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osi 1999 oli meren
utkimuksessa aktii

visen työn kausi.
Kenttäkausi omalla aluksella jäi edellisiä vuo
sia hieman lyhyemmäksi t/a Arandan vuok
rauksen vuoksi. Useiden hankkeiden osalta
vuoden toiminnan painopiste oli tutkimusten
tulosten raportoinnissa. Vuoden 1999 aikana
päättyi merkittävä määrä EU:n neljännen pui
teohjelman hankkeita. Eräs mittavimpia näistä
oli Itämeren ekosysteemin tutkimus (BASYS),
johon osallistui useita kymmeniä tutkimusryh
miä kaikista Itämeren rantavaltioista. Neljän
nen puiteohjelman myötä poistui myös erilli
nen merentutkimuksen ja meritekniikan han
kekokonaisuus MAST (Marine Science and
Technology), ja uudessa ohjelmassa hankkei
den tavoitteenasettelu oli edellisestä täysin
poikkeava.

Laitoksen tutkimuksen painoalat vuonna
1999 olivat eöelleen tutkimuspalvelujen edel
lyttämä prosessi- ja mallitutkimus, ilmaston
pitkäaikaismuutosten vaikutusten selvittämi
nen ja Itämeren tilan kehityksen tutkimus.
Suurin yksittäinen yhteistyöhanke on uuden
meri-ilmakehämallin kehittäminen Itämerelle
päivittäispalvelujen tarpeisiin. Ennustemalli on
valmistuessaan ainutlaatuinen ja tulee jo tänä
vuonna parantamaan sekä meri- että sääpalve
lun laatua.

Merenkulun palvelujen tuottamisen kannalta
kulunut vuosi oli tavanomainen, leudosta al
kutalvesta huolimatta jäätalvi muodostui lähes
keskimääräiseksi. Myös kaikkien päivittäispal
velujen toimintavarmuus oli hyvä. Uusia yh
teistyömuotoja Itämeren tilan seurantaan kehi
tettiin yhteistyössä ympäristöhallflmon kanssa.
Itämeren kesäiset leväkukinnat olivat laajoja ja

tietojen kysyntä sekä puhelin- että internet-pal
velimissa oli runsasta. Palvelutoimintaan llitty
vä tuotekehittely edistyi odotetusti, ennuste-
mallien luotettavuutta saatiin kehitettyä lähtö
tietona olevien sääennusteiden antamissa ra
joissa.

Merentutkimuslaitos vastaa Suomen Etelä-
mantereen tutkimusten logistiikasta, pohjois
maisen sopimuksen mukaan oli meidän vuo
romme järjestää yhteinen tutkimusmatka. Mat
ka alkoi 1.12.1999 Kapkaupungista, suomalai
nen osanotto oli kymmenen vuoden takaisella
tasolla, yhteensä 23 tutkimusmatkaan osallistu
nutta. Laitos tilasi kuljetuspalvelut venäläiseltä
Arktisen ja Antarktisen tutkimuksen instituu
tilta. Suomen järjestämään matkaan osallistui
lisäksi tutkimusryhmiä Ruotsista, Norjasta,
Hollannista ja Saksasta.

Laitos on vuoden aikana tiivistänyt yhteistoi
mintaansa muiden tutkimuslaitosten kanssa.
Ilmatieteen laitoksen kanssa tehdään yhteistyö
tä merisääpalvelujen ja kytketyn meri-ilmake
hämallin kehittämisessä. Geologian tutkimus
keskuksen kanssa yhteistyötä on erityisesti me
risedimenttien tutkimuksissa. Suomen ympä
ristökeskuksen kanssa tehtiin laaja selvitys sii
tä, miten resursseja voidaan yhdessä käyttää
entistä tehokkaammin ja samalla poistaa ole
massaolevia päällekkäisyyksiä. Selvitys val
mistui vuodenvaihteessa ja toimenpiteet on
ajoitettu pääasiassa vuodelle 2000.

Kokonaisuudessaan vuosi voidaan kiijata hy
vin tulokselliseksi, siitä kiitos taitavalle ja teh
täviinsä antaumuksellisesti suhtautuvalle hen
kilöstölle.



ÖVERDIREKTÖREN HAR ORDET

Äret 1999 var en period av aktivt arbete inom
havsforskningen. Expeditionsperioden rned
det egna havsforskningsfartvget Äranda blev
något kortare än dc föregående åren på
grund av Arandas uthyrning. för många
projektens del var rapporteringen av forsk
ningsresultat verksamhetens tvngdpunkt un
der det gångna ret. Under är 1999 avsluta
des ett betvdande antal projekt inom Europe
iska Unionens fjärde rarnprograrn. En av dc
mest omfattande projekten var forskningen
av Ostersjöns ekosystem i vilket deltog tiotais
forskningsgrupper från alla Ostersjöiänder.
Mcd det fjärde ramprogrammet avslutades
också det separata projektet av havsforsk
ning och havsteknik, MAST (Marine Science
and Teclrnology). Målsättningen av projekten
i det nya prograffunet avviker heit och hället
från det föregående.

Tvngdpunkterna av institutets forskning år
1999 var fortfarande den process- och mo
dellforskning som forskningsservicen förut
sätter, utredningen av inverkningarna av
långtidsförändringar i klimatet och forsk
ningen av Ostersjöns tillstånd. Det rnest om
fattande enskiida samarhetsprojektet är ut
vecklingen av en nv havs-atmosfärmodell för

Östersjön för den dagiiga servicens hehov.
Prognosmodellen kommer att vara unik när
den biir färdig och kommer att förhättra kva
liteten av både havs- och istjänsten redan i är.

Ängäende produkhonen av service för sjö
farten var det gängna året ganska normait.
Trots en mild förvinter hlev isvintern så gott
som genomsnittlig. Funktionssäkerheten av
ali daglig service var också bra. Instiftitet ut
vecklade nya sarnarbetsformer för monitor
ing av Ostersjöns tillstånd i samarhete med
miijöförvaltningen. Algblomningama på Os
tersjön under sommaren var kraftiga och ef
terfrågan pä information var stor håde per te
lefon och via Internet. Produktutveckling i
anslu tning till serviceverksamheten fortskred
enligt förväntningarna och man kunde för
hättra titlförlitligheten av prognosmodellerna
inom gränserna som sätts av värderlekspro
gnoserna som fungerar som utgängsinforma
tion för modefierna.

Havsforskningsinstitutet svarar för forsk
ningslogistiken av finlands Antarktisforsk
ning. Enligt den överenskommelse dc nordis
ka länderna siutit var det vär tur att ordna
den gemensamma forskningsexpeditionen
till Antarktis. Expeditionen startade den 1 dc-

cember 1999 från Kapstaden, antalet finska
deltagare var på ungefär samma nivå som tio
år tidigare, d.v.s. sarnmanlagt 23 deltagare.
Institutet heställde transportservicen från en
rysk institut för Arkfis- och Antarkstisforsk
ningen. 1 expeditionen som ordnades av fin
ländarna del tog dessutom forskarlag från
Sverige, Norge, Helland och Tyskland.

Havsforskningsinstitutet har under det
gängna året intensifierat samarhetet mcd
andra forskningsinshtut. Mcd Meteorologis
ka Institutet sarnarhetar man i utvecklingen
av håde sjövädertjänsten och en kopplad ha
vs-atmosfärmodell. Samarbetet mcd Geolo
giska forskningscentralen anknyter sig till
sedimentundersökningar. 1 samarbete mcd
finlands miljöcentral gjordes en ornfattande
utredning om hur man i samarbete kan an
vända resurserna ännu effektivare och samti
digt avskaffa existerande överlappningar. Ut
redningen blev färdigt vid årsskiftet och åt
gärderna har planerats i huvudsak till år
2000.

Året i sin helhet kan betraktas som nwcket
framgängsrik tack vare den kurniiga persona
len som förhåller sig hängivet till sina upp
gifter.

[ DIRECTOR’S OVERVIEW

The vear 1999 was a period of active work in
marine research. The research cruise season
with the Institute’s own research vessel,
Aranda, was somewhat shorter than previ
ouslv hecause of the charter of Aranda. As
far as many projects are concerned, the focus
was on reporting the resttlts of the research.
During the vear 1999 a significant amount of
projects connected to the fourth framework
programme of the European Union came to
an end. One of the most wide-ranging was
the study of the Baltic Sea ecosvstem. Dozens
of research groups from ail Baltic Sea coun
tries were involved in this studv. With the
fourth framework programme ended also the
MAST (Marine Science and Technologv) pro
ject. The setting of goals of the projects in the
new programme differ completelv from the
previous.

The research focuses of the Institute during
the year 1999 were stiil the process and mod
ei studies required hv the research services,
the sWdy of the effects of iong-term climate
changes and the Baltic Sea monitoring pro
gramme. The higgest single cooperahon pro
ject is the developrnent of a new sea/ atmo
sphere model for the Baltic Sea for the needs
of the daily information service. The prog

nostic model will be unique when it is com
pleted and it will improve the qualitv of hoth
the Sea-going Service and the Ice Service al
readv during this vear.

Äs far as the production of services for the
needs of shipping are concerned, the past
vear has heen usual. Aithough the earlv win
ter was miid, the ice winter vas almost for
mal. Aiso, the reliahility of the daiiv informa
[ion services was good. New forms of coop
eration for monitoring the Baltic Sea were dc
veloped in association with the environmen
tai administration. The cyanohacterial surface
biooms of the Baitic Sea were massive and
the demand for information was great both
by telephone and via the Internet. The re
search and development in connection with
the services proceeded as expected and we
were also ahle to improve the reliahility of
the prognosis modeis within the limits set by
the weather forecasts used as input informa
tion.

The finnish Institute of Marine Research is
responsihle for the logistics relating to the
finnish Äntarctic research. In accordance
with the mutual agreement of the Nordic
countries, it vas our turn to organize the
jeiiit expedition to the Antarctic. The expedi

tion started from Capetown on December lst
1999, the number of Finnish participants was
at the same level as ten years ago, that is 23
participants in ali. The Institute chartered the
transportation services from a Russian Insti
tute for the research of the Arctic and the
Antarctic. lii this expedition organized hv
Finland research teams from Sweden, Nor
way, the Netherlands and Germanv partici
pated as vell.

The Institute has intensified its cooperation
with other research institutes during the past
vear. The cooperation with the finnish Mete
orological Institute consists of developing the
sen weather service and an interlinked
sea/atmosphere model. The Inshftite and the
Geological Survey of finland cooperate espe
cialiy in sediment studies. The Insfifttte and
the finnish Environment Institute explored
extensively how to tise the resources more ef
fectively in cooperation and how to remove
the existing overlaps at the same time. The
report was compieted at the tum of the vear
and the measures were timed mainlv to the
vear 2000.

ln its entiretv the vear can he recorded as
very productive thanks to the skiiled person
nel that are committed to their duties.
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Viileä kevät,
lämmin kesä
- evien kukinta

kohtuuHista

Vuonna 1 999 Itämeren suola
pitoisuus oli korkeampi kuin
edeltäneinä vuosikymmeninä
keskimäärin. Vuoden 1993
suurta suolavesipuissia seuran
nut kerrostuneisuuden voimistu
minen vähensi syvien pohjien
hapen määrää Suomenlahdel
la. Hapen vähyys piti pohja-
eläimet poissa Itämeren ja
Suomenlahden syviltä pohjilta.

onna 1999 ei Itäme
een virrannut suuria

suolavesipuisseja.
Loppuvuoden kovat länsimyrskyt
työnsivät Pohjanmereltä Itäme
reen jonkin verran valtameriveilä,
mikä näkyi kohonneina suolapi
toisuuksina eteläisellä Itämerellä
muun muassa Arkonan altaassa.
Tilanne ei kutenkaan ollut otolli
nen Itämeren syvänteiden veden
merkittävään uusiutumiseen. Pie
niä suolaisen veden sisäänvirtauk
sia tuli vuoden 1999 aikana useita
kin ja Itämeren vesi oli hieman
suolaisempaa kuin keskimäärin
1960-1980-lukujen aikana. Suolai
suus kohosi edellisvuodesta hie
man Suomenlahdella, mutta ei
Pohjanlahdella.

Pohjalla vain vähän
happea

Talvella veden sekoittuminen pa
ransi Itämeren syvänteiden hap
pitilannetta tilapäisesti. Vuoden
1999 edetessä hapettomien aluei
den laajuus lisääntyi jälleen ja nk
kivedyn määrä kasvoi erityisesti
Gotlannin syvänteessä. Suomen
lahden suualueella pohjariläheisen
veden happipitoisuus laski selväs

ti, sen sijaan itäisellä Suomenlah
della happitilanne kohentui hie
man edellisestä vuodesta. Vuonna
1999 Suomenlahden syvänteiden
happimäärät olivat kuitenkin ma
talia verrattuna 1990-luvun alun
tilanteeseen. Tällöin Suomenlah
den veden suolaisuuskerrostunei
suus oli heikko ja hapekas pinta-
vesi pääsi sekoittumaan pohjanlä
heiseen veteen.

Pohjanlahdella ei ole selvää ve
den suolaisuuskerrostuneisuutta
eikä happi pääse sekoittumaan
pohjalle asti. Siten pohjanläheisen
veden happimäärä oli matalim
millaankin kohtuullinen, yli
3 ml l. Hapen määrät olivat kui
tenkin vähän laskeneet edellisistä
vuosista.

Suomen ympäristökeskus löysi
vuonna 1999 Suomenlahden ran
nikolta useita hapettomia pohjia.
Pohjien hapettomuus ei ole uusi
ilmiö. Merentutkimuslaitos ha
vaitsi vastaavaa jo 1960- ja 1970-
lukujen mittauksissa. Vanhimmat
havainnot ovat peräti 1930-luvul
ta. Hapen loppuminen pohjanlä
heisistä vesistä johtuu veden ke
säisestä lämpökerrostuneisuudes
ta, mikä estää hapen sekoittumi
sen pintavedestä syvänteiden
pohjalle.
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INTENSITY OF IN[OWS

Pohlanmereltä Itämereen tulleet
suuret la kohtalaiset suolaisen ve
den sisäänvirtaamat vuosina
1897-2000. (Mafthäus & Schinke
1999, mukaan)

Större infiöden av salivaifen till
Österslön under perioden 1897-
2000 (efter Mafthäus & Schinke
1999)

Major Baltic inflows during 1897-
2000 shown in terms of their
strength. The weak inflows are ex
cluded. fredrawn from Mafthäus &
Schinke 1999)
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Sinilevät kukkivat
koko Itämerellä

Vaikka kesä oli lämmin, ei sinile
väkukintojen voimakkuus yltänyt
ennätysvuoden 1997 mittoihin.
Kukintoja esiintyi kuitenkin koko
Itämerellä Perämerta lukuun otta
matta. Sinileväkukinnat kehittyi
vät laajimmilleen heinä-elokuun
vaihteessa ja myrkyllistä
Nodiilaria-lajia esiintyi yleisesti.

Talven ravinnepitoisuudet hei
jastuvat suoraan kasviplanktonin
kevätkukinnan voimakkuuteen:
Suomenlahden toukokuinen ku
kintahuippu oli selvästi korkeam
pi kuin pohjoisella Itämerellä tai
Arkonan altaalla. Korkeimmat
pintaveden talviset ravinnepitoi
suudet mitattiin jälleen Suomen
lahdella, varsinkin sen itäosissa.
Talvipitoisuudet kuvaavat hyvin
meren rehevyyttä ja vaikuttavat
seuraavan kevään ja kesän levä
tuotantoon.

Perämerellä fosforin ja typen
suhde poikkeaa Itämeren muiden
osien tilanteesta, mikä johtuu alu
een “järvimäisyydestä”.

Pohjaeläinten määrä
pysyi ennallaan

Pohjaeläimet puuttuivat kokonaan
pohjoisen Itämeren ja Suomenlah
den yli 100 metriä syvemmiltä
pohjilta. Hieman matalammilla
pohjilla (60-100 m) tavattiin muu
tama pieniä happipitoisuuksia sie
tävä laji, mutta niidenkin yksilö-
määrät olivat vähäisiä.

Itäisellä Suomenlahdella pohja-
eläimiä oli melko runsaasti 60-80
metrin syvyydessä. Määrät olivat
kuitenkin edelleen selvästi pie
nempiä kuin 1990-luvun alussa.
Vuodesta 1996 lähtien havaittu
pohjaeläinten määrän romahtami
nen johtuu syvänveden suo
laisuuskerrostuneisuudesta, mikä
on vähentänyt pohjanläheisten ve
sien happimääriä.

Pohjanlahdella pohjaeläimistön
lajisto ja määrä olivat pysyneet en
nallaan.

Meduusat ovat
palanneet

Suomenlahdelte

Usean vuoden tauon jälkeen ha
vaittiin syksyllä 1998 runsaasti
korvameduusoja Suomenlahden
länsi- ja keskiosissa. Meduusoja
oli paljon myös syksyllä 1999.

eläimiä, ne hyötyivät Suomenlah
den suolapitoisuuksien kohoami
sesta.
Viron rannikolta, Väinämereltä,
löydettiin Itämerelle uusi me
duusalaji: Maeotias inexpectata. Tä
mä hydromeduusa on kotoisin
Mustanmeren alueelta, josta se on
levinnyt muun muassa Loiren
suistoon ja Pohjois-Amerikan ran
nikolle. Tämä aito murtovesilaji
elää 4-15 promillen suolaisuudes
sa, joten se voi hyvinkin yleistyä
Itämeressä.

Pohjanläheisen veden suolapitoi
suudet (%) (vasemmalla) la hap
pipitoisuudet (mI/l) pohjoisella Itä
merellä alkuvuodesta 1999.

Boftenvaftnets salinitet (%) (till
vänster) och syrehait (ml/I) på for
ra Östersjön i början av 1999.

The boifom water salinity (%)
(on the left) and oxygen concentra
tions (ml/l) in the northern Baltic
Sea in 1999.

