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ja osaamisen yhteis
ssa tutkimus on stra
teginen voimavara, jonka
hyödynTiisestä valtiovalta kantaa huol
ta. Se näkyy kehittyvänä tulosohjauksena,
antaman liikkumavaran jatku
ohjaksien
vana harkintana ja tulosten säännöllisenä
arviointina. Tutkimuksen tekijät puoles
taan joutuvat harkitsemaan, miten heidän
työnsä parhaiten hyödyttää yhteiskuntaa,
ja mitä muuta on tarpeen tehdä oman alan
kehittämiseksi. Uutta ei ole se, että näin
tehdään, vaan jatkuvuus ja systemaatti
suus. Säännöllinen arviointi ravistelee
ajatustottumuksia myös tutkijoiden kes
kuudessa. On helppo nähdä tässä toimin
nassa kielteisiä puolia, mutta on myös
helppo nähdä se myönteinen vaikutus, jo
ka hyvin ohjatulla prosessilla voi olla tu
loksiin ja työmotivaatioon. Kriittisyys on
perinteisesti kuulunut tutkimukseen, sa
moin ulkopuolinen tulosten laadun ar
viointi. Jos tulosohjaus ja arviointi toteu
tetaan oikein, ne saattavat jopa kehittää
kansallisen yhteistyön rakenteita.
Merentutkimuslaitoksen toiminta ar
vioitiin Valtion tiede- ja teknologianeu
voston suosituksen mukaisesti vuoden
1996 aikana. Asiantuntijat saatiin Saksas
ta, Kanadasta, Norjasta ja Ruotsista. He
vierailivat laitoksessa kahdesti syksyn ai
kana ja mm. haastattelivat noin neljääkymmentä laitoksen sidosryhmiin ja
asiakkaisiin kuuluvaa henkilöä. Arvioin
titulosten julkistaminen siirtyi vuoden
1997 puolelle.
Merentutkimuslaitoksen tunnetuimmat
näkyvät toiminnot ovat päivittäispalvelu
ja ja tutkimusaluksen kenttämatkoja kos
kevat tiedotteet ja uutiset. Enenevässä
määrin näkyvyys lisääntyy myös tieto
verkkojen kautta saatavina palveluina.
Tässä vuosikertomuksessa esitellään kak
si tietoverkkopalvelua, joista toinen
käynnistyi vuoden 1996 aikana. Kaiken
tämän taustalla oleva tutkimus- ja tuotekehitys jää yleensä vähäisemmän asian
tuntij aj oukon tietoon. Vuosikertomukses
sa kerrotaan tästä taustatyöstä ja siinä
saavutetuista uusista tuloksista.
Vuonna 1996 Merentutkimuslaitos on
laajentanut sekä palvelujaan että tutki
mustoimintaansa. Perinteisen jääpalvelun
tueksi on kehitetty edelleen jäämallia si
ten, että se kuvaa myös jään kasvua ja su
lamista. Malli saatettiin testausvalmiiksi
talven 1996/97 kokeiluja varten. Vuoden
aikana asennettiin pohjoiselle Itämerelle
aallokonmittauspoiju, jonka tosiaikaiset
mittaustulokset tiedotetaan päivittäin In
temetissä, radiossa ja sääpuhel imessa.

Tutkimustoiminnan mittavin kenttämat
ka tehtiin Suomen Antarktisohjelmaan
liittyen Weddellinmerelle, missä t/a
Aranda teki fysikaalisia, kemiallisia ja
geologisia tutkimuksia kahden kuukau
den ajan. Huolimatta alkumatkan koneis
to-ongelmista ja niiden seurauksena toi
minta-ajan lyhenemisestä tutkimusohjel
ma saatiin toteutettua hyvin. Matkaan
osallistui Pohjoismaiden keskinäisen so
pimuksen mukaisesti myös ruotsalaisia ja
norj alaisia tutkijoita. Tämän matkan
vuoksi osa vuosittaisesta seurantaohjel
masta toteutettiin vuokratulla aluksella.
Muu tutkimusaluksen ohjelma liittyi Suo
menlahtivuoden tutkimuksiin, EU:n ra
hoittamiin projekteihin ja Itämeren seu
rantaohjelman toteuttamiseen. Vuoden
lopulla aloitettiin t/a Arandan peruskor
jaus, jossa uusitaan laivan äänieristykses
sä jo vastaanottotarkastuksessa havaitut
puutteet, joita aikanaan ei voitu korjata
telakan konkurssin takia.
Vuoden aikana laitoksen tutkijat osal
listuivat eurooppalaiseen yhteistyöhön
yhteensä kuudessa EU:n osittain rahoitta
massa hankkeessa. Lisäksi syksyn ku
luessa varmistui rahoitus kahteen hank
keeseen, jotka alkavat vuonna 1997.
EU:n tiedeohjelman vaikutus näkyy lai
toksen toiminnassa jo nyt merkittävällä
tavalla. Jo vuosia valmisteltu merentutki
muksen verkottuminen ja integroitumi
nen on kehittymässä nopein askelin.
Merentutkimuslaitoksen toimenkuva on
laaja ja asiantuntijatehtävät ulottuvat mo
nille valtionhallinnon alueille. Ilman ko
ko henkilökunnan voimakasta sitoutumis
ta ei vaativien tulostavoitteiden saavutta
minen olisi ollut mahdollista.

agens informationssamhälle ut
gör forskningsverksamheten en
strategisk kraftkälla för vars ut
nyttjande statsmakten ansvarar. Ansvaret tar
sig uttryck i utvecklingen av resultatstyr
ningen, i kontinuerlig prövning av rörelsefri
hetens gränser, och en regeibunden utvärder
ing av resultaten. Forskarna å sin sida tving
as aft i alit högre grad överväga på hur deras
arbete bäst gagnar samhället, och hur dc bäst
kan utveckla forskningen inom sitt eget om
råde. Nytt i detta tänkande är inte förfaran
det som sådant utan kontinuiteten och regel
bundenheten. En regeibunden utvärdering
bryter ett möjligt slentriantänkandet bland
forskarna. Det är lätt att se nackdelar i ett dy
likt system, men sakkunnig och viii utfört har
systemet en positiv inverkan på både arbets
motivation och resultat. Till god forskning
hör av tradition kritisk granskning av resul
taten, likaså en utvärdering av resultatens
kvalitet av utomstående. En riktigt utförd re
sultatstyrning och resultatutvärdering kan
t.o.m. utveckla sfrukturen i det nationella sa
marbctet.
På rekommendation av statens råd för ve
tenskap och teknologi utvärderades Havs
forskningsinstitutets vcrksamhet under år
1996 av experter från Tyskland, Kanada, Nor
ge och Sverige. Experterna besökte Finland
två gångcr under år 1996, varvid dc intervju
ade c. 40 personer mcd anknytning till insti

tutets verksamhct. Resultaten frn utvärder
ingen kommer att offentliggöras 1997.
Havsforskningsinstitutets synligaste och
bäst kända verksamhetsformer är olika typer
av daglig servicc samt forskningsfartygets
Arandas expeditioner och resultaten från
dessa. Informahon via intcrnct har i allt hög
re grad bidragit till att göra institutet känt för
alimiinheten. 1 denna årsberättelse presente
ras två former av information via internet,
varav den ena inleddes under verksamhetså
ret. Forskningsarbetet och produktutveck
lingen bakom denna information förblir ofta
okänt för användarna. Avsnitten i årsbcrät
telsen redogör speciellt för detta bakgrund
sarbete, och dc nya resultat som uppnåtts
mcd detta arbete.
Under år 1996 har Havsforskningsinstitutet
utökat både service- och forskningsverksam
heten. Den tradifionella ismodellen har vida
reutvecklats så att man även kan förutspå
isens tillväxt och smältning. Testningen av
modellen inleddes vintern 1996/97. Under
1996 lades en vågmätningsboj ut i norra Ös
tersjön. Bojen förmediar information i realhd,
vilkcn dagiigen går ut övcr internct, radio
och tclefonvädertjänstcn.
Årets mest omfattande forskningsexpedi
tion gcnomfördes i samband mcd Finlands
Antarktisprogram. Målet för expeditionen
var Wcddclhavet, där programmet omfattadc
fysikaliska, kerniska och geologiska under

sökningar under två månaders tid. Enligt den
överenskommelse dc nordiska ländcma slutit
deltog även svenska och norska forskarc i cx
peditionen. På grund av Antarktiscxpeditio
nen utfördes en del av det årliga monitoring
programmct i Östersjön mcd ett hyrt fartyg.
Programmct för havsforskningsfartyget
Arandas övriga expeditioner gälldc Finska
viken årcts program, EU-finansierade projekt
och Östcrsjöns monitoringprogram. 1 siutet
på årct inleddes grundreparationsarbeten,
vilka omfaftar bl.a. ljudisoleringsarbcten, och
en korrigcring av dc fel och bristcr som an
tecknades vid överlåtclscn, och inte då kunde
tgärdas på grund av varvcts konkurs.
Under det gångna året har institutets fors
karc dcltagit i sammanlagt scx, deivis EU-fi
nansicrade projckt. Under hösten bekräftadcs
dessutom finansieringen av ytterligare två
projckt, vilka startar 1997. Effcktcn av EU’s
vetenskapiiga program syns redan nu mar
kant i institutets verksamhet. Den uppbygg
nad av nätverk och integreringen inom havs
forskningcn, som pågått i åratal utvccklas vi
dare i snabb takt.
Havsforskningsinstitutcts vcrksamhctsom
räde är omfaftande, och expcrtutlåtandcn he
hövs inom olika områden inom statsförvalt
ningen. Utan hela personalens hängivna en
gagemang skulle det inte ha varit möjligt att
förverkliga den krävande målsättning, som
ställts upp för det gångna året.

a knowlcdge-based society, re
search provides a strategic rc
source where the state acts as the
gencrating force. This rcveals itsclf in pro
grcssivc result-based managemcnt, continu
ous evaluahon of the need for achon within
given restrictions and regular assessment of
the results. The rcscarchcrs, for thcir part,
have to consider how their work wili most
bcncfit socicty and how clsc thcy may dcvcl
op their own spccific areas. This as such is
nothing new; what is new is the cohcsive and
systcmatic approach. Rcgular assessment al
so challenges researchers’ cstablished no
hons. It is easy to point to the negative side
to this approach, but it is also easy to see the
positive effects which a well-guided proccss
may bring to results and work mohvation. A
critical approach is traditionally as much a
part of research as the cxternal assessment of
the quality of the results. If rcsult-bascd man
agement and assessment are applied appro
priately, structures for national coordination
may cven he developcd.
The operahons of the Finnish Institute of
Marine Research were evaluated in 1996 in
accordance with the standards of the Sciencc
and Technology Policy Council of Finland
during 1996. The experts were from Ger
many, Canada, Norway and Sweden. They
visited the Institute twicc during the autumn
and interviewed approximately 40 pcople
representing clicnts and groups working
with the lnstitute. Publicafion of the results

was postponed until 1997.
The most conspicuous opcrations of the
Finnish Insfftutc of Marine Research are daily
informafion scrviccs, bulletins and news re
lafing to the research vcssel’s ficld trips. The
Institute is becoming more evident through
the acccssible services of information nct
works. This annual rcport infroduccs two in
formation network services, one of which
was started during 1996. Usually the research
and product devclopment relating to this
area is known only to a small group of cx
perts. The annual report will dcscribe the
background to this work and the results
achieved.
The Finnish Institutc of Marine Research
expandcd both its services and research in
1996. The fraditional ice scrvice has becn en
hanced by the further development of the ice
modcl to also describe the growth and melt
rate of the ice. The model became ready for
testing in the winter of 1996/1997. During
the year a wave-measuring buoy was placed
in the northern part of the Balhc Sea. Its real
time measuremcnts are transmittcd daily via
Internet, radio and weather phone.
The most extcnsive research cruise was car
ried out in connection with the Finnish
Antarctic Programme to the Wcddcll Sea
wherc the research vessel Äranda was en
gaged in physical, chcmical and geological
research for two months. In spitc of engine
problems during the first part of the cruise
and the consequent reduction of operahonal

time the rescarch programme was fully com
plctcd. By mutual agreement of the Nordic
countries Swedish and Norwcgian re
searchers also participated. Because of this
cruisc, a rented vessel was uscd to undertake
part of the annual monitoring programme.
The rest of the research vesscl’s programme
concerned the Gulf of Finland Year research,
projects ftmded by the EU and realization of
the Baltic Sea monitoring programmc. The
overhaul of Aranda was started at the cnd of
the year, the aim being to rectify the short
comings in the ship’s sound insulation sys
tem, which had been found already at the
time of it’s commissioning inspection but
which could not he made good at the time
owing to the shipyard’s hankruptcv.
The Institute’s researchers took part during
the year in a total of six projects partiy fund
cd by the EU. In addition funding for two
projects was sccured during the autumn;
these projects wili start in 1997. The EU’s sci
ence programmc is aiready having a signffi
cant effect on the Institute’s operations. The
networking and integration of marine re
search, which has taken years to set up, is
progressing in leaps and bounds.
The operation fieid of Finnish Institute of
Marine Research is broad and the specialist
tasks cxtend to many areas of public admin
istration. The achievement of its demanding
targets would not have been possible without
the dedicated commitment of ali the staff.

