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vuosi. Elokuussa 1898 Suomen Tiedeseura

78 sai senaatiita määrärahan merentutkimus
ten aloittamiseen ja samassa kuussa toteu
tettiin ensinimäinen tutkimusmatka Itäme

79 relle. Tuosta pienestä alusta merentutki
mus on kehittynyt toiminnaksi, jota suori
tetaan kuudessa valtion tutkimuslaitokses

20
sa ja viidessä yliopistossa. Merentutkimus
laitoksen osuus Suomen merentutkimuk
sesta on noin puolet. Merkkipäivän kun
niaksi järjestettiin Liikenneministerin vas
tanotto 26. elokuuta 1998. Lisäksi vuoden
ohjelmaan liittyi Kansainvälisen Merentut
kimusneuvoston murtovesisymposiumi
Helsingissä 25 — 28. elokuuta, kahden me
rentutkimusaiheisen postimerkin julkaise
minen ja lukuisia näyttelyitä, esitelmiä, te-

24 levisio-ohjelma ja muita tapahtumia.
Merentutkimuslaitoksen kansainvälisen

arviointiraportin suosituksia alettiin to
teuttaa kuluneena toimintavuonna. Alku
oli vaatimaton, koska liikenneministeriön
budjettikehyksessä olleista määrärahoista
suurin osa jäi saamatta. Suosituksia ei pys
tytä toteuttamaan pelkästään määräraho
jen uudelleen kohdentamisella.

Palvelutoiminnan automaatio kehittyi
suunnitelmien mukaisesti. Pohjois-Itäme
ren aallokkopoiju ja Selkämeren sääpoiju

ovat olleet tuotantotoiminnassa ja paranta
neet avovesikauden palvelun saatavuutta.
Erityisesti internetin välityksellä on jää-,
aallokko- ja meriympäristötietoa saanut
erittäin suuri määrä asiakkaita. Vedenkor
keus- ja aallokkopalvelussa luotettavuus
taso oli erittäin korkea. Jääpalvelun toi
minta oli suunnitellun mukaista, joskin
leuto talvi rajoitti asiakkaiden tuottamaa
tulokertymää. Meriympäristön tilan seu
rannan automaatio toimi suunnitelmien
mukaan, tietoja kerättiin tosiaikaisesti vii
deitä kauppa- ja rahtiliikenteessä olevalta
alukselta.

Tutkimustoiminta painottui voimakkaas
ti kansainvälisiin hankkeisiin, joita laitok
sella oli käynnissä kaikkiaan 17 kappaletta,
osa niistä valmistui vuoden aikana. Julkai
sutoiminta oli tavoitteiden mukaista.

Vuoden aikana laitos osallistui myös ul
koasiainministeriön aloitteesta uuteen ke
hitysyhteistyöhankkeeseen organisoimalla
Maputossa pidetyn Afrikan maiden coas
tai management -ministerikokouksen Ul
koasiainministeriön taloudellisella tuella.
Konferenssi on valmistelu yhdessä Mo
sambikin valtion, UNESCOn ja UNEPin
kanssa.
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ÖVERDIREKTÖREN HAR ORDET
0

ret 1998 har varit ett märke
år i finländsk havsforskning.

‘1 augusti 1898 fick Finska Ve
tenskapssocieten ett anslag för att inleda
havsforskningsverksamhet i Finland, och re
dan samma månad förverkligades den första
havsforskningsexpeditionen i Östersjön. Ur
denna obetvdliga start har havsfdrskningen
utvecklats till en verksamhet som bedrivs vid
sex statiiga forskningsinstitut och fem univer
sitet. Ungefär hälften av ali havsforskning i
Finland bedrivs vid Havsforskningsinstihitet.
Bemärkelsedagen till ära anordnade trafikmi
nistern en mottagning den 26 augusti 1998. 1
programmet för jubileumsåret ingick bl.a. det
Internationella Havsforskningsrådets brack
vattensvmposium i Helsingfors 25-28 au
gusti, utgivningen av två frimärken med
havsforskningsmotiv, ett fiertal utställningar,
föredrag, och teievisionsprogram.

Under året inleddes förverkligandet av de
rekommendafioner som givits i den interna
tionella utvärderingen av Havsforsknings
institutets verksamhet. På grund av att störs
ta delen av de inom frafikministeriets bud
getramar ansökta medien strukits blev början
dock anspråkslös. De rekommendationer
som givits i utvärderingen kan inte genom
föras blott genom en omfördelning av nuva
rande medel.

Automatiseringen av serviceverksamheten
har fortskridit enligt planerna.Vågbojen 1 nor
ra Östersjön och Bottenhavets väderleksboj
har fungerat, och sålunda förbättrat service
nivån under den isfria fiden av året. Specieilt
via internet har is-, våghöjds- och havsmiljö
informafion förmedlats till ett stort antal kun
der. Inom vattenstånds- och vågtjänsten har
tillförlitlighetsnivån varit mvcket hög.
Istjänsten har fungerat enligt planerna, men

den miida vintern gjorde att de kundbasera
de intäktema var mindre än normait. Den au
tomafiserade monitoringen av Östersjöns till
stånd fungerade planenligt. Information i re
altid insamlades på inalles fem fartvg i per
son- och frakttrafik.

Forskningsverksamheten har huvudsakli
gen koncentrerats till de 17 internationella
projekt, vilka har pågått vid institutet under
året. En del av dessa projekt har avslutats un
der versamhetsåret. Publiceringsverksamhe
ten har varit planenlig.

På utrikesministeriets initiativ deltog insti
tutet i ett nvtt projekt för utvecklingssamar
bete genom att, med finansielit stöd av utri
kesministeriet, organisera ett ministermöte i
Maputo för att diskutera de afrikanska län
dernas “coastal management”. Konferensen
arrangerades tillsammans med Mozambique,
UNESCO och UNEP.

DIRECTOR’S OVERVIEW

e year 199$ was a jubilee year for
innish oceanography. The

Finnish Societv of Sciences and
Letters was, appropriated funds to start
oceanographic research in August 1898. The
first expedffion headed for the Baltic Sea later
in the month. From this rnodest beginning
oceanographic research has evolved into an
activity that 15 pursued in six state research
institutes and five universities. The Finnish
Institute of Marine Research is in charge of
approximately half of these research activi
ties. On August 26th a reception was given

by the Mirister of Transport and Communi
cations to celebrate the jubilee and, on Au
gust 25th-28th, an ICES Svmposium on
Brackish Water Ecosysterns was held. Other
special events were the issue of two stamps

related to oceanographic research and several
exhibitions, lectures, TV programmes, etc.

The recominendations contained in a report
puhlished by an international group for the
evaluation of the Finnish Institute of Marine
Research were graduallv put into practice.
The start was modest as most of the appro
priations foreseen in the Ministry’s budget
frame were not received. The recommenda
fions of the evaluafion group cannot be im
piemented simplv by restrucftiring hmds.

The automation of the Institute’s services
developed according to plan. A wave buoy in
the Northern Baltic and a weather buoy in
the Bothnian Sea have been in full opera
fional use and thus improved the availability
of services during the open water season. A
growing number of customers has received
information on the situation, wave heights
and the marine environment, especially via
the Internet. The reliability of wave height
and sea state information proved excellent.

The Ice Service achieved its goals, although
its revenues were limited by the mild winter.
The automafic monitoring of the marine en
vironment worked according to pian; reai
time information was provided by five pas
senger and cargo ships.

Research acfivities focused largely on inter
national projects. The number of projects
amounted to 17, part of which were complet
ed during the year. The number of publica
tions corresponded to plans.

The Insfitute took part in a development co
operation project by arranging a Ministerial
summit on the coastal management of
African states in Maputo. The initiahve was
taken by the Ministry of Foreign Affairs,
which also gave the project financiai support.
The conference had been prepared in consul
tation with the state of Mozambique, UN
ESCO and UNEP.
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Kylmä kesä vaimensi
Itämeren
sinileväkukinnat

Kesän 199$ tuuliset säät ja kylmä merivesi eivät
mieflyttäneet lomalaisia, mutta estivät samalla
sinilevien laajat massaesiintymät. Syksyllä 1997
Itämereen tullut suolavesiputssi toi lämmintä
vettä Gotiannin altaaseen ja voimisti ajoittain
veden kerrostuneisuutta myös Suomen lahdelta.
Vuonna 199$ varsinaisen Itämeren ja Suomen
lahden pohjanläheisen veden happititanne oli
lähes samanlainen kuin kahtena edeUisvuonna.
Pohjaeläimistössäkään ei tapahtunut suuria
muutoksia.

Lisen toiminta

näkyy Itämeressä,
mutta luonnolliset

vedenvaffito Pohjan-
meren kanssa sekä jokivirtaamien
määrät luovat perustan meren ti
lan kehitykselle. Pohjanmereltä tu
levat voimakkaat suolaisen veden
sisäänvirtaamat näkyvät viiveellä
varsinaisen Itämeren ja Suomen
lahden syvillä pohjilla vaikuttaen
min, veden kerrostuneisuuteen ja
pohjien happitilanteeseen. Kesällä
levien kasvu riippuu ravinteiden
saatavuudesta, mutta viime kä
dessä leväkukintojen voimakkuu
den määräävät säät.

Gotlannin altaassa
poikkeuksellisen lämmintä

vettä

Touko-marraskuussa 1997 Tans
kan salmissa vallitsi lähes yhtä-
mittainen pohjanläheisen veden
sisäänvirtaus, joka huipentui syys-
lokakuussa Itämereen virrannee
seen suurehkoon lämpimän ja
suolaisen veden ryöpsähdykseen.
Pohjanmeren lämmin ja suolainen
pintavesi, joka on Itämeren vettä
raskaampaa, vajosi alas ja virtasi
pohjaa pitkin varsinaiselle Itäme
relle saavuttaen vuoden lopulla
Bornholmin altaan. Tammikuussa
1998 suolapuissi oli edennyt aina
Gotiannin syvänteeseen. Tällöin
itäisen Gotlannin altaan syvänve
den lämpötila nousi 2°C normaa
lia korkeammaksi. Kesällä 1998
suolapuissin vaikutukset näkyivät
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vaikuttaa happi
tilanteeseen, pohjaeläin
yhteisöihin ja fosforin

vapautumiseen
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Salinity

Gotlannin syvänteen (yllä) ja keskisen Suomenlahden (alla) syvänveden sttolaisuuden, läm
pötilan ja happipitoisuuden vaihtelu vuodesta 1970 lähtien.

Hapen loputtua alkaa muodostua rikkivetyä. Varsinaisella Itämerellä ei kuitenkaan
vuonna 1998 ollut pysyviä happikatoalueita. Gotlann iii altaan syvän veden lämpötila nousi
2 °C normaalia korkeammaksi jälkikaikuna syksyllä 1997 Itämereen tulleeseen lämpimän ja
suolaisen veden ryöpsähdykseen. Viimeksi näin korkeita lämpötiloja mitattiin vuonna 1978,
mikä oli myös seurausta edeltäneistä suolapulsseista.

Suomenlahdella halokliini eli suola isuuden harppauskerros on varsin heilahteleva, mi
kä näkyy syvätiveden suola.- ja happipitoisuuden suurena vaihteluna samankin vuoden sisäl
lä.

Fluktuationerna i salthalt, temperatur och syrehalt i djupvattnet i Gotiandsdjupet (den övre
bilden) och den ceiztrala delen av Finska viken (den nedre bilden).

Då syret i bottenvattnet harförbrukats börjar det bildas svavelväte. 1 egentliga Öster
sjön noterades dock inte bottnar nzed permanentförekomst av svavelväte år] 998. 1 Got
landsbassängeiz observerades 2°C högre temperatur i bottenvattnet än normalt, som enföljd
av infiödet av varmt och salt vatten till Östersjön hösten 1997. Lika höga bottenvattentempe
raturer har senast uppmätts 1978, även då som enföljd av större saltvatteniizflöden. 1 Finska
viken fiuktuerar saithalsspråizgskiktet uizder året, vilket återspeglas i varierande salt- och sy
rehalter i djupvattnen.

Fiuctuations iii the salinity, temperature and oxygen content of the deep water in the Gotland
Deep (above), and the centralpart of the Gulf of Finland (below).

II is iypical for the stagnant areas below the halocline that hydrogen sulphide is
formed when ali of the oxygen is consimied. During 1998, no areas with a permanent occur
rence ofhydrogen sulphide were observed. The temperature of the deep water in the Gotiand
Deep exceeded the norinal by 2°C as a consequence of the inflow ofwarm salme water into
the Baltic Sea in autumn 1997. As high temperatures were iast ineasured iii 1978; then aiso
afier major influxes of salme water. Iii the Gulf of Finland the depth of halocline is vety
variable, which is replected in fluctuating salinity and oxygen concentrations in the deep wa
ter.

pohjoisella Itämerellä sekä länti
sellä Suomenlahdella, jossa syvän
veden suolaisuuden nousu vah
visti halokliinia eli suolaisuuden
harppauskerrosta. Lämpötilassa ei
täällä enää havaittu muutoksia.

Veden kerrostuneisuus
0
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Rikkivety (H2S)

Hydrogen sulphlde

Vuoden 1998 mittaan on Itäme
reen virrannut pienehköjä suola
vesipurkauksia hapettaen pohjan-
läheistä vettä eikä syvänteisiin
päässyt muodostumaan pysyviä
happikatoalueita. Läntisen ja kes
kisen Suomenlahden heilahteleva
halokliini vahvistui viime kesänä
jälkikaikuna syksyn 1997 suureh
koon suolapuissiin. Tällöin Suo
menlahden happivajeesta kärsivä
alue laajeni, mutta tilanne on edel
leen parempi kuin 1980 -luvun
alussa. Länsiosan syvillä pohjilla
esiintyi paikoitellen hyvin alhaisia
happipitoisuuksia (< 1 ml L’).
Pohjaeläimistöä on varsinaisella
Itämerellä hyvin vähän pysyvän
halokliinin alapuolella ja myös
Suomenlahden länsi- ja keskiosan
pohjaeläinyhteisöt ovat erittäin
harvalukuisia.

Pohjan jyrkkä mataloituminen ja
Nevan makean veden virtaus estä
vät varsinaisen halokliinin muo
dostumisen Suomenlahden itä-
osaan. Silti myös itäosan avomeri
asemilla Iiuenneen hapen määrä
oli alhainen (2-4 ml [‘). Pohjaeläi
mistö voi kuitenkin edelleen hy
vin: valkokatkoja oli paikotellen
runsaasti.

Pohjanlahdella ei ole selvää ve
den suolaisuuskerrostuneisuutta
ja happi pääsee sekoittumaan
pohjalle asti. Tällä alueella valko
katka on pohjaeläinyhteisöjen vai
talaji sedimentaatiopohjilla. Val
kokatkapolulaatioissa on havaittu
syklistä pitkäaikaisvaihtelua eli
kannat kasvavat ja pienenevät
määräajoin. Vuonna 1998 yksilöti
heydet olivat nousussa lähes kai-

A
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1993. Veden mctkeutuessa stagnaa
tion jatkuessa halokliini vajosi ja
happikatoatue pieneni. Hakkliinm
alapuolella mitattiin ennätvskorkeita
rikkivetvpitoisuitksia.

1995. Pitkä stagnaatiovaihe loppui
vuosien 1993-94 suolaisen veden pur
kauksiin. Suolaisut,s nousi jälleen ja
harppauskei-ros vahvistui, mikä laa
jensi hapenpuutteesta kärsivää aluet
ta.

1997. Syksyn 1997 stmrehko suolai
sen veden ryöpsähdys voimisti edel
leen veden kerrostuneisuutta varsi
naisella Itämerellä.

1998. Samainen suolavesipulssi vah
visti kesällä 1998 myös pohjoisen Itä
meren ja läntisen Suomenlahden ker
,vstuneisuutta. Vuonna 1998 ei poh
janläheisen veden happitilanteessa
tapahtunut suuria muutoksia verrattu
na edellisvuoteen. Vuoden mnittacm
Itämereen virtasi pienehköjä suolave
sipurkauksia hapettaen syvänteita ei
kä pysyviä happikatoalueita näinolle,i
muodostunut.

1993. Saltvattensinflödena lim- varit
obetydiiga, och i’attnet i egentliga Os
tersjöits djuphctlor ärfyllclct av stag—
nerat vatten mnecl höga halter av sva—
veli’äte. Salthalten har gått mmei och
den permanenta haloklinen har sjunk—
it och börjat lösas upp. följden av
detta är att vattnet har ombktndats
djupare ned än förut, och ontrådet
nzed syrebrist har minskat i omfång.

1995. Den långa stagnationen, sam
inledäes efter infiödet 1977 bröts
1993-1994. Svavelvätetförsvann clå
djupvattnen ersattes mcd nytt vatten,
miten samtidigttärstärktes salthalts
spdingskiktet igen, och området mcd
låga syrehalter hlev större.

1997. Salthaltssprångskiktetförstärk
tes ytterligare av ,-elativt stora infiö
den av saltvatten under hösten.

1998. Förhållandena har varit i stort
sett dc samuta s0m år 1997. Salthalts
språ.mmgskiktet har varit relativt stabilt.
och onn-åctet mcd låga s)1m-ehalter har
ökat något i oni/ång. Sm’ai’elväte har
ft?rekonnnit spomadiskt under korta
perioder och i snzå ntängcler i egentli
ga Ostersjöns djuphålom-.

1993. As no mnajor inflows renewecl
the bottomn waters, the hvdrogen stil—
phide contemmt of the water in the deep
areas of the Baltic proper rose to
record values. 0tt the other hancl the
freshening of the water weakened and
lowerecl the halocline, and comzse
queiztlv the area with oxvgen deficen
cy ii? the bottomn water decreased.

/995. The 1 7-vear-long stagnatton
was hroken in 1993-1994. AlI water
in the cleeps was ,enewed, and no hv
Umogen sulphide occtured even in the
deepest areas. However, the halocline
was again strengthened, and the area
with o.xygen deficiencv started to
grow.

] 997. New inf?ows in the autumn fur—
ther sti-engthened time halocline in the
Baltic Proper. Ja the Gulf offinktmtd
the halocline, which had disappeared
during the last period of the long
stagmtation, appeared again.

