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eriturvallisuus kos
kettaa kaikkia me
rellä liikkuvia. Niin
vapaa-aikanaan kuin ammattimaises
ti liikkuva tuntee konkreettisen riip
puvuuden säästä ja aallokosta, joka
voi Suomea ympäröivillä vesillä olla
varsin ongelmallinen. Kuluneen vuo
den aikana valmistui suunnitelma
merialueiden sääpalvelun kehittämi
sestä, joka 2.11.1995 liitettiin osaksi
valtioneuvoston periaatepäätöstä me
riturvallisuuden lisäämisestä. Kehit
tämisohjelma on jatkoa pitkäaikaisel
le työlle, jota on tehty yhdessä eri vi
ranomaisten kanssa. Sen mukaisia
havaintoverkon täydennyksiä ja päi
vittäispalveluja toteutetaan lähi
vuosien aikana.
Vuoden 1995 aikana Merentutki
muslaitos tehosti palvelutoimintaan
sa mm. lähettämällä tosiaikaisia tut
kasatelifittikuvia jäänmurtajille, teke
mällä lukuisia selvityksiä aallokko
oloista, automatisoimalla vedenkor
keuksien havaintoverkkoa ja liittä

mällä automaattisten leväkukintaha
vaintojen tulokset Internetin kautta
saataviksi. Nämä muutokset perustu
vat laitoksella tehtyyn tuotekehittelytyöhön. Laitoksen laatujärjestelmää
kehitettiin ja kemialliset seurantamenetelmät akkreditoitiin.
Tutkimustoiminnassa painopiste on
siirtynyt Suomenlahden tutkimuk
siin, jotka muodostavat myös olennaisen osan tulevasta laajasta EU:n
Itämeren kohdeohjelmasta. Laitos
osallistuu siihen kahden tutkijaryh
män voimin. Pohjoismaiden Ministe
rineuvoston Riianlahtitutkimusten
ensimmäinen vaihe saatiin päätök
seen. Tulokset ovat johtaneet näiden
aiheiden jatkotutkimuksiin, jotka
ovat käynnissä.
Eurooppalainen yhteistyö käynnis
tyi myös globaalisen merihavainto
verkon (Global Ocean Observing Sys
tem, GOOS) kehittämisessä. Yhteise
nä tavoitteena on kehittää operatiivis
ta merentutkimusta siten, että eri
asiakkaat saavat käyttöönsä ennuste-

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

säkerheten är en faktor som är akhi

palveluja sääpalvelujen tapaan tosiai
kaisesti. Ilmakehän ja meren tapahtu
mien mittakaavat ovat erilaiset, ja
siksi ennustetoimirman kehittäminen
on erittäin haastava tehtävä.
Kauppa- ja teollisuusministeriö an
toi Merentutkimuslaitoksen tehtäväk
si Suomen Antarktisohjelmaan liitty
vän FINNARP-95 -ohjelman toteu
tuksen. Ohjelman runkona on merentutkimus, johon osallistuu suomalais
ten tutkimusryhmien lisäksi myös
ruotsalainen ja norjalainen tutkimusryhmä. Toiminta käynnistyi vuoden
lopulla T/A Arandan siirtymisellä
eteläiselle pallonpuoliskolle. Varsi
nainen tutkimustoiminta tapahtuu
vuoden 1996 aikana.
Vuosi on kokonaisuudessaan ollut
uuteen suuntaava ja tuloksekas, siitä
kiitos laitoksen koko henkilökunnal
le.

elI för alla som rör sig till sjöss. Både
‘
nöjesseglaren och yrkessjömannen er
far konkret beroendet av väder och sjögång, viiken kan vara nog så probiernatisk i vattnen runt
Finland. En pian för utvecklingen av väderlek
stjänsten för havsområdena blev färdig under det
gågna året. Den andra november fogades denna
pian till statsrådets principbeslut om ökandet av
säkerheten till sjöss. Utvecklingsprogrammet är
en fortsättning på det långsiktiga arbete som
gjorts tillsammans med olika rnyndigheter. 1 en
lighet med detta program kommer observa
tionsnätet att kompietteras och den dagliga servi
ceverksamheten att intensifieras under de när
maste åren.
Under år 1995 effektiverades Havsforsknings
institutets serviceverksamhet bl.a genom att dis
tribuera radarsatellitbilder i realtid till isbrytarna,
genom att utföra ett fiertal utredningar om
vågrörelserna, genom att automatisera vatten
ståndsmätningarna och genom att distribuera in
formation om algblomningssituationen i Öster
sjön via Internet. Denna utveckling baserar sig på
produktutveckling inom institutet. Institutets
svstem för kvalitetskontroll vidareutvecklades,
och de kemiska monitoringsrnetoderna ackredite
rades.
Inom forskningsverksamheten har tyngdpunk

ten varit lagd på forskningsprojekt i Finska viken. Projekten utgör en viktig del av den Öster
sjöfokuserade EU-projekthelheten. första delen
av Nordiska Ministerrådets Rigabukts-projekt
har slutförts, och de fortsättningstudier som re
sultaten givit upphov till har påböijats.
Inom det europeiska samarbetet inleddes även
utvecklingen av ett globalt havsobservationsnät
(Giobal Ocean Observing System, GOOS). Det
gemensamma målet är att utveckla den operativa
havsforskningen så att man, i iikhet med väder
lekstjänsten, kan betjäna de olika kunderna med
prognosen i realtid. Uppgiften utgör en intres
sant utmaning, då tidsperspektivet för skeendena
i atmosfären och i havsmiljön är olika.
Handels- och industriministeriet gay Havs
forskningsinstitutet i uppgift att, inom Finlands
Antarktisprogram, förverkiiga FINNARP 95 pro
grammet. Stommen i programmet utgörs av
havsforskning. 1 projektet deitar, förutom de fins
ka forskningsgrupperna även en forsknings
grupp från Sverige och en från Norge. Projektet
inleddes år 1995 i det att havsforskningsfartyget
Aranda avgick från Helsingfors i november med
destination Kapstaden. Förskningsprogrammet
förverkiigas under böijan av 1996.
Verksamhetsåret, som inriktat sig på nya områ
den, har varit resultatrikt. För detta riktar jag mitt
tack till institutets hela personal.

ty at sea is important to ali seafar
ers. The sea traveller, whether for
business or leisure, is essentiallv de
pendent on the weather and the wave-condihons,
which in the seas surrounding Finland can be
fairly problemafic. A pian draft has been drawn
up this year to develop a marine weather infor
mation service, which will form the Council of
the States key resolution regarding greater safe
ty at sea and is a continuation of the long-term
work which various authorities have been under
taking together. Based on this, additions to the
observation net and daily information services
willbe implemented in the near future,
During 1995 the Finnish Institute of Marine Re
search enhanced its services by undertaking a
number of analyses as regards surge conditions,
by automizing the water level observation net
and by connecting observation data on aigai
blooms to the Internet. These enhanced services
are the result of product development work un
dertaken by the Institute, whose qualitv assur
ance system has been developed and chemical
monitoring rnethods accredited.
The research focus has now been fransferred to
the Gulf of Finland which forms an intrinsic part
of the EU’s future Baltic Sea target programme.
Two research groups from the Institute will take

part in this programme. The first stage of the
Gulf of Riga research by the Nordic Council has
been completed, and the results have led to the
initiation of further research in these areas which
is currently being undertaken.
The development of the Giobal Ocean Observ
ing Svstern (GOOS) has also been started with
European cooperation. The joint target is the de
velopment of operative marine research 50 that
ali the different users will have access to forecast
ing services in real time as they can with weather
services. Dynamic scales in the sea and in the at
mosphere are different and this is why the devei
opment of prediction activities is an extremely
challenging task.
The Ministrv of Trade and Industry have com
missioned the Institute to involve the FINNARP
95 programme connected with the Finnish
Antarctic programme. The foundation of the pro
gramme is marine research in which a Swedish
and a Norwegian group are participating in addi
tion to the Finnish research groups. The opera
tion began at the end of the year when the R!V
Aranda sailed to the southern hemisphere. The
actuai research will be carried out during 1996.
The year, overail, has been a focus for new ac
tivities which have yielded results; my thanks to
ali the staff of the Institute.

.

—

..

.

Pttkaatkaisscurauuau tuloksia
Matti Perttilä Ann-B ritt Anders n Pekka Alenius, Hannu H aahti
Harri Kankaanpää, Ari Laine, Mirja Leivuori

PITKÄAI KAISSEU RANTA
TUO TIETOA
ITÄMEREN MUUTOKSISTA
meren tilan suu
rin uhka on rehe
vöityminen. Sen ja
samalla merta kuormittavan hajo
avan eloperäisen aineen aiheutta
ma happikato on toistuva ilmiö
varsinaisen Itämeren syvänteissä.
Meren tilaa ja rehevöitymistä on
seurattu säännöllisesti jo 1960-lu
vulta lähtien. Muutosten ymmär
tämiseksi ravinnepitoisuuksia ja
planktonkasvua on kuitenkin tar
kasteltava Itämeren yleisen hyd
rografian, suolaisuuden ja kerros
tuneisuuden yhteydessä.
Itämeren positiivinen vesitase
(valuma ja sademäärä ylittävät
haihdunnan) aiheuttaa yhdessä
Pohjanmereltä ajoittain tulevan
suolaisen veden kanssa altaan
murtovesiluonteen ja pysyvän ti
heyskerrostuneisuuden. Makea
vesi jää kevyempänä pääasiassa
eli suolai
suuden harppauskerros rajoittaa
keväisin ja syksyisin tapahtuvan
pystysuuntaisen sekoittumisen
60-80 metrin paksuiseen pinta
kerrokseeen. Syvempien vesimas
sojen uudistuminen taas riippuu
epäsäännöllisistä suolavesipuis
seista. Suomenlahti on välitön jat
ke varsinaiselle Itämerelle, joten
muutokset Itämeren suolaisuus
oloissa heijastuvat nopeasti Suo
menlahdella. Salpausselkien ve
denalaisten jatkeiden muodosta
ma matala kynnysalue puolestaan
erottaa Pohjanlahden ja Ahvenan
meren varsinaisesta Itämerestä,
minkä vuoksi varsinaisen Itäme
ren runsassuolainen syvännevesi
ei pääse tunkeutumaan pohjoisille
merialueille. Suolaisuuden ker
rostuneisuutta ei muodostu, joten
näillä merialueilla vesimassa se
koittuu keväisin ja syksyisin poh
jaa myöten.

Merentutkimuksen tulokset perustuvat
pitkiin havaintosarjoihin. Itämeren ti
laa on seurattu jo kauan. Meren suo
laisuustietoja on viime vuosisadalta.
Happi- ja lämpötitasarjoiUa on lähes
sadan vuoden perspektiivi. Ensimmäiset
pohjaeläinlajistoa koskevat tutkimuk
set eteläisellä Itämerellä tehtiin jo 1870luvulla.

meren pintakerrokseen, kun taas
suolainen, Pohjanmereltä Tanskan
salmien läpi tullut vesimassa kul
kee pääsääntöisesti Itämeren poh
jaa tai syviä kerroksia pitkin. Ke
vyt makea vesi ja raskaampi suo
lainen vesimassa sekoittuvat vain
hitaasti, joten Itämerelle muodos
tuu pysyvä kerrostuneisuus. Tätä
sanotaan halokliiniksi, eli suolai
suuden harppauskerrokseksi.
Gotiannin

Itämeren ja Pohjanme
ren välinen vedenvaihto
säätelee varsinaisen
Itämeren tilaa
Itämeren suolaisuus oli 1990-lu
vun alussa alhaisempi kuin kos
kaan on mitattu. 1930-luvun lop
pupuolelle asti suolaisuus on il
meisesti hitaasti noussut (tosin ai

syvänne,

mittaussyvyys
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neisto on aika niukkaa eikä ajalli
sesti kattavaa ennen 30-lukua).
Suuria muutoksia aiheutti sen jäl
keen vuosisadan suurin suola
pulssi 1951/52, joka johti suo
laisuustason hyppäyksenomai
seen ja yleiseen n. 1-2 %o nousuun.
Tämän jälkeen suolapitoisuus vä
heni tasaisesti, kunnes vuoden
1976 suuren suolapulssin jälkeen
suolaisuus ensin nopeasti kohosi
tilapäisesti, ja sen jälkeen pieneni
hitaasti aina 1990-luvun alkuun
asti. Samalla uusien suolapulssien
puuttuessa happitilanne heikkeni
voimakkaasti pohjanläheisessä ve
sikerroksessa. Uusi voimakas suo
laisen veden pulssi alkuvuonna
1993 pysäytti suolaisuuden laskun
ja toi runsaasti happea varsinaisen
Itämeren syvänteisiin
Itämerelle tyypillisten pitkien
stagnaatiokausien aikana happi
olojen heiketessä jopa kolmasosa
pohjista on ollut silmin havaitta
vien eläinten osalta kuollutta.
Poikkeukselliseti voidaan kuiten
kin hyvien happiolojen vallitessa
tavata pohjaeläimiä myös suurim
mista syvänteistä: vuosien
1976/77 suolavesipulssien jälkeen
pohjat asutettiin aina 180 m sy
vyyteen asti.

