perusteella ylläpidettiin tiedotusjärjestelmää sekä
kansallisesti että muiden Itämeren maiden tutkijoil
le ja viranomaisille. Järjestelmä asennettiin uudel
leen matkustaja-alus Konstantin Simonoville. Tä
män aluksen ja Finnjetin tiedonsiirtotekniikka uusit
tiin. Kesän aikana toimitettiin 16 kansallista ja 15
kansainvälistä tiedotetta.

Laitos vastaa edelleen Suomen osuudesta kan
sainvälisessä Itämeren tilan seurannassa. Biologi
sen seurannan uudeksi menetelmäksi on omak
suttu edellä mainittu leväkukintojen automaattinen
mittausjärjestelmä. Kemiallista seurantaa on muu
tettu siten, että painotetaan talviseurantaa suh
teessa kesätilanteen seurantaan. Tutkimustieto
kantaan on lisätty kemiallisten tulosten ohella
myös biologiset havainnot.

Jääpalvelussa on otettu käyttöön maksullinen tele
kopiopalvelu, joka on osoittautunut suosituksi ja
omalta osaltaan lisännyt laatua. Vedenkorkeuksien
puhelinvastaajat ovat yhteiskäytössä IL:n kanssa.
Ennustevalmiutta kehitetään aikataulun mukaises
ti.

Kemiallisen laadunvarmistusjärjestelmän kansain
välinen vertailu osoitti laadun olevan hyvä. Laitok
sen laatukäsikirja on valmisteilla, ja kemiallisen
seurannan osalta akkreditointiprosessi on käynnis
tetty. Muiden toimintojen laadunvarmistusjärjestel
mä on kehitteillä.

I Merentutkimuslaitos on vuoden aikana tehnyt run
saasti erilaisia tilaustutkimuksia asiakkaille, mm.
Barentsinmeren alueelta.

IHostavoitteden uminen
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VARAINHANKINTA JA -KÄYTTÖ

Laitoksella oli vuonna 1994 käytössään yh
teensä 39,2 milj.mk, joka jakaantui seuraavas

- budjetin toimintamenot 30 020 000 mk
- aikaisempien vuosien sUrto

määräraha
- vuodenn 1993 säästöt
- budjetin maksullinen

palvelutoiminta
- laitoksen budjetin ulkopuolelta

saatu rahoitus

Ulkopuolista rahoitusta tuli seuraavilta yhteis
työtahoilta: Suomen Akatemia, kauppa- ja teol
lisuusministeriö, merenkulkuhallitus, Valtion
teknillinen tutkimuskeskus, vesi- ja ympäristö-
hallitus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos,
Geologian tutkimuskeskus, Säteilyturvakeskus,
Nesslingin Säätiö ja Statens naturvårdsverk.

Kokonaiskäyttö v. 1994 oli 35 421 000 mk, jo
ten seuraavalle vuodelle siirtyi 3,8 milj.mk.

Maksullisen palvelutoiminnan menomomenttia
vastaavat tulot olivat 3,9 milj.mk.

. 25,1 ¾ Meren liikkeiden
Palvelutoiminta 30,0 % tutkimukset

HENKILÖSTÖ

Laitoksen henkilöstössä ei 1994 tapahtunut
oleellisia muutoksia edelliseen vuoteen verrat
tuna. Vuoden lopussa vakinaista henkilöstöä
oli 70 (70 htv), josta virkasuhteisia 66 ja työ
suhteisia 4. Kausi- ja ruuhka-apulaisten osuus
oli yhteensä 8,4 htv ja maksullisen palvelutoi
minnan 6,8 htv, yhteensä 85 htv. Lisäksi laitok
sella on työskennellyt kolme siviilipalvelus
miestä ja yksi työllistetty. Suomen Akatemian
apurahoilla työskennelleiden osuus oli yhteen
sä 1.9 henkilötyövuotta. Sivutoimisia vedenkor
keus-, jää- ja lämpötilahavaitsijoita sekä meri-
tieteellisiä havaitsi joita oli yhteensä 186.

TOIMITILAT

Merentutkimuslaitoksella on Helsingin Itäkes
kuksessa hallinnassaan n. 3000 neliömetrin
yleisiltä markkinoilta vuokratut toimitilat. Lisäksi
laitoksen jääpalvelulla on n. 80 neliön tilat me
renkulkuhallituksen yhteydessä.

