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oden 1997 mer
Jtsevin tapahtu
ma Merentutki
muslaitokselle oli laitosta koskevan kan
sainvälisen arvioinnin julkistaminen ja sitä
seuraavien toimenpiteiden jatkovalmiste
lu. Arviointiryhmä totesi laitoksen työn
laadun hyväksi sekä tutkimuksessa että
palvelutoiminnassa. Ryhmän arvion mu
kaan laitoksen tehtäväalue on erittäin laaja
suhteessa käytettäviin voimavaroihin, jo
ten ryhmä päätyi suosittamaan tutkijaka
pasiteetin lisäämistä. Arviointiraportti si
sältää myös runsaasti muita suosituksia,
jotka toteutettuina vahvistaisivat suoma
laista merentutkimusta ja kehittäisivät toi
mivaa yhteistyöverkkoa. Liikenneministe
riö asetti keväällä 1997 työryhmän, joka
analysoi arviointiraportin ja siitä annetut
lausunnot sekä teki suositukset jatko
toimenpiteiksi. Suositusten toteuttaminen
aloitetaan jo vuoden 1998 aikana.
Vuoden aikana on laajennettu tiedotustoimintaa mm. aallonkorkeuksista pohjoi
sella Itämerellä, elokuusta lähtien on an
nettu päivittäin myös aallokkoennusteita.
Meriturvallisuusohjelman mukaisesti han
kittu Selkämeren sääpoiju on toiminut tes
tikäytössä syyskauden joulukuuhun asti.
Jääeimusteiden ennustusjaksoa on piden
netty 4-5 vuorokauteen. Kesän sinileväku
kinta oli poikkeuksellisen runsasta ja sitä
varten jo aikaisemmin perustettu tiedotusjärjestelmä Internetissä sai erittäin runsaas
ti kyselyjä. Leväseurannan havainto- ja tie
dotusjärjestelmää laajennettiin vuoden ai
kana mm. yhteistyösopimuksella Silja Li
nen kanssa.

Tutkimustoiminnassa laajojen kansain
välisten hankkeiden osuus lisääntyi vuo
den aikana merkittävästi. Lisäys oli voi
makkainta fysikaalisissa tutkimushank
keissa, jotka kohdistuvat talviolojen selvit
tämiseen ja kaukokartoituksen hyväksi
käyttöön. Mittava Pohjoismaiden ministe
rineuvoston Riianlahtihanke saatiin pää
tökseen. Suomen Akatemian ja muiden ra
hoittajien käynnistämä Biodiversiteettioh
jelma alkoi vuonna 1997. Merentutkimus
laitos osallistuu siihen planktonlevästön
lajidiversiteettitutkimuksifia. Laitoksen ar
vioitsijat suosittelivat erityisesti mallitutki
musten lisäämistä kaikilla laitoksen toi
minta-alueilla. Vuoden aikana on yhteis
työssä Ilmatieteen laitoksen kanssa kehi
tetty edelleen meri-ilmakehämallia sekä
monipuolistettu Itämeren ekologista mal
lia.
Vuoden aikana saatiin aikaan pysyvä
ratkaisu Suomen Etelämannertutkimuksen
järjestelyissä. Tutkimushallinnon päävas
tuu on opetusministeriön nimeämällä
koordinointiryhmällä ja tutkimusrahoituk
sesta vastaa Suomen Akatemia. Merentut
kimuslaitos vastaa pysyvästi vuoden 1998
alusta näiden tutkimusten logistiikasta.
Ratkaisu selkiinnyttää toimintaa ja mah
dollistaa työn pitkäjänteisen suunnittelun.
Kokonaisuudessaan vuosi 1997 on tuo
nut uusia linjauksia, entistä parempia pal
veluja ja uusia tutkimushankkeita laitok
sen toimintaan. Näistä lähtökohdista on
hyvä jatkaa.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ÖVERDIREKTÖREN HAR ORDET
n avgjort viktigaste hän
delsen för Havsforskning
sinstitutet år 1997 var pub
liceringen av en internationeli evaluer
ingsrapport om insfitutet samt det fort
satta arhete som denna rapport ledde
till. Evalueringsgruppen konstaterade
att kvalitn på institutets arbete är god
både vad forskning och tjänsteutbud be
träffar. Gruppen ansåg att verkets upp
giftsområde, mcd hänsvn till resurserna,
är mycket vidsträckt och rekommende
rade därför att forskarkapaciteten utö
kas. Rapporten innehåller även ett stort
antal andra rekommendationer, som,
om de förverkiigas, är ägnade att stärka
den finska havsforskningen och skapa
ett fungerande samarbetsnät. Våren
1997 tiilsatte trafikministeriet en arbets
grupp mcd uppgift att analysera rap
porten och utlåtandena om den, varefter
den förväntades inkomma mcd rekom
mendationer till fortsatta åtgärder. Re
kommendationerna börjar genomföras
redan 1998.
Under året har informationen om bl.a.
våghöjderna i norra Ostersjön utökats
-

och från böijan av augusti har även dag
liga vågprognoser givits. Den i Botten
havet utlagda väderleksboj som krävs i
det sjösäkerhetsprogram som statsrädet
antagit testades under hösten fram till
början av decemher. Den tidsperiod
isprognoserna omfattar har förlängts till
4-5 dvgn. Under sommaren förekom en
exceptioneflt riklig algblomning och vår
alghlomningsinfo på Internet besöktes
då särskilt ofta. Under året utvidgades
monitoreringen av algblomningarna
bl.a. genom ett samarbetsavtal mcd Silja
Line.
Inom forskningen ökade antalet breda
internationella projekt markant. Främst
märktes ökningen inom den fysikaliska
forskningen i fråga om projekt för studi
um av vinterförhållanden och nyttjande
av fjärrobservationer. Under året slut
fördes det stora Rigahuktsprojektet, som
finansierats av Nordiska Ministerrådet.
Ett biodiversitetsprogram, startat av
Finlands Akademi och andra finansiä
rer, påhörjades. Havsforskningsinstitu
tet deltar i programmet mcd forskning i
planktonalgernas artmångfald. 1 sin rap

port rekommenderade evalucringsgrup
pen framför alit att modellforskningen
utökas inom institutets samtliga verk
samhetsområdcn. Under året har insti
tutet vidareutvecklat en hav-atmosfär
modeil i samarhetc mcd Meteorologiska
institutet och diversifierat sin ekologiska
modeli för Östersjön.
Är 1997 lyckadcs man åstadkomma en
varaktig lösning bcträffande Finlands
engagcmang i Antarktisforskningcn. En
av undcrvisningsministeriet utsedd ko
ordineringsgrupp har nu ansvar för
forskningens a dministration, Finlands
Akademi för finansieringcn och Havs
forskningsinstitutet, scdan hörjan av
1998, för forskningslogistiken, vilket
även återspcglas i institutcts budget.
Lösningen underlättar arbetct och möj
liggör mer långsiktig planering.
1 sin heihet innebar 1997 att nya vcrk
samhetslinjer utstakades, serviccn för
bättrades och nya forskningsprojckt
startadcs. Detta ger en god utgångs
punkt för vår fortsatta verksamhct.

DIRECTOR’S OVERVIEW
e most significant evcnt of
he year 1997 for the Finnish
/
Institute of Marine Rcsearch
was the publication of the international
evaluation relating to the Institute and
the conscqucnt dcvclopment of activi
ties. The group undertaking the evalua
tion rclcased a report praising the high
quality exemplified hy the Institute both
in rcsearch and service. According to
the evaluation the responsibilities of the
Institutc cover an extrcmely wide spcc
trum in relation to the allocatcd re
sourccs, this lcd the group to rccom
rnend additional researching capacity.
The rcport contains pienty of othcr rec
ommcndations which if executcd would
consolidatc Finnish marine rescarch and
dcvclop a smoothly funcfional nctwork.
In the spring of 1997, the Ministry of
Transport and Communications gave a
working group the task to analysc the
report and the statements given about ii
and to propose furthcr acfion. The first
of thcsc recommendations will he im
plcmcnted in 1998.
In the ficld of serviccs, information re
lating to wavc heights in the northern
Baltic Sea have been cxpanded and pre
/

dictions rclating to the hcight of waves
have bccn provided daily. The Bothnian
Sea weathcr huov, purchascd in accor
dance with the Government’s Maritime
Safety Programme, has hecn active for
test purposcs from Scptcmber until Dc
cembcr. The ice prediction period has
bccn lengthcncd to covcr 4-5 davs. Al
gal blooms of the summer wcrc cxccp
tionally abundant and the Internet in
formation system already cstahuished
received many cnquirics. The obscrva
tion and information systcm for aigal
monitoring was expanded during the
ycar, including signing a cooperation
agreement with Silja Line.
The proportion of largc-scalc interna
tional projects in the arena of research
was significantly incrcascd over the
ycar. The incrcase was grcatest in physi
cal rescarch projccts which wcrc aimed
at analysing wintcr conditions and util
ising rcmotc sensing. A significant
Nordic Council of Ministcrs project in
the Gulf of Riga was completcd. The
biodiversity program initiatcd by the
Finnish Academy and othcr investors
was bcgun in 1997. The Finnish Institutc
of Marine Rescarch will participate iii it

through rescarch into the diversity of
plankton algac spccies. The evaluators
of the Institute parhcularly recommcnd
cd an increase in model studies in all
operational areas of the Institute. The
sea/atmosphcrc modcl was devclopcd
furthcr during the ycar in cooperation
with the Finnish Mctcorological Insti
tutc and the Baltic Proper ecological
model has bccn expandcd.
A pcrmancnt solution was found dur
ing 1997 as rcgards arrangcments relat
ing to Finnish Antarctic rcscarch. The
main responsihility of rcsearch adminis
tration is shouldercd by the coordina
tion group appointcd by the Ministry of
Education whilst the Finnish Academy
is in charge of funding. The Finnish In
stitutc of Marine Rcsearch is assigncd
the responsibility conccrning the logis
tics relating to this rcscarch as of the bc
ginning of 1998. The solution clarifies
operations and cnahlcs the long-tcrm
planning of opcrations.
On the whole the year 1997 has
hrought new trcnds, improvcd serviccs
and new rcsearch projects into the oper
ation of the Institutc. They providc a
good starting block for the future.
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Eija Rantajärvi ja Juha-Markku Leppänen

Kuuma kesä nosti
ongelmat pinnalle
sinilevä peitti
Itämeren

oukokuu oli keski
ääräistä kylmem
pi ja tuulinen, mikä
pitkitti ii evien ja panssarisiima
levien keväistä kukintaa. Kylmää
kevättä seurasi poikkeuksellisen
pitkä hellejakso, joka sai sinilevät
voimakkaaseen kasvuun koko Itä
merellä. Keltaiset ja vaaleanviher
tävät laaja-alaiset sinilevälautat ii
maantuivat Suomenlahdelle ta
vanomaista aikaisemmin heti hei
näkuun alussa. Sinilevien pintaku
kinnat kattoivat pian koko Suo
menlahden, ulkosaaristosta Viron
ja Ruotsin aluevesille sekä Saaris
tomerelle. Päälajina oli myrkylli
nen Nodularia spunhigena, mutta
myös muita sinilevälajeja esiintyi
runsaasti (Aphanizomenon spp.,
Anabaena spp.). Heinäkuun puolen
välin jälkeen koko varsinainen Itä
meri oli sinilevälauttojen peitossa,
pian myös avoin Selkämeri Kris
tiinankaupungista etelään. Erityi
sesti Suomenlahdella kukintoja
ajautui runsaasti saaristoon ja ran
nikolle, missä ne haittasivat suu
resti vesien virkistyskäyttöä. Hei
näkuun loppupuolella tuulet se
koittivat leviä vesimassaan, mutta
sään tyynnyttyä elokuun alussa
voimakkaat sinileväkukinnat jat
kuivat jälleen. Laajat kukinnat
loppuivat vasta aivan elokuun lo
pulla.