Suomenlahdella erilai
nen kehitys
Vuosien 1977-93 stagnaatiokausi
yhdessä runsaan makeanveden
tulon kanssa johti Itämeren vähit
täiseen makeutumiseen, jonka

m

1995

Suolaisuudenja hapen kehi
tvs pohjaizläheisessä vesiker
roksessa Gottannin syvän
teessä.

3 nW

2n

-2M

fiuktuationer i salt- och svre
hatten 1 det bottennära vattnet
i Gotlansdjupet.
Fluctuations iii salinity and
oxygen content of the near
bottom water iii the Gotland
Deep.

seurauksena halokliini vajosi sy
vemmälle ja heikentyi. Tällöin
Suomenlahden kaltaisilla matalilla
merialueilla sekoithiminen ulottui
pohjaan asti ja happitilanne pa
rantui merkittävästi.
Tämän kehityksen seurauksena
fosfaatti saostuu sedimentteihin,
ja näin seuranta-ajan alkupuolen
korkeat fosfaattipitoisuudet puut
tuvat nykyisin kokonaan.
Suomenlahden keski- ja länsiosien pohjaeläimistö oli hyvin
köyhää yli 60 m syvyydessä aina
1980-luvun loppupuolelle asti
huonosta happitilanteesta johtuen.
Kun happitilanne 1980 ja -90 -lu
kujen vaihteessa oli sekoittumisen
seurauksena parantunut riittäväs
ti, pohjaeläimistön runsastuminen
alkoi voimakkaana.

Pohjanlahti rehevöity
misen seurauksena run
saampi pohjaeläimistö?

Pitkiin stagnaatiokausiin
liittyy aina hapen vähene
ininen ja lopulta rikkivedyn
muodostuminen pohjanlä
heiseen vesikerrokseen var
sinaisetta Itämerellä, sa
malla kun suolaisutis las
kee. Kuvassa hapettomien
alueiden laajuuden vaihte
lut varsinaisella Itämerellä
ja Suomentahdeila. Hapet
tomatja vähähappiset alu
eet ovat ajoittain käsittä
neet lähes 100 000 km2.

1 samband med långa stag
nationsperioderförbrukas
bottenvattnets syre utan att
det ersätts mcd nytt, viiket
till slut leder till uppkoms
ten av svavelväte i Egentli
ga Östersjöns djupvatten.
Figuren visar variationen i
förekomsten av syrefattiga
områden i Egentliga Oster
sjön och Finska viken. Om
rådet där bottnarna är täck
ta av svavelvätehaltigt eller
syrefattigt vatten kan tidvis
omfatta nära 100 000 km2.

In connection with long stag
nation periods in the Baltic
Proper the oxygen concentra
tions and the salinity of the
bottom water decrease, lead
ing eventually to the Jorma
tion of hydrogen sulphide.
The figure shows the varia
tion of the anoxic areas in the
Baltic Proper and the Gulf of
Finland. The anoxic areas
and the areas with low oxy
gen concentrations have oc
casionally comprised almost
100.00 km2.

kannan ajoittaisesta kasvusta joh
tuen niin suuri, ettei ympäristö
kykene enää tarjoamaan riittävästi
ravintoa, vaan kanta romahtaa.
Viimeisen 30 vuoden aikana on
vaihtelun taso selvästi kohonnut,

voimakkaimmin Perämerellä. Bio
massan nousu johtunee pohjaeläinten ravinnon määrän tai laa
dun muutoksista, joiden taustalla
on koko Itämerta ja myös Pohjan
lahtea koskeva rehevöityminen.

Itämeren ravinnekuor
mitus suuri

-

Kerrostuneisuuden puuttuminen
on pääasiallinen syy Pohjanlahden
hyviin happioloihin. Merialueen
alhainen suolaisuus rajoittaa voi
makkaasti lajien määrää ja yhtei
söt ovat usein vain yhden tai kah
den lajin hallitsemia. Lisäksi poh
jaeläinten kokonaismäärä piene
nee huomattavasti siirryttäessä
Selkämereltä vähätuottoiselle Pe
rämerelle.
Pohjanlahdella havaitut suuret
vaihtelut johtuvat suurelta osin
valkokatkojen kannanvaihteluista.
Jaksottaisuudesta tulee ilmeisesti
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.........pitkäaikaisscurauuau tuloksia
nykyisellään Suomessa hyvinkin
korkeat, on sekä Pohjanlahden et
tä erityisesti Suomenlahden ravin
nekuormitus silti suuri. Ravinne
seurannassa on havaittu kuormi
tuksen kasvua. Teollisuus- ja kun
takuormittajat, joiden päästöihin
voidaan helpoimmin vaikuttaa,
edustavat vain pientä osaa koko
naiskuormituksesta. Näiden pääs
töjen vaikutus saattaa muodostua
heikosti sekoittuvilla rannikkoalueilla merkitseväksi, mutta pit
källä tähtäyksellä koko merialuet
ta ajatellen niihin kohdistuvat lisärajoitukset eivät yksin tuo toivot
tua tulosta.
Valtaosa kuormituksesta muo
dostuu jokien mukanaan tuomas
ta valuma-alueen maan- ja met
sänviljelyksen lannoituksesta sekä
luonnollisesta maaperän huuhtou
masta, ja toisaalta ilmakehän kaut
ta kauempaa kulkeutuvasta kuor
mituksesta. Näihin vaikuttaminen
on erittäin vaikeaa ja vasta niiden
pienentäminen voi tuottaa halu
tun suuruisen kuormitusvähen
nyksen.

Tarvitaan uusia
ekosysteemiä kuvaavia
malleja

tämeren
ympäristömyrkky
pitoisuuksissa
ei suuria muutoksia

Ympäristön tilan seurannan tar
koituksena on löytää luonnon
oman vaffitelun seasta pitkäaikai
sia, ihmisen toiminnan aikaansaa
mia muutoksia. Itämeren kaikkien
osa-alueiden tilaa seurataan tii
viisti. Suomen toteuttaman Itäme
ren tilan seurannan pääelementit
ovat avomeriseuranta, rannikkovesien seuranta, sekä päästöalueil
la suoritettava velvoitetarkkailu.
Seurantatulokset kertovat kuiten
kin vain sen, millainen ympäris
tön tila on näytteenottohetkellä.
Vain hyvin pitkäaikaisen havain
tosajan avulla voidaan arvioida jo
tapahtuneita muutoksia. Veden
laadun muutokset ja niistä laske
tut trendit eivät riitä tulevan kehi
tyksen ennustamiseen. Tähän tar
vitaan ekosysteemiä kuvaavia ma
temaattisia malleja.

Silakan

PCB-

ja

vuosina
20

meren eliöstön ym
äristömyrkkypitoi
suuksia on seurattu
1970-luvun lopulta lähtien. Itäme
ren suojelusopimuksen mukaiseen
seurantaohjelmaan kuuluvat ras
kasmetallit kadmium, sinkki, ku
pari, lyijy ja elohopea, sekä useat
klooratut huilivedyt. Itämeren ve
simassan hidas vaihtuminen mah
dollistaa hitaasti hajoavien, rasva
liukoisten myrkkyjen kertymisen
eliöstöön, ja Itämereen kohdistuva

DDT-pitoisuudet

1985

g/g

kuormitus on ollut varsin suurta.
Nykyisin vallitsevista käyttö- ja
päästörajoituksista huolimatta esi
merkiksi DDT- ja PCB-yhdisteiden
pitoisuudet pysyttelevät varsin
vakioina. Itämereen kohdistuva
ympäristömyrkkykuormitus on
nykyisin suurimmaksi osaksi pe
räisin jokivesien mukanaan tuo
masta valuma-alueen huuhtou
masta ja tuulten mukana kulkeu
tuvista päästöistä eri puolilta maa
ilmaa Eliöstöön voi myös kertyä
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Elohopea
=

haitallisia aineita niiden liuetessa
sedimenteistä uudelleen veteen.
Uhka meriympäristöä kohtaan
ymmärretään useimmiten ympä
ristömyrkkyjen käytöstä ja leviä
misestä aiheutuvana. Ne muodos
tavat kuitenkin vain pienen osan
kokonaisuudesta. Ravinnekuormi
tus, ja myös rantojen ja jokien ra
kentaminen ja luonnonvarojen
käyttö yleensä voivat myös johtaa
epätoivottuun kehitykseen. Suoje
lutoimenpiteiden vaikutusten en
nakoiminen onkin eräs tutkimus
toiminnan päätavoitteita.

Silakoiden etohopea
pitoisuudet kasvaneet
Perämereltä
Merentutkimuslaitos on vuodesta
1979 lähtien määrittänyt haitallis
ten aineiden, kadmiumin, lyijyn,
kuparin, sinkin ja elohopean pitoi
suuksia avomerialueiden silakasta
sekä saatavuuden mukaan turs
kasta ja pohjaeläimistä. Silakoiden
elohopeapitoisuudet vaihtelevat
eniten eri merialueilla. Suurimmat
elohopeapitoisuudet on havaittu
Suomenlahden itäpäässä, mutta
vuoden 1988 jälkeen myös Perä
meren (Kalajoki) silakoiden pitoi
suudet ovat kasvaneet. Syynä tä
hän saattaa olla tekoaltaista kul

pintasedimenteissä

0,04 tg g-1 kuiva-ainetta kohti (Pohjanlahden tulokset vuodelta 1991 ja
Suomenlahden vuosilta 1992—93

keutuvan elohopeakuormituksen
ohella myös Perämeren alueella
tehdyistä soiden ojituksista va
pautunut elohopeapitoinen vesi
kuormitus. Samalla alueella on ha
vaittu myös sedimentin pintaker
roksissa neljä kertaa suuremmat
elohopeapitoisuudet kuin Selkä
meren alueella. PCB- ja DDT-yh
disteiden pitoisuuksissa todetta
vat alueelliset erot ovat pieniä,
mutta Suomenlahdella (Kotkan ja
Hangon alueet) tavataan hieman
suurempia jäämiä.
Yleisesti ottaen myrkkypitoisuu
det silakoissa ovat pieniä, ja silak
kaa voidaan käyttää alueella ra
vinnoksi.

Perämerellä on havaittavissa
etenkin Rönnskärin tehtaan pääs
töjen vaikutus merialueen pintase
dimenttien arseeni-, kupari-, sink
ki-, elohopea- ja lyijypitoisuuksiin.
Suuria elohopean ja sinkin pitoi
suuksia esiintyy myös Kokkolan
edustan pintasedimenteissä, kro
mipitoisuudet ovat suurimmat
Tornion edustalla. Elohopean,
kadmiumin, lyijyn, sinkin, kro

Uutta tietoa
sedimenttien
ympäristömyrkyistä
Maalta ja ilmasta meriympäris
töön tulevat haitalliset aineet
kuormittavat vuosien kuluessa
meren pohjaa eri vaiheiden kaut
ta. Tätä aineiden kertymistä voi
daan tutkia mm. määrittämällä
haitallisten aineiden pitoisuuksia
meren pohja-aineksesta, sedimen
tistä. Merentutkimuslaitos on tut
kinut merisedimenttien haitallis
ten aineiden määriä Itämeren eri
merialueilla.
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min, titaanin ja vanadiinin maksi
mipitoisuudet esiintyvät Selkäme
rellä Porin edustan merialueen
pintasedimenteissä. Lyijyn, sinkin
ja kromin pitoisuuksiin vaikuttaa
kuitenkin näiden aineiden luon
nollinen esiintyminen Selkämeren
alueella maaperässä. Lisäksi merialueella sedimentteihin keräänty
viin ainemääriin vaikuttaa Koke
mäenjoen kuormitus.