Avomeren sinileväkukinnat olivat
laajimmillaan heinä-elokuun vaih
teessa ja myrkyllistä Nodularia-la
jia esiintyi yleisesti. (Satelliifiiku
van (4. 8. 1999) peruskäsillely II
matieteen laitos, tulkinta Merentut
kimuslaitos/AIg@line)

olo> mUI• •
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Blågrönalgsblomningarna nådde
sin största utbredning i månods
skiftet juli-augusti och den giftiga
Nodularia spumigena var den do

Koska meduusat ovat mereisiä minerande arten. fSatellitbilden av
den 4.8.1999 har förbehandlats
av Meteorologiska institutet och
tolkats av Havsforskningsinstitu
tet/Alg@line)

The cyanobacterial surface blooms
reached their maximun extent in
July-August and the toxic Nodular
ja spumigena was the dominating
species. (Satellite image (4. August
1999): preprocessing Finnish
Metorological lnstitute/ evaluation
Finnish lnstitute of Marine Re
search)
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Harri Kankaanpää

Senaste år skedde det fiere små in
flöden av vatten med hög salthalt
från Nordsjön. Under vintern 1999
var salthalten i bottenvattnet i ösfra
Gotlandsbassängen och i mynning
en till Finska viken något högre än
året förut och till och med över lång
tidsmedeltalet för perioden 1962 —

1998.
Svavelväte täckte bottnen från hu

vudbassängen öster om Gotland till
den norra centralbassängen. 1 au
gusti tog syret siut också i botten
vattnet i Born- hoimbassängen och
i västra Gotlandsbassängen. 1 finska
viken fortsatte syrehalten i botten
vattnet att fiuktuera. Vid ingången
till Finska viken skedde det en tyd
lig minskning från 1998 års nivå me
dan svresituationen förbättrades nå
got i öster. 1 Bottenhavet var hela
vattenmassan omblandad. På sen
hösten åstadkom de västiiga stor
marna endast måttliga pulser av
nordsjövatten in i Ostersjön.

Sommaren 1999 sfräckte sig ytan
samligar av blågrönalger över hela
Ostersjön med undantag av Botten
viken. Blomningama var emellertid
inte lika intensiva som rekordsom
maren 1997.
Såväl i egentiiga Ostersjön som i

Finska viken visade bottenfaunan
tydiiga tecken på en begynnande
stagnation, som leder till syrebrist. 1
norra egentliga Ostersjön observera
des 1999 ingen makrofauna på djup
större än 100 m. 1 en mellanliggande
zon på 80 — 100 meters djup var det
makrobentiska samhället mycket
fattigt, bestående av 1 — 3 arter kän
da för att tåla dåliga syreförhållan
den. 1 östra Finska viken var faunan
ännu riklig på ett djup omkring 60—
80 m. Värdena var mestadeis lägre
än de var i början av 1990-talet, men
högre än 1997 års minimum. 1 de
mellersta och västra delarna av Fins
ka viken var makrofaunan mycket
gles djupare än 60 m och saknades
heit efter 100 m. 1 Bottniska viken
upptäcktes inga signifikanta föränd
ringar jämfört med långtidsobserva
tionerna från åren 1965—1998.

Hydromedusan Maeotias inexspec
tata påträffades för första gången i
Ostersjön på grunt vatten vid den
estniska västkusten (Moonsund).
Den är en äkta brackvattensart hem
ma i svartahavsområdet där den le
ver 1 salthalter mellan 4 och 15 %o.

Sålunda har arten förutsättningar att
sprida sig i Ostersjön.

runsaasti maksamyrkkyjä

Several small scale inflows of highly
salme water from the North Sea oc
cured during last year. In winter
1999 the bottom water salinity in the
eastern Gotland Basin and at the en
trance to the Gulf of Finland was
slightly higher than in previous year
and even above the long-term aver
age value of 1962-1998.

The bottom area covered by hydro
gen sulphide extended from the
main eastern Basin of the Gotland
towards the Northern Central Basin.
In August, oxygen was depleted also
in the bottom water of the Bornholm
Basin and the western Gotland
Basin. In the Gulf of Finland, the bot
tom oxygen content continued to
fluctuate showing a clear reducfion
from 1998 level at the entrance to the
Gulf of Finland, in the eastern part
improved oxygen situation was ob
served. In the Bothnian Sea the
whole water body was mixed. In late
autumn as a resuit of westerly
storms only moderate amount of
North Sea water entered the Baltic
Sea,

lii summer 1999, the surface accu
mulations of blue-green algae ex
tended over the whole Baltic Sea ex
cept the Bothnian Bay. The blooms
were, however, not so intensive than
in the record summer 1997.

In the Baltic Proper as weIl as in
the western Gulf of Finland, the
signs of the begmnning stagnation
and subsequent oxygen deficiency
was clearly visible in the bottom fau
na. In the Northern Baltic proper no
macrofauna was recorded below 100
m in 1999. In the intermediate zone,
80-100 m a very poor macrobenthic
community was recorded, consisting
of 1-3 species known to be resistant
to bad oxygen conditions.In the east
ern part of the Gulf of Finland, the
fauna is stili quite dense at depths
around 60-80 m, The values are
mostly lower than during the early
1990s, but higher ffian the minimum
values recorded in 1997. In the mid
dle and western parts of the Gulf the
fauna is very sparse below 60m, and
below 100 m no macrofauna oc
curred. In the Gulf of Bothnia no sig
nificant changes could be observed
compared with the long-term obser
vations in 1965-1998.

The first Baltic record of the hy
dromedusa Maeotias inexspectata,
was made in summer 1999 in the
shallow-water Moonsund (Väi
nameri) area, western Estonia.
Maeotias is a true brackish-water
species(salinities 4-15 ppt), native to
the Black Sea basin. Its introcuction
to whole the Baltic Sea seems likely.

tim Nodttlaria-sinilevän tuottaman

lunsisäinen myrkkypitoisuus las
ki, mutta veden myrkkypitoisuuk
sissa ei havaittu selviä muutoksia.
Voimakkaan sinileväkukinnan ai
kana havaittiin kuolleita ja huo
nokuntoisia kolmipiikkejä. On
mahdollista ja jopa todennäköistä,
että kolmipiikit kärsivät nimen
omaan nodulariinista, sillä niiden
sisäelimistä mitattiin myrkkyä
taustapitoisuuksia suurempia
määriä. Heinäkuussa Suomenlah
den pohjoisrannikolla syvänveden
kumpuaminen aiheutti selvän
kahtiajaon yleisinä esiintyvien si
nilevälajin välille: Aphanizonieiton
sinilevä oli valtalaji rannikon
kumpuamisalueella, sen sijaan
etelämpänä avoimella Suomen
lahdella myrkyllinen Noditlaria—si
nilevä oli nmsain.

Läntisen Suomenlahdella Tvär
minnen alueella tutkimuksissa
käytettiin merenpohjalle asennet
tua teräshäkkiä, johon siirrettiin
satoja sinisimpukoita. Simpukat
keräsivät seurantajakson aikana
itseensä maksamyrkkyjä, mahdol

Måttliga algblomningar i Östersjön la Vesa Sipiä

O..Eliostossa
havaittu

.. O..levamyrkkya
- vaikutukset

vaativat
isäsevityksiä

Levien myrkylliset massaesiinlymät
ovat maa ilmanHajuinen ongelma.
Itämerelläkin voimakkaiden sini
leväkukintojen aikana syntyy

Moderate aigal bloorns occurred
iii the Baltic Sea ooppisilla ja subtroop

isilla alueilla leväku
kintojen aiheuttamat on

gelmat ovat ympärivuotisia. Myös
Itämeren alueella ovat kesän sini
leväkukinnat voimistuneet viime
vuosikymmeninä. Voimakkaiden
kukintojen aikana syntyy runsaas
ti maksamyikkyjä, koska Nodula
rio sprtniigenn-sinilevän nodularii
nipitoisuus on korkea.

Itämeren kukintakesä 1999 oli si
nilevien suhteen keskimääräinen,
ja elokuun alussa muodostui avo
merelle paikoitellen paksuja pin
talauttoja.

Kolmipiikit kärsivät
sinilevämyrkyistä

Kenttätutkimuksissa avoimella
läntisellä Suomenlahdella seurat-

nodulariinin pitoisuuksien muu
toksia leväsoluissa ja ympäröiväs
sä vedessä. Kukinnan loppuvai
heessa, solujen alkaessa hajota, so
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lisesti nodulariinia. Alueen valta- veden että levien sisältämien tvmisestä ja vaikutuksista me- vinakin vuosina. Tätä tutkimus-
laji oli Aphnni:oine;zoii—sinilevä,
kun taas Nodiilaria-sinilevää esiin
tyi tutkimusjakson aikana melko
vähän. Muiden maksamyrkyllis
ten lajien, kuten Anabaejia- ja
Microcystis-sinilevien, osuudesta
tuloksiin ei ole vielä varmuutta.

Laboratoriokokeissa
kertyi teväinyrkkyjä

meritaimenen maksaan

Laboratoriokokein selvitettiin no
dulariinin lyhyen aikavälin vaiku
tuksia meritaimeniin. Tämän Riis
ta- ja kalatalouden tutkimuslaitok
sen kanssa tehdyn yhteistutki
muksen perusteella eivät suuret
kaan nodulariinimäärät suun
kautta annosteltuna aiheuttaneet
kaloille selviä oireita. Sen sijaan
myrkkyä kertyi tehokkaasti kalo
jen maksoihin ja pitoisuudet kas
voivat tasaisesti koko seurannan
ajan.

Levämyrkkyjen
mittaustekniikat

kehittyvät

Yhteistyössä amerikkalaisen
Wright State —yliopiston kanssa
tutkittiin uusien pikamittaustek
niikoiden käyttöä sinilevämyrkky
jen analysoinnissa. Tutkittu mene
telmä soveltui melko hyvin sekä

myrkkyjen nopeaan mittaukseen.
Sen sijaan uusi kudosnäytteisiin
soveltuva kromatografinen mene
telmä vaatii vielä lisäkehittelyä.

Tietämys sinilevämyrkkyjen ker

rieliöihin ja ihmiseen on maailman
mittakaavassakin yhä puutteellis
ta. Merentutkimuslaitoksessa
eliöihin kohdistuvaa sinilevä
myrkkytutkimusta jatketaan tule-

työtä rahoittavat myös Suomen
Akatemia sekä Jenni ja Antti Wi
hurin säätiö.

Vuoden 1999 tulokset rohkaise
vat leväseurannan laajentamiseen.
Jo vuonna 2001 voi systemaattinen
levämyrkkyseuranta olla osa Me
rentutkimuslaitoksen operatiivista
seurantajärjestelmää.

Nodularia-sinilevän kukinta länti
sellä Suomenlahdella kesällä
1999.

Nodularia-blomning på västra
Finska viken sommaren 1999.

Surface accumulations of the
cyanobacterium Nodularia in the
western Gulf of Finland in summer
1999.

Sinilevämyrkky nodulariinin kerty
mistä sinisimpukoihin tutkittiin
häkkikokeissa Tvärminnen alueella
kesällä 1999.

Under sommaren 1999 undersök
tes 1 vaftnen kring Ivörminne hur
blåmusslor 1 provburar upptog no
dularin.

Accumulation of the cyanobacteri
al toxin nodularin was studied us
ing caged blue musseis near Tvär
minne in summer 1999.

Är 1999 gjorda mätningar visar
att levertoxiner prod ucerade av
blågrönalger fortsätter att nå
höga halter och utgör ett hot
mot organismerna på norra Os
tersjön. Läget har bekräftats bä
de med fältrnätningar och i laho
ratorieexperiment. Blågrönalgs
blonmiiigen på väsfra Finska vi-
ken var under sommaren rnått
Iig men starkt toxisk. Sannolik
heten att den ohserverade fisk
döden pä västra Finska viken
var förorsakad av algblornning
en, är stor. Efter blornningen
sjönk toxinhalterna i cellerna
tydligt. Fältmätningar utförda
på ett kustavsnitt nära Hangö
visar att hlärnusslan upptar gif
tet nodularin, som produceras

Nodularia spumigena. Dessa
mussior kan mcd frarngäng an
vändas som indikatorer. De
kortvariga taboratorieexperi
ment som utfördes, visar att ha
vsöringen tål höga doser toxisk
?\rodztlaria utan svnliga svrntom,
även om toxinhalterna i levern
är märkbara. Utvecklandet av
nya analystekniker innefattade
användning av snabbmätnings
utrustning för cyanotoxiner.
Aven sk. oxiderande detek
tionsrnetoder för nodularin prö
vades. Undersökningen av cya
notoxiners upptagning 1 orga
nismer kommer att fortsätta och
svstematiseras under dc kom
mande sornrarna.

Results from 1999 activities mdi
cate that liver toxins frorn
cvanohacteria continue occur jo
high concentrations and threat
en hiota jo the northern Baltic
Sea. This was evidenced bv hoth
laboratorv and field experi
ments. Cvanobacterial blooms in
the western Gulf of Finland
were moderate, but highly toxic.
It is possihle that the fish kiil oh
served jo the western Gulf of
Finland was connected to the
water hioom. Toxin content in
cells decreased significantlv dur
ing decomposition of the water
bioom.

The field experirnents conduct
cd in a coastal zone near Hanko
indicated that blue musseis ac

cumulate liver toxins, possibly
nodularin, from Nodularia spund
gena and the mussels can suc
cessfully he used as indicators.
According to the short-term lab
oratory studies trout can tolerate
high doses of toxic Nodittaria
without any detectable disor
ders, although the toxin accu
miilates to liver. Development of
new analvtical techniques in
cluded use of rapid field kits for
cyanotoxin detection and testing
novel chromatographic detec
tion methods for nodularin. Pos
sibilities to monitor cyanotoxin
levels during blooms will be cx
amined during summer 2000
and systematic rnonitoring is cx
pected to beginin 2001.

Levertoxiner producerade av
btågrönalgerfortsätter att påverka

Ostersjöns ekosystem.

Liver toxinsfrom cyanobacteria
continue to ptague

the Baltic ecosystern
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ätyminen alkoi Pe
rämeren pohjoisosas
sa marraskuun alku-

normaaliin aikaan. Sa
maan aikaan myös Suomenlahden
itäosaan muodostui uutta jäätä
noin kolme viikkoa keskimääräis
tä aiemmin. Joulukuun alkupuo
lella ja jäätilanne vastasi ajankoh
dan keskimääräistä tilannetta.
Joulukuun loppupuolella uutta
jäätä muodostui Perämeren poh
joisosaan. Suomenlahden itäosas
sa ohut jää rikkoutui lautoiksi ja
ajautui paikoin päällekkäin.

Tammikuun vaihtelevat säät
muuttivat jäätilannetta tiheään
tahtiin. Jäätä muodostui kaikille
merialueille. Kuukauden puolivä
lissä lauha ja tuulinen sää aiheutti
ahtaumia. Kuukauden lopussa
kylmät säät jäädyttivät Perämeren
kokonaan.

Talven laajin jääpeite (157 000
km2) saavutettiin helmikuun 11.
päivänä. Perämeri oli kauttaaltaan
jään peittämä, Selkämeren ulappa
oli avoin, Ahvenanmeren pohjois
osassa oli uutta jäätä ja Suomen
lahdella jääpeite ulottui linjalle
Utö — Pakri.

Maaliskuun alussa Perämerelle
avautui railo Suomen rannikon
edustalle ja jäät ahtautuivat Ruot
sin rannikolle. Railo peittyi ohu
een tasaiseen jäähän. Suomenlah
della jäät pysyivät maaliskuun
ajan Suomen rannikon edustalla.

Viron rannikolla oli avointa Suur-
saaren kaakkoispuolelle saakka.

Huhtikuu oli keskimääräistä
lämpimämpi ja jäät alkoivat sulaa.
Saaristomeri vapautui jäistä huh

tikuun puolivälissä. Selkämeri ja
Suomenlahden länsiosat heti sen
jälkeen. Merenkurkku ja Suomen
lahden itäosa sulivat huhtikuun
lopulla.

Toukokuun sää oli keskimää
räistä kylmempi ja jäiden lähtö
viivästyi niin, että viimeiset jäät
Perämeren ulapalta sulivat kesä
kuun alussa noin viikon keski
määräistä myöhemmin.

Simo Kolliosoori

.. ..Jaatalvi
7998/1 999 oli

O 0 O .. .. ..O

KESKImaarainen
— aueeUisista

vaihteuista
huoimatta

Helmikuun 11. päivänä saavutet
tiin talven 1998/1999 laajin jääti
lanne, 157 000km2, mikä vastaa
37% koko Itämeren pinta-alasta.
Talven suurin jään paksuus 85 cm
mitattiin Perämeren pohjoisosasta.

Den 11 februari uppnådde isen sin
största utbredning, 157 000km2,
vilket utgör 37% av hela Oster
sjöns yta. Den fasta maximala
tjocklek var 85 cm i norra Boifen
viken.

On February 1 lth the ice cover
reached its Iargest extent. By then
it extended over an area of
157 000 km2, which is 37% of the
whole Baltic Sea area. The maxi
mum thickness of the fast ice was
85 cm in the Bay of Bothnia.

IUhtoää, suurimmnt paksuudet
*stäckets största tjockek
Greatest thkkness of ke cover

D Perämeren pohjoisosa
Perämeren eteläosa

® Selkämeri
® Saaristomeri
® Suomenlahti
® Perämeren ulapan pohloisosa
® Perämeren ulapan eteläosa
® Selkämerellä ja Suomenlahden

länsiosan ulappa
® Suomenlahden itäosa

70— 85 cm
50— 60 cm
40—50 cm

25cm
40—60 cm
40—60 cm
20—40 cm

10—30cm
25 — 50 cm
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1 Bottenvikens norra del började is
läggningen som vanligt i början av
november. Samtidigt bildades ny is i
Finska vikens östligaste del, tre
veckor tidigare än genomsnittet. 1
början av decemher motsvarade islä
get redan genomsnittet för tidpunk
ten. Mot siutet av månaden biidades
ny is åter i norra Bottenviken. 1 den
östiigaste delen av Finska viken
sprack den tunna isen upp och bilda
de hopskjutna flak på sina ställen.

1 januari var vädret omväxlande
och isläget förändrades snabbt. 1
niitten av mänaden bröts den tunna
skorpan av ny is sönder p.g.a. miit
och biåsigt väder. Isflak i norra Bot
tenviken och Finska viken drev upp
mot den fasta isen med vallbildning
som föijd. Siutet av januari medför
de åter köld och den 26, dvs. en drvg
vecka senare än normalt, var hela
Bottenviken isbelagd.

Under den första häiften av

februari ökade ismängden stadigt.
Isen nådde sin största uthredning
den 11 februari: dii var Bottenviken
helt isbelagd, isen i Bottenhavet
sträckte sig 20-30 nautiska mii från
kusten, det fanns ny is på Åiands
hav och istäcket i finska viken
sträckte sig till linjen Utö-Pakri. När
istäcket var som störst täckte det en
vta av 157 000 km2.

1 början av mars biidades vailar
längs den svenska Bottenvikskusten
medan en nk beiagd mcd tunn jämn
is öppnade sig utrned den finska
kusten. 1 finska viken hölls isen
kvar längs den finska kusten ända
till slutet av månaden medan det vid
den estniska kusten fanns öppet vat
ten ända till sydost om Rogland.