-

Kesän 1997 sinileväkukinnat olivat
poikkeuksellisen voimakkaat. Itämeren
pintaa eivät koskaan aiemmin ole peit
täneet yhtä laajat levälautat. Suomen
lahdella myrkyllisiä levälauttoja ajau
tui runsaasti rannnoille ja monet ihmi
set saivat myrkytysoireita. Kaksi koiraa
kuoli juo tuaan siniteväpitoista vettä.

Leväkukinnat kertovat
Itämeren tilasta
Levien voimakkaat massaesiinty
miset kertovat Itämeren rehevöi
tymisestä. Tänä kesänä sedimen
tistä vapautuneet ravinteet, eli
meren sisäinen kuormiftis, ruokki
vat avomeren sinileväkukintoja.
Suolaisen vesikerroksen voimis
tuminen Suomenlahden syvänne
alueilla tehosti hapen vähenemistä
pohjan läheisessä vedessä, jolloin
sedimentistä vapautui sinne sitou
tunutta fosforia. Vapautunut fos
fori ja lämmin sää voimistivat sini
levien kasvua. Pitkä ja tyyni hellejakso nosti levät pinnalle ja laajat

levälautat peittivät meren. Vuo
den 1997 happitilanteesta kerro
taan tarkemmin sivulla 12.
Pohjasedimentin ravinnevaras
tot ovat kertyneet pitkien aikojen
kuluessa maalta peräisin olevista
lähteistä. Leväkukintojen hillitse
miseksi tulee meren ravinnekuor
maa vähentää. Sen vaikutukset
näkyvät avomerellä kuitenkin hi
taasti, vuosien viiveellä.

Myrkyllisiä leviä ja
levämyrkkyjä tutkitaan
Matkustajalaivoilla automaattises
ti kerätyillä vesinäytteillä seurattim myrkyllisten levälajien esiin-

A

tyrnistä. Näytteistä analysoitiin le
vämyrkkyjä uusilla menetelmillä
sekä Merentutkimuslaitoksen että
Suomen ympäristökeskuksen la
boratoriossa. Matkustajalaivoilla
kerätyt näytteet mahdollistivat
kattavan levämyrkkyjen testauk
sen koko varsinaisen Itämeren
alueella. Vuoden 1997 sinileväku
kinnat olivat myrkyllisiä (nodula
riini-niminen maksamyrkky) sekä
varsinaisella Itämerellä että Suo
menlahdella. Sinilevämyrkytykset
työllistivät erityisesti HYKSin
myrkytystietokeskusta, jonka tie
tojen mukaan yli 30 ihmistä sai
selkeitä levämyrkytysoireita.

Leväseurannan uudet
tuulet
Automaattiset levämittaukset jat
kuivat Helsingin ja Travemunden
välillä matkustaja-alus Finnjetillä.
Mittaukset aloitettiin Helsinki-Tailinna reitiltä Wasa Queen -aluksel
la yhteistyössä Uudenmaan ym
päristökeskuksen, Helsingin kau
pungin ympäristökeskuksen ja Vi
ron merentutkimuslaitoksen kans
sa.
Leväkuköitojen seurantaan osal
listuvat ympäristöviranomaisten
lisäksi myös rajavartiolaitos ja me
rivartiosto, jotka raportoivat ha

OOOOO.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI

Lctajcit sinile
i’äiautat peit
tivät Suomen—
lahden hellekesänä 1997.

Stora aig

btomnningar 1
Finska i’iken
den heta soisi—
inaren 1997.
Wide
cyanobacteri
cii biooms in
the Gtilfof
Finland in the
hot sunmnier oJ
1997.

vainnoistaan Merentutkimuslaitokselle. Perustietoa sinileväku
kinnoista kerätään tutkimusaluk
sula. Tutkimusalus Aranda teki
heinäkuussa Suomenlahdelle kan
sainvälisen tutkimusmatkan. Mat
kan yhtenä tavoitteena on arvioi
da ihmisen toiminnasta aiheutu
van ravinnekuorman ja luonnon
oman ravinnekierron merkitystä
sinileväkukintojen synnyssä.

Laiiavhtiö Siija Line lahjoitti Me
,-entutkinttistaitokselle vuoden lo—
pitlict iniljoonct iizarkkaa oscoici
yhtiön v,npäristöohjelnzan. Lahjarahan avulla teliostetaan tevätut
kimusta ja pntannetacui Itäinereiz
tilan tiecIostustoiini,itctci.

Keski-Euroopan tulvat
kuormittivat Itämerta

vien määrää tulvajokien suiden lä
histöllä, mutta laajempia poik
keuksellisia leväkukintoja ei muo
dostunut.

Loppukesällä Keski-Euroopan
runsaat tulvat toivat eteläiselle Itä
merelle ylimääräisen annoksen se
kä ravinteita että ympäristömyrk
kyjä. Niiden vaikutukset näyttävät
jääneen melko paikallisiksi. Ra
vinnekuorma lisäsi planktonle

The ferry conipanv Silja Line clo
natecl 1 niillion FIM within the
Jrcnne of their envitoninental
program. The donation will be
used to intensifv the snidv of cii
gae and to i,nproi’e the i19’orlltcttion on the state of the Baltic Sen.

Pro biemen stiger upp till ytan
p.g.a. het sommar Östersjön täckt
av algbtornningar

Hot summer raiseil the problems
to the surface cyanobacterial
blooms covered the Baltic Sea

-

År 1997

gay den ovaniigt långa
varma perioden upphov till en
rekordartad algblomning i Ös
tersjön. Aigemas giftighet testa
des genom vattenprover som
insamiades av ett fiertal färjor.
Det bekräftades att blomningar
na i hela Östersjöområdet var
giftiga. Vid finska kusten upp
visade många människor symp
tom på förgiftning och två hun
dar dog efter aft ha druckit alg
förgiftat vatten.
Havsforskningsinstitutet lät
fiera färjor i östersjötrafik utföra
automatiserade mätningar.
Mätningarna mellan Helsing
fors och Tallinn gjordes i sa
marbete med två finska miljö

cenftaler och det estniska havs
forskningsinstitutet. Informa
tion om algblomningen fanns
tillhands
WWW
på
(algaline.fimr.fi) praktiskt taget
i realtid.
Sensommarens översväm
ningar i Centraleuropa ledde
till att södra Östersjön belasta
des av extra näringsämnen och
andra skadliga änmen. Prelimi
nära resultat ger dock vid han
den att skadorna begränsades
till kustområdena i flodmyn
ningarnas närhet.

ViU årssktftet erhöil Hai’sforsk
ningsinstitutet 1 milj. nk i donn—
tion av Sitja Line soin ett led i te—
cleriets mitjöprogram. Meti hjälp
av donationen koti instittttet he—
drivn effektivcire atgforskning och
Jörhätura inforinationen om Os—
terjöns tillstånd.

-

In 1997 the exceptionally long
warm period built up the occur
rence of cyanobacterial blooms
to be the most extensive ever
recorded in the Baltic Sea. The
toxicity of cyanobacterial
blooms was tested from water
sampies collected ahoard fer
ries, and they were verified to
be toxic in the entire Bal%c Sea
area. In the Finnish coastal ar
eas many people suffered from
svmptoms of intoxication and
two dogs died after drinking
water containing cyanobacte
ria.The Finnish Institute of Ma
rine Research carried out auto
mated measurements aboard
several ferries crossing the

A

Baltic Sea. The measurements
hetween Helsinki and Tallinn
were made with the co-opera
tion of two Finnish coastal envi
ronmental institutes and the Es
tonian Institute of Marine Re
search. Practically real-time in
formation on algal blooms was
available on WWW -pages (al
galine.fimr.fi).At the end of the
summer the flooding of rivers
in Central Europe loaded the
southern Baltic Sea with extra
nutrients and harmful sub
stances. According to the pre
liminary results, these effects
were limited to the coastal areas
in the vicinity of the river
mouths.

.
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Harri Kuosa & Ari Laine

Itämeren tulokaslajit
kuriositeeteista
ongelmaksi?

—

Itameret syn
yivät miljar
deja vuosia sit
ten, mutta Itämeren allas oli vielä
20000 vuotta sitten mannerjään
peittämä. Jään vetäytyessä sen
reunaan syntyi makea Baltian jääjärvi, jossa eli oma kylmiin oloihin
sopeutunut makean veden lajis
tonsa. Tältä ajalta Itämereen on
jäänyt useita ns. reliktilajeja (mm.
jäännehalkoisjalkaisäyriäinen, vai
kokatka, kilkki ja härkäsimppu).
Nykyinen murtovesivaihe alkoi
vasta noin 7 000 vuotta sitten.

Vaativa ja vaihteleva
elinympäristö
Itämeren vesi on murtovettä, mikä
merkitsee sitä, että veden suolapi
toisuus on pienempi kuin valta
merissä, mutta korkeampi kuin
makeissa vesissä. Murtovesi on fy
siologisesti vaikea ympäristö
eliöille, jotka ovat yleensä sopeu
hmeet elämään joko valtamerissä
tai makeissa sisävesissä. Lisäksi
äärevät lämpötilaolot estävät
useimpien Itämeressä vierailevien
lajien vakiintumisen.
Itämeren pintaveden suolapitoi
suus on etelässä 6-7 % (noin 1/6
valtameren suolaisuudesta), kun
se Suomen- ja Pohjanlahden peru
koissa on lähes makeaa. Siksi me
rialueemme lajisto vaihtelee luon
taisestikin paljon. Monien merila
jien kuten turskan, rakkolevän ja
sinisimpukan levinneisyys kuvas
taa lajien mereistä alkuperää, kun

Itämeri on valtameriin verrattuna hyvin
nuori meria lue. Nykyiset lajit ovatkin
saapuneet Itämereen vasta viimeisen
jääkauden jälkeen. Vuosituhansien aika
na on yrittäjiä ollut moninkertaisesti
tämän hetkiseen lajistomäärään verrat
tuna, mutta vain harvat tajit ovat so
peutuneet Itämeren vaativiin oloihin.

taas esimerkiksi kuhan makeaan
veteen sopeutumista. Eräät lajit
myös laajentavat edelleen elinaluettaan. Esimerkkinä tällaisesta
lajista on mereinen mikroskooppi
nen panssarilevä Prorocentrunz mi
nimum, jonka pohjoisin esiintymä
oli vielä 1984 Gotlannin tienoilla.
Merentutkimuslaitoksen levä
seurannan (Alg@line) mukaan laji
on levinnyt viime vuosina myös
Suomenlahdelle. Leviämisen syy
nä voi olla Itämeren kasvanut ra
vinnetaso. Kyseisen panssarilevän
on ilmoitettu erittävän tevämyrk
kyjä.

Muuttoliike Itämereen
on kasvamaan päin
Merialueellemme on siis tullut ai
kojen kuluessa lukuisa määrä
uusia lajeja. Leviämisreitteinä ovat
toimineet luontaiset reitit kuten
merivirrat, Itämereen laskevat ve

sistöt sekä linnut. Viime vuosisa
toina ovat lajien leviämismahdol
lisuudet huomattavasti parantu
neet. Uusia leviämisreittejä ovat
tarjonneet etenkin laivojen pohjat,
painolastivedet ja erilaiset tarkoi
tukselliset tai tahattomat istutuk
set. Laivaliikenteen voimakas li
sääntyminen, alusten koon kasvu
(ja samalla painolastiveden mää
rän lisääntyminen) sekä yhä no
peammat alukset kiihdyttävät la
jien kulkeutumista uusille alueille.
Pelkästään painolastiveden muka
na matkannee maailman merillä
joka hetki tuhansia lajeja. Arvioi
daan, että uusille alueille kulkeu
tuneista lajeista 5-10 ¾ kykenee
sopeutumaan ja lisääntymään,
näistä edelleen 10 ¾ voi runsastua
merkittävästi. Lajien onnistunee
seen leviämiseen tarvitaan yleensä
monta onnekasta yhteensattumaa.
Mutta periaatteessa yksikin paino
vesilasti riittää siirtämään lajin
vaikkapa mantereelta toiselle, mi
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kä tekee ennustamisen vaikeaksi.
Useat levät muodostavat lepo
muotoja, jotka selviävät kuukau
sia pimeässä, mikä lisää näiden le
välajien leviämistodennäköisyvt
tä.
Valtamerialueilla erityisesti vilk
kaat satamakeskukset ovat riskialueita ja paikoitellen alkuperäi
nen eliöstö on jopa saanut väistyä
tulokkaiden tieltä. Esimerkkeinä
vakavista ja suuria ekosysteemejä
järkyttäneistä leviämisistä valta
merten yli ovat vaeltajasimpukka
Pohjois-Amerikan suurissa järvis
sä ja Mnenziopsis-kampamaneetti
Mustalla merellä.