1998. The situation has heen almnost
the saitte as during the pi-evious
years. Small infiows have staved off
total osygen depietiomi, but because of
the strenthening of the halocline the
orygen vahmes has beemi vety low ovet
large areas.

den lämpenemistä ja Suomenlah- (Aphanizomenon, Nodularia) oli ve
den pintaveden lämpötila nousi dessä kuitenkin kohtuullisen pal
sinileville suotuisiin lukemiin vas- jon koko heinä-syyskuuun ajan se
ta heinäkuun alussa. Sinileviä kä Suomenlahdella, pohjoisella

Itämerellä että Saaristomerellä.
Heinäkuussa ja elokuun puolivä

Pohjanläheisen veden happitilanne

killa asemilla verrattuna edellis
vuoteen.

Varsinaisella Itämerellä ja Suo
menlahdella pohjanläheisen ve
den fosfaattipitoisuudet olivat lä
hes koko vuoden pitkäaikaisia
keskiarvoja korkeampia, koska ha
pen väheneminen edisti sediment
tim sitoutuneen fosforin vapautu
mista. Kumpuamisen myötä nämä
liukoiset ravinteet nousivat veden
pintakerrokseen levien ulottuville.

Suomenlahti on Itämeren
runsasravinteisin alue

Talvella ravinnepitoisuudet ovat
korkeita, mutta valon vähyys ja
veden sekoittuminen estävät kas
viplanktonin tehokkaan kasvun.
Suomenlahti on Itämeren kuormi-

lissä hajanaisia sinilevälauttoja ta
vattiin ajoittain Suomenlahdella,

tetuin alue ja sen pintaveden nit
raattitypen talvipitoisuudet ovat
selvästi korkeampia kuin pohjoi
sella Itämerellä ja Selkämerellä.
Myös Suomenlahden fosfaattifos
forin pitoisuudet ovat pohjoisen
Itämeren ja koko Pohjanlahden ar
voja korkeammat. Vaikka Peräme
rellä on nitraattityppeä enemmän
kuin Selkämerellä ja varsinaisella
Itämerellä, ovat määrät kuitenkin

1 982. Pitkä!? stagnaatiovaiheen
(1977-93) eli seisovami vedemi aikamma
happi loppui kokommaamm varsinaisemt
Itämereim ja läntisen Suomenicmhden
pohjanläheisistä vesistä ja poimjat
peittyivät rikki vetyymm 1980 -luvun
alussa.

1982. Sonm enfiiljd av dcii stagmzatiomm
av hottemmm’dtttimen saat hmleddes 1977
sträckte sig området mmmcd jörekomst
av svaveli’äte i bottenvattnet låmmgt iii i
Finska viken.

pienempiä kuin valtaosassa Suo
menlahtea. Perämerellä ravintei
den suhteet poikkeavat muista Itä
meren alueista: siellä puute fos
faattifosforista rajoittaa kesällä le

1982. As a commseqttence of the stag
nation, which started itm 1977, hvdro
gen sulphide occurred ovet a large
ctrea iii the Baltic proper. Em’emm iii time
westermm parts of time Gulf of Fbmldmmmd
time hottoms were coi’ered by hyd,o
gen sulphide.

vien kasvua, kun taas muualla sitä
rajoittaa typpiravinteiden vähyys.

Sinilevät ja petovesikirppu
eivät pitäneet viileästä ja

tuulisesta kesästä

Vuodet eivät ole veljeksiä, mikä
näkyi erityisen hyvin kesien 1997
ja 1998 leväkukinta- ja eläinplank
tontilanteessa. Vuonna 1998 edel
lytykset huippulämpimän edellis
kesän kaltaisiin sinilevien ja peto-
vesikirppujen laajoihin massa
esiintymiin olivat olemassa. Kas-
viplankton kulutti kevätkukinnas
saan pintaveden nitraattitypen
loppuun, mutta käyttökelpoista
fosfaattifosforia jäi edelleen ve
teen. Kylmä kesä hidasti merive

A



Ahvenanmaan saaristossa sekä
varsinaisella Itämerellä. Kesän lo
pulla myrkyttömän panssarisiima
levän (Heterocapsa) paikalliset
massaesiintymät värjäsivät veden
punaruskeaksi Suomenlahden
rannikolla ja Ruotsin itärannikol
la. Petovesikirppua tavattiin
vuonna 1998 ainoastaan itäiseltä
Suomenlahdelta. Tämä Kaspian
merestä meille levinnyt laji
(Cercopagis) muodostaa ns. lepo
munia-, joiden avulla se voi seu
raavana lämpimänä kesänä run
sastua hyvinkin nopeasti massa
esiintymiksi.

Leville käyttökelpoisten ravin
teiden suhteet pintavedessä ovat
nyt sinileville suotuisat, ja on var
maa, että jos kesä 1999 on lämmin
ja vähätuulinen, voimakkaat sini
leväkukinnat palaavat Itämerelle.

Kytan och blÅstenförhindrade uppkomsten
av större blågrönalgbtomningar sommaren

1998. Syret i djupvattnen och
bottendjurssamhällena var i stort sett

likadana som ifjot

Nevan ja Pietarin ravinne
kuormitus näkyy selvästi
Suomenlahden pintaveden
nitraattilypen talviarvojen
(pmol 11) jakautumisessa.

Näringsbelastingenfrån
Nevan och St Peterburg syns
tydligt ifördelningen av ym
terns nitratkvävevärden
(imol 1’) i Finska vikens
ytvatten.

The impact of the inflowfrorn
the River Neva and the St.
Petersburg area is ctearty
reflected iii the winter nitrate
concentration of the suiface
water layers (pmol t’) of the
Gulf of Finland.

The cool summer of 1998 zvas unfavourable
for cyanobacterial grozvth. The oxygen

situation and the amount of benthic anirnais
were sirnilar to the previous year

Sommaren 1998 var relafivt kall
och blåsig, och följaktligen upp
stod inga omfattande algblom
ningar utan endast rikligt med
blågröna alger i ytvattnet både i
egentliga Östersjön, Finska viken
och Skärgårdshavet i juli, augusfi
och september. De dominerande
arterna var Apltanizomenon sp.,
Nodularia spuntigena och Anabena
spp. 1 mitten av juli och i augusti
färgades vattuen lokait brunröda
av en massförekomst av en icke
giftig dinofiagellat, Heterocapsa, i
västara och centrala Finska vi
ken, både på den finska och den
eshiiska sidan.

1 Gotlandsbassängen steg
djupvattnets temperatur 2°C
över det normala i januari 1998
på grund av ett större infiöde av
salt och varmt Nordsjövaften un
der hösten 1997. Skiktningen av
vattenmassan förstärktes både i
egentliga Östersjön och i Finska
viken, vilket ledde till låga syre
värden i bottenvattnet. Ett fiertal
mindre inföden från Nordsjön
under 1998 förhindrade upp
komsten av fuilständig svrebrist.
Syreförhållandena var i stort sett
jämförbara med fjolårets. Botten
djurssamhällena uppvisade inga
drastiska förändringar jämfört
med föregående år.

A

The summer of 1998 was rela
fively cool and windy and, con
sequently, no extensive cyano
bacterial surface blooms formed;
only sparse surface accumula
tions occurred in July-August.
Nevertheless, cyanobacteria were
abundant in the upper water lay
ers in the Balhc Proper, the Gulf
of Finland as well as in the
Archipelago Sea during July, Au
gust and September. The domi
nating species were Aphani
zomenon sp., Nodularia spumigena
and Anabaena spp. In mid July
and in August local blooms of a
non-toxic dinofiagellate (Hetero
capsa) coloured the water brown
ish red in the central and westem
areas of the Gulf of Finland both
in Finnish and Estonian coastal
areas.

A relafively large salme water
inflow in late Autumn 1997 in
creased the bottom water tem
perature in the Gotland deep in
January 1998 and also strength
ened the stratification in the
northern Bafflc Proper and in the
western Gulf of Finland during
the summer 1998. Small inflows
of salme water during 1998 hin
dered the formation of perma
nent anoxic areas in the deep
parts of the Baltic Proper al
though the oxygen concentra
tions were permanently low. The
oxygen situation in the Baltic
Proper and in the open Gulf of
Finland was quite similar to pre
vious years. Neither were drashc
changes seen in the bentic com
munifies.

-r.z
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Neljä vuotta sitten Merentutki
muslaitoksen levätiedotus siirtyi
Internet -aikaan. Nyt avattu Itä
meri -tietokanta on jatkoa tälle
toiminnalle, Tietokanta tarjoaa

ajankohtaista tietoa meren tilasta
sekä yksityisille kansalaisille että
viranomaisille — suomeksi, ruot
siksi, englanniksi ja viroksi. Eng
lanninideliset sivut palvelevat eri
tyisesti alan asiantuntijoita, mm.
tieteelliset kasviplanktonlajisivut
kertovat levien esiintymisalueet
ja helpottavat levien tunnistamis
ta. Itämeri -tietokantaa toimite
taan yhteistyössä Uudenmaan,
Länsi-Suomen ja Helsingin kau
pungin ympäristökeskuksen sekä
Viron Merentutkimuslaitoksen
kanssa. Myöhemmin mukaan
ovat tulleet myös Kaakkois-Suo
men ympäristökeskus ja Suomen
ympäristökeskus.

Tietokanta on kehitetty pääosin

KORVÄMEDUUSOJÄ SYKSYLLÄ RUNSAASTI
Moni veneilijä hieraisi elo-syys
kuussa silmiään liikkuessaan
Suomenlahdella tai pohjoisella
Itämerellä: korvameduusoja oli
satojen yksilöiden lautoiksi asti.
Näiden mereisten onteloeläinten
esiintyminen rannikollamme
vaihtelee vuosijaksoissa, jotka
kytkeytyvät suolapitoisuuden
kasvuun. Limamöhkälemäiset
meduusat kulkeutuvat sekä vir
tausten mukana varsinaiselta Itä
mereltä, mutta osa yksilöistä
syntyy rannikoillamme. Korva
meduusojen lisääntyminen voi
kulkea useita reittejä, mikä edes
auttaa niiden ajoittaista runsas
tumista jopa tuhansia yksilöitä
käsittäviksi parviksi. Korvame
duusat hajoavat helposti esimer
kiksi haavilla pyydystettäessä,
mikä vaikeuttaa niiden tutkimis
ta. Meduusojen rooli Itämeren
ekosysteemissä saattaa jatkotut
kimuksissa osoittautua hyvinkin
merkittäväksi, koska ne käyttä
vät ravintonaan mm. kalanpoi
kasia.

RIKLIGT MED
ÖRONMANETER HÖSTEN

1998

Redan i augusti-september
förundrade sig många sjöfarare

vid insamlingen. Deras roll i Ös
tersjöns ekosystem kan vara av
stor betydelse eftersom en del av
deras diet består av fiskyngel.

Suomenlahdella korva
meduusat (Auretia au
rita) voivat saavuttaa
jopa 20 cm läpiinitan.

Öronmaneter i Finska
viken hösten 1998.

Jetlyfish in the Gulf of
Finland, autumn 1998

to follow cycle which is con
trolled by increases in the salmi
ty of the water. Some of the jelly
fish drift north by currents from
the Southern Baltic, whilesome
are born in the Gulf of Finland.
Their reproductive cycle can fol
low several different paths,
which contributes to their occa
sional mass occurences. The jel
lyfish are easily damaged during
sampling, which makes studying
them more difficult. It is, howev
er, probable that they play an im
portant part in the Baltic Sea
ecosystem since fish fry are a
part of their diet.

över de ovanligt stora mängder
na öronmaneter i Finska viken
och norra Ostersjön; stälivis bil
dades ansamlingar på mer än
100 maneter. Oronmaneternas
förekomst vid våra kuster varie
rar från år till år, och är knuten
till variationerna i vattnets salt
hait. Delvis driver de hit från
södra Ostersjön, men om salthal
ten är tillräckligt hög kan de
även föröka sig vid vår sydkust.
Oronmaneternas kan föröka sig
på olika sätt, vilket är en orsak
till de oregelbundna massföre
komsterna. Tillsvidare vet man
ganska litet om öronmaneterna,
bl.a. för att de så lätt går sönder

UNUSUALLY ABUNDANTJEL
LYFISH DURING AUTUMN

1998

A particularly eye-catching event
during 1998 was the unusually
large amount of jellyfish in the
Gulf of Finland and the northern
Baltic Proper. Large accumula
tions consisiting of hundreds of
jellyfish formed and occasionally
drifted ashore. The abundance of
jellyfish in Finnish waters seems

Itämeri lietokanta

ITÄMERI -TIETOKANTÄ
AJANKOHTAISTA TIETOA MERESTÄ

A



Guy Hällfors

Silja Linen lahjoitusvaroin, joita
Algaline -hanke on saanut vuosi
na 1997-99 kaikkiaan 1,1 miljoo
naa markkaa.

ÖSTERSJÖDATABASEN
AKTUELL INFORMATION

OM ÖSTERSJÖN

För fyra år sedan började Havs
forskningsinstitutets aiginforma
tion publiceras på internet. Öster
sjödatabasen, som är en utveck
ling av denna verksamhet, ger ak
tueil information om havets till
stånd åt såväl privatpersoner som
media och beslutsfattare. Rappor
terna publiceras på svenska, fins
ka, estniska och engeiska. Den

engelskspråkiga rapporten riktar
sig främst till experter på områ
det; bland annat ger artsidorna
information om artsammansätt
ning och utbredning samt hjälp
med bestämning av arter. Öster
sjödatabasen upprätthålls i sa
marbete med Nylands, Västra
Finlands och Helsingfors Stads
Miljöcentraler samt Estlands
havsforskningsinstitut. Senare
har även Sydöstra finlands och
finlands Miljöcentral gått med i
samarbetet.

Databasen har främst finansie
rats med medel donerade av Silja
Line; 1.1 miljoner mark under pe
rioden 1997-99.

THE ALG@LINE DATABASE
CURRENT INFORMATION ON

THE STATE OF THE BALTIC
SEA

In 1994 the algal bioom informa
tion of the finnish Institute of
Marine Research began appear
ing on the internet. The web
pages have now developed into
the Baltic Sea Database, provid
ing real-time information on the
state of the Baltic Sea for the gen
eral public as well as the media
and the public authorities. Infor
mation is published in four lan
guages: English, Finnish, Swedish
and Estonian. The English ver
sion, which includes phytoplank

A

ton sheets and a checklist, is
aimeä at scientists in the field.
The database is maintained in co
operation with the Uusimaa,
Western Finland and City of
Helsinki Environment Centers as
well as the Estonian Marine Insti
tute. The South-Eastern Finland
Environment Center and the
Finnish Environment Institute
have also now joined the project.

The development of the Baltic
Sea Database has been funded
mainly by donations from Silja
Line, FIM 1.1 million between
1997 and 1999.

UUSI MIKROLEVÄLÄJI POHJOISELLE ITÄMERELLE

EN NY MIKROALG FÖR
NORRA ÖSTERSJÖN

1919. Den har observerats i och
omedelbart utanför Gdanskbuk
ten år 1927, samt senare också
från den danska västkusten.Den sälisynta heterotrofiska di

nofiagellaten Protoperidinium defi
ciens (Meunier) Balech hittades
för första gången i norra delen av
egentliga Östersjön i oktober
1998 (Aigaline). De viktigaste art
kännetecknen är den speciella
cellformen och den ovanligt stora
asymmetriska apikalpiattan (•).
Arten är ursprungligen beskri
ven från den beigiska kusten år

NEW PHYTOPLANKTON
SPECIES FOR THE NORTHERN

BALTIC SEA

line). The species is well charac
terized by its overall shape and
the exceptionally large asymmet
ric apical plate (.). P. deficiens
was originally described from
the west coast of Beigium in
1919, and has subsequently been
observed in and just outside the
Gulf of Gdansk in 1927 and later
on the Danish west coast.The rare heterotrophic dinoflag

ellate Protoperidinium deficiens
(Meunier) Balech was recorded
for the first time in the northern
Baltic Sea in October 1998 (Alga

Mch. JiydcoNoL i Jyb.
T. III. Nr. 1—4.

Harvinainen heterotrofinen
panssarisiimalevä Protoperidi
nium deficiens (Meunier) Balech
löytyi ensimmäistä kertaa pohjoi
selta Itämereltä lokakuussa 1998
(Algaline). Tärkeimmät lajitunto
merkit ovat solun erikoinen
muoto sekä poikkeuksellisen iso
ja asymmetrinen apikaalilaatta

(.). Laji kuvattiin Belgian ranni
kolta v. 1919 ja on sen jälkeen
löydetty Gdanskinlahdesta ja heti
lahden ulkopuolelta vuonna
1927, sekä myöhemmin Tanskan
länsirannikolta.

Protoperinium deticiens

Vasemmalta WotoszyÅskan
(1929) mukaan, oikealla
Seija Hällfors.

Till vänster enligt
Wotoszvrska (1929), till
höger Seija Hätlfors.

Leftfrom WotoszyÅska
1929, right Seija Hällfors
orig.
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Merentutkimuslaitoksen, Trans
fennica Ltd:n ja Sir Alister Hardy
Foundation for Ocean Science -

säätiön yhteisprojekfina asennet
tim Transfennican -alukseen
syyskuussa 1998 jatkuvatoimi
nen planktonkerääjä (CPR). Se
kerää laivan kulkiessa pintave
destä eläinplanktonia, joka ana
lysoidaan myöhemmin laborato
riossa. Näin pystytään eläin
planktonlajistoa tutkimaan katta
vasti laajoilla merialueilla. Vas
taavanlaisia laitteita käytetään
säännöllisesti jo Pohjanmerellä ja
Pohjois-AtlanfiUa.

DJURPLANKTONUNDER
SÖKMNGÄRNA 1 ÖSTERSJÖN

EFFEKTWERÄS

Havsforskningsinstiutet har 1998
börjat använda konflnuerlig zoo
planktoninsamlingsapparatur
(CPR) i samarbete med Transfen
nica Ltd och Sir Alister Hardy
Foundation for Ocean Science.
Utrustningen, som installerades
hösten 1998 på fartyget Trans
fennica, som har frafikerat mtten
Hangö-Lybeck, insamiar kontin
nerligt planktonprov, vilka se
dan analyseras i laboratoriet.
Systemet, som har använts i
Nordsjön och Nordatlanten un
der tiotals år, gör det möjligt att
detaljerat undersöka djurplank
tonartsammansättningen över
vidsträckta områden.