.........pitkäaikaisseurauuau tuloksia
Kokonaishatogeenipitoisuudet (EOX)
Suomenlahden pintasedimenteissä.
Symbolin koko ilmoittaa kokonaisha
togeenipitoisuuden kuivapainoa koh
den (pg/g) ja symbolin väri vastaa
van pitoisuuden kokonaishiilipitoi
suuden suhteen (pg/g C).

Kokonaishalogeenipitois
pintasedimenteissä
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Suomenlahden pintasedimenttien
suurimmat pitoisuudet keskitty
vät merialueen itäosaan, mikä joh
tuu osittain Venäjän alueelta vir
taavan Nevajoen aiheuttamasta
kuormituksesta. Elohopeaa ja lyi
jyä on eniten Nevajoen suualueen
pohjasedimenteissä, kun taas kad
miumin ja lyijyn suurimmat pitoi
suudet ovat Kotkan edustan avo
merialueen pintasedimenteissä.
Viipurinlahden edustan avomeri
alueen sedimenteissä esiintyy
maksimipitoisuuksia kuparia.
Suurimmat erot Suomenlahden
Pohjanlahden
välillä ovat arseeja
nin ja kadmiumin keskiarvopitoisuuksissa. Paikalliset vaihtelut
merialueilla voivat olla hyvinkin
suuria, mikä havaitaan esimerkik
si arseenin ja elohopean pitoisuuksissa Perämerellä ja Selkämerellä. Suomenlahdella vastaavaa
vaihtelua esiintyy itä-länsisuunnassa.
Pohjanlahden ja Suomenlahden
pintasedimenttien haitallisten ai
neiden maksimipitoisuudet ovat
huomattavasti alempia kuin esimerkiksi Pohjanmeren sedimenteissä esiintyvät pitoisuudet, kun
taas aineiden keskimääräiset pitoi-
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Den totala hatogenkoncentrationen
(EOX) i ytsedänentet i finska viken.
Cirkelstorleken anger halogenkon
centrationen i pg/g sedimenttorrvikt.
De röda och viotetta syinbolenza
anger höga, de gröna låga halogen
halter.
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Concentration oftotal orr’anolzalo
gens (EOX) in Gulf of Finland sur
fctce sedi,nents. Size of the sy,nbol
represents concentration nor,nalised
to drt weight (pg/g) and the cotour
the corresponding concentration nor
malised to totat carbon (pg/g C).

suudet sedimenteissä eivät olen
naisesti poikkea toisistaan.

Paperitehtaiden pääs
töt Suomenlahteen pe
UUSTfl Suomesta
Vuoden 1994 aikana kerättyjen
Suomenlahden sedimenttinäyttei
den perusteella on nyt käytössä
hyvä kokonaiskuva siitä, mikä on
paperitehtaiden päästöjen levin
neisyys, mikä on luontaisen halo
geeniaineksen tuotannon osuus ja
miten kuormitus on ajallisesti
muuttunut.
Tulokset osoittavat, että käytän
nössä kaikki paperiteollisuuden
tuottamat päästöt ovat peräisin

suomalaisista lähteistä. Päävas
tuussa Suomenlahdelle kulkeutu
vista yhdisteistä ovat Kotkassa ja
Kymijoen varrella sijaitsevat teh
taat, joissa käytetään edelleen
kloorikemikaaleja massan valkai
sussa. Levinneisyyskartta osoittaa,
että yhdisteitä kulkeutuu ainakin
n. 30 kilometrin etäisyydelle Ky
mijoen suusta asemille K22 ja 1(23,
joilla pitoisuudet ovat tausta-arvo
ja suuremmat. Vaikka Saimaan
alueella tavattiin hyvin suuria ha
logeenipitoisuuksia, yhdisteet ei
vät nähtävästi kulkeudu Saimaan
kanavan kautta Viipurinlahdelle,
jossa pitoisuudet ovat matalia. Ve
näjän ja Viron alueella nähtävästi
ainoa pitoisuuksia nostava proses
si on veden klooraus (Sovetski ja

Long-term trends in the
Baltic Sea marine environment

Långtidstrender i Östersjöns
marina miljö
Kunskapen om långfidsförändringar är en
förutsättning för att man skall kunna skilja
på naturliga fiuktuationer och av männi
skan förorsakade förändringar i Östersjöns
marina miljö.
Salthalten i Östersjön regleras primärt av
hur ofta större mängder salt Nordsjövatten
tränger in genom de danska sunden. Den
markanta skiktningen av Ostersjöns vatten
i ett djupvattenskikt med tungt salt vatten
täckt av mindre saha ovanliggande vatten
massor förhindrar en termisk ombland
ning av vattenmassorna ända till bottnen.
Sålunda får djupvattnen nytt syre endast
via pulser av med salt syrenkt vatten från
Nordsjön. Saltvatteninflödet i Östersjön re
gieras av storskaliga atmosfäriska proces
ser som inte påverkas av märmiskan. Den

Tallinna), mutta nämä pitoisuudet
olivat merkittävästi pienempiä
kuin Kotkan alueella.
On todennäköistä, että alueilla,
joilla kuormitusta ei ole, luokkaa
0.5-1.0 j.iglg olevat pitoisuudet
johtuvat luontaisesta halogee
niaineksen tuotannosta. Paperi
teollisuuden vaikutuksen paljastavia kloorifenoleja ei avomerisedi
menteistä ole löydetty, ja sedi
menteissä havaitaan jatkuvaa pi
toisuuksien kohoamista sedimen
tin pintakerrosta kohti. On jopa
mahdollista, että osa Suomenlah
den pehmeiden pintasedimenttien
eloperäisestä halogeenimate
riaalista on luonnollista alkuperää.

ökade närsaltbelastningen på Östersjön,
både via avrinning och via atmosfären, har
emellerfid Iett till en ökad produkhon med
åtföljande ökad sedimentation av syreför
brukande orgamskt material till djupområ
dena, med syrebrist som följd. Orsakerna
till förekomsten av syrebrist i Östersjön
med dess drastiska följder för djurlivet på
djupbottnarna är säledes en kombination
av naturliga klimatologiska faktorer och
mänsklig verksamhet.
1 fråga om miljögifter kan man konstate
ra en nedåtgående trend i halterna av klo
rerade kolväten (DDT, PCP), vilket beror
på effekten av förbud mot användningen
av dessa gifter. När det gäller spårämnen
kan man trots observerade mellanårsvaria
tioner mte skönja någon tydlig trend.

Long-term trends are used m environmen
taI monitoring for finding out man-made
changes from the multitude of naturally
occurring phenomena. Salmity of the Balhc
Sea water depends predominantly on the
frequency and amplitude of the salt-water
pulses from the North Sea. Because of the
strongly stratified water mass, atmospher
ic oxygen is unable to reach the bottom of
the Balhc Sea, and thus it is only through
these salt water pulses that new oxygen
can attain the Baltic Proper deeps. These
pulses are generated by large-scale atmo
spheric processes, over which man has no
control. On the other hand, the enormous
nutrient discharges from atmosphere and
the drainage area increase the productivity
of the sea, leading in increased oxygen de
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mand in the bottom where the organic ma
terial finally settle and decompose. Thus
the oxygen situation in the bottom of the
Baltic Sea is a result of both natural and
man-made causes, leading to drastic fluc
tuations in the bottom life,
Trace element concentrations in the
Balfic biota show mainly only year-to-year
variations, while in the organochlorine
concentrations, a decrease can be noted,
mainly a consequence of the ban of uses
and discharges of these materials in the
Baltic Sea area.
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JÄÄTALVI
1994/1995
iätalvi oli erit
täin leuto. Jää
peitteen pinta
iillaan helmikuuun
12.päivänä, jolloin noin kuu
desosa (68 000 km2) Itämerta oli
Jaassa.
Jäätymisen ajankohta vaihteli
paljon. Jäätyminen alkoi noin kak
si viikkoa-viikon keskimääräistä
aiemmin eräillä alueilla. Ensim
mäiseksi jäätä muodostui loka
kuun lopulla Perämeren pohjoisosiin. Joulukuussa sää oli leuto ja
jäätymitien vähäistä. Tammikuun
puolivälissä sää kylmeni ja jäätä
muodostui Selkämeren ja Suo
menlahden saaristoon 2-3 viikkoa
keskimääräistä myöhemmin. Me
renkurkku jäätyi kuun lopussa yli
kuukauden keskimääräistä myö
hemmin.
Helmikuun alkupuolella Perä
meren pohjoisosan jääkenttään
muodostui runsaasti uusia ahtau

tumia luonaistuulen painaessa jäi
tä kiintojäätä vasten. Helmikuun
11. päivänä Perämeri peittyi kaut
taaltaan jäähän. Talven laajin jää
peite saavutettiin seuraavana päi

vänä (kuva). Vain muutama päivä
myöhemmin Perämerelle muo
dostui railo Merenkurkusta Kok
kolan edustalle ja Suomenlahdella
jäät ahtautuivat Viipurinlahden

Isvintern 1994/1995
Isvintern 1994/1995 var synnerligen miid.
lstäcket nådde sin maximala utbredning
den 12 februari, di c. 1/6 av Östersjön var
isbelagd (68 000 km2).
Trots att isbildningen böqade 1-2 veckor
tidigare an normait blev isvintern mild. 1
de norra delarna av Bottenviken inleddes
isläggningen i siutet på oktober. December
var mild, och isläggningen ringa. 1 mitten
pi januari sjönk temperaturen, och isen Ja
de sig i Bottenhavet och i finska vikens
skärgård, 2-3 veckor senare än i medeltal.
Kvarken frös till först i slutet p1 januari,
vilket är över en månad senare än i medel
taI.
1 Bottenviken pressade den sydvästliga
vinden i början på februari isarna in mot
fastisen, vilket åstadkom med rikligt nya
packisvallar. Den 11 februari var Bottenvi
ken helt istäckt, o4h följande dag nådde
istäcket sin maximala utbredning i Oster
sjön (Figur). Några daga senare uppstod

suulle ja Kotkan edustalle.
Suomenlahden länsiosa ja suu
rin osa Saaristomerta vapautuivat
jäistä maaliskuun lopulla noin
kolme viikkoa keskimääräistä ai
kaisemmin. Muilla merialueillam
me Perämeren pohjoisosaa lu
kuunottamatta jäät lähtivät nor
maaliin aikaan. Toukokuu oli kes
kimääräistä kylmempi hidastaen
jäiden sulamista Perämeren poh
joisosissa, mistä jäät lähtivät yli
viikon keskimääräistä myöhem
min vasta kesäkuun alussa.
Kiintojään paksuus vaihteli Pe
rämeren 30-70 cm:stä Saaristome
ren 10-15 cm:iin. Suomenlahden
itäosien kiintojään paksuus oli 3040 cm ja ulappajään 20-40 cm, Pe
rämerellä ulapan jään paksuus
vaihteli 5-50 cm:iin.
Jäätalven kesto oli huomattavas
ti (43-55 vrk) keskimääräistä ly
hyempi muualla kuin Tornion ja
Kemin edustoilla.
O

Ice Winter 1994/1995

en råk som sträckte sig från Kvarken till
Karleby. 1 finska viken pressades isen in
mot Viborgska viken och Kotka
1 västra finska viken och största delen av
Skärgårdshavet skedde isiossningen i slu
tet p1 mars, vilket är c. 3 veckor tidigare än
normalt. 1 den norra delen av Bottenviken
var islossningen på grund av det kaila
majvädret först i början pI juni, vilket är c.
1 vecka senare än i medeltal. 1 de övriga
havsområdena skedde islossningen vid
normal tidpunkt.
fastisens tjocklek varierade från 30-70
cm i Bottenviken till 10-15 cm i Skär
gårdshavet. 1 finska viken var fastisen 3040 cm och havsisen 20-40 cm tjock. 1 Bot
tenviken varierade havsisens tjocklek mel
lan5och5lcm.
Isvinterns längd (43-55 dygn) var betyd
ligt kortare än normalt överallt utom utan
för Kemi och Tomel, där isvinterns längd
sammanföll med långtidsmedelvärdet.