Satunnaiset vierailijat
Useimmat ihmisen mukana Itäme
reen kulkeutuneet lajit jäävät sa
tunnaisiksi vierailijoiksi, sillä ne
eivät pysty lisääntymään merialu
eellamme. Pitkään ja varsin usein
vieraillut laji on Kaakkois-Aasian
merialueelta kotoisin oleva villa
saksirapu. Useita kalalajeja on is
tutettu joko meille tai läheisille
merialueille, mutta harva niistä on
vakiintunut. Tutuimpia esimerk
kejä lienevät ankerias ja kirjolohi.
Kirjolohta tavattiin aikaisemmin
lähinnä kalanviljelylaitoksilta ka
ranneena, mutta nykyisin yhä
useammin istukkaana.

Vieraat lajit järkyttävät
tasapainoa
Vieraslajit muodostavat uhan eko
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Cercopagis pengoi. Eläin (aikuisena
noin 4 mm) kuvattuiui mikroskoop—
ista. Eläimen pää on ylhäällä vasem
malta (silmä näkyy mustana), oikeal
la on sikiökammio, jossa imtnat kehit

tyvät. Alhaalla oikealta kuvan utkop—
uolette ulottuva usean millimetrin
mittainen piikki, josta lajin tunnistaa
helposti pienelläkin suurennoksella.
Cercopagis pengoi. Djuret (som vux
en ca 4 mm lång) sett i muikroskop.
Uppe till vänster s)’Izs httvudet (den
svartafläcken är ögat), till höger Jos
terkctmniaren (clät äggen utvecklcts).
Nere till höger enfiera inilliineter
lång tagg som sträcker sig ytter om
bilden. Taggen gör det lätt att identi
fiera arten även vid
ing.
smärreförstor

Cercopagis pengoi. The animal

(ctclult about 4 mm long) cts seen iii
microscope. The head is sitt,ated on
the ttpper left (the eye is seen as a
black area) and the ephippimn (the
chwnberJor developing eggs) is sUu
ated on the right. A long spine (sever
al inillimeters) reaches ot,tside the
pieture down might. The species can
he easilv iclentifiecl by this spine with
the aid oJeven cm smnall magnificcmtion.

systeemin tasapainolle, varsinkin
jos uusi laji kykenee sopeutumaan
vallitseviin oloihin ja lisäänty
mään tehokkaasti. Tulokaslaji on
aina vuorovaikutussuhteessa ym
päristöönsä ja saattaa muuttaa esi
merkiksi ravintoverkon suhteita,
mikä pahimmillaan johtaa jonkin
alkuperäisen lajin taantumiseen
tai häviämiseen. Itämeren harva
lukuisesta lajistostakin itseasiassa
kymmenet lajit ovat viimeaikaisia
tulokkaita, useimmat tahattomasti
ihmisen mukanaan tuomia. Venei
lijöiden hyvin tuntema PohjoisAmerikkalaista alkuperää oleva
merirokko (Batanus iniprovisus) on
levinnyt Itämereen vasta 1800-lu
vun lopussa ilmeisesti laivaliiken
teen mukana. Laji on nykyisin ta
vallinen ja esiintyy paikoin hyvin
nmsaana koviin pintoihin kiinnit
tyneenä. Huolimatta siitä, että la
jia jo pidetään luonnollisena osana
Itämeren ekosysteemiä, se lienee
aikanaan muuttanut voimakkaasti
rannikkoalueiden kovien pohjien
yhteisörakenteita. Viimeaikaisiin,
1990-luvulla ensi kerran meri
alueillamme havaittuihin, runsastuviin lajeihin kuuluvat peto-

Marenzelleria eiridis (Polyctzaeta).

vesikirppu Cercopagis pengoi, halkoisjalkainen Hemirnysis anomata ja
vaeltajasimpukka Dreissena poly
inorpha. Pohjois-Amerikkalaista
väriä tuo uusi monisukamato, Ma
renzelleria viridis.

Petovesikirppu likaa
pyydyksiä
Kaspianmeren alueelta kotoisin
olevan petovesikirpun (Cercopagis)
leviämistä on seurattu tiiviisti
alusta lähtien. Ensimmäiset ha
vainnot tehtiin Riianlahdelta 1992,
mutta Merentutkimuslaitoksen
näytteitä uudelleen tutkittaessa se
löytyi samana vuonna Suomen
lahdelta otetusta näytteestä.
Vuonna 1996 Kotkan edustalla ja
1997 pääkaupunkiseudun rannik
koalueella petovesikirput likasivat
kalanpyydyksiä takertuessaan

koukkumaisesta perästään havak
seen. Merentutkimuslaitoksen viime kesän seurantamatkalla lajia
tavattiin koko eteläisellä rannikko
alueellamme. Tulevina vuosina ai
otaan tutkia mm. petovesikirpun
fysiologiaa eli miten laji on sopeu
tunut Itämeren oloihin sekä joh
tuivatko viime vuoden laajat mas
saesiintymät vain poikkeukselli
sen lämpimästä kesästä. Peto
vesikirpun asema ravintoverkossa
on vielä huonosti tunnettu. Lajin
massaesiintymät viittaavat siihen,
että kalat eivät pysty saalistamaan
sitä tehokkaasti, mikä saattaa hei
jastua myös kalakantojen kehityk
seen.

Atlantin yli Itämereen
Pohjois-Amerikan jokisuualueilta
Eurooppaan painolastivesien mu
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kana kulkeutunut monisukamato
(Marenzetleria) havaittiin ensi ker
ran Itämeressä vuonna 1985. Suo
men rannikkoalueet laji saavutti
vuonna 1990, jolloin se löytyi
Hangon Ivärmmnnestä. Nykyisin
tätä lähinnä saaristoalueen peh
meillä pohjilla elävää monisuka
matoa tavataan jo melko yleisesti
itärajalta aina Selkämerelle. Ensihavainnot Perämereltä tehtiin
poikkeuksellisesti avomerialueelta
Merentutkimuslaitoksen pohja
eläinseurantamatkalla vuonna
1996. Laji näyttää nyt asettuneen
pysyvästi rannikoillemme. Eteläi
sellä Itämerellä ja Riianlahdella
tästä monisukamadosta on pai
koin tullut hallitseva pohjaeläinla
ji. Suomen merialueilla sen määrä
on pysynyt melko pienenä laajasta
levinneisyydestään huolimatta.
Eteläisellä Itämerellä, missä lajia
esiintyy hyvin runsaasti, on todet
tu samanaikaista muun pohjaeläi
mistön taantumista. Ravinnonkäy
töltään laji oletettavasti kilpailee
alkuperäislajiston kanssa. Syvälle
pohj aliejuun kaivautuvana lajina
se voi vaikuttaa pohjan sekoittu
miseen ja siten myös ravinteiden
siirtymiseen pohjan ja veden välil
lä.
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Itämeri muuttuu
koko ajan
Vakiintuneista tulokaslajeista
näyttää tulleen osa Itämeren muu
tosprosessia. Ne voivat kuitenkin
haitata Itämeren hyvinvointia joko
suoraan tai epäsuorasti. Valtame
ristä tiedetään useita tapauksia,
joissa myrkyllinen planktonleväla
ji on levinnyt laivojen painolasti
vesien mukana uudelle alueelle.
Ekosysteemi voi myös yksipuolis
tua uuden lajin syrjäyttäessä van
hat lajit. Geologisesti nuorena ja
suhteellisen harvalajisena meri
alueena Itämeri muuttuu luontai
sestikin, mikä saattaa tehdä sen
alttiimmaksi uusien lajien asettu

miselle.
Laivojen painolastivesiä pide
tään nykyään merkittävimpänä la
jeja levittävänä tekijänä, mikä
mahdollistaa siirtymisen luontais
ten leviämisesteiden yli. Itämeren
kohdalla tämä tarkoittaa yhteyk
siä toisiin murtovesiympäristöi
hin, joiden välillä ei muuten olisi
leviämisreittiä. Tehokkain tapa es
tää tahattomat leviämiset on suo
rittaa painolastiveden vaihto avo
merialueella, missä suolaisuus
poikkeaa mahdollisimman paljon
lähtö- ja määräpaikan oloista. Pai
nolastiveden ottoa tulisi myös
välttää matalilla ja kuormitetuilla
alueilla, jottei pohjalietettä ja -eläi
mistöä tai esimerkiksi haitallisia
planktonlajeja siirtyisi tankkeihin.

Matti Perttilä

Ympäristö
myrkyt
Itämeren
sedimenteissä
Itämeren sedimenttien eli pohjakerros

Äbstrakt
Så kallade fränimande arter fö
rekommer över hela Östersjön.
De fiesta av dessa arter är emel
lertid tililäifiga, eftersom de inte
kan fortplanta sig i brackvatten.
För det mesta är det fråga om
marina eller färskvattenarter,
som har spritt sig med fartyg
och deras barlastvatten eller
som avsiktligt eller av en hän
delse överförts till Östersjön.
Vissa arter kan bli varaktiga. De
fiesta är ofarliga med tanke på
ekosystemet, men vissa kan va
ra ovälkomna. Det har inkom
mit rapporter om att giftiga

So called alien species are a
common feature in the Baltic
Sea. However, most of these
species are only temporary in
habitants as they cannot repro
duce iii brackish water environ
ment. They are mostly either
marine or fresh water species,
which have dispersed by the
means of ships, their ballast wa
ters or ffiey can be accidentally
or intentionally transferred to
the Baltic Sea. Some species may
become permanent. Most of
them are harmless regarding the
ecosystem, but some species
may be unwanted. Toxic micro

tumien tilaa selvitettiin kansainväli
sellä tutkimusmatkatla vuonna 1993

mikroskopiska aiger, som före
kommit i vilande stadier i farty
gens barlasttankar, har spritts i
oceanmiljö. Lvckligtvis har inget
fali tills vidare kunnat doku
menteras i Östersjön. Vattenlop
pan, som härstammar från
Kaspiska havet, observerades
för första gången i Rigabukten.
Nu är den ett djurplankton som
förekommer i stort antal och
över stora områden i Finska viken. En nordamerikansk havs
borstmask, Marenzetteria viridis,
har också spritts till Ostersjöns
mjuka bottenskikt.

Abstract
scopic algae have been reported
to disperse in oceanic environ
ment as resfing stages in the bal
last water tanks. However, there
is luckily not yet a documented
case in the Baltic Sea. The pelag
ic cladocera, Cercopagis pengoi,
which originates from the
Caspian Sea, was first reported
from the Gulf of Riga and now
it is a widely distributed and
abundant zooplanktonic animal
in the Gulf of Finland. A North
American polychaete, Marenzel
lena einidis, has also been dis
persed to the soft bottoms of the
Baltic Sea.

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

keräämällä näytteitä kaikilta Itämeren
osa-alueilta. Tutkimus osoitti, että
saastuminen on alueellista. Samalla
selvitettiin sedimenttien soveltuvuutta
seurantakohteeksi.