April van mildare än genomsnittet
och isen började så småningom bii
alit skörare och smälta. Skär
gårdshavet kastade sitt istäcke i mit

än normait. 1 Bottenhavet och på
västra finska viken smähe isen kert
därefter och i Karken, som vanligt,
i siutet av apnii. Ostra finska viken
befniades ocksö frän sitt istäcke i
siutet av apnii, viiket van omkring en
vecka senare än nonmait. 1 maj van
vädret kyligare än normait och isav
smältningen försenades. Därför
smälte dc sista isflaken ute i Botten
viken först i början av joni. ungefär
en vecka senare än genomsnittet.

Isvintern var av genomsnittiig
längd i Bottenviken, Kvarken, norra
Bottenhavet och Skärgårdshavet. 1
södra Bottenhavet var den drygt en
vecka kortare och pii Älands hav un
gefär fem veckor kortare än vanligt.
1 Finska vikens västra del van isvin
tern däremot omkring en vecka och i
dess 1 stra del cirka fyra veckor iäng
re än genomsnittet.

The ice season 1998/1999 was average

As usual, the freezing process
started in early November in the
northern part of the Bay of Both
nia. Meanwhile, new ice was

forrned in the easternmost part
of the Gulf of Finland, too, about
three weeks earlier than the av
erage. In early December the sit
uation was normal for the time
of the year. In late Decemher
new ice was formed in the north
cm Bay of Botlmia. In the eastern
part of the Gulf of Finland the
thin ice broke up and rafted ice
was formed at places.

In January the weather was

varied and the lee situation was

changing rapidly. In mid-Jan
uary the mild and windy weath
er led to a break-up of the thin
new ice and the lee floes in the

northernmost Bay of Bothnia and
in the Gulf of Finland drifted
against the fast ice forming

ridges. The weather changed
again at the end of January. Thus
the Bay of Bothnia was entirely
covered with ice on January 261h,

i.e. a week later than the average.

In earlv Fehruarv the lee vol
ume increased steadily in all sea
areas. The ice cover reached its
largest extent on February ;;th,

when the Bav of Bothriia was ali
ice-covered, the ice in the Sea of
Bothnia reached 20-30 nautical
miles off the coast, there was
new ice in the northern part of
the Sea of Åland and the ice cov
er in the Gulf of Finland extend
cd to the line Utö-Pakri. At this
point the ice covered as much as
157 000 km2.

Iii early March the ice in the
Bay of Bothnia nidged along the
Swedish coast whereas a lead
covered with thin level ice was
formed along the opposite
Finnish coast. In the Gulf of Fin
land the ice remained along the
Finnish coast for the whole
month while the Estonian coast
was ice-free to the area southeast
of Gogland.

April was warmer than aver
age and the ice started to rot and
meit. The Sea of Archipelago
was ice-free in mid-Apnil. Soon

afterwards, the Sea of Bothnia
and the westemn part of the Gulf
of Finland were ice-free, too, and
at the end of the month, i.e. at
about the average time, this was
true of the Quark as weli. The
Gulf of Finland, eastern part,
was ice-fnee by the end of Apnil,
about a week later than average.
The month of Mav was colder
than usuai which meant that the
break-up of ice was delayed;
thus the last ice floes on the open
sea in the Bay of Bothnia melted
onlv in early June, about a week
latem than the average.

The length of the ice season was
average in the Bay of Bothnia, the
Quark, the northern part of the Sea
of Bothnia and in the Sea of
Archipelago. In the southem Sea of
Bothnia it was more than a week
shorter than usual and in the Sea of
Åiand five weeks shorter. In the
westemn part of the Gulf of Finland
the ice season was about a week and
in the eastern part about four weeks
shorter than usual.

Isvintern 1998/1999 var genomsnittlig

ten av apnil, cirka en vecka tidigare
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Kimmo Kohma

Atlantin
paine
vaikutta
ltämere€

9ämerellä

on käynnissä
atkuva maan ja meren
kilpajuoksu. Molemmat

nousevat, mutta Suomen ranni
kolla maa on ollut voitolla, ja siten
vedenpinta on laskenut maan suh
teen. Lasku ei ole ollut tasaista
vaan vuosikeskiarvot ovat vaih
delleet. Kuitenkin viime vuosisa
dan lopulta aina 1970-luvulle pit
käaikaisia muutoksia kuvaava ve
denkorkeuden 15 vuoden liukuva
keskiarvokäyrä on laskenut maan-
pinnan suhteen lähes suoraviivai
sesti.

Itämeren pinta on ollut 1970-lu
vulta alkaen yleensä korkeammal
la kuin aikaisemman tasaisen
muutoksen perusteella odotettiin.
Tämän on jo joitakin vuosia oletet
tu liittyvän ensisijaisesti Atlantin
ja Tanskan salmien tuuli-ilmaston
muutokseen - ei niinkään valtame
rien pinnan nousun kiilttymiseen.

Nyt on varmistunut, että Itäme
ren vedenkorkeuden vuosikym
meniä kestäviin vaihteluihin vai
kuttavat tuuli-ilmaston muutokset
ovat näkyvissä talviaikaisessa
Pohjois-Atlantin ilmapaineindek
sissä (North Atlantic Oscillation,
NAO). Tämä indeksi on verran
nollinen ilmainpaine-eroon Islan
nissa ja Azoreilla ja se kuvastaa
länsivirtauksen voimakkuutta.

JOULUKUUSSA 1999 POIKKEUKSELLISEN KOVA AALLOKKO

Merkitsevä aallon-
korkeus pohjoisella
Itämerellä joulu
kuussa 1999.

Den signifikanta
våghöjden på norra
Ostersjön 1 decem
ber 1999.

The significant wave
heigh on the
northern Baltic Sea
in December 1999.

Pohjoisella Itämerellä mitattiin Exceptionetlt Mrd sjögång Decernber 1999 was a time of
sekä 6. että 18. joulukuuta 1999 i december 1999 eceptionally roztgh seas
merkitsevä aallonkorkeus, 7.4 m. on the Baltic
Tätä suurempi merkitsevä aal
lonkorkeus, 7.7 m, on mitattu ko
ko Pohjoisella Itämerellä vain
kerran, 14.tammikuuta 1984.

Ilmatieteen laitoksen tuulimit
tausten perusteella on aaltomal
lin avulla laskettu, että vuodesta
1961 lähtien 7 m merkitsevä aal
lonkorkeus olisi ylitetty vain nel
jä kertaa, joista kaksi siis osui
joulukuulle 1999.

På norra Östersjön mättes både den 6 och
18 december 1999 en signifikant våghöjd
på 7.4 m. En större signifikant våghöjd,
7.7 m, har uppmätts endast en gång tidi
gare på hela norra Östersjön, de 14 janua
ri 1984.

På basen av Meteorologiska institutets
vindmätningar har man med hjälp av en
vågmodell räknat, att en signifikant väg
höjd på 7 m har överskridits endast fyra
gånger, av vilka alltså två inföli i juni
1999.

On the northern Baltic Proper a signifi
cant wave height of 7.4 meters was mea
sured twice, on the 6th and l8th of the
month. Only once, on 14.1,1984, has a
higher value (7.7 m) been measured.
From a wave model and the wind data of
the Institute of Meteorology we calculate
that a significant wave height of more
than 7 meters has occurred just four
times since 1961; thus, the two events of
December 1999 account for half of the
worst seas of four decades.

JOULUKUINEN VEDENKORKEUS HUIPUSSAAN
Vattenståndet som högst

i december
The sea level at its highest

in December
Vuonna 1999 helmikuussa ve
denpinta oli Suomen rannikoilla
noin 20 cm ja joulukuussa 20-30
cm keskimääräistä korkeammal

la. Syyskuussa vedenpinta oli
noin 20 cm keskimääräistä alem
pana. Turussa, Degerbyssä ja
Helsingissä saavutettiin joulu
kuiden toistaiseksi korkeimmat
mitatut arvot, 112 (111), 91(87) ja
120(119) cm, aiempi ermätysarvo

suluissa. Kyseisten havainto-

paikkojen tähän asti suurimmat
mitatut arvot ovat olleet 127, 100
ja 136 cm. Havaintojen vuosikes
kiarvo ei ollut poikkeuksellinen.

Under år 1999 var havsvattenståndet vid
finska kusten i februari 20 cm och i de
cember 20-30 cm högre än i medeltal. 1
september var vattennivån ca 20 cm lägre
än i medeltal. Vid Åbo, Degerby och Hel
singfors mareografer uppnåddes hittilis
högsta decembernivåer med 112 (111), 91
(87) och 120 (119) cm, tidigare rekorden

inom parentes. De hittills högsta mätta

vattennivåerna på nämnda observation
sorter har varit 127, 100 respektive 136

The 1999 sea level along the Finnish coast
was in February about 20 cm and iii De
cember 20-30 cm higher than on the aver
age. In September sea level was about 20
cm lower than on the average. in Turku,
Degerby and Helsinki maximum Decem
ber values were measured, namely 112
(111), 91(87) and 120 (119) cm, earlier

maximum in parenthesis. The highest ev

er measured values at those stations have
been 127, 100 and 136 cm. the annual

cm. Årsmedeltalet avvek inte nämnvärt
från det normala.

mean was not exceptional.
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Den nordatlantiska
oskillationen tNAO)
påverkar Ostersjöns

vattenshhtd

Sedan 1970-talet har vattenståndet
i alimänhet varit högre än vad
långtidsutvecklingen skulle förut
sätta. Man antog redan för några
år sedan, att den frärnsta orsaken
är en förändring i vindklimatet
över Atianten och de danska sun-
den och inte så mycket en accele
rerad höjning av den giobala hav
snivån.

Vi har nu bekräftat, att de för
ändringar i vindkiimatet som or
sakar långtidsförändringarna i Ös
tersjöns vattennivå verkiigen åter
speglas i NAO-indexet.

NAO is reflected
iii the Baltic sea level

Since the 1970’s the sea level has
generally been higher than the es
tablished trend would predict. It
was conjectured aiready some
years ago that the primary reason
is a change in the wind climate on
the Atlantic and over the Danish
Straits, rather than an accelerated
rise in giobal sea leveis.

We have now verified that the
changes in the wind climate driv
ing the decennial changes in the
Baltic sea level are indeed reftect
ed in the NAO index.

Vedenkorkeuden ja Pohjois-Atlantin talviaikaisen ilmanpaineindeksin (NAO) yhteys

Hangon vedenkorkeuden 15 vuoden tiukuva keskiarvo (vaalean sininen) on tarkasti seurannut tatviai
kasen NAO indeksin 15 vuoden liukuvaa keskiarvoa (violeifi). Vertailua varten on vedenkorkeusha
vainnoista poistettu maan kohoamisen ja valtamerien pinnan nousun suoraviivainen muutos.

Hangö havsvaftenstånds 15 års giidande medelvärde (ljusblå) och 15 års giidande medelvärde för
NAO indexet under vintermånaderna (violeil). Havsvaftenståndet är givet utan landhöjningens och
den rätlinjigt stigande världshavsnivåns inverkan.

The connection beiween the NAO index and the Baltic sea level: The 1 5-year average of sea level
(light blue) at Hanko has followed dosely the 1 5-year average of the wintertime NAO index (violet).

0,4 m

03m

0,2m

0,1 m

0

-0,1 m

-0,2m

Vedenkorkeus Hangon mareografilla: vedenkorkeuden vuosikeskiarvo (vaalean sininen) ja 15 vuoden
liukuva keskiarvo ftumman sininen).

Havsvattenståndet vid mareografen 1 Hangö: Vaftenståndets årsmedelvärde (ljusblå) och 15 års gii
dande medelvärde (mörkblå).

Sea level at Hanko: the relative sea level (light blue) and the 15-year average of sea level (dark blue).
On the Baltic coasts of Finland, the land and the sea both rise. Land upheaval has been the sironger,
and the relative sea level has fallen steadily. The fali in the long-term average has been more or Iess
linear from the end of the l9th century until the 1970’s.
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Matti Perttilä

Ennustemalleja
.. .. ..taydennetaan

yhteistutkimukseHa
— ympäristöasioiden
paatoksenteko hepottuu

luonnon omaan puhdistuskykyyn.
Ainetaselaskelmat ovat ennusta
neet veden typpipitoisuuden kas
vavan, mitä ei kuitenkaan havaita
pitkäaikaissarjoissa. Koska vain
pieni osa typestä varastoituu py
syvästi sedimentteiliin, täytyy sitä
poistua vedestä merkittäviä mää
riä. Tarvitaankin tietoa luonnollis
ta typen poistoa säätelevistä teki-
joista.

Ravinnekuormitus voi
olla myös sisäistä

saksalaisen meren
utkimuslaitosen (IOW)

johtama kolmivuotinen
hanke käsitti kymmenen suureh
koa osaprojektia. Niissä pyrittiin
selvittämään hiukkasaineksen kul
keutuminen ja tärkeimpien ravin
teiden muuntumisprosessit Itäme
ren eri alueiden vaihtelevissa olo
suhteissa. Tutkimuksen piiriin
kuuluivat lyhyenaikavälin luon
nolliset muutokset: prosessien
vuotuinen ja vuodenaikainen
vaihtelu. Myös ympäristömuutos
ten jälkiä sedimenteissä tutkittiin
viimeisten 5000 vuoden aikavälil
lä.

Suomen Merentutkimuslaitos
osallistui hiukkasaineksen kulkeu
tumista sekä typenkiertoa selvittä
viin tutkimuksiin pohjoisella Itä
merellä ja Suomenlahdella. Näissä
osahankkeissa tutkittiin muun
muassa raskasmetallien ja ravin
teiden sedimentoitumista, eli ker
tymistä merenpohjaan, sekä ainei
den viipymiä ja kulkeutumista
alueelta toiselle.

Ennustemalleista apua
ympäristöpäätöksiin

Itämeren ainetaselaskelmat ku
vaavat pohjasedimenttien merki
tystä sekä aineiden lähteinä että
poistumisteinä. Emiustemalleihin
tarvitaan tietoa sekä ravinne- ja ai
nevirtojen määristä että ihmisen
vaikutuksen erottamisesta luon
non omista vaikutuksista.

Nykyiset ekosysteemimaMit kykenevät
vain rajoitetusti ennustamaan Itämeren
tilan muutoksia esimerkiksi erilaisissa
kuormitustilanteissa. Suurin aukko on
aineiden kulkeutumiseen ja kemialli
seen muuntumiseen liittyvissä tiedois
sa. BASYS—hanke (Baltic Sea System
Study) lähti etsimään vastauksia näihin
kysymyksiin. Siihen osallistui tutkijoita
kaikista Itämeren rantavaltioista.

Pohjasedimentistä vapautuu ha
pen vähetessä veteen ravinteita,
mikä voi johtaa sisäiseksi kuormi
tukseksi kutsuttuun ravinteiden
noidankehään. Sisäinen kuormi
tus ja siinä tapahtuvat muutokset
vaikuttavat, ulkoisen kuormituk
sen ohella, ratkaisevasti meren ii
laan. BASYS-hanke toi uutta tietoa
sekä sedimenfin ja veden rajapin
nalla että pintasedimentissä ta
pahtuvista typen prosesseista. Itä
meren pohjat toimivat olosuhteis
ta riippuen joko typen poistumis
teinä tai lähteinä.

Tutkimusalueet pohjoisella
Itämerellä.

Provtagningsstationerna i
norra Ostersjön.Viime vuosina on kaivattu tietoa vaaditaan jätevesien typen poiston

erityisesti typen merkityksestä Itä- tehostamista, toisaalla mitä-

.

.. Samoling stations in the
meren rehevmtymisessa. Yhtaalla toidaan sen merkitysta vedoten nortIiern Baltic Sea.

,Ot1 7

L2
)ONCB

Varsinainen Itämeri -

OPÄRÖ
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Liisa Tuominen ja Jorma Kuparinen

eri aueiHa

Sedimentin bakteerit hajoifavat
pohjalle laskeutuvaa eloperäistä
ainesta. Hajotuksessa vapautuu
sedimentin huokosveteen ammo
nium-typpeä. Jos happea on riittä
västi nitrifioivat bakteerit saavat
energiaa kasvuunsa hapeifamalla
ammonium-typpeä nitraatiksi.
Suurin osa nitraatista joutuu denit
rifioivien bakteerien käsiin, jolloin
typpi muuttuu kaasuksi. Typpikaa
su kohoaa vähitellen ylös sedimen
tistä ja vedestä sekoittuen lopulta
ilmakehän valtavaan typpivaran
toon.

Bakterierna i sedimentet bryter
ned det organiska material som
faller ned på bottnen. 1 nedbryt
ningsprocessen frigörs ammoni
umkväve till porvaftnet. Om till
räckligt med syre är närvarande,
får nitrifierande bakterier energi
genom afi oxidera ammonium till
nitrat. Största delen av nitratet går
till denitrifierande bakterier, som i
låga syrekocentrationer reducerar
nitrat till kvävgas. Kvävgasen sti
ger småningom upp ur sedimentet
och blandas upp i atmosfärens
stora kväveförråd.

Sediment bacteria decompose or
ganic maifer, which setiles down
from plankton growth. During the
decomposing process in sediment
ammonium nitrogen is released in
to the pore water. ln suffkient oxy
gen supply, nitrifying bacteria ob
tain energy through oxidation of
ammonium into nitrate. Most of
the nitrate goes into denitrifying
bacteria, which in low oxygen in
terfaces transform nitrate into
gaseous nitrogen. Nitrogen gas
rises slowly up from sediment and
mixes into the great pool of atmo
spheric nitrogen.

tissa ensisijaisesti typen prosesseja
Itämeren svvien pohjien sedimen
tin ja veden rajapinnoilla.

Pohjan sedimentit
- typen nielu?

lyppeä valuu mereen jäteveden
puhdistamoilta ja maataloudesta
sekä laskeutuu ilmasta esimerkik
si liikenteen pakokaasuina. Itäme
ri on valtamerien tapaan typpira
joitteinen, lukuunottamatta suur
ten jokien suistoalueita ja Perä
merta. Siksi mereen joutunut typ
pi kiihdyttää välittömästi kasvi
planktonin kasvua.

Osa kasviplanktoniin sitoutu
neesta typestä laskeutuu ja kertyy
syvänteisiin, jonne se voi ‘hautau
tua’ enemmän tai vähemmän py
syvästi. Tällöin sedimentit toimi
vat typpiravinteiden nieluna eli
poistumistienä.

Olosuhteiden vaihdellessa typpi
voi kuitenkin vapautua takaisin
veteen, jolloin sedimentti toimii-
km typen lähteenä. Tällöin puhu
taan ns. sisäisestä ravinnekuormi
tuksesta.

Denitrifikaatio poistaa
typpeä ilmakehään

mesta.
Pohjan sedimentissä tapahtuva

denitrifikaatio muistuttaa jäteve
den typen poistoprosessia: avain
asemassa on veden nitraatti, jota
ilman ei denitrifikaatio käynnisty.