Laitoksen hallintoasetus uudistettiin kokonai
suudessaan ja uusi asetus tuli voimaan

26

1337000mk
2979000mk

3000000mk

1 916000mk

TOIMINTAMENOT MENOLAJEITTAIN
Toimistomenot

Kiinteistömenot 8,9 ¾

Kalustohankinnat
ja muut menot 6,5 % 39,1 0/0 Palkat

Tutkimustarvikkeet ja 1
ostopalvelut 8,8 %

Laivan käyttö ‘115,9 %

37% 11,2%.z
Matkat ja . Sotu-ja
muut henkilöstömenot elakemaksut

MENOT TUL OSAL UEITTAIN

14,5 ¾ Jääpeitteen ja

Itämeren 14.8 ,
lämpötalouden tutkimukset

ekologian 3,1 ¾
tutkimukset 12 5 % Globaaliseen muutokseen

liittyvät tutkimukset
Ainetase

tutkimukset

HENKILÖSTÖRAKENNE TEHTÄ VÄALUEITTAIN
Johto

5,7%

Hallinto 17,0 ¾

Kirjasto ja atk 7,9%
455 0 Tutkijat

HALLINTO

Tutkimusavustajat, 23 9 ¾
laboratorio- ja
kenttähenkilöstö
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1.6.1994. Uudella asetuksella toimivaltaa on
siirretty laitostasolle, jossa laitoksen organisaa
tiosta ja sen tehtävistä määrätään ylijohtajan
vahvistamassa työjärjestyksessä. Uusi työjär
jestys tuli voimaan 1.11.1994. Työjärjestyksellä
siirrettiin laitoksen sisäistä päätösvaltaa osas
toille. Myös taloussääntö uudistettiin samoja
periaatteita noudattaen.

Henki löstöhallinto

Henkilöstöhallinnossa uusi virkamieslaki ai
heutti jonkin verran muutoksia menettelytapoi
hin. Suurehko muutos oli henkilötietojärjestel
män käyttöönotto. Sisäinen työryhmä selvitti
palkkausjärjestelmän uudistamistarvetta. Selvi
tystyön aikana ilmeni, että laitoksella oli mah
dollisuus päästä mukaan valtiovarainministeri
ön palkkausjärjestelmän uudistamishankkee
seen.

Henkilöstöhallintoon kuuluva yhteistyö työter
veyshuollon kanssa on parantunut huomatta
vasti. Työterveyslääkärin ja -terveydenhoitajan
kanssa on ollut yhteisneuvotteluja ja tervey
denhoitaja aloitti kuukausittaiset vastaanotot
laitoksella. Lisäksi lääkäri ja terveydenhoitaja
olivat mukana tutkimusaluksen matkalla selvit
täen mm. laivan tilojen melutasoa ja laboratori
oiden laitteistojen toimivuutta työterveyden
kannalta.

Tietojärjestelmät ja -verkot

Taloushallinnossa koettiin epäonnea, kun PSP
ilmoitti yllättäen lopettavansa markkinoimansa
mikrojärjestelmän ylläpidon juuri kun laitos oli
tehnyt sopimuksen järjestelmän hankinnasta.

Uuden järjestelmän hankkimiseksi laitos on
mukana usean muun valtion viraston ja laitok
sen yhteisprojektissa, joka perustettiin kaup
pa- ja teollisuusministeriön johdolla. Järjestel
män valinta ja käyttöönotto tapahtuu vuoden
1995 puolella.

Laitos liittyi kertomusvuonna kansainväliseen
Internet -tietoverkkoon. Atk:lla on merkittävä
osa myös laitoksen toimintaan keskeisesti vai
kuttavassa laatujärjestelmän kehittämisessä.

Kirjasto ja tietopalvelu

Merentutkimuslaitoksen kirjasto- ja tietopalvelu
antoi palveluja laitoksen henkilökunnan lisäksi
myös ulkopuolisille tiedontarvitsijoille. Vuotui
nen lainauksen määrä oli n.4800 lainaa. Kau
kopalvelun kautta välitettiin n. 850 lainaa tai ar
tikkelikopiota. Kaukopalveluun vastaanottamis
ta laina- tai kopiopyynnöistä 10 % tuli ulkomail
ta. Tiedonhakuja tehtiin joko kirjaston omista
kokoelmista atk-menetelmin tai manuaalisesti.
Kirjastossa oli asiakkaiden käytettävissä useita
cd-rom-viitetietokantoja, joista tietoa voi hakea
itse tai henkilökunnan avustuksella.