ämeren suojelukomissio
HELCOM ja Kan
sai
inen merentutkimusneu
vosto ICES ehdotfivat kansainvä
listä yhteistutkimusta selvittääk
seen Itämeren sedimenttien sisäl
tämien ympäristömyrkkyjen yleis
tason sekä sedimenttien käyttö
kelpoisuuden meriympäristö
seurantaan. Merentutkimuslaitos
jäijesti vuonna 1993 T/A Arandal
la kansainvälisen tutkimusmat
kan, jonka aikana kerättiin sedi
menttinäytteet. Näytteet valoku
vattiin ja tutkitut Itämeren sedi
mentaatioaltaat videoitiin. Avo
merialueisiin keskittyvä tutkimus
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sai nimen ‘The First Baltic Sea Se
diment Baseline Study. Kenttätyöhön osallistui Latviaa lukuun
ottamatta tutkijoita kaikista Itäme
ren rantavalfioista. Myös kemialli
set analyysit tehtiin kansainvälise
nä yhteistyönä.
Näytteistä mitattiin laivalla ha
petus-pelkistyspotentiaali ja kui
va-ainepitoisuus (röntgenkuvauk
sen avulla), sekä suoritettiin sedi
mentologinen kuvaus.
Näyteasemien pohjat valokuvat
tim alaslaskettavan videokameran
avulla. Useissa tapauksissa voitiin
ihailla pohjan elämää ja voimak
kaita pohjavirtauksia, joiden irrot
tamaa pohjan pinta-ainesta liikkui

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Kaikuluotaimetta saatu kuva
pohjan muodosta ja valittu
näytteenottopiste (ymp)’rä).
Esimerkki Pohjoiselta Itäme
rettä.
Med hjätp av ekolod erhött
man en bitä av bottnens bes
kanffenhet och valde 1tt prov
tagniiugsställen Exemplet är
från nordiska Östersjön.
A topographic echo sotuuzding
chart, from which the sam—
pling site was chosen. An ex
ample from the Northern
Baltic.

yllättävän nopeasti pitkin merenpohjaa.

Sedimentit ympäristön
tilan kuvaajina
Otollisissa olosuhteissa merenpohjaan kerrostuu vuosittain
säännöllisesti kasvava “arkisto.
Jokainen kerrostuma sedimentin
pinnalla kertoo jotain ajasta, joi
loin se muodostui. Tämän arkis
ton avulla on mahdollista tutkia
Itämeren pitkäaikaisia muutoksia.
Kuormituksen määrän muutok
set heijastuvat sedimentoituvan

aineksen kemiallisessa koostu
muksessa. Kovin lyhytaikaisia
muutoksia ei kuitenkaan kannata
selvittää sedimenttikerrostumien
avulla, sillä eliöstö ja pohjanlähei
set virtaukset sekoittavat jatkuvas
ti sedimentin pintaa. Lisäksi sedi
mentaationopeus saattaa vaihdella
voimakkaasti eri vuosina ja eri
alueilla, mikä myös vaikeuttaa tul
kintoja. Ainakaan avomerialueilla
ei sedimenttejä ole syytä ottaa mu
kaan vuotuiseen ympäristömyrk
kyseurantaan. Pitoisuusmuutos
ten luotettavaan havaitsemiseen
sopiva aikaväli on useimmilla
alueilla 5 10 vuotta.

3,89—221 pg/g

-

Raskasmetatlit
Itämeressä
Arseenipitoisuus keskittyy alu
eellisesti selvimmin Perämerelle
(ks. kuva). Muualla Itämerellä ar
seenipitoisuudet ovat huomatta
vasti pienempiä, lähellä tausta-ar
voja. Perämeren suuret pitoisuu
det heijastavat yhä 1960-luvulla
lopetettuja Ruotsin Skellefteåssa
toimineen Rönnskärsverketin run
saita arseenipäästöjä.
Kadmiumin (ks. kuva), kuten
myös kuparin, sinkin, hopean,
nikkelin ja koboltin pitoisuudet

0,085

—

10,93 gIg

Gemini—sedinienttinoudin

Gemini sedi,nenthänutare
Gemini secliinent corer

olivat suhteellisesti suurimpia
varsinaisen Itämeren syvissä al
taissa. Tämä viittaa näiden metal
lien maantieteellisesti laajaan, eri
tyisesti ilmakehän kautta tule
vaan, kuormiftikseen, mutta myös
näiden metallien taipumukseen
kulkeutua sedimentoituvan ainek
sen mukana rannikon kuormitus
alueilta syville hapettomille altail
le.
Elohopean jakaumakuvat (ks.
kuva) viittaavat alueelliseen, il
meisesti erityisesti puunjalostus
teollisuuden aikaansaamaan saas
tumiseen. Huomio kiinnittyy
myös suuriin pitoisuuksiin Perä

0,013

—

0,406 pglg

-

Ai-seeiiipitoistiudet pintasectimentissä.

Kcidiiuumpitoisuttdet ptntctsecliinentissä

Arsenikhatter 1

Kcud,uuiu,,thatter 1 vtsedintentet.
Cadnuunt coiucentrattons oJ the sediment suijace.

vtsedimentet.

A rsenic concentrations of the sedi,nent surft,ce.

A

.

Etotiopeapitoisuudet pintctseclimentissä
Kvicksitverhatter 1 vtsedimentet.

Mercurv concentrations ofttze sedi,nent suiftice.

niuultuva Itariteri.

merellä eteläisen Itämeren,
Gdanskin lahden ja Suomenlah
den itäpään ohella. Suuret pitoi
suudet Perämerellä vastaavat Itä
meren tilaseurannan yhteydessä
saatuja, eliöstössä (silakassa) mi
tattuja pitoisuuksia, jotka myös
ovat Perämerellä lievästi suurem
pia kuin Selkämerellä. Syitä tähän
ei tunneta, mutta osasyynä saatta
vat olla voimakkaat tulvat, jotka
keväisin kattavat suuren osan va
luma-aluetta ja huuhtelevat tehok
kaasti maaperää.
Lyijyn kaukokulkeuma ilmake
hän kautta on ilmeisesti huomat
tavasti vähäisempää kuin eloho
pean, jolloin teollisuuden ja liiken
teen aikaansaama alueellinen
kuormitus tulee selvemmin esille.
Useimpien alkuaineiden pi
toisuusjakauma Itämeren sedi
menteissä voidaan tulkita varsin
pitkälle alueellisen kuormituksen
seuraukseksi. Pitkäaikaismuutos
ten tulkintaa vaikeuttavat sedi
menteissä vaikuttavat useat pro
sessit ja erityisesti sedimentin hap
pitilanteen muutokset, jotka suo
raan ja voimakkaasti vaikuttavat
useiden metallien hapetusastee
seen ja sen seurauksena metallien
liukoisuuteen ja sitoutumiseen.
Sedimentin happitilanteen vaihte
lut puolestaan voivat aiheutua se
dimentin sisäisestä hapenkulutuk
sesta orgaanisen aineksen hajotes
sa tai pohjanläheisen vesimassan
happitilanteen vaihteluista.

Kuormitusta ilmasta
ja maalta

EOC1 (extractable organic chlo
rine) on uuttuvien kloorattujen or
gaanisten yhdisteiden kokonais
määrää kuvaava suure, jonka kat
sotaan kuvaavan teollisuudesta
luontoon päässyttä orgaanista
klooria. Sen jakauma osoittaa suu
rimmaksi teollisuuden päästöläh
teeksi puunjalostuksen.
DDT-yhdisteiden määrä on se
dimenttitutkimustenkin mukaan
vähentynyt hiljalleen sitten 1970luvun huippuvuosien; samankal
tainen tulos on saatu biomate
riaalissa.
PCB-yhdisteiden pitoisuudet
sensijaan vaihtelevat, eikä bioma
teriaalissa havaittua kaikkialla las
kevaa trendiä löydy. Tämä saat
taa osittain aiheutua ravinteisuu
den lisääntymisestä. Sedimen
toituvan orgaanisen hiukkasmate
riaalin suuri määrä tehostaa myös
PCB-yhdisteiden sitoutumista se
dimentteihin. Arvioidaan että kor
keintaan kolmannes maapallolla
aikoinaan valmistetusta PCB-mää
rästä on tähän mennessä päässyt
ympäristöön, joten mahdollisia
päästölähteitä on vielä paljon ym
päri maailmaa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Summary

Summary

Under en lång internationeil
expedition 1993 insamiades
stora mängder sedimentprov
för studium av sedimentens
tillstånd i hela Östersjön och
för att utröna sedimentens
lämplighet för uppföljning
av förändrmgar 1 havsmiljön.
Olika parametrar, såsom hal
ten av tungmetall, koncentra
tionen av olika organiska för
eningar, kol och näringsäm
nen, anhopningsgrader och
mineralogiska parametrar
från 31 sedimenteringsbas
sänger i Östersjön analysera
des i samarbete. 1 många fali
ansågs dc högsta halterna av
olika element refiektera regi
onala nedsmutsningsnivåer,
t.ex. arsen i Bottenviken,
kvicksilver i Bottenviken och
den östligaste delen av Fins
ka viken, bly 1 Lfibeckbukten
eller distributionen av orga
niska sumparametrar som
har sitt ursprung i den lokala
pappersindustrin. Undersök
ningen kommer fram till att
det finns 14 sedimenta
tionsbassänger i Ostersjön
som är lämpiiga monitoring
objekt och att prov bör tas
mcd minst fem års interval
1cr.

During the large internation
al joint cruise ja 1993 a large
amount of sediment sampies
was collected to study the
state of the sediments of the
whole Baltic Sea and to find
out the suitability of sedi
ments for a monitoring pa
rameter. Different parame
ters such as total heavy met
al contents, concentrations of
different organic com
pounds, carbon and nutri
ents, accurnulafion rates and
mineralogical parameters
from 31 different accumula
tion basins in the Balfic Sea
were studied tri international
cooperation. Ja many cases
the highest contents of ele
ments were seen to reflect
regional pollution leveis e.g.
arsenic in the Bothnian Bay,
mercury in the Bothnian Bay
and in the easternmost part
of the Gulf of Finland, lead
in the Lflbeck Bight or distri
bution of organic sumpara
meters due to local paper in
dustries. The present study
concludes that in the Baltic
Sea there are 14 sedimenta
tion basins suitable for mon
itoring and that the sam
pling interval should be at
least five years.

Sedimenttitutkimus antoi oivan Ii
laisuuden päästä ensimmäistä ker
taa kansainväliseen näytteenot
toon alueille, joilla sedimenttityös
kentely oli aikaisemmin kielletty,
kuten itäiselle Suomenlahdelle,
Riianlahdelle ja Liettuan aluevesil
le. Suomenlahdella ja Riianlahdel
la työ on jatkunut ja tuottanut
useita tarkkoja kuvauksia sedi
menttien ominaisuuksista.