CONTINUOUS PLANKTON
RECORDER STARTED IN THE

BALTIC SEA

The FIMR project on the use of a
CPR started in September 1998.
The system had been used for
decades in oceans, but this is the
first time the automatic zoo
plankton sampler has beenap
plied to the Baltic Sea. CPR can
be towed by ships on long
routes, in this case from Hanko
to Liibeck, and the zooplankton
material is analysed later in the
laboratory. The project is
launched in cooperation with the
Finnish Institute of Marine Re
search, Transfennica Ltd. and Sir
Alistair Hardy Foundation for
Ocean Science.

Harri Kankaanpää
ja Vesa Sipiä

Itämeren
Iöydett
levämyt

ekä sinilevämyrkky no
dulariinia että panssa
risiimalevien erittämää

okadahappoa on löydetty pieniä
pitoisuuksia. Kampelan voi syödä
huoletta, mutta sen maksan run
sasta käyttöä on syytä välttää.

Nodularia spumigena -sinilevän
aiheuttamat myrkytykset koti- ja
lemmikkieläimille ovat tuttuja Itä
meren alueella. Maksamyrkylli
sen nodulariinin kerääntymistä
Itämeren simpukoihin ja kaloihin
tutkittiin kuitenkin nyt ensim
mäistä kertaa. Vuoden 1997 voi
makkaiden sinileväkukintojen jäl
keen Suomenlahdelta kalastetut
kampelat sisälsivät alustavien tu
losten mukaan nodulariinia pie
niä pitoisuuksia, suurimmat pitoi
suudet mitattiin maksasta. Tulos
ten perusteella ei kalojen käyttöä
ihmisen ravintona tarvitse rajoit
taa. Vuoden 1998 tähän mennessä
tutkituista kudosnäytteistä ei ole
löydetty nodulariinia.

Panssarisiimalevätkin
voivat olla myrkyllisiä

CPR -kerääjässä suodatetaan
eiäinpianktonia siikkiharsoite,
joka ruttautuu tasaista vauhtia
näytesäitiöön. Laboratoriossa
siikkiharso jaetaan osiin ja sii
lien tarttunut ptankton määrtte
tään. Näin kerättyä tietoa käyte
tään arvioitaessa muutoksia Itä
meren eiäinptanktonissa. Eläin
planktonin merkitys Itämeren
ekosysteemissä on tärkeä, se on
muun muassa sitakan ravintoa.

CPR-apparaturen använder sig
av en sitduksremsa av siike, på
viiken pianktonorganismerna
fastnar. Re,nsan, sam rör sig
rnedjänzn hastighet, ruttas upp
på en cytinder 1 en behåilare
fylld mcd konserveringsvätska. 1
taboratoriet detas ,-emsan i dc-
tai; och ptanktonet soin fasmat
på dc olika bitarna artbestäms.
Efiersoin djurptankton utgör hu
vudfödan för bi. a. strömming
påverkarförändringarna 1
djurpianktonsamhäitena Oster
sjöns ekosystem i dess heihet.

CPR uses a continuosly moving
sitk screen to gather zooptank
ton. The siik screen is rotled into
a sampte container, where it is
soaked with a preservative. The
sitk screen is cut into parts iii
the laboratory and the animais
caught by tlte screen are identi
fied and counted. The informa
tion obtained is usedforfoltow
ing changes in zooptankton com
position of the Baltic Sea. As
zooptankton ts the nzainJodfor
e.g. Battic herring, chaitges iii
the zoopiankton are highty sig
ntficant to the whole ecosvstem.

u

Vuonna 1993 panssarisiimalevien
tuottamaa maksamyrkyllistä ja
syöpävaarallista okadahappoa
löydettiin pieniä pitoisuuksia itäi
sen ja läntisen Suomenlahden
simpukoista. Suurimmatkin arvot
jäivät yli puolet pienemmiksi
kuin kaupallisten tuotteiden
myyntiin asetettu raja-arvo.
Vuonna 1996 läntiseltä Suomen
lahdelta kalastettujen kampeloi
den maksoista mitattiin raja-ar

Harri Kuosa

ELÄINPLÅNKTONTUTKIMUS ITÄMERELLÄ
TEHOSTUI

VTOVAIJRI
poTrnNÄAIHDEAAO

POISTOAUKKO PUTKI
SUOOATUSSII.KKIHARSO
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ifinien, analysointi kudosnäytteis
tä on vaikeaa, ja Merentutkimus
laitoksella aloitettu kehitystyö on
herättänyt kansainvälistäkin kiin
nostusta. Levämyrkkyanalyysejä
pyritään parantamaan sekä ny
kyisiä menetelmiä kehittämällä et
tä selvittämällä uusien täydentä
vien menetelmien käyttöä.

Pohjoisen Itämeren simpukoita
ei käytetä ihmisravintona, joten
välitöntä riskiä pienien levämyrk
kypitoisuuksien löytymisestä ei
ihmiselle ole. Sensijaan myrkyistä
voi olla haittaa simpukoita ravin
tonaan käyttäville eläimille, kuten
haahkalle. Nodulariinin löytymi
nen kampelan kudoksista, vaikka
kin pieninä pitoisuuksina, puhuu
jatkotutkimusten puolesta ja myös
seurantaluonteisten mittausten

Sinilevien erittämän nodulariinin aloitusta harkitaan.
ja sen lähisukulaisten, mikrokys

Alggifter hittade också i Östersjöorganismer

Sedan 1993 har man studerat alggifters anrikning i Östersjöor
ganismer och utvecklat metoder för analvsering av gifterna i
vävnader. Prover har tagits av musslor, ftundra, strömming och
hdvis av torsk och lax. Giftet från blågrönalgen Nodularia spu
migena, nodularin, påträffades i ftundra efter de kraftiga alg
blonmingarna sommaren 1997. De högsta halterna mättes i le
ver. Dinoftagellatgiftet okadosyra har under tidigare år upp
mätts i musslor och flundra. På basen av resultaten behöver
konsumtionen av fisk inte begränsas även om det är skäl att
undvika rikligt bruk av flundrelever. Däremot kan gifterna vara
skadliga för djur som lever av musslor. Änalysmetoderna kom
mer att vidareutvecklas och ibruktagandet av kompletterande
tekniker ufreds.

Aigat toxinsfound iii Battic marine organisms

Studies on the occurrence and bioaccumulation of algal toxins
in the Baltic Sea have been carried out at the Finnish Jnstitute of
Marine Research since 1993. New methods for tissue analysis
have been developed. According to the results, the dinofiagel
late toxin okadaic acid may accumulate in mussels and ftoun
ders, but accumulation occurs infrequently. Recent studies sug
gest that the cyanobacterial toxin nodularin (from Nodutaria
spumigena) can accumulate in low quantities in flounders. Algal
neurotoxins have not been detected in fish nor musseis, On the
basis of the results, the consumption of fish does not need to be
regulated, except for substantial use of ftounder liver as a hu
man food source. Studies on the bioaccumulation of okadaic
acid and nodularin will continue,

Muut levämyrkyt

Panssarisiimalevien ja Aphanizo
nzenon-sinilevän tuottamia PSP
hermomyrkkyjä ei ole ainakaan
toistaiseksi löydetty pohjoisen Itä
meren kaloista. Sen sijaan tanska
laisten tekemissä mittauksissa
myrkkyjä löydetty aikaisemmin
eteläisen Itämeren simpukoista.
Piilevien erittämää domoiinihap
poa ei löydetty vuonna 1995 länti
sen Suomenlahden sinisimpukois
ta. Analyysitekniikka on nyt kui
tenkin valmiina, mikäli domoiini
happoa epäillään äkillisten kala-
tai lintukuolemien aiheuttajaksi.

Tutkimukset jatkuvat

O 0

Iioista on

• ——

kkyja
Merentutkimuslaitoksen kemian
osastolla on tutkittu levien tuottamia
myrkkyjä simpukoista vuodesta 1993 ja
kalojen kudoksista vuodesta 1996
nestekromatografisin ja immunologisin
menetelmin. Tutkittuja kalalajeja ovat
lähinnä kampela ja silakka, mutta myös
yksittäisiä turska- ja lohinäytteitä on
analysoitu.

Rihntcu,tai,ten siititeva Nodutaria
sptuhzigena intiodostact lfl)’rkVliisiä
kttkintoja Itä,neressä. Kuvassa

pcuuusscurisiinuateviä.

von niukasti ylittäviä okadahap
popitoisuuksia. Tämä oli ensim
mäinen havainto okadahapoista
Itämeren kaloissa. Tulosten perus-

Den ttåuiJoi-iniga blågrönatgeiu
Nodutaria spumigena biidar gifii
ga btoinningar 1 Osterjön. 1 biiden
S)’ltS äveit paitsctr/lagetlate,-.

Tiuefilctnuentotts btue green atgct
Nodittaria spuntigena foritus toxic
btoonus iii 1/te Battic Sea. Dinoflag—
eliates are atso seen in ttue

Jicture.

teella kampelan maksan käyttöä
ihmisravintona on syytä välttää.
Vuosina 1997-98 Suomenlahdelta
ja Pohjanlahdelta kerätyistä näyt-
teistä ei tavattu enää okadahap
poa.

A



Mereututkimusrctldä 100 vuotta...............

uomalaiset merenkulki

jat nostivat esiin jo
1880-luvulla ajatuksen

meren tutkimuksen tarpeellisuu
desta. Ajatus oli, että majakoilta ja
luotsiasemilta olisi saatu säännöl
lisesti tietoja meren jäistä ja perus
tettava merikeskuslaitos olisi toi
mittanut ne julkisuuteen. Tietoja
tarvittiin erityisesti turvaamaan
talviaikaisen laivaliikenteen suju
mista. Ehti kuitenkin kulua vielä
kymmenisen vuotta, ennenkuin
säännölliset jäähavainnot aloitet
tim. Vuonna 1899 Meteorologinen
keskuslaitos aloitti merta ja veden
lämpötilaa koskevat havainnot
kuudella Lounais-Suomen ulko

30.$.1$98
Ensinmiainen meritieteellinen
retkikuntaTheodor Homnin
johdolla, tullivartioalus Suomi.

saariston majakalla. Myöhemmin
havainnointi liitettiin useimpien
majakoiden ja majakkalaivojen
toiminnan osaksi.

Jo aiemmin, 1840 -luvulla, oli

1903
Höyryalus Nautilus
merentutkimuskäyttöön

Suomen Tiedeseura aloittanut ve
denkorkeusmittaukset asteikkoha
vaintoina. Tällä meritieteen haa
ralla onkin Suomessa vanhimmat

1921
Kauppalaivojen käyttö
säännöllisten lämpötila-
ja suolaisuushavaintojen
tekoon aloitetaan Suomen
Höyryiaha Oy:n Arcturus
laivalla

tutkinuts alkaa

Suomen meritieteellisen tutki
muksen aloittajana voidaan pitää
professori Theodor Homönia. Al
kusysäyksen meritieteelliseen toi
mintaan Homön sai naapurimais
ta, joissa oli jo aiemmin herätty
huomaamaan merentutkimuksen
tärkeys. Yhteisen neuvonpidon
perusteella hän järjesti ensimmäi
sen meritieteellisen tutkimusret
ken kesällä 1898. Tämä ensimmäi
nen meriretki alkoi 30. elokuuta
Helsingistä tullilaitoksen Suomi -

aluksella Hom&dn johdolla.

“En usko, että on vaivan arvoista
suunnitella kovinkaan paljon tehtä
vtiksi näiden matkojen aikana, koska
emme ole vielä täysin perehtyneitä
sellaiseen työhön.”

Näin kirjoitti Homön ennen mat
kaa Meteorologisen keskuslaitok
sen johtajalle tohtori Ernst Biesel
le. Meriretki Helsingistä Ahvenan
meren kautta Pohjanlahdelle sujui
kuitenkin hyvin: meritieteelliset
työt sekä kemialliset ja biologiset
tutkimukset pääsivät hyvään al
kuun. Näin alkaneilla säännöllisil
lä meriretkillä saatiin ensimmäisiä
tarkkoja tietoja Suomea ympäröi
vistä merialueista.

Tulli- ja luotsilaitoksen aluksilla
tehtiin vuosisadan vaihteessa yh
teensä 51 meriretkeä, joilla määri
tettiin veden lämpötilaa ja suolai
suutta, veden sisältämiä kaasu-

1939
s/sAranda saadaan
merentutkimuskäyttöön

Jouni Vainio

Suomalaisten
merentutkimusretkien
sata vuotta

Järjestelmällinen meren-

Vuonna 1998 tuli täyteen ensimmäiset

sata vuotta suomalaista meren

tutkimusta. Merentutkijan tärkein

työväline — oiva ltavien aivojen lisäksi —

on jonkinlainen tutkimusalusta, joka

mahdollistaa havaintojen teon merellä.

Merentutkimuksen vuosikymmeniä

voidaankin hyvin kuvata merentutkimus

alusten historiaa seuraamalla.

1902
Suomi liittyy kansainväliseen
merentutkimusneuvostoon.

perinteet.

19.11.1918
Merentutkimuslaitos
perustetaan, johtajanaan
Rolf Witting

IIi!

1945
Aranda luovutetaan
Neuvostoliitolle
sotakorvauksena

LrLr
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määriä eri syvyyksissä sekä selvi
tettiin eläin- ja kasviplanktonin
koostumusta.

Merentutkimuksen mahdolli
suudet paranivat merkittävästi
vuonna 1903, kun kalantutkimus
alus Nautilus valmistui.

Erinomaisesti varustettu
höyrylaiva Nautilus

Naitilus oli ‘Hietalahden Laivato
kan ja Konepajan’ rakentama te
räsrunkoinen alus, jonka kansira
kennelmassa sijaitsivat laborato
rio, keittiö ja ruokasali. Alhaalla
olivat hytit yhdeksän hengen mie
histölle, perämiehelle ja ensim
mäiselle koneenkäyttäjälle. Aluk
sen keskiosaan oli sijoitettu lasti
ruuma pyydyksiä varten ja sen ta
kana sijaitsivat neljä hyttiä kaptee
nia, kalastustentarkastelijaa ja
muita laivassa työskenteleviä hen
kilöitä varten. Nauhluksen varus
teisiin kuului myös höyryvinssi,
joka helpotti suuresti merentutki
joiden työtä - aiemmin vesinäyt
teet oli jouduttu nostamaan käsi
vinssillä.

Ensimmäisen maailmansodan
jälkeen kalastustutkimukset ja
‘Hydrografis-biologiset merentut
kimukset’ järjestettiin uudelleen ja
Nautilus siirrettiin Merenkulku
laitoksen alaisuuteen kartoitus
alukseksi, Merentutkimuslaitos
säilytti kuitenkin edelleen oikeu
den käyttää alusta osan vuotta.

Merentutkimuslaitos
syntyy

Suomen Senaatin asetuksen mu
kaan Suomen Tiedeseuran valvon
nassa vuodesta 1902 toimineet

Hydrografis-biologiset merentut
kimukset siirtyivät kirkollis- ja
opetustoimikunnan alaiseksi.
Näin syntynyt itsenäinen valtion
laitos sai nimekseen Merentutki
muslaitos. Laitoksen syntysanat
lausuttiin 19. marraskuuta 1918 ja

varsinainen toiminta alkoi seuraa
van vuoden tammikuun 1. päivä
nä professori Rolf Wittingin joh
dolla. Vuonna 1922 valtioneuvos
ton uudelleenjärjestelyissä Meren-
tutkimuslaitos siirrettiin kauppa-
ja teollisuusministeriön alaisuu
teen ja tämän ministeriön alla toi
mittiinkin lähes seitsemän vuosi
kymmentä. Vasta vuonna 1989 lai
tos siirtyi liikenneministeriön ala
isuuteen.

Annetun asetuksen mukaan Me
rentutkimuslaitoksen tehtäviin
kuului:

“johtaa ja toimittaa Suomea ympä
röivien menen yleistä tilaa, niiden fij

sikaalisia ja kemiallisia ominaisuuk
sia, vedenkorkeus-, virta- ja jääsuhtei
ta, ynnä näiden yhteydessä olevia ky
symyksiä koskevia tieteellisiä tutki
mnksia sekä myös edustaa Suomea
kansainvälisessä yhteistyössä tähän
kunlnvalla alalla.”

Biologinen merentutkimus ei siis
sisältynyt alkuvaiheessa laitoksen
tehtäviin, vaan vasta 1950-luvun
puolivälissä tämä tieteenhaara lii
tettiin Merentutkimuslaitoksen
toimintaan.

Merentutkimuksen
vaarat vuosisadan

alkupuolella

Tuohon aikaan tieteellisille meri
retkille osallistuvien tutkijoiden
elämä ei ollut suinkaan vaaratonta
ja tohtori Gunnar Granqvist ku

7.7.1954
Kelirikko- ja tutkimusalus
Arandan ensimmäinen
meriretki

1957— 1958
Aranda 11 osallistuu
kansainvälisen geofysiikan
vuoden tutkimuksiin
Huippuvuorilla

0

1974
Itämeren suojelusopimus,
ns. Helsingin sopimus
allekirjoitetaan

:4111111.

15.6d989
Vartavasten meretutkimus
alukseksi rakennettu uusi
alus kastetaan Arandaksi

1990
Automaattinen leväseuranta
aloitetaan reittilaivoilla

1998
Elokuun lopulla
Aranda osallistuu
EXPO98 -näyttelyyn
Lissabonissa

1995— 1996
Arandan toinen
Etelämannermatka

4iiiD lh

VIKTOR mEoDoR HOM€N
(1858—1923)

Photo Nanonal &ard of Museums

1989 — 1990
Aranda FINNARP-tutkimuksissa
Etelämantereen vesillä

4
1

r

0
00 0
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Retkillä mitattiin meriveden
lämpötila eri syvyyksistä, otettiin
suolaisuus- ja happipitoisuusnäyt
teitä ja mitattiin värisuodattimien
avulla veden läpikuultavuus. Mat
koilla tehtiin myös ilmatieteellisiä
havaintoja. Vähän myöhemmin
ryhdyttiin tutkimaan ravinteiden
jakautumista ja kiertokulkua,
aluksi ammoniakkimäärityksin.
Vähitellen kemiallinen tutkimus
toiminta laajeni käsittämään hiili
dioksidisysteemin tutkimuksessa
tarvittavia havaintoja kuten pH- ja
alkaliniteettimittauksia.

