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ferilaisetllmastoffisetoki
suhteet näkyvät ensisijaisesti päivittäispalvelu
jen kysynnässä, jossa on huomattavaa vuotuis
ta vaihtelua. Vuosi 2000 oli ilmastollisesti leu
to. Tämä vähensi jäätietojen kysyntää, toisaalta
se lisäsi muiden, kuten aallokkotietojen kysyn
tää. Vuosittaista vaihtelua tasoittaa se, että pal
veluista enenevä määrä siirtyy verkkopalve
luiksi. Onkin luonnollista, että havainto- ja pal
velutoiminnan automaation kehittäminen on
yksi keskeisiä toiminnan kehittämismuotoja.
Sen työn tuloksista tämäkin vuosikertomus an
taa edustavan poikldleikkauksen.
Palvelujen tuottamisen pohjana on perustut
kimus, jonka osuus laitoksen toiminnassa on
ollut toimintavuonna ennallaan. Laitoksen joh
tokunta hyväksyi vuoden lopulla uuden toi
mintastrategian. Tutkimustoiminta kohdistuu
neljälle painoalalle, jotka luovat pohjaa Itäme
ren ja muiden pohjoisten menen olosuhteiden
ymmärtämiselle ja samalla palvelujen kehittä
miselle. Perustutkimuksen painoalat ovat: me
ren dynamiikan sekä meren ja ilmakehän väli
sen vuorovaikutuksen tutkimus, meren sisäis
ten prosessien tutkimus, meren pitkäaikais
muutosten vaikutusten selvittäminen ja glo
baalimuutoksen tutkimus. Palvelutoiminnan
kehittämisalueina ovat merenkulkua ja sen tur
vallisuutta tukevat palvelut, meriympäristöä
koskevat palvelut ja tiedotustoiminnan kehit
täminen.
Liikenne- ja viestintäministeriön laitokselle
asettamat tulostavoitteet saavutettiin oleellisil
ta osilta hyvin, monissa tapauksissa jopa ylitet
tiin. Joidenkin palvelutoimintojen toimintavar
muus ylitti selvästi asetetut tavoitteet. Samoin
Ilmatieteen laitoksen kanssa yhdessä kehitetty-

jen kytkettyjen mallien laatu näkyi jo testeissä
ennusteiden osuvuuden merkittävänä parane
misena. Itämeren alueen reunaehdot tekevät
olosuhteiden ennustettavuuden vaikeaksi. Sik
si saavutettu parannus ennusteiden kehittämi
sessä antaa entistä paremmat mahdollisuudet
soveltaa tuloksia myös Itämeren ulkopuolelle.
Tutkimustoiminnan tulostavoitteet saavutet
tiin ja yhteistyö muiden kotimaisten ja ulko
maisten yksiköiden kanssa tiivistyi entisestään.
Vuoden aikana saatiin päätösvaiheeseen kolme
mittavaa eurooppalaista tutkimushanketta,
joissa laitos oli mukana: Pohjaeläimistön vaste
ympäristömuutoksiin, pohjoisten menen (Nor
dic Seas) vaihtelut ja vuorovaikutukset, sekä
Itämeren ja ilmakehän vuorovaikutus. Näistä
viimemainitussa laitos oli koordinaattorina.
Uusia hyväksyttyjä hankkeita tuli viidennessä
puiteohjelmassa useita, mikä osoittaa laitoksen
asiantuntemuksen olevan kansainvälisestikin
kysyttyä. Monipuolinen kansainvälinen toi
minta näkyi myös muilla alueilla.
Laitos toimii tiloissa, jotka on suunniteltu lä
hinnä toimistotiloiksi. Ne ovat laboratoriotoi
mintojen, työsuojelun sekä paloturvallisuuden
kannalta ongelmalliset ja ahtaat nykyiselle
henkilökunnan määrälle. Toimitilaongelmaan
kiinnittivät huomiota myös valtiontilintarkas
tajat laitoksen toimintaa koskevassa lausun
nossaan. Kysymykseen on kuluneen vuoden
aikana löytynyt toimiva ratkaisumalli yhteises
tä talohankkeesta Ilmatieteen laitoksen kanssa
Helsingin yliopiston kampusalueelta Kumpu
lasta. Toimitilaratkaisua valmistellaan kiireise
nä hankkeena.

ÖVERDIREKTÖREN HAR ORDET
Ären är olika och det märks i Havsforsknings
institutcts verksamhct. Efterfrågan på dc dagiiga
tjänsterna är ett område, som är speciellt känsligt
för ärliga variationer. Året 2000 var klimatoto
giskt sett miit. Detta minskade eftcrfrågan på is
data, men ökade i andra sidan behovet av annan
information, såsom vågdata. Den årliga variatio
nen utjänlnas cmeltertid genom att en alit större
del av tjänstema biir internetbaserade. Därför är
det självktart, att vidareutvcckLingen av den auto
mat iserade observatjons- och servicevcrksamhe
ten fortsätter. Också denna årsapport ger ett repre
sentativt tvärsnitt av resultaten av dessa arbeten.
Basen för serviceverksamheten är grundforsk
ningen. Dess andel av institutets verksamhet har
varit oförändrad under verksamhetsåret. 1 siutet av
årct godkändc institutcts styrelse en ny vcrksam
hctsstrategi. Forskni ngsverksamhetcn i nriktas på
fyra tyngdpunktområden, vilka biidar basen för att
förstå förhållandena som råder i Östersjön och
andra nordtiga hav och utgör samtidigt en grund
för utvccklingen av scrviccverksamhctcn. Gmnd
forskningens tyngdpunktornrådcn är: studiet av
haveis dynamik samt växelverkan mellan hav och
atmosfär; studiet av havets inre proccsscr; utrcd

ningen av effekterna av långtidsförändringarna i
havet, samt undersökningen av dc giobala föränd
ringarna. Områden som skall utvecklas inom ser
vicebranchen är tjänster, som stöder sjöfarten och
dess säkerhet, tjänster som anstuter sig till hav
smiljön och förbättring av informationsverksam
heten.
Dc av Trafik- och kommunikationsministcrict
fastställda målsättningarna kunde till sina signifi
kanta delar uppfyllas, i många fali till och mcd
övcrskridas. Vissa serviceformers funktionssäkcr
het översteg klart förväntningarna. Likaså kom dc
tillsammans mcd Meteorologiska institutet ut
vccklade koppiade modellernas kvalitet fram re
dan 1 testerna som en signifikant förbättring i pro
gnosernas noggrannhet. Randvillkoren i Öster
sjöområdet försvårar prognosticcringcn av förhål
landena. Därför ger den uppnådda förbättringen 1
prognosutveckl ingen bättre möjl ighetcr än tidiga
rc att tillämpa resultaten också i omrädcn utanför
Ostersjön.
Forskningsverksamhctens målsättningar upp
nåddcs och samarbctet mcd andra inheinska och
utiändska enheter intensiftcrades ytterligare. Un
der årcts lopp avslutades trc omfattande europeis

ka forskningsprojekt i vilka institutet dettog: bot
tenfaunans rcaktion på förändringar 1 miljön; van
abilitctcn och interaktioner i dc nordliga haven
(Nordic Seas); samt växe[verkan metian Östersjön
och atmosfären. Det sistnämnda projektct koordi
nerades av institutet. 1 det femte ramprogranimet
godkändcs fiere nya projekt, vilket vittnar om hur
internationeltt cfterfrågad insti tutets sakku nskap
är. Den mingsidiga intcmationclla vcrksamheten
kom också ftam på andra områden.
lnstitutet fungerar i utrymmen, som nänmast har
planerats som kontorslokaliteter. Dc är probiema
tiska på många sätt, bl.a. beträffande opraktiska
laboratorieutrymmcn, arbetsskydd och brandsä
kerhet. Dcssutom är det trångt för den nuvarande
pcrsonalcn. Även statsrcvisorerna fäste uppmärk
samhet vid utrymmesproblemen i sitt utlåtandc
om institutets verksamhet. Undcr det gångna året
har frågan fått en fungerande lösningsmodell i
form av ett gemensamt initiativ mcd Meteorolo
giska institutioncn att bygga ett hus pä Helsing
fors universitcts kampusområdc 1 Gumtäkt. Ut
rymmesärcndcna förberedes i brådskande ord
ning.

DIRECTOR’S OVERVIEW
Therc are diffcrcnccs bctwcen the ycars, and these
arc reflcctcd in the activitics of the Finnish tnsti
tute of Manine Research. The demand for daily
services shows considerablc seasonat variation.
The year 2000 was climatologically a mild one,
which redticcd the necd for ice data, but on the
other hand, increascd the use of other informa
tion, such as wave data. The ycarly variation,
however, is smoothcd by the fact that an increas
ing share of the services is on the internet. Tliere
forc, it comes naturally that the development of
automation in observational and service activities
is one of the ccntral tasks. A representative cross
section of the rcsults of that work is given also in
this annual report.
Basic research forms the foundation for the pro
duction of serviccs; its share of the activities of
the institutc has rcmaiiicd unchanged. At the end
of the year the board of trustees approvcd a new
strategy of operation. Research activities are fo
cussed on fotir areas which crcate the basis for
undcrstanding the conditions prevailing in the
Baltic Sea and other northem seas, and simultane
ously make ground for the devclopment of ser
vices. These four areas of gravity are: the study of
the dynamics of the sea and the interactions he-

twcen sea and atmosphcre; the study of internal
processes in the sea; resolvitig the cffects of long
term changes in the sea, and the study of giobal
changcs. Scctors to be developed within the se
vice context are services supporting navigation
and improving its safcty, scrvices relating to the
marine environment, and the devetopment of
quality and efficiency in disseminated informa
tion.
The objcctivcs established by the Ministry of
Transport and Communications were cssentiatly
well mct, in many instanccs even exccedcd. The
reliabiLity of some sevice forms clearly exceeded
expectations. Likewise, the quality of the coupted
inodcls which had been devcloped in cooperation
with the Finnish Mcteorological Institute, ap
peared already in the tests as a significant im
provcment in the accuracy of the prognoses. The
boundary conditions of the Baltic Sea arca ham
per the predictability of the conditions. Thus the
achieved improvement in the development of
pnognoses provides even hcttcr possibilities than
before to apply the results tc) areas outside the
Battic Sea.
The goats of the research activities were
achicvcd, and the coopcration with othcr domestic

and foreign units bccamc even etoser than before.
Three large European research projects in which
the Institute participated were brotight to conclti
sion during the year: the response of bottom fauna
to environmental changes; variability and intenac
tions in Nordic Seas; and the rcciprocal dynamics
between the Baltic Sea and the atmosphere. The
last one was coordinated by the tnstitutc. Several
new projccts wene approved for inclusion in the
fifth framework programme, which indicates that
the expcrtise c)f the Institute is in high demand in
ternationally. The varied international activities
were evident also in other arcas.
The lnstitute is accommodated in premises
which wene designed as oftices in the finst place.
They ane problematical in many respects, e.g.
considering laboratory functions, occupational
safety and fire safety, and are tc)o cramped for the
pnesdnt number of staff. Even the State Auditors
took notice of the workspace problem in their ne
port on the activities of the tnstitute. This affair
neached a satisfactory solution dtining the past
yean in the shapc of plans for a joint buitding with
the Finnish Meteorologicat Institute at the Helsin
ki Univensity campus site in Kumpula. Decisions
about the facilities are being iirgcntly planned.

TOIMITUSKUNTA
Eija Rantajärvi, Leena Parkkonen
svensk text: Guy Hällfors,
Patrick Eriksson ja Paula Backman

GRAAFINEN SUUNNOTELU
IRH konsultointi / Asko Simanainen

PAINOPAIKKA
Tikkurilan Paino Oy, 2001 Vantaa

VALOKUVAT
Ari Laine (kansi), RIItta Autio, Janne Bruun,
Hardy Granberg, Hannu Jokinen, Kimmo Kahma, Mi
ka Kalakoski, Pekka Kosloff, Maria Laamanen, Aki
Mäkinen, Liisa Mälkki, Mikko Mälkki,
Eija Rantajärvi, Jouni Vainio, Jari Vehviläinen ja
Aki Virkkula

Tämä julkaisu on painettu joutsenmerkitylle
paperille ympäristöystävällisellä painolinjalla.

JULKAISIJA
Merentutkimuslaitos
Lyypekinkuja 3A, PL 33, 00937 Helsinki,
puh. (09) 613 947,
telekopio (09) 673 944 94,
Internet: etunimi.sukunimi@fimr.fi

1tji iic rcu til, 2000.....................................
Ari Laine, Matti Perttilä, Pekka Alenius,
Harri Kankaanpää ja Maria taamanen

Eija Rantajärvi,

Hapen puute vaivaa
Itämeren syvänteitä
-

pohjaeläinyhteisöt kärsivät
Kesä Mä 2000 runsas neljäsosa varsinaisen
Itämeren ja Suomenlahden pohista oli
vähähappista tai täysin hapetonta.
Kesän sinilevä kuki ntojen voima kkuutta
hillitsivät ravinnetilanne ja tuulet.

ionna
Erityisen huono syvänteiden
2O0O ha happitilanne oli touko-kesä
pen puut kuussa, jolloin tutkimusalus
•V%
teesta (< 2m1/l) kärsivä pohja- Aranda teki laajan kartoitus
alue ulottui yhtenäisenä matkan: täysin hapeton ja nk
Gdanskin lahdelta läntiselle kivetypitoinen vesimassa ylsi
Suomenlahdelle kattaen itäisen pohjasta keskimäärin 110 met
ja läntisen Gotiannin altaan se rin syvyyteen keskisellä ja poh
kä pohjoisen Itämeren syvän- joisella Itämerellä. Myös Suo
teet. Myös Bornholmin altaalla menlahden länsiosiin ulottunut
vallitsi hapen puute.
hapen puutteesta kärsivä alue

käsitti yli 80 metrin syvyiset
pohjat.
Pohjanlahdella pohjien happi
tilanne oli tyypillisesti hyvä,
koska alueen veden tiheysker
rostuneisuus on heikko. Alim
mat happipitoisuudet (5-6
ml! 1) mitattiin Selkämeren sy
vännealueilta yli 100 metrin sy
vyydeltä.

Vuonna 2000 runsas neljäsosa
varsinaisen Itämeren ja Suomen
lahden pohjista kärsi hapen puut
teesta (68 000 km2), kymmenesosa oli täysin hapetonta
(n. 22 000 km2).
Syresituationen i Östersöns djup
bassänger år 2000. En dryg fär
dedel av den egentiiga Ostersiöns
och Finska vikens bofinar Ied av
syrebrist (68 000 km2), un9efär
en tiondedel var heit syrefrit och
svavelvätehaltig (ca. 22 000 km2).
Oxygen conditions in Baltic Sea
deep basins in 2000. More ihan a
quarter of the boifom area of the
Baltic Sea proper and the Gulf of
Finland suffered from oxyqen
deficit (68 000 km2), a tenth of the
boifom area was covered by
anoxic, hydrogen sulphide con
taining water (about 22 000 km2).
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TAUSTAA ITÄMEREN NYKYTILALLE

utö.

Talviset nitraaifi- (NO ) ja fos
faaifipitoisuudet (P04) ji mol [1)
Suomenlahden pintavedessä.
Vinterns nitrat- (NO3 och fos
fathalter (P0) (p mo [1) i Fins
ka vikens ytstdkt.
Winter nitrate (NO3) and
phosphate (P04) (p mol [1)
concentrations in the surface la
yer of the Gulf of Finland.

Itämereen tulleet suuret suolave
sipuissit näkyvät selvästi suola
pitoisuuden (%) muutoksina Itä
meren keskusaltaan, Gotiannin
syvänteen vedessä (BY15).
De stora saltpulserna syns tyd
ligt i förändringarna i salthalten
(%) i Ostersjöns centralbas
säng, Gotlandsdupet.

Suolaisuus ja
pohjien
happitilanne

vettä työntyi jälleen Itämeren sy
vänteisiin. Näiden suurten puis
sien välisenä aikana syvänveden
suolapitoisuus laski alimmilleen

Itämeren vedenvaihto Pohjanme
ren kanssa on vähäistä ja suolapi

koko vuosisadalla. Vuonna 1993
tullut voimakas pulssi nosti suo
laisuutta merkittävästi. Seuraavan pienehkön puissin vaikutus

toisuuteen vaikuttavien suurten
suolavesipulssien tulo ajoittaista.
Sensijaan joet tuovat mereemme
laajalta valuma-alueelta koko
ajan runsaasti makeaa vettä. Ma
kean veden tulo Itämereen onkin
suurempaa kuin mitä siitä haih
tumalla poistuu. Jos suolavesi
pulssien välillä on pitkiä taukoja
laskee Itämeren suolapitoisuus
vähitellen.
Vuoden 1976 voimakkaan suo
lavesipulssin jälkeen seurasi 16
vuoden tauko ennen kuin uutta
Pohjanmeren runsassuolaista

näkyi suolaisuuden nousuna
Gotiannin syvänteessä vuonna
1998.
Vuoden 1993 suolavesipulssi
jatkopuisseineen paransi hetkelli

sesti Itämeren syvänteiden hap
pitilannetta syrjäyttämällä osan
pohjanläheisestä hapettomasta
tai vähähappisesta vedestä. Sa
malla suolaisuuden harppaus
kerros kohosi, jolloin kerrostu
neisuus voimistui myös Suomen
lahden syvissä osissa. Se johti
happitilanteen heikkenemiseen

Ravinteet
Säännölliset talviseurantamatkat
aloitettiin vasta 1970-luvulla. Ra
vinteiden talvipitoisuudet kuvaa
vat ravinnemäärää, joka on le

vien saatavilla kevätkukinnan al
kaessa. Kesän leväkukintojen
syntyyn vaikuttaa ravinnepitoi
suuksien ohella ratkaisevasti ke

kä hidastaa niiden kasvua.
Tärkeimmän typpiravinteen,
nitraatin, pitoisuus merivedessä
on noussut 1970-luvulta lähtien.
1990-luvun alkuvuosina kasvu
näyttää taittuneen ja pitoisuus on
jopa kääntynyt laskuun. Leville
käyttökelpoisen fosforiravinteen,
fosfaatin, talviset pitoisuudet ei
vät ole juuri muuttuneet.

1
Vuosi

Itämeren keskialtaiden heikko
happitilaime heijastui pohjalle:
erityisen huonosti pohjaeläimet
voivat Bornholmin ja Gotian
nin itäisen altaan alueella aina
Suomenlahden suulle asti.
Puolet tutkituista ja kaikki yli
80 metriä syvemmät pohjat oli
vat täysin vailla makroskoop
pista eläimistöä. Vain Pohjan
lahden tilanne oli muita Itäme
ren osia parempi. Varsinaisella
Itämerellä monimuotoisia ja
runsaslukuisia pohjaeläinyhtei
söjä tavattiin lähinnä vain ma
talalla Arkonan altaalla. Suo
menlahdella elinvoimaisia yh
teisöjä oli alueen itäosassa.
Edellisvuoteen verrattuna var

varsinaisella Itämerellä.
Itämeren keskusaltaan syväve
den pääsyn Selkämerelle ja Perä
merelle estävät Salpausselkien
vedenalaiset jatkeet, ja pohjoi
sempana matala Merenkurkku.
Näiden merialueiden happitilan
ne onkin ollut toistaiseksi hyvä,
joskin 1990-luvulla on ollut ha
vaittavissa pientä heikkenemistä.

sän säätila. Tyyni, lämmin kesä
on leville suotuisa, sitävastoin
tuulinen, kylmä kesä sekoittaa le
viä syvemmälle vesimassaan, mi

The large salt influxes are clear
ly reflected in the salinhty (%) of
the central basin of the Baltic
Sea, the Gotland deep.

Pohjaetäimet
tarvitsevat happea

Suomenlahdella ja pian myös

sinaisen Itämeren ja Suomen
lahden pohjaeläimistö oli pysy
nyt ennallaan noin puolessa ja
taantunut neljäsosassa tutki
tuista paikoista.

—monisukamato, esiintyi edel
lisvuosien tapaan Merenkur
kun tutkimuspisteillä. Laji on
vakiintunut matalilla rannikkoalueilla, nyt Selkämereltä tehty
havainto on ensimmäinen tältä
avomerialueelta ja lienee syvin
havainto lajista Itämerellä.
Runsastuessaan laji voi merkit
tävästi muuttaa pohjaekosys
teemin toimintaa avomerialu
eella.

Marenzelleria-monisu
kasmatoa tavattiin
Selkämeren syvältä
pohjalta
Pohjanlahdella pohjaeläinyh
teisöt olivat alueelle tyypillisiä:
lähinnä valkokatka-valtaisia ja
yksilömäärältään runsaita.
Keskimääräistä pienempiä yk
silötiheyksiä havaittiin vajaalla
puolella tutkimuspisteistä, mi
kä voi olla alueelle ominaista
luonnollista vaihtelua. Pohjoisamerikkalaista alkuperää oleva
tulokaslaji, Marenzetteria viridis

Lämmin loppukesä
varastoi mereen
runsaasti lämpöä
Vuonna 2000 pohjoisen Itäme
ren syvänveden suolaisuusar
vot eivät olleet normaalia ma
talampia verrattaessa koko
vuosisadan arvoihin. Alku-
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vuonna 2000 Utössä suolaisuu
den keskiarvo oli 80 metrin sy
vyydessä 0.5 promillea pie
nempi kuin vuosien 1961-1990
keskiarvo.
Itämeren pintalämpötilat oli
vat kesäkuussa hieman keski
määräistä alhaisempia, mutta
loppukesä ja syksy olivat poik
keuksellisen lämpimiä. Vuoden
edetessä pintalämpötilat ko
hosivatkin yhä enemmän nor
maalia korkeammalle. Loppuvuosi oli syvälläkin poikkeuk
sellisen lämmin, vaikka poh
janläheinen vesi saavuttaa vuo
tuisen maksimilämpötilansa
myöhemmin kuin pintavesi.
Itämereen varastoitui huo
mattavasti enemmän lämpöä
talvea vasten kuin normaalivuosina.

.....................Itämc ren tila 2000....................
Typpiravinteiden
määrä laskussa?
Talvella vesimassojen sekoit
tuessa saadaan selville ravin
teiden kokoinaismäärät. Tietoja
käytetään Itämeren pitkäaikais
muutosten seurantaan ja kesän
leväennusteiden laadinnassa.
Leville käyttökelpoisen nit
raattitypen määrä oli kaikilla
merialueilla loivassa laskussa,
mikä lienee osittain seurausta
tehostuneista päästövähennyk
sistä. fosfaattifosforin pitoi
suus noudatteli aikaisempien
vuosien tasoa. Meriveden ra

vinnepitoisuudet ovat edelleen
varsin suuret, mikä mahdollis
taa voimakkaat leväkukinnat
kasvukautena.

Sinileväkukinnat
kohtuullisia
Sinilevien pintaesiintymät le
vittäytyivät jälleen koko Itäme
ren alueelle Perämerta lukuun
ottamatta. Avomerialueen ku
kinnat eivät olleet voimakkaita.
Kesän alussa leville käyttökel
poisen fosforin määrä Suomen
lahden pintavedessä oli pie
nempi kuin vuosina 1997-99 ja

sinileväkukintojen ennustet
tiinkin jäävän edellisvuotta
vaatimattomammiksi. Tuulinen
kesä heikensi osaltaan kukinto
ja sekoittamalla leviä vesimas
saan.
Heinäkuun puolivälissä muo
dostui hajanaisia pintaesiinty
miä pitkin Suomenlahtea,
kuun lopulla voimakkaampia
pintalauttoja esiintyi Ahvenan
merellä, Saaristomerellä ja Suo
menlahdella. Avomeren sinile
väkukintojen valtalajina oli
myrkytön Aphanizornenon-sini
levä, myös myrkyllistä Nodula
riaa esiintyi paikoin runsaasti.

Avomeren levälautat olivat
runsaimmillaan elokuun alus
sa.

SINILEVÄMYRKYISTÄ

-

Vuonna 2000 tutkittua:
Sinilevien tuottamia maksamyrkkyjä
kertyy Suomenlahden kampeloiden
maksoihinja sinisimpukoihin.
Kyseessä on todennäköisesti Nodularia
spumigena -sinilevän tuottama nodula
riini ja sen muuntumistuotteet.
.

‘

Nodulariinin määrä vaihteli 0.2-9.0
grammaan kilossa kuivaa sinilevämas
saa.
Suurimmat pitoisuudet havaittiin ku
kintojen aikana, heinäkuun lopulla, län
tisellä Suomenlahdella ja Itämeren pää
altaalla.
Kampeloissa myrkky kertyy pääasiassa
maksaan ja maksan syöntiä tulisi vält
tää.

.

Lohessa ja silakassa ei ole todettu sel
västi kohonneita levämyrkkypitoisuuk
sia.

Merentutkimuslaitos tutkii yhteistyössä Heisingin yliopiston kanssa Nodularia-sinllevien

perimää. Tulosten perusteella on kehitetty
molekyylibiologinen menetelmä, jolla myr
kylliset ja myrkyttömät kannat voidaan tun
nistaa.

Itämerestä on eristeily useita myrkyllisiä sekä
muutama myrkytön Nodularia-sinileväkanta.
Elokuussa Suomenlahden Nodularia-populaatioista tutkitut näytteet edustivat kaikki myr
kyllistä tyyppiä. Ilmeisesti kukintoja muodos
tava Nodularia—konta on pääsääntöisesti
myrkyllinen ja myrkyifömiä tavataan vain
pohakasvustoissa.
Den Nodularia sam bildar blomningar i Öster
sjön är vanligen gifti. lcke giftiga törekoms
ter päträifas endast i boifennära vaifen.
Mängden nodulorin varierade mellan 0.2 och
9.0 gram per kilogram (torrvikt) blågrönalger.
Blågrönalernas levergiftr ansamlas i Finska
viken i blamussior och flundrornas lever. Dä
remot har man inte kunnat konstatera tydligt
färhöjda gifthalter i Iax och strömming. 1 sa
marbete med Helsingfors universitet undersö
ker Havsforskningsinstitutet Noduloria
blågrönalgernas arvsmassa. Härvid har en
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molekylbiologisk metod utvecklats med hjälp
av vilken man kan skilja mellan giftiga och
ogiftiga stammar.
The Nodularia which forms blooms in the
Baltic Sea is usually toxic. Non-toxic strains
ote only found in near-boifom watets. The
concentration of nodularin varied beiween
0.2 and 9.0 grams per kilogram (dry weight)
blue-green aigal biomass. Hepatotoxinspro
duced by blue-gteen algae in the Gulf ot Fin
land are concentrated in musseis and flounder
liver. In salmon and Baltic herrin, however,
no clearly taised toxin concentrations were
found. The Finnish lnstitute of Marine Re
search stvdies the genome of different Nodu
jona strains in co-operation with the Universi
ty of Helsinki. As a result a method bosed on
molecular biology has been developed, by
which toxic and non-toxic strains can be dis
tinguished.