Peruskartoitukseen liittyi myös
laaja orgaanisten saasteiden tutki
mus.
PCB- ja PAH-yhdisteiden alueel
linen jakauma viittaa lähinnä ii
makehän kautta tapahtuvaan kau
kokuormitukseen. Pitoisuudet
pintasedimenteissä Itämeren ete
läosissa ovat hieman suuremmat
kuin pohjoisosissa.
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Hanna Boman

Uutta automatiikkaa
meriveden korkeuksien
tiedonkäs ittelyssä
cm
20C

15C

1oc

)

uonna 1997
saatiin vai
miiksi vuo
den 1995 syksyllä aloitettu ma
reografien varustaminen uusilla
rekisteröintilaitteilla, jotka ovat
mahdollistaneet vedenkorkeusha
vaintojen automaattisen keruun.
Vaisala Oy:n Milos 500 tiedonke
ruujärjestelmään perustuva,
MTLssa suunniteliulla elektronii
kaila lisävarustettu systeemi re
kisteröi vedenkorkeudet minuu
tin välein millimetrin tarkkuudel
la. Havainnot kerätään MTL:ssä
kehitetyllä ohjelmalia automaatti
sesti kerran tunnissa. Järjestelmä
rekisteröi myös mareografien hoi
tajien kerran viikossa tekemät
kontrolli-mittaukset automaatti
sesti ja ne saadaan havaintoke
ruun yhteydessä vertailtaviksi.
Laitteistoa voidaan käyttää myös
muiden havaintotietojen rekiste
röintiin. Toistaiseksi lisätoiminto
ja on vain Turun mareografilla,
jossa rekisteröidään pintaveden
lämpötilaa.
Vedenkorkeustietoja voi nyt ky
syä maksullisesta paivelupuheii
mesta, sillä elokuussa 1997 ne lii
tettiin Ilmatieteen laitoksen auto
maattiseen Merisääpalveluun. Ve
denkorkeudet päivittyvät tähän
järjestelmään kerran tunnissa.
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Vuoden 1997 heinäkuussa vedenkor
keuden keskiarvo oli Suomen rannikoil
la ennätyksellisen alhainen ja aihaisin
koskaan heinäkuussa havaittu arvo mi
tatttiin kuudella asemala Hangosta län
teen ja Kaskisista etelään. Suomenlah
della ja Porista etelään myös elokuun
keskiarvo oli ennätyksetiisen alhainen.
Helmi-huhtikuussa vedenpinta olin. 20
cm keskimääräistä korkeammalla. Vuo
sikeskiarvo ei ollut poikkeuksellinen.
Kuvassa esitetään vedenkorkeuden
vuorokausikeskiarvot Helsingin ma
reografilla vuonna 1997. Kuvan pro
senttikäyrät kertovat, montako prosent
tia keskimääräisen vuoden vedenkor
keushavainnoista saavuttaa tai ylittää
käyrän osoittaman vedenkorkeuden
Helsingin mareografilla. Esim. 90 %
joulukuun havainnoista on ollut suu
rempia tai yhtäsuuria kuin -20 cm, eli n.
kolmen vuorokauden ajan joulukuussa
vedenpinnan odotetaan olevan alle -20
cm. Kuvassa esitetään myös kunkin
kuukauden suurimmat ja pienimmät
Helsingissä havaitut arvot (MAX,MIN).
Nollataso kuvaa teoreettista keskivettä
vuonna 1997 Helsingissä.

AFI?

MAY

JUN

Jit

SEP

AUG

1 juu 1997 uppmättes ett lägre medel
vattenstånd vid finlands kust än nå
gonsin tidigare. Alla tiders lägsta me
delvattenstånd för juli månad kunde re
gistreras av sex stationer väster om
Hangö och söder om Kaskö. 1 Finska viken och söder om Björneborg uppmät
tes också ett exceptionellt lågt medel
vattenstånd för augusti månad. Från
februari till april var vattenståndet
omkring 20 cm högre än genomsnittet.
Arsmedeltalet var däremot inte excep
tionelit.
Frekvenskurvorna visar hur mänga
procent av vattenståndsvärdena under
ett normait år överensstämmer eller
överskrider den vattenståndskurva som
registrerats vid Helsingfors mareograf.
Säledes var t.ex. 90 0/ av värdena för
december högre än eller lika med 20
cm, vilket innebär att vattenståndet för
väntas understiga -20 cm under tre
dygn i december. Figuren visar alla ti
ders högsta och lägsta månadsvärden
(MAX, MIN) och 1997 års dagsme
delvärde sådant det registrerats vid
Helsingfors mareograf. Noltinjen är det
teoretiska medelvattenståndet i Hel
singfors år 1997.
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The July mean of sea level heights in
1997 was Iower than ever measured
along the Finnish coast and the lowest
ever measured sea level height in July
was registered at six stations west of
Hanko and south of Kaskinen. The Au
gust mean was also exeptionally low in
the Gulf of Finland and south of Pori.
from february to Aprll the sea level
was about 20 cm higher ffian on the av
erage. The annual mean was not excep
tional.
The figure shows the daily average of
1997 sea level in the Helsinki tide
gauge. The frequency curves show how
many per cent of the sea level observa
tions of a normal year are equal to or
higher than the sea level height of a
curve in Helsinki tide gauge. For exam
ple 90 % of December observations
have been higher than or equal to -20
cm meaning that during three days in
December sea level is expected to be
lower than -20 cm. The figure shows al
50 the highest and the lowest in Helsin
ki ever measured monthly values
(MAX,MIN) and the daily average of
1997 sea level in the Helsinki side
gauge. The zero line is the theoretical
mean sea level of 1997 in Helsinld.
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JÄÄTALVI
1996/1997
ätalvi
1996 / 1997
oli jääpeit
mitattuna leuto
‘imän kevään vuok
si keskimääräistä pidempi.
Jäätyminen alkoi Perämeren
pohjoisosassa marraskuun puoli
välissä normaaliin aikaan. Jääty

Talven laajin jäätilanne saavutet
tiin helmikuun 18.
päivänä, jolloin
Perämeri, Merenkurkku ja Saaris
tomeri olivat
kauttactltaan jään
peittämiä; Selkä
meren rannikolla
oli jäätä noin 20
mpk leveä alue ja
Suomenlahdella
jääpeite ulottui
idästä Helsingin
pituuspiirille
saakka. Pohjois
Itämerellä oli
rannikon edustal
la kapea vyöhyke
uutta jäätä. Pinta
alaltaan laajin
jäätilctnne oli
128 000 km2.

minen oli vähäistä aina joulukuun
puoliväliin saakka, jolloin Peräme
ren rannikon edustan jääpeite laa
jeni ja Suomenlahden itäosaan
muodostui uutta jäätä noin viikon
keskimääräistä myöhemmin. Sa
maan aikaan myös Selkämeren
rannikolle muodostui uutta jäätä
keskimääräiseen aikaan. Jäätymi

Isen nådde sin
största utbredning
den l8februari,
di Bottenviken,
Kvarken och Skär
gårdshavet var
fullständigt täckta
av is; vid Botten
havskusten fanns
ett 20 M brett isfä
lt och 1 Finska vi-

nen jatkui joulukuun loppupuolel
la normaaliin tapaan.
Tammikuun alkupuolella sää
kylmeni ja jäätyminen nopeutui
niin, että Perämeri peittyi lähes
kauttaaltaan jäähän tammikuun
10. päivänä. Sää muuttui kuiten
kin pian lauhaksi ja tuuliseksi, jol
loin jäät kasautuivat Pohjanlahdel

ken sträckte sig
istäcketfrån öst
till longituden ge
noin Helsingfors. 1
norra Ostersjön
förekom det en
sinal sträng av ny
is tttmed kusten.
Isen sträckte sig
över en yta av
128 000 km2.

The largest ice ex
teiit was reached on
Fehruary 18th,
when the Bothnian
Bav, the Quark and
the Archipelago Sea
were ice-covered
throughout; on the
coast of the Bothni
an Sea there was a
20 mile wide area
oj ice and in the
Gtilfof Finland the
ice cover extended
from the east asfar
as the longitude of
Helsinki. Iii the
northern Baltic
there was a narrow
band ofnew ice
along the coast. The
largest ice extent
covered altogether
128,000 km2.

la Suomen rannikon edustalle.
Tammikuun loppupuolella alkoi
uusi kylmä sääjakso ja sen aikana
Perämeri peittyi kauttaaltaan jäähän noin kaksi viikkoa keskimää
räistä myöhemmin. Sen jälkeen
sää muuttui jälleen lauhaksi ja
tuuliseksi ja jäät ahtautuivat voi
makkaasti Perämerellä Suomen
rannikon edustalle.
Helmikuun alkupuolella alkoi
kylmempi sääjakso, jonka aikana
saavutettiin talven laajin jäätilan
ne helmikuun 18. päivänä.
Helmi-maaliskuun vaihteessa
jäät ajautuivat Perämerellä koilli
seen ja ahtautuivat Suomen puo
leiselle merialueelle; samalla Perä
meren eteläosaan ja Ruotsin ranni
kolle avautui laaja avoin alue.
Maaliskuun puolivälissä alkoi sää
uudelleen kylmetä ja maaliskuun
24. päivänä jäätilanne oli lähes yh
tä laaja kuin helmikuun 18. päivä
nä. Tämän jälkeen alkoi hidas jää
peitteen taantuminen sään pysyes
sä viileänä lähes koko kevään.
Jäät lähtivät Saaristomereltä se
kä Selkämeren eteläosan ja Suo
menlahden länsiosan saaristosta
huhti-toukokuun vaihteessa noin
viikon keskimääräistä myöhem
min. Selkämeren pohjoisosa va
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ISWNTERN 1996/1997

pautui jäistä toukokuun alkupuo
leila ja Suomenlahden itäosa tou
kokuun puolivälissä, noin kaksi
viikkoa keskimääräistä myöhem
min. Perämerellä runsaasti ahtau
timut jää suu hitaasti ja sieltä vii
meiset jäät lähtivät Ulkokallan
edttstalta vasta kesäkuun puolivä
lissä noin neljä viikkoa keskimää
räistä myöhemmin.
Kiintojään suurin paksuus oli
Perämerellä 40 85 cm; Selkäme
rellä, Saaristomerellä ja Suomen
lahden länsiosassa 10 40 cm sekä
Suomenlahden itäosassa 30 45
cm. Ulapan jään paksuus oli Perä
meren pohjoisosassa 40 60 cm ja
eteläosassa 10 40 cm. Suomen
lahden itäosassa ulappa-alueiden
jään paksuus oli 15 50 cm.
Jäätalven kesto oli hiukan keski
määräistä pidempi Pohjanlahdel
la, paitsi Ahvenanmaan saaristos
sa, missä se oli noin seitsemän
viikkoa keskimääräistä lyhyempi.
Suomenlahdella jäätalven kesto oli
keskimääräinen, lukuunottamatta
Suursaaren länsipuoleisia ulappa
alueita, missä talven kesto oli noin
kuusi viikkoa keskimääräistä ly
hyempi.

Isvintern 1996/1997 var mild men längre
än genomsnittet p.g.a. den kyliga våren.
Ts böriade bildas i norra Bottenviken i
mitten av november, vilket betecknas
som normait. Isbildningen var obetydlig
fram till mitten av decemher, då istäcket
utanför Bottenvikens kust utvidgade sig
och nv is biidades i östra Finska viken,
ungefär en vecka senare än genomsnit
tet. Samhdigt hildades det i normal ord
ning nyis längs Bottenhavets kust. Under
senare delen av december fortsatte is
bildningennormalt.
1 början av januari blev vädret kyligare
och isbildningen forcerades, så att Bot
tenviken den 10 januari nästan heit täck
tes av is. Vädret hlev emellertid snart
mitt och blåsigt, varvid isarna i Bottniska
viken hopade sig utmed den finska kus
ten. 1 siutet av januari infann sig en nv
kail väderleksperiod, varunder, cirka två
veckor senare än normait, Bottenviken
heit och hållet täcktes av is. Därefter följ

de äter mfldare och biäsigare väder, till
följd av vilket isama i Bottenviken pack
ades hårt utanför den finska kusten.
1 början av februari inföli en kvligare
period, varunder isen nådde sin största
utbredning den 18 febniari.
1 månadsskiftet februari-mars drev
isarna i Bottenviken mot nordost och
packade sig pä den finska sidan; samti
digt öppnade sig ett stort isfritt område i
Bottenvikens södra del och vid den
svenska kusten. 1 mitten av mars inföll
en ny kail period och den 24 mars varis
läget nästan likadant som den 18 februa
ri. Därefter böijade istäcket långsamt dra
sig tillbaka medan vädret förblev kvligt
nästan hela våren.
1 Skärgårdshavet, södra Bottenhavets
och västra Finska vikens skärgård börja
de islossningen i månadsskiftet april
maj, cirka en vecka senare än genomsnit
tet. Norra Bottenhavet blev isfritt i böijan
av maj och östra Finska viken i mitten av

maj, cirka hå veckor senare än normalt.
Den härt packade isen i Bottenviken
smälte långsamt och de sista isarna utan
för Llkokalla lossnade först i mitten av
juni, cirka fyra veckor senare än normait.
Den fasta isens största tjocklek var 4085cm i Bottenviken; 10-40 cmi Bottenha
vet, Skärgärdshavet och västra Finska viken samt 30-45 cm i östra Finska viken.
Ute till havs var isen 40-60 cm tjock i nor
ra, och 10-40 cm tjock i södra Bottenvi
ken. 1 östra Finska viken var isen ute till
havs 15-50cm tjock,
lsvintern var något längre än normalt i
Bottniska viken, med undantag av den
åländska skärgården, dEr den var sju
veckor kortare En genomsnittet. 1 Finska
viken var vintern normal, med undantag
av de öppna vattenområdena väster om
Hogland, dEr vintem var cirka sex veck
or kortare En vanligt.