Arandan ensimmäiset viisi
vuosikymmentä

Höyrylaiva Nautilus palveli me
rentutkimusaluksena aina vuo
teen 1938. Kesällä 1939 merentut
kijat saivat käyttöönsä ensimmäi
sen Arandaksi nimetyn tutkimus-
aluksen. Se oli aiemmin toiminut
talvisin kelirikkoaluksena ja kesäi
sin koululaisten matkailualukse

neet ongelmat vaikeuttivat myös
merentutkimusta. Tieteelliset työt
olivat jossakin määrin lamassa ja
kehitys pysähdyksissä.

Merentutkimuksen suurin on
gelma oli puute sopivista tutki
musaluksista, ja tilanne kojaantui
vasta vuonna 1953. Tällöin Valme
tin Suomenlinnan telakalta val

nen merentutkijoiden käyttöön
varatftia hyttiä ja kolme laborato
riota. Lisäksi se oli varustettu mo
nipuolisella laitteistolla meren,
merenpohjan ja kalataloudellisten
tutkimusten suorittamista varten.
Myös tämä järjestyksessä toinen
Aranda toimi talvisin Turun saa
riston kelirikkoliikenteessä, kesäi
sin tehtiin tutkimusmatkoja sekä
ra;inikkovesillämme että Itämeren
muilla alueilla. Matkat suuntau
tuivat myös kaukaisemmille meri-
alueille, kuten Huippuvuorille
1950 -luvun lopulla kansainväli
sen Geofysiikan vuoden merkeis
sä. Toinen Aranda palveli meren-
tutkimusta uskollisesti yli kolme
vuosikymmentä. Tänä aikana
alukselle tehtiin pari peruskor
jausta, mutta niistä huolimatta
1980 -luvun lopulla alus oli käy
nyt auttamatta liian vanhanaikai
seksi merenftitldjoiden tarpeisiin.

Uusi Aranda täyttää
tutkijoiden toiveet

Suomalaisten merentutkijoiden
toiveuni toteutui, kun uuden, yk

den edeltäjänsä mukaan. Juifialli
sen kasteen suoritti Merentutki
muslaitoksen ylijohtajan puoliso,
rouva Raija Voipio.

Tutkimusaluksen alkutaival oli
vaikea ja vielä takuuaikana ha
vaittiin monia puutteita, joista osa
ehdittiin kojata ennenkuin Aran
da marraskuun alussa vuonna
1989 käänsi keulansa Helsingin
Eteläsatamasta kohti eteläistä pal
lonpuoliskoa. FINNARP oli Suo
men ensimmäinen Antarktikaan
suuntautunut tutkimusmatka ja se
toteutettiin Merentutkimuslaitok
sen tutkijoiden johdolla. Toisen
matkansa Etelämantereen vesille
Aranda teki loppuvuodesta 1995.

Suomalaisen merentutkimuksen
satavuotista taipaletta juifiistettiin
7. toukokuuta 1998 julkaistulla
postimerkillä: Merentutkimuslai
toksen kolmatta tutkimusalus
Arandaa esittävä postimerkki syn
tyi meribiologi Juha flinkmannin
taitavasta kynästä.

vaakin vuoden 1920 kevätretkeä
seuraavasti;

na. Ennen toisen maailmansodan
syttymistä Arandalla ehdittiin
kuitenkin tehdä vain yksi tutki
musmatka ja myöhemmin alus

“Kevätretketlä käytiin ensikerran
sodan jälkeen myöskin Suomenlahden
sisäosissa. Kuitenkin täytyi yhä edel
leen miinavaaran ja Venäjän kanssa
vallitsevan sotatilan tähden jättää
käynti tekemättä kaikille niille meri
tieteellisille tutkimuspisteille, jotka si
jaitsevat Venäjän alueella ja sitäpaitsi
eräille Suomenkin pisteilte.”

jouduttiin luovuttamaan sotakor
vauksena Neuvostoliitolle.

Sotavuosien jälkeen erilaiset so
dasta ja sotakorvauksista aiheutu

sinomaan merentutkimukseen
suunnitellun aluksen tilaus alle
kirjoitettiin tammikuussa 1988.
Monien vaiheiden jälkeen tutki
musalusprojekti siirrettiin Wärtsi

mistui tutkimus- ja kelirikkoalus, iän Helsingin telakalle, jossa kesä- Aiheesta enemmän mm. Eugenie
joka nimetifin edeltäjänsä mukaan kuun 15. päivänä vuonna 1989 Lisitzin 1978. Merentutkimuslaitos
Arandaksi. Aluksessa oli kymme- uusi alus sai nimen Aranda kah- 1919-1968. Meri No 5.

—
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HUND4 ÅR AVFINSI HAVSFORSKNINGSEXPEDITIONER

År 1998 fylide den finska havs
forskningen hundra år. Havs
forskarens viktigaste instrument
- utöver ett skarpt intellekt - är
ett forskningsfartvg som lämpar
sig för observationer till havs.
Det är därför möjligt att beskriva
havsforskningens årtionden ge
nom att rekapitulera havsforsk
ningsfartygens historia.

Professor Theodor Homin kan
anses som den finländska havs
forskningens fader. Idän fick han
från granniänderna, där man re
dan tidigare hade vaknat till in
sikt om havsforskningens bety
delse. Homn organiserade sin
första havsforskningsexpedition
sommaren 1898. Expeditionen
startade den 30 augusti från Hel
singfors och företogs med tuli
verkets fartvg Suomi. Genom re
gelbundet återkommande expe
ditioner, av vilka denna var den

första, erhöli man de första exak
ta uppgifterna om de havsområ
den som omger Finland.

Vid sekelskiftet företos ett fem
fiotal expeditioner med inlånade
fartyg. Havsforskningens beting
elser förbätfrades avsevärt först
1903 då man fick lov att använda
det nybvggda fiskeforskningsfar
tyget Nautilus.

Efter första världskriget omor
ganiserades fiskeriforskningen
och den hydrografisk-biologiska
havsforskningen, vilket ledde till
att Havsforskningsinstitutet
grundades. Verksamheten kom i
gång den 1 januari 1919 under
professor Rolf Wittings ledning.
Därvid övertogs Nautilus av Sjö
fartsverket, som använde det
som sjömätningsfartvg. Havs
forskningsinstitutet behöll dock
rätten att utnvttja fartvget under
en del av året. Ängfartyget Nau

tilus stod i havsforskningens
tjänst ända till 1938.

Sommaren 1939 fick forskarna
tillgång till det första i en serie
av forskningsfartyg med namnet
Aranda. Fartyget hade tidigare
rarit menföresfartyg under vint
rarna och fransporterat skolbarn
under somrarna. Före andra
världskrigets utbrott hann Aran
da göra en enda expedition. Se
nare mäste hon överlåtas till Sov
jetunionen som krigsskadestånd.

Efter krigsåren ansattes havs
forskningen av en rad probiem
föranledda av kriget och krigs
skadeståndet. Det avgjort största
probiemet var bristen på lämpli
ga forskningsfartyg, ett missför
hållande som blev avhjälpt först
1953. Då erhöil institutet ett
forsknings- och menföresfartyg,
som i likhet med sin föregångare
döptes till Äranda. Aranda nr 2

tjänade havsforskningen troget i
över fre årtionden, varunder far
tyget genomgick två ornbyggna
der. Det oaktat hade det mot slu
tet av 1980-talet blivit ohjälpligt
föråldrat ur forskningssynpunkt.

De finska havsforskarnas öns
kedröm gick i uppfyllelse som
maren 1989 när ett nytt, enkom
för havsforskning ritat fartyg,
också det döpt till Aranda, stod
klart för leverans. Redan i no
vember samma år vände fartyget
stäven mot det södra halvklotet.
FINNARP var Finlands första
oceanografiska expedition till
Antarktis och den leddes av ett
forskarteam från Havsforskning
sinstitutet. Sin andra resa till
Antarktis företog Aranda i slutet
av år 1995 och år 1998 besökte
hon Lissabon i samband med
Världsutställningen där.

A CENTURY Of FINNISH MARINE RESEARCH EXPEDITIONS

In 1998 one hundred years had
elapsed since the beginning of
Finnish marine research. The
oceanographer’s most important
instrument — beside a sharp in
tellect — is the research vessel,
which makes it possible to make
observations at sea. Thus an ac
count of the history of our re
search vesseis can be used to
throw light on the past ten
decades of marine research.

Professor Theodor Homn
may be characterised as the
founder of Finnish marine Te
search. He imported the idea
from our neighbouring coun
tries, where the importance of
marine research had aiready
been understood. Homn organ
ised his first expedition in the
summer of 1898. It started on
August 3Oth in Helsinki on the
Suomi, a vessel that belonged to

the Board of Customs. Such reg
ular expeditions resulted in the
first pieces of exact information
about the sea areas around Fin
land.

Up to fifty expeditions were
made at the turn of the centurv
aboard borrowed vessels.
Prospects improved consider
ably in 1903 when the flshery re
search vessel Nautilus was built.

Fisheries research and hydro
graphic-biological research were
reorganised after World War 1.
This resulted in the founding of
the finnish Institute of Marine
Research. Work at the institute
started on January lst, 1919 with
Professor Rolf Witting as the di
rector. The Nautilus became a
hydrographic survev vessel at
the service of the Finnish Mar
itime Administration but the
Finnish Institute of Marine Re

search retained its right to use
the vessel part of the vear. Sis
Nautilus served as a research
vessel until 1938.

In the summer of 1939, the
oceanographers received a new
research vessel called Aranda. It
had served as an all-weather
craft in the winter and a tourist
vessel for schoolchildren in the
summer. The Aranda managed
to make only one expedition be
fore the outbreak of World War
II. Subsequently, she had to be
conveyed to the Soviet Union as
war indemnity.

Marine research was impeded
by the war and war indemnffies
long after the end of the war.
The worst problem was the lack
of suitable research vessels. The
situation improved as late as
1953 when a research and ali
weaffier craft called Aranda was

built. The second Aranda served
the Institute faithfully for more
than three decades, during
which she was rebuilt twice. She
had, nevertheless, become irre
trievably obsolete for research
purposes at the end of the 1980s.

A cherished dream came true,
when a new custom-built re
search vessel was delivered in
1989. As early as November
1989, the new Aranda headed
for the Southern Hemisphere.
FINNARP was Finland’s first
marine research expedition to
the Antarctic and it was led by
researchers from the Finnish In
stitute of Marine Research. Late
in 1995 the Aranda made its sec
ond voyage to the Antarctic. In
1998 she visited Lisbon during
the World Exhibition there.
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Kai Myrberg

Suomenlahden fysflkka
tutuksi mittauksin
mallein

1

ja

Vesiensuojelu, rannikon käytön suunnittelu ja meren-

kulku vaativat tarkkaa tietoa meren fysikaalisista

tapahtumista, kuten virtauksista. Mallit tuovat

yksityiskohtaista tietoa päätöksenteon pohjaksi,

mutta mallintamisen tueksi tarvitaan lisää merellä

tapahtuvia kenttämittauksia.

uomenlahtea voidaan

taas tutkia kokonaisuu
tena yli puolen vuosisa

dan tauon jälkeen, sillä toisen
maailmansodan jälkeen vain ve
näläiset tutkijat pääsivät Suomen
lahden itäisimpiin osiin. Kuva
Suomenlahden fysikaalisista ta
pahtumista ja niitä säätelevistä te
kijöistä onkin jäänyt varsin puut
teelliseksi.

Nyt Suomenlahden fysikaalisia
tapahtumia on selvitetty alan
uusimman tiedon valossa; mit
taustuloksia analysoiden ja kehit
tämällä matemaattisia tietokone-

Suomenlahden fysikaaliset
tapahtumat ovat
monimuotoisia

Pintaveden suolaisuus vaihtelee
paljon Suomenlahden eri osissa.
Neva on Itämeren virtaamaltaan
suurin joki, jonka suualueella lah
den itäosassa pintavesi on lähes
makeaa, ki.m taas lännessä Hanko
niemen edustalla suolaisuus on jo
noin 6 promillea. Auringonsätei
lyn määrä vaihtelee paljon vuoden
sisällä, mikä näkyy veden pinta-
lämpötilan voimakkaana vuoden
aikaisvaihteluna. Suomenlahdella
vesi on lisäksi kerrostunutta eli
veden suolaisuus ja lämpötila
muuttuvat voimakkaasti pysty
suunnassa.

Veden virtaukset aiheutuvat lä
hinnä tuulesta, mutta niihin vai-

kuttavat myös muut tekijät kuten
maapallon pyörimisliike, veden ti
heyden vaihtelu sekä rannikon ja
pohjan muodot. Suomenlahden
virtausten, lämpötilan ja suolai
suuden jakaumat sekä pohjan
muodot tunnetaan jo nyt pääpiir
teissään. Kuitenkin monet käytän
nön sovellutukset, kuten vesien-
suojelu, rannikon käytön suunnit
telu ja merenkulku, vaativat tuek
seen tarkempaa tietoa meren fysi
kaalisista tapahtumista. Jotta ky
seiset suureet voitaisiin tuntea yk
sityiskohtaisemmin tarvitaan sekä
lisää kenttämittauksia että ilmiöi
den mallintamista.

Yhtälöt apuna levä
kukintojen ennustamisessa

dessä ennustaa meren fysikaalis
kemiallis-biologisia tapahtumasar
joja. Niiden perustan muodostavat
monimutkaiset yhtälöryhmät, jot
ka mahdollistavat myös vesimas
san syvyyskohtaiset ennusteet.

Suomenlahdelle suomalais-viro
laisena yhteistyönä kehitetyn kak
siulotteisen tietokonemallin luo
tettavuutta testattiin. Suolaisuu
den, lämpötilan ja virtausten ja
kaumia pyrittiin jäljittelemään fy
sikaalisilla malleilla ja tuloksia
verrattiin Suomenlahdella tehtyi.
hin kenttämittauksiin. Mallit to
dettiin käyttökelpoisiksi ennustet
taessa muun muassa veden läm
pötilan ja suolaisuuden ajallisia ja
paikallisia vaihteluita. Keväällä ja
syksyllä, jolloin sääolosuhteet
(lämpötila, tuulisuus) ja veden
kerrostuneisuus vaihtelevat paljon
ja nopeasti, malliennusteet eivätmalleja. Mallien avulla voidaan viime kä



Pintctsuolctisuus Suornenlahdeila
elokuussa 1992. .Tietokonernatlil
la simuloitu suolaisutis on esitet
tv värein (ks. väriskaala). Mitatut
suotaisuudet on merkitty pistein

t,,• vastaavine arvoineen.

Ytvattnets salthatt på Finska
viken 1 augusti 1992. Simula
tionsresultaten är visade ifärg
(se skalan neclanför). Mätitings
resultaten är visctde nzed punkter
och inotsvcirancte mätningsvärde

Surfttce salinitv iii the Gtilfof
Finland iii August 1992. The
simtdated ntodel results are
shown iii colours with the scale
betow. Positions of the iiiea
suered values are inarked with a
btack point wittz the correspond
ing valite.

vielä toimineet luotettavasti.
Fysikaalisen mallin tuottamat

lämpötila- ja suolaisuuskentät voi
daan suoraan hyödyntää biologis
kemiallisen mallin ennusteissa.

Useat biologiset prosessit, kuten
leväkukinnat, ovat riippuvaisia
vesimassan fysikaalisista ominai
suuksista ja tapahtumista. Yksi
tyiskohtainen tieto veden lämpöti

Tietokoneiden suorituskyvyn kas
vaessa Suomenlahden fysikaalisis
ta tapahtumista voidaan tehdä
yhä tarkempia ennusteita, jotka
perustuvat kolmiulotteisiin mal
leihin. Kolmiulotteisten mallien
käyttöönotto edellyttää kuitenkin
lisää merellä tapahtuvia kenttä-

Lähdetiedot:
Myrberg,K. 1998. Analysing and modelling
the physical processes of the Gulf ot Fin
land in the Baltic Sea. - Monographs of the
Boreal Environment Research No.1O,1998.
PhD thesis: summary and tive articles

Finska vikens fysikaliska processer Physical processes of the Gulf ofFinland

Efter en paus på 50 år är det
igen möjligt att undersöka fins
ka viken i sin helhet. från och
med andra världskriget fram till
denna dag var forskningen be
gränsad till våra egna territori
alvatten. Som följd av detta är
helhetsbilden av bl.a. Finska vi
kens fysikaliska processer och
deras styrande faktorer hristfäl

lig. 1 denna avhandling diskute
ras och klargörs dessa processer
i ljuset av nyaste kännedom och
utgående från existerande litte
ratur, från analyser av fältmät
ningar och med utveckling av
matematiska ÄDB-modeller
som beskriver havets fvsikalis
ka egenskaper.

In this thesis the physical pro
cesses of the Gulf of Finland are
studied in various wavs: 1) By
presenting the results of a litera
ture review of the main physical
factors influencing the physics
of the Gulf. Ihese results are al
so used as a guideline for the
rnodelling of the Gulf. 2) By in
vestigating the vertical sfrucftire
of the Gulf water mass, espe

cially in terms of the so-called
self-similarity theory. 3) By car
rying out model simulations us
ing two-and three-dimensional
models, where salinitv, temper
ature, thickness of the mixed
layer, currents, and water leveis
are simulated for the Gulf of
Finland and the results of which
are verified with measurements.

.....................................................
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lasta sekä lämpötila- ja suolaisuus
kerrostuneisuudesta on pohjana
selitettäessä meriekosysteemien
kehitystä ja ennustamisessa.

Tulevaisuudessa entistii
parempia ennusteita

mittauksia. Myös jatkuvasti kehit
tyvä kansainvälinen että kansalli
nen yhteistyö sekä tutkijoiden ja
päättäjien vuorovaikutus ovat
oleellisia tekijöitä meriympäristön
tilaa koskevassa päätöksenteossa
ja meriensuojelussa.



jin merkitystä ekosys
teemissä tarkastellaan
usein ravintoverkko -

ajattelun kautta, jossa eliö näh

dään “syö-ja-tule-syödyksi” -näy
telmän turhankin kaksijakoisessa
roolissa. Valkokatkojen merkitys
pohjan lähellä saalistavien kalala
jien ravintona on toki tärkeä, mut
ta niiden osa Itämeren biogeoke
miallisessa teatterissa on huomat
tavasti vivahteikkaampi.

Valkokatkojen fysiologisten toi
mintojen erityispiirteet heijastavat
alueellisia ja ajallisia eroja vallitse
vissa elinolosuhteissa; näinollen
ne voivat kertoa meriympäristössä
tapahtuvien muutosten vaikutuk
sista.