Kansainvälinen yhteistyö

Jo ETA-sopimus mahdollisti laitoksen osallistu
misen eurooppalaiseen tutkijayhteistyöhön,
joskin EU-jäsenyys laajentaa toimintaa. Meren-
tutkimuksen kansainvälisen luonteen vuoksi
ETA-sopimus tai EU-jäsenyys ei tuonut mu
kaan mitään laajamittaista ktjlttuurimuutosta
laitoksen toimintaan, vaan kansainvälinen yh
teistyö on ollut aina osa laitoksen toimintaa.

Merentutkimuslaitoksen
KANSAI NVÄLI NEN

YHTEISTYÖ

Merentutkimuslaitos toimii läheisessä
yhteistyössä kaikkien Itämeren alueen
vastaavien laitosten kanssa. Yhteistyö
on lisääntynyt myös muiden euroop
palaisten laitosten kanssa FU:n tiede-
ohjelmaan kuuluvissa hankkeissa. Lai
tos toimii kansallisena koordinaattori
na FU:n MAST-tiedeohjelmassa.

Suhteet muihin Pohjoismaihin

Pohjoismaisen yhteistyön painopiste
on Suomen ja Ruotsin välisessä jääpal
velussa, Suomen ja Ruotsin välisessä
Pohjanlahtikomiteassa ja osallistumi
sessa Pohjoismaiden ministerineuvos
ton eri työryhmien toimintaan sekä
neuvoston rahoittamiin Riianlahden
tutkimuksiin. Pohjoismaisten organi
saatioiden kanssa tehdään yhteistyötä
myös polaaritutkimuksessa Antarkti
sen vesillä ja Pohjois-Atlantilla.

Suhteet Venäjään

Venäläisten laitosten kanssa toimitaan
yhteistyössä Suomenlahden jääpalve
lussa ja tilan seurannassa sekä Barent
sinmeren ympäristötutkimuksissa.

alueet

.7-53 sPL
2 54-64 PL,SL

65-178 !IRL
4a 179-183 vi,sc 2 4

4b 188 250
4c 251-315 SL 5 5

5 -. 18487 SL
6 316-317 SL

—•7— 318-339 S[,PL 7

8 340-374 Vl,RL 8

Asennus 375-379

9 380-387 SL 5 11

10 388 479 SL 15

11 480-517 SL,PL,VI 4 11

Muu bilateraalinen yhteistyö

Vuonna 1987 aloitettu yhteistyö Kii
nan kansantasavallan merihallinto-or
ganisaafion kanssa on jatkunut yhteis
ten jäätutkimusten ja jäämallin kehit
tämisessä talvisin jäätyville merialueil
le.

YKja kansainväliset järjestöt

Merentutkimuslaitos on osallistunut
Hallitustenvälisen merifieteellisen ko
mission (IOC) toimintaan eri komite
oissa. Samoin laitos on aktiivisesti mu
kana Kansainvälisen merentutkimus
neuvoston (ICES) toiminnoissa.

Muu yhteistyö

Laitos osallistuu edelleen useiden
ICSU:n (International Council of
Scientific Unions) alaisten järjestöjen
toimintaan.

Matkan Indeksit
nro

Tutkimusalus Arandan matkat ja henkilötyöpäivät 7994

Meri- Matka- MTL:n henkilöstö Vieraat Henkilöt Henk. työ-
päivät henk. työpäivät henk. työpäivät yht. päivät yht.

12 9 ‘ 108 2 24 11 132

15 7 105 10 150 17 255

16150

8 - - 4 8

10 8 40

25 -
- 5 25

368 6 18

6 8 48 3 18 11 66

_____

6 42 2 •_4•• 8 56

7 56 14 98 21 154

2 R’ 8 Q ‘ 4 6 12

55 1

205 9

44 -

K. 518 SL

13 525-693 SL

•••••-793 iL
Yhteensä

5 12

117 23 --

60

322

-

.

15 23 81 4 20

9 8 5?
746 1084 562

11 44

JO 50

27 101

13 153

7646

SL = Suomenlahti vi = Varsinainen Itämeri PL = Pohjanlahti RL RUanlahti
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