Östersjöns dj;ipbassänger tider av syrebrist
ttdjutamlte skadas

L

]

-

Är 2000 sträckte sig området som
led av syrebrist (<2 ml °2’)’ oav
brutet från Gdanskbukten till västra
finska viken, omfattande östra och
västra Gotlandsbassängcrna samt
norra Ostcrsjöns djuphålor. Också i
Bornholmbassängen rådde det syre
brist. Syresituationen var spcciellt
dålig 1 djupbassängerna i ;naj-juni,
då forskningsfartyget Aranda före
tog en omfattande karteringsresa. 1
centrala och norra Ostersjön var
vattenmassan tinder 110 m heLt sv
refri och innehöil svavelviite. Om
rådet mcd syrebrist nådde ända till
Finska vikens västra delar, där bott
nar på större djup än 80 m påverka
des.
1 Bottniska viken är syresitua
tionen 1 atimänhet god emedan
trösklar hindrar Ostersjöns saltiga
och syrefattiga djupvatten från att
strömma in, vilket ger upphov tiLl
en svag täthetsskiktning. Dc Iägsta
syrekoncentrationerna (56 milJ) fö
rekom i vatten djupare än 100 m.
Den dåliga syresituationen i Ös
tersjöns centralbassängcr återspcg
las pii. bottnen. Rottendjuren mår

särskilt dåligt ända från Bornholms
bassängen och östra Gotlandsbas
sängen till mynningen av Finska vi
ken. Endast 1 Bottniska viken var
situationen bättre än i den övriga
Ostersjön. 1 egenthga Ostersjön var
bottenfaunan mångformig och nk
lig endast i dc gnmda delama av
Arkonabassängen.
En nyinkoinling från Nordatneni
ka, havsborstmasken Mure,eetlerict
viridis, päträffades 1 Bottenhavet,
sannoiiktpå den djupaste fyndorten
hittills 1 Ostersjön.
Nitratkvävet, ctt för aigerna vik
tigt näringsärnnc, minskade tång
samt på alta havsområdcn, medan
fosfatfosforn höti sig på samma ni
vå som under tidigare är.
Blågrönalger uppträdde på heta
Ostersjön mcd undantag för Botten
viken. Blomningarna blev emeller
tid inte särskilt kraftiga då det blåsi
ga vädret biandade om vattenmas
san.

Itämeren pohloeläinyhteisöjen tila vuonna 2000.
Boftendjurssamhällenas tillstånd 1 Ostersjön år 2000.
The state of Baltic Sea boifom fauna communities in the year 2000.

+

Oxygen deficit in Baltic Sea deep basins
the bottoinfauna suffers

Rikkivetyä
Su av elv ate
Hydrogen suifide

-

In 2000 the area suffening from
oxygen delcit (<2 mi 02/1), cx
tended uninterrupted frorn the Gtilf
of Gdansk to the western Gulf of
Finland, compnising the eastcrn and
western Gotland basins, and the
deeps of the northern Baltic Sea.
There was oxygen deficit also in
the Bornhotm basiri. The oxygcn
situation was particutarly bad in the
deep basins in May-June when R/V
Aranda was on an extensive chart
ing cruise. Below
110 in in the central and northern
Baltic Sea, the water mass vas
anoxic, containing hydrogen sul
fide. The area with oxygen deficit
reached as far as the western parts
of the Gcilf of Finland where bot
toms deeper than 80 m were affect
cd.
In the Bothnian Bay the oxygen
sittiation is ustialty good beeatisc
thresholds keep otit satty and oxy
gen-deficient Baltic Sea deep wa
ter. As a resutt, density stratifica
tion is weak. The lowest oxygen
concentrations (56 ml!!) were mea
sured in the Bothnian Sea below

O Ei pohjaeläimistöä

Ej bottenfauna
No benthicfauna
O Voimakkaasti ta antu n ut pohja eläimistö

Starkt reducerat bottenfauna
Sto ngly red uced benth ic com munities
O Heikentynyt pohjaeläimistö

Reducerat bottenfauna
lmpoverished benthic communities
O Runsas pohjaelaimistö

Mångformig och riklig bottenfauna
Rich and abundant communities
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100 m.
The bad oxygen sitttation in the
central basins c)f the Bahic Sea is
reflected on the bottom. Th bot
tom animais fare particularly poor
ly from the Bornholm basin and the
eastern Gotland basin to the en
trance to the Gulf of Finland. Only
in the Gtitf of Bothnia the situation
was better than average. In the
Battic proper a diverse and abun
dant fauna was found only in the
shallow parts of the Arkona basin.
A recent invader from North
America, the polychaete Marenzel
lena vinidis, was recorded from the
Bothnian Sea, probably its deepest
known locality in the Baltic Sea.
Nitrate, an essential nutnient for
aigae, continued its slow decrease
iii ali sea areas, but the phosphate
cozicentratiozis stayed at their previ
ous leveis.
Biue-green algae occurred on the
whoie Baltic Sea but the Bothnian
Bay. The blooms were not very in
tense, however, because the water
column was mixed by windy
weather.

.....................Itämc reu tila 2000....
Kimmo Kahma

Itämeri aaltoili

normaaliin tapaan

lokon suhteen melko tavan
omainen. Edellisvuoden joulu
kuussa mitattiin kahdesti en
nätyksiä hipova merkitsevä
aallonkorkeus, 7.4 metriä. Sen
sijaan vuoden 2000 suurin
merkitsevä aallonkorkeus jäi
6.2 metriin. Se mitattiin Pohjoi

sella Itämerellä poikkeukselli
seen aikaan, maaliskuussa, jol
loin talvimvrskyt yleensä ovat
jo ohi. Aaltomittaukset olivat
aikaisempia vuosia kattavam
pia. Niitä tehtiin Pohjoisen Itä
meren lisäksi Selkämerellä,
Gotiannin itäpuolella ja Helsin
gin edustan pisteellä jatkuva
toimisina mittauksina.
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Normait vågsvall i Östersjön

Wave conditions were normal

Det gångna året var rätt ordinärt vad be
träffar sjögången. Året förut uppmättes två
gånger i december rekordnära signifikanta
våghöjder på 7.4 m. År 2000 däremot
översteg den största signifikanta våghöj
den inte 6.2 m. Detta värde uppmättes på
norra Östersjön vid en ovanlig tidpunkt, i
mars då vinterstormarna vanligen redan är
förhi. Vågmätningarna var mera omfattan
de än under tidigare år. Mätningar utför
des förutom på nona Östersjön på Botten
havet, öster om Gotland och kontinuerligt
på en punkt utanför Helsingfors.

The seas were fairly ordinary during the
past year. In December of the previous
year, a record- approaching significant
wave height of 7.4 m was measured twice.
In the year 2000, however, the highest sig
nificant wave height was only 6.2 m. This
observstion was exceptionally made i
March, at a time when the winter storms
usually are over. The wave measurements
were in the Bothnian Sea more comprehen
sive than before. In addition to the northern
Baltic Sea, measurements were made east
of Gotland and continuously at a station
outside Helsinki.

VEDENKORKEUS
TAVANOMAINEN
1,0 m
0,8 m
0,6 m

Vedenkorkeusvuosi oli
myös hyvin tavanomainen.
Alkuvuonna vedenkorkeus
oli lähes kolme kuukautta
40 cm normaalia korkeam
malla; sitä seurasi parin
kuukauden normaalia ma
talampi jakso, joka toistui
taas syksyllä. Vuosikeskiar
yo oli viime vuosien ta
paan teoreettisen keskive
den yläpuolella.

0,4m
0,2 m

A.1

Om

\PV

-0,2m
-0,4m
-0,6m
-0,8 m
-ilm
Tammi

Helmi

Maalis

Touko

Huhti

Vedenkorkeuden vuorokausikes
kiarvot Helsingin mareografilla
vuonna 2000. Nollataso kuvaa
teoreettista keskiveifä vuonna
2000 Helsingissä.

Kesä

Heinä

Elo

Dygnsmedelvaftenstånden värde
na mäifa vid mareorafen i Hel
singfors 2000. Nollnivå beskriver
det teoretiska medelvattenståndet
1 Helsingfors 2000.

Syys

Loka

Marras

Joulu

The figure shows the 2000 daily
means of sea level in Helsinki tide
gauge. The zero line is the 2000
theoretical mean sea level in
Helsinki.

Vattenståndet var ordinärt

Sea tevet was ordinary

Också vad vattenståndet beträffar var året
mycket ordinärt. Under nästan tre månader
i början av året var vattenståndet 40 cm
över det normala. Därefter följde en par
månaders period med lågt vattenstånd, som
upprepades under hösten. 1 entighet med
de senaste årens trend har årets medelvat
tenstånd varit högre än den teoretiska me
delvattennivån.

The sea level was also very ordinary
throughout the year. In the beginning of
the year the sea level remained 40 cm
above normal for almost three months.
This was followed by a period of about
two months when the level was Iower than
normal which vas repeated in the autumn,
In accordance with the trend of recent
years, the yearly average was above the
theoretical mean water level.
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....................Itäme ren tila 2000.....................
Simo

Kalliosaa ti

.. ..

Jaatalv.
1999/2000
oli leuto
]äätalven kesto
oli Saa ristomerel
lä, Suomenlah
della ja Peräme
ren pohjoisosas
sa keskimääräis
tä lyhyempi. Sitä
vastoin Peräme
ren eteläosassa
a Selkämeren
rannikolla jäätä

Helmikuun 24. päivänä saavuteWiin talven
laajin jäätilanne, 95 000 km2, mikä vasta
runsasta viidennestä koko Itämeren pinta
alasta.
Den 24 februari uppnådde isen sin största
utbrednng 95 000 kpi2, vilket utgör en
dryg femteciel av hela Ostersjöns yta.
On February 24th the ice cover reached its
largest extent 95 000 km2. This is slightly
more than a fifth of the area of the whole
Baltic Sea.

Kiintojään suurimmat paksuudet
Fastisens strörsta tjocklek
Greatest thickness ot fast ice cover

riitti hieman kes
kimääräistä pi
dempään.

uomenlahden
osiin wtarin
edustalle ja Viipurin lahdelle, al
koi muodostua jäätä marraskuun
puolivälissä. Perämeren pohjois
osassa jäätyminen alkoi runsaan
viikon keskimääräistä myöhem
min, marraskuun loppupuolella.
Jäätyminen oli vähäistä marras
kuun aikana ja joulukuun alussa.
Joulukuun alkupuolella Peräme
ren pohjoisosaan muodostui kui
tenkin uutta jäätä ja jäätilanne oli
kin puolivälissä kuuta ajankoh

taan nähden normaali. Joulukuun

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

loppu oli lauha sekä tuulinen ja
jäät ahtautuivat rannikon kuntojäätä vasten Perämeren pohjoisosaan.

viikkoa keskimääräistä myöhem
min, tammikuun 26. päivänä. Sa
maan aikaan Selkämerellä oli noin
kymmenen meripeninkulmaa le
veä vyöhyke uutta jäätä. Suomen
lahden ulapalla jää ulotftti idästä
Suursaareen. Tammikuun lopulla
voimakkaat tuulet hajottivat Perä
meren jääkentän ja jäät muodosti
vat pahoin ahtautuneen jäävyö
hykkeen Suomen rannikon kunto
jään edustalle.
Helmikuun alkupuolella muo
dostui Perämerelle ajoittain uutta
jäätä. Tuulet rikkoivat jään no
peasti lautoiksi ja painoivat ne
koilliseen yhtenäisen jääkentän
reunaan.
Suomenlahdella jäätilanne taan

Laajin jäätitanne
helmikuun lopulla
Suomenlahden saaristoalueelle
Loviisasta itään alkoi muodostua
uutta jäätä pari viikkoa keskimää
räistä myöhemmin, tammikuun
alussa. Jäätyminen oli aluksi vä
häistä, mutta kuun puolivälissä
kylmemmän sääjakson myötä
muodostui uutta jäätä sekä Poh
janlahdelle että Suomenlahdelle.
Perämeri peittyi jäähän puolitoista
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Perämeren pohjoisosa 50—85cm
Perämeren ulapan pohjoisosa 30—70cm
Perämeren ulapan eteläosa 10—40cm
Perämeren eteläosa 30—60cm
Selkämeri 20—45cm
Selkämeren ulappa 5—20cm
Saaristometi 10—25cm
Suomenlahden länsiosa 10—25cm
Suomenlahden itäosan ulappa 5—20cm
Suomenlahden itäosa 20-50cm.

tuija jäätä oli helmikuun puolivä
lissä enää Seiskarista itään. Samoi
hin aikoihin alkanut kylmä sääjak
50 aiheutti jäätymistä kaikilla me
rialueilla.
Talven laajin jäätilanne saavutet
tiin helmikuun 24. päivänä. Perä
meri, Merenkurkku ja Saaristome
ri olivat kauttaaltaan jään peitos
sa. Selkämerellä oli 5—15 meri
peninkulmaa leveä vyöhyke tihe
ää ajojäätä, Suomen rannikon
edustalla sekä Ruotsin rannikolla
Gävien edustalla. Suomenlahdella
jään reuna kulki Hangon edustalta
Kalbädagrundin kautta Vaindloon
ja siitä Viron rannikolle. Kuun lo
pulla jäätilanne alkoi nopeasti
taantua varsinkin Selkämerellä ja

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Suomenlahdella. Siellä tuulet nk
koivat ohuen jään muodostaen
sohjovyön Selkämeren rannikon
edustalle ja Suomenlahden länsiosan saaristoon. Samalla Suomen
lahden itäosaan syntyi ahtautu
neen jään vyöhyke.

Maaliskuussa
ahtojäät haittasivat
laivaliikennettä
Maaliskuun alkupuolella talvi ki
risti otettaan ja uutta jäätä muo
dostui kaikille merialueille. Sään
muututtua lauhaksi, maaliskuun
puolivälissä, jäät alkoivat hauras
tua ja sulaa sekä Selkämerellä että
Suornenlahdella. Sen sijaan Perä
merellä pitivät tuulet pahoin ah
tautunutta jääkenttää Suomen
rannikon edustalla, mikä vaikeutti
laivaliikeiinettä.
Huhtikuu oli keskimääräistä
lämpimämpi, joten jäiden hauras
tuminen ja sulaminen jatkui. Jäät
lähtivät ensimmäiseksi Saaristo
mereltä ja Suomenlahden länsiosasta normaalisti, vähän huhti
kuun puolivälin jälkeen. Selkäme
ri vapautui jäistä huhtikuun lop
pupuolella ja Merenkurkku touko
kuun alkupuolella normaaliin ai
kaan. Suomenlahden itäosasta jäät
lähtivät noin viikon keskimääräis
tä myöhemmin, huhtikuun lopus
sa. Toukokuun sää oli vaihtelevaa
ja jäät sulivat Perämerellä hitaasti.
Rannikon kiintojäät sulivat touko
kuun puolivälissä. Pahoin ahtau
tunut ajojääalue, Kemin edustalta
Raahen edustalle, pysyi paikal
laan toukokuun loppupuolelle as
ti.
Viimeiset jäät Perämereltä Hai
luodon edustalta lähtivät kaksi
viikkoa keskimääräistä myöhem
min, kesäkuun 11. päivänä.
Jäätalven kesto useimilla merialueilla oli keskimääräistä lyhem
pi: Perämeren pohjoisosassa noin
viikon, Saaristomerellä lähes kol
me viikkoa, Suomenlahden länsiosan rannikolla yli neljä viikkoa ja
Suomenlahden itäosassa noin kak
si viikkoa. Perämeren eteläosassa
sekä Selkämeren rannikolla jäätal
vi kesti noin viikon keskimääräis
tä pidempään.

Isvintern 1999/2000 var mild

Isläggningen började i Bottenvi
kens norra del i siutet av no
vember, drygt en vecka senare
än genomsnittet. Något tidiga
re, dvs. i mitten av november,
hade is börjat bildas utanför S:t
Petersburg och i Viborgska viken i den östligaste delen av
Finska viken. Under siutet av
november och början av decem
ber var isbildningen minimal.
Under första hälften av decem
ber biidades däremot så mycket
ny is i norra Bottenviken att lä
get 1 mitten av december kunde
betecknas som relativt normait
för årstiden.
Under första hälften av januari
var isbitdningen obetydlig nien i
mitten av rnånaden tilistötte en
kallare period då ny is biidades
både i Bottniska och Finska vi
ken. Bottenviken var helt isbe

lagd den 26 januari, en och en
halv vecka senare än genomsnit
tet.
1 Finska viken lättade isläget
så mycket att det i mitten av
februari förekom is bara öster
om longituden genom Seitskär.
Därefter tillstötte en kyligare
period och is biidades på alla
sjödistrikt. Under denna köld
knäpp, närmare bestämt den 24
februari, nådde istäcket sin
största utbredning, 95 000 km2.
Mot siutet av februari började
isläget snabbt lätta, i synnerhet i
Bottenhavet och Finska viken
där det tunna istäcket bröts upp
av vindarna.
1 början av mars tilistötte åter
en kyligare period och ny is bil
dades på alla sjödistrikt. Men
redan i mitten av månaden blev
vädret miit och isen började

långsamt smälta i Bottenhavet
och Finska viken. April var van
mare än genomsnittet och isen
fortsatte att smälta.
Majvädret van omväxlande
och islossningen i Bottenviken
fortskred långsamt. Där skedde
islossningen först den 11 juni,
två veckor senare än normait.
Isvintern var ungefär en vecka
kortare än genomsnittet i Bot
tenvikens norra del, drygt en
vecka längre än normalt i den
södra delen och ungefär en
vecka Iängre än genomsnittet
vid Bottenhavskusten. 1 Skär
gårdshavet var isvintern nästan
tre veckor, i västra finska vi
kens skärgård över fyra veckor
och i Finska vikens östra del un
gefär två veckor kortare än ge
nomsnittet.

The ice season 1999/2000 was mild

The freezing process in the
northern part of the Bay of
Bothnia started in late Novem
ber, more than a week later than
usual. In the easternmost part of
the Gulf of Finland, that is off
St. Petersburg and in the Bay of
Vyborg, ice formation started
slightly earlier, in mid-Novem
ber. Freezing was very slow
during the whole of November
and in early December. Howcv
er, during the first half of Dc
cember so much new ice vas
formed in the northernmost part
of the Bay of Bothnia that the
ice situation in mid-December
could be characterized as fairly
normal.
Duning the first half of Jan
uary the freezing process pro
ceeded slowly, but in the middle
of the rnonth there was a cold
speli, and new ice vas for;ned
both in the Gulf of Bothnia and

in the Gulf of Finland. The Bay
of Bothnia was completely cov
ered with ice on January 26th, 10
days later than average.
In mid-February a new cold
spelt set in and ice vas formed
in ali sea areas. During this pe
niod, on February 24th, the ice
cover reached its targest extent,
95 000 km2. At the end of
February the ice situation eased
rapidly, especially in the Sea of
Bothnia and in the Gulf of Fin
land.
In early March frost set in and
new ice was formed in all sea
areas. By mid-March the weath
er got milder again and the ice
started to rot and melt both in
the Bothnian Sea and the Gulf
of Finland. April was warmer
than average and the lee contin
ued to rot and melt.
In May the weather was
changeable and the melting pro-
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cess in the Bay of Bothnia was
very slow. The last ice floes,
melted June 11th, two weeks
later than average off the island
of Hailuoto in the Bay of Both
nia.
The ice season vas about a
week shorter than average iii the
northern part of the Bay of
Bothnia, more than a week
longer than average in the
southern part of the Bay of
Bothnia and about a week
longer than average off the
coast iii the Sea of Bothnia. In
the Archipelago Sea, on the oth
en hand, the ice season was al
most three weeks, in the
archipelago of the western part
of the Gulf of Finland more
than four weeks and iii the east
cm part of the Gulf of Finland
about two weeks shorter than
average.

Jouko tauniainen a Timo Vihma

Meri, jää ja ilmakehä
—

vuorovaikutustutkimusta
PohianHhdeIIa

Merentutkimuslaitoksen kooräinoimassa EU: n rahoiffamassa
BASIS-hankeessa (BaINc Air Sea Ice Study, 1 997-2000)
kerättiin havaintoja sekä tehtiin tutkimustyötä kytkettyjen meri-,
jää- ja ilmakehämallien testaamiseksi sekä parantamiseksi.
Maeja käytetään muun muassa jäätilanne- ja sääennustei
den laatimiseen. Kytkettyjä malleja käytetään myös ilmastomuutoksen tutkimukseen ja ennustamiseen.
—

olmivuotisessa
hankkeessa
olivat Meren
tutkimuslaitoksen lisäksi mukana
Ruotsin meteorologis-hydrologi
nen instituutti (SMHI) sekä Upsa
lan, Hampurin, Hannoverin, ja
Hokkaidon (Japani) yliopistot, ja
Chalmersin teknillinen korkea
koulu Göteborgista.
Tutkimuksen käytännön yfimenä
oli talvella 1998 toteutettu laaja
merifieteellis-meteorologinen
kenttätutkimus. Merentutkimus
laitoksen T/A Arandan ohella sii
hen osallistui ruotsalainen tutki
muslaiva sekä saksalainen tutki
muslentokone ja —helikopteri.
Arandalta perustettiin tutkimusasema merijäälle ja lisäksi tehtiin
mittauksia useilla kiintojää- ja ran
nikkoasemilla Pohjanlahden mo

lemmin puolin. Merentutkimus
laitos toteutti suppeammat kenttäohjelmat talvina 1997 ja 1999.
BASIS kuului erityistutkimukse
na BALTEX- Itämeriohjelmaan.
Tämä on puolestaan Euroopan
edustava alueellinen tutkimus

—

osana Maailman ilmatieteel lisen
järjestön (WMO) ja Hallitustenvä
lisen meritieteellisen komission
(IOC) koko maailman ilmastotut
kimusohjelmaa ( WCRP/GE
WEX).
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Monenlaista
vuorovaikutusta
Mittaukset kohdistuivat meren
pintakerrokseen, merijäähän ja
alailmakehään. Lisäksi tarkastel
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BASIS-hankkeen puitteissa tehtiin
monipuolista tutkimusta merijään
ja rannikon tutkimusasemilla: sä
teily- ja turbulenssimittauksia, ii
mapalloluotauksia sekä mereen ja
jäähän liittyviä mittauksia. Värilli
set viivat esittävät Hampurin yli
opiston tutkimuslentokoneen lentoreittejä.
64

62

BASIS-programmet innefattade
mångsidiga undersökningar vid
stationer på havsisen och längs
kusterna: strålnin9s-, turbulens-,
och radiosond-mätninaar samt
mätnigar anknutna till havet och
isen. De färgade linjerna anger
flygrutter gjorda av Hamburgs uni
versitets forskningsflygplan.

The BASIS programme included
different types of investigations at
stations both on the ice and along
the coast, including measurements
of radiation and turbidity, ra
diosonde measurements, and mea
surements related to the sea and
the ice. The coloured lines indicate
the routes flown by the research
aircraft of the Universily of Ham
burg.
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tim koko Pohjanlahden talviai
kaista lämpötaloutta.
Pohjanlahteen virtaava joldvesi
muodostaa jään alle hyvin ohuen
kerroksen kylmää, makeaa ja ke
vyttä vettä, joka toimii sulkuna
meren ja jään väliselle lämmön
vaihdolle sekä eristää tehokkaasti
jään ja meren toisistaan myös lii
kedynaamisesti. Tuloksia käyte
tään jää- ja säämallien kehittelyssä
ja -palveluissa. Perämerellä puo
lestaan tapahtuu myös merkittä
vää lämmönluovutusta merestä il
makehään, mikä kompensoituu
lämmön kuljetuksella Selkämerel
tä Perämerelle.
Jäätutkimuksissa selvitettiin me
rijään liikkeitä, peittävyyttä ja
lämpötaloutta. Jään kulkeutumista
seurattiin satelliittien avulla ja
asentamalla ajojäälle paikanmääri

.c’j

c’J
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tyslaittein varustettuja poijuja.
Jään liikkeissä oli eroja alueiden
välillä. Tuuli määräsi pitkälti jään
liikkeen kaukana rannikosta, mis
sä mallituksessa onkin huomioita
va jääkentän aerodynaamiset omi
naisuudet ja pinnanläheiset läm
pötilaolot. Ne vaikuttavat siihen
miten suuri kitkavoima ilman ja
jään välille syntyy. Kiintojäävyö
hykkeen tuntumassa on puoles
taan tärkeää kuvata jäälauttojen
väliset voimavaikutukset fysikaa
lisesti oikein ja riittävän tarkalla
paikallisella erottelukyvyllä. Tut
kimuksen tuloksena saatiin aiem
paa parempi laskentamenetelmä
jään liikkeen ennustamiseen mal
leissa.
Merijään peittävvyttä ei ole juu
rikaan aiemmin tutkittu tutkasa
telliiteilla. Nyt kehitettiin uusi me-

netelmä, jolla peittävyyttä (s.o.
jään konsentraatiota) voidaan
määrittää satelliittihavainnoista.
Jään lämpötaloustutkimukset
kohdistuivat lämmön johtumiseen
jään ja lumen läpi sekä auringon
säteilyn imeytymiseen jäähän. Tu
loksien avulla testattiin ja kehite
tään Merentutkimuslaitoksen ter
modynaamista jäämallia edelleen.
Myös lumen ja jään paksuuksien
välistä yhteyttä selvitettiin, sa
moin lumijään muodostumista ve
den jäätyessä lumi- ja jääkerrosten
väliin.