Valkokatkat saavat suuren osan
vuosittaisesta ravinnon kokonais
tarpeestaan meren pintakerrokses
ta, kun tuore tai osittain hajonnut
kasviplankton vajoaa pohjaan. Sel
kämeren syvillä pohjilla valkokat
kat sinnittelevät talven yli pää
asiassa rasvavarantojaan poltellen.
Loppukeväästä koittaa hartaasti
odotettu ilmiö: taivaalta sataa
manna kevätkukinnan sedimen
toituessa. Tällöin pohjalle vajoaa

Kasviptanktonin sedimentaation (vih
reä) sekä valkokatkan rasvapitoisuu
den (punainen) ja typenerityksen
(musta) vuodenaikaisvaihtelut Selkä-
merellä. Keväällä valkuaisaineiden
hajotuksesta kertova typeneritys mo
ninkertaistuu, mikä osoittaa sedimen
toituvan kasviptanktonin välitöntä
käyttöä ravinnoksi. Samanaikaisesti,
koko talven pysähdyksissä ollut kasvu
kiihtyy voimakkaasti ja varastorasvo
ja alkaa muodostua.

Å rstidsvariationen i sedimentationen
(grönt) samt i vittnärlansfetthalt
(rött) och kväveexkretion (svart) i
Bottenhavet.

Seasonal variation in sedimentation
(green), and the lipid level (red) and
nitrogen excretion (black) of the am
phipod Monoporeia affinis in the
Bothnian Sea.

.....................väitöskirjat 1 33$......................
Kari Lehtonen

Valkokatkan
ekofysiolog ia
meren tilan
tulkkina
Pohjoisen Itämeren pehmeitä mutapohjia
hallitsevat lukumääräisesti kaksi vaiko
katkalajia, alunperin makean veden asukki
Monoporeia affinis ja sen mereinen kumppani
Pontoporeia femorata. Näillä noin sentin ko

koiseksi kasvavilla äyriäisillä on pienestä
koostaan huolimatta hämmästyttävän suuri
rooli pohjoisen Itämeren ekologisessa pala-
pelissä.

Kevään ravintopulssi
laukaisee kasvun
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noin 90% ruosjttajsesta sedimen
taatiosta. Valkokatkat keräävät
suuria määriä rasvaa kudoksiinsa
ja ovat loppukesällä puiskassa
kunnossa sisältäen rasvaa 40-50 %
kuivapainostaan. Rasva käytetään
myöhemmin lisääntymispfoses
seissa tai energianlähteenä etenkin
talvella, jolloin ravintotilanne on
huono.

Eri alueilla erilaisia
elinstrategioita

Pohjoisen Itämeren avomerialuei
den välillä on selviä eroja kasvi
planktonin tuotannossa, mikä hei
jastuu myös valkokatkojen elä
mään. Runsasravinteisilla alueilla,
kuten Suomenlahdella, eläinten
valkuaisaine-aineenvaihduntaa il
maiseva typeneritys ei juuri hei
lahtele vuoden kuluessa, koska
hyvälaatuista ravintoa on saatavil

vuoden. Sensijaan vähemmän
tuottavalla Selkämerellä ruuan-
saanti keskittyy selvästi kevätku
kinnan sedimentaatiojaksoon.

Perämerellä, jossa ravinteita on
niukasti valkokatkojen kasvu on
hidasta ja yksilöt myös jäävät pie
nikokoisiksi: vähäisen rasvakerty

enenevässä määrin hajottamaan
kudosproteiinejaan pitääkseen yl
lä pemsaineenvaihduntaansa.

Mjukbottenfaunan i Östersjön domine
ras numerärt av Wå arter vitmärla, Mo
noporefa aifinis, ursprunghgen en sötvat
tenart, och dess marina “kusin” Pontopo
reia fernorata. Både den biokemiska sam
mansättningen och ämnesomsättningen
hos vitmärloma reagerar på förändring
ar i miljön. Variationerna kan främst
knytas till sedimentationen av vårens
planktonblommningar. Både årstidsva
riationen och lokala variationer i vitmär
lomas fysiologi och tlllväxt tyder på att
vitmärlans ämnesomsättningsstrategi
varierar med varierande miljöförhållan
den. Den viktigaste regierande faktorn
är dvnamiken i tillgångenpå föda.

1 Bottenhavet kan man se en stark
koppling mellan pelagial- och botten

The physiological condition of the ben
thic, deposit-feeding amphipods Meno
poreia affinis and Pontoporeis femorata
shows seasonal and spatial variations in
the northem Balfic Sea. Marked physio
logical and biochemical responses to
changes in envfronmental condifions by
the amphipods can be observed, with
sedimentation of the spring bioom trig
gering most of the changes. Seasonal
and spatial differences in the physiology
and growth of the amphipods indicate
variability in bioenergetic strategies in
environmentally dissimilar areas, with
nutrition standing out as the most im
portant regulatory factor.

A tight pelagic-beMhic coupling, i.e.
production and sedimentation of organ
ic particulate matter in the water col

siihen aktiivisesti. Valkokatkojen
väheneminen tai täydellinen hä
viäminen olisi fttlkittava seurauk
seksi Itämeressä tapahtuneista
muutoksista. Näiden eliöiden ka
toaminen puolestaan vaikuttaisi
Itämeren tulevaan kehitykseen.
Eliölajien biologian tunteminen
sekä ekosysteemin biologisten, ke
miallisten ja fysikaalisten vuoro
vaikutussuhteiden tutkiminen on
tärkeää yrittäessämme ennustaa
Itämeren tulevaa kehitystä.

Lähdetiedot:
Lehtonen, K. K. 1997. Ecophysiology of
two benthic amphipod species from the
northern Baltic Sea. Monographs of the
Boreal Environment Research No. 7, 1997.
PhD thesis: summary and six artictes.

systemet, dvs mellan produktionen av
organiskt material i pelagialen, sedi
mentationen och vitmärlornas utnytt
jande av detta material. Huvudorsaken
till de Iångtidsfluktuationer som man
har kunnat iaktta i vitmärlepopulatio
nema i detta område är troligen ett fö
dotillgångskontrollerat täthetsberoende.
Vitmärlomas roll i mineraliseringen av
organiskt material är betydande, speci
elit i öppna havet där sedimenta
tionshastigheten är låg eller moderat,
och vitmärlesamhällena mvcket individ
rika. Vitmärlornas aktivitet modifierar
även märkbart sedimentets milcromiljö,
och har sålunda en stor betydelse för
mjukbottnarnas närsaltdynamik och
därmed besläktade processer.

umn and its utilization by the benthic
amphipods is seen in the Bothnian Sea.
In this area, nutrition-related density
dependency is probably the main cause
of the long-term oscillations in amphi
pod populations observed in earlier
studies.

The role of benthic amphipods in the
mineralization of organic particulate
matter is marked especially in open-sea
areas with low-to-moderate sedimenta
bon rates and high amphipod densities.
Also, the bioturbation activities of the
amphipods greatly modify the physico
chemical microenvironment of the sofi
bottoms, having a marked effect on ben
thic nutrient dynamics and other related
processes.

Vatkokatka 4loitoporeia
affini.s oit alituperin ina—
kean vedeit asukki, kiivas
sa pitkäaitteitnineit ttros.

Vitmärlan 1
c(ffi1Ii. iii ursprungligen
eit sötvattenart.

The antp]tipod
Monoporeia affluiis is
origiitatty a freshwater
species.

Kilpailu ravinnosta
säätelee yksilötiheyttä

Itämeren pohjat ovat makroskoop
piselta lajistoltaan poikkeukselli
sen köyhiä. Lukuunottamatta mei
ofaunaa — juuri ja juuri paljain
silmin erottuvia otuksia — valko
katkan ainoat vakavasti otettavat
kilpailijat ravinnon suhteen ovat
omat lajitoverit. Populaation sisäi
nen taistelu ravinnosta sääteleekin
pääasiallisesti yksilötiheyttä kun
tarjolla olevan ravinnon määrä
pysyy tietyllä aikavälillä vakiona.

Jos valkokatkojen rasvavarastot
jäävät pieniksi, se voi johtaa eläin
ten menehtymiseen talven huo
noissa ravinto-oloissa. Myös poi
kastuotto voi vähentyä ja poikas

muuttaa sen fysikaalis-kemiallista
mikroympäristöä ja vaikuttaa
huomattavasti meriympäristölle
tärkeiden kemiallisten aineiden
kiertoon.

Mitä jos valkokatkat
häviäisivät?

Luonnolliset ekosysteemit muut
tuvat koko ajan, niin myös Itäme
ri. Ympäristöolosuhteiden muu
tokset heijastuvat niin pohjan kuin
avovedenkin eliöyhteisöihin.

Valkokatkat kuuluvat meidän
päiviemme Itämereen. Niiden
runsaus sekä kuvastaa Itämeren
tämänhetkistä tilaa että vaikuttaa

Vitmärlans ekofysiologi som indikator
på Ostersjöns tillstånd

ten kuolleisuus kasvaa näiden
kamppaillessa ravinnosta monilu
kupäisten ja isompien lajikumppa
niensa kanssa.

Kevään ravintopulssin suuruus
vaihtelee vuosittain jonkin verran,
mutta vähemmän kuin alhaalla
odottavien nälkäisten valkokatko
jen määrä. Ylitiheäksi kasvanut
populaatio voi romahtaa vaikka
ravinnon määrä olisi normaalin
rajoissa. Ravintopulssin ollessa ta
vallista pienempi ovat seuraukset
vielä- dramaatfisemmat. Selkäme
ren populaatioissa havaitut sykli
set pitkäaikaisvaihtelut voivat olla
selitettävissä ylitiheitten kantojen
romahtamisella.

Valkokatkat osallistuvat
meren kemian säätelyyn

Suuri osa perustuotannosta hajo
tetaan epäorgaaniseen muotoon jo
avovedessä. Valkokatkan merki

la suhteellisen tasaisesti ympäri tys pohjalle laskeutuvan aineksen
hajotusprosesseissa vaihtelee riip
puen populaation tiheydestä ja se
dimentaation määrästä. Selkäme
ren avomerialueella valkokatkat
käyttävät huomattavan suuren
osuuden pohjalle laskeutuvasta
hiukkasaineksesta.

Valkokatkat myllertävät tehok

Ecophysiology of benthic amphipods
as an indicator of the state of the Battic Sea

män vuoksi eläimet joutuvat kaasti sedimentin pintakerrosta ai
na muutaman sentin syvyyteen
asti. Tämä hapettaa sedimenttiä,



...................Itamercu seurautaa...................
Simo Kalliosaari

J äätalvesta
1997/1998
muodostui
leuto

Itämeren jäätalvi oli useimmilla alueil

la hiukan keskimääräistä lyhyempi.

Perämeren pohjoisosassa jäätalven

kesto oli keskimääräinen ja vain

Suomenlahden itäosassa - muista

alueista poiketen - yli kaksi viikkoa

keskimääräistä pidempi.

Maaliskuun 11. Päivänä saa
vutettiin talven 1997/1998
laajin jäätilanne, 129 000
km2 mikä vastaa 30% koko
Itämeren pinta-alasta.

Den 11 mars uppnåäcle isen
sin största utbredning, 129
000 km2, vilket utgör 30 % av
hela Östersjöns yta.

On March llth - the ice cover
reachecl its largest extent. By
then it extended over an area
of 129,000 km2, which is
about 30% of the whole
Baltic Sea area.

raskuun loppupuolelle, jolloin jää
tä alkoi muodostua myös Suo
menlahden itäosaan - runsaan vii
kon keskimääräistä aiemmin. Jou
lukuun alussa jääpeite kasvoi hie
man Perämeren pohjoisosassa. Sa
maan aikaan jäätyminen alkoi
normaaliin aikaan Perämeren ete
läosassa, Merenkurkussa ja Selkä-
merellä. Tämän jälkeen sää muut
tui kuitenkin leudoksi ja tuuliseksi
ja jäät Perämerellä ajautuivat poh
joiseen ja ahtautuivat Kemin edus
talle. Joulukuun loppupuolella sää
kylmeni jälleen ja jääpeite Peräme
rellä ja Suomenlahdella kasvoi ja
vahvistui. Jäätyminen alkoikin
normaaliin aikaan Saaristomerellä
ja Suomenlahden länsiosassa.

Tammi- ja helmikuussa
lauhoja sääjaksoja

Tammikuun alkupuolella sää
muuttui uudelleen lauhaksi ja
tuuliseksi ja jäät Perämeren poh
joisosassa ja Suomenlahden itä-
osassa ahtautuivat rannikon edus
talle. Jäätyminen oli vähäistä aina
tammikuun lopulle saakka, jolloin
jäätä alkoi muodostua Perämerel
le, Merenkurkkuun, Selkämerelle,
Saaristomerelle ja Suomenlahdel
le. Helmikuun alussa uuden jään
muodostuminen jatkui. Perämeri
peittyi kauttaaltaan jäähän helmi
kuun 1. päivänä - kaksi viikkoa
keskimääräistä myöhemmin. Suo-

menlahdella jääpeite laajeni idästä
aina Helsingin pituuspiirille saak
ka. Helmikuun puolivälin jälkeen
sää muuttui taas lauhaksi ja jääti
lanne taantui. Perämerellä jäät ah
tautuivat Suomen rannikon edus
talla kiintojäätä vasten. Helmi
kuun lopulla Perämerellä ulottui
leveä railo Skellefteån edustalta
Merenkurkkuun.

Suomenlahden ulapan jäät ulot
tuivat helmikuun lopulla Suur-
saaren itäpuolelle.

Maaliskuussa laajin
jäätilanne

Maaliskuun alussa alkoi kylmem
pi sääjakso, jonka aikana saavutet
tiin talven laajin jäätilanne. Jääpei
te kattoi tällöin Perämeren, Me
renkurkun ja Saaristomeren. Sel
kämerellä jäätä oli pohjoisesta
Storkallegrundin leveyspiirille ja
siitä etelään rannikon edttstalla 20
— 40 meripeninkulmaa. Suomen
lahdella jääpeite ulottui idästä
Hangon pituuspiirille ja Riianlah
den pohjoisosa oli jään peitossa.

Jäätilanne alkoi tämän jälkeen
hitaasti taantua, Selkämerellä ohut
jää rikkoutui lautoiksi ja tiivistyi
Suomen rannikon edustalle.

Jäät lähtivät ensimmäiseksi Saa
ristomereltä huhtikuun loppupuo
lella keskimääräiseen aikaan. Sel
kämeri vapautui jäistä huhtikuun
lopulla ja Suomenlahti toukokuun
alkupuolella viikon keskimääräis
tä myöhemmin. Perämereltä vii
meiset jäät sulivat toukokuun lo
pulla normaaliin aikaan.

Jään suurin

paksuus 90 cm

Kiintojään suurin paksuus oli
Pohjanlahdella 40 — 90 cm, Saaris
tomerellä ja Suomenlahden länsi-
osassa 25 — 30 cm ja Suomenlah
den itäosassa 55 — 60 cm. Ulappa
jään paksuus oli Perämeren poh
joisosassa 40 — 60 cm, muualla
Pohjanlahdella 10 — 40 cm, Suo
menlahden länsiosassa 5 — 30 cm
ja Suomenlahden itäosassa 40 — 70
cm.

ohjoisosassa alkoi lo

ätyminen

Perämeren

kakuun lopulla - noin
eskimääräistä aiemmin.

Jäätyminen oli vähäistä aina mar



ISVINTERN 1997/1998
BLEV MILD

ICE WINTER 1997/1998
WÄS MILD

Isvintern blev något kortare än genom
snittet i de fiesta delarna av östersjön. 1
norra Bottenviken var vintern genom
snittlig och endast 1 östra Finska viken
varade den över två veckor längre än i
genomsnitt.

Tiffrvsningen började i norra Bottenvi
ken i slutet av oktober - cirka en vecka ti
digare änvanligt.

1 början av mars vidtog en kallare peri
od. Den 11 mars uppnådde isen sin störs
ta utbredning, 129 000 km2, vilket utgör

30% av hela Ostersjöns vta (fig.).
Den fasta isen blev maximalt 40 - 90 cm

tjock i Bottniska viken, 25 -30 cmi Skär
gårdshavet och västra Finska viken och
55 - 60 cm i östra Finska viken. 1 norra
Bottenviken vai isens maximala tjoddek
ute till havs 40 - 60 cm, 1 resten av Bott
niska viken 10-10cm, 1 västra Finska vi-
ken 5-30cm och 1 östra finska viken 40-
70cm.

The ice winter tvas slightlv shorter than
the average in most parts of the Baltic. In
the northern part of the Bav of Bottmia it
was of normal duration, but in the
easternmost part of the Gulf of Finland it
lasted - in confrast to the other sea areas -

two weeks longer than the average.
Freezing started in the northern

Bothnian Bav at the end of October -

about two weeks earlier than the avera
ge.

The beginning of March brought along
a colder period, during which - i.e. on
March llth - the ice cover reached its lar

gest extent. By then it extended over an
area of 129,000 km2, which is about 30%
of the whole Baltic Sea area (fig.)

The maximum thickness of the fast ice
was 40 -90cm in the Gulf of Bothnia, 25
-30cm in the Sea of Archipelago and the
western paft of the Gulf of Finland, and
55 - 60 cm in the eastern part of the Gulf
of Finland. At sea the ice thickness vas
40 - 60 cm in the northern Bay of
Bothnia, 10-40cm in the rest of the Gulf
of Bothnia, 5 - 30 cm in the westem part
and 40 - 70 cm in the eastem part of the
Gulf of Finland.

Hanna Boman

VUONNA 199$ VEDENKORKEUDEN KESKIÄRVO NORMAALI
- KÄSKISISSÄ ENNÄTYSÄLHÄINEN ARVO
Vuonna 1998 helmi-maaliskuus
sa ja heinä-elokuussa vedenpinta
oli Suomen rannikoilla noin 20
cm keskimääräistä korkeammal
la, kun taas huhtikuussa se oli
noin 20 cm keskimääräistä alem
pana. Vuosikeskiarvo ei kuiten
kaan ollut poikkeuksellinen.