The ice winter 1994/95 was an extremely
mild one. At its peak ice covered an area of
68000 km2, which is approximately one
sixth of the total area of the Baltic Sea.
In some areas the freezing began about
two weeks earlier than average. In the end
of October the ice formation started jo the
northernmost parts of the Bothman Bay. In
December the weather was mild and only
very little freezing occurred. In the middle
of January the weather became colder and
the archipelagoes of the Bothnian Sea and
the Gulf of Finland were frozen. This hap
pened two to three weeks later than aver
age. The Quark was frozen in the end of
the month, more than one month later
than average.
In the northern Bothnian Bay strong
south-westerly winds pressed ice against
the fast ice in the beginng of February and
a lot of new ridges were formed into the
ice field. On the llth February the whole
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Bothnian Bay was covered by ice. The
maximum ice extent was reached on the
next day, l2th of February.
The westem Gulf of Finland and almost
the whole Bothnian Sea were free from ice
approximately three weeks earlier than
normal in the end of March. Except for the
northernmost parts of Bothnian Bay ice
melts at normal time. Due to a colder May
than average, the northern Bothnian Bay
was ice free about one week later than nor
maJ in the beginning ofJune.
The fast ice thickness varied from 30-70
cm in the Bothnian Bay to 10-15 cm in the
Archipeiago Sea. In the eastern Gulf of
Finland the fast ice thickness was 30-40
cm. The level ice thickness of the open sea
was 20-40 cm in the Gulf of Finland and 550cm in the Bothnian Bay. The durafion of
the ice winter was remarkably (43-55 days)
shorter than average in ali other sea areas
than areas off Kemi and off Tornio.

00000000000000000000000000
Kimmo Kahma

Eija Rantajärvi

VEDENKORKEUS
KÄÄNTYNYT
NOUSUUN
enkorkeusvuosi 1995 alkoi Pe
rämerellä vauhdikkaasti. Heti
tammikuun alkupäivinä vedenkorkeus käväisi puoli metriä keskiveden ala
puolella ja heilahti sitten Kemissä yli 120 cm
keskiveden yläpuolelle. Siellä koko vuoden kor
kean veden kiintiö tuli täyteen jo 6. tammikuuta
ja pian kuun puolivälin jälkeen se pysyi ylitetty
nä kolme kertaa normaalia pidemmän ajan.
Mauri-myrskyn aikaista ennätystä, joka oli kaksi
metriä keskiveden pinnan yläpuolella, ei kuiten
kaan oltu missään vaiheessa edes lähellä. Huhti
kuun ennätykset rikottiin silti Kemissä (uusi
+88, vanha +80), Raahessa (uusi +81, vanha 79)
ja Pietarsaaressa (uusi +73, vanha+67).
Vuoden jatko oli tavanomainen, mutta koko
vuoden vedenkorkeuden keskiarvonousi alku-

Vedenkorkeus

Hangon

vuoden jakson ansiosta jälleen pitkäaikaisten
havaintojen antaman ennusteen yläpuolelle.
Maankohoamisen vaikutuksesta vedenkorkeu
det Suomen rannikoilla ovat maanpinnan suh
teen laskeneet tasaisesti 1970 luvulle asti. Viime
aikoina tässä tasaisessa laskussa näyttää tapah
tuneen muutos. Vuoden 1992 lopussa todennä
köisyys sille, että viidentoista edeltävän vuoden
keskiarvon poikkeaminen aikaisemmasta tasai
sesta muutoksesta ei johdu sattumasta, oli nous
sut 90:een prosenttiin. Vuoden 1995 lopussa to
dennäköisyys oli jo 95 prosenttia. Vedenkorkeu
den nousu täytyy ottaa jo huomioon eteläranni
kon satamien suunnittelussa. Oheisen kuvan ve
denkorkeusennusteessa on otettu huomioon
maankohoamisen vaikutus sekä valtamerien
nousuennuste (ICPP, 1990).
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Medelvattenståndet samt 15 drs giidande inedelvär
den för vattenståndet vid Hangö ntareograf visar en
konstant sjunkande trend frarn till år 1975. Detta be
ror på att den giobala höjningen av vattenytan varit
långsamnzare är landhöjningen vid Finlands kuster.
Under de seiiaste åren har denna jämt sjunkande
trend förändrats. Sannolikheten för att det finns en
annan förklaring till dennaförändring än slurnpen är
i detta nu 95 %. Prognosenförfrarntiden är baserad
på en järnn landhöjning och den estimerade giobala
höjniiigen av världshavens yta (IPCC, 1990).

1980

2000

2020

2040

The annual mean sea levet and the 15 year rnoving
average front the tide gauge at Hanko show a consis
tent fatling trend up to 1975, because the rise in the
global mean sea level has been slozver than the land
upheaval along the Finnish coast. Recently this
steady long-terin trend lias changed, and the proba
bility that this change is not caused by random fluc
tuations has now risen to 95 %. The predictions for
the future are based on a steady isostatic rise and on
the predicted rise of the global mean sea level (IPCC,
1990, Burinesses-as-Usual scenario, High, Best esti
mate and Low).
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1995 Itämeren
jokakeväinen kasvi
planktonkukinta oli
ajoitukseltaan ja voimakkuudel
taan normaali. Kukinta alkoi maa
liskuun alkupuolella Itämeren
eteläosissa, missä lajisto ehti
muuttua kesäisemmäksi ennen
kuin kevätkukinta käynnistyi
Suomenlahden itäisimmissä osis
sa. Vasta kesäkuun alkupuolella
kevätkukinta oli ohitse myös Suo
menlahdella.

Sinileväkukinnat
etuajassa
Alkukesän pitkään kestänyt läm
min ja tyyni sääjakso nosti vesien
lämpötilaa normaalia nopeammin
ja herätti sinilevät voimakkaaseen
kasvuun jo kesäkuun keskivai
heilla. Tällöin havaittiin rannikon
tuntumassa runsaita paikallisia si
nileväkukintoja. Kesäkuun puoli
välissä tehtiin havainto sinilevä
kukinnasta myös avomerellä var
sinaisen Itämeren pohjoisosassa.
Sittemmin alkanut viileämpi ja
tuulinen sääjakso sekoitti levät sy
vemmälle vesimassaan, joten ku
kintatilanne oli rauhallinen koko
heinäkuun ajan.

MyrkyUistä tevämas
saa ajautui rannikolle
Elokuun alun lämmin sää ja sitä
edeltäneen tuulisen jakson pintaveteen tuomat ravinteet, suosivat
sinilevien kasvua. Ensimmäiset
varsinaiset sinilevälautat havait
tiin aiemmista vuosista poiketen
itäisellä Suomenlahdella. Poik
keuksellista oli myös sinilevän
Nodularia spumigena esiintyminen
valtalajina tällä alueella. Levä
massaa ajautui runsaasti rannikol
le ja se aiheutti kyselyjä ja aiheel
lista huolestumista. Kukinnat
osoittautuivat Oikeuslääketieteen
laitoksen tekemissä laboratoriotutkimuksissa myrkyllisiksi. Myr
kytystapauksista ei kuitenkaan
tullut ilmoituksia.
Sinilevälauttoja esiintyi lähes
koko Itämeren alueella. Varsinai
sella Itämerellä sinileväkukinnat
olivat hieman heikompia, kuin
edellisenä vuonna. Voimakkaim
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Matti Perttilä

Laatujärjestelmä osoittaa menetelmien luotettavuuden

M ERENTUTKI MUSLAITOS
KEHITTÄÄ OMAA
LAADU NVALVONTAANSA
aatujärjestelmä var
mistaa, että tiedetään
mitä tehdään, ja että
toiminnan tulokset ovat aina jälji
tettävissä. Tuloksen historia (kuka
teki mitä, miten ja milloin) on voi
tava jäljittää riittävän tarkasti ja
tuloksen luotettavuutta on kyettä
vä vertaamaan kiistattomaan ver
tailutulokseen. Kemiallisessa ana
lytiikassa luotettavuus osoitetaan
analysoimalla varsinaisten näytteiden rinnalla myös kansainväli
sesti hyväksyttyjä vertailuaineita
ja osallistumalla kansainvälisiin
menetelmävertailuihin. Esimer
kiksi lämpötilan mittauksessa luo
tettavuus osoitetaan riittävän ti
hein lämpömittarikalibroinnein ja
-tarkistuksin. Kysymys ei siis ole
välttämättä siitä, että laatujärjes
telmän avulla tuotettaisiin abso
luuttisen oikeita tuloksia, vaan et

Julkisin varoin rahoitetun ympäristö
seurannan laatuvaatimukset ovat tiu
kentuneet. Merentutkimuslaitoksen ke
mian osasto aloitti oman laatujärjestel
mänsä luonnin vuonna 1991. Mittatek
niikan keskus myönsi kemian osaston
taatujärjestetmälle vuonna 1995 viralli
sen hyväksynnän, ja akkreditoi eli hy
väksyi samalla virallisesti seurannassa
käytettävät analyyttiset menetelmät.
tä menetelmän luotettavuus tun-

netaan ja pystytään osoittamaan.
Tavoitteena on varmistaa yksit
täisten analyysimenetelmien laa

Kvatitetskontroll
Kvalitetskontroll har under de senaste
åren biivit en viktig del av aH laborato
rieverksamhet. Kvalitet innebar i da
gens läge bl.a att på förhand definiera
önskad precisionsgrad och att sedan
kunna identifiera och kvantifiera fel
källorna i använda metoder. Alla åt
gärder bakom ett siutresultat, frän
provtagning via förvaring, förbehand
ling, analys och matematiska uträk
ningar till slutdokumentation av resul
tatet måste dokumenteras sä nog
grannt att vaqe skede kan spåras vid
önskad verifiering av resultatets riktig
hetsgrad. De använda instrumenten
och analysmetodernas noggrannhet
kontrolleras med fastställda mellan
rum genom att analysera prov med
känd koncentration. Jämförbarheten
mellan resultat från olika laboratorier
fastställs vid ofta förekommande inter
kalibrationer.
Kvalitetskontroll innebär även att
varje laboratorium måste ha ett kvali
tetssystem. Arbetet på Havsforskning

tu. Lähtökohtana on nykyinen toiminta. Sille kirjoitetaan ensin kan
sainvälisten standardien mukai
nen menetelmäohje ja arvioidaan

menetelmän pätevyys. Tämä tar
koittaa sitä, että osoitetaan tulos
ten oikeellisuus, pätevyysalue ja
virherajat sekä selvitetään mene
telmän alttius häiriöille.
Varsinaisen analyysimenetel
män laadunvarmistus on vain osa
kokonaisuutta. Kaikki tulokseen
kriittisesti vaikuttavat tekijät on
tunnistettava, arvioitava ja doku
mentoitava. Omaa työtä on seu
rattava ja kirjattava suoritetut työvaiheet. Laitteiden kunto ja niiden
huoltotoimenpiteet on dokumen
toitava. Kaikilla laitteilla ja mit
tausmenetelmillä tulee olla nimet
ty vastuuhenkilö. Kaikki laittei
den toimintaan liittyvät seuranta
kirjataan.

Laadunvalvonta ulot
tuu kaikkialle toimin
taan
Laadunvalvonta ulotetaan kaik
kiin niihin toimenpiteisiin, jotka
voivat vaikuttaa analyysin lop
putulokseen. Kemiallisessa työs
kentelyssä tällaisia ovat mm. läm
pötila, punnitukset ja tarvittavat
tilavuusmääritykset.
Myös laboratoriokäyttäytymisel
le luodaan järjestelmä. Henkilö
kunnalle kirjoitetaan toimenku

Quality assurance

sinstitutets kvalitetssystem har varit en
viktig uppgift under verksamhetsåret.
Förutom arbetet med detaljerade in
struktioner för olika parametrar har
även institutets kvalitetskontrollpolitik
fastställts, Kvalitetskontrollsystemets
organisation, omfattande bl.a feed
backsystem med regeibunden auditer
ing, regier för korrigering av mätresul
tat samt utarbetandet av ett skol
ningsprogram har varit under arbete.
Defta arbete siktar pä ackreditering av
metodema, dvs godkännande av myn
dighet vilken bekräftar att metoderna
uppfyller internationeli standard
(1509000 eller EN45001)
Under 1995 erhöil kemiska avdel
nmgen (avd. för marinkemi) stahis av
ackrediterat iaboratorium. Befräffande
de biologiska och fysikaliska metoder
na har arbetet påbörjats, med sikte pä
ackreditering av de biologiska moni
toringmetoderna under år 1996.