Tutkimusta ,neriliikeuteen tarpeisiin......
Heidi Pettersson

Aal lokko
tutkimus
merenkulun ja
rakentam [sen
apuna

ämeren vaikeim
mat aallokko-olot
ovat varsinaisen
Itä
n pohjoisosissa. Siellä on
mitattu Itämeren korkeimmat aal
lot, ja matalikot voivat aiheuttaa
voimakkaitakin aallokkokeskitty
miä. Aallot voivat matalikon vai
kutuksesta kasvaa jopa puolitois
takertaisiksi. Pohjoisen Itämeren
reaaliaikainen aallokkotiedotus
varoitusjärjestelmineen, aallokko
ennusteet ja aallokkotilastot palve
levat merenkulun turvallisuutta.

Aallokkotiedotusta
pohjoiselta Itämereltä
Vuonna 1996 asennettiin Suomen
Leijonan kaakkoispuolelle aallon
mittauspoiju. Poiju välittää mit
taukset reaaliajassa satelliitin
kautta. Aallokkotiedot annetaan
Merentutkimuslaitoksen www-si
vulla sekä Ilmatieteen laitoksen
avulla radiossa ja Sääpuhelimessa.
Aallokkotiedotus on jatkuvaa lu
kuunottamatta kausia, jolloin poi
ju on poistettava jäätilanteen ta
kia. Poijun sijainti on valittu siten,
että se edustaa mahdollisimman
hyvin aallokkotilannetta Itämeren
pohjoisosissa. Poijun mittaamien
tietojen avulla voidaan lisäksi va
roittaa mahdollista aallokkokes
kittymistä muutamaa tuntia en
nen kuin aallokko on ehtinyt ma
talikolle.

Huomisen aallokko
osataan ennustaa
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Itämeri

Suuriin valtameriin verrattuna pieni Itämeri pystyy
kasvattamaan kunnioitettavan suuria aaltoja. Suu
rimmat mitatut yksittäiset aallot, 14 metriä, vastaa
vat valtamerillä myrskyissä tavanomaisia aallon
korkeuksia, mutta tätä korkeammat aallot ovat siel
läkin harvinaisia.
malli. Päättyneessä laajassa EU
hankkeessa aaltomalli yhdistettiin
ilmakehä- ja merimalliin ja malli
yhdistelmää testattiin Itämerellä.
Mallin antamat tulokset Itämerellä

ovat tyydyttäviä. Myrskyjen huip
puja malli ei pysty vielä toistamaan ensisijaisesti merellä puhal
tavan tuulen ennustamiseen liitty
vien ongelmien vuoksi.

Tilastot suunnittelun ja
rakentamisen tukena
Merentutkimuslaitos on tehnyt
mittauksia Suomea ympäröivillä

Hs
8 m

1
6m

4m

Itämerelle voidaan laskea aallok
ko käyttäen mitattuja tuulia ja teh
dä ennustettujen tuulien avulla
aallokkoennusteita. Merentutki
muslaitoksen ns. toisen sukupol
ven yksittäislin pisteislin sovitettii
malli on räätälöity Itämerelle ja se
ennustaa aallokkoa luotettavasti.
Toinen käytettävissä oleva malli
on WAM (Wave Model), kansain
välisen tutkijaryhmän kehittämä
ns. kolmannen sukupolven aalto-

2 mI
Om
21.10

26.10

Syksyllä 1996 aatiokko oli ajanjaksot
te tyypillinen. Korkein merkitsevä
aationkorkeus fis, 6,5 metriä, mitat
tim marraskuussa. Pohjoisen Itä,rie
ren korkein koskaan mitattu merkitse
vä aatiotikorkeus on 7,7 metriä.
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10.11
1996
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Sjögången hösten 1996 var typisk för
säsongen. Den högsta signtflkanta
våghbjden Hs, 6.5 mn, uppmättes i no
vembe,-. Den högsta uppmätta signtfl
kanta våghöjden i norra Östersjön är
7.7 m.

20.11

1

25.11

30.11

The wave climate in the autumn 1996
was typical for the season. The high
est significant wave height Hs, 6.5
mneters, was mneasureä in Novemnber.
The highest ever mneasured signficant
wave height iii the northern Baltic
Sea is 7.7 ,neters.
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Vågforskningen
i sjöfartens
tjänst

Wave studies in
the service of
navigation

Vågorna i Östersjön kan växa
upp till 14 m och sjögången i
Östersjöns norra delar kan va
ra sträng. Vågforskning ökar
navigationssäkerhet med hjälp
av våginformation i realtid,
vågprognoser och vågstafistik.
1 siutet av 1996 inleddes våg
informafion i realtid från norra
Östersjön. Uppgifter om rå
dande sjögång gör det möjligt
att utveckla ett varnings
system för ställen där vågorna
under speciella förhållanden
kan växa betydligt högre än i
omgivningen.
Vågmodeller kan användas
till vågprognoser eller för att
beräkna sjögången i efterhand.
År 1996 avslutades ett EU-pro
jekt i vilket en kopplad atmo
sfär-våg-hav-modell tillämpa
des och testades i Östersjön.
Statistik som räknats på över
20 års mätningar från havsom
rådena runt Finland erbjuder
viktig information för olika
slags maritima byggnadsarbe
ten.
Forskning utgör grunden för
förhättrad service. Östersjöns
form erbjuder en annorlunda
utgångspunkt för vågornas
tillväxt. Här förekommer situ
ationer där det är lättare än i
världshaven att studera olika
faktorer som inverkar på vå
gornas tillväxt.

The individual waves in the
Baltic Sea can grow as high as
14 meters and the wave cli
mate can be severe, especially
in the northern parts of the
Baltic Proper. Wave research is
giving its contribution to the
safety of navigation in the
form of real time wave infor
mation, wave forecasts and
wave stafistics.
In the northern Baltic Proper
there are areas were wave re
fraction in certain conditions
can increase the wave height
significantly. Besides real time
wave information, it is possi
ble to develope a warning sys
tem for these focal points.
The wave models can be
used for wave forecasts and
hindcasts. In 1996 was com
pleted an EU project where a
coupled atmospheric-wave-sea
model was implemented and
validated iii the Baltic Sea.
The statistics made of over
20 years’ of measurements
aroimd the Baltic Sea give im
portant information for a wide
range of maritime constracfion
works.
The basis for improving the
services is research. The shape
of the Baltic Sea gives a differ
ent viewpoint to wave growth
and here we can meet situa
tions where different factors of
wave growth are easier to
study.

Pohjoisen Itämeren reaaliaikainen aaltok
kotiedotus aloitettiin loppuvuodesta 1996.
Aallonkorkeustiedot saa mm. Merentutki
inustaitoksen www-sivuitta osoitteesta
http.//www.flinr.fl:8081t
Väginformation i realtid inleddes 1 siutet
på år 1996. Uppgijter om sjögången kan
fås bl.a. på Kavsforskningsinstitutets
www-sidor. (14’ttp://www.fllnr.fi:808]/).
HELSINKI

.

ii o

Real time wave inforination service start
ed in the end of 1996. Current informa
ilon on waves in the northern Battic Pmp
er is availabtefrom e.g. Finnish tnstitute
ofMarine Reasearch’s www-pages
http:/,4t’ww.fl,nr.fi:8081/.
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merialueilla jo 1970-luvun alusta
lähtien. Näillä mittauksilla sekä
malliajoilla on kartoitettu Itäme
ren aallokko-oloja. Tilastotietoja
on tarvittu mm. laivojen, satamien
ja väylien suunnittelu-ja raken
nustöihin.
Vuonna 1996 valmistui yhteis
työssä muiden Itämeren maiden
kanssa Itämeren aaltoaluekartta
ro-ro-matkustaja-alusten alueellis
ten turvasäännösten pohjaksi.

Tutkimus aaltomaUien
ja varoitusjärjestelmien
perustana
Itämeren kapeahkot altaat, matali
kot ja pohjoisosien saaristo ovat
haaste aallokkotutkimukselle ja
aaltomalleille. Aallokko-olojen

tuntemisessa, aaltomallien paran
tamisessa ja varoitusjärjestelmien
edelleen kehittämisessä tarvitaan
tutkimusta. Itämeren erityispiirtei
den tuntemisen lisäksi Itämeren
lähes suljettu allas antaa hyvät
puitteet aallokon yleisten kehitty
mismekanismien tutkimukselle.
Valtameriin verrattuna Itämerellä
tavataan sellaisia aallokon kasvutilanteita, joissa kasvumekanis
mien eri tekijöitä on helpompi tut
kia. Lisäksi Itämeren muoto antaa
oman näkökulmansa aallokon ke
hittymiseen. Esimerkiksi kapeissa
lahdissa kuten Suomenlahdella
saadaan aallokon kasvun tutki
muksella tietoa mm. aallokon
kasvuun vaikuttavien tekijöiden
merkityksestä suhteessa toisiinsa
ja aallokon eri ikäkausina.