ICE WINTER 1996/1997
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The ice winter 1996/1997 was mild but

longer than usual, owing to a cold
spring.
The sea began to freeze in the northem
Bothnian Bay in mid-November, which
is about the average time. freezing was
negligible until mid-December, when the
ice cover off the Bothnian coast began to
expand and new ice began to form in the
eastern Gulf of Finland. This is about a
week later than the average. Simultane
ously new ice began to form in the
coastal areas of the Bothnian Sea. This is
about the average time for that region.
For the rest of December the freezing
process continued in the normal manner.
In early Januarv the weather turned
colder, speeding up the freezing process
to such an extent that the Bothnian Bay
was ice-covered almost in its entirety on
January lOth. Soon enough the weather
turned mild and windy and in the Gulf
of Bothnia the ice began to ridge off the
Finnish coast. In late Januarv there was a
new cold spell, as a result of which the
entire Bothnian Bay vas covered with

ice approximatelv two weeks later than
the average. Again a milder and windier
time followed and in the Bothnian Bay
the ice began to ridge heavily off the
Finnish coast.
Early Februarv saw the beghining of a
colder period during winch the largest
ice extent, 128,000 km2, ivas reached.
This occurred on February l8th.
In late February and early March the
ice in the Bothnian Bay drifted to the NE,
ridging on the Finnish side. Meanwhile a
large ice-free area opened up in the
southern part of the bay and on the
Swedish side. By mid-March the weather
turned cold again and on March 24th the
ice cover was almost as extensive as on
Februarv l8th. Then the ice cover slowly
started to recede, the weather remaining
chilly almost for the whole spring.
The Archipelago Sea, the archipelago
of the southern Bothnian Sea and the
western Gulf of Finland were ice-ftee by
late Äpril early May, about a week lat
er than the average. The northern part of
the Bothniari Sea became ice-free in early
—

May and the eastern Gulf of Finland in
rnid-Mav, about two weeks later than
the average. The heavily ridged ice in
the Bothnian Bay melted slowly, with
the last patch of ice off Ulkokalla melting
as late as mid-June, approximately four
weeks later than the average.
The thickness of the fast ice was 40-85
cm in the Bothnian Bay, 10-40 cm in the
Bothnian Sea, the Ärchipelago Sea and
the western Gulf of Finland and 30-45
cm in the eastern Gulf of Finland. Ice
thickness off the coast was 40-60 cm in
the northem and 1040 cm in the south
em Bothnian Bay. En the eastern Gulf of
Finland, ice thickness was 15-50 cm on
the open sea.
The ice winter was slightly longer than
usual in the Gulf of Bothnia, apart from
the Åland Islands, where it was about
seven weeks shorter than the average. In
the Gulf of Finland it was average, ex
cept for the open sea area to the west of
Gogland, where it was about six weeks
shorter than the average.
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Happitilanne
1997
poikkesi vain
vähän edellisistä
vuosista

lanne oli yleisesti ot
aen samanlainen kuin
vuosina 1995-1996.
Vähäiset suolavesipurkaukset oli
vat estäneet täydellisen happika
don ja rajoittaneet rikkivedyn
muodostumista Gotlannin altaan
syvimmissä osissa. Rikkivedyn
määrä oli kuitenkin alhainen, noin
kymmenesosa vuoden 1993 pitoi
suuksista. Suomenlahden syville
alueille muodostui halokliini, ja
sen seurauksena syntynyt huono
happitilanne vähensi syvänteiden
valkokatkayhdyskuntia.
Lyhyt katsaus edeltäviin vuosiin
osoittaa, että nykyinen kehitys on
tyypillinen suurpurkauksen jälkei
nen tilanne.
O 1982. 1970-luvun lopulla ja 1980luvun alussa vallitsi stagnaatio
vuonna 1977 tapahtuneen suola
vesipurkauksen jälkeen. Lähes
kolmasosa varsinaisen Itämeren ja
Suomenlahden pohjista kärsi hap
pikadosta, ja yli puolet näistä
alueista oli lisäksi rikkivetypitoi
sen veden peittäminä.
O 1993. Stagnaation jatkuessa ha
lokliini vajosi ja alue, jolla happi
katoa esiintyi, pieneni merkitse-

vasti. Rikkivetyä havaittiin vain
Gotlannin syvänteessä, pitoisuuk
sien ollessa kuitenkin erittäin korkeat. Suomenlahdella halokliini
puuttui miltei kokonaan, mikä
johti happiifianteen paranemiseen
ja pohjaeläimistön leviämiseen
näille alueille.
. 1995. Talven 1993-1994 merkittä
vä suolaisen veden purkaus ja sen
jälkeiset pienemmät purkaukset
nostivat suolaisuutta ja vahvisti
vat harppauskerrosta. Uusien suo
lavesipurkausten puuttuessa,
harppauskerroksen eristämä ja ha
penpuutteesta kärsivän syvän ve
den alue laajeni huomattavasti.

Inga dramatiska förändringar i syresitua
tionen 1997

The oxygen situation in
1997 differed very little
from recent years

Svresituafionen i Östersjön har under
1997 varit i stort sett densamma som
under de föregående två ären. Mindre
saltvatteninbrott har begränsat upp
komsten av total syrebrist och sva
velvätebildning till Gotlandsbas
sängens djupomräden. Svavelväte
mängdema har dock varit läga, endast
omkring en tiondedel av de väräen
som uppmättes år 1993. 1 fmska viken
har ett salthaltssprångskikt börjat bil
das, och de låga svrevärdena har m
verkat negativt på djupområdenas vit
märlesamhäflen.

In general the situation resembles of
the situation m 1995-96, Minor inflows
of salme water have limited, the com
piete oxygen deficiencv and forma
tion of hydrogen sulphide, to the
deepest parts of the Gotland basin.
The concentration of hdrogen sul
phide is, however, low about one
tenth of the concentrations m 1993. A
halodline is being formed in the deep
est parts of the Gulf of Finland and the
declining oxvgen situafion is deterio
rating the Moimporefa aft’inis popula
tions in the deep areas.
-
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ICEPILOI —97

Itämeren

ensimmäinen
merisääpoiju
Merentutkimuslaitos hankki vuo
den 1997 aikana Itämeren ensim
mäisen merisääpoijun. Poiju ank
kuroitiin Selkämerelle, Merikar
vian korkeudelle avomerelle noin
35 meripeninkulmaa (noin 65 km)
rannikosta länteen (61°48N
20°14E) syyskuun lopussa. Poijun
hankkiminen on osa valtioneuvos
ton vuonna 1995 hyväksymää me
riturvallisuusohjelmaa. Sen mu
kaisesti Merentutkimuslaitos on
myös aloittanut aaltomittaukset
Pohjois-Itämerellä.
Nyt hankittu merisääpoiju mit
taa tuulen suunnan ja nopeuden,
ilmanpaineen, ilman ja meriveden
lämpötilan sekä aallokon korkeu
den ja pintavirtauksen. Tiedot vä
littyvät Inmarsat C-satelliittijärjes
telmän kautta Ilmatieteen laitok
seen kerran tunnissa. Tarvittaessa,
esimerkiksi myrskyn kehittymistä
seurattaessa, tiedot voidaan kerä
tä puolen tunnin välein. Sääpoijun
havaintotiedot lisätään lähitule
vaisuudessa Yleisradiossa luetta
vien rannikkosääasemien luette
loon sekä vuonna 1998 merisää
puhelimeen.

Merisääpoiju on noijalaisvalmis
teinen ja ensimmäinen laatuaan
Itämeren piirissä. Valtamerillä
vastaavanlaisia poijuja on useita
kymmeniä, mutta Itämeren poh
joiset olot asettavat muun muassa
poijun energian saannille erityis
vaatimuksia. Normaalioloissa poi
jun aurinkopaneelit riittävät tuot
tamaan tarvittavan energian, mut
ta syksyn pimetessä joudutaan
turvautumaan lisäenergiaan, jota
saadaan erityisistä litium-paris
toista. Kokemukset poijun toimi
vuudesta ja siitä saatavasta hyö
dystä ovat tärkeitä mahdollisten
lisähankintojen kannalta. Sääpoiju
pidetään meressä niin kauan kuin
jäätilanne sallii. Talven aikana
poiju huolletaan ja viedään ke
väällä jälleen takaisin ankkuroinfi
paikalleen.
Merisääpoiju on keltainen ja va
rustettu ODAS-merkinnällä ja va
lotunnuksella. Merenkulkijoita
pyydetään välttämään liikkumista
poijun välittömässä läheisyydessä
(turvaetäisyys noin puoli kilomet
riä), jotta poijun ankkurointi ja
aallokon mittaus eivät häiriinny.

Talven aikana Merentutkimuslai
toksen jääpalvelu kokeili yhdessä
VTT:n ja kolmen varustamon
kanssa jäätietojen välittämistä lai
voihin asennettuihin työasemiin.
Työasemiin oli asennettu jään
murtajakäytössä hyväksi havaittu
ICEPLOTT-ohjelmiston “riisuttu”
versio.
Kokeiluun osallistuivat Vaasa
Uumaja väliä matkustajaliiken
teessä liikennöivä m/s Fennia se
kä rahtiliikenteessä olevat m/s
Kemira ja m/s Containership III.
Näistä edellinen käy pääasiassa
Kokkolassa ja Uudessakaupungis
sa ja jälkimmäinen Pietarissa.
Kokeilun aikana kauppalaivoilla
oli mahdollisuus hakea modeemi
yhteydellä jääkarttoja ja —ennus
teita sekä satelliittikuvia työ
asemilleen VTT:n palvelimelta.
Jääpalvelu toimitti tiedot ja kuvat
VTT:lle. Tiedonsiirto laivoille ta

Yläkuvassa on alkuperäinen
ERS-satetliitin antama kuva
jäätilanteesta Merenkurkussa
4.4.1997 ja alapuolella sen au
tomaattmen luokittistutos.
ICEPJLOT-97-kokeiltrn aikana
lähetettiin sekä atkuperäisiä
satellittiikuvia että jäätuokitet
tuja kuvia rahtilaivoille. Kiivas
sa tummansininen alue on
avovettä, vaateansininen uutta
jäätä tai harvaa ajojäätä.
Vaateanuihreä merkitsee tiheää
ajojäätä ja vaateanruskea jään
reunaa.

pahtui NMT- ja GSM-verkkoja
käyttämällä.
Satelliittikuvina oli käytettävissä
Ilmatieteen laitoksen toimittamat
NOAA-satelliittien kuvat sekä
Tromsön satelliittiaseman toimit
tamat ERS-satelliitin SAR-tutka
kuvat. Lisäksi jälkimmäisistä teh
tiin Merentutkimuslaitoksella au
tomaattisia jääluokituksia, jotka
nekin olivat saatavissa.
Teknisesti kokeilu onnistui hy
vin, mutta leudon talven jäätilan
ne ei suosinut kokeilua. Varsin
kaan Suomenlahdella ei syntynyt
sellaista jäätilannetta, että jaettu li
sätieto olisi auttanut reitin valin
nassa. Siitä huolimatta osoittautui,
että tällaisen järjestelmän hyödyn
tämismahdollisuudet ovat suuret
ja on odotettavissa, että se lähi
vuosina tulee muuttumaan nor
maaliksi jääpalvelutoiminnaksi.

(© ESA 1997, the image processed by the Trom
50 Satellite Station, 1997.)