Quality assurance is quickiy becoming
an essential part of the laboratory
work. While in earlier years quality
simply meant that one should know
what one was about, quality now
means that one will have to be able to
identify and quantify the error sources
in the work, and define the mcertain
ties, and one has to be abie to retrace
the whole historv of the analysed sam
ple. This retracing requirement works
in two dimensions; in time and in cor
rectness. Every step in the history of
the sample, through sampling, storage,
pretreatment, analysis and the numeri
cal calculation to yield the final results
must be recorded. Ali relevant phases
in the line must be carried out using
predocumented procedures. On the
other hand, the correctness of the anal
ysis itself must be checked continuous
ly throughout the period when the in
strument is being used. for this pur
pose, reference sampies with known
concentrations are ted into the analysis
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series at predetermined intervals. for
outside laboratory checking, interlabo
ratory comparison tests are frequently
used.
Quality assurance also implies that a
laboratory must have a quality system,
documented “rules of procedures”
covering not oniy the methods of anal
yses, but including aiso guidelines on
quality policy, quality organization, a
feedback system including regular au
diting and ruies for corrective mea
sures, and a documented training pro
gram. The quality system can be ap
proved of and the methods in use can
be accredited by an official body which
confirms that the requirements of an
international standard (1509000 or
EN45001) are fulfilled.
The department of chemisfry attained
in 1995 the status of an accredited lab
oratory, and the work is continuing to
include the biological and physicai
methods in the quality system of the
institute.

Osmo Korhonen

vat, nimetään laite- ja menetelmä
vastuulliset, luodaan järjestelmä
pätevyyksien toteamiseksi erilai
sia toimintoja varten sekä järjes
telmät poikkeavien tulosten ha
vaitsemiseksi ja koijaavia toimen
piteitä varten. Erityisen tarkastuseli auditointijärjestelmän avulla
varmistetaan, että toiminnassa
seurataan laatujäijestelmän ohjei
ta. Ns. johdon katselmuksessa tar
kastetaan, että auditoinnit on teh
ty suunnitelmanmukaisesti, ja et
tä laatujärjestelmä on toimiva.
Laatujäijestelmä on kuvattu ko
konaisuudessaan Merentutkimus
laitoksen Laatukäsikirjassa ja sen
liitteissä.

Laadunvalvonta on jat
kuva prosessi
Merentutkimuslaitoksen kemian
osasto on saanut akkreditoinnin
Itämeren tilan seurannan yhtey
dessä käytettäville menetelmille ja
seuraavassa vaiheessa akkreditoi
daan biologiset ja fysikaaliset seu
rantamenetelmät, näytteenotto
menetelmät ja muut kemialliset
määritykset.
Laadunvalvonta on jatkuvana
prosessi. Se alkaa toiminnan ku
vauksesta ja sisältää laatujärjes
telmän rakentamisen, jossa olen
naista on jatkuva tarkkailu ja
korjaavat toimenpiteet. Kaikki ak
kreditoinnin piiriin kuuluvat koh
teet tarkastetaan, “auditoidaan”,
ainakin kerran vuodessa ja aina
muutosten yhteydessä. Johdon
katselmus suoritetaan kerran vuo
dessa. Mittatekniikan keskuksen
arvioijat tulevat ainakin aluksi
vuosittain.
Laafttjärjestelmä ei sinänsä estä
virheitä, mutta kun menetelmät,
pätevyydet ja vastuut ovat selvil
lä, tarkastustoiminta järjestelmäl
listä ja dokumentointi aukotonta,
saadaan virheiden määrä mmi
moiduksi, ja jäljelle jäävien virhei
den havaitseminen ja jäljitys on
mahdollista.
Laadunvalvonta on otettava
osaksi jokaisen arkirutiinia ja työ
asenteita. Palkinnoksi oman työn
arvostus kasvaa, kun sen luotetta
vuus voidaan kiistatta osoittaa.

MAREOGRAFI
VERKOSTO
UUDISTUU
Rannikkkomme kattava, vuosisadan
alkupuolelta lähtien toiminut 13 veden
korkeusaseman verkosto on nyt kaikil
ta osin siirtynyt digitaaliaikaan. Kulu
neen vuoden aikana lähes kaikki yli 70
vuotta käytössä olleet mekaaniset piir
turit ovat siirtyneet historiaan.

nsimmäinen vaihe ve
denkorkeusarvojen tie
donsiirrossa toteutet
tiin 1980-luvun alkupuoliskolla,
jolloin vaijerivälityksellä toimiviin
piirtureihin lisättiin vaijerin liik
keen mittaava anturi tiedonke
räysyksikköineen. Vedenkorkeus
tiedot siirtyivät tällöin puhelinlin
joja pitkin suoraan Merentutki
muslaitokselle.
Kertomusvuoden aikana tapah
tuneessa seuraavassa vaiheessa
piirturit poistettiin lopullisesti
käytöstä ja korvattiin nykyaikai
sua, “korttimikroon” pohjautuvil
la tiedonkeruulaitteistoilla, jotka
Merentutkimuslaitoksen kenttä-ja
huoltoryhmä on kehittänyt ja ra
kentanut. Vedenkorkeustietojen
taltiointi ko. laitteistossa tapahtuu
muistikortille, johon teoriassa
mahtuu mareografin yhden vuo
den havainnot taltioituina 15 mi
nuutin välein. Samassa yhteydes
sä uusittiin vanha kontrollimit
tauslaitteisto, jolla mareografin
hoitaja suorittaa tarkastusmittauk
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sen, digitaalitekniikalla toimivaksi
mittausjärjestelmäksi joka niin
ikään on kehitetty Merentutki
muslaitoksella.
Viimeisimmässä vaiheessa ve

denkorkeustietojen taltioinnin ja
tiedonsiirron kehityksessä on
vuoden 1995 aikana aloitettu ns.
reaaliaikamareografien uusiminen
eli 1980-luvun alussa hankitun jär
jestelmän korvaaminen nykyajan
vaatimuksia vastaavalla laitteis
tolla. Huolellisten tutkimusten ja
laboratoriotestien jälkeen päädyt
tiin laitteistoon, jonka perustana
on Vaisala Oy:n Milos 500 tiedon
keruujärjestelmä. Tähän laitteis
toon lisätyn, MTL:ssa suunnitel
lun, elektroniikan avulla veden
korkeustiedot taltioidaan yhden
minuutin välein millimetrin tark
kuudella, ja vedenkorkeusluke
mat tulostuvat 15 minuutin välein
laitokselle esim. kerran tunnissa.
Järjestelmä on hyvin joustava, jo
ten uusien mittaussuureiden liit
täminen tiedonkeruulaitteistoon
on vaivatonta. Ensi vaiheessa re
kisteröidään vedenkorkeuden li
säksi pintaveden lämpötila niiden
mareografien läheisyydessä, joilla
se on teknisesti mahdollista. Lait
teistolla mitataan edelleen mit
tauskaivon lämpötilaa ja ohjataan
mahdollista kaivon lämmitystä
jäätymisen ehkäisemiseksi.
Ko. laitteistojen asennukset aloi
tettiin v. 1995 aikana Raahen uu
della mareografilla, ja uudistustyö
koko mareografiverkoston osalta
saataneen päätökseen parin vuo
den sisällä.

Mareografnätet
förnyas

The network of
mareographs under
goes a regeneration

Ett nytt svstem för insamling
och Iagring av vattenståndsda

A new real-time data-collecting and
storing system of the water level has
been completed. Ali the 13 water level
stations, which are situated along the
the finnish coast, will be equipped
with a new Milos 500-based data col
Iecting device. The new measuring
system is very flexible, thus in addi
tion to water level data it is easy to
adU other parameters (e.g. surface
temperature) to the recording unit.
The measuring data wiH be send e.g.
once an hour via telephone lines to a
pc, which is siftiated in the Finnish In
stitute of Marine Research,

ta i realtid har utarbetats. Alla
de 13 mareograferna längs Fin
lands kuster kommer att förses
med Milos-500 baserad datain
samlingsapparatur. Det nya
systemet är ftexibelt, vilket in
nebär att man lätt kan registre
ra tilläggsparametrar, t.ex. yt
vaifentemperaturen. Mätresul
taten skrivs ut på en dator på

Havsforskningsinstitutet med
önskat tidsintervall, t. ex 1 timme.

Mereututkimuslaitoksen toiminta 1 33...

kimus
laitoksen
toiminta-ajatuksena on
tuottaa meritieteellistä pe
rustietoa yhteiskunnalli
sen päätöksenteon pohjak
sija käytännön tarpeita
varten. Tämän toteuttami
seksi laitos tekee ja edis
tää tutkimus- ja kokeilutoimintaa, huolehtii tar
peellisesta havainto- ja
tiedotustoiminnasta ja
osallistuu alansa kansalli
seen ja kansainväliseen
yhteistoimintaan.

TULOSALUEET

O Meren liikkeiden, jääpeitteen ja lämpötalouden tutkimukset
Meren liikkeiden tutkimusten kohteina
ovat kenttätöihin perustuvat prosessitutkimukset, joiden pohjalta kehitetään
fysikaalis-numeerisia malleja. Jään ja
lämpötalouden tutkimuksissa kehite

tään kaukohavainnointia, selvitetään
jäätymistä, jään liikkeitä ja mekaniik
kaa sekä kehitetään keskipitkän aika
välin ennustemalleja.

0 Giobaalisten muutosten tutkimukset
Itämereen kohdistuvien ilmaston ja ih
misen vaikutuksen aiheuttamien muu
tosten lisäksi laitos osallistuu kansain
väliseen arktiseen ja antarktiseen me-

rentutkimukseen. Tutkimushankkeiden
päämäärinä ovat globaalisten ympä
ristö- ja ilmastokysymysten selvittämi
nen laitoksen toimialalla.

O Ainetasetutkimukset
Ainetasetutkimuksissa selvitetään ra
vinteiden, suolapitoisuuden ja hivenai
neiden määrien muutoksia merialueil
la. Tulosten perusteella kehitetään ti

lan muutoksia kuvaavia malleja, joiden
avulla voidaan arvioida kuormituksen
ja ympäristötoimenpiteiden vaikutuksia
meriympäristössä.

O Itämeren ekologian tutkimukset
Itämeren eliöstöön (plankton ja pohja
eläimistö) kohdistuvat tutkimukset si
sältävät Itämeren ekosysteemin toi
mintaa selvittävää perustutkimusta, ar

vioita ympäristön kuormituksen vaiku
tuksista sekä ekosysteemin hyödyntä
miseen liittyvää tutkimusta.

O Palvelututkimukset
Merentutkimuslaitos hoitaa alaan kuu
luvaa tiedotus- ja palvelutoimintaa, eri
tyisesti toimintaedellytysten luomiseksi
merenkulun kehittämiselle.
Päivittäinen palvelutoiminta keskittyy
merenkulun tarvitsemaan jääpalveluun
ja vedenkorkeus- ja aallokkopalveluun.
Meren virtausoloista, aallokosta ja kul
keutumisesta meressä tehdään erillis
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tutkimuksia asiakkaiden tarpeiden mu
kaan.
Kemian ja biologian osastojen palve
lu käsittää merialueiden tilan seuran
nan, havaintorekisterien ylläpidon, tut
kimukset ja alan tiedotustoiminnan.
Seurantatutkimukset kuuluvat osana
kansainvälisesti koordinoituun Itäme
ren seurantaan.