A
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Yhdistetyn itmakehä-aattomattin
taskeina merkitsevä aationkorkeus
Itämerellä 30.8.1995.
Den signfikanta våghöjden i Oster
sjön 30.8.1995 entigt den kopplade
atmnosfär— vågnzodelten.
The signtficant wave height catculat
ed by a coupted atmospheric-wave
mnodel iii the Battic Sea 30.8.1995

...........tutkimusta meriliikenteen tarpeisiin..........
Ari Seinä ja Markku Similä

ERS-sate Iii itin
tutkakuvat
talvimerenkulun
apuna
uroopan avaruusjär
jestö laukaisi vuonna
1991 ERS-1 satelliitin

(Eur anRemoteSensing$atelli-

te), jossa oli ensimmarnen luonnonvarojen kaukokartoitukseen
tarkoitettu kuvaava SAR-tutka
(Synthetic Aperture Radar) sitten
amerikkalaisen SEASAT-satellii
tin. SEASAT tosin toimi vain sa
dan päivän ajan vuonna 1978. Nyt
on käytössä jo ERS-2 satelliitti,
jonka instrumentit ovat samanlai
set kuin edeltäjällään.
ERS-satelliitin kuvaaman kaistan
leveys on 100 km ja se kiertää ra
dalla, josta se kuvaa tarkalleen sa
man alueen 36 vuorokauden vä
lein. Jääpalvelu tarvitsee kuiten
kin tiedon koko Itämeren alueen
jäätilanteesta päivittäin, joten sa
telliitti ei riitä heikon ajallisen ja
alueellisen peittävyytensä takia

Jääpalvelu on Suomen suurin yksittäi
nen tutkakuvien käyttäjä. Sekä Jääpalvelu etta jaanmurtajat ovat kayt
täneet ERS-satelliitin tutkakuvia jo
vuosia.
Jääpalvelun käytännön tarpeisiin.
Satelliitin avulla saadaan kuiten
kin pienehköltä alueelta erinomai
nen käsitys vallitsevasta jäätilan
teesta.
Kanadalainen vuonna 1995 lau
kaistu RADARSAT-satelliitti on
ominaisuuksiltaan sopivampi jää
peitteen operatiiviseen kaukokar
toitukseen. Sen SAR-kuvien sekä
ajallinen että maantieteellinen
peittävyys on olennaisesti parem
pi kuin ERS-satelliitin. RADAR

SATin kuvaaman kaistan leveys
on suurimmillaan noin 500 km ja
se kuvaa koko Itämeren alueen
kolmessa vuorokaudessa. RA
DÄRSAT-satelliitti on kärsinyt
jonkin verran teknisistä vaikeuk
sista ja talvella 1996-97 sen aineis
toa käytetäänkin Suomessa vain
koeluontoisesti.

ERS-1 SAR-kuva 17.3. 1996 Setkämerettä. Vanhempi ja paksumpi ajojää näkyy kuvassa kirkkaampana. Tumma alue on uudempaa, ohueh
koa jäätä. Kuvan vasemmassa alanurkassa näkyy avovettä, jonka ta
kaisinsironnan voimakkuus on samaa luokkaa kuin vanhemman ajo
jään. Kuvan prosessoinnin suoritti Tromsö Sateltite Station. Copy
right ESA 1996.
ERS-1-SAR -bitd 17.3. 1996 fråii Bottenhavet. Atdre och tätare drivis
syns på bilden som klarare nyanser. De mörka områdena består av ny
are, rätt så tunti is. 1 bildens vänstra nedre hörn syns öppet vatten,
som återreflekteras tika starkt som ätdre drivis. Bilden processerades
av Tromsö Sateltite Station. Copyright ESA 1996.
ERS-l SAR image 17 March 1996 over the Bothnian Sea. Older and
thicker drtft ice is tuore tuminous. The dark area is new thin ice. On
the bottom left corner of the image there is open water which has an
intensity tevel simitar to the otder ice. The i!nage was processed by the
Tromsø Satellite Station. © ESA 1996.
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Satelliittikuvat lähes
tosiaikaisesti jäänmur
tajille
ERS-kuvia vastaanotetaan Troms
san satelliittiasemalla, josta ne
prosessoinnin jälkeen toimitetaan
1-2 tunnin kuluessa vastaanotosta
Jääpalvelun käyttöön. Kuvat ovat
olleet ns. matalan resoluution ku
via eli niiden erottelukyky on noin
100 m. Jääpalvelussa SAR-kuvat
on geometrisesti oikaistu työase
massa ja tämän jälkeen kuvia on
voitu analysoida ICEMAP-ohjel
miston avulla. ICEMAP on VTT:n
ja Jääpalvelun yhteistyönä kehi
tetty merijäätiedon tulkinta- ja
piirto-ohjelmisto, jonka avulla on

myös mahdollista analysoida kau
kokartoitustietoa.
Noin 80% SAR-kuvista on toimi
tettu lähes tosiaikaisesti operatii
visille jäänmurtajille ruotsalais
suomalaisen tiedonvälitysjäiestel
män (IRIS) avulla. Jäänmurtajilla
on käytössään kuvankäsittelyoh
jelmisto ICEPLOTT, jonka avulla
voidaan tarkastella satelliittikuvia
mm. merikorttien ja jääkarttojen
kanssa. SAR-kuvien avulla on ol
lut mahdollista etsiä ideaalinen
reifinvalinta kauppa-alusten avus
tukseen. Jäänmurtajien kansipääl
lystön mukaan SAR-kuvista on ol
lut suurta hyötyä jäänmurtotehtä
vissä, esim. helikopterien Ueduste
lulentoja on voitu vähentää.

Kuvat käyttökelpoisia
merijään kartoituksessa
Tulkittu ERS-data vuosilta 1 99395 osoittaa SAR-tutkan suuren
käyttökelpoisuuden Itämerellä
määriteltäessä jään peittävyyttä,
lauttakokoa, muotoutumista ja
jään reunaa. Itämeren ahtojäävallit
ja päällekkäin ajautuneen jään alu
eet on pystytty havaitsemaan mer
kittävältä osin, vaikka ERS-satel
liifin SAR-tutkan tulokulma ei ole
tähän teoriassa ihanteellinen,
vaan liian pieni. Merijään pak
suutta ei voida arvioida ERS-satel
liitin tutka-aineiston avulla, vaan
tähän tarvitaan muita havaintoja.
Kaiken kaikkiaan talvina 199395 tulkituista SAR-kuvista keski
määrin 72 %:ssa ei ollut tulkintavaikeuksia, 18 %:ssa ongelmat liit
tyivät eri jäätyyppien rajoihin, 5 %
kuvista sisälsi määrittelemättömiä
alueita ja 5 %:ssa oli vaikeuksia
määritellä avoveden ja jään rajaa.
Talvelta 1994/95 tehtiin myös ku
vien käyttökelpoisuuden subjek
tiivinen luokittelu viiteen luok
kaan (erittäin hyvä, hyvä, selkeä,
epäselvä ja käyttökelvoton). Tämä
visuaalinen luokittelu pohjautui
14 eri jäätyypin tunnistamiseen
tutkakuvalta. SAR-kuvien käyttö
kelpoisuudeksi arvioitiin tavalli
sesti luokat hyvästä erittäin hy
vään. Kaikki tämä heijastaa SAR
datan suurta käyttökelpoisuutta
Itämeren merijääkartoituksessa.

Automaattinen kuvien
analysointi
mahdollista, mutta ei
riittävä kaikkiin
tarkoituksiin
ERS-tutkakuvat saadaan kaupallisesta satelliifista, joten näitä kuvia
ei sellaisenaan voida välittää Jääpalvelusta muille käyttäjille, vaan
niistä on muokattava jäätiedote.
Eräs tapa suodattaa jäätieto esiin
tutkakuvasta on kuva-aineiston

automaattinen analyysi. Auto
maattisella luokituksella on tutka
kuvista tuotettu digitaalisia jääkarttoja, joita on koeluonteisesti
lähetetty joillekin kauppalaivoille.
Tosin tutkakuvasta automaattisel
la tulkmnnalla saatu jääkartta ei ole
vielä luotettavuudeltaan visuaali
sen tulkinnan tasolla. ERS-satellii
tissa on vain yhden aallonpituu
den, C-kaistan tutka. Monista eri
tekijöistä johtuen ei tällaisesta tutkakuvasta voida yksiselitteisesti
määritellä jääkentän pinnan kaikkia ominaisuuksia. Jääpeitteen si

Luokitustulos kuvatle 1. Kuvan
vaseinniassa atalaidassa näkyvä
tummailsininen alue on avovettä.
Vaateatisininen on tasaista, uutta
jäätä. Vihreä merkitsee päällek
käin ajautunutta ajojäätä, keltai
izen ahtojäätä ja eniten ahtautu
neet alueet on merkit’ ruskealla.
Klasstfleringsresultatförfiguren
1. 1 bitde,ts vänstra nedre hörn
syns ett blått o,nråde som repre
sefiterar öppet vatten. Det Ijus
btåa området ärjälnn ny is. Den
grönafärgen representerar
hopskjtiten is, den gttkt vallar
och de bruna ontrådena har det
största antalet valta,.
The classiflcation result to figure
1. On the bottom left corner ofttze
image there is a dark blue area
indicating open water. Light blue
areas are level, new ice. Green
colour indicates rafted ice, yeltow
ridged ice and the tnost ridged ice
areas are ntarked iii brown.

Jäätilanne 28.2. 1996 Oulun
edustalla Perämerellä. Tältä luo
kittisttdos näyttää katsottuna
ICEPLOZT-ohjelmalla, mikä oli
jehnisto oit haitkittu joihinkin
kauppalaii’oihin.
isläget 28.2. 1996 utanför Uleå
borg 1 Bottenviken. Klassifier
ingresultat ser ut sä här hehand
tat mned lCEPLl7lprngramntet,
somn har inskaffats till några han
delsfartyg.

lce conditions on 22 Februa,y
1996 in the Bothnian Ray off the
city of Oulu. This is how the clas
stflcation results are shown over

the ICEPLO7T application, part
ofequipment in a lifnited number
ofmnerchant vessels.
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säistä rakennetta ei tämän aallonpituuden kuvasta edes teoriassa
kyetä erottamaan.
Siirryttäessä ERS-satelliitin ai
neistosta vähitellen kanadalaisen
RADARSAT-satelliitin SAR-ku
viin kuvien peittävyys ja kuvien
välinen lyhyt aikaväli mahdollis
tavat olennaisesti tarkempien tut
kakuvapohjaisten jääkarttojen laa
dinnan koko Itämeren alueelle.
Myös automaattisen kuvatulkin
nan luotettavuus ja monipuoli
suus paranee.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Ensimmäiset ERS SAR-kuvat tulivat Jääpalvelun käyttöön tal
vella 1991/92. Tällöin saatiin kuitenkin vain muutama kuva.
Seuraavina taivina kuvien määrä on kasvanut tasaisesti. Taiylen 1991/92-1994/95 aikana vuosittain 30-150 kpl SAR-kuvia
on toimitettu Jääpalvelun käyttöön korvauksetta osana kan
sainvälisiäja kansallisia tutkimushankkeita. Talvella 1995/96
liTLja merenkulkuhallitus ostivat 170 kpl SAR-kuvaa jääpat
velttn jajäänmurtajien käyttöön.