Vakaasti kerrostunut
ilma ei juuri sekoitu
Ilmakehän tutkimuksissa tarkas
teltiin meren ja jään kannalta
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oleellisia tekijöitä kuten pintatuu
lia, lämmönvaihtoa ilmakehän
kanssa ja pystysuuntaan stabiilisti
kerrostuneen ilmakehän pintaker
roksen rakennetta. Ilmakehän ker
rostuneisuus on vakaa, kun alim
mat kerrokset (parista metristä sa
taan metriin) ovat kylmempiä
kuin yläpuolella oleva ilma. Täl
laiset tapaukset voivat liittyä joko
jäänpinnan voimakkaaseen sätei
lyjäähtymiseen tai lämpimän il
man virtaukseen jään ylle. Sekoit
tumista tapahtuu tällöin vähän ja
jään ja ilmakehän vuorovaikutus
on rajoittunutta. Tällaiset tilanteet
vaikuttavat erityisesti alueellisen
merisään kehittymiseen sekä pai
kallisen tuulen tehokkuuteen jään
liikeiden säätelijänä. Siten tuloksia
voidaan hyödyntää sekä malleissa
että diagnostisissa jää- ja merisää

OOO....OO..O................

BASIS-projektin toteutuksen vuokaavio
tutkimuksissa ja palvelussa.
Alueellista lämpötaloutta selvi
tettiin merialueilla, joilla on ohutta
ja paksua jäätä sekä railoja. Mit
taukset voitiin tehdä, koska käy
tössä oli myös tutkimuslentoko
ne. Tulosten pohjalta kehitettiin
menetelmiä ilman ja merenpinnan
vuorovaikutuksen kuvaamiseksi
sää- ja jäämalleissa, jotka tarkko
jen prosessimallien ohella edel
lyttävät edustavien aluearvojen
laskentamenetelmiä.
BASIS- hanke on tähän mennes
sä tuottanut runsaat kolmisen
kymmentä julkaisua, kokousra
porttia ja opinnäytetutkimusta.
Täysimuotoisesti sadaan mallityötä ja palveluja hyödyttävät tu
lokset käytäntöön parin lähivuo
den kuluessa. Vaikka tutkimuksen
alueellisena kohdealueena oli Itä
meri, on suuri osa tuloksista so
vellettavissa ja osin jo sovellettu
km myös laajemmin arktisiin tut
kimuksiin ja malleihin
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Ilmakehän rajakerros
Lentokone-, laiva-, jaanpinta- ja rannikkohavainnot
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MALOLITUTKIMUKSET
Kytketyt ilmakehä jäämallit
Kytketyt jää merimallit
Alueelliset mallit (HIRLAM)
Prosessimallit
Mesoskaalamallit
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KÄYTTÄJÄT
Merisään ennustaminen
Jäätilanteen ennustaminen
Merenkulun reittioptimointi
Tutkimus

Växelverkan mellan at;nosfär,
hav, och is i Bottniska viken (BASIS)
BASIS undersökningen av
växelverkan mellan atmosfär,
hav och is på Ostersjön ko
ordinerades av Havsforskn
ingsinstitutet och var ett del
projekt av det EU-finansierade
BALTEX-programmet. Målsät
tningen var att med omfattande
experiment skapa och analy
sera en datahelhet för att veri
fiera och optimera koppiade at
mosfär-hav-is -modeller. fäl
tundersökningar utförda i
Februari-Mars 1998 utgjorde
grunden för experimentet.
Observationerna koncentr
erades till gränszonen mellan
öppet och istäckt hav på norra
Ostersjön. Avsikten var att in
samia data för en kvaiititativ
bedimning av de fysikaliska
processer som överför energi
och massa me]Ian atrnosfären,
havsisen och havet. Till havs
-

-

Interactions between at;nosphere,
sea and ice iii the Gulf ofBothnia ‘BASIS)

fungerade forskningsfartyget
Aranda som bas. Ett flygplan
och en helikopter utförde mät
ningar från luften. Dessutom
användes ett antal meteorolo
giska observationspunkter och
bojar. Mätningarna omfattade
turbulens och strålning. Ra
diosonddata insarniades vid
fem stationer längs kusten av
Bottniska viken.
Havsisen studerades genom
fjärrkartering, drivbojar och yt
mätningar. Vattnets gränsskikt
undersöktes med fiera olika
utrustningar och dess turbulens
med mätning av virveltransport
under isen. Analyseringen av
BASYS-datat koncentrerade
sig på tre ämnesområden: at
rnosfärens lägsta skikt, isens
och gränsytornas egenskaper
samt havets ytskikt.

The Baltic Air-Sea-Ice Study
BASIS, coordinated by fIMR.
is a subproject of BALTEXO
The objective of the project
vas to create and analyse an
experimental data set in order
to verifiy and optimize coupled
atmosphere-ice-ocean modeis.
field research in february
March 1998 formed the central
experi mental eletnent.
Observations were centered
in the boundary zone bettveen
the open and ice-covered sea in
the northern Baltic Sea. The
aim was to gather data to quan
tify the physicat processes of
energy and mass transfer be
tween the atmosphere and the
sea ice, and the sea. R!V Aran
da tvas the sea-based platform.
Airborne measurements were
made by both a research air

12

craft and a Iielicopter. Several
surface meteorological stations
and buoys were used. The ob
servations covered atmospheric
turbulence and radiation, and
clouds. Radiosonde soundings
were made at five stations at
the coasts of the Gulf of Both
nia.
The sea ice was investigated
by remote sensing, drifting
buoys and surface-based mea
surernents. The ocean bound
ary layer was studied by van
ous equipments and the ocean
boundary layer turbulence was
investigated by measuring ed
dy fluxes below the ice. BASIS
data analyses concentrated on
three main themes: the atmo
spheric boundary Iayer, ice and
surface properties, and the
ocean boundary tayer.
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millaan 1990-luvun alussa, jolloin
Itämeren stagnaatiokausi eli suur
ten suolavesipulssien välinen aika
oli kestänyt jo pitkään.

[aine

Stagnaatiokausilla on
myönteisiäkin vaiku
tuksia

Ilmasto muokkaa
pohiaelai mistoa
hydrografian kautta
O

U:n rahoittamaa
projektia koordi
noi Alankomaiden
siaitos NIOZ, mu
kana oli myös paikallinen kalantutkimuslaitos RIVO. Ilmastoteki
jöiden asiantuntemusta edusti
saksalainen GKSS-tutkimuslaitos.
Pohjanmeren alueella päätavoit
teena oli taloudellisesti arvokkai
den kalakantojen muutosten ar
viointi, Itämerellä keskityttiin
pohjaeläinyhteisöjen muutoksen
tutkimiseen.

Itämeren pitkät aikasarjat kertovat muutok
sesta
Itämeren seurannoissa kerätyt 35
vuotta kattavat aineistot kertovat
pohjaeläinyhteisöjen yksilömää
rien ja lajikoostumuksen muuttu
neen paljon. Lajiston muutos on
ollut suurinta keskisellä ja eteiäi
Pohaeläimistön pitkäaikaismuu
toksa keskisellä Suomenlahdella
(asema LI.4a, syvyys 65 m). Nuolet
osoittavat vuosien 1977-1993
pitkän stagnaatiokauden.
I.ångtidsförändringar i boftenfau
nans abundans (individtäthet) i
miifen av Finska viken under peri
oden 1965—1999 (station 114a,
djup 65 m). Den vågräta balken
representerar stagnationsperioden
mellan 1977 och 1993.
Long-term changes in macro
zoobenthos abundance in the cen
tral Gulf of Finland in 1965—1999
Station 114a, depth 65 m). The
horizontal bar indicates the stag
nation period in 1977—1993.
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Kansainvälinen nelivuotinen DYNAMO
projekti (Dynamics through natural and
anthropogenic causes of marine
or9anisms) selvitti meriekosysteemin
vaihteluiden syitä Itämerellä 10 Pohjan
mereMä. Avaimena käytettiin biologisia
pitkä-aikaishavaintosarjoja ja niihin liitiy
vää ympäristöaineistoa. Merentutkimus
laitos selvitti Itämeren pohjaeläinyhteisö
jen muutosta suhteessa hydrografiaan ja
ilmaston vaihteluihin.
sellä Itämerellä: mereiset lajit ovat
pitkällä aikavälillä taantuneet suo
lapitoisuuden laskun myötä. Poh
jaeläimistö on nykyisin hyvin sa
manlaisia laajoilla alueilla varsi
naista ltämerta verrattuna 1960-lu-

vun puoliväliin. Yksilömäärien
suuret muutokset seuraavat lähin
nä happitilanteen muutoksia,
etenkin keskisyvyisillä pohjiila.
Hieman yllättäen Suomenlahden
pohjaeläinyhteisöt olivat runsaim

Lähes 17 vuotta kestänyt stagnaa
tiokausi johti Itämeren makeu
tuessa suolaisuuden harppausker
roksen painumiseen alaspäin. Sa
maila kerrostuneisuus myös heik
keni. Syvimmillä pohjilla happiti
lanne huononi ja rikkivedyn mää
rä kasvoi. Sitävastoin keskisyvillä
pohjilla happifilanne parani veden
lisääntyneen sekoittumisen myö
tä. Tämän seurauksena noin vii
desosalla keskistä ja pohjoista Itämerta pohjaeläinyhteisöt alkoivat
elpyä. Sama kehitys havaittiin
Suomenlahdella.
Vuosien 1993-94 suolapulssit pa
ransivat syvänteiden happitilan
netta lyhytaikaisesti, mutta voi
mistivat suolaisuuskerrostunei
suutta. Kerrostuneisuuden voi
mistuminen johti nopeasti myös
Suomenlahden syvien pohjien
happitilanteen huononemiseen,
mikä aiheutti pohjayhteisöjen ro
mahduksen vuosina 1996-97.

Itämeren suolaisuuteen
ja happitilanteeseen
vaikuttaa myös makean
veden tulo
Vallitseva ajatus on ollut, että suo
laisen veden purkaukset ensisijai
sesti määräisivät happitilannetta.
Itämeren pitkäaikaissarjoista löy
tyy kuitenkin esimerkkejä paikois
ta, joissa hyvät happiolot kytkey
tyivätkin alhaisiin suolapitoisuuk
iiarmohoesari
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Eri stanaatiovaiheiden vai
kutus hydrografiaan ja poh
jayhteisöjen tilaan varsinai
sen Itämeren syviilä alueilla.

sun ja päinvastoin. Affiaiset suolapitoisuudet liittyivät vallitsevaan
voimakkaaseen läntiseen ilmavirtaukseen Pohjois-Atlantin ja Skandinavian alueella. Sama ilmastotilanne yhdistyi monin paikoin
pohjien keskimääräistä parempiin
happioloihin. Tämä muistuttaa
suuresti positiiviseen Pohjois-Atlantin ilmanpaineindeksiin (NAO)
liittyvää tilaa. Länsituulet lisännevät sateita ja makean veden tuloa
Itämereen, mikä johtaa pitkällä aikavälillä yleiseen suolaisuuden
laskuun ja kerrostumisen heikke-

Diagram över hur stora infiö
den och Iån9a stagnation
sperioder paverkar syreför
hållandena och boftendjuren
yid och under halokiinen i
Ostersjön. (A) Efter storo in
fiöden förbättras syreförhål
landena tillfälligt varvid bot
tendjuren återkotoniserar de
syresaifa bofinarna. (B) På
eil tidigt stadium 1 nästa
stagnation börjar syrekon
centrotionen åter minska, vii
ket siutiigen orsakar boifen
djurens undergång. fC) Un
der en Iång stagnationsperi
od försvagas halokiinen så
småningom, vilket leder till
förbättrade syreförhållanden
på medeistora djup och ger
boftendjuren mölighet afi
komma tilibaka.

A diagram showing the ef
fects of major inflows and
stagnation periods on the
oxygen conditions and
macrozoobenthos at the
halocline and at subhalocline
depths in the Baltic Sea. fA)
After major inflows the oxy
gen conditions are temporar
ily improved, resulting in re
colonization of the mac
robenthos. (B) In the early
stage of stagnation the oxy
gen concentration starts to
decrease again, eventually
causing deterioration of the
macrozoobenthos. (C) During
prolonged stratification the
halocline gradually weakens,
improving oxygen conditions
at intermediate depths,
which allows recolonization
of the macrobenthos (from
Laine et al. 1997. J.Sea Res.
38:135-159).

nemiseen. Joillakin alueilla tämä
johtaa hapen määrän kasvuun ilmeisesti parantuneen sekoittumisen myötä. Poikkeuksena näyttävät olevan aivan syvimmät pohjat.
Ilmastonmuutosta kuvaavat
mallit ennustavat Itämeren hitaasti makeutuvan ja happitilanteen
paranevan. Eräät viimeaikaiset tulokset antavat viitteitä siitä, että
runsas makean veden tulo haittaisi suolapuissien tuloa. Makean veden vaikutusta Itämeren suolaisuuten ja happitilanteeseen lieneekm aliarvioitu suhteessa Pohjan-

mereltä tuleviin suolavesipulssei

hin. Ilmasto näyttää ainakin osin
selittävän Itämeren pohjaeläinyh
teisöjen vaihtelua, suola- ja happi
pitoisuuksien muutosten kautta.
Lisäksi ihmisen aiheuttama rehe
vöityminen tuo pohjille runsaam
min ravintoa, mikä samalla lisää
happea kuluttavan eloperäisen ai
neen määrää. Pohjanlahden vaIkokatkayhteisön vaihtelua ei voitu
liittää suolaisuuteen tai happiti
lanteesen vaan sitä selitettiin yh
teisöjen tiheyteen ja ravinnonsaan
lain liittyvillä tekijöillä.
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Fohjanmeren ramiikkoalueen suo
laisuuden vaihtelu voitiin yhdis
tää ilmastoon: se selittyi pitkälti
sadannan vaihtelulla. Eläinplank
tonyhteisön sekä osa rannikkoalu
een pohjaeläimistön muutoksista
liittyi Pohjois-Atlantin ilmanpai
neindeksiin, mikä heijastuu erityi
sesfi veden talvilämpötilan kautta.
Myös ihmisen aiheuttama rehe
vöityminen vaikuttanee ilmaston
kanssa samansuuntaisesti pohja
eläimistön runsastumiseen.
Pohjanmeren rannikkoalueiden
kalastuspaineen muutokset vai
kuttivat paitsi kalastoon myös
pohjaeläinyhteisöjen rakenteeseen
saalistus-suhteiden muutosten
kautta. Kalastossa havaittiin myös
lajikoostumuksen luonnollista
vaihtelua, mikä johtui ilmaston
vaikutuksesta veden lämpötilaan.
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Kohti muutosten
ymmärtämistä
Seurantatutkimuksia on arvosteltu
pelkästä muutosten dokumentoin
nista ja kalleudesta. Ne eivät
useinkaan tuota tuloksia samalla
intensiteetillä kuin kokeellinen
tutkimus. Maailmanlaajuinen il
mastonmuutos on nostanut pitkä
aikaisaineistot kuitenkin uuteen
arvoon. Tässäkin hankkeessa ne
olivat avainasemassa. Merentutki
muslaitoksella kerätty pohja
eläinaineisto on Itämeren edusta
vimpia ja kansainvälisestikin mer
ldttävä. Hyödyntämällä tätä mate
riaalia uudella tavalla onnistuttiin
vastaamaan moniin asetettuihin
haasteisiin. Esille nousi myös
uusia kysymyksiä, jotka kaipaavat
lisätietoa muuttuvan meriekosys
teemin ymmärtämiseksi.

Marina organismers dynamik som enföljä
av natiirtiga och antropogena orsaker DYNAMO
—

Långtidsförändringarna i marina
ekosysten korrelerar med en
mängd otika faktorer, men pro
cesserna och mekanismema
som Iigger bakom den observe
rade variationen är alltjämt rela
tivt dåligt kända. DYNAMO
projektets främsta rnålsättning
var att förbättra vår insikt i de
marina ekosystemens naturliga
och antropogena variabititet ge
nom att analysera tånga datase
rier av miljövariabter (klimat,
salinitet, syre, näringsämnen)
och biologiska variabier (växt
plankton, djurplankton, botten
djur, fisk). Undersökningarna
fokuserades på Ostersjön, Nord
sjön och Waddenzee. Forsk
ningsarbetet utfördes av Nether
iands Institute for Sea Research
(NIOZ, koordinator), Nether
latids Institute for fisheries Re
search (RIVO), GKSS Research
Centre i Tysktand och Havs
forskningsinstitutet.
Havsforskningsinstitutet un
dersökte huvudsakligen botten
djursamhätlena i öppna Oster

sjön. Analysen baserade sig på
uppföijningmaterial insamiat
under penoden 1965 1997 från
huvudbassängerna. Stora för
ändringar observerades i sam
hällenas utbredning, individri
kedom och sammansättning. De
största förändringarna i artsam
mansättningen ägde rum i södra
och centrala Ostersjön, där de
marina arterna gick tilibaka som
en följd av sjunkande salthalt.
Individantalet regierades huvud
sakligen av hur stark och ut
bredd syrebristen i djupbassäng
erna var. Stora infiöden och
stagnationsperioder påverkade
samhällenas utbredning. En Iång
stagnationsperiod skadade i bör
jan altvariigt de under halokii
nen belägna samhätlena. Senare
skedde emellertid en partieli
återkotonisering. Detta berodde
på förbättrade syreförhållanden
på grund av att halokiinen hade
sjunkit och försvagats. Detta
skedde speciellt i Finska viken.
Salt- och syrehaiterna var ne
gativt korrelerade i stora delar
-

av Östersjön. Ovanligt höga sy
rehalter och läga saithalter
hängde samman med en kraftig
meridional lufttrycksgradient
vid havsytan (ett tillstånd Iik
nande det, som beskrivs av ett
högt NAO-index), viiket orsakar
hårdare västiiga vindar och ökad
nederbörd. Detta står i motsats
till uppfattningen att stora infiö
den av saltare Nordsjövatten
skuile regiera syreförhåilandena
och betonar sötvattnets roll i hur
förhåliandena utvecklar sig på
djupet i Ostersjön
Resuttaten påvisar sambandet
meilan variationer i klimatfakto
rer, hydrografi och bottenfauna i
egentiiga Ostersjön. 1 Bottniska
viken saknas denna koppiing.
Där påverkas tydligen botten
samhällenas succession av
andra faktorer. Eutrofieringens
följdverkningar orsakar sanno
likt också störningar i den natur
liga variationen genom att för
ändra tillgången på föda och sy
retäringen i djupvattnet.

Dynamics through naturat anä anthropogenic causes
of ;narine organisms DYNAMO
—

Long-term changes in marine
ecosystems correlate with many
parameters, but the processes
and mechanisms that underlie
the observed variability are stiit
relativety poorly known. The
main objective of the DY
NAMO-project was to improve
our understanding of the natural
and anthropogenic variability in
marine ecosystems by analyz
ing tong-term data sets of envi
ronmental variabies (climate,
salinity, dissolved oxygen, nu
trients) and biological ones
(phytoplankton, zooplankton,
macrozoobenthos, fish). The
studies focussed on the Baltic
Sea, the North Sea and the
Wadden Sea. The research was
carried out by the Nethertands
Institute for Sea Research
(N1OZ, coordinator). Nether
Iands Institute for Fishcries Re
search (RIVO), GKSS Research
Centre in Germany and FIMR.
FIMR mainty studied the dy
nainics of macrozoobenthos
coinmunities in the open Baltic
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Sea. The analysis was based on
monitoring material coilected in
1965-1997 from the main
basins. Major changes in the
distribution, abundance and
structure of the communities
were observed. Changes in the
species composition were most
remarkable in the southern and
centrai Battic Sea where marine
species have declined due to re
duced sai inity. Abundances
were mainly regulated by the
severity and extent of hypoxia
and anoxia in the deep basins.
Major i nflows and stagnation
periods affected the distribution
of the communities. A long
stagnation period fi rst caused
deterioration of the subhato
ciine communities. Later recol
onization took piace at interme
diate depths as a resuit of im
proved cxygen conditions due
to sinking and weakening of the
halocline. Tfiis particularly af
fected the Gulf of Finland.
Salinity and oxygen concentra
tions were negatively corretated

in many parts of the Baltic Sea.
Atypically high oxygen concen
trations and iow salinities were
connected with a strong merid
ionai sea-level pressure grad ient
(resembling the state described
by a high NAO mdcx), causing
tvesterly winds and obviousiy
higher than normal precipita
tion in the catchinent area. This
is contradictory to the idea that
major inflows of more salme
North Sea water would govern
the oxygen condition, and cm
phasizes the role of freshwater
input in influencing the condi—

tions in the deep Baitic Sea.
The resuits demonstrate the
connection between climatic
factors, hydrography and
zoobenthos variability in the
Baltic Proper. No such linkage
cotild be found in the Gulf of
Bothnia. Obviousty other fac
tors affect those communities.
Eutrophication probabiy also
affects the deep areas by caus
ing changes in food avaitability
and oxygen consumption.

Bert Rudeis ja Patrick Eriksson
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Pohjois-Atlantin ja
arktisten menen
välisiä virtauksia
tutkittiin

VEINS-ohjelman (Vatiability of Exchanges
in the Northern Seas, 1 997-2000) tavoi
teena oli saada laaja-alaisten, samanai
kaisten havaintojen avulla kattava kuva
Pohjoisen jäämeren ja Atlantin välisen alu
een veden- ja energianvaihdosta. Tulokset
yhdistettiin mallisynteesissä. Merialueen

dynamiikan selvittäminen on välttämätöntä
ennustettaessa maailmanlaajuista ilmastonmuutosta.

fbi Ham
purinmerentutkimuslaitos (IfM)
ja siihen osallistui 18 laitosta kah
deksasta maasta. Tutkimusalus
Arandalta tehtiin mittauksia
Grönlannin mannerhyllyn reunal
la, Tanskansalmessa. Merentutki
muslaitos keskittyi tutkimaan Itä
Grönlanninvirran (EGC) ja Tans
kansalmen vesimassojen ominai
suuksia.

Potentiaalilämpötilan (a), suoloi
suuden (b) ja potentiaalitiheyden
(c) syvyyssuuntainen jakauma
poikkileikkauslijalla (kts. karttaku
van punainen linla) Tanskansal
men kynnyksen yli. Ylivirtausvesi
erottuu etelärinteellä kylmempänä,
suolaisempana la tiheämpänä ve
tenä.
Djupfördelningen av potentiell
temperatur (a), salinitet (b) och p0tentieli täthet (c) i efi tvärsnift (den
röda linjen på karqn) av tröskeln i
Danmarkssundet. Overström
ningsvoftnet kan identifieras söder
om tröskeln som efi boftenskikt
med lä9re temperatur och salthalt,
men större täthet.

100
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300
Etäisyys (kilometriä)
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Depth distribution of potential tem
perature (a), salinity (b) and poten
tial densily (c) in a cros section
(the red line on the map) of the siIl
in the Denmark Strait. The ovet
flow water is identified south of
the siil as a colder, Iess salme but
denser, boifom layer.
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Euroopan subarktiset meret ja tut
kitut alueet: Islannin, Färsaarten ja
Shetlandsaarten väliset kanavat
(1), Norjan, Björnöyan ja Huippuvuorten väliset kanavat Barentsin
mereen (2) Framin salmi (3), sekä
Tanskansafmi (4).
Europas subarktiska hav och de
fyra delområdena, sam studerades
inam VEINS: passagerna mellan
Island, Färöarna och Shetland (1),
öppningarna till Barents hav mel
lan Norge, Björnöya och Svalbard
(2), Framsundet (3) samt Danmark
ssundet (4).
The Northern Seas of Europe, and
the four regions studied within
VEINS: the lceland Faroe Shet
land passage (1), the Norway
Björnöya Svalbard opening ta
the Barents Sea (2), the Fram Strait
(3), and the Denmark Strait (4).
—

—

—

—

0 200 400

Meren virtauksiin
vaikuttavat tuulet ja
veden tiheyserot
Valtamerissä vesi virtaa pääasias
sa tuulien kuljettamina pintavir
tauksina sekä tiheyserojen liikkut
tamina syvän veden virtauksina.
Päiväntasaaja saa eniten auringon
lämpöenergiaa, jota ilmakehä ja
valtameret levittävät edelleen
kohti napa-alueita. Atlantilla net

tolämpövuo on myös päiväntasaa
jan eteläpuolella poikkeuksellises
ti pohjoiseen.
Arktinen välimeri (AMS) muun
taa Atlantin pintavettä tiheäksi sy
vävedeksi: Pohjoiseen virtaava
lämmin pintavesi jäähtyy Pohjois
Atiantilla ja osa siitä saavuttaa
Arktisen välimeren. Sieltä se palaa
etelään kylmänä ja tiheänä vetenä,
joka ylittää Tanskansalmen kyn
nyksen ja vajoaa Pohjois-Atlant
tim. Tämä raskas ylivirtausvesi

uudistaa valtamerien syvää vettä.
Raskasta ylivirtausvettä muodos
tuu eniten Norjanmerellä sekä
jään ajoittain peittämillä Grönlan
ninmeren ja Islanninmeren keskisillä alueilla. Tiheitä vesimassoja
syntyy myös matalilla arktisilla
reunamerillä jäätymisen yhtey
dessä, kun jäästä vapautuu run
sassuolaista vettä.
Luoteis-Euroopan suhteellisen
lauha ilmasto johtuu suurelta osin
tästä veden lämpötila- ja suoAMS
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Tärkeimmät merivirrat ja
virtauspyörteet sekä vesi
massoien kulkureitit Eu
roopan subarktisilla menI
lä. /\/\/\/ kuvaa hori
sontaalista sekoittumista
vesimassojen välillä.

De mest belydande havs
strömmarna och cirkula
tiansvirvlarna, samt ut
bredningen av de vikti9aste vattenmassorna i de
nordiska haven. /\/\/\J
anger horisonteil bland
ning mellan olika vaifen
massor.
The main currents and cir
culation gyres and the
pathways of the major
water masses in the
Northern Seas. /\/\/\/
indicates honizontal mix
ing between different wa
ter masses.
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laisuuserojen aiheuttamasta poh
jois-eteläsuuntaisesta kiertoliik
keestä, sekä Atlantin ulottumises
ta kauas pohjoiseen.