Jäteveden puhdistuksessa nit
raattia muodostuu ammoniakista
(NH4), kun vettä hapetetaan voi
makkaasti. Sen jälkeen happipitoi
suuden annetaan laskea, jolloin
bakteerit pelkistävät nitraafin typ
pikaasuksi. Denitrifikaatiota ei voi
tapahtua täysin hapettomassa ym
päristössä.

Sedimentissä on paljon vähem
män ammoniakkia kuin jätevedes

Bakteerit poistavat
typpeä Itämerestä

— typen poistoa jätevesistä
tarvitaan siti

lypen kierto ekosysteemissä
muodostaa monimutkaisen ) /)pellisissa ja hapet

ketjun, jossa lypen olomuoto ,_Jfornissa oloissa elä
t/vat mikrobit saate

muuttuu bakteerien toimesta. le typen kiertoa ekosysteemis

tuon nol i sen typen poisto sä. Fosforin vapautumiseen sedi
mentista vaikuttaa ensisijaisesti

tehokkuus vaihtelee Ita meren happipitoisuus. Monimuotoisia
typen prosesseja sedimentin ja ve
den rajapinnalla tunnetaankin
huonommin kuin fosforin.

Merentutkimuslaitoksen työryh
mä tutki tässä BASYS-osaprojek

N/HeIsingin Sonomo 22.5 1999

t2

4r
laskautuva

&nes

-:
baktasreja ammonlumtyppi baktur.ja nitrbatbtypp bakteereja

NH4 NO3

Tärkein typpeä luonnosta poista
typpkaasu .

N2 va prosessi on demtnfikaaho, jos
sa nitraatti-typpi (NO3) muutetaan
kaasumaiseksi typeksi (N7). Typpi

4 muuttaa muotoaan bakteerien toi-
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sä. Tällöin reaktio voi kulkea kah
ta kautta: suoraan nitraatista typ
pikaasuksi tai ammoniumista nit
rifikaation kautta typpikaasuksi.

Typen poisto vaatii
sekä hapettomia että

hapeUisia oloja

Jäteveden puhdistuksessa typen
poiston vaatimaa hapellista ja ha
petonta ympäristöä vaihdellaan
erillisissä altaissa. Meressä proses
sit tapahtuvat pääosin pohjan se
dimentin hapekkaan ja hapetto
man kerroksen rajapinnoilla,
muutaman sentin syvyydellä.
Pohjaeläinten muokkaustoiminta
edistää rajapintojen syntyä.

Hapen lisäksi typen poistoa sää
televät orgaanisen aineen määrä ja
laatu sekä ravinteiden pitoisuudet
sedimentissä ja vedessä. Olosuh
teiden mukaan reaktio etenee joko
nitraatista kaasumaiseksi typeksi
(denitrifikaatio) tai nitraatista am
monium-typeksi (ammonifikaa
fio).

Typpi matkaa
sedimentistä
ilmakehään

Jos pohjanläheisessä vedessä on
riittävästi happea, pystyvät sedi
menfin nitrifioivat bakteerit toimi
maan. Ne saavat energiaa kas
vuunsa hapettamalla ammonium
typpeä nitraafiksi. Osa sedimentin
bakteereista pelkistää nitraattia ta
kaisin ammoniumtypeksi. Suurin
osa nitraatista joutuu kuitenkin
denitrifioivien bakteerien käsiin.
Ne ‘hengittävät’ nitraatin hap
piatomeilla, jolloin typpi muuttuu
kaasuksi. Typpikaasu kohoaa vä
hitellen ylös sedimentistä ja ve
destä sekoittuen lopulta ilmake
hän valtavaan typpivarantoon.

Luonnollinen
typenpoisto suurinta

Suomenlahdella...

Suomenlahden pohjasedimentin
happipitoisuus on ollut kohtuulli

nen 1990-luvun ajan. Näissä olo
suhteissa ammoniumtyppi muut
tuu tehokkaasti nitraatiksi. Suo
menlahden sedimentin huokosve
sinäytteissä nitraatin tuotanto nä
kyy piikkinä noin puolen sentin
syvyydellä. Nitraatin tuotanto
mahdollistaa myös tehokkaan de
nitrifikaation. Noin 30 % Suomen-
lahteen tulevasta typpikuormasta
poistuukin luonnollisen typen
poiston kautta ilmakehään.

Suomenlahden sedimentti tun
tuu kuitenkin olevan rajaifiantees
sa: kuormituksen vähäinenkin li
sääntyminen voi äkillisesti siirtää
sedimentin rehevöitymisen noi
dankehään.

...Selkämereltä vähäinen
tuotanto pienentää

poistumaa

Selkämerellä eloperäistä ainetta
laskeutuu pohjalle vähemmän
kuin muualla Itämerellä. Myös se
dimentin ravinnemäärät ovat pie
niä ja happipitoisuus hyvä. Hyvä

Nitraaifitypen (pmol/I) profiilit se
dimentissä pohjoisella Itämerellä.
Vasemmalta oikealle: Suomenlah
ti, Selkämeri, varsinainen Itämeri.

Nitratkväveprofiler fpmol/l) i por
vattnet 1 norra Östersjöns boifense
diment. Från vänster till höger:
Finska viken, Bollenhavet, norra
egentliga Ostersjön.

Profiles of pore water concentra
tions of nitrate fpmol/I) in the
northern Baltic Sea. From left to
right: Gulf of Finland, Bothnian
Sea, northern Baltic proper.

happitilanne mahdollistaa ammo
niumtypen muuttumisen nitraa
tiksi, mutta eloperäisen aineksen
vähyys rajoittaa prosessin voi
makkuutta. Selkämeren sedimen
tin huokosveden nitraatin tuotan
toa kuvaava piikki onkin selvästi
Suomenlahden vastaavaa pienem
pi. Tällöin myös typen luonnolli
nen poistuma ilmakehään on vä
häisempää.

Itämeren hapettomista
syvänteistä ei typpeä

poistu

Itämeren syvillä alueilla on happi
pitoisuus matala, joten ammo
niumtyppi ei hapetu nitraatiksi.
Nitraatin pitoisuus sedimentin
huokosvedessä laskeekin lähes
nollaan heti sedimenfin pinnan al
la. Tällöin eloperäisen aineksen
hajotuksesta vapautunut ammo
nium-typpi siirtyy takaisin veteen
ja voi kulkeutua pintakerrokseen
levien käyttöön.

Typen reaktioketjut: denitrifikaa
tio, ammonifikaatio, nitrifikaatio.

Kvävets reaktioner: denitrifikation,
ammonifikation, nitrifikation.

Nitrogen reaction flow: denitrifica
tion, ammonification, nitrification.

Suomenlahti
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Jätevesien
typen poistoon
panostettava...

Tällä hetkellä luonnollinen typen
poisto, denitrifikaatio, auttaa ih
mistä Itämeren suojelussa. Se ei
kuitenkaan ole peruste laiminlyö
dä jätevesien typen poistoa.

Asiaa tuleekin tarkastella oikeis
sa tila- ja aika-asteikoissa. Paikal
lisesti typenpoisto parantaa ve
den tilaa välittömästi vähentämäl
lä alueen kasvituotantoa. Kun
Helsingin jätevedet johdettiin jä
tevesitunnelin kautta Kataja
luodolle, lahtien veden laatu pa
rani. Sama voi tapahtua pitkällä
aikavälillä koko Itämeressä.

...tai suinpäin
noidankehään

Hetkellisesti tarkasteltuna on ih
misen vaikutusta Itämeren tilaan
vaikea erottaa luonnon omista te
kijöistä. Vaikutus näkyy kuiten
kin pitkällä aikavälillä.

Jos typen päästöjä ei vähennetä
voi Itämeri joutua rehevöitymisen
noidankehään. Kasvava kuormi
tus lisää pohjalle laskeutuvan elo
peräisen aineksen määrää, jolloin
uhkana on hapen loppuminen.
Tällöin inenettäisimme myös sen
itsepuhdistuskyvyn, denitrifikaa
tion, joka poistaa nyt osan Itäme
reen tulevasta typpikuormasta ta
kaisin ilmakehään.

Suomenlahdella kuormituksen
vähäinenkin lisääntyminen voi
äkillisesti siirtää sedimentin rehe
vöitymisen noidankehään. Selkä-
merellä pelivaraa näyttää vielä
olevan.

ssä

Merentutkimuslai
oksen toteuttamassa

/ BASYS-osaprojektissa
tutkittiin hiukkasaineksen kerty
mistä merenpohjaan mittaamalla
raskasmetallien, mineraaliainei
den ja ravinteiden kertymistä. Sa
malla selviteifiin hiukkasaineksen
viipymää ja kulkeutumista alueel
ta toiselle. Tutkimukset keskittyi
vät Suomenlahden ja varsinaisen
Itämeren muodostamaan allasjär
jestelmään.

Aineiden kertymistä
pohjalle tutkitaan

suppiloilla

Itämerellä on aineiden sedimen
taatio, eli kertyminen meren poh
jaan, niiden tärkein poistumistie
ekosysteemistä. Tutkimuksia teh
tiin mereen ankkuroitavilla sedi
mentaatiosuppiloilla viidellä tut
kimuspisteellä (kts. kuva s.10). Se
dimentaatiosuppilot sijoitettiin
kahteen eri syvyyteen: 20-40 met
riä ja 5 metriä pohjan yläpuolelle.
Lisäksi kerättiin näytteitä pohjan
sedimentistä. Meren pohjalle las
keutuvat hiukkaset sisälsivät lä
hinnä hajoavaa eloperäistä mate
riaalia sekä mineraaliainesta.

Sitoutuminen vähentää
liikkuvuutta

Savimineraalit sitovat ympäristös
tään haitallisia yhdisteitä kuten
raskasmetalleja. Kuitenkaan niitä
ei ole juuri aiemmin tutkittu poh
joisella Itämerellä. Kiteisen mine
raaliaineksen (savimineraalit,
maasälvät ja kvartsi) koostumus ei
juurikaan vaihdellut eri alueilla.
Tämä päti sekä hiukkasmate
riaaliin että pohjasedimenttiin.
Meriveden suolapitoisuus vaikut
taa siihen, miten eloperäinen aines
kerääntyy yhteen eri savimineraa
lien kanssa. Sitoutuminen savimi
neraaliin heikentää huomattavasti
hiukkasten kulkeutumista ja te
hostaa siten aineiden paikallista
kertymistä meren pohjaan.

Mirfa teivuori ja
Matti Mälkki

Suomenlahden
kertymistä
vajaa prosentti
kukeutuu Gotiannin
syvä nteeseen

Eloperäisen aineen ja mineraali
aineksen kertyminen meren pohja
le on aineiden tärkein poistumistie
Itämeren vesiekosysteemistä.
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Mineraaliainesta
siirtyy niukasti
Suomen lahdelta

Gotiannin syvänteeseen

Hiukkasaineksen kertymät vaffite
livat niin vuoden sisällä kuin alu
eellisestikin. Sama havaittiin sekä
kiteisen mineraaliaineksen sekä
raskasmetallien kertymissä. Kitei
sen mineraaliaineksen kertyminen
oli runsainta keväällä, jäiden läh
dön aikaan, sekä syksyllä syys
myrskyjen yhteydessä. Mineraa
liaineksen määrien vaihtelut ku
vaavat ensisijaisesti alueen sisäistä
vaihtelua, ei niinkään hiukkasten
kaukokulkeutumista merialueelta

toiselle. Kulkeutumismallin avulla
arvioitiin Suomenlahden keski-
osan kiteisestä mineraaliainekses
ta vain vajaan prosentin saavutta
van Gotlannin syvänteen. Malli si
sälsi perusolettamuksen, että sy
vänne on mineraaliaineksen lo
pullinen kerääntymispaikka.

Pohjoisetia Itämerellä
kertyi raskasmetalteja

enemmän kuin
täntisetiä

Suomen lahdelta

Raskasmetalleja kertyi eniten al
kukeväästä ja myöhäissyksystä,
mikä osittain kuvastaa meren-

pohjasta irronneen materiaalin ke
rääntymistä uudelleen samalle
alueelle. Pohjoisella Itämerellä
kertyi raskasmetalleja - kuten kad
miumia, elohopeaa ja kuparia -

jonkin verran enemmän kuin iän
tisellä Suomenlahdella. Osittain
syynä on suurempi sedimentoifti
van eloperäisen aineksen kertymi
nen, johon raskasmetallit sitoutu
vat. Keskisellä Suomenlahdella
kertymät olivat samaa suuruus
luokkaa kuin pohjoisella Itämerel
lä. Raskasmetallien kertymisessä
havaittiin voimakasta vuosien vä
listä vaihtelua, joka oli sidoksissa
Hukkasmateriaalin koostumuksen
ja kokonaiskertymien eroihin.

Etenkin planktonlevien kevätku

Ainekerlymät (mg m2 • d-1) poh
joisella Itämerellä vuonna 1998.
Tutkimusaikavälit: 1 huhu-touko
kuu, II touko-kesäkuu, III heinä-
elokuu (mulla Illa heinäkuu) ja IV
elo-lokakuu.

Ackumulering av suspenderat par
tikulärtmaterial (mg m2 • dlI i
norra Ostersjön år 1998. Under
sökningsperioder: 1 april-maj, II
maj-iuni, III juli-augusti (men Illa
juu) och IV augusti-oktober.

Accumulation of suspended partic
ulate maller, (mg m2 • d1) in the
northern Baltic Sea in 1998. Re
search periods: 1 April-May, II
May-June, III July-August (but Illa
July) and IV August-October.

Raskasmetallikerlymät (mg m2•
d1) pohjoisella Itämerellä vuonna
1998. Titaanin voidaan arvioida
edustavan mineraaliainesta.

Ackumulering av tungmetaller (mg
m2 • d-1) i norra Ostersjön år
1992. Titan kan anses represente
ra mineralpartiklar.

Accumulation of heavy metals, (mg
m2 • d1) in the northern Baltic Sea
in 1998. Mineral maller is repre
sented as titanium.

kinnan voimakkuus näkyy suo
raan metallikertymissä. Koska ras
kasmetallit sitoutuvat helposti ha
joavaan eloperäiseen ainekseen,
ne sedimentoituvat tehokkaasti
pohjalle. Hiilen ja typen isotooppi
tutkimukset vahvistivat näkemys
tä, että vaihtelut metallien ja mine
raaliaineksen kertymissä kuvasta
vat ensisijaisesti alueen sisäistä
vaihtelua. Pohjoisen Itämeren alu
eella raskasmetaifit kulkeutunevat
pääasiassa veteen liuenneina ja
kolloidimuodossa - eivätkä hiuk
kasmateriaalin mukana.

Hiukkasaine
(TPM)

o
1 II III IV 1 II III IV 1 II II 11 Illa 1 II III IV

JML LL17 NCB GBTA
Suomenlahti Varsinainen Itämeri Varsinainen Itämeri Gotiannin syvänne

j\A 1

0,001
1 II III IV

JML
Suomenlahti

1 II III IV
LL17

Varsinainen Itämeri

Kadmium
fCd* 100)

Hohopea
F (Hg*100)

fitaani
‘— i i (Tulo)

1 II III IV
GBIA

Gotlannin syvänne

1 II 11 11 Illa
NCB

Varsinainen Itämeri
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Östersjöns systernundersökning - BASYS

Våra nuvarande ekosystemmo
deller förmir endast på ett be
gränsat sätt förutsäga hur Oster
sjöns tillstånd reagerar på olika
utgånglägen, t.ex. olika helast
ningssituationer. Det finns stora
luckor i vår kunskap om hur in
nanhaven funktionerar, framför
alit heträffande ämnestranspor
ter till, från och speciellt inom
systemet samt de kemiska pro
cesserna. Likaså har der varit
omöjligt att mcd säkerhet skilja
resultatet av naturliga processer
från människans påverkan. För
att råda bot på situationen be
hövdes ett omfattande interna
tionel]t samarhete mcd stöd från
FU. Initiativet att koordinera ett
sådant projekt kom från Institut
fur Ostseeforschung i War
nemiande, Tvskland. (IOW)

För att förbättra miljömodeller
nas föru[sägelseförmåga beträf
fande Ostersjön fokuserades
forskningen på följande punkter:

Identifiering och kvantifier
ing av relevanta yttre och in
re biogeokemiska fiöden,
materiaihalanser och acku
mulation i systemet

O Faststäflande av signifikanta
förändringars omfattning i
tid och rum

O Differenhering mellan natur
liga och av människan orsa
kade variationer i klimatet

O Förhättring av dataassimila
tionen och uppgörandet av
modeller

Alla Östersjöns kuststater deltog
i BASYS -gruppens arhete från
mitten av 1996 till mitten av
1999. Arhetet var fördelat på tio
delprojekt, vilka alla bidrog mcd
fiere specifika uppgifter. Föru
tom projektledningen, som sköt
tes av IOW (SP1a), omfattade
BASYS följande delprojekt:

SP1h Behandling av
historiska data

SP2 Pelagiska processer
SP3a Flöden mellan kusten

och bassängerna
SP3b Flöden mellan

bassängerna
SP4 Processer nära och vid

kusten
SP5 Belastning från

atmosfären
SP6 Ostersjöns is
SP7 Forntidsmiljön

Systemanalvs och
modeller
Cirkulation och
diapykniskt utbyte
(utbvte genom täthets
språngskikt)

Havsforskningsinstitutet ansva
rade för SP3b, mcd två grupper
av uppgifter: 1) horisontal frans
port av sedimenterande material
från kustområden, speciellt Fins
ka viken, till centrala Ostersjöns
akkumulationshassäng, 2) kvan
tifiering av näringsflödena mcl
lan sediment och vatten, samt
denitrifikationsprocessen i sedi
mentet.

Dc andra deltagarna i SP3b var
Institutionen för svstemekologi
och Institutionen för geokemi,
båda vid Stockholms universitet.

Det kanske viktigaste motivet för
BASYS var att förbättra Oster
sjöns ekosystemmodellers förut
sägelseförmåga. 1 detta avseende
insamiades en stor mängd ny in
formation om materialtranspor
ten från kustnära recipienter till
det öppna havets bassänger; om
den inre cirkulationen av dc vik

tigaste näringsämnena både i det
producerande skiktet och i sedi
men tet; om nettosedimentation
och om teoretisk modellering av
ekosvstemprocesser. Transpor
ten av partikulärt material visa
des spela endast en mycket liten
roll i det öppna havets hassäng
er, speciellt i norra Ostersjön,
medan den är av betydelse i
kustnära områden och i svnner
het i dc grunda delarna av södra
Ostersjön. Mindre än 1 % av det
partikulära materialet från Fins
ka viken återfinns i Gotlandsdju
pet, medan tydliga anfropogena
signaler från Pommerska hukten
når ända till Arkonabassängen.
Änsamiingen av kväve i sedi
menten påverkas i hög grad av
denitrifikationsprocesserna. 1
Finska viken elimineras 30 ¾ av
den yttre kvävebelastningen ge
nom denitrifikation. Fosforn här
sig annorlunda åt. Ansamiingen,
mineralisationen och frigörning
en ur sedimenten är starkt bero
ende av redoxpotentialen. En
matematisk modeil har utveck
lats för att kvantifiera fiödena av
näringämnen mellan sediment
och vatten under olika förhållan
den.