Tutkimusrctkcn tuloksii
Jouko Launiainen
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The visual and automatic
interpretation of the usefulness
of the ERS SAR data in aid
of the winter navigation
The Finnish Ice Service has re
ceived c. 250 Fast Delivery Low
Resolution ERS SAR images
during the ESA AO project OS
IC in 1993-1995 and has bought
170 ERS SAR scenes in 1996.
FIMR is the largest SAR data us
er in Finland. The images were
used in roufine ice service activ
ities and most of them were de
livered in some hours to the op
erational icebreakers at sea us
ing the special Swedish-finnish
icebreaker communication net
(IRIS). The data has been in the
use of the Finnish Ice Service in
1-2 hours after reception. To vai
idate the visual interpretation of
the data, SAR images were
compared with AVHRR data
and ground truth. Also field
carnpaigns were carried out.
The validation resulis in visual
interpretation gave a usefulness
of the SAR data mainly between
good and very good. As an av
erage 69% of the images con
tained no interpretatton prob
lems, interpretation prohlems
related to edges in 18%, to un
defined areas in 5% and to wa
ter/ice definiUon in 4% of the
scenes.
During these years the possi
bilities of the automated sea ice

mapping were also consistently
examined. The current version
of the sea ice mapping aigo
rithm automatically produces
an ice chart with five qualitafive
ice categories including open
water. The classification aigo
rithm is bivariate and utilises
the wavelet decomposition in
several resolution leveis as its
starting point. From this decom
position two variabies are con
structed, intensity and the
wavelet coefficient based local
roughness texture measure.
Through this measure the struc
ture of the sea ice fields has
been taken into account. The
decision of the occurrence of
open water is made for each im
age separately. Otherwise the
occurrence of the ice class is as
sumed and the ice categories in
the resulted ice map are hence
only relative. It can be said that
ERS SAR, although not de
signed for operational use, has
become operational in sea ice
monitoring. It diversifies the sea
ice information sources and in
some difficuit situations can
give highly valuable, otherwise
inaccessible, very detailed
knowledge about ice conditions.
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Tutkimusalus Arandalla tehtiin tammihelmikuussa 1996 yhteispohjoismainen
meritutkimusretki Weddellinmerelle
Antarktikselle. Tutkimukset kuuluivat
Suomen Etelämanner-ohjelmaan (Fin
nish Antarctic Research Program)ja
liittyivät kansainvälisiin ohjelmiin,
joilla pyritään selvittämään Etelämantereen kehitysvaiheita sekä erityi
sesti Äntarktiksen nykyistä ja tulevaa
roolia globaalisessa ilmaston- ja ympäristönmuutoksessa.

randan lisäksi
,tutkimuksissa
käytettiin
[ikopteria sekä mm. aje
lehtivia satelliittivälitteisiä ha
vaintopoijuja. Tutkimukset käsitti
vät ensisijassa jää- ja merimeteo
rologisia, geologisia ja kemiallisia
tutkimuksia. Ilmastollisten kysy
mysten ohella Antarktiksen alue
on merifieteelliseltä kannalta tär
keä mm. ilmakehän ja merten vä
liselle kaasujen vaihdolle, lämpö
taloudelle sekä valtamerten vesimassojen muodostumiselle ja
kierrolle. Matkalla suoritettiin
myös Suomen maa-asema
ABOA:n tarkastus ja automaatti
sääaseman huolto.
1/ A Aranda lähti Helsingistä
28. marraskuuta 1995. Retkikunta
tuli laivaan Kapkaupungista Ete

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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tutkimusretki
Antarkti ksella
Kuva 1. Tutkiniusalus Aran
dan retki Kapkaupungista
Weddellinrnerelle sekä
jäälautoille asetettujen satel
liittipotjujen ajetehtiminen v.
1996.

2OW

Figur]. ForskningsJartyget
Arandas rttttfrin Kapstaden
till Weddelhctvet samt drtftba
nan för de på isflak utsatta
inari;vneteorotogiska bojar
na.

‘

figure 1. RVAranda’s
FINNARP-95/96 expedition
from Cape Town, South
Africa, to the Weddell Sea,
and the drtft trajectories of
the marine meteorological
buoys deptoyed on sea ice
floes.

lä-Afrikasta tammikuun alkupuo
lella, ja sinne palattiin Weddellin
mereltä 1. maaliskuuta 1996. Hei
sinklin Aranda palasi 2. huhtikuu
ta 1996, ja koko retkellä matkaa
laivalle kertyi yli maapallon ym
pärysmitan verran eli reilut 41 000
kilometriä. Tutkimushenkilökun
taan kuului 28 jäsentä ja koko
retkikuntaan 41. Suomalaisten li
säksi matkalla oli ruotsalaisia ja
norjalaisia tutkijoita. Suomesta
tutkimuksiin osallistui Merentut
kimuslaitos, Geologian tutkimus
keskus, Helsingin yliopisto sekä
Valtion teknillinen tutkimuskes
kus. Retken rahoituksesta vastasi
kauppa- ja teollisuusministeriö.
Retki oli Arandalle toinen. Edelli
sen kerran se oli samoilla vesillä
FINNARP- tukimuksissa eteläisen
kesän 1989 / 1990 aikaan.

Antarktis näytti
voimansa
Retken alkuvaiheessa ilmenneen
harvinaislaatuisen konevian vuok
si oli Arandan pian muutamaa
päivää lähdön jälkeen palattava
korjausta varten takaisin Kap
kaupunkiin (Kuva 1). Tämän jäl
keen retki ja tutkimukset onnis
tuivat vaikeuksista huolimatta.
Antarktiksen luonnonolot osoitti
vat kuitenkin jälleen vaativuuten
sa ja kouriintuntuvasti sen, että
tutkimustoimissa on sopeudutta
va jatkuviin tilannemuutoksiin,
uusiin suunnitelmiin ja uusiin
yrityksiin. Nopeat säävaihtelut te
kivät tutkimuksille tärkeät heli
kopterioperaatiot hyvin vaafiviksi.
Keskeisellä Weddellinmerellä me-

rijää oli ennakoitua kauempana
lännessä ja suunniteituja tutki
muksia vaikeutti merijääkentän
nopea pirstoutuminen. Itäisellä
Weddellinmerellä mannerjäätikön
lähellä tehtyjä geologisia tutki
muksia haittasivat ajelehtivat me
rijäät ja jäävuoret. Arandan oli
tällöin toistamiseen keskeytettävä
merigeologinen kairaus ja lähdet
tävä”pakosalle”. Runsaan kym
menpäiväisten Kapkaupunki
Weddellinmeri-matkojen aikana
oli erityisesti menomatkalla rasit
tavaa merenkäynfiä, mutta kovilta
myrskyiltä vältyttiin.
-

FINNARP-tutkimus
retken tuloksia
Jää- ja merimeteorologisissa tutki
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muksissa selvitettiin Weddellin
meren jääkenttien rakennetta ja
dynamiikkaa sekä valtameren,
jään ja ilmakehän välistä läm
mönvaihtoa. Jäätutkimuksilla py
rittiin lisäksi keräämään havain
toaineistoa uusien säästä riippu
mattomien tutkasatelliittien ku
vien tulkintaan. Jään dynamiik
kaa, lämmönvaihtoa ja vesi-jää-il
ma vuorovaikutusta koskevia ha
vaintoja ja laskelmia tarvitaan ii
mastomalleja ja meren kiertoliike
malleja varten. Tutkimus on jat
koa FINNARP-89/90 aloitetulle
projektille, jossa on saatu kansain
välisesti merkittäviä tuloksia.
Tutkimuksissa asetettiin ajeleh
tiville jäälautoille 7 satelliittivälit
teistä havaintopoijua. Jääkenttien
liikkeistä saatiin tietoa poijujen
asematiedoista (Kuva 1). Osassa

:.........aa....tittkrruicsretkcn

tuloltsia......................
Kuva 2. T/A Aranda Weddel
linmeren ajojääalueella ete
län kesän aikaan helmikuussa
1996.
figur 2. R/VAranda i Wed
dethavets drivis under sö
derns sommar ifebruari
1996.
Figure 2. R/VAranda in the
drtfting marginal sea ice zone
iii the Weddell Sea.
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poijuja oli myös automaattinen
merisääasema, joka satelliitin väli
tyksellä viestittää merisäätietoja
(Kuva 3). Projekti onnistui hyvin
ja poijut jatkoivat toimintaansa
koko vuoden 1996. Tutkimuskäy
tön lisäksi FINNARP- 95/96 poi
jujen havainnot menivät reaaliai
kaisesti kansainvälisen merisää
palvelun sekä merisäämallien
päivitys- ja verifiontikäyttöön. Ha
vaiiinot olivat vuoden 1996 aikana
satunnaisten laivahavaintojen

ohella ainoat säännölliset merijään kulkeutumis- ja merisääha
vainnot Weddellinmeren alueelta.
Kemiallisissa tutkimuksissa py
rittiin selvittämään lähinnä ras
kasmetallien ja erityisesti kadmiu
min esiintymistä ja kiertoa. Vesinäytteitä otettiin sekä Weddellin
mereltä että väliltä Kapkaupunki
Weddellinmeri. Vesinäytteiden
lisäksi otettiin näytteitä sedimen
teistä ja merijään planktonista.
Alustavat tulokset osoittavat, että

—

kadmiumin pitoisuus merivedes
sä kasvaa kohti Antarktiksen me
rialuetta, mikä vahvistaa jo FIN
NARP-89/ 90 matkalta saadut sa
mansuuntaiset tulokset. Ensi pää
telmä tuloksista viittaa siihen, että
kadmiumia ei Eteläisellä valtame
rellä voida pitää ihmisen ympä
ristöä saastuttavan toiminnan in
dikaattorina. Tilanne on toinen
“urbanisoiduilla” alueilla kuten
Itämerellä. Myös Weddelliiimeren
sedimenteistä ja planktonista ha

Kuva 3. Ajelehtivallejäälautalle asetettu merimeteoro
loginen havaintopotju, joka mittaa ilman lämpötilaa ja
painetta, ilman kosteutta, tuulen suuntaa ja nopeutta se
käjään tai veden lämpötilaa. Havainnot välitetään Eu
rooppaan ja Suomeen Argos-satelliitttjärjestelmän kaut
ta, joka määrittää myös poljun tarkan sijainnin, josta
edelleen lasketaan jäälautan ajelehtimisen nopeus ja
suunta.
Figur 3. Marinmeteorologisk FINNARP 95/96 satellit
boj installeradpå ett isflak. Bojen har utrustning för
mätning av lufitemperatur och -tiyck, lufrfuktighet,
vindriktning och -styrka samnt is- eller vattentemperatur.
Observationernaförmedlas till Europa och Finland via
Argos-satellitsystemet, vilket även bestämmer bojens ex
akta position.
Fiqure 3. A marine meteorological FJNNARP- 95/96
satellite buoy deployed on an icefloe. The buoy mea
sures airpressure and air temperature, humidiry and
wind speed and wind direction and, ice or water temper
ature. Duplicate sensors for air temperature, wind speed
and humidity are for profile measurements and to ascer
tain the data gain.
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vaitut orgaaniset halogeeniyhdis
teet ovat tässä mielessä mitä ilmei
simmin “luonnollista”, joskin tällä
haavaa tunnistamatonta alkupe
raa.
Merigeologinen tutkimus pai
nottui Itäiselle Weddellinmerelle
mannerjäähyllyn läheiselle mata
lanmeren alueelle, missä tehtiin
viistokaikuluotainmittauksia,
akustisia refiektioluotauksia, poh
jan valokuvausta ja näytteenottoa
sekä pohjan kairausta. Tutkimus
ten päämääränä on meri man
nerjäävyöhykkeen geologisen ke
hityksen selvittäminen, ja tutki
musten toteuttamiseen osallistui
vat keskeisesti ruotsalaiset ja nor
-

jalaiset tutkijat. Geologista kartoi
tusta tehtiin n. 300 km2 alueella ja
akustisilla luotauksilla saavutettu
suurin tunkeutumissyvyys poh
jaan oli 1450 m. Sivukulmakaiku
luotain puolestaan antoi merenpohjasta tarkkaa ‘karttaa”, paljas
taen runsaasti jäävuorien raapimia
sekä pohjan yleisrakenteen. Noija
laisten tutkijoiden pohjakairaus
osoitti menetelmällisen kehityskelpoisuutensa, mutta näytteitä
saatiin vain muutamia eikä niin
syvältä kuin oli toivottu. Kairauk
sen menetelmällisen vaikeuden li
säksi työtä hankaloitti liikkuva
merijää ja jäävuoret, sekä läheisen
kelluvan mannerjäähyllyn osittai
nen sortuminen. Nämä aiheuttivat
kairauksen toistuvat keskeyttämi
set ja ennenaikaisen päättämisen.
Virtausmittauksia akustisella
laitteella (Acoustic Doppler Cur
rent Profiler) ja hydrografiakar
toitusta tehtiin tukiaineistoksi eri
projekteille. Nämä mittaukset ja
kartoitus kuuluvat kansainvälises
ti sovittuun Antarkfismatkojen ru
tiiniohjelmaan.

Kuva 4. Biologista näyt
teenottoa Weddettinmeren
merijäästä.