Viileneekö Luoteis
Euroopan ilmasto?
Viime vuosikymmenenä Pohjoi
sen jäämeren jääpeite on ohentu
nut, Grönlanninmeren syväveden
muodostus heikentynyt ja Arkti
ARKTINEN VÄLIMERI
The Arctic Mediterranean Sea = the
Arctic Ocean and the Nordic Seas
(the Greenland Sea, the Iceland Sea
and the Norweqian Sea)

Merivirrat/Havsströmmar/Currents
WSC
West Spitsbergen Current
EGC
East Greenland Current
Irminger Current

74O

70

Vesimassat/Vattenmassor/Water masses
AW
RAW
AIW
AIW
PSW
PIW
AAW
uPDW
CBDW
EBDW
LSW
NEADW

62

58

40W

3O

2O

10

0.
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10E

Atlantic Water
Retutn Atlantic Water
Arctic Intermediate Water
Iceland Sea Arctic Intermediate Water
Polar Surface Water
Polar Intermediate Water
Arctic Atlantic Water
upper Polar Deep Water
Canadian Basin Deep Water
Eurasian Basin Deep Water
Labrador Sea Water
Northeast Atlantic Deep Water

.OOOOOOOOOOOOOOOOOOO..O........

sen välimeren välivesien suolai
suus sekä tiheys alentuneet. Muu
tokset viittaavat siihen, että Arkfi
nen välimeri tuottanee jatkossa ai
empaa enemmän kevyttä pinta
vettä. Lämpimämmässä ilmastos
sa, jossa ilmakehän vesihöyryn
kuljetus napoja kohti olisi suurem
paa, ylivirtausveden muodostus
voisi vähentyä ja valtamerten sy
vyyssuuntainen lämmönkuljetus
heikentyä. Mikäli näin käy, teo

OOO.OOOO....O..................

reettiset mallit ennustavat veden
virtauksen Atlantilta Arktiselle
välimerelle sekä lämmönsiirron
pohjoisnavalle heikkenevän dra
maattisesti. Tämä saattaisi viilen
tää Luoteis-Euroopan ilmastoa.

Atlantin oskillaation vaikutusta
kuvaa NAO-indeksi, joka on ver
rannollinen talviaikaiseen ilmanpaine-eroon Azoreiden ja Islannin
välillä. Positiiviseen indeksiin liit
tyy voimakkaita länsituulia, talvi
myrskyjen ulottuminen kauem
mas koilliseen sekä lämmin ja kos
tea ilma Luoteis-Euroopassa. Ne
gatiivisen NAO-indeksin aikana
Islannin matalapaine on vähem
män kehittynyt ja länsituulet si

Tutkijoilla vielä paljon
avoimia kysymyksiä
Ilmakehässä esiintyvän Pohjois-

jaitsevat etelämpänä ollen myös
heikompia. Luoteis-Euroopassa ja
sen merillä vallitsee kylmä ja kui
va ilma.
Keskimääräinen indeksi oli 1990luvulla voimakkaasti positiivinen.
NAO vaikuttaa tiheän veden syn
tyyn Luoteis-Euroopan merissä ja
syvävedestä odotettiin muodostu
van vähemmän tiheää. Tanskansalmen eteläpuolinen ylivirtausve
si olikin aiempaa kevyempää,
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VEINS

EU programmet VEINS, 19972000, koordinerades av IfM
Hamburg (Institut ftir Mee
reskunde der Universität Ham
burg) och 1$ institutioner från 8
länder bidrog till programmet.
Programmet bestod av samtidiga
bestämningar av transporterna
genom de fyra passagerna till de
nordiska haven; infiödet av
varmt Atlantvatten och utström
ningen av djupvatten över
Island-Skottlandryggen (1), ut
bytet mcd Norra Ishavet över
Barents Hav (2), och genom
Fram sund (3), samt utilödet av
tågsatint ytvatten, och av över
strömningsvatten (DSOW) ge
nom Danmarkssundet (4). De
skilda observationsprogrammen
sammankopplades av en modeil
sy ntes.
Havsforskningsinstitutets arbe
te koncentrerades till Danmarks
sundet. En 5 veckors expedition
mcd RV Aranda genomfördes
hösten 1997. Tillsammans mcd
IfM Hamburg och CEFAS Lo
westoft (The Center for Environ
mentat, fisheries and Aqua-cut
ture Sciences, Lowestoft, UKO)
genomförde Havsforskni ng
sinstitutet under programperio
den strömmätningar på den
Grönländska kontinentalslutt
ningen söder om tröskefn.
Jorden mottar energi från solen
vid låga breddgrader och åter
strålar den till världsrymden vid
höga breddgrader, och atmosfä
ren och oceanerna omfördelar
värmen från ekvatorn mot poler

Vatten- och energiutbytet mellan
Nordatlanten och Norra Ishavet
studerades i ett treårigt EU-program

na. Attanten är unik i det att dess
nettovärmetransport är riktad
mot norr, också söder om ekva
tom. 1 Nordatlanten avkyls det
norrut strömmande ytvattnet,
och den del som når det arktiska
medelhavet återvänder som kalit
“överströmningsvatten” mcd
hög täthet, vilket sjunker ned i
Nordatlanten, och förnyar djup
vattnet i världshaven. Som kom
pensation strömmar varmt ytvat
ten från Indiska Oceanen till At
lanten och fortsätter norrut över
ekvatorn. Denna giobala “Ter
mohalina Cirkulation” (THC)
och det faktum att Atianten
sträcker sig så långt norrut, är dc
största orsakerna till det förhål
landevis milda klimat som råder
i nordvästra Europa.
Dc viktigaste produktionsområ
dena för överströmningsvatten
är Norska havet, och dc tidvis
istäckta centrata delarna av
Grönlands- och Islandshaven.
Men också den kraftiga isbild
ningen och den därmed sam
manhängande utstötningen av
saltiake, som sker på dc grunda
arktiska bihaven, skapar vatten
massor mcd hög täthet.
Atmosfären transporterar vat
tenånga från tåga till höga
breddgrader. Denna tiliförsel av
färskvatten ökar stabiliteten och
hämmar djupkonvektionen i det
arktiska medelhavet (AMH). Ett
varmare klimat mcd en större
transport av vattenånga kan där
för minska produktionen av
överströmningsvatten, försvaga

den oceana viirmetransporten
och, paradoxalt, medföra ett kai
lare klimat i nordvästra Europa.
Istäcket i Non-a Ishavet har bli
vit tunnare, djupkonvektionen i
Grönlandshavet har försvagats
och mellanvattnen i dc nordiska
haven har lägre salthalt och tät
het än tidigare. AMH, den del av
Atianten som är belägen norr om
Grönland-Skottlandryggen, om
vandlar norrut strömmande,
varmt, atlantvattcn till djupvat
ten mcd högre täthet. Dc obser
verade förändringarna kan tyda
på att det arktiska medelhavet
håller på att förändras till att i
första hand produccra lättare yt
vatten. Tcoretiska modelter ger
vid handen att en växling från
djup- till ytvattcnbildning Ura
matiskt skullc minska inström
ningen av atlantvatten och den
oceana värmetransporten till
Arktis.
Den nordatlantiska oscillatio
nen (NAO) dominerar väderför
hållandena över Nordatlanten.
Dess status bcskrivs av NAO-in
dexet, som anger avvikeiscn från
rnedclskil lnaden vi ntertid mcl lan
lufttryckcn vid havsytans nivå
över Azorerna och över Island.
NAO+ kännetecknas av starka
västvindar, en kraftig nordostlig
utsträckning av vintcrstormarna
och varrn, fuktig luft över nord
västra Europa. Vid NAO— är
Iågtrycket över Island mindre ut
vecklat. Västvindarna är svagare
och deras maximum iiggcr Iäng
re söderut. Kati och torr tuft do
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minerar över nordvästra Europa
och dc nordiska haven.
NAO-indexct har mestadels va
rit starkt positivt under 9ltalet.
Vattenmassbildningcn i dc nor
diska haven påverkas av NAO,
och vatten mcd Jägre täthet bil
dades under den rådande NAO+
situationen. DSOW i Danmark
ssundet hade också lägre täthet
än tidigare, men volymtranspor
ten förblev densamma under
VEINS perioden. Atlantvatten
som avkylts 1 Norska havet och
återcirkulerat i Framsundet
(RAW) och arktiskt mellanvat
ten (AIW) biidat i Grönlandsha
vct, gay dc största bidragcn till
DSOW under VEINSO Tempera
turanomalier som obscrverats i
atlantvattnet väster om Svalbard
kunde identifieras i DSOW sy
dost om Grönland 3 år senare.
Dctta ger tidskalan för RAW, en
av dc många cirkulationsslingor
na för atiantvattnet i det artiska
medeihavet.
Det är inte möjiigt att från den
korta VEINS-perioden avgöra
om det, utöver dc förändringar
som kan härledas till variationer
1 NAO, också finns en bestående
trcnd av försvagad djupvatten
bildning, och om minskad djup
vattenbildning mcdför kailare
klimat i nordvästra Europa.
Kanske den nu rådande NAO+
situationen i och för sig är en
följd av ett giobait varmare Idi
mat.
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mutta virtaama pysyi samana.
Norjanmerellä viilentynyt Atlan
tin vesi (RAW) ja Grönlanninme
rellä syntynyt Arktinen välivesi
(AIW) muodostivat pääosan yli
virtausvedestä. Atiantissa lähellä
Huippuvuoria havaitut pintave
den lämpötilapoikkeamat tunnis
tettiin kolme vuotta myöhemmin
ylivirtausvedessä Grönlannin
kaakkoispuolella. Tämä kuvaa
Norjanmerellä viilentyneen Atian

tin veden (RAW) virtauksen ai
kaskaalaa.
Suhteellisen lyhyt tutkimuskausi
ei antanut vastausta siihen, onko
syväveden muodostus heik
kenemässä ja johtaisiko vähenty
nyt syväveden muodostus kylme
nevään ilmastoon Luoteis-Euroo
passa. Ehkä tällä hetkellä vallitse
va positiivinen NAO-tilanne on si
nällään seurausta maailmanlaajui
sesta ilmaston lämpenemisestä. i
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The EU programme VEINS,
1997-2000, was co-ordinated by
IfM Hamburg (Institut fur
Meereskunde der Universität
Hamburg) and involved 1$ insti
tutions frorn 8 countries. It con
sisted of simultaneous observa
tions of the exchanges through
the four passages to the Nordic
Seas; (1) the Atlantic inflow and
the deep outflow across the lee
land-Scotland Ridge; (2) the cx
changes with the Arctic Ocean
over the Barents Sea; and (3)
through the Fram Strait; (4) the
outfiow of low sai inity surface
water, and dense Denmark Strait
Overflow Water (DSOW)
through the Denmark Strait. The
different observational pro
grammes were tied together in a
rnodelting synthesis.
fIMR aetivities were concen
trated to Denmark Strait. A 5week cruise with Ry Aranda
vas carried out in the auturnn of
1997. FIMR tvas an equal part
ner with CEFAS Lowestoft (The
Center for Environmentat, Fish
eries and Aquacutture Sciences,
Lotvestoft, UKO) and IfM Ham
burg in maintaining a current
meter array at the Greenland
continental siope south of the
s iii throughout the programme
period.
The sea lee in the Arctic
Oeean has become thinner, the
deep conveetion in the Green
land Sea is reduced, and the in
termediate waters in the Nordic
Seas are less salme and less

Water and energy exchanges between
the North Attantic and the Arctic Ocean
were studied during a three-year EU programrne

dense than before. The Arctie
Mediterranean $ea (AMS), the
part of the Atlantic that lies
north of the Greentand-Scotland
Ridge, transforms northward
flowing warm Atlantic Water
into denser deep waters. The re
cent ehanges may indicate that
the AMS now is entering a state
that favours the formation of
less dense surface waters. Theo
retieai modeis suggest that a
shift from deep to surface water
production would drastically re
duce the inflow of Atlantic Wa
ter to the AMS, and the oceanic
heat transport to the Arctic.
Earth receives energy from the
sun at tow tatitudes and reradi
ates it to spaee at high latitudes,
and the atmosphere and the
oceans redistribute heat from the
equator towards the poles. The
Atlantic is exceptional in that its
net heat transport is towards the
north, also socith of the equator.
In the North Attantic iiorthwards
flowing surface water loses heat,
and the part that cnters the AMS
rcturns as cotd, dense “overffow
waters” that sink into the North
Attantic and eventually ventilate
the deep world ocean. in re
sponse warm surface tvater from
the Indian Oeean enters the At
lantic and continues northward
across the cquator. This giobal
“TherinoHaline Circulation”
(THC) and the faet that the At
tantic extends far to the north
are targely responsible for the
comparably mild ctimate of

north-western Europe.
The prineipat source areas for
overflow waters are the Norwe

gian Sea, and the intermittentty
iee covered eentrat Greenland
and Iceland Seas. But also the

excessive iee formation and cx
clusion of brine that oecur on
the shallow arctic shelves tead
to dense water formation.
The atmosphere also trans
ports water vapour frorn low to
high latitudes. This freshwater
input inereases the stability and
Iimits deep eonvection in the
AMS. A warmer elimate, with a
larger water vapour transport,
eould then reduee the dense wa
ter formation, weaken the THC

and, paradoxicaliy, iead to a
colder elimate in north-western
Europe.
The dominating weather pat
tern in the North Attantic is the
North Atlantic Oseiltation

(NAO). Its state is described by
the NAO mdcx, the deviation
from the mean differenee in
winter sea level air pressure be
tween the Azores and Ieeiand.
NAO+ is connected with strong

westeriy winds, a north-east
ward extension of the winter
storm aetivity, and warm, moist
air ovei north-western Eu rope.
For NAO the Icetandie Iow is
less pronouneed, and the wester
ly winds are weaker and loeated
further south. Colder and drier
air dominates in north-western
Europe and the Nordie Seas.
-

The average NAO mdcx was
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mostly high in the 1990s. The

formation of dense water forma
tion in the Nordic Seas is affect
cd by the NAO, and less dense
water was formed during the ob
served NAO+ situation. The
DSOW south of Denmark Strait
did become less dense, but the
volume flux remained the same.
Atlantie Water cooled in the
Norwegian Sea and recirculating
in the Fram Strait (RAW) and

Arctie Intermediate Water
(AIW) formed in the Greenland
Sea were the most prominent
eomponents of DSOW during
VEINS. Temperature anomalies
observed in the near surfaee At

Iantic Water west of Svalbard
eoutd he deteeted in the DSOW
off south-east Greeniand 3 years
tater, giving the time scale for
RAW, one of the many recircu
tation loops of the Attantie Wa
ter in the AMS.
It was not possibte, in the
short period spanned by VEINS,
to determine whether, in addi
tion to the variations attributablc
to the NAO, a long term trend of
reduced deep water produetion
exists, and if a weaker dense
water production vi11 lead to a
weaker THC, and to a colder cli
mate in north-western Europe.
Perhaps the present NAO+ situ
ation itself is a response to a
warmer gtobal climate.

Väitöskirjat 2000........................................
Mirja Leivuori

syvyyteen, mikä tasoittaa metalli
pitoisuuksia ylemmissä kerrostu
missa. Historiallisen kehityksen
arvioinnissa aiheuttaa ongelmia
myös iän määrittämisen vaikeus.
Pohjaan vajoavan aineen kerty
mänopeus on verrannollinen or
gaanisen aineksen määrään ja
vaihtelee eri merialueilla. Suo
menlahdella kertymänopeus on
noin 6 mm vuodessa, kun Pohjan
lahdella ainesta kertyy vain vajaat
2 mm vuodessa.

Sedimentti kertoo
ajasta
päästöjen pieneminen
näkyy etaWpitoisuuksissa

—

mpäristölle
haitalliset ras
kasmetallit ku
kadmj1h, elohopea ja lyijy
eliöiden kasvuun, li
sääntymiseen ja aktiivisuuteen.
Meressä metallit sitoutuvat ja kul
keutuvat orgaanisen aineksen, sa
ven, suifidien tai rauta-mangaani
hydroksidien kanssa. Joitakin me
talleja tarvitaan biologisissa pro
sesseissa, mutta metalliyhdisteet
voivat myös kertyä eliöihin ja hai
tata niiden elämää. Vain osa me
talleista kertyy paikallisesti pohja
sedimentteihin. Pohjan muuttues
sa hapettomaksi osa sitoutuneista
metalliyhdisteistä muuttuu liukoi
seen muotoon, vapautuu veteen ja
siirtyy takaisin ravintoketjuun.
?

Myös Itäisen Suomen
lahden metallikertymät
mitattiin
Metallien kertymistä Itämeren se
dimentteihin on tutkittu Pohjan
lahdella, viime vuosina myös Suo
menlahden ja Riianlahden aiem
min länsimaisilta tutkijoilta sulje
ftiilla alueilla.
Pohjanlahdella sedimenttien me
tallipitoisuudet alenivat pohjoises
ta etelään, Suomenlahdella vastaa
vasti idästä länteen. Perämeren
pintasedimenteissä on eniten elo
hopeaa, lyijyä ja arseenia. Myös
kadmiumia on paljon, vastaavia
pitoisuuksia löytyy Suomenlah
den itäosan sedimenteistä. Pohjan
lahden korkeat pitoisuudet johtu
vat alueen aiemmista teollisuus
päästöistä sekä kaukokulkeumas
ta sisämaan tekoaltaista ja soilta.
Nevajoen kuormitus on suurin

HaitaMisia aineita on joutunut Itämereen
1 900-luvun alusta lähtien teolhsuudesta
ja taajamista sekä kaukokulkeumana
ilmakehästä. Sedimenttiin kertyneiden ja
keriyvien metallien määrät vaihtelevat
eri merialueilla, samoin ravinnekiertoon
siirtyvän aineksen määrä.

metallien lähde itäisellä Suomen
lahdella. Kotkan edustan avome
ren sedimenteissä näkyvät myös
aiempi Kymijoen varren teollisuu
den suuri elohopeakuormitus.
Etenkin kadmium, lyijy, kupari ja
sinkki kulkeutuvat Itämeren syvil
le pohjille, jossa ne hapettomissa
oloissa kertyvät sedimentteihin
yhdessä orgaanisen aineksen
kanssa.

Sedimentin tietoja on
joskus vaikea tulkita
Metallien kertymisen historiaa tut
kitaan sedimenttipatsaista. Tehtä
vä on hankala, koska metallien
liikkuvuuteen sedimentissä vai
kuttavat monet tekijät kuten pH
ja hapetus-pelkistys-ominaisuu
det. Lisäksi pohjaeläimistö sekoit
taa pintakertymiä useiden sentfien

Venäjä

Suomi

Menneiden
vuosikymmenten
kuormitushuiput
näkyvät
Elohopean, kadmiumin ja lyijyn
maksimipitoisuudet ajoittuvat
Pohjanlahdella 1950-60 luvulle ja
Suomenlahdella 1970-80 luvuille.
Sen jälkeen pitoisuudet ovat alen
tuneet keskimäärin 40%. Arseeni
pitoisuudet ovat alentuneet eniten
Pohjanlahdella, mutta yhä edel
leen sen pintasedimenteissä näky
vät 1970-luvun runsas kuormitus
Ruotsin Rönnskärin metallisula
tolta.

Sedimenttiin sitoutuvan
metallikuonnituksen
määrä vaihtelee
Vuosittain metalleja kertyy eniten
Suomenlahden sedimenttiin. Ai
noastaan Perämerellä elohopean ja
sinkin kertymät ovat samaa
suuruusluokkaa. Riianlahden se
dimentit ovat metallikertymistä
puhtaimpia, vaikka kadmiumin ja
kuparin kertymät ovatkin lähes
Pohjanlahden luokkaa. Kadmiu
min, lyijyn ja mangaanin kerty
missä voi olla suuria eroja vuosien
välillä. Tutkittujen lahtien sedi
menttiin arvioidaan varastoituvan
vuosittaisesta metallikuormituk
sesta noin 70% lyijyä, 50% eloho
peaa, 40% sinkkiä, 30% kadmiu
mia ja 20% kuparia. Loppuosa

Elohopean levinneisyys pohjoi
sen Itdmeren pintasedimentissä.

Ruotsi

1

0.30
0.73 mg kg1
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förekojnsten av kvicksilver i
norra Ostersjöns ytsediment.
Distribution of mercury in the
surface sediments of the north
ern Baltic Sea.

(Kuva) Metallien vuosiifaiset ker
lymät pintasedimentteihin
Perämeren (PM), Selkämeren (SM),
Suomenlahden (51) ja Riianlahden
tRI) keriymäpohlilla.
Den årliga anrikningen av met
alled i ytsedimenten på ackumula
tionsboffnor i Boifenviken (PM),
Boifenhavet (SM), Finska viken (51)
och Rigabukten (RI).

Sinkki (t a1)

Lyijy (t a1)
Pb

7
SLI
50 %

305
SLfl
59 %•

Annual increment of metals in the
surface sediments of accumulation
bolloms in the Bothnian Bay fPM),
the Bothnian Sea fSM), the Gulf of
Finland (51) and the Gulf of Riga
(RI).

RL

255
PM
30 ¾

1

1118

I(oncentrationen av tungmetaller i norra
Ostersjöns sediment vittnar om gångna ti
dersförhåtlanden och om minskad belast
ning under de senaste åren

10%
8%

kiertää lahtien sisäisissä biogeoke
miallisissa prosesseissa tai kulkeu
tuu veteen liuenneena ja kolloidi
muodossa lahtien ulkopuolelle.
Sedimenttiin varastoituneiden ai
nemäärien tunteminen on tärkeää
arvioitaessa takaisin veteen siirty
vien yhdisteiden määrää esimer
kiksi pohjan happitilanteen muut
ftiessa.
LJ

Generelit sett minskar metalihalter
na från norr till söder i Bottniska
viken och från öster till väster i
Finska viken. 1 Rigabukten var för
deiningen enhetiigare, med endast
svagt förhöjda koncentrationer i de
djupaste ackumulationsbottnarnas
sediment. De högsta kvicksilver
bly- och arscnikhaltcrna hittas i
Bottenvikens ytsediment. Detta he
ror närmast på tidigare stora in
dustriutstapp och fjärrtransport från
regleringsdatnmar samt myrutdik
ningar. Nevafioden och Kymmene
älv är de största belasttiingskällor
na i östra Finska viken. Maximihat
tertia av kvicksilver, kadmium och
bly härstammar 1 Bottniska viken
från 1950—1960-talen och i Finska
viken från 1970—1980-talen. Däref
ter har halterna mestadeis minskat,
1 medeltal mcd 40 %. 1 Bottniska

LÄHDE:
Leivuori, M. 2000: Distribution and accu
mulation ot metals in sediments ot the
northern Baltic Sea. Contributions /
Finnish lnstitute ot Marine Research, 2.—
Diss., Universily ot Helsinki, Faculty ot Sci
ence. —43s. + 6 artikkelia.
—

viken har arsenikhalterna ininskat
nästan mcd hälften. Den årliga ac
kumulationen av metaller är störst i
Finska viken. Endast i Bottenviken
ansamlas kvicksilver och zink i
nästan samma takt. 1 Rigabukten är
den årliga ackumulationen gene
rellt sett liten, frånsett kadrnium
och koppar, vilka ackumuleras näs
tan lika snabbt som i Bottniska vi
ken. Av den totala årliga tungme
tallbelastningen lagras uppskatt
ningsvis 70 % av blyet, 50 % av
kvicksilvret, 40 ¾ av zinken, 30 %
av kadmiumet och 20 ¾ av kop
parn i dc undersökta vikarnas bot
teiisedirnent. Resten cirkuterar i vi
karnas inre biogeokerniska proces
ser eller transporteras delvis i löst
eller kolloidal form ut från dessa
vikar.

Concentrations of heavy metais iii the sedi
ments of the northern Baltic Sea describe
past conditions and detect recent decreasing
trend in metal loads
The spatial distribution of the met
ais show a general decrease from
north to south in the Gtilf of Both
ola, and from east to west in the
Gtilf of Finland. In the Gulf of
Riga the distribution is ;nore uni
form, with only stightly higher
concentrations iii the sediments of
the deepest accttmttlation bottorns.
The highest concentrations of mer
cury, lead and arsenic are fouiid in
the surface sediinents of the Both
nian Bay. They are mainly caused
by earlier large industrial dis
charges and remotc transport from
reservoirs and wetland draining. lii
the eastern Gulf of Finland, the
rivers Neva and Kymi are the
biggest sources of metal contami
nation. The highest concentrations
of mereury, cadmium and lead are
from the 1950—1960’s in the Utilf
ofBothnia and the 1970—19X0’s in
the Gulf of Finland. Subsequentl,
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the concentrations have mostty dc
creased, on average by 40 %. lii the
Gulf of Bothnia, arsenic concentra
tions have decreascd atmost by
half. The annual accumulation of
metals is highest in the Gulf of Fin
land. Only in the Bothnian Bay
mercury and zinc accumulate at al
most the same rate. In the Gulf of
Riga antillal metal accumttlation is
generally low, excepting cadmium
and copper, which accumulate al
most at the same rate as in the Gtilf
of Bothnia. Of the yearly total
heavy metal load approximately
70% of the lead, 50 % of the mer
cury, 40 % of the zinc, 30 % of the
cadrnium and 20 % of the coppcr is
depositcd in the sediments of the
gtilfs. The rest circulatcs in biogeo
cheinical processes within the gulfs
and will cventually he transportcd
otit of the gulfs, partly in dissolved
or colloidal fortn.
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paana vesipat
aassa elävät
bakteerilajit
muodostavat bakteeriplanktonin.
Ne ovat toisenvaraisista eliöitä eli
käyttävät liuennutta eloperäistä
ainetta energian ja soluhiilen läh
teenään. Bakteerien tarvitsemaa
eloperäistä hiiltä vapautuu run
saasti esimerkiksi kuolevasta levä
biomassasta. Leväkukinnan hajo
tessa muodostuva mikroympäris
tö suosii bakteerien kasvua: solu
jen jakaantuminen kiihtyy ja luku
määrä kasvaa nopeasti.

Q)

Vedessä on bakteereja
eniten loppukeväästä
tai atkukesästä
Bakteerisoluja on käytännöllisesti
katsoen aina muutama miljoona
millilitrassa merivettä. Aihaisim
millaan solulukumäärä on yleensä
kylmässä vedessä planktisen kas
vukauden ulkopuolella eli talvel
la. Eniten bakteerisoluja on kasvi
planktonin kevätkukinnan jälkeen
ja esimerkiksi sinileväkukinnan
hajoamisvaiheessa.