Tammikuussa mitattiin Kaski
sissa aihaisin koskaan havaittu
arvo, -91 cm. Se oli 4 cm edellis
tä, vuonna 1929 mitattua, ennä
tysalhaista arvoa matalampi.
Myös Kemissä ja Pietarsaaressa
mitattiin tammikuiden tähän
mennessä aihaisimmat arvot.
Raahesta pohjoiseen mitattiin
puolestaan kesäkuiden aihaisim
mat arvot ja Haminassa huhti
kuiden alhaisin. Kun taas Oulus
sa vesi nousi lokakuussa kuu
kauden ennätysarvoon.

VATTENSTÄNDSMEDELVÄRDET VAR
NORMALI UNDER ÅR 1998-1 KASKÖ

UPPMÄHES DOCK Efl REKORD
LÅGI VATTENSIÅND

1 februari-mars och juU-august 1998 upp
mättes c 20 cm högre vattenstånd än nor
malt vid Finska vikens kuster, medan c
20 cm lägre vattenstånd än normalt upp
mättes under april. Årsmedeltalet var

1 januari uppmättes det lägsta vatten
ständet nägonsin 1 Kaskö, -91 cm. Värdet
var 4 cm lägre än det senaste rekordvär
de, vilket uppmättes år 1929. Rekordlågt
januarivattenstånd uppmättes även i Ke
mi och Jakobstad. Norr om Brahestad
uppmättes rekordlåga värden 1 juni, och 1
Fredrikshamn vai värdena lägst i april. 1
Uleåborg uppmättes rekordhöga oktober
vattenstånd.

haisin koskaan mitattu ctrvo.
Nollatctso kuvaa teoreettista
keskivettä vuonna 1998 Kas-

DURING 1998 THE MEAN SEA LEVEL
WAS NORMAL

nzareografen i Kaskö 1998.
Ijanuari uppmättes ett
rekorcllågt värde. Nottnivå
beskriver det teoretiska
,nedelvattenståndet i Kaskö
1998.

The lowest ever sea level measured at
the Kaskinen station, -91 cm, was regis
tered in January. This was 4 cm below the
previous record value. The lowest Jan
uary values so far were also measured in
Kemi and Pietarsaari. In addition, the
lowest June value was measured north of
Raahe and the lowest April value in
Hamina, whereas lii Oulu water rose to a
monthly record level in October.

Kaskinen tide gauge. The
zero line is the 1998
theoreticat mean sea tevet
in Kaskinen.

From February to March and from July to
August 1998, sea level along the Finnish
coast was about 20 cm higher and in
April about 20 cm lower than the aver
age. However, the annual mean was not
exceptional.

-ilm
Tammi Helmi Maalis Huhti

toukoVKesä’Heinä1
Elo Syys Loka Marras’ Joulu

Vedenkorkeuden vuorokau- Dygnsmedetvattenstånden The figure shows the 1998
sikeskiarvot Kaskisten ma- värdena mättä vid daity means of sea level in
reografilla vuonna 1998.
Tctmmikuussa mitattiin al—

dock normait. kisissa.
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Hannu Grönvall ja Ari Seinä

Tavoitteena parasta

]

palvelua Itämeren
‘ään katto itu ksessa

Operatiivinen merijäiden kartoitus satelliittien avulla

eli OSIMS -projekti oli Euroopan komission osittain

rahoittama hanke, joka toteutettiin vuosina 1996-98.

Siinä selvitettiin satelliittiaineiston tarkoituksen

mukaista käyttöä jäänkartoituksessa huomioimalla

myös toiminnan hyöty-kustannus -suhteet.

Jääpalvelujen ja merijäätiedon loppukäyttäjiä

halutaan palvella jatkossa entistä paremmin. Yksi

hankkeen tavoitteista oli selvittää lähitulevaisuudessa

saatavien uusien satelliittiaineistojen tarjoamia

mahdollisuuksia.

Merijäiden kaukokartoi
tuksella on taloudellista

merkitystä

Tärkeimmät alueet, missä meri-
jään esiintymisellä on suuri talou
dellinen merkitys, ovat Saint
Lawrencen lahti Kanadassa ja Itä
meri Euroopassa.

Suomen jäätalvi kestää jopa yli
puoli vuotta ja vähimmilläänkin
kolmisen kuukautta. Tällöin lähes
kaikki satamat ovat jäiden saarta-
mia. Talvisin tapahtuu 40% vuo
tuisista merikuljetuksista ja ne
vastaavat arvoltaan noin 100 mil
jardia markkaa. Suomen ulko
maankaupasta 85% kuljetaan me
ritse eli noin 75 miljoonaa tonnia
tavaraa vuosittain. Viimeisenä
kymmenenä vuotena ulkomaan-
kaupan merikuljetusten määrä on
kasvanut yli kolmanneksella, ja
kasvun oletetaan jatkuvan saman
laisena. Jäänmurtajien määrä on
kuitenkin pysynyt samana, eikä
muutosta tilanteeseen ole näkyvis
sä. Tämä lisää myös jääpalvelun
haasteita: laivaliikenteen sujuvuus
edellyttää tosiaikaista ja erottelu
kyvyltään riittävän tarkkaa jäätie
toa. Ainoastaan kaukokartoitus
pystyy tarjoamaan tällaista tietoa
ja tällöin satelliittitiedon käyttö on
myös taloudellisesti kannattavaa.

Parempaa eurooppalaista
jäänkartoitusta

lähitulevaisuudessa

TMS -hankkeen työryh
än muodostivat Meren-

tutkimuslaitos, norjalai
nen Nansen ympäristö- ja kauko
kartoituskeskus (NERSC) sekä
Tanskan ilmatieteen laitos (DM1).
Merentutkimuslaitos tutki Itäme
ren aluetta, tanskalaiset Grönlan
nin ja noia1aiset Koillisväylän se
kä Huippuvuorten alueita. Yhteis
työssä jäsenneltiin kaikkien poh
joisen pallonpuoliskon jääpalve

luiden toimintaa.
Kartoitusaineistojen käyttöä

jäänkartoituksen apuna selvitet
tim niissä maissa, joissa merijää
muodostaa meriliikenteelle oleelli
sen ongelman. Myös tiedon lop
pukäyttäjien rakennetta ja tarpeita
tutkittiin. Vaikka erilaisia kauko
kartoitussatelliitteja on paljon,
vain osa niistä soveltuu jäänkar
toitukseen.

OSIMS -projektin myötä kävi ilmi,
että jään havainnointiin tarvitaan
uusia ja kestoltaan riittävän pitkiä
kaukokartoitushankkeita. Tällä
hetkellä vain kanadalainen Radar
sat SAR -aineisto pystyy katta
maan jossain määrin jäähavain
noinnin tarpeet. Kaukokartoitusai
neistojen yksi suuri puute on sa
telliittien lyhyt käyttöikä. Sen pite
neminen turvaisi aineiston saata
vuuden toiminnallisten järjestel
mien käyttöön jopa vuosikymme
niksi.

Tietoliikenneyhteyksien kehit
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Sttomalaisten jäämnurtajien käytössä
on ICEPLOTT -jäijestelinä: RADAR
SAT SAR-tutkakuva asetettuna NO
AAn A VHRR-kuvan päälle. Kuvassa
Itäinen Suomenlahti. iääpatvelu toi
mittaa satelliittikitvia operatiivisesti
sttonzalaisilte jäänmurtajitte ja joille
kin kattppa-ahtksille.

Exempel på de inöjligheter
ICEPLOTT -systemet, somfinska is
biytare använder sig av, kctn etbju
da: En RADARSAT SAR -bild lagd
på en NOAA A VHRR -bild över östra
Finska viken. Istjänsten förmedlar
båda srtens bilder till definska is
biytarna och till några handetsfar
tyg.

An example of the possibilities of the
ICEPLOZT apptication used by Fin
nish icebreakers: RADARSAT SAR
image overlaid on NOAA AVHRR
over the eastern Gulf of Finland iii

the Baltic Sen. The finnish ice servi
cc delivers this kind of images opeia
tionall-y to the Finnish icebreakers
anti soiize inerchant vessels.

tyessä aineistojen siirto jääpalve
luihin helpottuu ja nopeutuu. Tut
kakuva-aineiston tulkintaa tulee
tehostaa samoin kuin erotteluky
vyltään tarkan aineiston siirtämis
tä jäätietotuotteiksi. Tämä tulee
parantamaan myös nykyisten jää
karttojen tarkkuutta.

Hankkeen myötä kävi selville et
tei loppukäyttäjillä ole riittävästi
tietoa kaukokartoitusaineistojen
saatavuudesta ja niiden tarjoamis

ta mahdollisuuksista. Jakelua tu
lee siis tehostaa ja toimitusta no
peuttaa. Yksi keino on aineiston
käsittely jo satelliitissa ja välitys
suoraa’n aluksille.

Digitaalista tiedonsiirtoa
aluksille

Jääpalvelut saavat kaukokartoi
tusainestonsa yleensä digitaalises

sa muodossa, mutta tiedon jatko-
välitys aluksille ei useinkaan vielä
toimi näin. Suomi on edelläkävijä
tässä asiassa, ja meillä digitaalista
tietoa onkin välitetty jo vuosia
jäänmurtajille ja joillekin kauppa
aluksille. Uudet tiedonvälitysjär
jestelmät parantavat mahdolli
suuksia toimittaa yksityiskohtais
ta tietoa kaikille merenkävijöille.
Jo muutaman vuoden kuluessa
suurten aineistojen siirtoon pysty-

vät tietoliikennesatelliitit saadaan
toiminnalliseen käyttöön.

Eri merialueiden jääpalvelujen
tulee tehostaa yhteistyötään ja
luoda toimivia painostusryhmiä,
vain siten avaruusjärjestöt saa
daan tuottamaan tarkoituksenmu
kaista - ja myös jäätiedon loppu
käyttäjiä parhaiten palvelevaa
kaukokartoiftisaineistoa.

Mot bästa ismonitoring
på Ostersjön

Towards optimal ice monitoring
in the Baltic Sea

Under åren 1996-98 genomför
des projektet OSIMS (Operatio
nat Sea Ice Monitoring by Satel
lites in Europe) som delvis fi
nansierades av Europeiska ko
missionen. Arbetet delades mel
lan finska Havsforskningsinsti
tutet, Nansen-cenfret (NERSC) i
Norge och DM1 i Danmark. Syf
tet var att undersöka möjlighe
terna för optimalt utnyttjande
av sateffitdata inom operativ is
rnonitoring och att utreda utgif
ternas förhällande till den eko
nomiska nyttan. Den alit liviiga
re kommersiella sjöfarten 1 fins
ka vatten ställer allt högre krav
på framkallandet av detaljerad

information om isförhållanden.
Undersökningen efterlyser ef
fektivare tolkning av satellitdata
och mer långsiktiga fjärrkarter
ingsprogram av samma art som

det SAR har möjliggjort. Konsu
menterna konstaterades ha lite
kunskap om hurudant material
det finns att tillgå och vilka möj
ligheter dessa kan erbjuda. Da
tadistributionen borde göras så
direkt som rnöjligt mcd bl.a. di
gital hildöverföring till fartvgen.
Dc olika istjänshnstanserna bor
dc dessutom sammanslå sina
krafter för att bättre få fram sina
intressen till rymdorganisatio
nerna.

In 1996-98 the CEC funded a
shared-cost OSIMS (Operational
Sea lce Monitoring hy Satellites
In Europe) project under Envi
ronmental and Climate pro
gramme. The project partners
were FIMR from Finland, NER
SC from Norwav and DM1 from
Denmark. The main objectives of
the OSIMS were to study the fea
sibility and cost benefits of using
satellite data in operational ice
monitoring and propose con
cepts for the optimal use of satel
lite data in future sea ice moni
toring and forecasting. The pro
ject recommendations concen

trated on the need for sea ice
monitoring missions, improved
ground segment and more effec
tive data delivery to ice cenfres,
the streamlining of the analysis
and interpretation of SAR data,
more efficient distribution to
end-users, secure long-term ac
cess to SAR and other satellite
data, and on the user needs for
fully digitised information sys
tem onboard ships, the benefits
and possibilities of new cornrnu
nication systems, and the needs
to strengthen regional co-opera
tion.
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O äketieteessä molekyy
ibiologisten menetel

mien käyttö on jo rutii
nia esim. isyystutkimukset perus
tuvat DNA:han ja rikostutkimuk
sissa sekä epäiltyjä että uhreja tun
nistetaan DNA -jälkien perusteel
la. Molekyylibiologisten menetel
mien avulla pystytään usein ker
tomaan tutkittavasta kohteesta
enemmän kuin mitä muilla kei
noin voitaisiin selvittää.

Polymeraasiketjureaktio
auttaa DNA:n
kopioinnissa

Polymeraasiketjureaktio eli PCR
keksittiin 1980-luvulla. PCR:n ja
siinä käytettävien DNA -alukkei
den avulla pystytään nyt tuotta
maan kopioita tietystä DNA:n
emäsjaksosta. Tutkittavia leviä ja
bakteereita ei enää välttämättä tar
vitse eristää puhdasviljelmiksi riit
tävän ja puhtaan tutkimusmate
riaalin takaamiseksi, vaan luon
nonkantoja voidaan käyttää suo
raan tutkimusaineistona. Tämä
helpottaa etenkin diversiteettitut
kimuksia, joissa selvitetään luon
non mikro-organismien moni
muotoisuutta sekä yhteisöraken
teita.

Molekyylibiologisten menetel
mien avulla on viime vuosikym
menten aikana löydetty valtame
ren planktonista pikoplantisten (<
2jim) sinilevien uusia kantoja ja
kokonainen uusi ryhmä, prokloro
fyytit. Tuliperäisten syvänmeren
pohja-alueiden kuumavesilähtei
den ympäristöstä on havaittu
uusia bakteereja.

Nykyään molekyylibiologisia
menetelmiä käytetään meribiolo
gisissa laboratorioissa ympäri
maailmaa sekä mikrobikokoluo
kan että suurempien organismien
tutkimisessa.

Arandalla testataan uusia
menetelmiä

luonnonolosuhteissa

Vuonna 1998 Merentutkimuslai
toksella otettiin käyttöön mole
kyylibiologiset menetelmät Itäme
ren sinilevätutkimuksissa. Tutki
muksia tehdään yhteistyössä Hel
singin yliopiston Viikin biokes
kuksen tutkimusryhmän kanssa.
Viikissä levien myrkkyjä, fysiolo
giaa ja molekyylibiologiaa on tut
kittu jo vuosia modernissa labora
toriossa. Merentutkimuslaitoksen
tutkimusalus Aranda mahdollis
taa näytteenottomatkat avomerel
le ja testattujen laborato
riomenetelmien soveltamisen
luonnonolosuhteisiin.

DNA -tutkimuksissa tarkastel
laan Itämeren sinilevien perinnöl
listä monimuotoisuutta ja lajien
välisiä sukulaisuussuhteita.Vaikka
viileänä kesänä 1998 ei Itämerellä
esiintynyt voimakkaita leväkukin
toja, saatiin neljä sinileviin liitty
vää osatutkimusta hyvään alkuun.

Itämeren lajien lisäksi selvite
tään Trichodesntiunt -sinilevän mo
nimuotoisuutta. Kyseinen laji
muodostaa kukintoja trooppisilla
ja subfrooppisilla merialueilla. Tä
hän tutkimukseen kerättiin näyt
teitä Pohjois-Karolinan rannikolta
GoIf-virralle suuntautuneella tut
kimusmatkalla.

DNA voi kertoa levän
myrkyllisyydestä

Mikroskoopilla tehtävän tarkaste
lun perusteella ei voida kertoa on
ko tietty leväkanta myrkyllinen
vai ei. Tähän asti leväkannan myr
kyllisyys on voitu todeta vain la
boratoriokokeilla, esimerkiksi hii
ri- ja vasta-ainetesteillä. Nyt me
neillään olevan tutkimuksen yksi
tärkeä tavoite onkin kehittää DNA
-tuiinistimia, jotka auttavat erotta
maan myrkylliset leväkannat myr
kyttömistä.

Molekyylibiologiset menetelmät
mahdollistavat hyvin pienikokois
ten planktisten eliöiden diversi
teettitutkimukset, ja sukulaisuus
suhteiden arviointi helpottuu. Pe
rinteisen valomikroskoopin ero
tuskyky on varsin rajallinen, ja
käytettävien lajituntomerkkien
määrä pieni. Molekyylibiologisilla
tunnisfintekniikoilla voidaan erot-

taa bakteeri- tai levälajeja, jotka ei
vät ulkonäöltään poikkea toisis
taan. Tällaisia lajipareja tunnetaan
Itämereltä ainakin sinilevien ja
panssarisiimalevien joukosta.

Leväkukintojen synnyn
salat selville

Uusien menetelmien avulla pysty
tään selvittämään jopa lajikohtai
sesti solunsisäisiä prosesseja, ku
ten yhteyttämistä, mikä mahdol
listaa yksittäisten lajien kasvun
seuraamisen. Perinteisillä tuotan
tomittauksilla pystytään tutki
maan vain koko leväyhteisöä. Kui
tenkin leväkukintojen synnyn ym
märtämiseksi tarvitaan tietoa yk
sittäisten lajien toiminnasta, jol
loin ympäristötekijöiden merkitys
eri lajeille saadaan entistä tarkem
min selville.

Suurimmat mullistukset uudet
menetelmät aiheuttanevat mikro
bikokoluokan eliöiden, bakteerien
ja pikoplanktonin, yhteisöraken
ne- ja prosessitutkimuksissa. Vaik
ka nämä organismit ovat merten
pienikokoisimpia eliöitä, on niillä
keskeinen merkitys aineiden bio
geokemiallisessa kierrossa, Bak
teerien ja pikoplanktonin toiminta
vaikuttaa lopulta jopa maapallon
ilmasto-oloihin.

Maria Laamanen

Geenit kertovat
- planktontutkimusta
molekyyhen tasolla

Uudet molekyylibiologian menetelmät
tuovat monipuolista tietoa Itämeren
planktonekologiasta ja sinilevien
systematiikasta



Mikroskooppikuva Itämeren
Aplwnizomeizoiz -sinilevästä
(yllä) ja osa sen DNA:n emäs
järjestystä (alla). Ttdoksia
hyöclynnetään lajien moni
inuotoisuustittkimuksissa.

Mikroskopbild av blågrön
algeiz Aphaizizorneizon och
dess DNA -sekvensering.
Resttttaten. används
i artdiversitetfoivkning.

Microscopic image of
cvanobacterium
Aphanizomenoiz and the
restttts ofDNA sequencing
usedfor cliversity studies.