Figur 4. Biotogisk prov
tagning ur havis på Wed
delihavet.
Figure 4. Biotogical samplingfrom sea ice iii the
Weddetl Sea.

FINNARP-95/96
Weddell Sea Expedition

fINNARP-95196 expeditionen
till Weddelhavet
Forskningsfartyget Aranda fö
retog en gemensam nordisk ex
pedition till Weddelhavet un
der 8 veckor i januari-februari.
Forskningsprojekten utgjorde
en del av Finlands Antark
tisprogram, FINNARP-95/96.
Fartyget var utrustat med två
helikoptrar för navigationsn
damål och för forskning i hav
sisbältet. Expeditionen bestod
av 28 forskare från Finland,
Norge och Sverige. Det veten
skapliga programmet var an
passat till internationella pro
gram mcd syfte att klarlägga
Antarktis nuvarande och kom
mande roll i globala klimat- och
rniljöförändringar.
Det vetenskapliga program
met omfattade fyra huvudtema
Kemiska analyser, hydrogra
fiska observationer och ADCP
strömmätningar.
Växelverkan mellan luft, vat
ten och is, isundersökningar
och fjärrkartcring vid isranden.
Maringeologiska studier,
akustiska och seismiska lod
ningar, fotografering av bottnen
och borrningar i kontinetalsock
elområdet utanför Riiser-Larsen
kontinentalisranden.
Kontroll och service av land
basen Aboa.
Figur 1 beskriver fartygets
rutt och dc sju, på isftak utlagda
Argos-satcllitbojarnas bana. En
-

-

-

A marine expedition directed to
the Wcddell Sea, Antarctic, was
carricd out as an cight week
long Joint Nordic Expedition in
Januaiy Fcbruary 1996 by the
Finnish Research Vesscl Aran
cia, under the Finnish Antarctic
Rcsearch Program (FINNARP
95/96). For navigation and rc
search in the sea ice zone, the
vessel carried two helicopters
onboard. The scientific person
nel consistcd of 2$ scientists
from Finland, Norway and
Sweden. The main scientific
goals and planning were dc
signed in international co-op
eration to fit international
Antarctic marinc research and
drifting buoy programs (SCAR,
SCOR/iAnZone, IPAB) con
nectcd with problematics of cli
mate prediction and Giobal
Change. The scientific program
consistcd of four main tasks:
Chemical sampling, hydrog
raphy and ADCP- current pro
fihing
Air-sea-ice interaction, sea ice
and remote sensing studies in
the marginal ice zone
Marine geological studies,
acoustic and seismic sounding,
bottom photography and
drilling in the continental shelf
region off the Riiser-Larsen Ice
Shclf
Service and maintenance of

del av bojarna var utrustade
mcd en komplett serie marin
meteorologiska sensorer (Fig.
3). Den information bojarna
producerar används för forsk
ningsöndamål, men sänds även
via telekommunikation i realtid
till WMO/GTD informa
fionsnätverket. trots att issitua
tionen år 1996 var svår, och i
viss mån exceptionell, lyckades
projektet utmärkt. En del av bo
jarna siutade fungera förs sent
på våren 1997. Huvudändamå
let mcd havsisundersökningar
na var att kontrollera fjärrkar
teringsmetoderna. Resultaten
från dc kemiska undersökning
arna visade att dc naturliga
cadmiumhalterna i havsvattnet,
sedimentet och isalgerna var
höga, ett resultat som bekräftar
dc resultat som rapporterades
från FINNARP 89/90 expedi
tionen. Dc akustiska och
seismiska lodningarna vid in
landsisens rand i östra Weddel
havet var framgångsrika. Djup
borrningarna stördes dock av
drivande packis, isberg och hår
da vindar samt av att isranden
brast och förorsakade avbrott i
borrningarna.

-

—

—

—

-
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A

the automatic mctcorological
station at the Finnish scasonal
land base Aboa.
The ship route is given in
Fig.1 which also gives the drift
trajectories of the Argos satcllite
buoys (7) deployed on ice floes.
Part of the buoys carricd out a
complete sct of marine meteo
rological scnsors (Fig.3) and the
data was telecommunicated, in
addition to rescarch use, into
the real time WMO/GTS obscr
vation network. Although the
ice condifions in 1996 were dif
ficult and some exceptional, the
project was very succesful and
part of the buoys survived up
to late spring 1997. Sea ice stud
ies wcre made for ground check
of remote sensing methods, pri
marily. Parallel to FINNARP
89 / 90 chemical results, studies
of cadmium conccntration mdi
catcd high values of “natural
origin” in sea water, sediments
and in sea ice plankton. Acous
tic and seismic profiling, and
bottom sampling were succes
fully done in the shelf area in
the castern Weddell Sea, but
drifting pack ice, ice bergs and
windy weather caused rather a
difficult frame for the diamond
bottom drilling. This was sever
al times interrupted by break
ing of the sea ice and collapsing
of the local ice shelf.

Itämeren seurantaa 1996......
Kimmo Kahma

Matalan veden vuosi
Suomen rannikolla
Vuonna 1996 oli vedenkorkeuden vuosi
keskiarvo Suomen rannikolla kaikkien
aikojen matatin. Itämeren pinta on kui
tenkin ollut viime vuosina odotettua
korkeammalla, joten ennätyksellisen
matalan veden vuosikaan ei paljon vai
kuta pitkän ajan kohoaviin keskiarvoi
hin.
utama vuosi sitten
vedenkorkeuden
alhainen taso kiin
nitti monen vesillä liikkujan huo
miota, vaikka mitään uutta ennä
tystä ei tehtykään. Toisin oli viime
vuonna, jolloin Suomen rannikolla
saavutettiin kaikkien aikojen ma

talin vuosikeskiarvo. Matalan ve
den vuosi 1993 loukkuun jääneine
veneineen oli niin tuoreessa muis
tissa, ettei matalaan veteen enää
kiinnitetty sitä huomiota, jonka se
olisi oikeastaan ansainnut.
Itämeren pinta on ollut viime
vuosina yleensä korkeammalla

IammHelmiVMaalisVHuhti

Vuosi 1996 oli ennätyksellisen
inatalan veden aikaa. Kuvassa
on esitetty vedenkorkeuden
päivittäiset keskiarvot Helsin
gin mareografilla. 0-taso ku
vaa teoreettista keskivettä
vuonna 1996 Helsingissä.

Elo

År 1996 var ett extremt lågvattenår. Figuren visar dags
,nedelvattenståndet mätt vid
mareografen i Helsingfors.
0-nivån är ett teoretiskt me
delvattenstånd i Helsingfors
år 1996.

kuin aikaisemman tasaisen muu
toksen perusteella olisi ollut odo
tettavissa, ja yli 90 %:n todennä
köisyydellä se johtuu muusta kuin
sattumasta. Kulunut ennätykselli
sen matalan veden vuosi vaikutti
kohonneisiin 15 vuoden liukuviin
keskiarvoihin ainoastaan pienellä
nykäyksellä alaspäin.
Vastaavaa vedenkorkeuden
nousua ei vielä ole näkyvissä vai
tameren pinnassa eikä siellä en
nusteiden mukaan sellaista pitäisi
vielä kunnolla näkyäkään. Itäme
ren pinnan ennustettua nopeampi
nousu liittyy todennäköisesti tuu
li-ilmaston muutokseen Atiantilla
ja ennen kaikkea Tanskan salmien
alueella. Niiden kapeudesta joh
tuu, että vedenkorkeus sopivien
tuulien vallitessa voi pitkään olla
jopa puoli metriä Pohjanmeren
pinnan ylä- tai alapuolella.

SYYs

‘V’Loka

Marras

Joulu

In 1996 the sea level was ex
ceptionally low. The annual
mean was lower than ever
rneasured along the finnish
coast. The figure shows daily
average of sea level in Helsin
ki tide gauge. The zero line is
the theoretical mean sea level
of 1996 in Helsinki.

leo reetti sta
tarvit
suunniti
ja rakentE
Teoreettinen keskivesi
varten tehty ennuste v
kaisesta keskiarvosta.
oon maan kohoaminet
hidas nousu. Näiden n
tinen keskivesi ei ole v
vuosittain.
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Helsingin mareografln rekiste
röintitaitteet.
Helsingfors rnareografs
registreringsapparatu1
Registration equiprnent of the
Helsinki tide gauge.
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ikkialla Suomen
rannikolla maan
nousu on viimeisten
sadan vuoden aikana ollut veden
nousua suurempi ja siten vedenpinta on laskenut maanpinnan
suhteen (kuva). Lasku ei ole ollut
tasaista, vaan vuosikeskiarvot
ovat vaihdelleet sekä ylös- että
alaspäin. Nämä vaihtelut johtuvat
säästä, ennen kaikkea tuulista ja il
manpaineesta. Pitkäaikaisia muu
toksia kuvaava vedenkorkeuden
käyrä on kuitenkin lähes suoravii
vaisesfi laskenut maan suhteen ai

Vedenkorkeus

na 1970-luvulle saakka. Tämä kes
kiarvokäyrä voidaan laskea vasta
kymmenien vuosien kuluttua kus
takin tarkasteltavasta vuodesta.
Teoreettinen keskivesi on ennuste
tästä keskiarvosta.
Merentutkimuslaitos vahvistaa
teoreettisen keskiveden nykypäi
vään asti ja myös tulevaisuuteen.
Nykyisin teoreettinen keskivesi on
vahvistettu vuoteen 2000 asti. Siitä
eteenpäin tehdään vain vahvista
mattomia ennusteita, jotka kasvi
huoneilmiön kiihtymisen vuoksi
ovat sitä epävarmempia, mitä

Hangon

kauemmaksi tulevaisuuteen ne
ulottuvat.
Teoreettista keskivettä tarvitaan
mm. väylien ja satamien suunnit
telussa. Teoreettisen keskiveden
avulla määritellään meren ja maan
raja esimerkiksi Suomen alueve
sien määrittelyssä.
Teoreettista keskivettä käytetään
lähtökohtana esimerkiksi, kun ti
lastojen avulla päätellään, kuinka
korkealle suurimmat vedenkor
keudet voivat nousta kunakin
vuonna.
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Koska teoreettinen keskivesi on
ennuste, se ei osu täysin kohdal
leen. Käytännön tarpeita, erityi
sesti suurimpien vedenkorkeuk
sien riskin arvioita varten, on
tärkeää, että teoreettisen keskiveden virhe pysyy mahdollisim
man eakiona. Se on tärkeämpää
kuin, että virhe on pienempi,
mutta vaihteleva. Siksi kuvassa
näkyvä teoreettisen keskiveden
käyrä on hieman toteutu;zeen
pitkäaikaisen keskiarvokäyrän
alapuolella. Vasta 1970-luvulta
alkanut vuosikeskiarvojen nou
su on ollut riittävä peruste
muuttaa aikaisempaa teoreetti
sen keskiveden tasaista vuotuis
ta muutosta.

Medelvattenståndet samt 15 års
glidande medelvärden för vat
tenståndet vid Hangö mareograf
visar en konstant sjunkande
trend fram till år 1975. Detta
beror på att den globala höj
ningen av vattenytan varit
ldngsanzniare är landhöjningen
vid Finlands kuster. Under de
senaste åren har denna jämt
sjunkande trend förändrats.
Sannolikheten för att det finns
en annan förklaring till denna
fdrändring än slumpen är 90 %.
Prognosen för framtiden är ba
serad pd en jäntn landhöjning
och den estimerade globala lziij
ningen av världshavens yta
(IPCC, 1990).