Itämeren

bakteeriplanktonin
..
menestystekiiat
veden lämpötila ja
iuenneet
Bakteerit palauttavat ravintoketjuista jo
ravi nteet
kertaalleen menetenyä ainetta takaisin
—

kiertoon. [evien kevätkukinnan jälkeen
riittää bakteereille runsaasti syötävää.
Pelkästään solulukumääriä tar
kastelemalla voisi luulla bakteeri
yhteisön olevan melko samanlai
nen ympäri vuoden. Näiden toi
senvaraisten eliöiden tuotanto
vaihtelee kuitenkin vuoden ku
luessa sekä vuosien välillä. Bak
teeriplankton noudattaa samanta

paista vuotuista kiertoa kuin kas
viplanktonldn.
Ei ole vaikea arvata, että baktee
riplanktonin määrää ja toimintakykyä säätelevät eri tekijät kesällä
ja talvella. Myös vuosien väliset
erot ympäristöoloissa vaikuttavat
bakteerien menestykseen vesieko

LAIDUNNUSKETJU
ELÄINPLANKTON
KASVIPLANKTON
(PERUSTUOTANTO)

\pedot

Meren laidunnusketussa bakteerit
ovat osa ns. mikrobisilmukkaa: si
toessaan liuennufta eloperäistö ai
nesta ne muodostavat uutta bio
massaa, lota bakteereita syövät
eliöt käyttävät ravintonaan (kaa
vio K. Kivi ja H. Kuosa).
1 havets näringskedja är bakterier

na en del av den s.k. mikrobögian
(-loopen). De omvandlar lösta or
ganiska ämnen till ny biomassa,
vilken bakterieätande organismer
använder som föda (diagram K.
Kivi och H. Kuosa).

In the grazing chain of the sea,
bacteria form a pari of the so cal
Ied microbial Ioop. By assimilating
dissolved or9anic substances they
form new biomass which can be
used as food by bacterio-eating
organisms (diagram K. Kivi and H.
Kuosa).

TOISENVARAISET
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systeemissä.

Lämpötila ja auringon
säteilyn määrä
ratkaisevia
Planktisten eliöiden esiintymistä

Meriveden bakteereita kuvattuna
epifluoresenssimikroskoopin kaut
ta.
Epifluoresensmikroskopbild av
bakterier 1 havsvattnet.
Bacteria seen in sea water using
epifluorescencemicroscopy.

säätelevät useat tekijät, jotka myös
vaihtelevat kasvukauden kulues
sa. Säätelevien tekijöiden vaihtelu
on selvintä tuottavan vuosipuolis
kon ja talven välillä.
Fysikaalisista tekijöistä tärkeim
mät ovat valo ja lämpötila. Vesipatsaan kerrostuminen keväällä
luo suotuisat valo-olosuhteet kas
viplanktonin kevätkukiimalle. Ke
väällä, kun vesi on vielä kylmää,
bakteeriplanktonin tuotanto on
riippuvainen kevätkukinnasta va
pautuvista yksinkertaisista elope
räisistä hiiliyhdisteistä. Jos kasvi
plankton ei muodostaisi kevätku
kintaa ei bakteeriplanktonin tuo
tantohuippuakaan syntyisi.
Veden lämpeneminen edesaut
taa bakteerituotannon kasvua.
Lämpimässä vedessä solujen pe
rusaineenvaihduntaan kuluu vä
hemmän energiaa, jolloin osa voi
mavaroista voidaan suunnata mo
nimutkaisempien hiiliyhdisteiden
pilkkomiseen.

Bakterieplanktonet och
regieringen av dess tillväxt

kesällä planktinen bakteeriyhteisö
pystyy ylläpitämään korkeaa tuo
tantoa, vaikka tarjolla on vain ra
joitetusti epäorgaanisia ravinteita
ja niistä on kilpailemassa muitakin
planktoneliöitä.

Mitt på sommaren och tidigt på
hösten var de viktigaste pri
märproducenterna i kustvattnen
vid mynningen till Finska viken kvävebegrönsade picop
lanktiska aiger. På sommaren
gynnades också bakterieplank
tonet av kvävetillsatser, medan
det på hösten verkade begrän
sas av lättiligängiiga kotkällor.
En förhöjning av temperaturen
följdes av ökad upptagning av
tyinidin och snabbare tiilväxt
hos det kaila vattnets bakterie
planktonsamhälle. På v intern
regierades bakteriepian ktonet
frärnst av temperaturen, men
tiilsatser av ett lätt användbart

Bakteerit kierrättävät

BakteereiUe riittävät
vähätkin ravinteet

Bakteerit ovat tärkeä osa plank
tonekosysteemiä. Planktisia bak
teereja käyttävät ravintonaan lä
hinnä siimaeliöt ja jossain määrin
myös ripsieläimet. Hajoaviin kas
viplanktonsoluihin ja muihin par
tikkeleihin kiinnityneet bakteerit
saattavat puolestaan joutua eläin
planktonin ravinnoksi.
Pääsääntöisesti bakteerit ovat
osa ns. mikrobisilmukkaa. Ne sito
vat liuennutta eloperäistä hiiltä
soluihinsa ja muodostavat jakau
tuessaan uutta biomassaa, jota
bakteereita syövät eliöt käyttävät
ravintonaan. Bakteereiden keskei
sin tehtävä planktisessa ekosystee
missä onkin palauttaa jo kertaal
leen menetettyä energiaa takaisin
kiertoon.

Bakteeriyhteisön elämään tuotta
vassa vesikerroksessa vaikuttavat
kemiallisista säätelytekijöistä kes
keisimmin ravinteet. Kun epäor
gaanisia ravinteista, lähinnä ty
pestä ja fosforista, on pulaa myös
bakteeriplanktonin tuotanto on
pientä. Bakteeriplankton pystyy
kuitenkin sitomaan ravinteita hy
vinkin aihaisina pitoisuuksina.
Bakteerituotannon huippu voi siis
muodostua keväällä, kun kasvi
plankton ei enää pysty hyödyntä
mään vähäisiä ravinteita. Myös

Lähde:
Autio, R. 2000: Studies on bacterioplankton
in the Baltic Sea with special emphasis on
the regulation ot growth. Walter and An
dre de Nottbeck Foundation scientific re
ports, No. 19.— Diss., University ot Helsin
ki, Department ot Ecology and Systematics.
—34 s. + 5 artikkelia.

substrat förstärkte den höjda
temperaturens inverkan. Under

kallvattensperioden kunde en
bart substrattiilsater inte öka
bakteriernas tillväxthastigheter.
Också under varmvattensför
håltanden stimulerades bakte
rieptanktonet av temperaturer
över dem. som rådde in situ. En
sänkning av temperaturen mera
än några få grader under in
situ-nivån ledde alitid titi en
mi nskning i bakteriernas till—
växthastigheter. Tidigt på våren
förstärkte tii lsatser av oorganis
ka näringsämnen effekten av
förhöjd temperatur.

Bacterioplankton and
the regutation of its growth
In the rniddle of the summer
and in early autumn, the main
primary producers in the coas
tai area at the entrance to the
Gulf of Finland were nitrogen
lirnited picopianktonic algae. In
stimmer also the bacterioplank
ton beiiefited from nitrogen ad
ditions, but seemed to he liini
ted by readily usable carboii
sources in autumn. A tempera
ture rise was followed by incre
ased thyrnidine incorporation
and acceterated growth of the
cold-water bakterioptankton
community. In winter, the
bacterioplankton was primariiy
regulated by temperature, but

—
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additions of a readily utilizable
substrate strengthened the ef
fect of increased temperature.
During the cold-water peric)d
substrate additions were not ah
le to increase bacterial growth
rates on their own. In warm
water conditions the bacterio
ptankton tvas also stitnulated
by temperatures above those in
situ. By decreasing the ambient
temperature more than a few
degrees beiotv the iit sitti level,
a decrease in bacterial growth
rates vas always seen. Early in
spring. additions c)f inorganic
nutrients strengthened the ef
fect of raised temperature.

.....................‘riiitöskirjt t 2000......................
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Merivirtojen ja -jään
liikettä sevitettiin Itämerellä,
Atlantilla 10 Weddellinmerellä
Tutkimuksessa hyödynnettiin säähavain
tojen ja -maMitulosten oheMa jään peittä
vyys- ja paksuustietoja. Näin voitiin tar
kastella meri jään liikkeen voimatasapai
noa sekä siihen vaikuttavien tekijöiden
keskinäistä suhdetta. Tulosten perusteella
arvioitiin myös jään liikemallien paikkan
sapitävyyttä Itämerellä osana BASIS
hanketta.
erten
,virtauk
sia ja
merijään liikettä tarkasteltiin käyt
täen laajaa havaintoaineistoa. Sen
ytimen muodostivat avoimeen
mereen tai jäälautoille asennettu
jen poijujen mittaukset Itämerellä,
Pohjois-Atiantilla ja Weddellin
merellä, Etelämantereella. Tutki
musretkikuntien asentamat poijut
ajelehtivat merivirtojen ja jäälaut
tojen mukana lähettäen satelliit
tien kautta paikkatietoa ja sääha
vaintoja Merentutkimuslaitoksel
le. Virtausten ja jäälauttojen liike
nopeudet ja —suunnat laskettiin ja
tuloksia verrattiin tuuleen.
Merijään liikettä mallinnettiin
numeerisilla malleilla, joissa käy
tettiin eri tavoin laskettuja ilmake
häpakotteita sekä sääennustetieto
ja ja merivirtausarvioita.

Poijujen ajopurje
maaraa
mittaussyvyyden
Avovesipoijujen ajopurjeiden irto
aminen vaikuttaa poijujen liikkee
seen. Tutkimuksissa löydettiin

Merimeteorologinen avovesipoiju.
En havsmeteorologisk boj för öp
pet vaifen.
A meteorological buoy for open
water

tuulesta riippuvia tekijöitä, joista
pystyttiin päättelemään milloin
vedenalainen ajopurje oli irron
nut. Ajopurjeen avulla voidaan
määrätä millä syvyydellä poiju
seuraa virtausta, mutta vioittues
saan poiju ei enää mittaa haluttua
liikettä.
Tuuli oli yleisesti tärkein poiju
jen liikettä selittävä tekijä, mutta
etenkin rairnikkoalueilla vaikutta
vat myös meren perusvirtaus,

vuorovesi ja jään sisäinen jännitys.

Erityyppisten tietojen
yhdistäminen paransi
mallituloksia
Tuulen määrityksen luotettavuus
korostuu avomerellä: siellä sen
vaikutus meri jään liikkeeseen ja
virtauksiin oli suurin. Kuitenkin
juuri avomerellä tuulihavaintoja
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on yleensä vähiten, mikä lisää
määrityksen epävarmuutta. Meri
virtojen ja merijään yleinen liike
pystyttiin kuitenkin mallintamaan
tyydyttävästi nk. geostrofisten
tuulien avulla. Ne voitiin määrit
tää kaikille tutkituille merialueille.
Ydistämällä havainnoista ja nu
meerista malleista saadut tiedot ja
tekemällä vertailuja, voitiin paran
taa meri- ja ilmakehämallien tu
loksia.
Ci
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Trajektorierna för det öppna vat
tnets bojar i Kvarken (tjocka linjer)
och de mest närliggande meteorol
ogiska observationsstationernas
positioner (j) (UUM = Uppsala uni
versitets vädermast, 3335 = Ham
burgs universitets väderboj). DIup
kurvorna med 20 m intervail har
utmärkts med gråa streckade lin
jer.

63° 30’

Trajectories for the open-water
buoys in the Quark of the Gulf of
Bothnia (thick lines) and the posi
tions of the closest meteorological
observation stations (j) (UUM = the
weather mast of Uppsala Universi
ty, 3335 = the weather buoy of
the Universily of Hamburg). Depth
contours at 20 m intervais have
been indicated with grey dashed
lines.

63° 00’

Ocean currents and sea ice motion in the
Baltic Sea, the Atlantic and the Weddell Sea

Havsströmmarnas och havsisens rörelser
på Ostersjön, Atianten och WeddeUhavet
Havsströmmarnas och havsi
sens rörelser undersöktes rned
hjäip av drivbojars trajektorier
på Ostersjön, Nordatlanten och
Weddellhavet i Antarktis. Des
sutom utnyttjades meteorolo
giska observationer och model
ter, samt data rörande isens
tjocklek och koncentration.
Förhållandet meilan vind och
drift gavs speciell uppmärk
samhet. Driften drevs ofta pri
märt av vinden, men i kustnära
förhålianden med kraftiga
strömmar, rörelser betingade av
tidvatten och inertia samt i när
varo av inre spänningar 1 havsi
sen, var beroendet av vinden
reducerat. Vid drift 1 öppet vat
ten kunde det hända, att bojens
drivsegel tappades. Detta up
penbarades genom modifier
ingar i förhållandet mellan vind
och drift. För övrigt antogs för
äiidringar i förhållandet mellan
vind och drift bero på föränd

Pohjanlahden Merenkurkun
avovesipoijujen kulkureitit (paksut
viivat) ja lähimpien meteorologis
ten havaintoasemien sijainnit (o)
(UUM = Upsalan yliopiston sää
masto, 3335 = Hampurin yliopis
ton sääpoiju). Syvyyskäyrät 20
metrin välein on merkitty harmain
katkoviivoin.

ringar 1 driftens egenskaper och
sålunda avslöja information om
rörelsens momentbalans. Hav
sisens rörelser simulerades mcd
olika typer av vinddata. Vikten
av att ha noggranna värden för
vindbelastningen framkorn tyd
ligt ur driftrnodellen framför
alit i icke kustnära omgivning
ar. Simulationer baserade på
den observerade vinden vid ha
vsytan stämde allmänt sätt väl
överens mcd simulationer, som
utgick från den geostrofiska
vinden, härledd ur analyser av
tufttrycket genom maternatiska
modeller. När driften simulera
des med stor vindbelastning,
soin hade parametriserats mcd
olika metoder, gay den bästa
metoden signifikant bättre re
sultat utanför kustzonen. Jäm
förelser mel tan dc observerade
och modellerade rörelserna för
bättrade de atmosfäriska och
oceaniska modellernas resultat.

Ocean currents and sea-ice mo
tion were studied on the basis
of drifter trajectories in the
Baltic Sea, in the northern
North Atlantic, and in the Wed
dcli Sea, Antarctic. Ädditional
ly, rneteorological observa
tions, output frorn meteorologi
cal modeis, and ice thickness
and ice concentration data were
utilized. The relationship be
tween the wind and the drift
tvas particu larly investigated.
The drift was often prirnarily
driven by the wind, but in
coastal conditions of strong
currents, tidal and inertial mo
tions, and in the presence of in
ternal sea-ice force, the wind
dcpendence vas reduced. In the
case of open water drift, the oc
currences of drogue tosses
were determined fro;n modifi
cations in the wind-drift rela
tionshi p. Otherw ise, changes in
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the wind-drift relationship were
assurned to follow froni
changes in the drift characteris
tics and thus revealing informa
tion about the momentum bal
ance of the motion. Sea-ice
motion vas simutated with var
ious wind data. The general
agreement was good between
simulations based on the ob
served surface wind and simu
lations based on the geostroph
ic wind, derived frorn air pres
sure analyses of numerical
modeis. When the drift was
simulated with high wind stress
parameterized in various meth
ods, the best method produced
significantty better simulated
ice drift outside the coastal
zone. Co;nparisons between the
observed and niodelied motions
improved the outcorne from at
mospheric and oceanic models.

Tutkimus ta...................................................
Kimmo Kahmo
..

..O

Itameren paivittainen
aaHokkoennustus
siirtyy uuteen aikakauteen
O

..O

Pä ivittä iskäyttöön otettava kytkeity ilma
kehä-aaltomalli tulee parantamaan Itä
meren aaltoennusteiden tarkkuutta. Näin
käy varsinkin Itämeren keskiosissa, jossa
aallokko on ankarinta.

Aalto- ja ilmakehämalli
käyvät nyt samaan
tahtiin
Ilmkehämallin hilakoon pienemi
nen 55 kilomefristä 22 kilometriin
oli ratkaisevan tärkeää. Jotta Itä
meren lahtia voitaisiin kuvata riit
tävän tarkasti aallokon ennusta
mista varten lilla ei saa olla 22 ld
lometriä suurempi. Ilmakehämal
lin ja aaltomallin mittakaavojen
välisen kuilun poistuminen mah
dollisti aaltomallin kytkemisen
suoraan ilmakehämalliin, ilman
interpolaatiovirheiden lisäänty
mistä. Uutta on, että kyketyssä
mallissa vuorovaikutus aalto- ja ii
makehämallien välillä tapahtuu
kahden minuutin välein. Vanhoil
le aaltomalleille tyypillinen virhe,
tuntien aikasiirtymä aallokon to
dellisen ja ennustetun kehityksen

urooppalaisen yh- 1 koska ennusteet eivät olleet täällä
teistyön tuloksena hyviä. Syynä ennusteiden heik
‘va1mistui 1990-lu kouteen oli Itämeren pieni koko ja
vun alussa ns. kolmannen suku monimutkainen muoto.
polven aaltomalli, joka sai nimek
Merentutkimuslaitos on tähän
seen WAM (=WAve Model). Se on asti tehnyt päivittäisennusteita
ollut jo pitkään käytössä Euroo voimakkaasti yksinkertaistetulla,
pan sääkeskuksessa kattaen maa Itämeren oloihin räätälöidyllä aal
pallon valtameret. Merentutki tomallilla. Tämä aaltomalli on ra
muslaitos sovelsi mallin Itämerelle kennettu ottamaan joka pisteessä
1990 luvun alkupuolella. Mallia ei yksilöllisesti huomioon aaltojen
kuitenkaan voitu ottaa käyttöön, kasvuun ja vaimenemiseen vaiq

kuttavat tekijät. Kyseinen malli
onkin aikaisemmin ollut Itämeren
erityisoloissa ylivoimainen WAM
malliin verrattuna. Sen paranta
mismadollisuudet ovat olleet kui
tenldn varsin rajalliset.
WAM-malli kuvaa meren aal
lokkoa fysikaalisesti oikeammin ja
siksi sen kehittämismahdollisuu
det ovat suuremmat. Tätä etua ei
vain aikaisemmin ole voitu hyö
dyntää. Vaikeudet on nyt voitettu.

O

I.

4.

n

,t.

Kytkelyn ilmakehä-aaltomallin
laskema merkitsevä aallonkorkeus ja aallokon suunta
30.1.2000 UTC. Kuvassa val
koisella merkilyt alueet ovat

-

3

-
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Signifikant våghö[d och -rikt
ning den 30.1.2000 UTC be
räknade med den kopplade
WAM-HIRLAM modellen. De
vita områdena på kartan är
15.

Significant wave height and
wave direction on 30.1.2000
UTC hindcasted by the cou
pled WAM-HIRLAM model.
White areas on the map are
ice.
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Laskettu (sininen viiva) la mitattu
aallonkorkeus Pohjpisella Itä
merellä tammikuussa 2000.

välillä, on pienetynyt kun mallien
aika-askeleet ovat nyt samat.
Myös meren jää huomioidaan
mallissa aikaisempaa paremmin.

Sigq.ifikant våghöjd i norra egentii
ga Ostersjön i januari 2000, upp
mäfi och beräknad med den kopp
lade WAM-HIRLAM modellen.

Aaltokon ja ilmakehän
kytkentä
Tulevaisuutta ajatellen on ehkä
tärkeintä se, että uusi malli on en
simmäinen päivittäiskäyttöön
otettu kytketty ilmakehä-aalto
malli Itämerellä. Tuuli ei vain kas
vata aaltoja vaan aallot myös vai
kuttavat tuuleen ja kytkettyssä
mallissa tämä otetaan huomioon.
Toistaiseksi aallokon vaikutus ii
makehään tunnetaan huonommin
kuin tuulen vaikutus aallokkoon.
Mainingin vaikutuksesta ilmake
hään ja ennen kaikkea merelliseen
rajakerrokseen on kuitenkin saatu
viime aikoina yhä selvempää
näyttöä. Asiaa tutkitaan kenttäko
kein muun muassa Itämerellä
Upsalan yliopiston, Miamin yli
opiston ja Merentutkimuslaitok
sen yhteisissä tutkimuksissa.
Näissä on todettu, että laskevan
tuulen aikana aaltojen vaikutuk
sesta ilmavirta joutuu joskus kuin
kuulalaakereille eikä kitka jarruta
sitä kuten tavallisesti. Parhaatkaan
nykyiset kytketyt mallit ei vielä
kykene mallittamaan näitä ilmiöi
tä oikeilla tavalla. On odotettavis
sa, että kun mainingin vaikutukset
onnistutaan oikein mallittamaan,
aallokon vaikutus ilmakehään on
vielä huomttavasti suurempi kuin
mitä se on nykyisissä malleissa.
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Vågor och vind påverkar varand
ra. Vanligtvis är vinden svagare
nöra havsytan. Men när en Iätt
bris drar fram över en stark dy
ning kan situationen vändas om.
Della fenomen har ännu inte beak
tats i de existerande kopplade at
mosfär vind-modellerna. Univer
siteten i Uppsala och Miami och
Havsforskningsinstitutet studerar
tillsammans sambandet mellan vå
gornas och vindens rörelser.
-

Waves and wind interact with
each other. Usually the wind is
weaker near the sea surface.
When a Iight breeze blows ovet
strong swell, however, the situa
tion may be reversed. This phe
nomenon is notyet included into
existing coupled atmosphetic
wave modeis. The Univetsities of
Uppsala and Miami, and the
Finnish lnstitute of Marine Re
search ate jointly studying the cou
plin between the waves and the
-

airflow.

A coupled atmosphere wave model
for the Baltic Sea

—

egentiiga Ostersjön, som har
det strängaste vågklimatet.
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Myös aallot vaikuttavat tuuleen ei
kä vain tuuli aaltohin. Ilmakehän
ja aallokon välistä kytkentää tutki
taan kansainvälisena yhteishan
keena myös Itämerellä.

En kopplad atmosfär vågmodell
för Östersjön
Den kopplade HIRLAM
WAM atmosfär-vägrnodel
len har tillämpats i Oster
sjön. Båda modellerna an
vänder samma 22 kilometers
gitter och 2 minuters tidsin
tervali. Detta har förbättrat
modellens funktion speciellt
i dc centrala delarna av
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Significant wave height hindcasted
by the coupled WAM-HIRLAM
model and measured wave height
in the northern Baltic Proper in
January 2000.

—

förändringar i våghöjden

The coupled atmosphere
wave HIRLAM-WAM mod
ei has been implemented in
the Baltic Sea. Both modeis
use the same 22 km grid and
the same 2 minutes time
step. This has improved the
model’s performance espe
cially in the central part of
the Baltic Proper, where the
wave climate is severest.
Time delays between ob
served and predicted wave

has minskat som ett resultat
av det kortare koppiingsin
tervailet. Modellen kommer
att vara i bruk år 2001. För
att ytterligare förbättra den,
fortsätter forskningen i

koppiingen mellan vägor
och vind (se biiden ovan)
som ett gemensamt projekt

Tidsförskjutningarna meilan

mellan Uppsala universitet,
University of Miami och

observerade och beräknade

Havsforskningsinstitutet.
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height changes have heen

reduced by the short cou
piing time. The model wiIl
be operationai in 2001. To
improve the model, research
on the coupling between
waves and wind (see the fig
ure above), continues as a
joint project between the
University of Uppsala, the
University of Miami and the
Finnish Institute of Marine
Research.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO tt(tkII1IUStUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4

Tapani Stipa

Leväkukinnat,
merten pilvet
meren ilmakehän välillä
on monia yhtälä isyy ksiä

-

Liikettä kuvaavat yhtä löt ovat oleellisesti
samanlaisia meressä la ilmakehässä.
Onkin luonnollista, että näissä elemen
teissä ilmenee samoja piirteitä. Samankaltaisuudet tulevat hyvin esiin
meren sisäisten prosessien
syn nyttä m ssä
pyörteissä.

ilmakehän pyörteet
näkyvät sääkartoilla
matala- ja kor
keaaineina, säähäiriöinä. Ne kul
jettavat ilmamassoja tasoittaen na
pa-alueiden ja tropiikin välisiä
lämpötilaeroja. Ilmastomme
olisikin kovin erilainen, jos
sen pyörteet olisivat
heikompia.
Säähäiriöt
syntyvät
lähin-

(0

nä napojen ja päiväntasaajan väli
sistä tiheyseroista: lämmin ilma
on kylmää kevyempää. Meressä
tiheyseroja aiheuttaa lämpötilan
lisäksi suolaisuus. Itämerellä suo
laisuus on yleensä tärkein ti
heyserojen aiheuttaja. Rannikolle
soljuvien jokivesien ja Tanskan
salmista tunkeutuvan suolaisen
valtameriveden vastakkaiset vai
kutukset ylläpitävät Itämeren suo
laisuuseroja.

Meren pieniä pyörteitä
on vaikea havaita
Pyörteiden syntymekanismit tun
netaan hyvin: häiriöt perusvir
tauksessa lähtevät tietyissä tilan
teissa kasvamaan imien virtauk
sen liike- tai potentiaalienergiaa it
seensä. Aallonpituus, jolla häiriö
kasvaa voimakkaimmin, määrää
syntyvän pyörteen koon.
Ilmakehässä keskileveysasteiden

t
Virtaus- ja tiheyskentän epävakaus synnyttää pyörteitä. Ilmakehässä (a)
ne havaitaan Meteosat-satelliitin tallentamina vesihöyryn pitoisuuksien
eroina (© EUMETSAT/Dundee Satellite Receivin9 Station), Itämeren pyör
teet (b) näkyvät parhaiten laaloista sinileväkukinnoista otetuissa satelliit
tikuvissa (NOAA) (© Tukholman Yliopisto, maantieteen laitos)

Instabiliteter i strömninqs- och täthetsfältena orsakar virvlar. 1 atmosfären
(a) framträder de i satellitoliservationer som variationer i koncentrationen
av vq#enån9o (© EUMETSAT/Dundee Satellite Receivin9 Station, medan
de i Ostersjön iydliqast syns i satellitbilder av ytansamlinar av blå9rönalger (NOAA-satelliten, © Institutionen för naturgeogtah, Stockholms
universitet).
lnstabilities in the velocity and density fields generate eddies. In the atmo
sphere fa) they may be detected in satellite observations of water vapor
(© EUMETSAr/Dundee Satellite Receiving Station), in the Baltic Sea (b
they are seen most clearly in sateltite images of large surface accumu a
tions of cyanobacteria (the NOAA satellite, © Department of Physical Ge
ography, Universily of Stockholm).
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Virvlar bildade i numeriska mod
eller: (a) en atmosfärmodell omfat
tande hela jordklotet (vaftenånga i
NCAR CCM3-modellen, (b) en
förenklad oceanmodel i förhållan
den som motsvarar kustvaftnen i
Finska viken (ytströmmar och
salinitet i MIT GCM-modellen).
Virviar biidas böde i hovet och at
mosfären på motsvarande sätt
som efi resultat av intern olinearisk
dynamik1 men de är av mycket oli
ka storlek.