Baltic Sea System Study - BASYS

Attempts to predict the future of
the Baltic Sea under different
scenarios have idenfified serious
gaps in the understanding of
functional properties of coastal
seas. Mainlv this is due to insuf
ficient quantificahon of material
fluxes into, from and especiallv
within the system, as well as to
the inability to reliably differen
tiate between the effects of natu
ral variahility and human inter
venhons. It was obvious that an
EU supported effort of a wide in
ternational cooperation would
be called for to upscale the situa
tion. The initiafive to coordinate
such a Iarge-scale Balhc Sea pro
ject was taken up by the Institut
för Ostseeforschung in
Warnemönde, Germany (IOW).

In order to improve the predic
tive capahitity of the marine en
vironmental modeis of the Baltic
Sea, the following overali re
search foci were chosen for
BASYS:

Identification and quantifi
cation of relevant external
and internal biogeocherni
cal fluxes, material balances
and accumulation in the
svstem

Assessment of spatial and
temporal scales of signifi
cant changes
Differentiation between
natural and anthropogeni
cally induced climate van
ability
Improvement of data as
similation and modelling

Ail Baltic Sea ripanian counfries
participated in the BASYS team
covering the period from mid
1996 to mid-1999. The work was
divided in ten subprojects, each
obliged to carry out several spe
cific tasks to contnihute to the
overali research foci above. In
addition to the project manage
ment by IOW (SP1a), the follow
ing subprojects were included in
BASYS:

Processing of
histonical data
Pelagic processes
Coastal-basin fluxes
Basin-basin fluxes
Nearshore and
coastline processes
Atmospheric load
Baltic Sea ice
Paleo-environment
System analysis and
models

SP9 Circulation and
diapvcnal exchange

FIMR was the responsible insti
tute for the SP3b, including two
task groups: 1) horizontal trans
port of sedimenting material
from coastal areas, especiallv the
Gulf of Finland, to the central
Baltic Sea accumulahon basin, 2)
quantification of sediment-water
nutrient fluxes and sediment
denitrification process.

Other institutes involved in this
SP3b subproject were the Dc
partment of Systems Ecology
and the Department of Geo
chemistrv, both of the Stockholm
University.

Perhaps the foremost mofivation
for BASYS was to improve the
predictive capacity of the Baltic
Sea ecosystem models. In this re
spect, a vast amourt of new in
formation was gathered on ma
tenial transport from coastal re
cipient areas to the open sea
basins, on the internal cycling of
the main nutrients both in the
productive layer and in the sedi
ments, on net sedimentation and
on the theoretical modelling of
ecosystem processes. Transport

of particulate material was
shown to play onlv a verv minor
role in the open sea basins, espe
ciallv in the northern Baltic Sea,
while it is of importance in the
near-shore areas, and especiallv
in the shallow parts of the south
cm Baltic Sea. Only less than 1%
of the particulate material from
the Gulf of Finland are found in
the Gotland Deep but clear an
thropogenic signals from the
Pomeranian Bight were found as
far as in the Arkona basin. Nitro
gen sequestration is stronglv af
fected by denitrification process
es in the sediments. In the Gulf
of Finland, 30¾ of the external
nitrogen Ioad is removed by
denitrification. Phosphorus se
questration, remineralization
and release from the sediments
are strongly redox-dependent,
and a mathematical model was
developed to quantitate the nu
trient fluxes between the sedi
ments and water under different
scenanios.

5P8

SP9

SP1b

5P2
SP3a
SP3b
SP4

SF5
SP6
SP7
Sps
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Juha Flinkman

Silakka voi
huonosti
— syitä etsitään
uHppaekosysteemin
muutoksista

Silakka on Itämeren taloudellisesti
tärkein kalalaji. Sen kasvu on
kuitenkin heikentynyt 1980-luvun
lopulta lähtien la teollisuudelle
kelpaavan kalan saatavuus
vähentynyt. Kalastajat kertovat
saavansa suuria määriä nälkiinty
nyttä silakkaa. Mitä silakalle on
tapahtunut viimeisen 1 5 vuoden
aikana?

ilakka, kuten useimmat
illikalat, on planktivori

eli planktonia syövä ka
la. asvaessaan suuremmaksi sila
kat alkavat syödä myös syvem
mällä esiintyviä, suurempia saalis-
eläimiä kuten halkoisjalkaäyriäisiä
ja valkokatkoja. Ravinnon pää
osan muodostaa kuitenkin meso
eläinplankton eli 0,2-2 mm kokoi
set äyriäiset. Koska silakan kas
vun heikkeneminen ja nälkiinty
minen mitä ilmeisimmin liittyvät
ravinnon saatavuuteen, syitä täy
tyy etsiä Itämeren ulappaekosys
teemin muutoksista.

Eläinplanktoniin kuuluvat hanka
jalkaiset ovat oleellinen osa Itäme
ren ulappa-alueen ravintoketjussa
kasviplanktonin sekä toisenvarais
ten eliöiden ja planktonia syövien
kalojen, kuten silakan, välissä.
(Piirros J. Flinkman)

Hoppkräftorna är en viktig del av
pelagialens ekosystem i Östersjön;
i näringskedjan utgör de en länk
mellan växtplankton och små hete
rotrofa organismer, och plankto
nätande fiskar. (Figur J. Flinkman)

Food-chain in the Baltic Sea. Cope
pods are an important pari of the
food-chain in the Baltic Sea; they
eat phytoplankton and small het
erotrophic organisms, and are in
turn eaten by fish. (Figure J.
Flinkman)

koon mukaan

Itämeren tärkeimmän planktonin
syöjän, silakan, valikoivaa saalis
tusta tutkittiin luonnosta kerätyil
lä aineistoilla sekä kokeellisesti.
Kenttäaineistot koostuivat silakan
mahansisältönäytteistä ja sa
manaikaisesti vedestä kerätyistä
planktonnäytteistä. Yleensä silak
ka valitsi ravmnnokseen suurimpia
ja näkyvimpiä lajeja ja kehitysvai
heita, mutta poikkeuksiakin oli.
Ravinnon valintaa selvitettiin eri
äyriäisplanktonlajeille ja kehitys
vaiheille luotujen valintaindeksien
avulla.

Käyttäytyminen
vaikuttaa

äyriäisplanktonin
todennäköisyyteen

tulla syödyksi

Ayriäisplanktonlajien saalistusta
välttävää käyttäytymistä tutkit
tiin muun muassa mikrovideoi
maila ja tietokoneavusteisella seu
rantatekniikalla. Hankajalkaisla
jien tavat havaita, paeta tai muu
toin välttää kalan tai halkoisjalka
äyriäisen saaliiksi joutumista vaih
telivat. Näiden kokeellisten tutki
musten tulokset tukivat luon
nonaineistosta saatuja havaintoja.

$ilakka valitsee
saaliinsa pääasiassa
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reisistä ja makean veden lajeista.
Mereistä alkuperää olevat suuret
hankajalkaiset ovat olleet silakan
tärkeä ravintokohde. Niiden mää
rä on kuitenkin selvästi vähenty
nyt Itämeren suolaisuuden las
kiessa 1980-ja 90-luvuilla. Näin ol
len on silakalle tarjolla olevan ra
vinnon määrä vähentynyt ja sen
laatu samalla heikentynyt, mikä
on hidastanut silakan kasvua. Pa
himmillaan se on johtanut silakoi
den nälkiintymiseen: liian moni si
lakka etsii merestä yhä harvinai

semmaksi käyneitä saaliseläimiä.
Silakan kasvua säätelee siis saalis
tuksen lisäksi saatavilla olevan ra
vinnon määrä ja laatu.

töhdetiedot:
Flinkman; ]. 1 999: lnteractions be
tween plankton and planktivores eI
the northern Baltic Sea: selective pre
dation and predation avoidance.

- Water and Andröe de Nottbeck
Foundation Scientific Reports No.

1 8. - PhD thesis: summary and six ar
ticles.

Silakan valikoiva saalistus kohdis
tui tyypillisesti Eurytemora affiuis
hankajalkaisnaaraisiin, jotka kan
toivat munapusseja. Aiemmin on
ajateltu tämän vaikuttavan mer
kittävästi ko. hankajalkaislajin po
pulaatioihin. Väitöskirjan osatut
kimuksissa tehdyt havainnot
osoittivat kuitenkin, että syödyt
munat säilyvät pääsääntöisesti
elinkykyisinä ja kuoriutuivat pois
tuessaan kalan suolesta. Eurytenio
ra affinis pystyy siis hyödyntä
mään tätä elinkiertosopeutumaa
valikoivan saalistuksen vaikutuk
sen vähentämiseksi.

Silakan ulosteet ovat sitkeän kai
von peillämiä, ja sen revetessä
kuoriutuneet Eurytemora-hankajal
kaisen naupilustoukat la sulamat
tomat munat vapautuvat veteen.

Vasemmalla meriveden suolaisuu
den kehitys lOOm pintakerrokses
sa ja oikealla eläinplanktonin ko
konaisbiomassan (pylväät) sekä
isojen lajien osuuden kehitys (pu
nainen käyrä) Itämeren pohjois
osassa vuosina 1980-7 993.

Salinitetens utveckling i det översta
100 meters vaifenskiktet (till väns
ter) och djurplanktonets totalbio
massa (staplarna) samt utveckling
en av stora arters andel (den röda
kurvan) (till höger).

01

0

Development of salinity in top 100
m of water (left) and zooplankton
total biomass (columns) and pro
portion of large plankters (line) in
the northern Baltic 1980-1993.

Hankajalkaisnaaraiden
mitnat säilyvät

elinkykyisinä silakan
sisälläkin

‘-fO

. FO.

Strömmingens avföring är inkaps
Iad 1 en seg hinna. När den rivs
upp frigörs Eurytemora-hoppkräf
tans nykläckta naupliuslarver och
osmälta ägg 1 vaftnet.

Herring feces are encapsulated in
membrane. After being released
into the water, the membrane rup
tures, releasing hatched Eurytemo
ra-nauplii and undigested eggs in
to the water.

Pohjoisen ftomeren suolaisuus
7.6

6.6

:s 6.4
(1)

6

Eläinplanktonin biomassa

%4\

Suolaisuuden lasku
heijastuu silakan
kasvunopeuteen

Itämeren silakan kasvunopeuden
on ajateltu kytkeytyvän pääasias
sa silakkakannan kokoon. Silakka
kannan koko puolestaan määräy
tyy tärkeimmän saalistajan, turs
kan, kannan koon mukaan, myös
kalastuksella on vaikutusta. Nyt
tehdyissä tutkimuksissa kävi kui
tenkin ilmi, että äyriäisplanktonin
lajikoostumukseen vaikuttavat
myös abioottiset ympäristötekijät,
lähinnä suolaisuus. Itämeren lajis
to, myös plankton, koostuu me-
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Strömmingen är den viktigaste
planktonkonsumenten i Oster
sjöns ekosystem. Under de senas
te 15 åren har fiskare rapporterat
om stora mängder undernärd
strömming. Denna avhandling
koncentrerar sig på växelverkan
mellan strömming och djurplank
tonet i norra Ostersjön.

Undersökningama i denna av
handling påvisar hur sfrömming
en selektivt jagar kräftdjursplank
ton och hur planktondjuren mo
difierar beteendet och sina livs
cyklar för att undvika bii ätna.
Avslutningsvis behandias de re
gleringsmekanismer, som inver
kar pä högre nivåer i Ostersjöns
näringskedja. Metodiken omfat
tar bLa. fältprovtagning, experi
mentella metoder och analys av
långtidsdata.

Jämförelser mellan sfrömming
arnas maginnehåll och samfidigt
tagna djurplanktonprover visar
att strömmingen till byte väljer
större arter och deras synligare
livsstadier. Storleken är ändå inte
den enda faktom som avgör valet
av byte. Olika beteendemönster,

Baltic herring is the key plankti
vore in Baltic pelagic ecosystem.
During last 15 years, fishermen
have reported reduced growth
and eventual starvation of the
herrirtg. This thesis focuses on in
teractions between herring and
zooplankton in the northern
Balhc.

The research cornpiled in this
thesis reveals the selective nature
of herring predation on crus
tacean mesozooplankton, differ
ent behavioral and life cycle
adaptations deployed by zoo
plankton to avoid predation, and
evenfttally the regulating mecha
nisms on the higher trophic levels
of Baltic pelagic food web. Meth
ods utilized include field sam
pling, experimental designs and
long-term data.

Comparison of herring stomach
contents and simultaneously tak
en zooplankton samples shows
that herring prey selectively on
larger, neritic copepod species, al
though size alone does not deter
mmc the vuinerabiity of a cope

som t.ex. förmågan att upptäcka
och undfly en fisk, inverkar också
på planktondjurens förmåga att
överleva. Vissa planktonarter Ida
rar sig bättre genom att anpassa
sin livscyckel så att deras ägg
överlever fiskens matsmältning.

Strömmingstammens riklighet
och fiskens storlek tros vara re
glerad av dess viktigaste rovfisk,
torsken. Begränsande processer
nerifrån i näringskedjan, har
emellertid också en betvdande in
verkan. Den minskning av ha
vsvattnets salthalt som har obser
verats under dc senaste 15 åren
har förorsakat förändringar i
kräftlanktonet artsammansätt
ning. Proportionelit sett har de
större hoppkräftorna av marint
ursprung som strömmingen fö
redrar, minskat. Det här tvingar
fisken att leva pä både kvalitativt
och kvantitativt mindre byte.
Uppföljningen av dc abiotiska
miljöparamefrarna i Ostersjön, så
väl som av djurplanktonet är
mycket viktig för att dessa direkt
påverkar dc ekonomiskt viktiga
fiskstammarna.

pod. Different behavioral pat
tems, Le. abiity to detect and es
cape predators also affect the
plankters’ vuinerability. Life-cy
dc strategies, such as digestion
resistant eggs are also utilized by
certain species to diminish the ef
fect of predation on copepod pop
ulations.

Herring stocks, their abundance
and growth are thought to be reg
ulated in top-down fashion by
main predator, cod. However,
bottom-up restrictive processes
also have an effect. Decreased
salinity in the Baltic during the
last 15 years has caused changes
in the zooplankton species com
position. The proporhon of large
neritic copepods favored by her
ring has decreased; Ieaving the
fish to look for fewer, lower qual
ity food items in the sea. Monitor
ing the abiotic environmental pa
rameters, as well as zooplankton
in the Baltic is most important, as
they directly affect the state of
economically important fish
stocks.

Itämeren
ravi ntoverk

rästä. Itämeren silakalle ei siis ole

$trömmingen IIIåT dåligt
— orsakerna söks iförändringarna

i pelagialekosystemet
1

Marja Koski

Syö ja lisäänny
— honka jalkaiset

ossa

Honka ja kai set (Copepoda) ovat
oleellinen osa Itämeren ulappa
alueen ekosysteemiä. Ne toimivat
tärkeänä linkkinä kasviplanktonin
sekä pienten toisenvaraisten eliöi
den ja planktonia syövien kalojen,
kuten silakan, välillä.

Dire straits for Baltic herring
— searchingfor reasons iii the Battic pelagic

food webs
Ankajalkaiset syövät Itämerellä kehittyy vuoden aikana

itseään pienempiä useita hankajalkaissukupolvia.
eliöitä, kasvavat ja Kevään ensimmäiset hankajalkai

Ii ntyvät, ja tuottavat näin bio- set ovat joko talvehtineita tai lepo
massaa kalojen ravinnoksi. Han- munista kuoriutuneita. Aikuistut
kajalkaisten tehokkuus näissä toi- tuaan ne tuottavat alkukesällä toi
missa riippuu ympäristötekijöistä, sen sukupolven. Kesällä veden
kuten lämpötilasta ja saatavilla lämpötilan ollessa korkeampi
olevan ravinnon laadusta ja mää- useita hankajalkaisukupolvia ke

hittyy yhtäaikaisesti. Syksyllä ve
samantekevää miten hankajalkai- sien kylmetessä lisääntyminen
set voivat, lakkaa ja pääosa populaatiosta

kuolee. Suurin osa eloonjääneistä
Hankajalkaisilla useita talvehtii lepoinunina pohjassa.

sitkupolvia vuoden
sisällä

Hankajalkainen kehittyy munasta
aikuiseksi kuuden nauplius- ja vii
den kopepodiittitoukkavaiheen
kautta. Jos ravintoa on paljon ja
lämpötila korkea muna kehittyy
aikuiseksi 2-3 viikossa. Sen sijaan
alkukevään kylmässä vedessä ke
hitys voi kestää yli kuukauden.

Noin 20% perus-
tuotannosta muutetaan

silakan ruuaksi

Ympäristötekijöiden vaikutusta
hankajalkaisten kehitykseen tutki
taan erilaisten mittasuureiden
avulla. Kehitysaika kertoo missä
ajassa munasta kehittyy aikuinen.
Kasvua kuvaa kehitysvaiheiden
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välinen painonlisäys. Lisääntymi
sen mittana on tuotettujen munien
määrää ja kuoriutumisprosentti.
Ravinnonottoa puolestaan kuvaa
syödyn biomassan määrä.

Ravinnonoton ja kasvun tai li
sääntymisen perusteella voidaan
laskea hankajalkaisten kasvute
hokkuus: syödyn ja tuotetun bio
massan välinen suhde. Kasvute
hokkuus kuvaa sitä, kuinka hyvin
hankajalkaiset pystyvät muunta
maan syömänsä ravinnon biomas
saksi. Tvärminnen edustalla Suo
menlahdella 20 % vuodenaikaises
ta perustuotannosta muutettiin
hankajalkaisten toimesta silakan
ruuaksi.

Lämpö vaikuttaa sekä
myönteisesti että

haitaUisesti

Hankajalkaisten vuodenaikaistuo
tantoon vaikuttaa muun muassa

lämpötila. Lämpötilan nousu voi
sekä lisätä että vähentää tuotan
toa. Suora vaikutus on yleensä
myönteistä: lämpötilan kohoami
nen nostaa munantuotantoa ja ke
hitysnopeutta. Epäsuorasti korkea
lämpötila sen sijaan vaikuttaa hai
tallisesti kiihdyttämällä eliöiden
aineenvaihduntaa, mikä lisää taas
ravinnontarvetta. Jos ravintoa on
vähän, tuotanto laskee lämpötilan
noustessa. Korkeissa lämpötiloissa
hankajalkaiset myös jäävät pienik
sija tuottavat vähemmän munia
kuin kylmässä vedessä suuriksi
kehittyneet yksilöt.