The annual mean sea level and
the 15 year moving average
from the tide gauge at Hanko
show a consistent falling trend
up to 1975, because the rise in
the global mean sea level has
heen slower than the land up
heaval along the Finnish coast.
Recently this steady long-term
trend has changed, and the
probability that this change is
not caused by randoni fluctua
tions is 90 %. 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, Buri
nesses-as-Usual scenario, High,
Best estimate and Low).

..........1.....Itärncren ...................................
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Talven laajin jäätitanne saa
vutettiin helmikuun 25. päivä
nä, jolloin Pohjantahti, Suo
menlahtija pohjoinen Itämeri
Ristnan leveyspiirin eteläptto
telle saakka sekä Tanskan sai
met olivat jään peittämiä. Pin
ta-ataltaan laajin tilanne oli
262 000 km2.

Isen nådde sin största utbred
ning den 25februari, då Bott
niska viken, Finska viken och
norra Östersjön ända till en
linje söder om latitudparallel
len genom Ristna samt de
danska sunden var täckta av
is. När istäcket var som störst
sträckte det sig över en yta av
262 000 km2.

The ice reached its largest ei
tent on Februaiy 25th, when
the Gulf of Bothnia, the Gulf
of Finland and the northern
Baltic Sea down to a line
south of the parallel ofRistna
as well as the Danish Sounds
were ice-covered. The ice
covered area comprised
262 000 km2.

italvi 1995/96
•oli pinta-alal
taan keskimää
itta kestoltaan nor
ipi.
Jäätyminen alkoi Perämeren
pohjoisosassa marraskuun alku
puolella keskimääräiseen aikaan.
Muut merialueet, Ahvenanmerta
lukuunottamatta, jäätyivät myös
normaalisti. Ahvenanmerellä jää
tyminen alkoi joulu-tammikuun
vaihteessa noin kuukauden keski
maaraista aiemnun.
Vuodenvaihteessa vallitsi kylmä
sää, ja uutta jäätä muodostui no
peasti. Tammikuun alussa Perä
meri peittyi lähes kauttaaltaan uu
teen jäähän. Tällöin myös Saaris
tomeri jäätyi kauttaaltaan, noin
kuukauden keskimääräistä aiem
min.
Tammikuun loppupuolella alkoi
uusi kylmä sääjakso, jonka aikana
koko Perämeri jäätyi kauttaaltaan
tammikuun 21. päivänä noin vii
kon keskimääräistä myöhemmin.
Suomenlahti peittyi kauttaaltaan
jäähän tammikuun lopulla, Ahve
nanmeri helmikuun alkupuolella
ja Selkämeri helmikuun loppu
puolella.
Jääkentässä oli runsaasti ahtau
tumia Perämerellä Suomen ranni
kon edustalla ja Suomenlahdella.

ISVINTERN 1995/1996

Helmi-maaliskuun vaihteessa
jäät ajautuivat koilliseen, jolloin
uusia ahtautumia muodostui Pe
rämerelle ja Suomenlahdelle, ja
Selkämeren etelä- ja länsiosaan
avautui railo. Maaliskuun alkupuoli oli kylmä ja uutta jäätä muo
dostui avoalueisiin ja vanha jää
vahvistui.
Maaliskuun lopulla alkoi hidas
jään taantuminen. Ensimmäisenä
vapautuivat jäistä huhtikuun puo
livälissä pohjoinen Itämeri ja Ah
venanmeri runsaan viikon keski
määräistä ajankohtaa myöhem
min. Myös Selkämereltä ja Saaris
tomereltä jäät lähtivät noin viikon
keskimääräistä myöhemmin. Suo
menlahdelta jäät lähtivät noin kol
me viikkoa keskimääräistä ajan
kohtaa myöhemmin. Perämeri va
pautui jäistä vasta kesäkuttn alus
sa, mikä oli lähes kaksi viikkoa
normaalia myöhemmin.
Kiintojään suurin paksuus Poh
janlahdella oli 40-107 cm ja Suo
menlahdella 50-70 cm. Ulapan
jään paksuus Perämeren pohjois
osassa oli 40-70 cm, Perämeren
eteläosassa 30-50 cm, Selkämerellä
10- 30 cm, Saaristomerellä 20-50
cm, Pohjois-Itämerellä 10-30 cm ja
Suomenlahdella 30-60 cm.
Jääpäivien määrä oli kaikilla me
rialueilla 14-38 vuorokautta keski
määräistä suurempi.

Isvintern 1995/1996 var till
sin utsträckning en genoms
nittlig vinter men tidsmässigt
längre än normait.
Norra Bottenviken började
frysa till i början av novem
ber vid den genomsnittliga
tidpunkten.
Dc övriga sjödistrikten, mcd
undantag av Ålands hav, frös
också till 1 normal ordning. 1
Ålands hav började det bil
das is vid månadsskiftet dc
cember-januari, ungefär en
månad tidigare än genoms
nittet.
Vid årsskiftet var vädret
kalit och nyis bildades i
snabb takt. 1 böijan av januari
täcktes nästan hela Bottenvi
ken av nyis. Då täcktes även
hela Skärgårdshavet av is un
gefär en månad tidigare än
genomsnittet.
1 slutet av januari infrädde
en ny period av kalit väder,

och hela Bottenviken täcktes
av is den 21 januari, ungefär
en vecka senare än normalt.
Finska viken var helt istäckt i
slutet av januari, Ålands hav
i början av februari och Bot
tenhavet i slutet av februari.
1sfälten utanför Bottenvi
kens finska kust och i Finska
viken innehöil stora mängder
packis.
Vid månadsskiftet febmari
mars drev isarna mot nor
dost, varvid nya isvallar bil
dades i Bottenviken och Fins
ka viken och en råk uppstod i
södra och väsfra Bottenhavet.
Första hälften av mars var
kail, och ny is bildades på
öppna havet alit medan den
äldre isen förstärktes.
1 siutet av mars började isen
långsamt dra sig tilibaka och
norra Östersjön och Ålands
hav blev isfria i mitten av
april, drygt en vecka senare

än genomsnittet. Också i Bot
tenhavet och i Skärgårdsha
vet skedde islossningen
omkring en vecka senare än
genomsnittet. 1 Finska viken
skedde islossningen i mitten
av maj omkring tre veckor se
nare än genomsnittligt, i Bot
tenviken i början av juni, näs
tan två veckor senare än for
malt.
1 Bottniska viken var den
fasta isens maximala tjocklek
40-107 cm och i Finska viken
50-70 cm. Isen på öppna ha
vet var 40-70 cm tjock i norra
Bottenviken, 30-50 cm i södra
Bottenviken, 10-30 cm i Bot
tenhavet, 20-50 cm i Skär
gårdshavet, 10-30 cm i norra
Östersjön och 30-60 cm i Fins
ka viken.
Antalet isdagar översteg ge
nomsnittet mcd 14-38 dygn
på alla sjödistrikt.

ICE WINTER 199511996
The ice winter 1995/1996 was
normal with regard to extent
but it lasted longer than usu
al.
lce began to form in the
northern Bothnian Bay in ear
ly November, which is about
the normal time. Other sea
areas, with the exception of
the Aland Sea, froze over at
the normal point of time. The
Aland Sea began to freeze at
the turn of the months Dc
cernber/January, approxi
mately one month earlier
than average.
At the end of the year the
weather was cold and new
ice kept forming rapidly. In
early January almost the en
tire Bothnian Bay was cov
ered by new ice. By that time
the Archipelago Sea was en
tirely covered by ice, about a
month earlier than average.
In mid-January winds dis
persed the fields of thin ice in
the Aland Sea, the Bothnian
Sea and the high sea of the
Bothnian Bay. By the end of

January a new period of cold
weather occurred, and on
January 2lst the entire Both
nian Bay was covered by ice.
This was about one week lat
er than average. The entire
Gulf of Finland was ice-cov
ered by the end of January,
the Aland Sea in early Febru
ary and the Bothnian Sea in
late February.
Pack ice abounded in the
ice fields off the Finnish coast
in the Bothnian Bay, and in
the Gulf of Finland.
At the turn of the months
February/March the ice drift
cd towards the north-east,
whereby new ice ridges
formed in the Bothnian Bay
and the Gulf of Finland and a
lead opened in the southern
and western Bothnian Sea.
The beginning of March was
cold and new ice formed on
the high seas wherehy the old
ice grew stronger.
At the end of March the ice
began to recede slowly. The
northern Baltic Sea and the

Aland Sea were ice-free in
mid-April, almost one week
later than average. Also in
the Bothnian Sea and in the
Archipelago Sea ice broke up
about one week later than av
erage. In the Gulf of Finland
the break-up of ice occurred
some three weeks later than
average, and in the Bothnian
Bay in early June, which was
almost two weeks later than
normal.
The fast ice in the Gulf of
Botimia was 40-107 cm thick
and in the Gulf of Finland 5070 cm. On the high seas the
thickness of the ice was as
follows: 40-70 cm in the
northem Bothnian Bay, 30-50
cm in the southern part of the
Bay, 10-30 cm in the Bothnian
Sea, 20-50 cm in the
Archipelago Sea, 10-30 cm in
the northern Baltic and 30-60
cm in the Gulf of Finland.
The ice winter lasted longer
(14-38 days) than average in
all sea districts.
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Leväkukinta kflhtyi,
pohjaeläinten määrä
väheni
Merentutkimuslaitos on tutkinut koko vuoden kasviptanktonin määrän vaihtelua Itämeren alueella. Pääosa
havainnoista on tehty automaattisilla mittauslaitteilla, joita on ollut Helsingin ja Travemunden vahlla lukennöivällä Finnjetillä, Kokkolan ja Pohjanmeren väliä
kulkeva lla Outokummulla (yhteistyossa Keski-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kanssa) sekä Itäisellä Suomenlahdella hikennoivalla Kristina Brahella (yhteistyössä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen kanssa).
.

Kuva 1. Levätiedotus on keskittynyt
Internetin WWW-sivuille
(http://wwwfimr.fl). Mittaustietojen
lisäksi sivuilla on nähtävissä lähes
tosiaikaisia mikroskooppinäkymiä
Itämeren ptanktonlevistä. Kuvassa
Heterocapsa triquetra -nimisen pans
sarisibnalevän kukinta mikroskoopis
sa nähtynä.
Figur 1. Interfzet Web-sida med infor
mation om algbtomttingssituationen.
Föruto,n den information soin de au
tomatiskt registrerande instrumenten
på handelsfartygen gerpubliceras
även bilder av de arter som bildar
blomningen. Figuren visar en Hete
rocapsa triquetra-btotnning i Finska
viken.
Figure 1. Ait Internet Web site tms
been usedfor reporting algal bloom
situations ja the Baltic Sea. Ja addi
tion to the results recorded by the au
tomated instruments on several mer
chant ships, microscopic images of
the bloom phytoplankton species
were published. The presentfigure
depicts the dinofiagellate Heterocap
sa triquetra bloom ja the Gulf ofFin
land.