Iu ostavHtte

en tote ut u

mi

nen

Liikenneministeriön vahvistamien tulostavoitteiden
mukaisesti on kehitetty seuraavia alueita:

VI
/
/
/
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Itämeren aallokkomallia kehitettiin siten, et
tä pohjatopografian vaikutus aaltojen ref
raktioon liitettiin malliin. Eurooppalainen
aallokkomalli on kytketty sekä aluetuuliin
että HIRLAM-malliin. Meteorologien korjaamia aluetuulia käyttäessä tulokset ovat hy
viä, mutta nykyinen HIRLAM-malli on vielä
liian karkea Itämeren olosuhteisiin sopeu
tettuna.
Aallokko- ja vedenkorkeuspalvelun kysyntä
lisääntyi, selvitykset kattoivat mm. onnetto
muuksien jälkiselvittelyjä, aallokkotilastoja,
satamasuunnittelun tarvitsemia mittauksia
sekä kaupunkisuunnittelun tarvitsemia aal
to- ja vedenkorkeustilastoja. Tilausselvityk
siä aallokosta toimitettiin mm. m/s Estonian
tutkijalautakunnalle, merenkulkuhallituksel
le ja Helsingin kaupungille.
Jääpalvelussa aloitettiin puolentoista vuo
rokauden jään liike-ennusteiden antami
nen jäänmurtajille. Ruotsin meteorologis
hydrologisen laitoksen kanssa aloitettiin
yhteistyö Itämeren operatiivisen jäämallin
parantamiseksi. Jääpalvelun ja VTT:n yh
teistyönä kehitetty jääkarttojen piirtämisoh
jelmisto IceMap on otettu käyttöön myös
Saksassa ja Ruotsissa.
Jääpalvelussa otettiin vastan tutkasatelliitti
kuvia suoraan Tromssasta Norjasta, jolloin
kuvien tosiaikaisuus parani. Tutkakuvat toi
mitettiin suoraan jäänmurtajille. Tilaajille
alettiin toimittaa päivittäin jääkarttoja faxilla.

/

Jään kaukokartoituksen mikroaaltomenetel
miä kehitettiin laajoilla kenttäkokeilla Pohjan
lahdella. Tutkasatelliittikuviin perustuvia au
tomaattisia algoritmeja ahtojääkenttien iden
tifiointiin ja jää/avovesiluokitukseen ERS-1
SAR-kuvalta kehitettiin edelleen. Algoritmia
testattiin päivittäisessä jääpalvelussa. Vuo
den aikana laitos hyväksyttiin osanottajaksi
kanadalaisen RADARSAT- tutkasatelliitin tut
kimusohjelmaan.

I

Suomen rannikon vedenkorkeushavaintojär
jestelmän uudet reaaliaikalaitteistot asennet
tim Raaheen ja Helsinkiin. Neljä muuta lait
teistoa rakennettiin ja testattiin asennusval
miiksi.

VI

Kemian osasto on Mittatekniikan keskuksen
10.8.1 995 akkreditoima testauslaboratorio
T40, joka täyttää standardin SFS-EN 45001
ja ISO/lEO Guide 25 vaatimukset. Pätevyys
alueena on meriympäristönäytteiden kemial
linen testaus. Valmisteltiin Itämeren biologis
ten seurantatutkimusten akkreditointihake
musta ja kehitettiin tysikaalisten tutkimusten
laadunvarmistusjärjestelmää.

VI

Perusrekisterin hydrografis-kemiallisen ai
neiston talletus-, siirto- ja tarkastusketju
näytteenotosta tietokantaan on viimeistelty,
liitetty osaksi laatujärjestelmää ja on ru
tiinikäytössä.

VI

Laitos osallistui pohjoismaisiin tutkimusoh
jelmiin Riianlahdella suunnitelmien mukai
sesti kolmen osahankkeen koordinaattori
na. Tutkimusohjelman ensimmäinen vaihe
saatiin päätökseen ja hankkeille saatiin jat
korahoitusta. Vuoden aikana oli käynnissä
kolme EU:n tutkimusohjelmiin liittyvää han
ketta, rahoituspäätös saatiin kahdesta
muusta hankkeesta. Vuoden aikana toteu
tettiin myös yksi ESA:n tutkimusohjelmaan
liittyvä hanke.

VI

kokonaismäärä oli 65,
joista 4 laitoksen omissa raporttisarjoissa.
Ohjattujen opinnäytetöiden kokonaismäärä
Tutkimusraporttien
oli 28 kpl
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Laitos vastaa edelleen Suomen osuudesta
kansainvälisessä Itämeren tilan seurannas
sa. Kemiallinen seuranta toteutetaan pää
asiassa talvikautena tehtävin mittauksin. Bio
logisen seurannan osaksi on kauppalaivoille
Finnjet, Konstantin Simonov ja Fennia sekä
merentutkimusalus Arandalle asennettu jat
kuvatoiminen levänmittausjärjestelmä, joka
on ollut operatiivisessa käytössä. Järjestel
mään liittyvää raportointia on kehitetty vie
mällä se Internetin www-sivuille.
Toteutettiin tutkimusmatka Petshoran merel
le ja Cheskajan lahdelle. Tutkimusmatkan ai
kana tehtiin hydrografisia, kemiallisia ja bio
logisia meriympäristöselvityksiä, jotka rapor
toitiin tilaajalle. Merialueella tehtiin myös Ko
min öljyonnettomuuteen liittyvä tutkimus.

...mcrcntutkimuslaitokseu toiminta 1335.....
Tulot

HENKILÖSTÖ

1995

HALLINTO

Ulkopuolinen
rahoitus
15,96 ¾

Laitoksen henkilötyövuosien määrä v.
1995 oli 86 htv, joka jakaantui seuraavasti:
vakinaiset 70 htv
määräaikaiset 11 htv, josta 3 htv oli virkasuhteisiaja loput kausipalkkaisia
maksullinen palvelu 5 htv
Vakinainen henkilöstö on pääasiassa virkasuhteessa. Lisäksi laitoksella on työskennellyt kolme siviilipalvelumiestä ja
kaksi työllistettyä. Sivutoimisia vedenkorkeus-, jää- ja lämpötilahavaitsijoita oli yhteensä 186.
Henkilöstön määrässä ei tapahtunut
oleellista muutosta edelliseen vuoteen
verrattuna.

Maksulliset
palvelut 6,54

-

Budjetoidut
toimintamenot
69,21 %

Ylijäämä 8,29

-

-

U 1 k o p u o 1 i n e n
Muut
9,70%

Ministeri neuvosto
16,47%
EU 6,34 %

TOIIvIITILAT

Kauppa- ja teollisuusministeriö
(Finnarp) 67,49 ¾

Merentutkimuslaitoksella on Helsingin Itäkeskuksessa hallinnassaan n. 3000 neliömetrin yleisiltä markkinoilta vuokratut toimitilat. Lisäksi laitoksen jääpalvelulla on
n. 80 neliön tilat merenkulkuhallituksen
yhteydessä.
H e n k i 1 ö st ö ra ke n n e

ra h o it u s
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Johto

VAR.AINHANKINTA
JA OKÄYTTÖ
Laitoksen toimintojen rahoitusta tuli seu
raavista lähteistä:
1995 budjetin
*3 744 000 mk
toimintamenot
aikaisempien vuosien
siirtomäärärahat
42 000 mk
v:n 1994 toimintamenojen säästöt
3 761 000 mk
maksullinen
palvelutoiminta
3 000 000 mk
ulkopuolinen
**7 137 000 mk
rahoitus
työllisyysvarat ja
korkeakouluopiskelijat
188 000 mk

-

°“

-

Hallinto 17,4 %

-

Tutkijat 39,1 ¾
Kirjasto ja atk 8,7 %

-

Tutkimusavustajat, laboratorioja kenttähenkilöstö 29.4 °“°

henkilöstön
o

kou1utustas

Yo tai peruskoulu
27,5 %

Alempi keskiaste
10,2%
Opistotaso 8,7 %

Tohtorit ja
lisensiaatit 15,9 %

—

tulot yhteensä

45 872 000 mk

Toimisto- ja kulkuvälinemenot
5,6 %
Kiinteistömenot
8,5 %
Kalustohankinnat
ja muut menot 7,8 °‘°

Palkat 38,8 %

Tutkimustarvikkeet ja
ostopalvelut 8,7 %
Laivan käyttö 16,8 ¾

Sotu- ja eläke
maksut 10,1 %

matkat ja muut
henkilöstömenot
3,7 %

Määrärahojen käyttö
tulosalueittain

*

summa sisältää lisäbudjetissa saadun 1,6 mmk, joka on
tutkimusaluksen rakentajan konkurssipesältä saatua kor
vausta.
summa sisältää mm. kauppa- ja teollisuusministeriöltä
tulleen Finnarp 95-96 määrärahan 4,5 mmk.
**

Muu korkeakoulututkinto 37,7 %

Toimintamenojen käyttö
menolajeittain

-

-

Vakituisen

Henkilöstöhallinnossa jatkettiin palkkausjärjestelmän uudistamistyötä. Yhteistyön
kehittämistä työterveysaseman kanssa
jatkettiin. Työpaikkaselvitysten teko aloi
tettiin laboratoriotoiminnoista ja työssä
edetään asteittain siten, että kaikki toiminnot tulevat selvityksen piiriin. Työilma
piirikartoituksen jatkotyönä käynnistettiin
yksikkökohtaiset projektit ja esimiesval
mennus. Näiden toteutus ajoittuu osittain
seuraavalle vuodelle. Työsuojelun toimin
taohjelmaa on valmisteltu työryhmässä ja
ensiapu- ja palontorjuntavalmiuksien ylläpitoon on panostettu.
Taloushallinnossa on panostettu atk-jär
jestelmän hankintaan ja valtionhallinnon
kirjanpitouudistukseen ensivaiheessa liit
tyvän inventoinnin toimittamiseen. Atk-jär
jestelmän hankinnassa laitos päätyi silloi
sen VTKK:n tarjoamaan, erityisesti pien
ten virastojen tarpeita varten suunnitel
tuun Valta-järjestelmän avainpalveluun.
Järjestelmä otetaan käyttöön v. 1996.

Kokonaiskäyttö oli 37 407 000 mk, joten
seuraavalle vuodelle siirtyi 6 528 500 mk,
josta toimintamenojen osuus oli 4 070
500 mk ja Finnarpin osuus 2 458 000 mk.
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Meren liikkeiden, jääpeitteen
ja lämpötalouden tutkimukset
26,7 %
Palvelutoiminta
41,5%
Giobaalisten muutosten
tutkuukset 7 0 0/

W ekologian

Itämeren
tutkimukset 12,0 ¾

Ainetasetutkimttd’et
%
\

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO..O.OOOOOOOOOO

TIETOJÄRJESTELMÄ T
JA -VERKOT

KIRJASTO- JA TIETOPALVELU

Laatujärjestelmän kehittämisen osana
uusittiin laitoksen ja tutkimusaluksen pai
kallisverkkojen kapasiteettia ja varmistus
järjestelmiä sekä kehitettiin laivan Aralab
ohjelmistoa.
Tietoliikenteen ja internet-yhteyksien
hyötykäyttö on kasvanut. Laitoksen
WWW-sivuilla on kerrottu viikottain mm.
Itämeren leväkukintatilanteesta. Suunni
telma WWW-palvelun rakenteesta, toimi
tuksellisista periaatteista ja yleisohjeista
valmistui.

Merentutkimuslaitoksen kirjasto- ja tietopalvelu antoi palveluja laitoksen henkilö
kunnan lisäksi myös ulkopuolisille tiedon
tarvitsijoille. Kirjasto toimitti asiakkailleen
vuoden aikana n. 4600 lainaa ja antoi
vastauksen n. 400 tiedonhakupyyntöön.
Tiedonhakuja tehtiin kirjaston omista ko
koelmista joko manuaalisesti tai käyttä
mällä hyväksi kirjaston luettelointietokan
toja, cd-rom-viitetietokantoja tai ulkopuoli
sia online-tietokantoja.
Kirjastoon saapui vuoden aikana kaikki
aan 556 aikakauslehteä tai sarjaa. Koko
elmien laajuus oli vuoden lopussa 50500
nidosta eli n. 860 hyllymetriä. Asiakkai
den käytössä oli kirjaston omien tietokan
tojen lisäksi useita cd-rom-tietokantoja,
joista tietoa voi hakea itse tai henkilökun
nan avustuksella.

Tutkimusalus Arandan
henkilötyöpäivät
Matkan
nro

Indeksit

1
2a
2b
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Finnarp95
12
13
14
15
16
17
Finnarp 95
Yhteensä

1-6
7-44
45-97
98-123

Merialueet
SL
SL,VI
VI,PL
SL,VI
PL
SL,Vl
5L
vl,RL
SL,Vl
SL
PL
SL
SL
SL
SL
SL
SLVI,PL
SL
SL
Kapkaupunki

Matkapäivät
2
12
12
6
14
6
6
10
10
10
6
2
2

MTL:n henkilöstö

henk.

-

—

J a

Vieraat
Henkilöt Henk. työ
henk. työpäivät
yht.
päivät yht.