Pohjoisen Itämeren yleisin han
kajalkainen Acartia btfilosa on so
peutunut kylmään veteen: se al
kaa lisääntyä jo 4 °C lämpötilassa
ja tuottaa täydellä vauhdilla jo 7
°C :ssa, sen sijaan yli 20 °C lämpö-
tiloja se ei kestä.

Yleisimpien hankajalkaislajien
vuodenaikainen esiintyminen so
pii hyvin yhteen lämpötilavaati

musten kanssa: Acartia on yleisin
keväällä ja alkukesällä, kun taas
Euryteniora affinis yleistyy vasta
veden lämmetessä.

Määrä ei korvaa
hankajalkaisten
ravinnon laatua

Myös ravinnon määrällä ja laadul
la on merkitystä hankajalkaisille.
Jos ruoka on hyvänlaatuista, ra
vinnonotto ja tuotanto ovat suo
raan verrannollisia ravinnon mää
rään; mitä enemmän syötävää, sitä
nopeampi kehitys ja enemmän
munia. Tämä havaitaan levien ke
vätkukinnan aikana, jolloin han
kajalkaisten tuotanto lisääntyy no
peasti ja on suoraan verrannolli
nen vedessä olevien levien mää
rään.

Aina ei hankajalkaisten tuotan
non ja ravinnon määrän välillä ha
vaita yhteyttä. Sinileväkukintojen

aikana on syötävää runsaasti,
mutta hankajalkaisten tuotanto
pysyy aihaisena. Tällöin ratkaise
vaa onkin ravinnon laatu eikä
määrä.

Hankajalkainen pystyy käyttä
mään ravinnokseen tehokkaasti
vain leviä, jotka ovat syötäväksi
sopivan kokoisia (ilman haittaavia
piikkejä tai sukasia), hyvin sulavia
(ilman paksuja selluloosaseiniä) ja
myrkyttömiä.

Ravinnotarve vaihtelee lajien ja
kehitysvaiheiden mukaan. Esi
merkiksi aineenvaihdunta vaatii
usein vain energiaa, tällöin ei ra
vinnon laadulla ole väliä niin kau
an kun se on myrkytöntä. Sen si
jaan hankajalkaiset eivät kasva ei
vätkä lisäänny jos ravinto ei sisällä
välttämättömiä ravintoaineita,
vaikka sitä olisikin riittävästi.

Haitalliset levä
kukinnat ovat usein

huonoa ravintoa

Myrkytön sinilevä kelpaa hanka
jalkaisille ainoastaan energianläh
teeksi, myrkyllinen levä on aina
haitallista.

Tarttumalevätkin ovat usein
myrkyllisiä, mutta yleensä ravin
toarvoltaan hyviä. Siksi tarttuma
levillä saattaa olla jopa edullinen
vaikutus hankajalkaisten kasvuun,
niin kauan kun myrkkyvaikutus
on pieni.

Hankajalkaiselle on oleellista le
väkukinnan myrkyllisyys sekä se
onko levämyrkky solunsisäinen
vai erittyykö sitä ympäristöön.
Myös sillä muodostuuko kukinta
yhdestä vai useammasta lajista on
merkitystä. Hankajalkaisen omi
naisuuksista on oleellista pystyy
kö laji valitsemaan ravintonsa ja
kuinka hyvin se kestää myrkkyä.
Itämeren kaksi yleisintä hankajal
kaislajia eroavat näiltä ominai
suuksiltaan. Acartia bifitosa välttää
syömästä kaikenlaisia sinileviä,

Eurytemora affinis
II kopepodättivaihe

Itämerellä ja sen lähialueilla sinile
vät ja tarttumalevät muodostavat

Eurytemora afflnis haitallisia leväkukintoja. Ne eivät
Aikuinen naaras munapusseineen ole hankajalkaisille kehuttavaa ra

vintoa. Sinilevät eivät ole pelkäs
tään ravintoarvoltaan riittämättö
miä, vaan usein myös myrkyllisiä.
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kun taas Euryteinora affinis syö se
kä myrkyllisiä että myrkyttömiä
lajeja. Ettrytemora kestää parem
min levämyrkkyjä.

Rehevöityminen
vaikuttaa hanka

jalkaistenkin elämään

Itämeren rehevöityminen muuttaa
planktonyhteisön rakennetta,
Hankajalkaisiile tämä todennäköi
sesti merkitsee siirtymistä kohti
huonompilaatuista ja myrkylli
sempää ravintoa. Hankajalkaisten
tuotanto laskee ravinnon heiketes
sä, samalla myrkkyä sietävät ja
myrkyllisiä ravintolajeja väittävät
lajit lisääntyvät. Muutokset han
kajaikaislajistossa vaikuttanevat
puolestaan niitä syövien kalojen
raviimonsaantiin.

tähdetiedot:
Koski, M. 1999: Eeeding and pro
duction ot common pionktonic cope
pods: the effect ot tood and temper
ature. - Walter and Andröe de Not
tbeck Foundation Scientitic Reports
No. 1 6. -PhD thesis: summary and
seven articles.

At ochproducera!
—hoppkräftorna i Ostersjöns näringskedja

Eat and prodzice!
—copepods in the food-chain of the Battic Sea

Hoppkräftorna (copepoda) är
en viktig del av pelagialens eko
system i Ostersjön; i närings
kedjan utgör de en länk mellan
växtplankton och små hete
rotrofa organismer, och plank
tonätande fiskar (t.ex. ström
ming). Hoppkräftan använder
små pelagiska organismer som
föda, växer och förökar sig, och
producerar således biomassa
som föda för fiskar och ever
tebrater. Hoppkräftornas effek
tivitet i detta beror på miljöfak
torer, till exempel temperatur
och födans mängd och kvalitet.
Hoppkräftans tillväxt och re
production varierar enligt fö
dans kvalitet: samma mängd av
två olika föda kan resultera i
heit olika tillväxt. Detta beror
bland aimat på att näringsvär
det varierar mellan olika växt
plankton. Hoppkräftan behöver
vissa näringsämnen för tillväxt,
t. ex. mineraler (kväve) och

omättade fetsyror, vars mängd
varierar mellan olika växtplank
tongrupper. För övrigt produce
rar en del växtplankton toxiner,
det gäller speciellt cyanobacteri
erna i Ostersjön. Hoppkräftans
förmöga att överleva toxiska
blomningar består delvis i att
undvika toxiska alger, och del
vis i att tåla toxiner. Eutrofier
ing av Östersjön kan förändra
planktonsarnhällets struktur.
För hoppkräftorna innebär detta
att födan är av sämre kvalitet ei
ler tom. toxisk. Troligtvis på
verkar detta hoppkräftornas art
sammansättning genom att gyn
na toxintoleranta arter, och arter
som kan undvika att använda
toxiska aiger sam föda. Föränd
ringar i hoppkräftornas artsam
rnansättning och production
kommer troligtvis att påverka
näringsitua tionen hos plankti
vora fiskar.

Copepods are an important part
of the food chain of the Baltic
Sea: they eat phytoplankton and
small heterotrophic organisms,
and are in turn eaten by plank
tivorous fish, such as Baltic her
ring. The effectivity by which
copepods are able to turn their
food into hiomass (growth and
reproduction) depends on sev
eral environ;riental factors, most
important of which are temper
ature, food quantity and food
quality. Copepods’ growth and
reproduction are dependent on
food quality; the same amount
of two different feeds may pro
duce very different growth re
suit. This is due to the different
nutritional content of food
species. To grow copepods need
certain essential elements, such
as minerals (for exampie nitro
gen) and unsaturated fatty
acids, which are present in dif

ferent amounts in different phy
toplankton groups. Further,
some phytoplankton, such as
many cyanobacteria, is toxic.
Copepods ability to survive and
produce in cyanobacteria
blooms depends, e.g., on their
ability to select their food (and
thus to avoid toxic species) and
on their tolerance of toxins.
Changes in the Baltic Sea, such
as eutrophication, are likely to
affect food availability for cope
pods, rnost probably towards
decreased quality and even toxi
city of food sources. This will
affect both species composition
(e.g. favouring selective and
toxin toierant species) and total
production. The changes in
copepod species composition
and production will in turn af
fect the food availability of
planktivorous fish, such as
Baltic herring.

Munantuotanto

>
ci

J-)
c’:I
ct5
(0

cl
ci
13

8

6

4

2

0
FW 50 100 200 400 600

ug C r’

Eläinplanktoniin kuuluva Eurytemo- Eurytemora affinis -hoppkräftans Egg production Eurytemora aifinis,
ra affinis -honka jalkainen syö sekä äggproduktion i oliko halter av fed different concentrations of toxic
myrkyllisiä että myrkyifömiä levä- toxiska och otoxiska blåaiger. and non-toxic cyanobacteria. (FW)
lajeja. Sinileväravinnolia (Nodula- (FW) Fiitrerat havsvaften, (N) Fiitered sea water, (N) non-toxic
rio sp.), sekä myrkyttömäilä (N) et- otoxisk Nodularia sp., (Nt) toxisk Nodularia sp., (Nt) toxic Nodularia
tä myrkyiliseilä (Nt), jäi honka joi- Nodularia sp., (BR) grönaigen sp., (Br) Brachiomonas suhmarina
kaisen munantuotanto aihaisem- Brachiomonas submarina (control of good quaiiiy algae).
maksi kuin myrkytöntä viherlevää (kontroli).
(Br) käyteifäessä. (FW= Suodatettu
merivesi).
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Jouni Vainio ja Eija Rantajärvi

Avaruudesta
syvyyksi1 n

- Merta tutkitaan
monin eri tavoin

Asemamiifaiksilla saadaan tarkkaa tie
toa yksiifäisiltä merialueen havaintopis
teiltä.

De traditionella fältmätningarna produ
cerar data från separata episodiska hän
delser.

The traditional field measurements give
data from separate episodic events.

Satelliitit kartoillavat suuren merialueen
samanaikaisesti. Ilman kenifähavaintoja
kuva jää kuitenkin vajavaiseksi.

Satellitbilder ger storskalig synoptisk in
formation om dynamiken i ytskiktet, men
måste verifieras och kalibreras med fält
data.

Satellite imagery give large-scale synop
tic information on surface layer dynam
ics, but need to be verfied and calibrated
with field data.

Perinteisten asemamiifausten ja kauko-
havaintojen yhdistäminen antaa tarkim
man kuvan merialueen tilasta.

Kombinationen av flere metoder ger me
ra omfaltande och noggrannare infor
mation om den marina miljöns tillstånd.

The combination of several methods give
more comprehensive and accurate infor
mation on the state of marine environ
ment.

Sana merentutkimus tuo monen mieleen
yhä edelleen kuvan aallokkoa halkovasta
laivasta. Perinteisten tutkimusalusten
rinnalle on kuitenkin tullut paljon uusia
havainnointimenetelmiä, jotka laajenta
vat huimasti merentutkimuksen mahdolli
suu ks i a.

1) .

y/

rentutkimus pe
rusftti aiemmin pel
kästään tutkimus

aluksilta tehtäviin mittauksiin, jol
loin merialueilta kerättiin tietoja
vain muutamilta havaintopisteiltä.
Koska tutkimusalusten käyttö on
kallista ja matkanteko suhteellisen
hidasta, näytteenottotiheys oli täl

O 0 löin sekä alueellisesti että ajallises
6 harva. Käsitys merialueen tilasta
jäikin varsin puutteelliseksi. Tänä

päivänä kenttämittauksista ja kau
kohavannoinnista saatavat tiedot
tukevat ja täydentävät toisiaan,
näin merialueen tilasta voidaan
saada laaja-alaista ja tarkkaa tie
toa.

Vaikka kaukohavainnoinnin
avulla saadaan samanaikaista
suuren merialueen kattavaa tietoa,
vaatii niiden oikea tulkinta tuek
seen paljon kenttämittauksia.
Muun muassa Merentutkimuslai
toksen avomeritutkimukseen va
rustettu alus Aranda on jo kym
menen vuotta kerännyt tietoja Itä
merellä ja kaukaisemmilla meri-
alueilla, Nykyisin pintahavaintoja
saadaan myös useilta Itämerellä
kulkevilta matkustaja- ja kauppa
laivoilta.

?“
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toituksessa. Leväseurannassa saa
daan tietoa leväkukintojen laaju
desta ja veden pintalämpötiloista
NOAA —kuvien avulla. Satelliitti
kuvia voidaan käyttää myös öljy-
ja kemikaalipäästöjen seurannassa
ja aaltotutkimuksissa.

Jo heikko pilviharso ja yön pi
meys vaikeuttavat monien satel
liittikuvien käyttöä merentutki
muksessa, vain tutkakuvat ovat
käyttökelpoisia pilvisellä säällä.

Lentohavainnoilla
täydentävää tietoa

Matalalla lentävät lentokoneet
täydentävät satelliittien keräämää
tietoa. Jäätilanteen kartoitukseen
lentohavaintoja on käytetty jo yli
puoli vuosisataa. Nykyisin Raja
vartiolaitoksen partioivat lentoko
neet ja helikopterit seuraavat
myös meren tilaa tarkkailemalla
levätilannetta ja öljypäästöjä. Me-

Suomen Höyrylaiva Oy:n aluksel
la meren pintaveden suolapitoi
suutta ja lämpötilaa alettiin mitata
jo vuonna 1921 Nykyisin kolmi
senkymmentä kauppa-alusta re
kisteröi Itämerellä meriveden pin

biologisiin tutkimuksiin on Me
renftitkimuslaitos toiminut maail
manlaajuisestikin edelläkävijänä.
Jo kymmenen vuotta on reittilai
voilta saatu lähes tosiaikaista tie
toa pintavedestä suolaisuuden ja
lämpötilan lisäksi myös levämää
ristä. Samalla automaattilaitteisto
kerää näytteitä ravinne- ja kasvi
planktonlajistoanalyyseihin. Kaksi
vuotta sitten asennettiin yhteis
työssä Transfennica Oy:n ja Sir
Alister Hardy -yhdistyksen kanssa
m/s Hamnö-alukselle myös eläin
planktonkerääjä.

Reittialusten etuna on merialuei
den hyvä ajallinen ja alueellinen

kattavuus. Lisäksi laitteistojen
käyttökustannukset ovat alhaisia,
koska laivat joka tapauksessa kul
jettavat rahtia ja matkustajia.

Rajavartiolaitos apuna
ken ttämittauksissa

Helsingin edustan avomeren ha
vaintopisteellä Rajavartiolaitoksen
vartiolaiva Merikarhun miehistö
mittaa viikoittain veden lämpöti
laa ja suolapitoisuutta pinnasta
pohjaan. He ottavat säännöllisin
väliajoin vesinäytteitä happi- ja ra
vinnepitoisuusmäärityksiin. Tieto
ja saadaan myös muilta Merikar
hun reittiohjelmaan sopivilta Suo
menlahden pisteiltä. Leväkukinta
havaintoja ja tarvittaessa myös ve
sinäytteitä saadaan useilta Raja
vartilaitoksen aluksilta.

Satelliitti
näkee laajalti

Satelliitit mittaavat
meren pintakerrok
sen ominaisuuksia säteilyn eri aal
lonpituuksilla. Merentutkimuslai
tos käyttää kanadalaisia tutkaku
via (RADARSAT) ja amerikkalai
sia NOAA -kuvia jäätilanteen kar

rentutkimuslaitos asensi vuoden
1999 alussa rajavartiolaitoksen
Dornier-valvontakoneisiin meren
pintalämpötilaa mittaavat laitteet.
Helikoptereita käytetään myös tal
visin seurantanäytteiden keruu
seen, milloin havaintopisteelle ei
tutkimusaluksella päästä.

Reittilaivat talämpötiloja.

tutkimusaluksina Reittilaivojen varustamisessa

— .1
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Ankkuroitavat
mittalaitteet sietävät

huonojakin säitä

Keltaiset ODAS-poijut ovat merk
keinä mereen ankkuroiduista mit
talaitteista, jotka on syytä kiertää.
Nämä mittausasemat rekisteröivät
useimmiten virtauksia ja lämpöti
loja. Biologisissa tutkimuksissa
käytetään sedimentaation määrää
mittaavia suppiloita, jotka kerää
vät tietoa pohjalle laskeutuvien
hiukkasten koostumuksesta ja
määrästä.

Pohjoiselle Itämerelle ankku
roitu aaltopoiju sekä Selkämeren
merisääpoiju ovat osa Suomen
meriturvallisuusohjelmaa.

Merentutkimusta
rannikolta — apuna

vapaaehtoisia

Merentutkimuslaitokseen tulee
jatkuvasti tietoja 13 mareografilta
eli vedenkorkeusasemalta pitkin
Suomen rannikkoa. Näistä puoles
sa on jo asennettuna meriveden
lämpötilaa mittaavat anturit, lähi
tulevaisuudessa ne tullaan asenta
maan kaikkiin.

Lisäksi vapaaehtoiset kansalaiset
keräävät useilta rannikon havain
topisteiltä kolmesti kuussa vesi-
näytteitä ja mittaavat veden läm

pötilan eri syvyyksiltä. Talvisin
Merentutkimuslaitoksen jääpalve
lu saa vastaavasti vähintään ker
ran viikossa havainnot jäätilan
teesta ja jään paksuudesta. Vaikka
merentutkimuksessa siirrytään
enenevässä määrin automaattisiin
mittalaitteisiin, ei ihmistyötä voi
ne koskaan kokonaan korvata.
Avustajien työ on monen kiitok
sen arvoinen.

Förr i väriden baserade sig hav
sforskningen uteslutande på
mätningar utförda pä forsk
ningsfartyg, sä att data insamla
des endast på ett fåtai observa
tionspunkter. Emedan forsk
ningsfartygen biir dyra i an
vändning och är reiativt lång
samma, var det långt mellan
provtagningarna bäde i tid och
rum. Sä blev också uppfaftning
en om havsområdenas tillstånd
rätt bristfällig.
Nuförtiden kombineras fiere

In former times marine research
was exclusively based on mea
surements made on board re
search vesseis, and data were
collected from only a few sta
tions. Because the research ves
seis are expensive to use, and
siow, sampling was sparse both
in space and time. As a resuit,
the understanding of the condi
tion of the sea regions remained
rather inadequate.
Nowadays, several rnethods are
combined in oräer to study the

olika metoder för att studera
den marina miljöns tiilstånd.
Automatmätningar ornbord pä
handelsfartyg har möjliggjort
extensiva fältmäh-tingar pä
meso- och hassängomfattande
skala till läg kostnad. Dessa till
sammans mcd data insamiade
under intensiva specialunder
sökningar pä forskningsfarty
gen samt satellitbilder, som ger
en storskalig synoptisk översikt,
kan erhjuda mångsidig kunskap
om Östersjöns tiliständ.

state of the marine environ
ment. The unattended measure
rnents on merchant ships have
enabied extensive meso- and
basin wide fieid measurements
at low cost. These, combined
with data collected during in
tensive case studies onhoard re
search vessels, as well as large
scale svnoptic view giving hy
satellite imagerv, can offer com
prehensive knowledge on state
of the Baltic Sea.