.

asviplanktonin ke
vätkukinta oli
vuonna 1996 nor
maali, mutta loppukesän sinile
kukinta oli poikkeuksellisen
voimakas. Laajoja, pinnalla kellu
via levälauttoja esiintyi Suomen
lahden, pohjoisen Itämeren, Ahve
nanmeren ja Selkämeren alueilla.
Lautoissa oli runsaasti Nodularia
spurnigena -nimistä siilevää, joka
on myrkyllinen. Lauttoja ajautui
monin paikoin saaristoon ja ranni
koille. Samanaikaisesti simlevien

______

Kuva 2. Pohjanläheisen ve
den happipitoisuudet (ylempi
kuva) ja kokonaisfosforipitoi
suudet (alempi kuva) ja vuon
na 1996 (oikea kuva)
Figur 2. $yrehalte (övre bil
den) och totalfosforhalten
(undre bitden) i det bottennä
ra vattnet i augusti 19901996 (till vänster) och 1996
(till höger).
Figure 2. The oxygen (upper
graph) and totalphosphorus
(lower graph) concentrations
in the near bottom water lay
er in August 1990-1995 (left)
and in 1996 (right), respec
tively.
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kanssa kukki Heterocapsa triquetra
-niminen panssarisiimalevä laa
joilla Suomenlahden rannikkoalueilla. Tämä siimalevä esiintyi
runsaana myös avomerellä. Se
muodosti voimakkaita esiintymiä,
jotka värjäsivät veden maitokah
ym ruskeaksi. Tämän levän ei tie
detä olevan myrkyllinen.
Vuoden 1996 voimakkaat kukin
nat eivät johtuneet Itämeren äkilli
sestä rehevöitymisestä, vaan syy
nä olivat kesän sääolot. Alku- ja
keskikesän voimakkaat tuulet se
koittivat tehokkaasti meriveden ja
syvänteistä kumpusi pintaan run
saasti fosforia. Merentutkimusalus
Arandalla tehtyjen mittausten mu
kaan veden fosforipitoisuudet oli
vat juuri ennen heinäkuun hellejakson alkua erittäin otolliset voi
makkaiden sinileväkukintojen
muodostumiselle. Äkillisesti alka

t

nut tyyni ja lämmin sää sai sitten
levät kukkimaan. Alku- ja keskikesän runsaat sateet, jotka huuh
toivat maalta ravinteita mereen,
voimistivat Heterocapsa-levän ku
kintoja.
Suomenlahden pohjanläheisen
veden suolapitoisuus lisääntyi, ja
syville alueille muodostui pitkästä
aikaa heikko suolaisuuden harp
pauskerros eli halokliini. Tämän
seurauksena Suomenlahden poh
janläheisen veden happipitoisuus
oli vuonna 1996 selvästi pienempi
kuin aikaisemmin tällä vuosikym
menellä (kuva 2). Erityisen alhai
sia arvoja mitattiin loppukesällä.
Hapen vähyys aiheutti pohjaeläin
ten määrän selvän vähenemisen.
Sama ilmiö johti fosforin liukene
miseen sedimentistä ja syväntei
den veden fosforipitoisuuden sel
vään kasvuun.
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Ostersjöns
tillstånd
år1996

Environmental
state of the Baltic
Sea in 1996

Kontinuerlig plankton-moni
toring utfördes under 1996
på tre handelsfartyg, vilkas
rutter täckte hela Östersjön.
Information om algblom
ningssituationen, inkiude
rande satellitbilder publice
rades på en egen Web-sida
(www. fimr.fi).
Blågrönalgblomningama i
både Finska viken, norra
egentiiga Östersjön och Bot
tenhavet var rnycket kraftiga
år 1996. Den giftiga arten,
Nodularia spumigena, förekom
allmänt i algftottarna. Samfi
digt med blågrönalgblom
ningarna biidade pansaral
gen Heterocapsa triquetra lo
kala blomningar, vilka syntes
som en distinkt missfärgning
av vattnet.
1 Finska viken minskade
syrehalten i bottenvattnet
under årets senare hälft. Det
ta Iedde till ökade forsforhal
ter och en tillbakagång av
bottenfaunan.

The Finnish Institute of Ma
rine Research continued au
tomated plankton monitor
ing on three merchant ships.
The ship routes covered the
whole Baltic Sea. hiformation
on the aigal blooms was pub
lished on a specific Web site
(including satellite images).
BIue-green aigal blooms
were massive in the Gulf of
Finland, the Northern Baltic
Proper and the Bothnian Sea.
The toxic species, Nodularia
spurnigena, was common in
the surface accumulations.
At the same time the di
noflagellate Heterocapsa tri
quetra formed local blooms
with distinct discolouring of
the water.
In the Gulf of Finland, oxy
gen concentrations decreased
in the bottom water resulting
in an increase in the phos
phorus concentrations and a
decline in the amount of ben
thic animais.
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lai
toksen
toiminta-ajatuksena on
tuottaa meritieteellistä pe
rustietoa yhteiskunnalli
sen päätöksenteon pohjak
si ja käytännön tarpeita
varten. Tämän toteuttami
seksi laitos tekee ja edis
tää tutkimus- ja kokeilu
toimintaa, huolehtii tar
peellisesta havainto- ja
tiedotustoiminnasta ja
osallistuu alansa kansalli
seen ja kansainväliseen
yhteistoimintaan.

Meren liikkeet, jääpei
te ja lämpötalous
Merentutkimuslaitos pitää yllä kor
keatasoista alan perustutkimusta,
jonka uusimmat tulokset voidaan
nopeasti siirtää käytännön sovellu
tuksiin mm. aallokkoennusteina. Me
renkäynti- ja vedenkorkeustutkimuk
sia sovelletaan pääasiassa merilii
kenteen turvallisuuden edistämises
sä sekä merellä ja rannikolla tapah
tuvassa rakentamisessa.
Meren lämpötalouden sekä jään
fysiikkaan ja mallintamiseen liittyvät
tutkimukset palvelevat talvimeren
kulkua. Tutkimukset antavat tietoa
jään muodostumisesta ja sulamises
ta sekä tosiaikaisesta jäätilanteesta.
Pitkien tilastollisten aikasarjojen ja
lämpötaloustutkimusten avulla ar
vioidaan myös jäätalven kehitystä
viikkoja etukäteen. Uusimman satel
liittitekniikan tuottamisen kuvien tul
kintaa kehitetään jääpalvelun tar
peisiin. Laitoksella on valmiudet tar
jota palveluja myös Itämeren ulko
puolisille polaarisille merialueille.
Virtaus- ja sekoittumistutkimuksilla
haetaan ratkaisuja ympäristökysy
myksiin ja katastrofitilanteisiin. Näitä
tutkimuksia hyödynnetään myös tur
vallisuuspalvelussa merellä.
Fysikaalis-biologis-kemiallisilla
malleilla ennustetaan meren tilan ly
hyt- ja pitkäaikaisia muutoksia. En
nusteita käytetään selvitettäessä
merionnettomuuksien ja päästörajo
jen ympäristövaikutuksia.

Globaali muutos
Merentutkimuslaitos tutkii sekä pai
kallisia että giobaaleja ympäristö- ja
ilmastokysymyksiä, ilmastonmuutok
sia ja niiden vaikutuksia. Itämeren
tutkimusten lisäksi laitos etsii vas-

tausta siihen, miten meret vaikutta
vat maailmanlaajuiseen ilmastoon ja
miten polaarimerien ekosysteemi
toimii.

Ainetaseet
Itämereen kulkeutuu jatkuvasti sekä
luonnollista tietä että ihmisen toi
mesta erilaisia kemiallisia yhdisteitä,
kasviravinteita ja maa-ainesta. Niitä
poistuu virtauksissa, sitoutumalla
planktoniin ja kaloihin sekä ennen
muuta sedimentoitumafla pohjaan.
Näitä tapahtumia kuvataan merialueiden ainetaseilla.
Itämeren ainetaseiden selville
saamiseksi Merentutkimuslaitos tut
kii vedessä ja pohjassa esiintyviä
ravinteita, metalleja ja orgaanisia
yhdisteitä. Tavoitteena on ymmärtää
ilmiön lainalaisuuksia niin hyvin, että
Itämeren tilaa pystytään ennakoi
maan sekä asettamaan ja toteutta
maan meren suojelutoimenpiteitä.

Itämeren ekologia
Planktontutkimuksissa selvitetään
ravintoverkossa tapahtuvaa biolo
gista ja fysikaalista säätelyä, haital
listen leväkukintojen syntyä ja rehe
vöitymiseen liittyviä levien massa
esiintymisiä.
Merenpohjan ekologisilla tutki
muksilla selvitetään, miten pohjan
eliöstö (mikrobit ja eläimet) vaikuttaa
veden ja sedimentin väliseen ravin
teiden kiertoon ja miten pohjaeliöstö
reagoi Itämeren ympäristömuutok
sun.
Tutkimuskohteena ovat myös ih
misten aiheuttamat meriympäristön
muutokset. Ekologisten tutkimusten
tuloksia sovelletaan Itämeren tilan
seurannassa ja vesiensuojelussa.

..............................................................................

lulostavoitteiden toteutuminen
Merentutkimuslaitoksen keskeisiä yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita on mahdollisim
man hyvän tiedon tuottaminen meriympäristön tilasta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Tut
kimukseen pohjautuvan palvelutoiminnan tavoitteena on merenkulun turvallisuuden ja talou
dellisuuden parantaminen, ympäristöselvityksien tekeminen tarvittaessa sekä tiettyjen meriympäristön muutosten hälytys- ja valvontajärjestelmien ylläpito. Vuodelle 1996 on tulosta
voitteiksi sovittu kolme päätavoitetta, joita toteutettiin seuraavasti.
Palvelumenetelmien kehittäminen

O Jään kasvua ja sulamista kuvaava termodynaaminen osuus on saatu testauskuntoon. Tekninen val
mius hienohila-ilmakehämalliin sovitettavaksi on
saavutettu.

0 Laitos osallistui yhteensä kuuden EU-hankkeen to
teuttamiseen. Vuoden lopulla saatiin rahoituspää
tös kahdesta uudesta hankkeesta.

0 Laitos osallistui edellisten vuosien laajuudessa
Pohjoismaiden ministerineuvoston Riianlahtitutki
muksiin.

O Merialueiden aallokko-olojen luokitus on tehty. Eu
rooppalaista aallokkomallia on kehitetty Itämerelle
sopivaksi EU/ECAWOM-hankkeessa, joka päättyi
vuoden lopussa.

O Viidelle mareografille on asennettu uusi Milos 500
-pohjainen reaaliaikalaitteisto ja pintaveden lämpötilat saadaan Raahen ja Ruissalon mareografeilta.

0 Kaukokartoitusalalla oli vuoden 1996 alussa yksi
EU-hanke ja toinen käynnistyi 1.11.1996.
O Rekisterien tallennusmenetelmiä on kehitetty sedi
menttinäytteiden ja -analyysien dokumentoimisek
si sekä ympäristömyrkkytiedoille. Siirto- ja tarkis
tusrutiineja on kehitetty suunnitelmien mukaisesti.

O Toteutettiin Suomenlahtivuoden tutkimusohjelma
O Pohjoiselle Itämerelle on hankittu aaltomittari ja
sen mittaustulosten tiedottaminen on alkanut. Pal
veluja on kehitetty ja ne otetaan asteittain käyttöön
vuoden 1997 aikana.

ennakkosuunnitelmien mukaisesti.
Palvelutoiminnan ylläpito ja lisääminen

O Aallokko- ja vedenkorkeusselvitysten kokonais
O Loppuraportti monikanavaisen tutkan käyttömahdollisuuksista jääolojen seurannassa siirtyy vuoden 1997 loppuun MTL:stä riippumattomien datavaikeuksien vuoksi.

määrä on lisääntynyt. Yksinomaan aallokkoselvi
tysten määrä on lisääntynyt noin 50 % edellisestä
vuodesta.

O Petsoran- ja Karanmeren jääpalvelun hoitamiseen
O RADARSAT-tutkasatelliitin kuvia ei saatu Itämereltä talvella 1996, joten automaattisten tulkinta-algoritmien kehittäminen on siirtynyt vuodelle 1997.

tähtäävä kaukokartoitushanke ei saanut tarvitta
vaa yritystahon rahoitusta (TEKESin edellyttämä).

O Barentsinmeren biologiset ja hydrografiset tutkiO Kauppalaivoilla oli käytössä kolme leväkukintojen
seurantalaitteistoa, joiden mittaustulokset olivat
saatavilla laitoksen WWW-sivuilla.

mukset toteutettiin ja raportoitiin suunnitelmien
mukaisesti.