E

-

1

>

Numeeristen mallien synnyllämät
pyörteet: fa) ilmakehämalli koko
maapallolle (vesihöyry NCAR
CCM3 -mallissa), (b) merimalli
Suomenlahden rannikkoa vas
taavissa oloissa (pintasuolaisuus ja
virtaus MIT GCM -mallissa). Pyör
teet syntyvät ilmakehän ja meren
samankaltaisen epälineaarisen
sisäisen toiminnan seurauksena,
mulla ne ovat hyvin erikokoisia.

c’

1 .J

Eddies generated by numerical
models: (a) a giobal atmospheric
model (water vapor in the NCAR
CCM3 model), (b) a simplified
ocean model in conditions that cor
respond to the coastal Gulf of Fin
land (surface currents and salinity
in the MII GCM model). Eddies are
9enerated by essentially the same
internal non-linear dynamics both
in the ocean and the atmosphere,
but they have very different sizes.

x, km
länsi virtaus muodostaa perusvir
tauksen, jota pyörteet muokkaa
vat. Itämeressä ei vastaavaa vir
tausta ole, vaan pysyvät tai sää
häiriöiden aiheuttamat tiheyserot
muodostavat lyhytkestoisia vir
taussysteemejä. Nämä joitakin
viikkoja kestävät virtaukset hajo
avat ainakin osittain pyörteiden
vaikutuksesta.
Ilmakehän pyörteet, kuten matalapaineet, ovat tuhansien kilomet
rien laajuisia; Itämeren pyörteet
ovat paljon pienenmpiä, vain
muutamien kilometrien kokoisia.

Lisäksi meri on lähes läpinäkymä
tön, joten sen sisäisiä rakenteita on
paljon vaikeampi tutkia kuin ilma
kehää. Parhaiten meren pyörteet
tulevat esiin massiivisista leväku
kinnoista otetuissa satelliittikuvis
sa.
Pyörteet sekoittavat levä- tai pil
vimassaa kuin lusikka kermaa
kahvissa, venyttäen sitä yhtäällä ja
kasaten sitä toisaalla. Ilmakehän ja
meren kuvioiden samankaltaisuus
ei ole sattumanvaraista vaan ma
temaattisten lainalaisuuksien tu
losta.

Uudet mittauslaitteet
helpottavat pyörteiden
tutkimista
Merentutkijan satelliittikuvien tul
kintaa haittaa erityisesti pilvisyys,
joka peittää usein suuren osan Itämerta. Merestä tehtävät suorat
mittaukset ovat välttämättömiä le
väkukintojen salojen selvittämi
sessä.
Pienet Itämeren pyörteet ovat
usein jääneet havaitsematta perin
teisillä mittausnienetelmitiä. Tut
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ldjoiden uurastus ja jatkuvatoimi
set mittauslaitteet (kuten Plankti
vori-robotti, kts. sivu 36) ovat kui
tenkin tuottaneet tuloksia. Viime
vuosikymmenellä on tehty run
saasti havaintoja pyörteisiin liitty
västä lisääntyneestä levätuotan
nosta, mikä voi ilmetä haitallisina
leväkukintoina.

Vaihtelu suurinta
rintamissa
Ilmakehässä pyörteisiin liittyvät

]OOOOOOOOO

pystyliikkeet nopeuttavat pilvien
syntyä. Kostea ilmamassa jäähtyy
noustessaan kastepistettään kyl
memmäksi ja nousevan ilman si
sältämä vesihöyry tiivistyy sumu
pisaroiksi ja jääkiteiksi. Näin muo
dostuu pilviä.
Itämeressä auringonvalo vaime
nee jo muutaman metrin matkalla
olemattomiin, Ilmainen matka
kohti pintaa onkin pimeydestä
kärsiville levile kuin etelänmatka
kaamoksessa eläville suomalaisil
le. Kun ravinteikas vesi nousee
pyörteen myötä kohti pinnan va
loisaa kerrosta, levät alkavat villis

ti lisääntyä.
Pilviä ja leväkukintoja sopivasti
tulkittaessa voidaan niissä havaita
virtauskentän pystyliikkeet. Jyrk
kun muutoskohtiin eli rintamiin
keskittyvät voimakkaimmat il
miöt: ilmakehässä sateet ja tuulet,
meressä kohonnut levätuotanto.

päin. Ilmakehän epävakailla kes
kileveysasteilla on kymmenkunta
pyörrettä sitävastoin Itämereen
niitä mahtuu tuhansia.
Meren prosessit ovat osin ilma
kehää hitaampia, mutta meren
‘sään’ ennustaminen on haastava
tehtävä. Avomeren pyörteiden ja
niiden aiheuttaman levätuotannon
laskeminen koko Itämerelle nu
meerisella mallilla vaatisi noin ki
lometrin vaakasuuntaista erottelu
kykyä. Se on raskas tehtävä tehok
kaallekin tietokoneelle: mallivuo
den laskeminen tavallisella PC:llä
veisi yli kymmenen vuotta.
Viime vuosikymmenellä pyörtei
den merkitys ymmärrettiin yhtä
lömuodossa. Uudet malliteoriat
huomioivat pyörteiden vaikutuk
sen sekoittumiseen, vaikka sitä ei
suoraan voitaisi laskea.
Rantojen ja pohjan läheisyys ai
heuttavat Itämeren pyörteiden sel
vittämisessä erityisongelmia, joten
valtameriteoriat eivät sellaisenaan
sovellu tänne.
-

Mallit näkevät
Itämeren sisälle
Säämallit ennustavat luotettavasti
pyörteiden aiheuttamaa säätilaa
vain noin viisi vuorokautta eteen

Rörelsens ekvationer är nästan identiska
i havet och atmosfären
Därför är det ingen överrask
ning, att de ger upphov till lik
nande mönster. Vädermönstret
på mellanbreddgradema styrs i
atmosfären av storskaliga (tu
sentals kilometer) instabiliteter,
vilka får sin energi från skillna
den i temperatur mellan ekva
tom och polerna. De härtiti an
slutna vertikala rörelserna re
sulterar i storskaliga moinfor
mationer, som tydligt kan ses i
satellitobservationer av vat
tenångans fördelning.
Samma grundläggande meka
nism fungerar också i havet,
men skafan är en annan. Sålun
da har virvlarna till exernpel i
Östersjön en storlek av endast

några få kilometer och är därför
svåra att upptäcka. Deras verti
kala rörelser resulterar emeller
tid i ökad produktion, vilket
kan teda tilL skadliga algblom
ni ngar.
Den partiella överensstäm
melsen i upphovsmekanismer
na för storskalig rnolnighet på
mellanlatituderna och produk
tion i oceanerna poängteras här.
Förbättrade ekosystemmodeller
och nya instrument förväntas
visa, att biologiska moin på
grund av ekosysternets inera
aktiva dynamik är rnycket mera
komplicerade än atmosfäriska
moln.

The equations of motion are almost identical
in the sea and in the atmosphere
Therefore it is no surprise that
similar patterns are found in
both. The weather patterns in
mid-latitudes in the atmosphere
are governed by large-scale
(thousands of kilometres) insta
bilities which draw their energy
from the equator-pole tempera
ture difference. The associated
vertical motions express them
selves in large-scate cloudiness
patterns, clear]y seen in satel
lite observations of water va
por.
The same basic mechanism
acts in the oceans as vell, but
there is a difference in scale.
The eddies in the Baltic Sea,
for example, have a size of on-

ly a few kitoinetres, and are
therefore difficult to observe.
Their verfical motions, howev
er, result in increased produc
tion that rnay give rise to harni
ful algal blooms.
The partial anatogy in the
generation rnechanism of large
scale mid-Iatitude cloudiness
and oceanic cloudiness is
stressed here. lmproved
ecosystem models and new in
struments are expected to show
that biological clouds are much
more complex than are atmo
spheric clouds, due to the more
active dynamics of the ecosys
tem.

Katse kohti pyörteitä
Itämeren toiminnan ymmärtämi
sessä auttavat meren ja ilmakehän
fysikaaliset yhtäläisyydet. Sääkar
tat voivat kertoa paljon myös Itämerestä. Meren ekosysteemin toi
minta ja suhde fysikaalisiin ilmiöi
hin on kuitenkin paljon monimut
kaisempaa kuin pilvien muodos
tuminen.
Vuorovaikutusten moninaisuus
lisää planktomn laikuttaisuutta ta
voilla, joita kaikkia ei vielä tunne
ta. Tietyt kasviplanktonlajit ja
eläinplankton kykenevät aktiivi
sesti säätelernään syvyyttään ja
muodostamaan suuria biomassoja
yllättäviin paikkoihin. Vaikka pil
vet syntyvät passiivisesti ne ovat
häkellyttävän monivivahteisia. Le
väkukinnat saattavat olla pilviä
km moninaisempia kunhan pää
semme niitä kunnolla havainnoi
maan.
Itämerellä oil vielä paljon salai
suuksia. Se ei ole sekoittunut allas,
jota voitaisiin kuvata yhdellä nu
merolla. Meren runsas fysikaali
nen ja biologinen vaihtelu on syy•
tä huomioida niin tutkimuksissa
kuin päätöksenteossakin. Parantu
vat numeeriset mallit ja uudet mit
tausmenetelmät avaavat jo lähitu
levaisuudessa oven planktonin
kiehtoviin pilvimuodostelmiin.
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Integrated Weather,
Ice and Ocean $ervice
System (IWICOS)

iusH itoksen

-

kkeet

Vuonna 2000
alkaneet:

Battic On-Line Interac
tive Geographical and
Environmentat Informa
tion Service (BOING)
BOING Interakfiivinen Itämeri
tietopalvelu on EU:n INFO2000ohjelman demonstraatiohanke. Se
jalostaa eri valtiollisten tutkimus
laitosten perushavainnoista laajaa
käyttäjäkuntaa palvelevaa ajan
kohtaista tietoa Itämeren tilasta,
erityisesti rehevöitymisestä ja sen
syistä. Tieto esitetään internet
verkkosivuilla
(www.grida.no/boing/).
Kesto: 2000-2002.
-

-

Vuonna 2000
päättyneet:

Arctic radiation and
turbulence interaction
study (‘ARTIST,)
ARTIST kuuluu EU:n Environ
ment and Climate -ohjelmaan ja
pyrkii selvittämään meren, merijään ja pilvien välistä energianvaihtoa ja vuorovaikutusta. Hanke
perustuu kenttämittauksiin, satel
liittidataan ja mallitukseen. Kesto:
1997-2000.

Baltic air-sea-ice study
(BASIS)
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. Merentutkimuslaitos toimii hankkeen
koordinaattorina. Kesto: 19972000.

1WICOSin integroidun sää-,jää
ja meritietopalvelujäijestelmän,
päätavoitteena on kehittää merel
lisen informaatiojäijestelmän pro
totyyppi, joka tarjoaa keskitetysti
ennustuskeskusten, jääpalvelui
den ja tutkimuslaitosten tuotta
maan sää-, menijää- ja menitieteel
listä tietoa digitaalisessa muodos
sa. Hanke tulee tekemään tiedon
tarvitsijoille mahdolliseksi selata,
valita, siirtää ja tarkastella tietotuotteita omalla tietokoneellaan
käyttäen hyväksi tietoverkkoja.
Kesto: 2000-2002.

European network for
oceanographic data and
information manage
ment (EURONODIM)
Hankkeen avulla paraimetaan me
ritieteellisen datan laatua ja saata
vuutta yhtenäisen eurooppalaisen
tietoverkon avulla. Kesto: 19982000.

Variability of exchanges
in the northern seas
(VEINS)
Hankkeen tarkoituksena on selvit
tää Atlantin ja arktisten menen
virtausten ja Iämmönvaffidon pit
käaikaismuutoksia. Kesto: 19972000.

Improved microstruc
ture measurements tech
nologies for marine near
surface ftux studies
(MITEC)
Hanke tähtää veden turbulenssin
mittaamiseen, soveltuvan laitteen
kehittämiseen ja sen soveltami
seen monitieteelliseen merentutki
mukseen. Kesto: 1998-2000.

INTAS/Fin Gulf
FinGulf-hankkeen tarkoituksena
on mallintaa itäisen Suomenlah
den menialueen tilaa. Projektin ta
voitteena on arvioida Venäjältä tu
levan haitta-ainekuormituksen
määrä ja rannikkovyöhykkeen pi
dätyskykv sekä luoda strateginen
tiedonsaanti- ja arviointiväline Ve
näjän ympänistöviranomaisille
kestävän kehityksen tukemiseksi.
Kesto: 2000-2002.

Hydrographic
Monitoring of the Neva
Bight (HYMNE)
Hankkeen avulla kehitetään Ne
vanlahden ympäristön tilan seu
ranta- ja arviointimenetelmiä.
Hankkeen tavoitteena on luoda te
hokas järjestelmä Neva-joen vir
taaman ja sen vaikutusten seuraa
miseksi. Seurantamenetelmissä
painotetaan tutkamittauksia ja sa
telliittihavaintoja käyttäviä kauko
kartoitustekniikoita ja numeerista
mallitusta.
Kesto: 2000-2002.
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4

Henrik Sa ndler

Toimiva logistiikka on
Etelamannertutki muksen
edellytys
MerentutkimuslaitokseHa
keskeinen rooi

—

Merentutkimuslaitos on ollut mukana
Suomen Etelämantereen tutkimuksissa
a retkikuntien järjestämisessä vuo
desta 1 988, tähän mennessä alueel
le on ähetetiy seitsemän omaa tetki
kuntaa. Suomalaiset Etelämantereen
tutkat ovat myös osallistuneet mui
den maiden retkiin sekä kansainväli
siin hankkeisiin.
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uomen Etelämantereen tut
kimuksia ra
hoft1hi+i’isemmin kauppa- ja
teollisuusministeriö. Merentutki
muslaitos oli jo tuolloin vastuussa
retkikuntien suunnittelusta ja to
teutuksesta. Rahoitusvastuun siir
ryttyä opetusministeriölle, Suo
men Akatemia rahoitti ensimmäi
sen kerran Etelämantereen tutki
mushankkeita vuonna 1998. Sa
maan aikaan perustettiin vakinai
nen Etelämannersihteeristö Me
rentutkimuslaitokseen. Rahoitus
oli ensi kertaa kolmivuotinen, mi-

kä lisäsi hankkeiden jatkuvuutta
ja joustavuutta aimo askeleen
eteenpäin. Nyt tutkimushankkeita
voidaan muokata suunnitteluvai
heesta lähtien vuorovaikutuksessa
kaikkien osallistujien kanssa.
Myös Suomen Akatemia varmis
tuu jo varoja myöntäessään hank
keiden toteutumisesta. Käytännön
toteutusvaiheessa sihteeristö ra
kentaa Finnarp (Finnish Antarctic
Research Program) retkikunnan,
joka painottuu joko mantereella
tehtävään tutkimukseen tai me
rentutkimukseen.

Etelämanner
ja
ympäristönsuojelu
Laki Etelämantereen
ympäristösuojelusta
käsittää varsinaisen Ete
lämantereen alueen ja sii
hen läheisesti liittyvät ekosys
teemit. Sihteeristö tekee ympäris
tönvaikutusarvion jokaisesta tut
kimushankkeesta ja koko retki
kunnasta kuljetuksineen. Ympä
ristöministeriö myöntää hankkeel
le luvan vasta kun kaikki vaaditut
suojelunäkökohdat on huo
mioitu. Retken jälkeen hank
keet selvittävät aiheuttaman
sa ympäristövaikutukset ja
sihteeristö raportoi ne ympä
ristöministeriölle. Suomi,
Ruotsi ja Norja toimivat kiin
teässä yhteistyössä Eteläman
tereen ympäristöasioissa ja
maiden ympäristövastaavat
kokoontuvat vuosittain käsit
telemään ajankohtaisia asioi
ta.

Yhteiskuljetukset
ennen ja nyt
Pohjoismailla on sopimus yhteis
ten kuljetuksien järjestämisestä
Etelämantereelle. Ennen maat vas
tasivat vuorotellen vain yhden
vuoden kuljetuksista, nykyisin
kahden vuoden. Ensimmäisenä
vuonna järjestetään pelkästään
lentokuljetuksia, toisena kuljete
taan perinteisellä laivakuljetuksel
la muun muassa muona- ja poltto
ainevaroja sekä huolletaan asemia
ja ajoneuvoja. Nyt kustannukset
jyvitetään vuosittain, aiemmin jär
jestävä maa vastasi kokonaiskus
tannuksista. Nykyisellä käytännöllä pyritään kustannussäästöi
hin, oikeudenmukaisuuteen ja ris
lden jakamiseen.

Suomen tutkimusasema
Aboa
Suomen maa-asema Aboa si
jaitsee Basen- nimiseilö nunata
kiila, eli kailioperäpaljastumal
la, Kuningatar Maudin maalla.
Myös Ruotsin Wäsa-asema si
jaitsee samassa pihapiirissä.
Asema-aluetta kutsutaan yh
teisnimellä Nordenskiöld Base.

-

s:;E..IImImIIIbIb
-

f

Finlands iandstation Aboa står
på en nunatak, som heter Ba
sen, dvs. på barlagd berg
grund på Droftnin9 Mauds
iand. Sveriges station Wasa är
beiägen vid samma gårdsplan.
Det gemensamma namnet för
stationsområdet är Norden
skiöid Base.
Aboa, the land station of Fin
land stands on a nunatak
named Basen, i.e. on bare
bedrock on Queen Maud’s
Land. Sweden’s Wasa station is
iocated in the same courtyard.
Together the stations are caiied
the Nordenskiöid Base.
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Vuonna 1988 Ruotsi esitti Suomel
le tarjouksen kuljettaa retkikun
tiamme Etelämantereelle. Ruotsin
suunnitelmat aseman rakentami
sesta alueelle olivat pitkällä, Suo
mi puolestaan joutui tekemään
päätöksensä oman aseman perus
tamisesta nopeasti. Alkuvuodesta
1989 Suomi lähetti retkikunnan ja
perusti tutkimusasema Aboan,
jonka suunnittelusta ja rakentami
sesta vastasi VTT. Samana vuonna
Merentutkimuslaitoksen uusi
Aranda teki ensimmäisen matkan
sa Etelämantereen vesille. Alunpe
rin Aboa suunniteltiin kestämään
kymmenisen vuotta. Tähän men
nessä asemalla on kaikki oleelli
nen toiminut ja selvitty vähäisillä
korjauksilla.

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

tutkimus ta...........................
Akademik Fedorovilta. Sopimus
oli Suomelle edullinen ja myös
Venäjä varmisti näin niukkojen
varojensa riittävyyden tutkimuk
siinsa. Suomen vastuulla oli kaik
kiaan 45 kuljetettavaa retkeläistä
ja tavaraa noin 400 tonnia.

Tutkimusasema Aboa
muuttuu ympäristö

ystävällisemmäksi

Finnarp retkikunta
1999 2000
-

Suomen Etelämaimertutkimus to
teutti Finnarp 99- tutkimusretken
(27.11. 1999 13.2. 2000) tutkimusasema Aboalle. Suomi vastasi tällä
kertaa myös kuljetuksista.
Tutldmusretldkunnan
koko oli toistai
seksi Suomen
suurin:
retke
läis

tä. Ruotsin ja Norjan kymmenhen
kisten retkikunfien lisäksi kuljetet
tnn kaksi saksalaista geologia
Norjan Trollin asemalle. Venäjältä
vuokratifin kiintiö henkilö- ja ta
varakuljetuksiin tutkimusalus

-
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Aboan perustamisen jälkeen ym
päristönsuojelu on kehittynyt ja
nykyään asemilta vaaditaan kor
keaa ympäristöystävällisyyttä. Sa
malla kun Suomen retkikunnat
ovat suurentuneet ja kansainvälis
tyneet on tarve Aboan peruskor
jaukseen kasvanut.
Ruotsin kaksivuotiskauden
(2002-2003) yhteydessä saneera
taan Suomen maa-asemaa:
tiloja uusitaan, ma
joituspaikkoja
lisätään

ja rakennetaan ekokäymälät. Ase
marakennuksen lisäksi Aboalla on
kolme lämmitettävää laboratorio
konttia, joihin majoitutaan aseman
peruskojauksen ajaksi.
Sähkölaitteita korvataan neste
kaasulaitteilla, mikä vähentää säh
köenergian tarvetta, jatkossa tul
laankin pitkälti toimeen suuimitel
lulla aurinkosähköjärjestelmällä.
Myös eri laitteiden akustojen
käyttöikä pitenee huomattavasti.
Tuulivoiman käyttöä harkitaan
vielä. Vanhanaikaisia suuria ja
meluisia dieseigeneraattoreita
käytetään yhä vähemmän, jolloin
Aboalle kuljetettavan polttoaineen
tarve vähenee.
Aboan viemärijärjestelmä suo
dattaa pois vain kiintoaineen ja
systeemi jäätyy kylmissä oloissa
helposti. Nyt rakennettava veden
puhdistuslaitos mahdollistaa ve
den uudelleenkäytön: näin pääs
tään lähes kokonaan eroon viemä
rin kautta maastoon joutuvasta 05.
harmaasta vedestä.

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

Kansainvälisinä yhteistyöfooruumeina toimivat
De internationeila samarbetsforumen
The fora for international cooperation
SCAR (Scientific Comittee for Antarctic Research)

O

COMNAP (Council of Managers of National An
tarctic Prograrns), Suomen edustajana MTL:n yli
johtaja Pentti Mälkki.

O

SCALOP (Standing Committee of Antarctic Logis
tics and Operations), Suomen edustajana sihteeris
tön logistikko Henrik Sandier.

O

Suomi ja Etelämannertutkimus

Finland och Antarktisforskningen

Finland and Antarctic Research

1984 Suomi liittyy Etelämannerso
pimukseen.

1984 Finland ansiuter sig till
Antarktisfördraget.

1984 Finland joined the Antarctic
Treaty.

1988 -vuoden lopulla perustettiin
tutkimusasema Aboa ja Suo
melle myönnettiin konsulta
tiivinen asema.

1988 Mot siutet av året grundades
forskningsstationen Äboa och
Finland beviljades konsulta
tivt medlemskap.

1988 The research station Aboa
was constructed at the end of
the year and Finland was
granted consultative member
ship.

1996 Suomi hyväksyi Eteläman
nersopimuksen ympäristösuo
jelupöytäkirjan.

1996 Finland godkände mii
jöskyddsprotokollet för
Antarktis.

1998 perustettiin Merentutkimus
laitokseen Etelämannersihtee
ristö, joka vastaa kansainväli
sen yhteistyön käytännön to
teutuksesta.

1998 Antarktissekretariatet grunda
des på Havsforskningsinstitu
tet, och svarar bl.a. för det in
ternationella logistiksamarbe
tet.

Suomelta edellytetään jatku
vaa tutkimustoimintaa Etelämantereella.

Finland förutsätts ha kontinu
erlig forskningsverksamhet i
Antarktis.

—
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1996 Finland adopted the Protocol
on Environmental Protection
to the Antarctic Treaty.
1998 The Äntarctic Secretariat was
established at the Finnish In
stitute of Marine Research,
and is inter alia responsible
for the international logistic
cooperation.
Finland is expected to run a
continuous research program
in Antarctica.

Eila Lahdes

Arandan matkassa
vuonna 2000

merentutkimusta
molekyy litasolta ilmakehän
ja meren väliseen
energianvaihloon
—

Uusien tutkimuslaitteiden käyt
töönotto siivitti
tutkimusaus
Arandan vuotta:
Planktivori -robot
ti kerää tietoa
merivedestä tai
van kulkiessa.
Uusi di9itaalinen
kaikuluotausjär
jestelmä jättää
lämpöpaperirul
tat historiaan.

utkimusalus Aran
dan vuoteen mahtui
) kaikkiaan 16 matkaa
(kts. taulukko). Jokavuotiseen oh
jelmaan kuuluvat Itämeren tilan
seurantamatkat ovat osa Itämeren
suojelukomission (HELCOM) kan
sainvälistä seurantaohjelmaa. Niil

lä kerätään tietoja meren ravinne
varastoista, suolaisuus-, lämpöti
la- ja happitilanteesta sekä plank
ton- ja pohjaeliöstöstä.
Talvista ravinnetilannetta kartoi
tettiin tammi-helmikuun (matka
2) sekä joulukuun (matka 16) seu
rantamatkoilla. Pohjaeläinseuran
ta keskittyi matkalle 6 touko-kesä
kuussa. Elokuun kesäseuranta
matkalla (matka 12) varsinaisen
seurannan lisäksi olivat kiinnos
tuksen kohteena planktonin kas
vua rajoittavat ravinteet eri merialueilla. Samalla jatkettiin matkal
la 11 aloitettuja sinilevien myrkky
ja ravinnekiertotutkimuksia. Seu
rantamatkojen yhteydessä otettiin
tavalliseen tapaan vesi- ja sedi
menttinäytteitä Säteilyturvakes

kukselle Itämeren radioaktiivisten
aineiden seurantaa varten.

Biotogiaa, fysiikkaa,
ja kemiaa
Heinä-elokuun matkat keskittyi
vät meren biologiaan (matkat 10 ja
11). Tällöin tutkittiin pohjan eliö
yhteisöjen ja ravinteiden prosesse
ja ja leväkukintojen syntyyn vai
kuttavia fysikaalisia tekijöitä. Li
säksi selvitettiin sinileväkasaumis
sa tapahtuvaa typenkiertoa ja sen
merkitystä meren eliöyhteisölle.
Sinilevistä tehtiin myös levämyrk
ky- ja molekyylibiologisia määri
tyksiä.
Syyskuun matkalla (matka 13)
oli ensisijalla meren fysiikka: Got

‘?lanktivoreja” eli planktonin syö
-roboifeja löylyy maailmalta löi
ä hetkellä vain seitsemän, Meren
tutkimuslaitoksen keväällä 2000
hankkima laite on Suomen ensim
mäinen.
“Pianktivorer”, dvs. planktonätan
de robotar, finns det för närvaran
de endast sju ov 1 världen. Instru
mentet som Havsforskningsinstitu
tet införskaffade år 2000 är det
första i Finland.
There ote at present oniy seven
“planktivores”, i.e. plankton-ea
ting robots, in the world. The in
strument that FIMR aquired in
2000 is the first in Finland.
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lannin itäpuolella tutkittiin kan
sainvälisenä yhteistyönä veden
syvyyssuuntaista sekoittumista
sekä energianvaihtoa ilmakehän ja
veden välillä.
Itämeren hiilidioksiditasetta mi
tattiin maaliskuussa (matka 3) ja
marraskuussa (matka 15). Tutki
musta tehdään yhteistyönä
WarnemLinden merentutldmuslai
toksen tutkijoiden kanssa.
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Med Arandas nya digitaliska eko
Iodningssystem (MD DSS / MDPS)
erhålls rpggrannare information
om hur Ostersjöns boifen är struk
turerad och hur de olika bollenma
terialen är fördelade. Här visas efi
Ivärsnift av efi ackumuleringsom
råde för mjuka sediment i Finska
viken.