14
168
156
36
2
12
67
8
80
124-148
42
149-153
4
66
24
154-272
80
273-307
86
6
30
308-445
65
446 -465
42
1
6
466-470
30
2
6
12
471 -476
13
65
4
20
477-497
5
6
30
1
5
498-507
5
8
40
508-524
12
14
168
4
48
525 675
10
13
65
676 684
7
13
91
3
21
Helsinki
33
2
4
175
7317
258
SL = Suomenlahti vi = Varsinainen Itämeri PL = Pohjanlahti RL = Riianlahti
-

7
14
13
6
7
7
11
8
19
13
7
15

työpäivät

matkat
1995

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

7
74

168

13

156

8

48
147

15
7
15

42

8
25

80
176

13

65

8
15

48

7
17

90

Merentutkimus on tutkimuskohteensa
luonteen vuoksi ollut aina eräs kansainvä
lisimmistä tieteenaloista. Perinteinen yh
teistyö muiden eurooppalaisten tutkimus
laitosten kanssa on tiivistynyt vuoden aika
na EU:n tiedeohjelmaan kuuluvissa hank
keissa. Laitos toimii kansallisena koor
dinaattorina EU:n MAST-tiedeohjelmassa.
Samanaikaisesti on aloitettu yhteisen laa
jan merihavainto- ja tutkimuspalvelutoimin
nan kehittäminen ( European module of
GIobal Ocean Observing System, Euro
GOOS) tutkimuslaitosten keskeisellä sopi
muksella, johon Suomesta osallistuu Me
rentutkimuslaitos. European Science
Foundation perusti vuoden aikana kaksi
meuvottelu- ja yhteistyöorganisaatiota: Eu
ropean Marine Sciences Board ja Euro
pean Polar Sciences Board.
Pohjoismaisen yhteistyön painopiste on
Suomen ja Ruotsin välisessä jääpalvelus
sa, osallistumisessa Pohjoismaiden minis
terineuvoston eri työryhmien toimintaan
sekä neuvoston rahoittamiin Riianlahden
tutkimuksiin. Pohjoismaisten organisaatioi
den kanssa tehdään yhteistyötä myös po
laaritutkimuksessa Antarktisen vesillä ja
Pohjois-Atlantilla. Vuoden lopulla käynnis
tyi Merentutkimuslaitoksen koordinoimana
yhteispohjoismainen Eteläisen valtameren
tutkimusmatka, johon osallistuu ruotsalai
nen ja norjalainen tutkimusryhmä.
Venäläisten laitosten kanssa toimitaan yh
teistyössä Suomenlahden jääpalvelussa ja
tilan seurannassa sekä Barentsin meren
ympäristötutkimuksissa. Vuonna 1987
aloitettu yhteistyö Kiinan kansantasavallan
merihallinto-organisaation kanssa on jat
kunut yhteisten jäätutkimusten ja jäämallin
kehittämisessä talvisin jäätyville merialueil
le.

30
14
85

7

35

8
18

40

13

276
65

76

112
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Merentutkimuslaitoksen
KANSAINVÄLINEN
YHTEISTYÖ

4
1575

Kansainvälinen Merentutkimusneuvosto

(ICES) on Suomen kannalta tärkein halli
tustenvälinen yhteistyöorganisaatio. Suo
mesta sen toimintaan osallistuvat ennen
muuta Merentutkimuslaitos ja Riista- ja ka
latalouden tutkimuslaitos. ICES toteuttaa
yhteistutkimusohjelmia, joista laitoksen
kannalta on kuluneen vuoden aikana ollut
merkityksellisin Itämeren sedimenttien
pohjakartoitusojelma, jota MTL koordinoi.

JULKASULUEUELO
Pubhkafioner
Ust of pubhcatons

Kansainväliset referoidut julkaisut
Andersson, A., Hajdu, S., Haecky, P., Kupctrineiz, J.
& Wikner, J.: Succession, growth and nutrient limi
tation of phytoplankton in the Gulf of Bothnia.
Marine Biology (painossa)
-

Hetnänen, A., Kononen, K., Kuosa, H., Kuparinen,
J. & Mäkelä, K. 1995: Bacterioplankton growth as
sociated with physical fronts during a cyanobacteri
al bioom. Mar. Ecol. Prog. Ser. 116:233-245.

Katajisto, T.: Copepod eggs survive a decade in the
sediments of the Baltic Sen. Hydrobiologia (pai
nossa)
-

Tarnsalu, R. & Ennet, P. 1995: Ecosystem mod
elling in the Gulf of Finland. 2. The aquatic ecosys
tem model FINEST. Estuarine, Coastal and Shelf
Science 41:429-458.
-

-

Heiskanen, A.-S. & Leppänen, ].-M. 1995: Estima
tion of export production in the coastal Baltic Sea:
effect of resuspension and microbial decomposition
on sedimentation measurements. Hydrobiologia
316:211-224.

Tainsatu, R. & Myrberg, K. 1995: Ecosystem mod
elling in the Gulf of Finland. 1. General features
and the hydrodynamic prognostic model FINEST.
Estuarine, Coastal and Shelf Science 41:249-273.

-

-

Kankaanpää, II., Laurän, M., Matsson, M. &
Lindström, M. 1995: Effects of bleached kraft mill
effluents on the swimming activity of Monoporeia
affinis (Crustacea, Amphipoda) Lindsröm.
Chemosphere, Vol. 31(11/12): 4455-4473.

Thomsen, H.A., Kosinan, C. & Ikävalko, J. 1995:
Three new species of Thaumatomastix (Thau
matomastigidae, Protista incertae sedis) a ubiqui
tous genus from the Antarctic ice biota. Europ. J.
Protistol. 31: 174-181.
-

-

Kononen, K., Kuparinen, ]., Mäkelä, K.,
Laanemets, J., Pavelson, J. & N6m,nann, S. 1996:
Initiation of cyanobacterial blooms in a frontal re
gion at the entrance to the Gulf of Finland. Baltic
Sea. Limnol. Oceanogr. 41:98-1 12.
-

Kuparinen, J., Leonardsson, K., Mattila, J. &
Wikner, J..’ Food web structure, carbon flow and
trends in the Gulf of Bothnia, Baltic Sea. Arnbio
(painossa)

Uitto, A., Kaitala, S., Kuosc,, II. & Pajttniemi, R.
1995: Effect of nutrient addition and predation of
mysid shnmp (Neomysis integer) on a plankton
community in a short-term enclosure experiment in
the northern Baltic. Aqua Fennica 25(l):23-31.
-

Uotila, J., Launiainen, J. & Vihma, T. 1995: Analy
sis of the sufface drift cunents in the Bothnian Sen.
Geophysica 31:37-49.
-

-

Larsen, J., Kuosa, H., Ikä vaiko, J., Kivi, K. &
Hällfors, S. 1995: A redescription of Scrippsiella
hangoei (Schiller) comb. nov. a ‘red tide’ di
nofiagellate from the northem Baltic. Phycologia
34(2): 135-144.

Viitasalo, M., Vuorinen, 1. & Saesmaa, 5. 1995:
Mesozooplankton dynamics in the northem Baltic
Sen : implications of variations in hydrography and
cliiuate. Journal of Plankton Research
17(l0):1857-187$.
-

-

-

Lamziainen, J. 1995: Derivation of the relationship
between the Obukhov stability parameter and the
bulk Richardson number for flux-profile studies.
Boundary-layer Meteorology 76:165-179.
-

Lehtonen, K.K. 1995: Geographical variability in
the bioenergetic characteristics of MonoporeialPon
toporeia spp. populations from the northern Baltic
Sea, and their potential contribution to benthic ni
trogen mineralization. Marine Biology 123:555564.

Wulff F., Perttilä, M. & Rahm, L. 1994: Mass-bal
ance calculations of nutrients and hydrochemical
conditions in the GulfofBothnia, 1991.- Aqua
Fennica 24, 2:121-140.

Merentutkimuslaitoksen sarjoissa
ilmestyneet
Rantajän’i, E. (toim.) 1995: Leväkukintatilanne
Suomen merialueilla ja varsinaisetla Itämerellä
vuonna 1994. Meri Report series of the Finnish
Institute ofMarine Research 22. 23 p.
-

-

-

-

Leivuori, M. & Nie,nistö, L. 1995: Sedimentation of
trace metals in the Gulf of Bothnia. Chemosphere
3 1(8):3839-3856.
-

Leppänen, J.-M., Rantajärvi, E., HällJors, S.,
Kruskopf M. & Laine, V. 1995: Unattended moni
toring of potentially toxic phytoplankton species in
the Baltic Sea in 1993. Journal of Plankton Re
search 17(4):891-902.
-

Leppäranta, M., Lensu, M., Kosloff P. & Veitch, 3.
1995: The life story of a first-year sea ice ridge.
Cold Regions Science and Technology 23:279-290.
Manninen, A.T. 1996: Surface morphology and
backscattering of ice-ridge sails in the Baltic Sea.
1. Glaciol. 42(140):141-l56.
-

Seinä, A., Simnilä, M. & Grönvall, H. 1995: Analy
sis ofERS-1 images in the winter 1993-1994: real
time ice monitonng at the ice service of the Finnish
Institute of Manne Research. Meri Report series
of the Finnish Institute of Marine Research 21:1332, liitel.
-

-

Shcuz Bai, Grönvall, H. & Seinä, Ari 1995: The nu
merical sea ice forecast in Finland in the winter
1993-1994. Meri Report series of the Finnish In
stitute ofMarine Research 21:3-11.
-

-

Vihnta, T. 1995: Atrnosphere-surface interactions
over polar oceans and heterogeneous surfaces.
Finnish Mar. Res. 264:41 + 7 artikk. Väitösk.:
Helsingin yliopisto.
-

-

-

Nie,nistö, L. & Perttilä, M. 1995: Trace elements in
the Weddell Sea water and sediments in the conti
nental shelf area. Chemosphere 31(7): 3643-36500
Piippola, 5. & Kononen, K. 1995: Pigment compo
sition of phytoplankton in the Gulf of Bothnia and
Gulf of Finland. Aqua Fennica 25( 1):39-48.
-

-

Pimiä, V., Kankaanpää, II. & Kononen, K.: Obser
vation of Okadaic acid in Mytilus edulis collected
in the Gulf of Finland. Aqua Fennica (painossa).
-

Kokousjulkaisut ja muut tieteelliset
julkaisut
Alenius, P. 1995: Sen surface temperature variabili
ty in the Northem Baltic Sea with reference to nor
mal period 1961-1990. Teoksessa: Omstedt, A.
(toim.), First Study Conference on BALTEX, Vis
by, Sweden, August 28 September 1, 1995: con
ference proceedings: 48.
-

-

Grönlund, L., Kuznetsom’, L., Foinin, 0., Leppämmen,
J.-M. & Larionov, V. 1995: Plankton production,
nutrient concentrations and hydrography at the Pe
chora Sen in 1994. Teoksessa: Pechora Sea Plank
ton Studies in 1994. Finnish-Russian Offshore
Technology Working Group, Report B6:3-30.
-

-

16

Hctctpata, J., Alenitrr, P., Dubrci, J., Klvcichkin, S. V.,
Käuts, T., Leppäranta, M., Onistedt, A., Pakstvs, L.,
Sch,netzer, N., Schrtnn, C., Seinä, A., StriiI,ing, K.,
Sztobvn, M. & Zaharchenko, E.: A data bank for
Baltic Sea ice climate studies. University of
Helsinki, Department of Geophysics, Report Series
in Geophysics No
(painossa)
-

330

Leppänen, J.-M. & Rantajän’i. E. 1995: Unattend
ed recording of phytoplankton and suppiemental
parameters on board merchant ships an alternative
to the conventional aigal monitoring programmes in
the Ba]tic Sea. Teoksessa: Lassus, P.. Arzul. G..
Erard-Le Denn, E., Gentien, P. & Marcaillou-Le
Baut, C. (toim.), Harmful marine aigal blooms:
719-724. Lavoisier. Paris.
-

-

-

Vainio, J. 1995: Nordic WOCE, R/V Aranda’s
cruise. Teoksessa: 1:st Marine Sciences Meeting,
Göteborg 23-26 Mars 1995: 66.
-

Muut julkaisut
fiinkmnan, J. 1995: Keippi, metsä meressä.
Sukeltajan maailma 1995(1):24-25.