En kombination av metoder ger den
mest exakta kunskapen mii Ostersjöns

tillstånd

Combination of rnethods
gives rnost accurate knowledge

on the state of the Baltic Sea
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Tutkimusalus Aranda on
monitieteelliseen ympäri
vuotiseen merentutkimuk
seen kykenevä suomalaisen
laivanrakennustaidon tyyli-
näyte. Vaikka useimmat
Arandan tutkimusmatkat
suuntautuvat Itämerelle,
niin sen mahdollisia toi
minta-alueita ovat kaikki
maailman meret. Aranda
soveltuu niin fysikaaliseen,
biologiseen, kemialliseen

kuin myös merigeologiseen
tutkimukseen. Sen hyvin
varustettujen laboratorioi
den ja tietojärjestelmien
ansiosta on näytteiden ana
lysointi ja tulosten käsittely
mahdollista jo matkan ai
kana. Aluksen korkeatasoi
set hytit ja hyvin varustetut
sosiaalitilat tekevät työvuo
rojen välisen ajankäytön
laivalla miellyttäväksi.

Arandan tieteellinen varustus on
korkeatasoinen sisältäen erittäin
tarkan lämpötila-suolaisuusluotai
men, akustisen virtausmittarin,
erilaisia näytteenottimia niin vesi-,
pohja- kuin eliönäytteiden ottoon.
Aluksella on täydellinen sääasema
sekä laitteisto säähavaintoluotain
ten käyttöön. Lisäksi aluksessa on
jatkuvatoimisia mittalaitteita, joil
la voidaan kerätä tietoja myös
aluksen liikkuessa sekä kattava
kaikuluotain- ja paikanninlaiteva
rustus.

Arandan ohjailtavuus on mitoi

teet riittävät turvalliseen jäissä
kulkuun Itämeren oloissa. Juoma
vettä voidaan puhdistaa merive
destä käänteisosmoosilaitteistolla
ja syntyvän jäteveden käsittelyä
varten aluksella on oma puhdista
ff0.

Kaikki nämä ominaisuudet teke
vät Arandasta erittäin käyttökel
poisen tutkimusalustan nykyai
kaiselle meritieteelle. Aranda on
kin seilannut kymmenvuotisen
taipaleensa aikana laajalti. Se on
ylittänyt päiväntasaajan neljästi
sekä molemmat napapiirit lukui
sia kertoja. Myös Itämeren rannik
kovaltiot ovat tulleet tutuiksi.

Ulos Itämereltä

Lähes heti kastetilaisuutensa jäl
keen heinäkuussa 1989 alus suun
tasi ulos Itämereltä merikoeajoihin
Pohjois-Atlantille. Matkan aikana
kokeiltiin aluksen valtamerikel
poisuutta ja testattiin uusia mitta-
laitteita marraskuussa alkavaa
Etelämanner-matkaa silmällä pitä
en. Kohti Weddellinmerta Aranda
lähti Helsingin Eteläsatamasta
marraskuun alussa, ja 24. päivänä

Iutkimusaus
ARANDA 10 VUOTTA

ympatiVU

kaytossa
oN sessa

HELSINKI
= FINLAND

tettu vastaamaan tutkimustyön
vaatimuksia, ja havaintoasemilla
alus pystytään pitämään jopa tun
tien ajan tarkasti halutulla paikal
la. Aluksen koneteho ja jäävahvis

Vuosi 1999 oli
Arandalle merkki
vuosi, sillä 15. kesä
kuuta oli kulunut
kymmenen vuotta

aluksen vesillelaskusta
Hietalahden telakalta.

Syntymäpäivää vietettiin
työn merkeissä Suomen

ahdella ja Hankoniemen
eteläpuolella.
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väntasaajan.
Palattuaan eteläiseltä pallon

puoliskolta Aranda suuntasi jo sa
mana kesänä toistamiseen Islan
nin länsipuolisille vesille, missä se
on käynyt sen jälkeen vielä kol
masti vuosina 1993, 1997 ja 1999.
Loppuvuodesta 1995 Aranda lähti
toistamiseen eteläiselle pallon
puoliskolle, missä seuraavan vuo
den alkukuukausien aikana toteu
tettiin FINNARP-tutkimuksia.

Vuonna 1998 julkaistiin Arandaa
etsittävä juhlapostimerkki suoma
laisen merentutkimuksen satavuo

Huoltoa ja testausta

Vuosi 1999 alkoi ja loppui huolto
jaksoilla, joiden aikana uusittiin
keulapotkuri ja asennettiin uusi,
lain vaatima sammutusjärjestel
mä, joka korvaa halonipohjaisen
järjestelmän. Purjehduskausi aloi
tettiin tavalliseen tapaan järjestel
mien ja laitteiden testauksella.

Mittalaitteiden testaus toistettiin
erillisillä matkoilla myös touko- ja
lokakuussa (matkat 1, 5 ja 11).

Seurantaa

Säännöllisesti toistuviin matkoihin
kuuluvat Itämeren tilan seuranta-
matkat, jotka ovat osa Itämeren
suojelukomission kansainvälistä
seurantaohjelmaa. Matkojen tu
loksena saadaan tietoja meren ra
vinnevarastoista, suolaisuus-, läm
pötila- ja happitilanteesta sekä
plankton- ja pohjaeliöiden lajistos
ta ja biomassoista. Talvitilanteen
seurantamatka toteutettiin maalis
kuussa (matka 3), pohjaeläin
seuranta kesäkuussa (matka 7) se
kä kesäseuranta heinäkuussa
(matka 8). Seurantamatkojen yh
teydessä otettiin näytteitä myös
muille tutkimushankkeille, kuten
vesi- ja sedimenttinäytteitä Sätei
lyturvakeskukselle Itämeren ra
dioaktiivisten aineiden seurantaa
varten. Kesäseurantamatkan aika
na järjestettiin aluksella Itämeren
eläinplanktonin lajintuntemuksen
ja systematiikan kurssi, johon
osallistui opiskelijoita Helsingin,
Turun ja Joensuun yliopistoista se
kä Åbo Akademista.

Fysiikkaa

Fysikaaliseen merentutkimukseen
keskittyneitä matkoja oli kolme:
maaliskuun alussa tutkittiin ve

den vertikaalista sekoittumista ja
energian vaihtoa ilmakehän ja ve
den välillä Gotlannin itäpuolella
(matka 2), Itämeren ilma - merijää
- meri vuorovaikutusta Pohjanlali
della (matka 4) sekä lokakuussa
Itämeren hydrografista tilannetta
jälleen Gotlannin itäpuolen meri-
alueella (matka 12). Kaikki maini
tut hankkeet tehdään kansainväli
senä yhteistyönä.

Sedimenttitutkimusta

Sedimenttitutkimus on yksi Me
rentu tkimuslaitoksen painopiste-
alueista. Vuonna 1999 sedimentti
matka suuntautui toukokuun lop
pupuoliskolla Suomenlahdelle ja
varsinaiselle Itämerelle (matka 6).
Sen aikana selvitettiin kaikuluo
taimella sedimenttien kerrostunei
suutta sekä kerättiin näytteitä ke
miallisia tutkimuksia, muun
muassa haitallisten aineiden mää
rittämistä varten. Matkan aikana
vierailtiin Pietarissa 19. -

20.5.1999, jolloin laivaan tutustui
paikallisten tutkimuslaitosten ja
viranomaisten edustajia.

Sinileviä

Keskikesän matkat heinä-elo
kuussa keskittyivät meribiologi
aan (matkat 9 ja 10), jolloin sinile
viä esiintyi avomerellä runsaasti.
Matkoilla tutkittiin fysikaalisten
tekijöiden vaikutuksia leväkukin

Kenttä-
matkat

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Yhteensä

Vuokraus

Asemat Meri-
alueet

1 PL
4 VI

39 VI,PLSL
1 PL
5 SL,PI
17 SL,VI
81 SL, VI, PL
15 SL,PL,VI
17 SL
20 SL, VI
2 SL

120 VI
43 SL, PL, VI

365

Pohjois-Atlantti 47

se ylitti ensimmäisenä suomalaise- tiaan taipaleen kunniaksi. Saman
na merentutkimusaluksena päi- vuoden elokuussa 1998 Aranda

osallistui EU:n rahoittamaan
hankkeeseen, jonka aikana se vie
raili myös Portugalissa maailman-
näyttelyssä EXPO98-alueella.

Kenttämatkat ja henkilötyöpäiv

PL = Pohjanlahti

SL = Suomenlahti

VI = Varsinainen Itämeri

ät 1999
Matka- MIL:n henkilöstä Vieraat Henkilöt Htpv.
päivät henk. htpv henk. htpv yht. yht.

1 3 3 0 0 3 3
10,5 5 52,5 2 21 7 73,5
9,5 21 112 2 13 23 125
9 7 63 2 18 9 81
4 11 44 0 0 71 44
11 11 94 10 79 21 773
17 10 145 3 14 13 159
12 13 144 8 48 21 192
12 14 168 12 144 26 312
10 16 160 4 40 20 200
4 8 32 0 0 8 32
9 8 68 0 0 8 68
12 9 108 4 48 13 156

121 136 1193,5 47 425 183 1619,5
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nan syntyyn sekä sinilevistä muo
dostuneiden aggregaattien ravin
nekiertoa ja niiden merkitystä ns.
mikrobiverkossa. Sinilevämassas
ta määritettiin myös sen sisältä
mien levämyrkkyjen pitoisuuksia.

Aranda lamassa

Elokuun puolesta välistä syys
kuun loppuun t/a Aranda oli
vuokrattuna tanskalais-skotlanti
laiselle retkikunnalle geologisia
tutkimuksia varten. Matka suun
tautui Grönlannin ja Islaimin väli
seen Tanskansalmeen.

Kemiaa

Vuoden viimeinen matka (matka
13) aloitti monivuotisen, saksalais
suomalaisen yhteistyön, jonka tar
koituksena on määrittää Itämeren
hiilidioksiditase. Matka suuntau
tui Suomenlahdelle, varsinaiselle
Itämerelle ja Pohjanlahdelle. Edel
lisen kerran Itämeren hiilidioksi
ditasetta on näin laaja-alaisesti sel
vitetty n. 70 vuotta sitten Kurt
Buchin toimesta.

1. Automaattinen sääasema

2. Kuljetustila kahdelle helikopterille

3. Ulostyönneifävä sääasemapuomi

4. Kaikuluotaimia

5. Jatkuva pintaveden pumppaus
laboratorioihin

6. Säähavaintopallo

7. Aallonmittauspoiju

8. A-puomi ja hinausvintturi

9. Kauko-ohjattava vedenalainen kamera
(ROV)

10. ODAS-pintapoiju

11. Lämpömiffariketju

12. Virtausmittari

13. Pohjaan asennettava akustinen
virtausmittari (WH-ADCP)

14, Automaattisesti laukaistava irroitus

15. Lämpötila-suolaisuusluotain (CTD)

16. Hiilivety-yhdisteiden noutaja

17. Monikerrosnäytteenotin

18. Sedimenttfnoudin

19. Pohjaeläinnoudin

20. Vesinoudin 1 —5 litraa

21. Vesinoudin 5—60 litraa

22. Planktonhaavi

23. Sedimenifinoutaja

24. Mäntäluotain

25.Hyvin varustetut laboratoriot

26. Konifilaboratoriot 2 kpl

27. Akustinen virtausmittari fADCP)

Arandan kansitilat

Laboratoriot

Näytteenottoalueet

Työpajat/varastot

Toimistot

Hytit

Keittiö- ja ruokailutilat

Pesula

Vapaa-ajan tilat

LJ
Komentosilta

Helikopteritaso

Kirjasto

Arandan näytteenottolaitteisto
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Gtobalt
verksamhetsfält

Östersjön är r/v Arandas huvud
sakiiga verksamhetsområde. Hon är
emellertid också bvggd för värld
somfattande utforskning av ocea
nen. Aranda har utfört fiere forsk
ningsresor till polarhaven; Grön
landshavet i norr och Weddellhavet
i Antarktis.

Utrustad för
krävande arbete

Aranda har utrustning, som möjlig
gör forskning i marin biologi, fysik,
kemi och geologi. Tack vare välut
rustade laboratorier och effektiva
datasvstem kan proven analvseras
och resultaten behandias redan un
der resorna.

Det första årtiondet
har gått

Ärandas första årtionde till sjöss ef

Giobal
operational area

The main operational area of r/v
Aranda is the Baltic Sea. However,
she is constructed also for the
world-wide marine surveys. Aranda
has undertaken several research
cruises to the Polar Seas: the Green
land Sea in the north and the Wed
deil Sea iii the Antarctic.

Facilities for
dernanding work

Aranda has facilities for research in
marine biology, phvsics, chemistrv
and geology. Due to the well
equipped laboratories and efficient
data acquisifion systems, analysis of
sampies and processing of the re
sults are possible abeadv during the
cruises.

First decade behind

The first decade of Aranda at sea
passed on 15 June 1999 while work
ing in the northern Baltic Sea after

ter sjösättningen på Wärtsiläs
skeppsvarv i Helsingfors blev fulit
den 15 juni 1999 medan hon arbeta
de på norra Ostersjön.

Året 1999

Under året utfördes tio vetenskapii
ga resor och fre resor för aft testa in
sfrumenten. Programmet omfattade
undersökningar i biologisk, kemisk
och fysisk oceanografi och koncen
trerade sig speciellt på växelverk
ningarna mellan atmosfär, havsis
och vatten, vattnets vertikala omb
landning, blomningar av blågrönal
ger, skadliga ämnen i sedimenten
och koldioxidens kretslopp. På tre
uppföljningsresor studerades mil
jöns tillstånd i Ostersjön genom att
analvsera den grundläggande hvd
rografln (salinitet, temperawr), när
ings- och svrekoncentrationer, växt
och zooplanktonets samt den bot
tenlevande makrofaunans biomas
sor och artsammansättning.

being launched in Helsinki on the
Wärtsilä Marine Shipyard.

Year 1999

10 scientific and 3 cruises for the
testing of insfrumentation were per
formed. The cruise schedule includ
ed studies on biological, chemical
and physical oceanography focusing
especially on the interactions be
tween atmosphere, sea ice and wa
ter, vertical mixing of water,
cvanobacterial blooms, harmful sub
stances in sediments and cvcing of
carbon dioxide. The environmental
state of the Baltic Sea was investi
gated during three monitoring
cruises hy analvzing basic hvdrog
raphy (salinity, temperature), nufri
ent and oxvgen concentrations,
biomasses and species composition
of phyto- and zooplankton and as
well as macrozoobenthos. In the ad
dition of the research activities in
the Baltic Sea, Ry Aranda was char
tered for 1.5 months to a Danish
Scottish expedition performing geo
logical research in the Denmark
Sfrait in the North Atlantic.

ARANDA
Ett mångsidigtforskningsfartygfrån Finland

ARANDA
A multipurpose research vessel from Finland
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PALVELUTQMNTA -

Tulosalueet ja
tulostavoifteiden
toteutumat 1999

Merentutkimuslaitos tuottaa
tieteellistä perustietoa meres
tä yhteiskunnallisen päätök
senteon pohjaksi ja käytän
nön tarpeisiin. Laitos tekee ja
edistää tutkimusta ja kokeilu-
toimintaa, huolehtii havain
noinnista ja tiedottamisesta
sekä osallistuu merentutkimuk
sen kansalliseen ja kansain
väliseen toimintaan.

Merentutkimuslaitoksella on
kaksi päätulosaluetta, palve

toa ja tiedottaa meriympäristön tilasta ja sii
nä tapahtuvista muutoksista sekä havainto
jen ja ennusteiden avulla parantaa merenku
lun turvallisuutta ja taloudellisuutta. Päivit
täispalvelut sisältävät ympärivuotisen ve
denkorkeus- ja aallokkopalvelun, talven jää-
palvelun sekä kesän leväseurannan (Alg@ine).
Erillisselvityksiä ulkopuolisille tehdään
asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tulosaliteen
tavoitteena vuonna 1999 oli parantaa erityi
sesti kaukokartoituksen ja mallien sovellu
tuksia ja tiedonkulkujärjestelmien käyttöä.

Itämeren jääpeitteen seurantaan
käytettävien RADARSAT -tut
kasatelliittien kuviensiirto-oh
jelmiin tehtiin tarvittavat pa
rannukset muuta viestiliiken
nettä haittaavien häiriöiden
poistamiseksi. Tulkittuja kuvia
lähetettiin jäämnurtajille luoki
tustuloksen laadun arvioimi
seksi. Saadun palautteen perus
teella kehitettiin edelleen tul
kinta-algoritmeja.

Pohjoisen Itämeren ja Selkä
meren aallokon ja kaikkien ran
nikkoalueiden vedenkorkeuden
tiedotuspalvelua toteutettiin
yhteistyössä Ilmatieteen laitok
sen kanssa. Aallokkopalvelun
toimintavarmuutta saatiin nos
tettua yli tavoitteen, 97%:iin.

Jääpalvelun tuotteiden ja
asiakaskunnan määrä säilyvät
ennallaan: jääkarttoja lähetettiin
260 sarjaa, jäätiedotteita 76 sar

jaa ja satelliittikuvia jäänmurta
jille yhteensä 235 kpl.
Automaatioon perustuvia seu
rantajärjestelmiä kehitettiin
edelleen kauppalaivoilla osana
EuroGOOS -järjestelmää.

Laitoksen tutkimus- ja palve
lutuotteiden tiedotustoimintaa
parannettiin Internetissä. Itä
meren jäähän, vedenkorkeuteen
ja aallokkoon, leväkukintoihin
ja meriympäristön tilaan liitty
vien tietojen saatavuutta tieto
verkossa parannettiin. Levätie
dotustoiminta toteutettiin yh
teistyössä Suomen ympäristö-
keskuksen kanssa. Kirjaston tie
tokantojen hakulomakkeita mo
nipuolistettiin ja niiden kieliva
likoimaa lisättiin.

Laitoksen laatujärjestelmä ak
kreditoitiin uudelleen sääntö
määräisesti.