Laatua ja uusia
;nittauslaitteita
Mittalaitteita ja -järjestelmiä testat
tim useilla eri matkoilla (matkat 1,
6, 7, 8 ja 14). Laatujärjestemän toi
mivuutta kokeiltiin ja siihen kuu
luvia auditointeja suoritettiin lai
vaoloissa toukokuussa, jolloin
myös Mittatekniikan keskus (f 1NAS) teki tarkastuksensa (matkat
4ja5).
Toukokuussa vihittiin käyttöön
U-Tow (Undulating Towed Body).
Sen avulla voi mitata laivan kul
kiessa merveden muuttuvia omi
naisuuksia pinnasta 100 metrin sy
vyyteen: tietokoneruudulle päivit
tyvät lämpötila, suolaisuus, valon
määrä, happipitoisuus ja levämää
rä. Tämä Planktivoriksi kastettu
laite kerää myös näytteitä eläin
plankton- ja kasviplankton- sekä
ravinneanalyyseihin.
Edellisvuoden lopussa ostettu
digitaalinen kaikuluotausjäijestel
mä ajettiin sisään ja laajennettiin
aineiston käsittelypaketilla vuon
na 2000. Uusi järjestelmä toimii
yhdessä DGPS —paikannuslaitteis
ton kanssa ja mahdollistaa kerätyn
aineiston reaaliaikaisen käsittelyn
tietokoneella. Tämä parantaa mer
kittävästi luotausaineiston laatua.

Ei vara venettä kaada...
Jokainen matkalle lähtijä osallis
tuu matkan alussa pelastautumis
harjoituksiin. Näin varmistetaan,
että hätätilanteessa osataan toimia
oikein ja kerääntymispaikat, väli
neistö ja eri puolilla laivaa sijaitse
vat hätäuloskäyniiit tulevat tu
tuiksi. Myös pukeutumista pak
suihin ja kömpelöihin pelastautu
mispukuihin harjoitellaan sisäti
loissa. Näin varmistetaan, että tosi
tilanteessa puku saadaan nopeasti
päälle epämukavissakin oloissa.

Uudella digitaalisella kaikuluo
tausjärjestelmällä (MD DSS /
MDPS) saadaan tarkempaa tietoa
Itämeren pohjan rakenteesta ja
erilaisten pohamateriaaIien Iakau
masta. Ohessa poikkileikkauskuva
Suomenlahden pehmeiden sedi
menifien kerrostumisalueelta.

Aranda’s new digital sonar system
(MD DSS / MDPS) produces more
detailed and accurate information
on the structure of the boifom of
the Baltic Sea and how different
boifom materiais are distributed.
Here is shown a cross section of
an area in the Gulf of Finland
where soft sediments are accumu
Iating.
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Kerran vuodessa haroitellaan Iai
vasta poistumista. Tä löin laukais
taan pelastuslaufia ja laskeudu
taan veteen, josta yritetään nousta
lautalle. Vuonna 2000 järjestettiin
yksi laufia- ja ensiapuharjoitus,
ossa opeteltiin laivalla loukkaan
tuneiden aufiamista.
En gång i året hålls en rädd
nin9sövning. Härvid sjösäfts en
Iivraddningsflotte och delta9arna
går 1 vafinet iklädda räddnings
dräkter,,och försöker ta sig in 1
fioifen. Ar 2000 organiserades en
sådan övning och en förstahjälp
sövning.
Once a year there is an emergency
drill. A rescue raft is launched, the
trainees are lowered into the wa
ter dressed in rescue suit, with the
aim to enter the raft. In 2000 one
such driIl was organized, and one
first aid exercise.

Kenttämatkat ja
Matka

nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Yhteensä

Merialueet
SaaM,SL
SL, AhvM, SM, PM, SaaM, P1
VI,PL,SL
SL
SL
SL
SL,PI
SL
SL, P1, AhvM, PL
SL
SL, P1
SL, P1, AhvM,PL
VI,SL
SL, P1
SL, RL, P1
PM

Asemat

2
92
54
2
1
0
15
10
107
20
23
17
246
6
30
30
655
AhvM = Ahvenanmeri
P1 = Pohjois-Itämeri
PL = Pohjanlahti
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henkilötyöpäivät 2000
MatkaMTL:n henkilöstö
Henkilöt
Vieraat
palvat
lierik
yht.
htpv
henk. htpv
4
1
4
4
0
0
22
21
246
2
6
23
11
164
10
22
150
21
1
16
16
0
0
16
13
13
4
1
4
17
2
9
18
28
30
37
5
8
40
1
5
9
1
13
13
0
0
13
23
19
209
17
3
22
4
13
52
2
8
15
12
15
222
4
48
19
12
15
141
13
115
28
16
9
116
3
38
12
2
7
14
0
0
7
12
8
96
0
0
12
12
8
96
1
5
13
140
197
1460
71
426
268
PM = Perämeri
SL = Suomenlahti
RL = Riianlahti
SM = Selkämeri
SaaM = Saaristomeri
VI = Varsinainen Itämeri

Htpv.
yht.
4
252
314
16
17
48
45
13
226
60
270
256
154
14
96
101
1886

Merentutkimuslaitoksen toiminta 2000....
Merentutkimuslaitos on kansallinen
;nerentutkimuksen keskus, joka tekee
luonnontieteellistä perus- ja
soveltavaa tutkimusta merenkulun ja
sen turvallisuuden, ympäristön tilan
selvitysten ja muun käytännön elämän
tarpeita varten.
Merentutkimus tuottaa tietoa meren
ominaisuuksista ja käyttäytymisestä,
kehittää menetelmiä meren tilan ja ym
päristötoimenpiteiden vaikutusten
arviointiin sekä ennusteiden laadin
taan meriturvallisuuden ja merenkulun
sitjuvuuden parantamiseksi.

Tulosalueet ja
tulostavoitteiden
toteutumat
vuonna 2000

Merentutkimuslaitoksen toiminnan päätulosalueet ovat
tutkimustoiminta ja palvelutoiminta. Kolmannen toi
minta-alueen muodostavat tukitoiminnot: laitoksen pe
rushavaintojärjestelmien, analytiikan, tieto- ja kirjasto
järjestelmien, hallinnon ja taloudenpidon kehittäminen.
Tukitoiminnot käsittävät myös tutkimusaluksen toimin
takyvyn ylläpidon ja jatkokehittämisen.

TUTKIMUSTOIMINTA

Tutkimustoiminta tuot
taa tietopoh jaa Itä
meren ja muiden kyl
mien menen olosuh
teiden ymmärtämisel
le ja samalla palvelu
jen kehittämiselle.
Toiminnan painoalat
ovat meren dynamii
kan sekä meren ja ii
makehän välisen
vuorovaikutuksen tut
kimus, meren sisäis
ten prosessien tutki
mus, meren pitkäai
kaismuutosten selvit
täminen ja giobaali
muutoksen tutkimus.
Tutkimustoiminnan yhteistyö
muiden kotimaisten ja ulkomais
ten yksiköiden kanssa tiivistyi.
Vuoden aikana päättyi kolme mit
tavaa eurooppalaista tutkimushanketta: pohjaeläimistön vaste
ympäristön muutoksiin, Pohjois
ten menen (Nordic Seas) vaihtelut
ja vuorovaikutukset sekä Itämeren
ja ilmakehän vuorovaikutus. Tut
kimustoiminta tuotti tavotteiden
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mukaisesti runsaat 80 julkaisua,
väitöskirjoja valmistui kolme.
O jää- ja kaukokartoitustutkimuk
sen tavoitteet täyttyivät: laitos
osallistui kahteen laajaan jään
kaukokartoitushankkeeseen (IWI
COS, ESSI). Kaukokartoitusaineis
ton matemaattisia käsittelymenetelmiä kehitettiin puolestaan
Suomen Akatemian MADAME
hankkeessa.

O Globaalimuutostutkimuksen
alueella käynnistyi jään biologian
ja ravinneprosessien tutkimus:
kenttätutldmukset toteutettiin tal
vella Suomenlahdella ja Pohjan
lahdella. fysikaalisessa tutkimuk
sessa saatiin päätökseen kolme
EU-hanketta ja osallistuttiin Suo
men Akatemian fIGARE-hank
keeseen.

O Itämeren leväkukintojen tutki
muksissa kehitettiin levämyrkyille
nopea tunnistus- ja määritys
menetelmä. Myrkyllisten sinile
vien tutkimusta jatkettiin yhteis
työssä Helsingin yliopiston kanssa
sekä USA:ssa (typen sidonta- ja
myrkkygeenit).

O Suomenlahdelle kehitetty kum
puamista ja aineiden kulkeutu
mista sekä leviämistä kuvaava
kolmiulotteinen malli saatiin käyt
tökuntoon.

PALVELUTOIMINTA

Palvelutoiminta pal
velee erilyisesti meriliikenteen ja ympäris
tön seurannan tarpei
ta. Viime vuosina on
parannettu erifyisesti
kaukokartoituksen ja
mallien soveltamista
ja fiedonkulkujärjetel
mien käyttöä.
Päivittäispalvelut sisältävät ympä
rivuotisen vedenkorkeus- ja aal
lokkopalvelun, talven jääpalvelun
sekä kesän leväseurannan (AIg@li
ne). Erillisselvityksiä ulkopuolisil
le tehdään asiakkaiden tarpeiden
mukaan.
Palvelutoiminnan oleellisimmat
tavoitteet saavutettiin hyvin ja joi
denkin toimintojen toirnintavar
muus ylitti selvästi asetetut tavoit
teet.
O Yhteistyössä Ilmatieteen laitok
sen kanssa toteutettiin pohjoisen
Itämeren sekä Selkämeren aallo
kon ja kaikkien rannikkoalueiden
vedenkorkeuden tiedotuspalvelu:
tietoa jaettiin puhelimitse sekä ra
dion ja internetin kautta.
O Aallokkopalvelun toimintavar
muus oli 100 % ja vedenkorkeus
palvelun 95 %. Jääpalvelun keskipitkien ennusteiden osuvuus oli
67 %, 1-2 vrk ennusteiden hieman
korkeampi eli 70 %. Välitettyjen
jäätuotteiden määrä kasvoi 10 ¾.
Jäänmurtajille välitettiin lähes sata
Radarsat-kuvaa ja puolisen sataa
NOAA-kuvaa. Kauppalaivoille lä
hetettiin 120 jääkarttaa ja puolisen
sataa NOAA-kuvaa.

Itämeren tilan seurantatutki
musta ja informaatiojärjestelmää
kehitettiin muun muassa EU-ra
hoitteisessa BOING-hankkeessa,
joka jatkuu vuonna 2001. Jatkuva
toiminen sukellusrobotti otettiin
käyttöön eläinplanktonin näyttee
notossa. Haitallisten aineiden pi
toisuudet Itämeren kaloissa ja me
riveden seurantaparametrien pi
toisuudet raportoitiin. Autornaat
tiset leväseurantalaitteistot olivat
toiminassa viidellä linjaliikenteen
aluksella sekä tutkimusalus Aran
dalla.
O

TUOTTO- .IA KULULASKELMA

:

Toiminnan tuotot:
Maksutiisen toiminnan tuotot
Muut toiminnan tuotot

:

Toiminnan kulut:
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:
Ostot tilikauden aikana
Henkilöstökutut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kultit
Poistot
Sisäiset kulut
Jäämäl

:
:
:

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Rahoituskulut

1.1.2000-31.12.2000
1 563 351,45
3 027 $99.70

2
20
3
15
2
6

702
960
285
195
679
989

Siirtotalouden tuotot ja kulut
Kulut:
Siirtotalouden kulut
kotitalouksille
Jäämä 111
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Perityt arvonlisäverot
Suoritettit arvonlisäverot
‘filikauden kulujäämä

TASE

3 115 261,84
5 $42 078.9$

4 591 25 1.15

:

355,77
956.7 1
284,63
304,63
771,50
182,00

3
20
t 2
17
2
6
-51 $12 $55.24
-47221604,09

:
:
:

:

1 496,66
-48.91

Satunnaiset tuotot ja kuLut
Satunnaiset tuotot
jääniä 11

1.1.1999-31.12.1999

1 163,53

1 163,53
-47 21$ 992,81

:

:

0.00

0,00
-47 218 992.81

:

-1 262 481.19
-48 481 474,00

:
:

-53 310 $92.99
-44353552,17

120,00
-l 778.0$

1 447,75

:
:

701 015,52
654 371,90
831 606,83
059 503,38
386 384.96
490 793,54
187 216,86

$ 957 340,82

-1 658,08

0.00
-44 355 210,25

$ 200.00

-$ 200,00
-44 363 410,25

1

:

91 508,85
-1 353 990,04

181 460,05
-1 965 468.56

31.12.2000

-1 784008,51
-46 147 4t8.76

31.12.1999

VASTAAVAA
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAiSET SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaiktttteiset menot

517712.56
45 471.20

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Rakennelmat
Koneet ja laitteet
Kalusteet
Enn.maksutja kesk.er. bank.

256398.14
57 967,00
61 756 242.34
330902,13
24 476,28

62 425 985,89

7 300,00

7 300,00

Käyttöomaisuusarvopaperit ja
niuut pitkäaikaiset sijoitukset
Käyttöoinaisuusarvopaperit
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
S iirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset
Ennakkomaksut
Rahat, pankkisaamiset ja
muut rahoitusvarat
Kassatilit
Muut pankkitilii
VASTAAVAA YHTEENSA

715 478,31
1 158887,82
34670,10
215844,00

3 650,30
98 318.70

367278,13
3201 1.20

399289,33

133371.16
64 459,00
66028 184,15
408301.13
227 488,99

66 $61 804,43

563 183,76

2124880,23

:
:
:
:

12 300,00

:
:

480874,71
1060263,37
57746,13
273116,01

3 $51,20
0.01

101 969.00
65223318,88

1872000,22

3 851.21
69149245,19

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Valtion pääoma
Valtion pääoma 1.1.1998
Ed. tilikausien pääoman muutos
Pääoman siirrot
Tilikauden tuotto-/kulujäämä
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Tilivirastojen väliset tilitykset
EdeLleen tilitettävät erät
Siirtovelat
Muut tyhytaikaiset velat
VASTATTAVAA YHTEENSA

39

65137950,07
-9 292 582,15
47 569 857,06
-48481 474.00

606 699,78
4031 663,67
520482,21
503466,64
4314886,00
312 369.60

54933 750,98

:
:

:
10 289 567.90
65223318,88

65
-7
43
-46

137950,07
134672,91
989 509,52
147 418.76

192 757,50
7 482 975,97
547904,52
410956,52
4565424,87
103 857.89

55 845 367,92

13 3t)3 877.27
69149245,19

....Merentutkimuslaitokscn toiminta 2000....

Henkilöstön rakenne tehtäväalueittain 2000

Henkilöstö,
talous ja
palvelut

Johto 5
Tutkija 41
Tutkimusavustajat 22
Tekninen henkilöstö 8
Atk 7
Kirjasto 4
Hallinto, sisäiset palvelut 18
Harjoittelija 2

Henkilöstön koulutustaso 2000
Tutkijakoulutus 22
Korkeakouluaste 43
Alin korkea-aste 12
Keskiaste 18
Perusaste 14

Henkilöstön määrä ja
henkilöstömenot
Vuonna 2000 laitoksen palveluk
sessa olleen henkilöstön määrä oli
101 henkilötyövuotta, missä oli
vähennystä edelliseen vuoteen vii
si henkilötyövuotta. Vakiintunee
seen tapaan laitoksessa työskenteli

lisäksi stipendiaatteja ja siviilipal
velusmiehiä.
Määräaikaisia palvelussuhteita
oli tutkimuslaitoksille ominaiseen
tapaan runsaasti, 36 henkilötyö
vuotta. Laitoksen 100 sivutoimis
ta, palkkioperusteella toimivaa ve
denkorkeus-, jää- ja lämpötilaha
vainnoitsijaa jatkoi tehtävissään

Henkilöstön ikäjakauma 2000

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

69-64

eri puolilla rannikkoa.
Henkilöstömenot olivat 21,0
milj, markkaa eli noin 0,4 milj.
markkaa suuremmat kuin edelli
senä vuonna.

Talous
Toimintamomentin nettomäärära
ha vuonna 2000 oli 35,9 milj.
markkaa. Edelliseltä vuodelta siir
tynyt määräraha mukaan lukien
laitoksen nettorahoituksen määrä
oli yhteensä 39,8 milj. markkaa.
Vuodelle 2001 siirtyi 3,6 milj.
markkaa. Toimintamenoista tutki
musalus Arandan kulutusmenoi
hin käytettiin 8,9 milj. markkaa ja
investointeihin 0,6 milj, markkaa.
Nettobudjetoidun toimintamäärä
rahan lisäksi käytettävissä oli Suo
men Etelämannertoimiiman logis
tiikkakustannuksiin kaikkiaan 6,0
milj. markkaa, mistä seuraavalle
vuodelle siirtyi 0,2 milj.markkaa.
Ne[tobudjetin tuottoihin sisältyy
BU:lta ja muilta rahoittajilta saatu
tutkimusrahoitus sekä maksulli
sen palvelutoiminnan tulot. Toi
mintavuoden tulokertymä oli 4,8

40

milj. markkaa. Maksullisen toi
minnan tuloja siitä oli 1,6 milj.
markkaa.
Saadun kokonaisrahoituksen
puitteissa bruttomenoihin käytet
tiin vuonna 2000 40,4 milj. mark
kaa. Käyttöomaisuuden arvo vuo
den 2000 lopussa oli 63,0 milj.
markkaa, mistä tutkimusalus
Arandan osuus oli 55,8 milj. mark
kaa. Uusiin investointeihin käytet
tiin vuonna 2000 2,9 milj. mark
kaa.

Kirjasto ja
julkaisutoiminta
Merentutkimuslaitoksen kirjaston
ja tietopalvelun toiminta jatkui
vilkkaana. Pääasiallisen asiakaskunnan, laitoksen oman väen, li
säksi kirjaston palveluja käyttivät
opiskelijat, koululaiset, tutkijat, ta
valliset kansalaiset ja tiedotusväli
neiden edustajat. Kirjasto toimitti
vuoden 2000 aikana asiakkailleen
yhteensä 6100 lainaa tai kopiota.
Lainausten määrä jatkoi kasvu
aan: vuoden 1998 lukuun verratu
na kasvua oli 20%.
Kiijastoon tuli 605 sarjaa tai ai

_____________________________________
________________________________
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Käyttöomaisuuden arvo lajeittain, 1000 mk

Rahoituksen käyttö menolajeittain 2000

O Henkilöstökulut 43

O

1999

204

399

563

64865
816

62251
600

59492
931

55805
832

1 068
3 053

999
2519

2172

2013

Muut tutkimuslaiffeet

2097

1856

Muut aineelliset hyödykkeet

1 830

1303

2170

1920

72
72 009

72
67 948

12
67 273

7

Vuokrat 7 %

Laivat ja muut VesikuljetusVälineet
Atk-laitteet

Investoinnit 6 %

Laboratoriolaitteet ja -kalusteet

Aineet ja tarvikkeet 6 %

Muut osuudet
Yhteensä

Muut kulut 2 %

ldn keskeisten, paperiverisioina Ii
lattujen julkaisujen vuositilaus
maksuun sisältyy oikeus myös
sähköiseen muotoon.
Merentutkimuslaitoksen julkai
sutoiminnassa tapahtui uudistuk
sia. Laitos perusti oman julkaisu
sarjan väitöskirjoja ja kokousjul
kaisuja varten. Sarjan nimeksi tuli:
Finnish Institute of Marine Re
search Contributions. Sarjassa il
mestyi vuoden 2000 aikana kaksi
väitöskirjaa.
-

Ulkopuolisen rahoituksen kehitys 1998

10

7998

305

Aineeffomat hyödykkeet

Matkakulut 4 %

kauslehteä, joista 458 oli ulko
maista. Aineistoa saapui kuluneen
vuoden aikana kaikkiaan 16,0 bin,
poistoja tehtiin 5,lhm:n verran, jo
ten kokoelmat kasvoivat 10,9 hm.
Vuodelle 2000 leimaa-antavaa
oli elektronisten kokoteksti-julkai
sujen käytön yleistyminen. Laitos
liittyi kansalliseen konsortioon,
FinElib:iin, jonka kautta saatiin
käyttöoikeus useaan sataan säh
köisessa muodossa olevaan tie
teelliseen lehteen. Lisäksi joiden-

1997

Palvelujen ostot 32 %

-

Tietojärjestelmät
ja -verkot

syllä aloitettiin laitoksen web-tie
dotuksen uudistaminen.
L:j

Rahoituksen käytön kehitys tulosalueittain 1998
2000

2000

milj.mk
60
Muu ulkopuolinen
rahoitus

Tulosalueiden ulkopuolinen
toiminta

50

TUTKIMUSTOIMINTA

40

I
I

EU-rahoitus

Muut valtion
virastot ja laitokset

Meren liikkeiden, jääpeitteen
ja lämpötalouden tutkimukset

Globaaliseen muutokseen
liittyvät tutkimukset

30
Ainetasetutkimukset ja
ekosysteemiprosessit
4
20

2
10

Itämeren ekologian
tutkimukset

PALVELUTOIMINTA

I
0

1998

1999

62 996

Vuonna 2000 keskityttiin erityises
ti verkkopalvelujen toimivuuden,
turvallisuuden ja seurannan pa
rantamiseen alkuvuodesta valmis
tuneen tietoturvaselvityksen poh
jalta. Uusina järjestelminä otettiin
käyttöön Notes-sähköposti-, laa
dunseurantajärjestelmä ja tutki
mussuunnittelujärjestelmä. Syk

milj.mk

1

2000

0

2000

41

Palvelutoiminta ja havaintomenetelmien kehittäminen

(Tutkimus- ja palvelutoimintojen
osuudet myös prosentteina)

-

....Mercntutkimuskdtoksen toiminta 2000....
Merentutkimuslaitos ja
meripartiolaiset yhdes
sä 2000 Purjetta-ta
pahtu massa

ICES vanhin hallitustenvälinen merentutki
musalan järjestö
-

Kansainvälinen Merentutkimus
neuvosto ICES (International
Council for the Exploration ot the
Sea) nimesi vuosikokouksessaan
syyskuussa Belgian Bryggessä
uuden presidentin. Merentutki
muslaitoksen ylijohtaja Pentti
Mälkki valittiin tehtävään ensim
mäisenä suomalaisena. Kolmi
vuotiskausi alkoi 1. marraskuuta
2000.
Merentutkimusneuvosto täyttää
vuonna 2002 sata vuotta. Merkki
paalun lähestymistä on juhlistettu
järjestämällä jo ennen juhlavuotta
erilaisia tapahtumia ja tilaisuuk
sia.

ICESn päätapahtumiin kuului Hel
singissä elokuussa 2000 pidetty
historiasymposio: “100 Years of
Science under ICES”. Tapahtuma
keräsi lähes 100 osallistujaa 19
eri maasta. Symposion lukuisat
esitelmät valottivat merentutki
muksen eri alolen kehilykstä lär
jestön toimintakautena.
E# av det Internationella rådets
för havsforskning (ICES) huvude
venemang var ett i augusti i Hel
singfors arrangerat historiesym
posium: “100 Years of Science
under ICES”. Vid årsmöte 1 Beigi
en 1 september vaides Havsforsk
ningsinstitutets överdirektör pro-

Helsingin merisatamassa elo
kuussa järjestetty tapahtuma
kuului kulttuutikaupunkivuoden
ohjelmistoon. Sen aihepiirinä
olivat purjehdus, pursiseurat,
saaristo ja meriluonto. Merentutkimuslaitos ja meripartiolai
set jakoivat tilavan Itämeri-tel
tan, jossa esiteltiin molempien
toimintaa ja vuonna 2000 alka
nutta ns. Nodu-yhteistyötä.
Itämeri-teltassa pääsi tutustu
maan www-sivujen monipuoli
seen Itämeri -tietokantaan: me
ripartiolaisten havainnot ovat
osa sitä.
Helsingin edustan vedenkor
keuden vaihtelua katsottiin puo
lestaan animaationa. Tapahtu
ma-alueelle viritetyllä jättikan
kaalla pyöri aika ajoin Meren
tutkimuslaitoksen esittelyvideo.

fessor Pentti Mälkki sam första
finländare till rådets president.
Treårsperioden börlade den 1 no
vember 2000.
One of the main events of the In
ternational Council for the Explo
ration of the Sea (ICES) was a his
fory symposium, which was ar
ranged in Helsinki in August:
“100 Years of Science under
ICES”. At the annual meeting in
Belgium, in September, the Direc
tor of FIMR, Professor Pentti Mälk
ki, was the first Finn to be elected
President of the Council. His
three-year term began on
November 1 st, 2000.

TAPAHTUI VUONNA 2000
Vedenalainen meriluonto
esillä Harakan saarella heinä-syyskuussa
Helsingin edustalle Harakan saa
reen ‘Sama meri kaikissa meissä’
—näyttelyn rakensivat yhteistyössä
tutkijat, taiteilijat, ympäristökas
vattajat sekä sukeltajat Helsingistä
ja Tallinnasta. Rantavajat ja ar
meijan vanhat ammuskellarit loi
vat kiehtovat puitteet mereisel le
näyttelylle. Suomenlahden levät ja
kalat tervehtivät kulkijaa, lapset
sukelsivat meren maailmaan sa
dun Vellamon valtakunnassa. Oi
nen merimatka vei kulkijan Suo
menlahden tuhansien saarten
pohjoisrannikolta lähes saaretto
malle Viron rannikolle. Ve
denalaisvalokuvat johdattivat

Merenhjtkimuslaitos osallistui tii
viisti Muutos-osion suunnitteluun.
Kulkija vaelsi trooppisesta mui
naismerestä, viimeisen jääkauden
kautta, kohti nykyisen Itämeren
sakenevia leväkukintoja. Tulevai
suutta raotettiin: makeuhiuko Itä
meri, häviäökö norppo, miten käy
lohen ja turskan?
‘Sama meri kaikissa meissä’
—näyttelyyn voi vielä tutustua 8.5.
30.9.2001 Hesingissä Harakan
saarella.
—

puolestaan meren sisäisiin
maisemiin. Näyttelyssä esitettiin
Merentutkimuslaitoksen tekemää
‘Muuttuva meremme’- multimedi
aa. Se kertoi perusasioita Itäme
restä ja erityisesti Suomenlahden
rehevöitymisestä.