Gentekniken belyser ptank
tonekotogiska detatjer

Med hjälp av nya molekyibiologiska
metoder kan man få mångsidig infor
mation om Ostersjöns planktonekologi
och blåalgernas systematik. Den poiy
mera kedjereaktionen PCR kan urskilja
vissa DNA sekvenser med vilka man
kan identifiera alg- och planktonarter. 1
samarbete med en forskargrupp från
Biocentret vid Helsingfors Universitet
har denna teknik tagits i bruk på Havs
forskningsinstitutet år 1998 och forsk
ningsfartvget Aranda kan nu tjäna även
som gentekniskt fältiaboratorium. Un
der året inleddes fvra forskningspro
gram gällande blåalger, till vilka DNA
analvserna bidrar med bl.a. informa
tion om algarternas inbördes släktskap
och noggrannare information om artdi
versiteten. Ett viktigt mål är att utveck
la DNA-”koettimia” som kan skilja gif
tiga aiger från ogiftiga vilket hittilis inte
varit möjligt med enbart mikroskopob
servationer. Molekvlbiologiskt kan man
skilja pä bakterier och aiger vilka utse
endernässigt ser lika ut. Denna nya tek
nik gör det miligt att följa med enskil
da arters livscvckel och ger vidare nyt
tig information om deras relation till
miljöbelastningama.

plankton research

With the advent of polvmerase chain
reaction (PCR) and grotip-specific
primers, it has become possible to ad
dress the diversity of micro-organisms
of natural plankton populations. New
methods of molecular biology enable
detailed studies of taxomonv, phyloge
ny and community sfructure as well as
the possible studies of activities of or
ganisms at the species level. In 1998, an
array of studies on the genetic diversitv
of cvanobacteria were started at the
finnish Institute of Marine Research.
This work is carried out in collabora
tion with a research group studying
cyanobacterial toxins, physiology and
molecular hiologv at the Universitv of
Helsinki. The diversitv of populations
of the Baltic Aphanizornenon as well as
Trichodesmiuni of the Golf Stream are
being studied. Questions related to the
diversity of bloom-forming and often
toxic cvanobacterium Nodularia are ad
dressed by studying ctiltures of Nodu
tarja, and if the results are encouraging
probes will be designed for distinguish
ing the toxic strains. Molecular meth
ods are also used for studying the com
munity stucture of the picoplanktonic
cyanobacteria in the Balfic Sea.

Molecutar approach in
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Guy ja Seija HäHfors

MIKROLEVIEN TÄKSONOMIÄN TUTKIMUSMENETELMÄT
<EJ—JJ1j’1j”y\lJ’J’ Chrysochroinutina minor

,nctteeä Suoinenlnhdetta. Ylhäällä
i’atoinikroskooppikuva, vasemmalta

Mikrolevien kuvaaminen ja tun- yleiskuva eiektronimikroskoopissa
nistaminen on perinteisesti pe- ja o,keaitc, yksttyiskohta sotiin suo

mnupeitteestä.rustunut valomikroskopiaan. Va
lomi kroskoop in erotusky ky Haptof’ten Chrysochromutina(huonompi kuin 0.2 pm) rajoittaa minorfrån Fimtskcj Vika,, i ljusmnik
kuitenkin lajien erottamisessa moskopet (överst), t elektronmn,kro

skopet (till vänster) samnt detaljbiidkäytettävien tuntomerkkien mää-
avfjättskiktet på cellens yta (tillrää. Piilevien ja suomupintaisten
höger).flagellaattien kohdalla tilanne

muuttui 1950-luvun alussa, kun The haptophyte Chrysochrornittina
elektronimikroskopia otettiin minorjromn the Gulf of Fntlcznd tit

the tight mnicroscope (above), iii thekäyttöön. Ryhmien lajimäärät
electron microscope (teft), andlähtivät nopeaan nousuun, joka detail of the scale cover (right).yhä jatkuu. Valo- ja elektroni

mikroskoopeilla pystytään näke- microscopy was introduced as a
mään hyvin erilaisia soluraken- get gensekvensering, som gör det tool in the study of diatoms and
teita. Leväviljelmät mahdollista- möjligt att finna ytterligare nya scale-bearing fiagellates in the
vat saman leväkannan tutkimi- Identifieringen av mikroalgerna artkännetecken. early 1950’s, the number of
sen sekä valo- että elektronimik- har traditionellt baserat sig på known species soared. Aigal cul

tures made possible a compariroskoopissa. Ijusniikroskopi. Nar elekfronmik-
Developinents rn son between Iight and electronGeenisekvensointi edustaa alan roskopet togs i användning i bör

uusinta tekniikkaa. Sen avulla jan av 1950-talet för att undersö- microalgal taxonomy microscopical characters. The la
voidaan löytää uusia tuntomerk- ka kiselaiger och fjällförsedda test advancement is gene se
keja, joista on apua lajinmääri- fiagellater, ökade antalet kända The identification of microalgae quencing, which allows a great
tyksessä ja selvitettäessä lajien arter snabbt. Algodlingarna möj- is traditionally based on light number of new species cha
sukulaisuussuhteita. liggjorde en jämförelse av ljus- microscopy. When electron racters to be found.

Mikroalgtaxonornins och elektronmikroskopiska art

metoder utvecklas karakterer. Det senaste framste



Merentutkimuslaitoksen toiminta 1 33$.....

lulosalueet ja tulostavoitteiden toteutumat 1998
Merentutkimuslaitos tuottaa tieteellistä mus- ja kokeilutoimintaa, huolehtii ha
perustietoa merestä sekä yhteiskunnallisen
päätöksenteon pohjaksi että käytännön

vainto- ja tiedotustoiminnasta sekä osa!
listuu merentutkimuksen kansalliseen ja

tarpeisiin. Laitos tekee ja edistää tutki- kansainväliseen toimintaan.

-Meren liikkeiden, jääpeitteen ja lämpötalouden tutkimukset

toa jään muodostumisesta ja
sesta jäätilanteesta.

Satelliittien hyödyntämiseen liit
tyvät EMAC ja OSIMS -projektit
päättyivät. Niissä selvitettiin sa
telliittiaineistojen tarkoituksen
mukaista käyttöä jäänkartoituk
sessa huomioiden myös hyöty-
kustannus-suhteet ja tutkittiin

muun muassa satelliittien mikro
aaltoinsfrumenttien soveltuvuut
ta merijään havainnointiin. IMSI
-projektin puitteissa kehitettiin
RADARSAT -tutkakuville auto
maattinen luokitusalgoritmi sekä
uusia satelliittikuviin perustuvia

tuotteita loppukäyttäjien tar
peisiin.

Yhteistyössä noijalaisen ympä
ristö- ja kaukokartoituskeskuk
sen kanssa alettiin kouluttaa am
mattikäyttäjiä hyödyntämään sa
telliittikaukokartoitusta merijäi
den havainnoinnissa ja jäänavi
goinnissa.

Ilmatieteen laitoksen kanssa
käynnistettiin yhteisprojekti,
missä aallokko- ja merimalli sekä
jäämalli kytketään soveltuvin
osin ilmakehämalliin. Näin pyri
tään parantamaan merellisten
ennusteiden tarkuutta.

Itämeren aallokon ennustemal
lia kehitettiin ja se ulotettiin ete
läiselle Itämerelle. Lisäksi osallis

tuttiin Välimerellä pidettyyn
COST 714 -hankkeen laajaan
kenttäkokeeseen, jossa tutkittiin
muun muassa pyyhkäisymatkan
rajoittaman aallokon suun
taspekfriä.

Itämeren suomalais-virolaisena
yhteistyönä tehtävän hydrody
naamis-ekologisen FinEst mallin
kehittely ja testaus jatkuivat. Eri
tyisesti parannettiin sen ekolo
gista osaa sekä tuloksen vi
suaalista esitystapaa, koko malli
systeemistä valmistui myös laaja
raportti. Merentutkimuslaitoksen
koordinoima Riianlahti -hanke
päättyi ja vedenvaihtoa, hyd
rografiaa ja ravinnetasetta selvit
täviä raportteja valmistui.

Aallokko ja vedenkorkeustutkimuksten tuloksia käyte
tään edistämään meriliikenteen turvallisuutta, aallok
koennusteiden laatimisessa sekä merellä että rannikolla
tapahtuvan rakentamisen apuna. Meren liikkeiden tut
kimusten pohjalta kehitettävien mallien avulla pyritään
ennustamaan meren tilan lyhyt- ja pitkaikaismuutoksia.
Meren lämpötalouden ja jään fysiikan tutkimukset sekä
mallintaminen palvelevat merenkulkua: ne antavat tie

sulamisesta sekä tosiaikai

-Globaaliseen muutokseen liittyvät tutkimukset

Itämeren ilmastoa ja meriympäristöä koskevien kysy- lenssista ja energianvaihdosta, vien elinkykyä Suomenlahdella,

mysten lisäksi selvitetään merten vaikutusta maailman- sekä ilmakehän rajakerroksen ke- varsinaisella Itämerellä ja Poh

laajuiseen ilmastoon ja toisaalta ilmastonmuutoksen
hittymisestä meren ja jääkenttien janlahdella. Merialueiden välillä
yllä. Tämä Merentutkimuslaitok- oli suuria lajistoeroja. Myös le

vaikutuksia merisäähän, jääoloihin, vedenkorkeuksiin sen koordinoima BASIS -hanke vien lämpötilan siedossa oli suu-
ja aallokkoon. Lisäksi tutkitaan kylmien menen ekosys- on osa kansainvälistä BALTEX - ria lajien välisiä eroja, jotka selit

teemien toimintaa ja pyritään ennakoimaan ilmaston- ohjelmaa, jossa selvitetään Itäme- tävät levien sukkessiota. Antark

muutoksen vaikutuksia niihin. ren alueen veden ja energian tikselta kerättyjen alkueläinnäyt
kiertoa sekä pyritään paranta- teiden analysointi jatkui, tutki

Polaarialueilla osallistuttiin kan- pohjoisemmille leveyspiireille maan toisiinsa kytkettyjä ilmake- muksessa selvitetään jäänreunan

sainvälisiin tutkimuksiin, joilla kulkeutuvan jään määrä sekä hä- ja merimalleja. Tutkimuksiin vaikusta lajistoon.

pyritään selvittämään alueiden meren ja ilmakehän välinen läm- osallistui tutkijoita myös Ruotsis- Äyriäisten lämpötilasopeutu

roolia giobaalissa ilmastonmuu- mönvaihto. ta, Saksasta ja Japanista. misen tutkimukset jatkuivat. So

toksessa. Antarktikselle 1995/96 Pohjois-Atlantilla jatkui kan- Aloitettiin lyhytaikaisten ve- lukalvojen ominaisuuksia selvi

suuntautuneen FINNARP -ret- sainvälinen VEINS -projekti, jos- denkorkeusvaihteluiden muutos- tettiin analysoimalla eri lämpöti

ken tulokset saatiin raportointi- sa selvitetiin Atlantin ja arktisten ten tutkimukset, joille laitoksen loista kerättyjen Itameren äyriäis

vaiheeseen. Tutkimukset osoitta- menen veden- ja lämmönvaihtoa kattavat aikasarjat toimivat luo- ten fosfolipidikoostumusta. Tut

vat Weddellin meren jäiden liik- ja niihin liittyviä ilmastotekijöitä. tettavana tausta-aineistona. kimus tehdään yhteistyönä unka

keiden riippuvan vahvasti alu- Pohjanlahdella kerättiin ha- Kylmien menen ekologia ja rilaisen Biologian tutkimuskes

een tuulista. Tulosten perusteella vaintoja talven merisäästä, meren ekofysiologia -hankkessa selvi- kuksen kanssa.

on myös voitu arvioida alueelta ja jäänläheisen ilmakehän turbu- tettiin talvista levälajistoa ja le



-Ainetasetutkimukset ja ekosysteemiprosessit

- Itämeren ekologian tutkimukset

-Palvelutoiminta ja havaintomenetelmien kehittäminen

Merialueen ainetaseet kuvaavat Itämereen kulkeutuvien
ja sieltä poistuvien aineiden välistä tasapainoa. Tutki-
muksen piiriin kuuluvat myös vedenvaihdosta, vesimas
sojen liikkeistä, aineiden jakaumasta ja ekosysteemipro
sesseista aiheutuvat tekijät. Ainetaseita käytetään meri-
alueiden tilan kehityksen ennustamiseen esim. arvioita
essa erilaisia kuormitusvaihtoehtoja.

Työskentelyn pääpaino oli BA
SYS -hankkeessa, jonka tutki
mukset tehtiin Itämerellä.

Sedimentoituvan aineksen mi
nerologiset ja kemialliset tutki
mukset viittasivat vahvasti sii
hen, että suurin osa sedimen

malliin.
Sedimentin ja veden vuorovai

kutusta käsittelevässä osuudessa
tutkittiin typenkiertoa avovesi
alueilla: ravinteiden vuota sedi
menfin ja veden välillä, sedimen
tin hapenkulutusta ja bakteeri
tuotantoa. Puristusmenetelmän
käyttö mahdollisti sedimentin
huokosveden ravinnepitoisuuk
sien mittaamisen muutaman mii
limefrmn välein.

Denitrifikaaatiossa sedimentin
bakteerit muuttavat nitraattity
pen kaasumaiseksi typeksi. Tut
kimukset osoittivat, että Suomen-

toituvasta materiaalista on avo
merialueella muodostunutta ja
vain pieni osa kulkeutuu paikalle
muualta. Kulkeutumista kuvaa-
van matemaattisen mallin kehit
tely aloitettiin: se pohjautuu kol
miulotteiseen hydrodynaamiseen

lahteen tulevasta typpikuormi
tuksesta noin 30 % muuttuu de
nitrifikaation kautta kaasumai
seen muotoon, joka poistuu ve
siekosysteemistä.

Laboratoriokokeissa todettiin
sedimentin happitilanteen huo
nonemisen pienentävän voimak
kaasti denitrifaation määrää.
Happea kuluttaa esimerkiksi
kuolleen levämassan laskeutumi
nen sedimentin pinnalle. Sedi
mentissä tapahtuvia ravinteiden
muutoksia ja hapenkulutusta ku
vaavan numeerisen mallin perus-
versio valmistui.

Itämeren ekologian tutkimuksissa selvitetään fysikaalis
ten ympäristötekijöiden ja eliöstön välisiä säätelymeka
nismeja, aineiden kiertoa ekosysteemissä, leväkukinto
jen syntyä ja levien erittämien myrkkyjen esiintymistä
vedessä ja eliöissä. Tutkimuksissa selvitetään myös
planktisten lajien monimuotoisuutta. Ekologisten tutki
musten tuloksia sovelletaan meren tilan seurannassa ja
vesiensuojelussa.

maan myrkylliset leväkannat
myrkyttömistä. Näitä moni
tieteisiä tutkimuksia tehtiin Suo
menlahdella sekä USA:n itäranni
kolla ja niihin osallistui tutkijoita
FU-maista, USA:sta ja Virosta.

Eläinplanktontutkimuksessa
kiinteä yhteistyö Helsingin yli
opiston tutkijaryhmän kanssa jat
kui. Yhteisprojektina Transfenni
ca Ltd:n ja Sir Alister Hardy -sää
tiön kanssa asennettiin reitti
laivalle jatkuvatoiminen eläin
planktonkerääjä. Tämä laajensi
merkittävästi eläinplanktonlajis
totutkimusten kattavuutta.

Suurimman kokonaisuuden
muodostivat planktonin moni
muotoisuustutkimukset. Uusi pe
rinnöllistä monimuotoisuutta tut
kiva hanke alkoi yhteistyössä

Pohjaeläimistön vastetta ympä
ristömuutoksiin tutkivassa DY
NAMO -hankkeessa analysoitiin
Itämeren pohjaeläinyhteisöjen ra
kenteen alueellista vaihtelua mo
nimuuttujamenetelmillä. Koko
Itämeren mittakaavassa suolapi
toisuus ja happivaihtelu selittivät
parhaiten yhteisörakennetta.
Pohjaeläimistön pitkäaikaisai
neistoja hyödynnettiin Suomen
lahdella havaittujen muutosten
tulkintaan: erityisesti nousi esiin
aihaisimman vuosittaisen happi
pitoisuuden merkitys.

Helsingin yliopiston kanssa.
Hankkessa selvitetään molekyyli
biologian menetelmin sinilevien
sukulaisuussuhteita ja kehitetään
tunnistimia, jotka auttavat erotta

Palvelutoiminnan tavoitteena on tuottaa tietoa ja tiedot
taa meriympäristön tilasta ja siinä tapahtuvista muutok
sista sekä havaintojen ja ennusteiden avulla parantaa
merenkulun turvallisuutta ja taloudellisuutta. Päivittäis
palvelut sisältävät ympärivuotisen vedenkorkeus- ja
aallokkopalvelun, talven jääpalvelun sekä kesän levä
seurannan (Alg@ine). Erillisselvityksiä ulkopuolisille
tehdään asiakkaiden tarpeiden mukaan.

dot.Aallokkoennustepalvelu laajeni
yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen
kanssa käsittämään myös laiva
kohtaiset reittiennusteet. Maksui
lisen puhelinpalvelun kautta saa
nyt sekä vedenkorkeustiedot että
pohjoisen Itämeren aallokkotie

aluksille. Internetin kautta tarjot
tiin viikottain päivitetty yksinker
taistettu jääkartta ja muutaman
tunnin välein päivitetty pohjoi
sen Itämeren aallonmittauspoijul
ta tuleva tieto.

Alg@line avasi Internetissä uu
den Itämeri -tietokannan, joka
tarjoaa tuoretta tietoa meren tilas
ta sekä yksityisille kansalaisille,
viranomaisille ja tutkijoille neli
kielisesti. Englanninkielisille si
vuille perustettiin tieteelliset kas
viplanktonlajisivut, jotka kerto
vat muun muassa mikrolevien
esiintymisalueet. Tietokantaa toi
mitetaan yhteistyössä ympäristö-

keskusten ja Viron Merentutki
muslaitoksen kanssa.

Merentutkimuksen käyttöön
automaattilaitteistoilla varustet
tujen reittilaivojen määrä kasvoi:
Helsingin ja Tukholman väliä lii
kennöivälle Silja Serenadeile
asennettiin laitteisto, joka mittaa
pintavedestä levien määrää sekä
lämpötilaa ja suolaisuutta.