O Osallistuttiin Itämeren tilanteen selvitykseen tavoit
O NOAA-satelliittien kuvia vastaanotettiin koko vuoden ajan ja niistä valittiin levätiedotukseen sopivat
pilvettömät alueet.

O Laitoksen biologinen seurantatoiminta akkreditoitiin vuoden aikana.
Tutkimus- ja kehitystoiminta

O Julkaistujen tutkimusraporttien määrä oli 62, joista
referoiduissa sarjoissa 16.

teiden mukaisesti.

0 Toteutettiin Antarktinen tutkimusmatka.
0 Itämeren seurantaohjelma toteutettiin suunnitel
man mukaisesti, talvinäytteenotto Antarktismatkan
vuoksi vuokratulla aluksella.
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HENKILÖSTÖ

Tulot

Laitoksen henkilötyövuosimäärä v.
1996 oli 87,3 htv, joka jakaantui seu
raavasti
-vakinaiset
70 htv
-määräaikaiset 17 htv
-maksullinen
palvelu
0,3 htv

EU-rahoitus.
1,6mrnk
Maksut
palvelut 3,0 mmk
••

1995 v:nbudjetin
ylijäämä 4,1 mmk

d

Ulkopuolinen rahoitus
1996

Muut 0,4 mmk 1,2 mmk

Merentutkimuslaitoksella on Helsin
gin Itäkeskuksessa hallinnassaan n.
3000 neliömetrin yleisiltä markkinoil
ta vuokratut toimitilat. Lisäksi laitok
sen jääpalvelulla on n.100 neliön ti
lat merenkulkulaitoksen yhteydessä.

EU 1,6 mmk

Muut valtion
budjettivirastot
7,5 mmk

VARAI NHANKI NTA
JA -KÄYTTO

1996

Laitoksen toimintojen rahoitusta tuli
seuraavista lähteistä:

Johto
5,4 %

—

sisäiseaelut

—

—

Tutkijat 39,1 %

Kirjasto,
tietopalvelu
ja atk 8,7 %

—

—

—

Tutkimusavustajat,
laboratorio- ja
kenttähenkilöstö 29,4 %

Vakituisen henkilöstön
koulutustaso 1996

Tohtorit ja
lisensiaatit
11 henk.

tutkinto
27 henk.

Varsinaisten toimintamenojen koko
naiskäyttö oli 26,9 mmk,joten seu
raavalle vuodelle siirtyi 2,8 mmk.Ul
kopuolisesta rahoituksesta käytettiin
v. 1996 9,1 mmk, joten siirto seuraa
valle vuodelle oli 2,2 mmk.
Ulkopuolinen rahoitus 11,4 mmk ker
tyi seuraavista lähteistä:

—

—

0pistotaso’
6 henk.

1996 budjetin toimintamenot 29,7 mmk
vuoden 1995 toimintamenojen säästöt 4,1 mmk
maksullinen palvelutoiminta 3,0 mmk (arvio)
ulkopuolinen rahoitus 10,1 mmk*
työllisyysvarat ja korkeakouluopiskelijat 0,1 mmk
arvonlisävero 1,2 mmk
yht. 48,2 mmk

HENKILÖSTÖHALLINNOSSA jatket
tiin palkkausjärjestelmän uudista
mistyötä. Työilmapiirikartoituksen
jatkotyönä käynnistettyä yksikköpro
jektia jatkettiin. Työsuojelun toimintaohjelmaa valmisteltiin.
TALOUSHALLINNOSSA on jatket
tu uuden atk-järjestelmän käyt
töönottoa ja valtionhallinnon kirjanpi
touudistukseen liittyvää työtä.

TI ETOJÄRJ ESTELMÄT
JA -VERKOT
Vuoden 1996 aikana pyrittiin paran
tamaan atk:n tarjoamia palveluja.
Tutkimustulosten esittämiseen tarjot
tiin parempia kuvankäsittely- ja AV
välineitä sekä juliste-esitelmien te
koon ja www-sivujen kehittelyyn am
mattitaitoista apua. Vuoden aikana
otettiin testikäyttöön tietokantapalve
lin, johon asennettiin interbase- ja
notes-tietokannat. Projektisuunnitte
lun ohjelmiston koekäyttö aloitettiin.
Arandan remontin yhteydessä uu
distettiin laivan laboratorioiden tieto
liikenneverkkoa sekä tietokoneita.
Toimintamenojen käyttö
menolajeittain 1996
Investoinnit
6,5 %
Palveluiden
ostot 8,8 %
tarvk::t.,2

—

—

budjettivaltion piiriin kuuluvista 7,5 mmk, josta
Finnarp (KIM) 7,2 mmk
EU (5 projektia) 1,6 mmk
Pohjoismaiden ministerineuvosto 0,7 mmk
Nesslingin säätiö ja muut 0,4 mmk
arvonlisävero 1,2 mmk

L

Palkat

Laivan

Sotu- ja eläkevuokrat maksut 9,8 %
7,2 %
Matkat
2,6 %

)summasta 7,5 mmk on muilta valtion laitoksilta
(mm. KIM:ltä Finnarp määrärahaa 7,2 mmk).

—

7 henk.

Budjetoidut
toimintamenot
29.7 mmk

-.

mto

TOIMITILAT

Yo tai
peruskoulu
19 henk.

HALLI NTO

ulkopuolinen
rahoitus 9,8 mmk

Vakinainen henkilöstö on pääasias
sa virkasuhteessa. Lisäksi laitoksella
on työskennellyt 3 siviilipalvelumies
tä ja 2 työllistettyä. Sivutoimisia ve
denkorkeus-, jää- ja lämpötila-ha
vaitsijoita oli yhteensä 142 henkilöä.
Henkilöstön määrässä ei tapahtunut
olleellista muutosta edelliseen vuo
teen verrattuna.

Henkilöstörakenne

1996

Määrärahojen käyttö
tulosalueittain 1996
Meren liikkeiden,
jääpeitteen ja
lämpötalouden
tutkimukset
13,8 %z\
/.lIolIsten
/
iqcitdsten
Palvelutoimintaja
•fimi.t 111
:.
havaintomenetelmien
kehittärrnen

I

164%
Itämeren’

1
j ekologian

tutkimukset
13,7%

KIRJASTO JA
TIETO PALVELU

JULKAISUTOIMINTA
Merentutkimuslaitoksen julkaisutoi
minnassa tapahtui vuoden aikana
muutoksia. Laitoksen vanhan ja pe
rinteikkään sarjan Finnish Marine
Research, entiseltä nimeltään Me
rentutkimuslaitoksen ]ulkaisu/Havs
forskningsinstitutets Skrift, julkaise
minen päätettiin lopettaa. Sarjan en
simmäisen numeron: “Merentutki
muslaitoksen toiminta vuonna 1919”,
laatinut Rolf Witting ja viimeisen:
“Manninen, 1.: Microwave surface
backscattering and surface rough
ness of Baltic Sea ice” välissä ehti
kulua kokonainen ihmisikä, 76 vuot
ta.
Tämän, ns. laitoksen pääsarjan jul
kaisemisen päätyttyä MTL on kuu
den muun suomalaisen organisaa
tion kanssa tehnyt sopimuksen jul
kaisuyhteistyöstä, jonka tuloksena
on perustettu uusi tieteellinen, kan
sainvälinen sarja: Boreal Environ
ment Research. Laitoksen toinen jul
kaisusarja, raporttisarja Meri, jatkaa
uudistuneessa muodossaan ilmesty
mistään 4 6 numerona vuodessa.

Merentutkimuslaitoksen kirjasto ja
tietopalvelu antaa palveluja laitok
sen henkilökunnan lisäksi myös uI
kopuolisille tiedontarvitsijoille. Kirjas
to toimitti vuoden 1996 aikana asiak
kailleen n. 5100 lainaa tai kopiota,
joista n. 11% suuntautui laitoksen ui
kopuolisille. Tietopalvelun asiakaskunnan muodostivat sen sijaan vai
taosin ulkopuoliset asiakkaat: opis
kelijat, koululaiset, elinkeinoelämä,
tiedotusvälineet ja yksityiset kansa
laiset.Tiedonhakuja varten oli kirjas
tossa asiakkaiden käytettävissä kir
jaston omien kokoelmatietokantojen
Kirjat, Artikkelit ja Kausi ) lisäksi
useita cd-rom-viitetietokantoja, ku
ten Aquatic Sciences and Fisheries
Abstracts (ASFA), Arctic and An
tarctic Regions ja Meteorological
and Geoastrophysicai Abstracts.
Kirjastoon saapui vuoden aikana
kaikkiaan 591 aikauslehteä tai sar
jaa. Kokoelmien kasvu oli 1100 ni
dosta, jolloin vuoden lopussa koko
elmat käsittivät kaikkiaan n. 50 500
nidosta eli n. 875 hyllymetriä.

Kenttämatkat ja
Kenttämatkat

-

henkilötyöpäivät

Matkapäivät

Asemat

t/a Victor Buinitsky

23

SL, PL, VI

55

31

235

31

235

Helikopteriasemat
t/a Aranda
FINNARP 95-96
FINNARP 95-96
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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13
14
15
16
Laadunarviointi
Yhteensä

6

PL, SL

7

2

12

2

12

31
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3
5

Kapkaupunki-Helsinki
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SL
j
SL
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4

SL

2
8
7
9
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6
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5

SL
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SLVI
PLSL
SL
SL
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4
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5
8
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727
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4
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7
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O
6
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6
8
1
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MTL:n henkilöstö
henk. htpv

1996

Merialueet

12

12
1895

Vieraat
henk. htpv

17

901

2
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1
3
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18
1
2

8
7
20
24
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6
14
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5
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84
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14
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Merentutkimuslaitoksen
KANSAI NVÄLI N EN
YHTEISTYÖ

Merentutkimuslaitoksen kan
sainvälinen yhteistyö kohdistui
Itämeren ja polaarimerien yh
teistutkimuksiin ja uusien tutki
musohjelmien suunnitteluun ko.
alueiden vastaavien laitosten
kanssa sekä useiden kansain
välisten organisaatioiden toi
mintaan. EU:n tiedeohjelmat
ovat lisänneet merkittävästi yh
teistyötä. Merentutkimuslaitos
on kansallinen koordinaattori
EU:n MAST-tiedeohjeimassa.
Laitoksen tutkijat osallistuvat
myös muiden tutkimusohjel
mien toteuttamiseen.
Kansainvälisen merentutkimus
neuvoston (ICES) toimintaan
osallistuttiin useissa komiteois
sa ja työryhmissä. Samoin
osallistuttiin hallitusten välisen
meritieteellisen komission
(IOC) toimintaan sen eri komi
teoissa sekä kansainvälisen
tutkimusunionin (ICSU) toimin
taan.
Pohjoismaisen yhteistoiminnan
painopiste oli Suomen ja Ruot
sin välisessä jääpalvelussa ja
Pohjoismaiden ministerineu
voston eri työryhmien toiminnassa sekä neuvoston rahoitta
massa Riianlahden tutkimustoi
minnassa. Myös polaaritutki
mus Antarktiksella ja PohjoisAtlantilla tapahtui pohjoismai
sena yhteistyönä.
Venäläisten laitosten kanssa on
tehty yhteistyötä Suomenlah
den jääpalvelussa ja tilan seu
rannassa sekä Barentsinmeren
ympäristötutkimuksessa. Lisäk
si vuonna 1996 on ollut kiinteää
yhteistyötä venäläisten ja viro
laisten tutkimusryhmien kanssa
Suomenlahtivuoden puitteissa.
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