Den Övre bilclen är en origindd
ERS-sateltitbitd au istäget i
Kvarken 4.4.1997. Den undre
biiden visar sanmia bild efier
den automatiska klassificer
ingsprosessen. Dc mökbtå
partierna på bilden är öppet vat
ten, de ljusblåa gies drivis och
dc ljusgröna tät driuis. Iskctnten
avbitdas ljusbrun.
Above is the original ERS-image
and betow the automately classi
fied result with ice ctass expla
nations. During ICEPILOT-97
experiinent as well original as
classtfied SAR ilnages were sent
to merchant vessels. Blue =
open water, tight btue = new ice
or open drtft ice, tight green =
close drtft ice, light brown = ice
edge.

(© FIMR 1997, the mage processed by the
Finnish Institute of Marine Research, 1997.)
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ARANDA
KANSAI N
VÄLISISSÄ
TUTKIMUKSISSA
POHJOIS
AILANTI LLA
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Havaintoakte Arandan At
lantinmatkan aikana elo—
syyskuussa 1997.
Observationsområdet un
der Arandas Attantresa i
augusti-septenzber 1997.
The observation area dttr
ing Aranda ‘s expedition to
the Attantic Ocectn in Au
gust-Septemher 1997.

ppukesästä 1997
Aranda teki tutkimusmatkan Islannin
ja Grönlannin väliselle merialueel
le. Matka liittyi EU MASTIII -oh
jelman VEINS-tutkimuksiin (Va
riability of Exchanges In the Nort
hern Seas) sekä yhteispohjoismai
seen NordicWOCE —hankkeeseen
(World Ocean Circulation Experi
ment). Jälkimmäinen, Pohjoismai
den ministerineuvoston tukema
hanke on ollut Pohjoismaiden
osuus valtamerten kiertoliikkeen
tutkimukseen. Aranda on osallis
tunut vastaavaan tutkimukseen
kolmesti aiemmin; vuosina 1989,
1990 ja 1993. Hankkeen tavoittee
na on ollut selvittää veden ja läm
pöenergian vaihtoa arktisten me
rienja Atlantin välillä.
Äskettäin alkaneen VEINS-hank
keen tavoitteena on tutkia ja mal

littaa eri vesimassojen vaihtele
vuutta niiden virratessa Jäämerel
tä Atiantile.
Veden- ja lämpöenergian vaihto
arktisten menen ja Atlantin välillä
on keskeinen tekijä pohjoisten
alueitten ilmaston sekä koko glo
baalisen ilmaston- ja ympäristönmuutoksen ennustettavuuden
kanra1ta.
Matka alkoi Göteborgista elo
kuun 9. päivänä ja päättyi Reykja
vikiin 13. syyskuuta 1997. Matkal
le osallistui Merentutkimuslaitok
sen tutkijoiden lisäksi tutkijoita
Ruotsista, Englannista ja Yhdys
valloista.
Vaikka matkan aikana nähtiin
useita jäävuoria, ei varsinaista me
rijäätä tavattu kertaakaan toisin
kuin edellisellä matkalla vuonna
1993, jolloin mittaustoiminta häi
riintyi pahoin poikkeuksellisten

jääolojen vuoksi. Myös sää suosi
mittauksia eikä mittausohjelmaa
jouduttu keskeyttämään ja muut
tamaan kuin muutamia kertoja.
Matkan aikana tehtiin kaikkiaan
153 lämpötila-suolaisuusluotausta
(CTD-luotausta). Vesinäytteet ke
miallisia tutkimuksia varten kerät
tiin CID-luotaimeen hitetyillä
kymmenen litran vesinoutimilla.
Lähes 2000 kemiallista näytettä
analysoitiin matkan aikana ja li
säksi niitä tuotiin maihin analy
sointia varten. Akustista, laivaan
kiinteästi asennettua virtausmitta
ria käytettiin koko matkan ajan ja
sillä saatiin jatkuva virtausprofiili
aina 400 metrin syvyyteen. Lisäksi
23 havaintoasemalla mitattiin vir
taus- ja lämpötilaprofiilit nk. XCP
mittareilla.
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Merentutkimuslaitoksen
EU.hankkeet 1997
Dynamics through natural and
antropogenic causes of marine organ
isms: The effect of large scale ecological
changes on tish and fisheries, DYNAMO
Projekti on EU:n FAIR-ohjelman alainen tutkimushanke, jonka pääta
voitteena on arvioida ilmastollisten vaihteluiden vaikutuksia talou
dellisesti arvokkaisiin kalakantoihin. Merentutkimuslaitoksen osuus
käsittää tutkimuksen “Itämeren pohjaeläimistön pitkäaikaisvaihtelun
analysointi suhteessa ilmastonvaihteluihin”. Tavoitteena on tutkia
Itämeren pohjaeläinyhteisön pitkäaikaisia muutoksia suhteessa me
ren suuren mittakaavan kemiallisiin ja hydrografisiin muutoksiin, jot
ka vuorostaan liittyvät ilmaston vaihteluihin.

Variability of Exchanges in the Northern
Sea (VEINS)
Hankkeen tarkoituksena on selvittää Atlantin ja arktisten menen vir
tausten ja lämmönvaihdon pitkäaikaismuutoksia. Erityisesti vedenja Iämpöenergian vaihto arktisten menen ja Atlantin välillä muodos
taa keskeisen tekijän niin arktisten menen kannalta kuin myös poh
joisten alueitten ilmaston kannalta. Tämän problematiikan tutkimus
on myös edellytys koko globaalisten ilmasto- ja ympäristömuutok
sen ennustettavuuden kannalta.

Operatiivinen merijäiden kartoitus
satelliittien avulla Euroopassa (OSIMS
Operational Sea lce Monitoring by Satel
lites in Europe)
-

European Coupled Atmospheric-Wave
Ocean Model, ECAWOM
ECAWOM-hankkeessa kehitettiin yhdistetty ilmakehä-aalto-menimal
Ii. Hankkeeseen osallistui 13 eurooppalaista tutkimuslaitosta. ECA
WOM-mallissayhdistettiin ilmakehämalli HIRLAM fHigh Resolution
Limited Area Model),aaltomalli WAM (Wave Mode!) ja merimalli
HAMSOM (Hamburg and MadnidSelf Ocean Model). Merentutki
muslaitoksen osuus oli mallin implementointi Itämerelleja tulosten
vertailu mittauksiin. Mallin tulokset olivat tyydyttäviä, muttamynsky
jen huippuja malli ei pysty vielä toistamaan ensisijaisesti merelläpu
haltavan tuulen ennustamiseen liittyvien ongelmien vuoksi.

OSIMS on EU:n Ympäristö ja ilmasto-ohjelman alainen hanke ,joka
tähtää palvelun parantamiseen jääpalveluiden/keskusten ja menijää
tiedon loppukäyttäjien välillä. Tavoitteeseen pyritään analysoimalla
merijäätiedon käyttäjien tarpeita, arvioimalla erilaisten mittalaittel
den keräämien kaukokartoitusaineistojen hyödyllisyys erilaisissa so
vellutuksissa sekä laatimalla ratkaisuehdotuksia kaukokartoitusai
neistojen optimaaliselle käytölle operatiivisessa merijään kartoituk
sessa ja jääennustuksessa.

Mi kroaaltosatelliittiaineiston integroitu
käyttö merijäähavainnoinnin parantami
sessa (IMSI lntegrated Use of New Mi
crowave Satellite Data for Improved Sea
Ice Observations)
-

Baltic System Study, BASYS
MAST-ohjelman BASYS-hankkeen tavoitteena on yleisesti Itämeren
ekosysteemimallien edellyttämien kniittisten prosessien parempi
tuntemus. Merentutkimuslaitoksen osuus käsittää kaksi osahanketta
“Aineiden sedimentaatio ja kulkeutuminen pohjoisella Itämerellä” ja
Typen prosessit pohjoisella Itämerellä”. Hankkeiden tavoitteena on
selvittää ravinnevuota sedimentti-vesi-rajapinnan läpi tärkeimmillä
altailla, selvittää denitrifikaation osuus ainetaseissa näillä alueilla,
sekä selvittää sedimentoituvan materiaalin kulkeutumista ja sedi
mentaatiota Suomenlahdella ja pohjoisella Itämerellä.

Baltic Air-Sea-lce Study (BASIS)
EU/MAST-ohjelmaan kuuluvassa BASIS-hankkeessa tutkitaan ve
den ja energian kierron pnosesseja. Hankkeessa venifioidaan ja ke
hitetään kytkettyjä vesi-jää-ilmakehämalleja sääpalvelun ja meren
kulun palvelun käyttöön. Projekti kuuluu lisäksi klimatologiseen kv.
BALTEX-ohjelmaan. Merentutkimuslaitos toimii projektissa koor
dinaattonina ja yhteistyökumppaneina ovat Hampurin ja Hannovenin
yliopistot Saksasta sekä Uppsalan yliopisto ja SMHI Ruotsista.

IMSI on Euroopan komission Ympäristö ja ilmasto-ohjelmaan kuulu
va hanke. Sen päätavoitteena on tutkia ja testata menetelmiä, joi
den avulla uutta kaukokartoitustekniikkaa voidaan hyödyntää merijään kartoituksessa sekä laajentaa näiden tekniikoiden hyötykäyttöä
merijäätiedon käyttäjäpiinissä. Yhteistyöhankkeella on kaksi paino
pistealueffa: parempien kaukokartoitukseen perustuvien menijäätie
totuotteiden kehittäminen erityisesti pitäen silmällä uusia satelliitti
sensoreita (RADARSAT, ENVISAT) sekä esitellä uusia menijäätie
tosovellutuksia käyttäjäyhteisölle.

Arctic Radiation and Turbulence lnterac
tion Study (ARTIST)
ARTIST on EU:n Envoronment and Climate -ohjelman rahoittama
projekti, jonka tavoitteena on Arktisen meren ja pilvien vuorovaiku
tuksen parempi ymmärtäminen. ARTIST pyrkii erityisesti selvittä
mään pilvien ja meren/jäänpinnan säteilyenergiataloutta, sekä ilma
kehän rajakenroksen dynamiikkaa ja turbulenttista sekoittumista ark
tisen menijään reunavyöhykkeellä.
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Meren liikkeet, jääpcite ja lämpötalous

tutki
!ai
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.

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.
Fys i kaali s-b joI og i s-kem j al lis i II a
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 globaaleja 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 sedimentoitumalla 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 tysikaalista 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.
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lu Iost avoitteid en to te u t uminen
Palvelumenetelmien kehittäminen
Reteroiduissa julkaisusarjoissa ilmestyi 19 julkai
sua. Muita julkaisuja on 92. vuoden aikana valmistui
lisäksi kaksi väitöskirjaa.
Merentutkimuslaitos osallistui kahdeksaan EU
hankkeeseen, joista kaksi on jää- ja kaukokartoituk
seen liittyviä, vuoden aikana saatiin päätökseen
kaksi Rifanlahti-tutkimusta.
Tutkimustietokannat kattavat pääosan (90-100 %)
biologian osaston perushavaintotoiminnassa tähän
asti kerätystä tieteellisestä aineistosta. Kemian ja fy
siikan osaston tietokannoista on neljä viidesosaa
valmiina, yksi viidennes 75-prosenttisesti.