Erillistutkimuksia tehtiin useita
esimerkiksi selvitys alimmista
suositeltavista rakennuskorkeuk
sista merenrannaila, Latviaan
suunnitellun öljyterminaalialu
een ympäristöselvitys sekä Obin
lahden ympäristötutkimuksia.

Jääpalvelussa otettiin käyttöön
RADARSAT -tutkakuvat, mikä
paransi karttojen ja tiedotusten
tarkkuutta. Kuvia toimitettiin
operatiivisesti suomalaisille jään
murtajille ja joillekin kauppa-
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Hallinto ja
talous

Henkilöstön koulutustaso 1998

U Tohtorit ja lisensiaatit 14 henk.

Kandidaattitaso 29 henk.

Alin korkea-aste 3 henk.

Keskiaste 13 henk.

Perusaste 16 henk.

Henkilöstön rakenne tehtäväalueittain 1998

HENKILÖSTÖ

Laitoksen henkilötyövuosimäärä
v. 1998 oli 98 htv, joka jakaantui
seuraavasti:

-vakinaiset 75 htv
-määräaikaiset 21 htv, josta 3,4 htv
oli virkasuhteisia ja loput työsuh
teisia
-maksullinen palvelu 2 htv

Vakinainen henkilöstö on pää
asiassa virkasuhteessa. Lisäksi lai
toksella on työskennellyt yksi si
viilipalvelumies ja yksi työllistet
ty. Sivutoimisia vedenkorkeus-,
jää- ja lämpötila-havaitsijoita oli
yhteensä 100 henkilöä.

TOIMITILAT

Merentutkimuslaitoksella on Hel
singin Itäkeskuksessa hallinnas
saan n. 3000 neliömetrin yleisiltä
markkinoilta vuokratut toimitilat.
Lisäksi laitoksen jääpalvelulla on
n.100 neliön tilat Merenkulkulai
toksen yhteydessä. Uusien toimti
lojen saamiseksi on selvitetty eri
laisia vaihtoehtoja ja selvitystyö
jatkuu.

TALOUS

Laitoksen toimintaa varten saatiin
rahoitusta yhteensä 53,6 mmk,
josta ulkopuolisen rahoituksen
osuus oli 9,6 mmk. Vuodesta 1998
alkaen Etelämanner -toimintaa on
rahoitettu omasta budjetista. Ai
emmin koko rahoitus saatiin ulko
puolisena rahoituksena KiM:ltä.

Saadusta kokonaisrahoituksesta
käytettiin vuonna 1998 42,7 mmk
ja vuodelle 1999 siirtyi 10,1 mmk.

palkkausjärjestelmän uudistamis
työtä. Toimintavuonna on selvitet
ty myös henkilötietojärjestelmän
hankintavaihtoehtoja. Hankinta
tapahtuu seuraavan vuoden alku
puolella. Edellisenä vuonna alka
nut johdon koulutushankkeen
käytännön toteutus alkoi.

Työsuojelun toimintaohjelman
luonnos valmistui ja on sisäisessä
kommentoinnissa.

Taloushallinnossa on jatkettu
valtionhallinnon kiijanpito-uudis
tukseen liittyvää työtä koko val
tiohallintoa koskevan aikataulun
mukaisessa järjestyksessä. Vuo
delta 1998 laadittiin ensimmäisen
kerran uusimuotoinen tilinpäätös,
jonka mukaiset tuloslaskelma ja
tase ovat jäljempänä. Lisäksi on
toteutettu tähän liittyvä taloushal
linnon atk-järjestelmien vaihto.
Toimintavuonna valmisteltiin
myös laitoksen siirtyminen netto
budjetointiin ja laadittiin v.1999
budjettiesitys tältä pohjalta.

Merentutkimuslaitoksen kirjasto
ja tietopalvelu antaa palveluja lai
toksen henkilökunnan lisäksi
myös ulkopuolisille tiedontarvitsi
joille. Kirjaston toiminta vilkastui
vuonna 1998 edelliseen vuoteen
verrattuna. Kasvua oli lainausten
määrässä (6 %), kaukopalveluti
lauksissa (12 ¾) ja ulkopuolisten
asiakkaiden määrässä (10 %).

Ulkopuolisten lainaajien määrän
kasvu sekä kaukopalvelutilausten,
erityisesti ulkomailta tulleiden ti
lausten, lisääntyminen, johtunee
kirjaston kokoelmatietokantojen
entistä paremmasta saatavuudes
ta. Tietokannat saatiin alkuvuo
desta 1998 julkisesti haettaviksi
laitoksen www-sivuille, mikä pa
ransi oleellisesti tiedonhakujen te-

kemistä. Kotisivuillamme ovat
saatavilla seuraavat kirjaston tie
tokannat: KIRJAT (BOOKS), AR
TIKKELIT (ARTICLES) ja KAUSI
(PERIODICALS). Hakulomakkeet
ovat käytettävissä myös englan
niksi. Klijastojärjestelmän kehittä
mishanke eteni tältä osin nopeasti
yhteistyössä Geologian tutkimus
keskuksen kanssa.

Kirjaston kokoelmat kasvoivat
vuoden aikana n. 13:lla hyllymet

Johto 5,1%

Tutkijat 39,8%

Tutkimusavustajat 30,7 %

Kirjasto, tietopalv., atk 7,1 %

Hallinto, sisäiset palvelut 17,3 %

rillä ( kartunta 16,04 m ja poistot
n. 3 m). Saapuvia kausijulkaisuja
oli 604 nimekettä. Vaihtosuhteita
käytiin läpi ja niiden lukumäärää
supistettiin osittain tilanpuutteen,
osittain oman tieteellisen sarjan
lakkauttamisen takia. Myöskin
muuta, vähemmän tarpeellista
materiaalia karsittiin pois.

Arkistotoimen puolella aloitet
tiin arkistosäännön päivitystyö ja
vanhan arkiston kunnostus- ja

KIRJASTO JA
TIETOPALVELU 60mlj mk

Toiminnan rahoituksen kehitys 1995 - 1998

Muu ulkopuolinen rahoitus
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luettelointityö. Atk-pohjaisen di
aarin kokeiluversio otettiin käyt
töön loppuvuodesta. Se on toteu
tettu kirjastojärjestelmän tietokan
tana.

Tuotto- ja kululaskelma
sekä tase

Vuoden 1998 tilinpäätöksen yh
teydessä laadittiin ensimmäistä

Palkat 37,6 %

O Sotu- ja eläkemaksut muut
palkkojen sivukulut 9,7 ¾

O Matkat 3,1 %

Vuokrat 6,6 %

Laivan käyttö 22,1 %

O Aineet ja tarvikkeet 5,6 ¾

Palvelujen ostot 7,6 %

Investoinnit 6,2 ¾

Muut 1,4 %

kertaa valtion uuden kirjanpidon
(VALKI) mukaiset tilinpäätöslas
kelmat.

Tuotto- ja kululaskelma kuvaa
laitoksen tuotto-/kulurakennetta.
Taseesta (seur. sivulla) näkyy lai
toksen varojen ja velkojen raken
ne, sekä taseen erissä tilikauden
aikana tapahtuneet muutoset.

Muu ulkopuolinen rahoitus

EU-rahoitus

Muut valtion virastot ja laitokset

I Meren liikkeiden, jääpeitteen
ja lämpötalouden tutkimukset

I Globaaliseen muutokseen
liittyvät tutkimukset

I Asinetasetutkimukset ja
ekosysteemiprosessit

I Itämeren ekologian
tutkimukset

I Palvelutoiminta ja havainto-
menetelmien kehittäminen

Rahoituksen käyttö menolajeittain 1998
TUOTTO- JA KULULASKELMA
1.1.1998 - 31.12.1998

Toiminnan tuotot
Maksutisen toiminnan tuotot 1 858 959,23
Muut toiminnan tuotot 8560 317,98 + 10419277,21

Toiminnan kulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
— ostot tilikauden aikana 2025267,84
Henkilöstökulut 20561 910,59
Vuokrat 2597242,15
Palvelujen ostot 11 726 26013
Muut kulut 2725 585,61
Poistot 6992 737,92 —46629 004,24

läämä 1 —36209727,03

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 0,66
Rahoituskulut 330,63 —329,97

Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot 3960,00
Satunnaiset kulut + 3960,00

Jäämä II —36 206 097,00

Siirtotalouden tuotot ja kulut
Tuotot
Kulut
— siirtotalouden kulut kotitalouksille 51 713,20 —51 713,20

Jäämä III —36 257 810,20

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Perityt arvonlisäverot 460 466,29
Suoritetut arvonlisäverot 1362 607,28 —902 140,99

Tilikauden tuotto-/kulujäämä —37 159 957,79

Ulkopuolisen rahoituksen kehitys 1995 - 1998 Rahoituksen käytön kehitys tulosalueittain
1995- 1998

1995 1996 1997 1998
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TASE 31.12 1998
Aloittava tase 1.1.1998 Tase 31.12.1998

VASTAAVAA
KÄYTtÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet 258 945,00 187 569,00

Aineefiomat oikeudet 46 285,00 305 230,00 22 14700 203 710,00
Muut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet 182 139,00 157 755,00
Rakennukset 71 019 857,00 67 190 769,57
Koneet ja laitteet 430 235,00 71 632 231,00 324 283,00 67 672 807,57
Kalusteet

Käyttöomaisuusarvopaperit ja
muut pitkäaikaiset sijoitukset 71 700,00 71 700,00 72 009 161,00 71 700,00 71 700,00 67 948 217,57

Käyttöomaisuusarvopaperit - - - -

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
Vaihto-omaisuus
Lyhytaikaiset saamiset 1 920 820,58 994 575,75

Myyntisaamiset 50 483,70 101 326,48
Siirtosaamiset 8 330,00
Muut lyhytaikaiset saamiset 180 600,00 2 157 904,28 1 700,00 1105 932,23
Ennakkomaksut

Rahat, pankkisaamiset ja
muut rahoitusvarat

Kassatilit 18 287,10 4610,20
Muut pankkitilit 1037,81 19324,91 2171229,19 0,66 4610,86 1110543,09

VASTAAVAA YHTEENSÄ 74 180 390,19 69 058 760,66

VASTATAVAA YHTEENSÄ

OMA PÄÄOMA

Valtion pääoma
Valtion pääoma 1.1.1998 65737950,07 65 137 950,07
Pääoman siirrot 30 025 278,28
Tilikauden tuoffo-/kulujäämä 65 137 950,07 65 137 950,07 —37 159 951,19 58003 277,16 58 003 277,16

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Saadut ennakot 467 905,00
Ostovelat 2 103 077,02 4 827 125,60
Tilivir. väliset tilitykset 520 752,08 477 387,19
Edelleen tilitettävät erät 374 455,00 603 208,94

Siirtovelat 3732 616,95 4 243 266,33

Muut lyhytaikaiset velat 2311 539,07 9 042 440,12 9042440,12 436 590,44 11 055 483,50 11055 483,50
VASTAHAVAA YHTEENSÄ 74 180 390,19 69 058 760,66

Kenttämatkat ja henkilötyöpäivät 1997
Kenttä- Asemat Meri- Matka- MTL:n henkilöstö Vieraat Henkilöt Htpv.
matkat alueet päivät henk. htpv henk. htpv yht. yht.

1 2 SL 2 9 18 9 18

2a 47 SL,VI,SaaM 11 16 135 1 4 17 139
2b 38 AM,SM,MK 9 29 132 2 10 37 742

3 7 PL 20 9 124 24 318 33 442

4 22 PL,SL 4 5 20 5 20

5 2 SL 1 18 18 3 3 21 21

AM Ahvenanmeri 6 47 SL, SM, VI, EI 15 11 153 6 82 77 235
ATL=Atlanffi 7 9 SL 5 14 38 17 22 31 60

EI Etelä-Itämeri 8 (a,b,c) 83 SL, VI, P1 19 28 141 7 32 35 773

MK = Merenkurkku 9 10 SL, VI, P1 6 14 80 14 80
P1 = Pohjois-Itämeri 10 63 SL, VI 10 13 149 12 139 25 288
PL= Pohjanlahti 11 40 SL 10 16 160 9 90 25 250
PoM Pohjanmeri 12 16 P1, SL, PL 12 11 115 16 91 27 206
SaaM = Saaristomeri 13 siirretty 0 0
SL=Suomenlahti 14 17 PL,VI,SL 8 14 112 2 16 76 128
SM = Selkämeri Yhteensä 403 132 1395 807 306 2202
VI = Varsinainen Itämeri EU-matka 18 VI, PoM,ATL 38 7 125 34 578 47 703



Merentutkimuslaitos monessa mukana.

ry. tarjosi oivan näytteli,’paikan
nelta.

Tutkimusalus Arandaa
esittävä upea posti-
merkki jttlkaistiin 7.
toukoku ota. Ensipäi
vänleimaus tapahtui
laiturilla aluksen vie
ressä ja sateisesta aa
mupäivästä huolimatta
se oli ijleisömenestys.
Päivän päätteeksi jär
jestetyssä Suomen Me-

Jo toisen kerran Meren
tutkimustaitos osallistui
kesällä Vaasan Luonto-
keskuksen näyttelyyn
posterein ja esittein.

nassa, joka myös vietti merkki
vttottaan.

YK:n “Merten Vuoden” merkeissä eurooppalaiset me
ritieteiden ja journalistiikan opiskelijat tutustuivat
käytännön meren tutkimukseen Itämerellä ja Pohjois
Atlantilla tutkimusalus Arandalla. Matka alkoi 7. elo
kuuta Rostockista ja päättyi Maailmannäyttelyn
EXPO98 päätapalttumaan Lissaboniin 28. elokuuta.

Matkan järjestelyihin
osallistuivat Euroopan
unionin kanssa Meren-
tutkimuslaitos ja mo
net muut tutkimuslai
tokset ja yliopistot.
Osallistujia oli 12
maasta.

Merentutkintttslaitos järjesti Helsingissä 25-28. elo
kuuta 1998 Kansainvälisen merentutkimusneuvos
ton (ICES) kokouksen: ‘fCES Symposium on
Brackish Water Ecosystems”.

Kemian päivillä Helsin
gin Messukeskuksessa
3-5. marraskuuta esitel
tiin monipuolisesti Me
rentutkimuslaitoksen toi
mintaa. Erityisesti ke
mian osaston palvelut
tulivat kansalaisille tu

tuksi ja myös Algaline -projektin toiminta. Meren
tutkimuslaitoksen osasto oli päivien suosituimpia:
kilpailuun Arandan matkasta osallistui noin 1 500
kävijää.

Venentessuilla 6—15. helmikuuta Merenttttkintuslaitos
osallistui Sinilevä. Nyt.’ — näytteliiiimi Helsingin Mes—
sukeskuksessa. Asiantuntijat vastasivat kansalaisten
sinilevä -aiheisiin kysymijksiin ja asiaa valaistiin
ntyös kuvin ja videoesityksin. Pidä Saaristo Siistinä

Roope-Saimaan kan

ritieteen- ja Tekniikan Seuran kokouksessa sai kuo
reensa taiteilijan, mneribiologi Jutta Flinkmannin, sig
neerauksen. Aranda -postimerkin ensipäiväkuori ää
nestettiin kauneimmaksi Riikassa pidetyssä Baltian
maiden FDC -kisassa.

Suomalaisen merentt.itkimuksen
satavuotistaipaleesta sai tietoa
loka-marraskuussa valokuva- ja
posterinäyttelyssä Suomenlin

t,”.’



Arctic radiation and
turbulence interaction

study (ARTI$T)

Hankeen tavoitteena on merijään
ja pilvien vuorovaikutuksen pa
rempi ymmärtäminen. Kesto:
1997-2000

Variability of exchanges
in the Northern Sea

(VEINS)

Hankkeen tarkoituksena on selvit
tää Atlantin ja arktisten menen
virtausten ja lämrnönvaihdon pit
käaikaismuutoksia. Kesto: 1997-
2000.

Baltic air-sea-ice study
(BÄSIS)

Hanke kuuluu kansainväliseen
BALIEX-ohjelmaan, jonka pää
määränä on veden ja energian
kierron prosessien tutkimus ja
mallintaminen. BASIS tähtää pro
sessien määrittämiseen ja mallin
tamiseen talviolosuhteissa. Laitos
toimii hankkeen koordinaattorina,
Kesto: 1997-2000.

Dynamics through
naturat and

antropogenic causes of
marine organisms: The

effect of large scate
ecological changes on

fish and fisheries
(DYNAMO)

Hankeen päätavoitteena on arvioi
da ilmastollisten vaihteluiden vai
kutuksia taloudellisesti arvok
kaisiin kalakantoihin. Kesto: 1996-
1999.

Baltic system study
(BASYS)

Hankkeen tavoitteena on yleisesti
Itämeren ekosysteemimallien
edellyttämien kriittisten proses
sien parempi tuntemus. Merentut
kimuslaitoksen osuus käsittää
kaksi osahanketta “Aineiden sedi
mentaatio ja kulkeutuminen poh
joisella Itämerellä” ja “Typen pro
sessit pohjoisella Itämerellä”. Kes
to: 1996-1999.

Operationat sea ice
monitoring by sateltites

in Europe (OSIM$)

Hanke tähtää palvelun parantami
seen jääpalveluiden/keskusten ja
merijäätiedon loppukäyttäjien vä
lillä. Kesto: 1996-1998.

Integrated use ofnew
microwave satellite

data for improved sea
ice observations (IMSI)

Hankkeen päätavoitteena on tut
kia ja testata menetelmiä, joiden
avulla uutta kaukokartoitustek
niikkaa voidaan hyödyntää meri-
jään kartoituksessa sekä laajentaa
näiden tekniikoiden hyötykäyttöä
merijäätiedon käyttäjäpiirissä.
Kesto: 1997-1999.

Improved micro

structure measurements
technotogies for marine
near surfaceflux studies

(MITEC)

Hanke tähtää veden turbulenssin
mittaamiseen, soveltuvan laitteen
kehittämiseen ja sen soveltami
seen monitieteelliseen merentutki
mukseen. Kesto: 1998-2000.

European Network for
Oceanographic Data

and Information
Management

(EURONODIM)

Hankkeen tarkoituksena on pa
rantaa menitieteellisen datan laa
tua ja saatavuutta yhtenäisen eu
rooppalaisen tietoverkon avulla.
Kesto: 1998-2000.
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