-

Haggrn, [1., Manninen, T.A., Peräläinen, 1.,

Pesonen, J., Pöntinen, P. & Rantasuo, M. 1995:
Airborne 3D-profilometer. VI]’ tiedotteita = VTT
research notes 1667. 19 po
-

-

Leppänen, J.-M., Rantajän’i, E. & Hällfors, 5.
1995: High-resolution monitoring of aigal blooms
in the Baltic Sea with unattended recording and
sampling of ferries. Teoksessa: Sinilevät ym
päristöongelmana: first symposium of Maj and Tor
Nessling foundation, Helsinki, 16-18.8.1995. 1 p.

Ftinkman, J. 1995: Itämeren eliöstöä sukeltajan
silmin, osa 1: Rakkolevän eläimistöä. Sukeltajan
maailma 199Sf 1):44-45.
-

-

Hällfors. S., Rantajän’i, E. & Leppäizen, 1 -M.
1995: Phytoplankton blooms in the Baltic Sea in
1995. HELCOM EC6 Document EC&/INF.8.
(moniste).

Flinkmmzan, J. 1995: Koralliriutat.
maailma 1995(2):25-27.

-

-

Sukeltajan

-

Kokkonen, M., Haahti, H., Km,onen, K.,
Laanemets, J., Pavelson, J. & Seliner, K. 1995:
Daily vertical movement by cyanobacteria Aphani
zomenon flos-aquae, Nodularia spumigena and en
dosymbiotic ciliate Mesodinium rubrum and nutri
ent distribution peculiarities in the Gulf of Finland,
Baltic Sea. Teoksessa: Sinilevät ympäristäongel
mana: first symposium of Maj and Tor Nessling
foundation, HeLsinki. 16-18.8.1995. 1 p.
-

-

Konone,z, K., Kupcnlinen, J., Laane,nets, J., A4äkelä,
K., Nö,n,nann, S. & Pcti’elson, J. 1995: Initiation of

Aloisander, P., Lehtimäki, J.. Sii’onen, K. &
Kmzone,m, K. 1995: Experimental and ‘in situ’ com
parison of 15N2- and acetylene reduction methods
for the measurement of nitrogen fixation by Baltic
Sea cyanobacteria. Teoksessa: Sinilevät ym
päristöongelmana: first symposium of Maj and Tor
Nessling foundation, Helsinki, 16-18.8.1995. 1 p.
-

-

-

-

Kononen, K. & Seltner, KG. 1995: Toxic
cyanobacteria blooms in marine, estuarine and
coastal ecosystems. Teoksessa: Lassus, P., Arzul,
G., Erard-Le Denn, E.,Gentien P. & Marcaillou-Le
Baut, C. (toim.), Harmful marine algal blooms:
858-860. Lavoisier. Paris.

Sandven, 5., Pettersson, L.H., Grönvall, H., Seinä,
A., Valeur, H.H. & Nielsen, P. 1995.’ Applications
proof of concept study within the CEO pathfinder
phase on sea ice applications. First Interim Report.
Contact. no. l1058-95-O6FIED 1SF N. 18 Septem
ber 1995. 23 p., 28 p. liitteitä.

-

flinkman, J. 1995: Vara-annostin vai ylimääräinen
hengityslaite? Sukeltajan maailma 1995(2):62-63.
Flinkman, J. 1995: Tekniikkasukeltus, osa 1.
Sukeltajan maailma 1995(3)
-

Perttilä, M. & Ehtin, U. 1995: The Year of the Gulf
of Bothnia experiences and results of a bilateral
study programme. European Water Pollution Con
trol 5(3):14-XX
Rissanen, J., Engström, J., Gran, V., Karjalainen,
M., Koski, M., Laine, A., Likotammi, M., Lindström,
M., Rousku, 7’. & Niemi, Ä. 1995: Hydrobiologinen
tutki musretki itäisellä Suomentahdella syksyllä
1993. Helsingin yliopisto, Kotkan täydennysk
oulutusyksikkö, Julkaisuja no 1. 27 p., 4 liitettä.

-

-

-

cyanobactenal blooms in a frontat region at the en
trance to the Gulf of Finland, Baltic Sea. Teokses
sa: Sinilevät ympäristöongelmana: first symposium
of Maj and Tor Nessling foundation, Helsinki, 161808.1995.- 1 p.
-

flinkman, J. 1995: Itämeren eliöstöä sukeltajan
silmin, osa 2: Pohjois-Itämeren halkoisjalkaiset eli
Mysis-äyriäiset. Sukeltajan maailma 1995(2):4445.

-

-

-

Flink,nan, J. 1995: Itämeren eliöstöä sukeltajan
silmin, osa 3: Hylyn eliöstöä. Sukeltajan maailma
1995(3).
-

Grönvall, H. 1995: Merijään kartoitus ERS-1-satelliitin avulla. Avaruusuutiset l995(2):10-ll.
-

Kaluna, K. 1995: Aallokkotutkimukset Itämerellä.
FulI ahead 1995 3:6-7.

-

Kankaanpää, H. 1995: Radioactive Cs-l37 in sedi
ment cores from the Luzhskaya Koporskaya area,
eastern Gulf of Finland. UNESCO/BFU Research
Bulletin. March 1995: 7-8.
-

-

Niemistö, L. 1995: In focus Finnish Institute of
Marine Research. ICES/CIEM information 25:1213.
-

-

Koski, M. 1995: Seasonal development of mesozoo
plankton population density, biomass and produc
tion in the SW coast of Finland. Lisensiaattityö:
Helsingin yliopisto, ekologian ja systematiikan
laitos. 31 p. + 3 artikkelia.
-

-

Lstanemets, J., Hctcthti, II., Koimonen, K. &
Pam’elson, J. 1995: Fine scale intrusions : one 1mk
in the chain of nutrient transport for cyanobacteria.
Teoksessa: Sinilevät ympäristöongelmana: first
symposium of Maj and Tor Nessling foundation,
Helsinki, 16-18.8. 1995. 1 p.
-

Sandven, 5., Pettersson, L.H., Grönvall, H., Seinä,
A., Valeur, H.H. & Nielsen, P. 1995: Applications
proof of concept study within the CEO pathfinder
phase on sea ice applications. Second Interim Re
port. Contact. no. 1 1059-95-O6F1ED ISP N. 9
November 1995. 54 p., 22 p. liitteitä.

Poutcimten, E.-L. 1995: The Baltic Sea: 20 years of
international cooperation. Coastline 4(1): 1-9.

-

Setälä, 0., Kuuppo, P., Ekeboni, J., Kuosa, H. &
Patterson, Di. (toim.) 1995: Workbook on protist
ecology and taxonomy. Yliopistopaino, Helsinki.
161 p.
-

-

Poutanen, E.-L. & Melvasalo, T. 1995: The Helsin
ki Commission and its ad hoc High Level Task
Force. Teoksessa: Köhn, J., Schiewer, U. (toim.):
The future of the Baltic Sea: ecology, economics,
administration, and teaching:227-235 Marburg:
Metropolis-Verlag.
-

-

-

-

A. 1995: Vedenalaisen ympäristön suojelun
nykytilaja suojeluun tähtäävät suunnitelmat
Suomen merialueilla. Julkaisuja / Maa- ja metsä
talousministeriö 2/95. 36

Laine,

-

Simmiilä, M. 1994: SAR image segrnentation by a
two scale contextual classifier. Teoksessa:
Desachy, J. (toim.). Image and signal processing for
remote sensing- SPIE 23 15:434-443.
-

Rantajän’i, E. 1995: Baltic algaline in intemet.
Harmful algae news: an IOC Newsletter on toxic al
gae and aigal blooms 1995(10/1 1):4-5.
-

-

0

Simnitä, M.: SAR image classification according to
ice deformation. Second ERS Pilot project work
shop, 6-8 December 1995. London. (painossa).
-

Lctuniciinen, J. & Bin Cheng 1995: A simple non—it—
erative algorithm for calculating turbulent bulk
fluxes in diabatic conditions over water, snow/ice
and ground surface. University of Helsinki, De
partment of Geophysics. Report Series in Geo
physics(33) 15 p.
-

-

Latoiiainen, J., Uotila, J., Vllznta, T., Tctalcis, P.,
Kamlsson, K. & Siivola, J. 1995: Meteorological ob
servations at the Aboa station 1989-1994. Antarc
tic reports of Finland: FINNARP Report no 5: 1-30.
-

Siimiilä, M. & Hetmi,zen, J. 1995: The identification
of the deforined sea ice fields from ERS-SAR im
age by wavelets. Teoksessa: IGARSS’95. Quanti
tative remote sensing for science and application.
International Geoscience and Remote Sensing Sym
posium, Firenze, Italy, 10-14 July 1995 2:868-870.
-

Tamnsalu, R. & Komionen, K. 1995: Application of
the finest-ecosystem model for modelling of dia
zotrophic cyanobacteria in the Gulf of Finland.
Sinitevät ympänstöongelmana: first symposium of
Maj and Tor Nessling foundation, Helsinki, 1618.8.1995. 1 p.
-

Lehtimäki, J., Moisander, P., Sivo,ien, K. &
Konommemi, K. 1995: Comparison of growth toxin
production and nitrogen fixation of cyanobacteria
from the Baltic Sea. Teoksessa: Sinilevät ym
päristöongelmana: first symposium of Maj and Tor
Nessling foundation, Helsinki, 16-18.8.1995. 1 p.

-

-

-

Uotila, J., Laummiaimieji, J. & Viinna, T. 1995: The
effect of geostrophic wind field on buoy drift.
Teoksessa: 1 :st Marine Sciences Meeting, Göteborg
23-26 Mars 1995: 65.
-

Täydennettyjutkaisutuetteto
painetaan kahden vuoden vä
lein. Se on saatavissa Meren
tutkimuslaitoksen kirjastosta.

Merentutkimuslaitoksen organisaatio 31. 12. 1995

Johtokunta
Direktion
Board

Lilkenneministeriö
Trafikministeriet
Ministry of Transport and Communications

Ylijohtaja Pentti Mälkld

puheenjohtaja
Ylijohtaja Heikki Muttilainen
Merenkulkuhallitus

varapuheenjohtaja

HI

Professori Åke Niemi
Helsingin yliopisto

Osastonjohtaja Paavo Tulkki
Merentutirimuslaitos

Vanhempi hallitussihteeri
Aila Salminen
Liikenneministeriö

Erikoistutkija Pekka Alenius
Merentutkimuslaitos

henkilöstön edustaja

Ylijohtaja Pentti Mälkki
Overdirektör
Director

fysiikan osasto

Kemian osasto

Biologian osasto

Hallinto-osasto

Fysikaliska avdelningen
Department of Physical
Oceanography

Kemiska avdelningen
Department of Chemical
Oceanography

Biologiska avdelningen
Department of Biological
Oceanography

Administrativa avdelningen
Administrative department

Osastonjohtaja
Jouko Launiainen

Osastonjohtaja
Matti Perttilä

Osastonjohtaja
Paavo Tulkki

Hattintopäältikkö
Helena Hakomäki

Yhteyshenkilöitä
Aaliokko ja vedenkorkeus

Kimmo Kalima,

erikoistutkija

Pekka Alenius, erikoistutkija

Virtaukset

Hannu Grönvall, erikoistutkija

Jäliasiat
Meriveden lämpöifiaja suolaisuus
Biologinen seuranta, leväkukintafiedotus
Sinilevät

Pekka Alenius, eri koistutktjct
Juha-Markku Leppänen, tutkija
Kaisa Kononen, tutkija
Lauri Niemistö, tt.ttktja

Pohjasedimenfit

Paavo Tulkki, osastonjohtaja

Itämeren tila

Ympäristövaikutukset, ympäristömyrkyt
Polaarltutldmukset
Tutkimusalus Aranda
Kirjasto- ja tietopalvelu

Matti Perttilä, osastonjohtaja
Jouko Launiainen, osastonjohtaja

Hannu Grönvall, erikoistiitkija
Maijatta Heinänen, kirjastonhoitaja
Leena Parkkonen, informaatikko

JÄÄPALVELU

Merentutkimuslaitos
Havsforskni ngsinstitutet
Finnish Institute of Marine Research
ISSN 1237-3982

Lyypekinkuja 3
Tähtitorninkatu 2
PL 33
PL 166
00931 Helsinki
00141 Helsinki
Puh. (90) 613 941
Puh. (90) 635 092
Telekopio (90) 61394494 Telekopio (90) 174 573
Telex 125731
Telex 124648