1

Palvelutoiminnan tavoitteena on tuottaa tie-

lutoiminta ja tutkimustoiminta.
Vuodelle 1 999 asetetut tulos-
tavoitteet kohdistuivat sekä
palvelujen että tutkimuksen
alueella pikemminkin joiden-
km painoalueiden laadulli
seen kehittämiseen kuin mää
rällisiin tuloksiin. Määrälliset
tavoitteet oli asetettu tieteellis
ten julkaisujen määrälle ja
opinnäytteille sekä jääpalve
lun tuotteille.
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- IUIKIMUSIOIM NTA

Jää- ja kaukokartoitustutkimuk
sen tavoitteena oli osallistua vä
hintäin kahteen laajaan EU:n ra
hoittamaan hankkeeseen. Näitä
oli vuoden 1999 aikana käynnis
sä kaksi: IMSI ( Integrated Use
of New Microwave Satellite data
for Improved Sea Ice Observa
tion) ja CEO/Training. IMSI -

hankkeessa tutkittiin ja testattiin
menetelmiä, joiden avulla uutta
kaukokartoitustekniikkaa voi
daan hyödyntää merijään kau
kokartoituksessa, kun taas jäl
kimmäinen hanke, CEO/Trai
ning tähtäsi merijäätiedon
uusien käyttäjäryhmien koulut
tamiseen. Jää- ja kaukokartoitus
tutkimuksen tavoitteisiin kuului
myös selvittää ENVISAT -satel
liitin soveltuvuutta Itämeren jää-
olojen seurantaan. Satelliitin lau
kaisun viivästyttyä soveltuvuus
tutkimus aloitettiin kuitenkin
vasta 1.1.2000.

Meri - ilmakehämallien kehit

tämisen tavoitteena oli yhdessä
Ilmatieteen laitoksen kanssa kyt
keä niihin aallokkomalli sekä
tehdä täydentäviä tuuli- ja läm
pötilamittauksia tutkimusalus
Arandalta. Ilmakehä-aallokko
mallien tekninen kytkentä saa
tiin tehtyä ja täydentävien mit
tausten vertailu Ilmatieteen lai
toksen malliin käyntiin. Hank
keen tarkoituksena on parantaa
mereisten ennusteiden tarkkuut
ta ja siten lisätä merenkulun tur
vallisuutta ja taloudellisuutta
Suomen merialueilla.

Itämeren ekosysteemimallin
(FinEst) kehittämistyössä edet
tim tavoitteiden mukaan erityi
sesti pohjasedimentin ja veden
välisen ravinnevuon ja pohjan
hapenkulutuksen kuvaamisessa.
Tavoitteena oli myös liittää mal
liin osa, jonka avulla voidaan ar
vioida kumpuamisilmiön meren
pohjasta pintaan kuljettamat ra
vinnemäärät. Kumpuamismallin

tekninen raportti ja mallin hieno
hilainen osa saatiin valmiiksi.
Koko malli valmistunee vuonna
2000.

Globaalimuutoksen tutkimuk
sen painoalueena ovat Itämeren,
polaarimerien ja pohjoisen At
lantin kansainväliset yhteistutki
mukset. Itämeren alueella koh
teena ovat jääolot ja vedenkor
keusvaihtelut, muualla pitkäai
kaisten fysikaalisten muutosten
ja niiden syiden selvittäminen.
Pohjois-Atiantilla jatkui FU -

hanke VEINS, jossa selvitetään
Atlantin ja arktisten menen vä
listä veden- ja lämmönvaihtoa ja
niihin liittyviä ilmastotekijöitä.
Tutkimuksen avulla saadaan ii
sätietoa ilmastonmuutoksen en
nustamiseksi. Antarktis -tutki
musten 1995-96 tieteellinen ra
portointi saatiin päätökseen. Itä
meren jääoloja, aallokkoa ja ve
denkorkeusvaihteluita tutkittiin
osana Suomen Akatemian ilmas
tonmuutosohjelmaa (FIGARE).

Itämeren ekologian tutkimuk

sen uusina kohteina ovat mm.
geenitekniikan soveltaminen la
jien monimuotoisuustutkimuk
sissa sekä vieraiden eliölajien
tutkimukset. Planktonlevästön
monimuotoisuutta selvitettiin v.
1998 alkaneessa hankkeessa yh
teistyössä Helsingin yliopiston
kanssa. Tutkimuksessa selvite
tään molekyylibiologisin mene
telmin sinilevien sukulaisuus
suhteita ja kehitetään tunnisti
mia, jotka auttavat erottamaan
myrkylliset leväkannat myrkylli
sistä. Geneettisiä eroja todettiin
myrkyllisten ja myrkyttömien le
vien välillä, muttei suoraa osoi
tusta “myrkkygeenistä”.

Tutkimustulosten julkaisemi
nen totetui suunnitelman mukai
sesti: kansainvälisissä esitarkas
tetuissa julkaisusarjoissa julkais
tim noin kolmannes julkaisuista.
Opmnnäytetöinä valmistui kaksi
väitöskirjaa ja yksi lisensiaatti-
työ, mikä oli myös tavoitteiden
mukaista.

Merentutkimuslaitoksen tutkimustyö keskit
tyy Itämeren ja kylmien menen tutkimuk
seen. Tutkimttksen tutosalueen toiminta koh
distui v. 1999 erityisesti jää- ja kaukokartoi
tustutkimukseen, meni-itmakehä-maltien ke
hittämiseen, ekosysteemimaltien kehittämi
seen ja giobaalimuutoksen vaikutusten tutki
mukseen. Ttttkimustoimintaa kehitettiin
myös yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten
ja yliopistojen kanssa useissa kansainväli
sissä hankkeissa.

Iz
rJI
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Henkilöstö,
talous ia
palvelut

Merentutkimuslaitoksen kirjasto
ja tietopalvelu palvelee laitoksen
henkilökunnan lisäksi myös ulko
puolisia tiedontarvitsijoita. Klijas
ton kokoelmatietokannat löytyvät
MTL:n kotisivuilta osoitteessa:
http://www2.fimr.fi , josta kohta
“Palvelut”.

Kirjaston toiminnan volyymia
vuoden 1999 aikana voidaan ku
vata esim. lainauksen kokonais

Vuonna 1999 koko laitoksen hen
kilöstön määrä oli 106 henkilötyö
vuotta. Määrä lisääntyi edellisestä
vuodesta kahdeksalla.

Henkilökunnasta määräaikaisia
oli 40. Laitoksella oli lisäksi 100 si
vutoimista vedenkorkeus-, jää- ja
lämpötilahavainnoitsijaa eri puo
lilla rannikkoa.

Henkilöstömenot olivat 20,6
milj. markkaa eli samaa tasoa kuin
edellisenä vuonna.

Talous

Toimintamenot budjetoitiin vuon
na 1999 ensimmäisen kerran net
tomää-räisenä, ja erillinen maksul
lisen toiminnan määräraha jäi
pois. Toimintavuoden nettomää
räraha oli 34,9 mmk. Edelliseltä
vuodelta siirtynyt määräraha mu
kaan lukien laitoksen nettorahoi
tuksen määrä oli yhteensä 40,2

mmk, josta vuodelle 2000 siirtyi
3,9 mmk.

Nettobudjetin tuottoihin sisältyy
FU:lta ja yksityisiltä rahoittajilta
saatu tutkimusrahoitus sekä mak
sullisen palvelutoiminnan tulot.
Toiminta-vuoden tulokertymä oli
ennakoitua suurempi. Maksulli
sen toiminnan tulokertymää, 3,1
mmk, kasvatti merentutkimusaltis
Arandan vuokraus. Muut netto
budjetin tulot olivat yhteensä noin
3,0 mmk. Nettobudjetin ulko
puolisena rahoituksena muilta
valtion virastoilta ja laitoksilta tu
loutettiin 1,5 mmk. Valtion viras
toilta saadun rahoituksen määrä
on ollut laskeva, koska siihen ai
kaisemmin sisältyi Etelämanner
toiminnan logistiikkakustannuk
sun saatu rahoitus KiM:ltä. Nyt
Etelä-mannertoiminnan logistiik
kakus-tannuksia varten oli MTLn
budjetissa erillinen 5 mmk ja lisäk
si edelliseltä vuodelta siirtynyttä
määrärahaa 4,5 mmk. Käytettävis
sä olevasta 9,5 mmk:sta seuraaval
le vuodelle siirtyi 1,0 mmk.

Tohtorit ja lisensiaatit 19 henk

O Kandidaaifitaso 33 henk.

Alin korkea-aste 5 henk.

Keskiaste 25 henk.

Perusaste 11 henk.

Johto 5,1%

Tutkijat 39,8 ¾

Tutkimusavustajat 30,7 %

Kirjasto, tietopalv., atk 7,1 %

Hallinto, sisäiset palvelut 17,3 %

-I

Saadun kokonaisrahoituksen Kirjao ja arkisto
käyttö vuonna 1999 oli 52,2 mmk.

Käyttöomaisuushankintojen
osuus saadun rahoituksen koko
naiskäytöstä oli 12,2 %, 6,0 mmk.
Vuonna 1998 investointien osuus
määrärahojen kokonaiskäytöstä
oli 7,3 %. Käyttöomaisuuden arvo
vuoden 1999 lopussa oli 67,3 mmk
ja vuoden 1998 lopussa 67,9 mmk,
mistä määrästä Arandan osuus oli
1999 59,5 mmk ja 1998 62,3 mmk.

Henkilöstön määrä ja
henkilöstömenot Henkilöstön koulutustaso 1999

Henkilöstön rakenne tehtäväalueittain 1999
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Rahoituksen käyttö menolajeittain 1999

O PaIkat3l,4%

O Sotu- ja eläkemaksut muut
palkkojen sivukulut 8,1 ¾

Matkat3,2%

Vuokrat 5,4 ¾

Laivan käyttö 15,7 ¾

Aineet ja tarvikkeet 7,0 ¾

O Palvelujen ostot 16,3 ¾

Investoinnit 11,1 ¾

Muut 1,8%

määrällä, 5700 lainaa, josta kauko-
palvelun osuus oli 15%, saapuvien
kausijulkaisujen lukumäärällä, 605
nimekettä tai kokoelmien laajuu
della, n.52 500 nidosta.

Kuluneena vuonna kirjastossa
panostettiin erityisesti kokoelmien
laatuun. Ahtaiksi käyneisiin koko
elmatiloihin saatiin helpotusta,
kun laitos vuokrasi lisätilaa 2. ker
roksesta. Sinne sijoitettiin osa vä
hemmän käytettyä kirjastomate
riaalia sekä omien julkaisujen jul

kaisuvarasto. Samalla kokoelmia
käytiin läpi kriittisesti ja poistet
tiin epärelevanttia materiaalia ja
lyhyiksi jääneitä sarjojen pätkiä.
Suurin osa poistetusta aineistosta,
jota oli yhteensä 10,5 hm, lähetet
tiin Varastokirjastoon. Vuoden ai
kana saapunutta aineistoa oli
17 hm, joten karftmnan osuudeksi
jäi 6.5 hm

Arkistotoimen puolella saatiin
valmiiksi vanhan arkiston luette
lointi- ja kunnostustyö sekä virka-

Tietojärjestelmät
ja -verkot

Vuoden 1999 aikana päivitettiin
useita keskeisiä järjestelmiä, teh

si.

Ulkopuolisen rahoituksen kehitys
1995- 1999

1

Muu ulkopuolinen rahoitus

EU-rahoitus

Muut valtion virastot ja laitokset

TUTKIMUSTOIMINNAN TULOSALUE

Meren liikkeiden, jääpeitteen
ja lämpötalouden tutkimukset

Giobaaliseen muutokseen
liittyvät tutkimukset

I Ainetasetutkimukset ja
ekosysteemiprosessit

I Itämeren ekologian
tutkimukset

PALVELUTOIMINNAN TULOSALUE

Palvelutoiminta

arkiston luettelointi. Kansallisar- tim kartoitukset vuosi-2000 -on
kistoon siirrettiin jonkin verran gelmasta ja tietoturvasta sekä ke
materiaalia ja vedenkorkeusarkis- hitettiin edelleen työajanseuranta
ton tilaavievin osa muutettiin uu- järjestelmää. Atk:ssa tehostettiin
teen arkistotilaan Helsingin ulko- verkkopalveluja uusimalla kolme
puolelle. palvelinta ja palomuuri-ratkaisu.

Laitoksen kulunvalvonta ja puhe
linkeskuksen uusiminen tulivat
ajankohtaisiksi osin laitteistojen
vanhenemisen ja osin vuosi-2000 -

yhteensopivuus-ongelmien vuok

milj. mk

Rahoituksen käytön kehitys tulosalueittain
1995- 1999

1

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

31



TUOftO- JA KULULASKE[.MA

1.1.1999-31.12.1999 1.1.1998-31.12.1998
Toiminnan tuotot:

Maksullisen toiminnan tuotot 3115261,84 1858959,23
Muut toiminnan tuotot 5842078,98 8951340,82

________

8560317,98 10419271,21 —

Toiminnan kulut:
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:

Ostot tilikauden aikana 3 101 015,52 2 025 261,84
Henkilöstökulut 20 654 311,90 20 561 910,59
Vuokrat 2831 606,83 259/242,15
Palvelujen ostot 1/ 059 503,38 1 1 /26 260,13
Muut kulut 2 386 384,96 2 /25 585,61
Poistot 6 490 /93,54 6 992 /37,92
Sisäiset kulut 18/ 216,86 -53 310 892,99 -46 629 004,24 —

Jädmö 1 -44 353 552,1 1 -36 209 121,03 —

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 1 20,00 0,66
Rahoituskulut -1 /18,08 -1 658,08 -330,63 329,9/ —

Satunnaiset tuotot jo kulut
Satunnaisettuotot 3 960,00 3 960,00 —

Jäämäll -44355210,25 -36206091,00 —

Siirtotalouden tuotot ja kulut
Kulut:
Siiriotalouden kulut kotitalouksille 8 200,00 -8 200,00 51 /13,20 -51 /13,20 —

Jöömö III -44 363 410,25 -36 257 810,20 —

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Perilyt arvonlisäverot 181 460,05 460 466,29
Suoritetut arvonlisäverot -1 965 468,56 -1 /84 008,51 1 362 601,28 -902 140,99 —

lilikauden kulujäämä -46 141 418,16 -31 159 951,19 —

KÄYIIÖOMAISUUS [AJEIftAIN

1999 1998 199/

1000mk 1000mk 1000mk

Aineettomat hyödykkeet 399 204 305

toivat la muut vesikuljetusvälineet 59 492 62 251 64 865

Atk-laitteet 931 600 816

tahoratoriolaitteet 2 1/2 999 1 068

Muut tutkimuslaitteet 2 09/ 2 519 3 053

Muut aineelliset hyödykkeet 2 170 1 303 1 830

Muut osuudet 12 72 /2

YHTEENSÄ 67273 61948 /2009
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OOOOOOOOOO4

TASE

VASTAAVAA

KÄYIIÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineettomot hyödykkeet

Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikuneiset menot

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset

361 278,13

Rakennelmat

32011,20

Koneet ja laitteet

399 289,33

Kolusteet

133 311,16

181 569,00

64459,00

22 141,00

Enn.maksut jo kesk.er. hank.
Käynöomaisuusarvopaperit jo

66 028 184,15

203 110,00

muut pitkäaikaiset sijoitukset

408 301,13

151 155,00

221 488,99

Köyttöomaisuusorvopaperit

61 190 169,51

66 861 804,43
324283,00

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
Lyhytoikaiset saomiset

Myyntisaamiset

67 612 807,51

12 300,00

Siirtosaomiset
Muut lyhytaikoiset soomiset
Ennakkomaksut

480 814,11

11 100,00

Rahat, pankkisaamiset jo

1 060263,31

muut rahoitusvarat

51 746,13

Kassatilit

273 116,01

994 575,15
101

Muut pankkitilit

31.12.1999 3L12.1998

OMA PÄÄOMA
Valtion pääoma

Valtion pääoma L1.1998 65 131 950,01 65 137 950,07
Ed. tilikousien pääoman muutos -7 134 612,91
Pääoman siirrot 43 989 509,52 30 025 218,28
Tilikouden tuoflo-/kulujäämä -46 147 418,16 55 845 361,92 -31 159 951,19 58 003 211,16

VIERAS PÄÄOMA
tyhytaikainen

Saadut ennokot 192 151,50 - 461 905,00
Ostovelot 1 482 975,91 - 4 821 125,60
Tilivirastojen väliset tililykset 541 904,52 411 387,19
Edelleen tilitettävät erät 410 956,52 - 603 208,94
Siirtovelat 4 565 424,81 4 243 266,33
Muut lyhytoikoiset velat 103 851,89 13 303 811,27 436 590,44 1 1 055 483,50 —

VASTAHAVAA YHTEENSÄ 69 149 245,19 69 058 160,66 —

1 872 000,22

326,48

VASTAAVAA YHTEENSÄ

8 330,00

3 851,20

VASTAHAVAA

700,00

0,01

1 105932,23

3 851,21
69 149 245,19

4 610,20
0,66 4 610,86

69058160,66
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Baltic air-sea-ice study
(BASIS)

Baltic Sea system study
(BASY$)

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”. Laa
jan hankekokonaisuuden kes
to:1996-1999.

Dynamics through natu
ral and antropogenic

causes of marine organ
isms: the effect of large

scale ecotogical changes
on fish and fisheries

(DYNAMO)

Hankkeen päätavoitteena on ar
vioida ilmastollisten vaihteluiden
vaikutuksia taloudellisesti arvok
kaisiin kalakantoihin. Merentutki
muslaitoksen osuutena on selvit
tää Itämeren pohjaeläimistön
muutoksia tutkimuksessa” Itäme
ren pohjaeläinyhteisön pitkäai
kaisvaihtelun analysointi suhtees
sa ilmastonvaihteluihin”. Kesto:
1996-1999.

Integrated itse ofnew
microwave satellite da
ta 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.

Arctic radiation and
turbutence interaction

study (ARTIST)

ARTIST kuuluu EU:n Environ
ment and Climate -ohjelmaan ja
pyrkii selvittämään meren, meri-
jään ja pilvien välistä energian-
vaihtoa ja vuorovaikutusta. Hanke
perustuu kenttämittauksiin, satel
hiffidataan ja mallitukseen. Kesto:
1997-2000.

Variabitity of exchanges
in the northern seas

(VE1NS)

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

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

European network for
oceanographic data and

information manage
ment(EURONODIM)

Hankkeen avulla parannetaan me
ritieteellisen datan laatua ja saata
vuutta yhtenäisen eurooppalaisen
tietoverkon avulla. Kesto: 1998-
2000.

Improved microstruc
ture measurements tech
nologies for marine near

surfaceftux studies
(MITEC)

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