*

Merenkulun taloudellisuuden ja turvallisuu
den sekä meriympäristön tilan seurannan
palvelumenetelmiä kehitetään ennustemal
lien, uusien automaattisten havaintomenetelmien, uuden sukupolven kaukokar
toitusmenetelmien sekä laitoksen laatujär
jestelmän avulla.
Pohjois-Itämeren automaattinen aallonmittausjär
jestelmä otettiin käyttöön.
Pohjanlahden merimeteorologinen poiju otettiin
testauskäyttöön.
Itämeren tilaa, erityisesti leväkukintoja, havainnoi
tim automaattisesti neljältä aluksella, joiden reitit
kattavat koko Itämeren.
Pohjois-Itämeren aallokkoennustusmalli valmistui
ja otettiin operatiiviseen käyttöön elo-syyskuussa.
Aallokkoennusteita tehtiin Suomea ympäröiville
merialueille kerran päivässä elokuusta alkaen. Mit
tauksiin perustuva varoitusjärjestelmä aallokkokes
kittymistä otettiin testikäyttöön.
Jäänennustusmallin ennustusjaksoa pidennettiin
neljään-viiteen vuorokauteen. valmiutta jään pak
suuntumisen ennusteisiin kehitettiin.
Itämeren hydrodynaamis-ekologisen mallin hydro
dynaaminen osa verifioitiin. Ekologisen osan veri
fiointi tehdään pääasiassa vuonna 1998.
Laatujärjestelmän kehittämissuunnitelman mukai
nen CTD-menetelmää koskeva akkreditointihake
mus jätettiin.
Laatujärjestelmä otettiin käyttöön tutkimusosastoil
la.
Kansallinen akkreditointielin FINAS päivitti vuodes
ta 1995 lähtien akkreditointiin sisältyneen vesinäyt
teenoton laitoksen pätevyysalueeseen.
Kemialliselle sedimenttinäytteenotolle ja sediment
tianalytiikalle (metallianalytiikka) haettiin akkreditoin
tia.
*

*

*

*

*

Palvetutoiminnan ylläpito ja
lisääminen

*

*

*

*

*

*

*

*

Päivittäispalveluja ylläpidetään nykyisessä
laajuudessa. Itämeren tilan kansainvälisen
seurannan strategiaa kehitetään. Itämeren
ja polaarimerien tutkimuspalvelujen ja merialueita koskevien selvitysten osuutta lisä
tään palvelujen myynnillä.
Kaikki vedenkorkeusasemat on liitetty uuteen tie
donkeräysjärjestelmään, joka mahdollistaa reaaliai
kaisen tiedonsiirron asiakkaille.
vedenkorkeuden ja aallokon tiedotus on liitetty Il
matieteen laitoksen ennusteiden yhteyteen ja tiedo
tustoimintaa toteutetaan mm. sääpuhelimella ja ra
diossa. Tiedotuksiin on liitetty ennusteita ja varoituk
sia mallien pohjalta. Aallokon reaaliaikaiset mittaus
tulokset tiedotetaan lisäksi laitoksen WWW-sivuilla.
Jääpalvelussa toimitettiin erikoisennusteita ja tul
kittuja satelliittikuvia kaupallisesti jäänmurtajille ja
kokeiluna kauppa-aluksille (ICEPILOT -97).
Itämeren tilan seurantaohjelmaa on toteutettu kan
sainvälisten ja kansallisten sopimusten mukaisesti,
ja tulokset on raportoitu.
Automaattisen laivahavainnoinnin mittaustulokset
ja satelliittikuviin perustuvan levähavainnoinnin tu
lokset on raportoitu laitoksen WWW-sivuilla kasvukauden aikana viikottain.
Pohjaeläinten, eri altaiden ja ravinteiden happiti
lanteen kartoitus on tehty Arandalla, samoin pitkäai
kaistilanteiden kuvaus. Tulokset on esitetty WWW
sivuilla.
Petsoranmeren ja Obinlahden palvelututkimusten
tulosraportit ovat valmistuneet.
*

*

*

*

*

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Tutkimus- ja kehitystoimintaa suunnataan
kansainvähsiin yhteishankkeisiin Itämeren
ja kylmien menen tutkimuksessa. Tutkimus
tietokantoja ja rekisterejä kehitetään kan
sainvälisen tiedonvaihdon tarpeiden mukai
sesti. Yhteistyötä kehitetään muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

*

*
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HENKILÖSTÖ

Tulorahoitus

Laitoksen henkilötyövuosimäärä v. 1997 oli
105 htv, joka jakaantui seuraavasti:

1997

HENKILÖSTÖHALLINNOSSA jatkettiin palk
kausjärjestelmän uudistamistyötä.

Muu ulkopuolinen
rahoitus 7,5 mmk
EU-rahoitus
3,7 mmk
Maksulliset
palvelut 3,0 mmk

-vakinaiset 73 htv
-määräaikaiset 30 htv, josta 3,7 htv oli virkasuhteisia ja lo
put kausipalkkaisia
-maksullinen palvelu 2 htv

Budjetoidut
toimintamenot
35,4 mmk

Saästöt 2.8 mmk

Vakinainen henkilöstö on pääasiassa virkasuhteessa. Vakinaisen henkilöstön lisäys joh
tuu kahden määräaikaisen vakinaistamisesta
ja kolmen henkilön siirtymisestä virkoineen
Tielaitokselta. Lisäksi laitoksella on työsken
nellyt neljä siviilipalvelumiestä ja yksi työllis
tetty. Sivutoimisia vedenkorkeus-, jää- ja läm
pötila-havaitsijoita oli yhteensä 131 henkilöä.

Ulkopuolinen rahoitus
1997

TOIM ITILAT

Henkilöstörakenne

Hallinto ja
sisäiset palvelut
Kirjasto, 15,3%
tietopalvelu
ja atk 7,6 %

EU 3,7 mmk

O

Pohjoismaiden
ministerineuvosto
0,7 mmk
Nessling säätiö
0,2 mmk

Tutkijat 47,5 %

Perusaste
l7henk.

-vuoden 1997 budjetin toimintamenot

35,4 mmk

-vuoden 1996 toimintamenojen säästöt

2,8 mmk

-maksullinen palvelutoiminta(arviomääräraha) 3,0 mmk
-laitoksen momentin ulkopuolinen rahoitus 11,2 mmk
yht. 52.4 mmk
Varsinaisten toimintamenojen kokonaiskäyttö
oli 32,5 mmk, joten seuraavalle vuodelle siirtyi
2,9 mmk.Ulkopuolisesta rahoituksesta käytet
tiin v. 1997 7,1 mmk,ja niitä siirrettiin seuraa
valle vuodelle 3,8 mmk.

Vakituisen henkilöstön
koulutustaso 1997

Tohtorit ja
lisensiaatit
l3henk.

Ulkopuolinen rahoitus 11,2 mmk kertyi seu
raavista lähteistä:
Budjettivaltion piiriin kuuluvista:
KTM/Finnarp
4,5 mmk
työllisyysrahat ja korkea
kouluopiskelijat
0,1 mmk
-

-

muut virastot

0,5 mmk

arvonlisävero
EU (8 projektia)

1,4 mmk

-

-

Keskiaste
12 henk.
Alin
korkea-aste
3 henk.

Muu korkea
koulututkinto
28 henk.

TALOUSHALLINNOSSA on jatkettu valtion
hallinnon kirjanpitouudistukseen liittyvää työtä
koko valtiohallintoa koskevan aikataulun mu
kaisessa järjestyksessä. Lisäksi on toteutettu
tähän liittyvä taloushallinnon atk-järjestelmien
vaihto.

Vuoden 1997 alussa otettiin käyttöön Aran
dan uudistettu lähiverkko ja tehokkaammat la
boratoriokoneet. Atk-henkilöstöön liittyi 1997
web-master web-palvelun ylläpitoa tehosta
maan ja kehittämään. Loppuvuodesta käyn
nistettiin uuden havainto- ja tutkimustietojär
jestelmän tarvekartoitus.

Toimintamenojen käyttö
menolajeittain 1997

Laitoksen toimintojen rahoitusta saatiin seu
raavista lähteistä:

Johto
4,2 %

Tutkimusavustajat,
laboratorio- ja
kenttähenkilöstö
25,4 %

Budjettivirastot
6,5 mmk

VARAINHANKINTA
JA -KÄYTTÖ

1997

Työsuojelun toimintaohjelman ja tasa-arvosuunnitelman päivitystyö aloitettiin ja käynnis
tettiin johdon koulutushanke.

TI ETOJÄRJ ESTELMÄT
JA -VEHKOT

Muut
0,1 mmk

Merentutkimuslaitoksella on Helsingin Itäkes
kuksessa hallinnassaan n. 3000 neliömetrin
yleisiltä markkinoilta vuokratut toimitilat. Lisäk
si laitoksen jääpalvelulla on n.100 neliön tilat
Merenkulkulaitoksen yhteydessä. Vuonna
1997 käynnistettiin hanke uusien toimitilojen
saamiseksi.

HALLI NTO

yht. 6,5 mmk
3,7 mmk

Pohjoismaiden ministerineuvosto

0,7 mmk

Nessiingin säätiö
Silja Line

0,2 mmk
0,1 mmk

Investoinnit
Palveluiden 94 %
ostot 6,3 %
Tarvikkeet
4,2 %

Palkat
35,6 %

Laivan käyttö
25,4 %
Sotu- ja eläkeVuokrat maksut 9,2 %
6,9 %
Matkat
2,9 %

Määrärahojen käyttö
tulosalueittain 1997

Meren liikkeiden,
jääpeitteen ja
lämpötalouden
tutkimukset
9,6% Globaalisten
muutosten
Palvelutoiminta ja
tutkimukset
havaintomenetelmien
17,1 %
kehittäminen
38,2%
Ainetase
Itämeren tutkimukset
14,6 %
ekologian
tutkimukset
20,5 %

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

KIRJASTO JA TIETOPALVELU
Merentutkimuslaitoksen kirjasto ja tietopalvelu
antaa palveluja laitoksen henkilökunnan lisäk
si myös ulkopuolisille tiedontarvitsijoille. Kir
jasto toimitti vuoden 1997 aikana asiakkail
leen 5360 lainaa tai kopiota, joista n. 10%
suuntautui laitoksen ulkopuolisille. Kirjastoon
saapui vuoden aikana kaikkiaan 604 sarjaa
tai aikakauslehteä, joista 457 oli ulkomaista.
Asiakkaiden käytössä oli kirjaston kokoelma
tietokantojen (Kirjat, Artikkelit ja Kausi) lisäksi
neljä cd-rom-viitetietokantaa. Kirjaston henki
lökunta antoi tarvittaessa opastusta tietokan
tojen käytössä. Kirjaston kokoelmat käsittivät
vuoden lopussa kaikkiaan n. 52 300 nidosta
eli n. 888 hyllymetriä.
Vuoden loppupuolella käynnistettiin hanke
kirjastojärjestelmän kehittämiseksi ja samalla
kirjaston ylläpitämien tietokantojen saamisek
si julkisesti haettaviksi laitoksen www-sivuilta.
Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Geolo
gian tutkimuskeskus, jolta saadaan käyttöön
kirjastojärjestelmän uudempi versio, koneka
pasiteettia sekä asiantuntija-apua.

KANSAI NVÄLI NEN
TOIMINTA
Merentutkimuslaitoksen kansainvälisessä toi
minnassa pääpaino on ollut eurooppalaisen

merentutkimuksen yhteistyön kehittämisessä
mm Itämeren ja polaarimerien tutkimuksissa.
Tutkimushankkeiden lisäksi on osallistuttu
operatiivisen palvelujärjetelmän kehittämi
seen. EU:n tiedeohjelmat ovat lisänneet mer
kittävästi yhteistyötä. Merentutkimuslaitos on
kansallinen koordinaattori EU:n MAST-tiede
ohjelmassa.
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston
(ICES) toimintaan osallistuttiin useissa komite
oissa ja työryhmissä. Laitoksen ylijohtaja valit
tiin järjestön 1. varapresidentiksi kolmivuotis
kaudeksi marraskuusta 1997 alkaen. Samoin
osallistuttiin hallitusten välisen meritieteellisen
komission (IOC) toimintaan ja kansainvälisen
hallituksista riippummattomien unionien ja ko
miteoiden toimintaan.
Pohjoismaisen yhteistoiminnan painopiste
oli Suomen ja Ruotsin välisessä jääpalvelussa
ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitta
massa Riianlahden tutkimustoiminnassa. Po
laaritutkimus Antarktiksella tapahtui pohjois
maisena yhteistyönä.
Venäläisten laitosten kanssa tehty yhteistyö
tä Suomenlahden jääpalvelussa ja tilan seu
rannassa sekä Barentsin meren ympäristötut
kimuksessa. Kiinan kanssa on jatkettu v. 1987
aloitettua yhteistyötä jäätutkimusten ja jäämal
lin kehittämisessä talvisin jäätyville merialueil
le.
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