Havsforskningsinstitutet deltog in
tensivt i pianeringen av utställ
ningen “Samma hav i oss alla”.
Utställningen hölls på holmen Sto
ra Räntan utanför Helsingfors.
The finnish lnstitute of Marine Re
search was intensely engaged in
the planning of the exhibition
“The Same Sea in AlI of Us”, held
on a small island in the Helsinki
archipelago.

Julkuisut....................
Kansainvaliset referoidut julkaisut
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Denisenko, 5., Sandier, H., Denisenko, N. &
Rachor, E. 1999: Current state of zooben
thos in two estuarine bays of the Barents
and Kara Seas. In: Mälkki, P. (ed.),
Brackish Water Ecosystems, Proceedings
of an ICES Symposium held in Helsinki,
Finland 25—28 August 1998. ICES Jour
nal ofMarine Science 56 (suppi.):
187—193.
—

—

u

Ennet, P., Kuosa, H. &, Tamsalu, R. 2000: The in
fluence of upwelling and entrainment on
the aigal bioom in the Baltic Sea. Joumal
of Marine Systems 25:359—367.
—

Tutkimusalus Arandan ovet olivat
myös avoinna. Mereisen planktonin ja pohjaeläinten lisäksi esiteltiin tutkimusvälineistöä uu
tuutena laivan kulkiessa näytteitä
keräävää robottia (kts. sivu 36).
-

Itämeri-telifaa elävöillivät aalto
poiju, merentutkimuksessa käy
tellävät näyffeenollovälineet se
kä meriportiolaisten jolla la tai
dokkaat köysilyöt.
l Helsingfors anordnades i au
gusti tilldragelsen “2000 Segel”.
Det cv Havsforskningsinstitutet

0•

och havsscouterna gemensamt
uppställda “OstersjötälteY’ uppii
vas av en vågboj, havsforsknin
gens provtagningsredskap samt
havsscouternas jolle och skickligt
utförda reparbeten.

0
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The happening “2000 Sails” took
place in Helsinki in August. The
Finnish lnstihte of Marine Re
search and the Sea Scouts had a
common exhibition, “The Baltic
Sea TenY’ which was enlivened
by a wave buoy, sampling
equipment used in marine te
search, and the Sea Scouts’
dinghy and skillful handiwork
with rope.

.
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Farkas, T., Kitajka, K., fodor, E., Csengeri, 1.,
Lahdes, E., Yeo, Y.K., Krasznai, Z. &
Halver, J.E. 2000: Docosahexaenoic acid
containing phospholipid molecular species
in brains of vertebrates. Proc. Nati. Acad.
Sci, USA, 97(12):6362—6366.
—

Grönvall, H. & Seinä, A. 1999: Towards optimal
sea-ice monitoring in the Baltic Sea. In:
Mälkki, P. (ed.), Brackish Water Ecosys
tems, Proceedings of an ICES Symposium
held in Helsinki, Finland 25—28 August
199$. ICES Joumal ofMarine Science
56 (suppi.): 165—171.
—

—

Koski, M., Rosenberg, M., Viitasalo, M.,
Tanskanen, 5. & Sjölund, U. 1999: is
Prymnesium patelliferum toxic for cope
pods? Grazing, egg production, and
egestion of the calanoid copepod Eury
temora affinis in mixtures of ‘good’ and
bad’ food. In: Mälkki, P. (ed.), Brackish
Water Ecosystems, Proceedings of an
ICES Symposium held in Helsinki, Fin
land 25—28 August 199$. ICES Journal
ofMarine Science 56 (suppl.): 131—139.
—

—

—
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Lahdes, E.O., Kivivuori, L.A. & Lehti-Koivunen,
S.M. 2000: Seasonal variation of mem
brane fluidity of the naturally acclimatized
Baltic Sea amphipods Gammarus spp. and
Monoporeia aftinis. Marine Biology
137:223—229.
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Lahdes, E., Balogh, G., Fodor, E. & Farkas, T.
2000: Adaptation of composition and bio
physical properties of phospholipids to
temperature by the crustacean, Gammarus
spp. Lipids 35(10): t093—1098.
—

Leivuori, M., Joksas, K. Seisuma, Z., Kulikova, 1.,
Peterseil, V., Larsen, B., Pedersen, B. &
Floderus, 5. 2000: Distribution of heavy
metals in sediments of the Gulf of Riga,
Baltic Sea. Boreal Environment Re
search 5:165—185.
—

Vuonna 2000 alkaneen Nodu
yhteistyön puitteissa meripartio
laiset osallistuvat meren tilan
seurantaan havainnoimalla
muun muassa leväkukintoja. Mu
kana on 35 alusta, jotka edusta
vat 29 lippukuntaa tai järjestöä.
Meren tilan seuranta on partio
laisille ympäristökasvatusta ja
Merentutkimuslaitos saa näin ar
vokasta tietoa meren tilasta.
Inom ramen för det år 2000 in
ledda Nodu-samarbetet deltar
sjöscouterna i uppföljningen av
havets tillstånd bl.a. genom afi
utföra observationer av algblom
ningar. 1 projektet deltar 35 bå
tar representerande 29 kårer ei-

ler andra organisationer. Della
samarbete är miljöfosiran för
scouterna, medan Havsforsk
ningsinstitutet får värdefulla upp
gifter om havets tillstånd.

Moisander, P.H. & Paerl, H.W. 2000: Growth, pri
mary productivity, and nitrogen fixation
potential of Nodularia spp.
(Cyanophyceae) in water from a subtropi
cal estuary in the United States. Journal
of Phycology 36:645—658.
—

The Sea Scouts participate in the
monitoring of the sea within the
framework of the Nodu-collabo
ration, which started in the year
2000, by making observations
i.a. on algal blooms. Thirty-five
vessels participate, representing
29 troops or other organizations.
This is environmental education
to the Sea Scouts, while FIMR
benefits by obtaining valuable
information on the state of the
sea.

Mälkki, M. 2000: Sulfide geochemistry and tuiner
alogy from two different Baltic Sea envi
ronments: Bothnian Sea and Gotland
Deep. Baltica 13:24—35.
—

Mälkki, P. 1999: Brackish water ecosystems: intro
duction. In Mälkki, P. (ed.), Brackish
Water Ecosystems, Proceedings of an
ICES Symposium held in Helsinki, Fin
land 25—28 August 199$. ICES Journal
of Marine Science 56 (suppl.): 1—2.
—

—

Pavelson, J., Koisonen, K. & Laanemets, J. 1999:
Chlorophyll distribution patchiness caused
by hydrodynamical processes: a case study
in the Baltic Sea. In: Mälkki, P. (ed.),
—

43

.............................julkaisut.............................
Brackish Water Ecosystems, Proceedings
of an ICES Symposium held in Helsinki,
Finland 25—28 August 1998. ICES Jour
nal ofMarine Science 56 (suppi.): 87—99.
—

Rudels. B., Meyer, R., fahrbach, E., lvanov, V.V.,
Østerhus, S., Quadfasel, D., Schauer. U.,
Tverberg, V. & Woodgate, R.A. 2000:
Water mass distribution in Fram Strait and
ovet the Yermak Plateau in summer 1997.
Annales Geophysicae 18:687—705.
—

tute of Marine Research, 2. Diss., Uni
versity of Helsinki, Faculty of Science.
43 s. + 6 artikkelia.
—

—

—

Pikkarainen, A.-L. 2000: Laadunvarmistus ja
laadunohjaus analyyttisessä laboratoriossa.
Meri Report Series of the Finnish Insti
tute of Marine Research No. 41. 30 s.
—

chemistry, plankton production, species
composition and oit concentration:
June—July 1998. Ob Bay ecological stud
ies in 1998. Finnish-Russian Offshore
Technology Working Group, Report
B(20): 39—46 22 s.
—

—

—

Hietanen, 5. 2000: Measuring microbial processes
in cyanobacterial blooms. 7th EMMS
abstract book : poster sessions: 1 s ab
strakti.
—

Uotila, J. 2000: Ocean current and sea ice motion
studies based on drifter observations and
meteorological forcing. Contributions /
Finnish lnstitutc of Marine Research, 1.
Diss., University of Helsinki, Faeulty of
Science. —31 s. + 5 artikkelia.

—

—

Rudeis, B. & Friedrich, H.J. 2000: The transforma
tions of Atlantic watet in the Arctic Ocean
and their significance for the freshwater
budget. In: Lewis, E.L. & at. (eds), The
freshwater budgct of the Arctic Ocean:
503—532 Dordrecht : Kluwer Academic
Publishers.

—

—

—

Kokousjulkaisut ja raportit

—

Rudels, 8., Muench, R.D., Gutin, J., Schauer, U. &
Friedrich, H.J. 2000: Evolution of the Arc
tic Ocean boundary current north of the
Siberian Shetves. —Journal ofMarine Sys
tems 25:77—99.

Johansson. M., Boman, H., Kahma, K. &
Launiainen, J. 2000: Trends in sea level
variations in the Baltic Sea. Third Envi
ronment Symposium of the Maj and Tor
Nessling Foundation, 2—3 October 2000,
Hanasaari, Helsinki/Espoo. Finland: Man
and the Baltic Sea: abstracts of poster pre
sentations: 32 posteriabstrakti.

Andersen, H., Baldursdottir, H.B., Berglund, R.,
Gislason, K., Haajanen. J., Hafsteinsson,
G., Hanwe, 1., Jakobsson, T., Jonsdottir, 1.,
Kloster, K., Kotovirta, V., Lind, M.,
Olaussen, T.1., Pedersen, LT., Satdo, R.,
Sandven, 5. & Seinä, A. 2000: System de
sign and user requirements study.
IW[COS Report No 1. NERSC Techni
cal Report No. 189. (luottamuksellinen).
—

—

Kaartokatlio, H. 2000: Nitrogen dynamics in sea
sonal Baltic Sea ice during a mild winter.
7th EMMS, abstract book, poster ses
sions:1 s. abstrakti.

—

—

-

Sipiä, V., Kankaanpää, H. & Merituoto, J. 2000:
The first observation ofokadaic acid in
flounder in the Baltic Sea. Sarsia
85:471—475.
—

Tuominen, L, Mäkelä, K., Haahti, H., Lehtonen,
K., Hietanen, 5. & Kuparinen, J. 1999:
Denitrification, pore water profiles and ni
trogen fluxes in the sediment of the north
cm Baltic Sea (Extended abstract). In:
Mälkki, P. (ed.), Braekish Water Ecosys
tems, Proccedings of an ICES Sympo
siumm held in Helsinki, Finland 25—28
August 1998. ICES Journal of Marine
Science 56 (suppi.): 150—152.
—

—

Andersin, A.-B., Cederwall, H., Olenin, 5.,
Osowiecki, A. & Rumohr, H. 2000: Stud
ies of the soft bottom fauna of the Baltic
Sea during the 2Oth century. Internation
al Council for the Exploration of the Sea
Symposium, 100 Years ofScience tinder
ICES, 1—4 August 2000, Helsinki. Finland:
poster abstracts: 33 posteriabstrakti.
—

Argentini, 5., Serravall, R., Viola, A.,
Mastrantonio, G., Liipkes, C., Petenko, 1.
& Pirazzini, R. 2000: The influence of
orography and cloud arnount on the tlow
dynamics close to Ny-Alesund, Svalbard.
l4th Symposium on Boundary Layer and
Turbulence, 7—11 August 2000, Siiowmass
Village at Aspen, CO by the AMS, Boston.
MA : preprint 4 s.
—

Vainio, J., Similä, M. & Grönvall, H. 2000: Opera
tional use of RADARSAT SAR data as aid
to winter navigation in the Baltic Sea.
Canadian Journal of Remote Sensing
26(4):3 14—317.
—

Autio, R. 2000: Dissolved organic carbon limitation
of bacterioplankton within a fitamentous
cyanobacterial bloom. 7th EMMS, ab
stract book : poster sessions: 1 s. abstrak
—

—

ti.

Viherluoto, M., Kuosa, H., Flinkman, J. &
Viitasalo, M. 2000: Food utilisation of
pelagic mysids, Mysis mixta and M. relic
ta, during their growmg season m the
northern Baltic Sea. Marine Biology
136:553—559.
—

Vihma, T. & Kottmeier, C. 2000: A rnodetling ap
proach for optimizing flight patterns in air
borne meteorological meastirements.
Boundary-Layer Meteorology 95:211—230.
—

Voss, M., Larsen, B., Leivuori, M. & Vallius, H.
2000: Stable isotope signals of eutrophica
tion in Baltic Sea sediiuents. Journal of
Marine Systems 25:287—298.
—

—

—

—

Engqvist, A. & Andrejev, 0. 2000: Sensitivity anal
ysis with regard to variations of physical
forcing including two possihle future hy
drographic regimes for the Oregrunds
grepen: a follow-up baroclinic 3D-model
study. Technical report / SKB 44 s.
—

—

Andrejev, 0., Myrberg, K., Andrejev, A. & Perttilä,
M. 2000: Hydrodynamic and chemical
modelling of the Baltic Sea a three-di
mensional approach. Meri Report Semies of the Finnish lnstitute ofMarine Re
search No. 42. —41 s.
—

—

—

Leivtiori, M. 2000: Distribution and accumulation
of metals in sediments of the northern
Baltic Sea. Contnbutions / Finnish Insti
—

—

—

Kankaanpää, H.T., Sipiä, V.O. & Galtsova, V.V.
1999: Resulis from the algal toxin and
phytoplankton analyses of samples collect
ed dtiring the 1998 BFU cruise ofCEN
TAURUS-2. BFU Research Bulletin
(3):24—27.
—

Kankaanpää, H.T., Sipiä, V.O., Kuparinen. J.S..
Chizmar, J.L. & Carmichael, W.W. 2000:
Growth and toxicity ofNodularia bloom in
the Western Gulf of Finland in August
1999. international Conference on Harm
ful Algal Blooms, 9th, 7—11 February
2000, Tasmania, Australia: conference ab
stracts & participants: 28 abstrakti.
—

Karvonen, J. 2000: A simplitied pulse-coupled neu
taI network based sea-ice classifier with
graphical interactive training. IGARSS
2000, proceedings Icd-rom] —4 s.
—

Kononen, K. 20(X): Species diversity in phytoplank
ton communities: examples from the Baltic
Sea. Third Environment Symposium of
the Maj and Tor Nessling Foundation. 2—3
October 2000. Hanasaari, Helsinki/Espoo,
Finland: Man and the Baltic Sea: abstracts
of poster presentations: 34 posteriab
strakti.
—

—

Finni, T., Kononen, K., Wallström, K. & Olsonen,
R. 2000: History of cyanobacterial blooms
in the Baltic Sea. Third Environment
Symposium of the Maj and Tor Nessling
Foundation, 2—3 October 2000, Hanasaari,
Helsinki/Espoo, Finland: Man and the
Baltic Sea: abstracts of poster presenta
tions: 29 posteriabstrakti.
—

Merentutkimuslaitoksen sarjoissa ilmestyneet
julkaisut

Kahma, K., Pettersson, H. & Tuomi, L. 2000: Wave
statisties fwm the Northem Baltic Sea for
passenger ship bow structural design sur
vey. 26 s. Merentutkimuslaitos.
(moniste).

—

Delille, D., Kupariiien, J., Kuosa, H. & fiata, M.
2000: Seasonal changes of microbial food
web structure in first-year ice of Terre
A&lie area (Antarctica). 7th EMMS. ab
stract book: 1 s. abstrakti.

—

Zorita, E. & Laine, A. 2000: Dependence of salinity
and oxygen concentrations in the Baltic
Sea on Iarge-scale atmospheric circulation.
Climate Rescarch 14:25—41.

—

—

—

Uotila, J. 2001: Observed and modelled sea-iee
drift response to wind forcing in the north
ero Baltic Sea. —Tellus 53A(1):112—126.

Kahma, K.. Johansson, M. & Alenius, P. 2000: Por
varinlahdelte sutinnitellun rautatiesillan ja
työsillan vaikutus alueen virtauksiin ja ve
denvaihtoon. Merentutkimuslaitos. (luot
tamukselli nen).

Fiimi, T., Poutanen, E.-L., Kononen, K., Olsonen,
R., Wallström, K. & Nikkilä, K. 2000: The
history of cyanobacterial btooms iii the
Baltic Sea: a multidisciplinary study.
Aquatic Scienees Meeting. Research
Across Boundaries, June 5—9 Copenhagen,
Denmark : abstracts posteriabstmakti, 1 s.
Waco: American Society of Limnology
and Oceanography.
—

Kuparinen, J. 2000: Eutrophication and self-purifi
cation: counteractions forced by large scale
cycles and hydrodynamic processes.
Third Environment Symposium of the Maj
and Tor Nessling Foundation, 2—3 October
2000, Hanasaari, Helsinki/Espoo, Finland:
Man and the Baltic Sea: abstracts of oral
presentatlons: 15 abstrakti.
—

—

Kuparinen, J. & Hietancii, S. 2000: Production and
uptake of oxygen by pelagic cyanobacteri
al aggregates in the Battic Dea. 7th
EMMS, abstract book:1 s. abstrakti.
—

—

—

—

Grönlund, L., Lemponen, P., Namjatov, A. &
Makamevich, P. 1999: Hydrograph’,. water

44

Laamanen, M., Gtigger, M., Lehtimäki, J., Haukka,
K. & Sivonen, K. 2000: Genetic diversity
of toxic and non-toxic Nodularia
(Cyanobacteria) from the Baltic Sea.
Aquatic Sciences Meeting. Research
—

Across Boundaries, June 5—9 Copenhageii,
Denmark, abstracts postcriabstrakti. 1 s.
Waco: American Society of Limnology
and Oceanography.

tute ot0 Atmospheric and Oceanic Sciences.

—

—

Laine, AO. & Seppätien, S. 2000: Salinity and oxy
gen limits of Baltic Sea soft bottom macrc)
fauna: results from field observations.
Third Environment Symposium of the Maj
and Tor Nessling Foundation, 2—3 October
2000, Hanasaari, Helsinki/Espoo, Finland:
Man and the Baltic Sea: abstracts of poster
presentations: 36 posteriabstrakt i.
—

—

Launiainen, J.. Cheng Bin, Uotila, J. & Vihma, T.
2000: BASIS and air-ice coupling. In:
Gustafsson, N. (cd.) Parametrization of
surface fluxes, atmospheric planetary
boundary layer and ocean mixed laycr ttir
bulence for BRIDGE: what can we learn
from field experimeiits? International
BALTEX Secretariat, Publication
(17):87—91.
—

Launiainen, J.. Cheng Bin, Uotila, J. & Vihma, T.
2000: Turbulent surface fluxes and air-icc
coupling in BASIS. In: The l5th Interna
tional Symposium on Okhotsk Sea & Sea
lee. The 2nd lee Scour & Arctic Marine
Pipelines Workshop: 286—294.
—

Philippart, C.J.M., Andersin, A.-B., Laine, AO.,
Lindeboom, H.J.. Piet. G.J.. Rijnsdorp,
A.D., Storeh, H. von & Zorita, E. 2000:
Variabitity within marine ecosystems of
northwestern Europe: hnai report FC
DGXIV research contract FA]R\95\7]0.
NIOZ-Report, 2000-3. 110 s. AB den
Burg. NIOZ.

Pertola. 5. 2000: Tulokaslevä Proroeentrum mmi
mum (Dinophyceae): esiintyminen ja mor
fologinen vaihtelu Saksan rannikolta
Suomenlahdelle 1990-luvulla. Pro gradu
—tutkielma, Helsingin yliopisto. Limnolo
gian ja ympäristönsuojelun laitos, Ym
päristönsuojelun osasto. 76 s. + liites.
—

—

—

—

—

Pikkarainen. A.-L. 2000: Laadunvarmistus ja
laadunohjaus analyyttisessä laboratoriossa.
Analyyttisen kemian erikoistyö.
Helsingin yliopisto, Analyyttisen kemian
laboratorio. 33 s.
—

Poutanen, E.-L., Nikkilä, K., Rintala, J. &
Huttunen, M. 2000: Carotenoid pigments
and eyanobacteriai akinetes in Balttc Sea
sediments as traeers of eyanobacterial
blooms. Third Environment Symposium
of the Maj and Tor Nessling foundation,
2—3 Oetober 2000, Hanasaari, Helsinki/Es
poo. Finland: Man and the Baltic Sea: ab
straets of pc)ster presentatiolis: 41 poste
riabstrakti
—

—

—

Tuomi, L. 2000: Effect ot the wind field aecuraey
on wave rnodelling in the Baltic Sea.
Master’s thesis : University of Helsinki,
Faeulty of Seienee, Department of Geo
physies. 60 s.
—

—

—

Sipiä,

Kankaanpää, H.T., Lahti. K. &
Meri Ittoto. J.A.O. 2000: Cyanobacterial
hepatotoxins do not accumulate in Baltie
salmon or herring
International Confer
enee on Hamful AIgal Blooms. 9th. 7—11
February 2000, Tasmania, Australia: con
Ference abstracts & participants: 221 ab
strakti

V.O.,

.

—

Muut julkaisut
Bruun, J.-E. & al. (kuvaus ja äänitys), Pulliainen,
H. & Niiniranta, M. 2000: Elämän ja
kuoleman meri: videodokumentti
ltämerestä vuonna 2000. 1 videokasetti,
ii. 18 min.
Helsinki. Amphi
MedialKoskela Art & Media House.
—

—

—

Kankaanpää. H. 2000: Nodularia spumigenan tuot
tama nodulariini merialueidemme yleisin
myrkky? Tutki(5):7.
—

Launiainen. J., Uotila, J. & Vihma, T. 2000: Wed
dcli Sea activities by the Finnish institute
of Marine Research. In: Farbach, E.,
Gordon, A. and Huber, B. (eds), iAnZone,
Report on the 6th Coordination Meeting,
5—7 May 1999. Mar dc Plata. Argentina:
24—28.
—

Launiainen, J., Vihma, T., Brlmmer, B., Etling, D.,
L-låkansson, B., Omstedt, A., Stncdman,
A.-S., Magnusson, M. & Shirasawa, K.
2000: Baltic Air-Sea-Jce Study (BALTEX
BASIS). EurOCEAN 2000, The Euro
pean Conference on Marine Science and
Ocean Technology. Hamburg, 29 August
2 September. 2000, Project Synopses, Vol.
1: Marine processes, ecosystems and inter
actions: 326—330.
—

—

Lehtimäki, J., Repka. 5., Laamanen. M. & Sivonen,
K. 2000: Research on toxic cyanobacteria
from the Baltic Sea at Viikki Biocenter.
Third Environment Symposium of the Maj
and Tor Nessiing Foundation, 2—3 October
2000, Hanasaari, Helsinki/Espoo, Finland:
Man and the Baltic Sea: abstracts of poster
presentations: 37 posteriabstrakti.
—

—

Soininen, H., Karppinen, T., Lehtonen, J., Eronen,
H.. Kalima, K., Rintala. 5.. Kukkanen. T.
& Rantanen, A. 200t): Passenger ship bow
structural design against wave induced
loads in the Northern Baltic: summary re
port. Researeh report / VTT Manuifaetur
ing Teehnology VAL32-992765 33 s.,
liitel.
—

—

Stipa. T. & Kuosa, H. 2000: Silieate control of
spring diatoms eascades to eontrol of
cyanobacterial biooins. Third Environ
ment Symposium of the Maj and Tor
Nessling Foundation, 2—3 Oetober 2000,
Hanasaari, Helsinki/Espoo. Finland: Man
and the Baltic Sea: abstraets of poster pre
sentations: 47 posteriabstrakti.

—

—

—

—

—

Nardino, M., Pirazzini, R., Geogiadis, T.,
Levizzani, V., Vihma, T., Cheng, B.,
Launiainen, J., Calzolari, F., Ravegnani,
F., Triveilone, G. & Bonaf, U. 2000:
ARTIST: ground-based radiation and tur
bulence measurements at Ny-Ålesund
(Svalbard) : ftrst data analysis and mod
elling. Polar Atmospheres. Scientific and
Technical Report Series, 1/2000. 92 s.
Bologna, National Researeh Cotineil, Insti
—

—

—

—

Launiaineti. J. 2000: Jäävutori B 15 pysyy talven
lähes paikallaan. Helsingin Sanomat
(t.4.2000):C 17.
—

Pertola, S. 2000: Mitä laivat munivat’?.
luonto(9):33.

—

Suomen

Rantajärvi, E. & Palosaari, J. 2000: Leväkukinnat
avomerellä vuonna 1999. Ympäristö
(2): 19.
—

Uotila, J. 20t)0: Wind t0orcing on drifting sea-iee
dttring the Baltie Air-Sea-tee Study. Iii:
The l5th International Symposium on
Okhotsk Sea & Sea lee. The 2nd lee Seotir
& Arctic Marine Pipelines Workshop:
279—285.
—

Vainio, 1. 2000: Operational use of rernote sensing
data as aid to winter navigation in the
Baltie Sea. Nordie-Baltie Transport Re
seareh Conference. Riga 13—14.4.2000.
Conference proeeedings, Vol. 2 posteri
abstrakti, 5 s.
—

Vihma, T., Pirazzini, R., Cheng. B. & Launiainen.
J. 2000: Numerieal modelling of the atmo
spherie boundary layer. Final Report on
the Aretie Radiation and Turbttlenee Inter
aetion Study (ARTIST): 50—63.
—

Luodekari, K., Poikonen. M., Friman, E.. Laine, A.
& Viitasalo, M. 2000: Benthic invertebrate
communities on the SW coast of Finland: a
comparison between 1928 and 2000 shows
dramattc changes iii species composition
and biomass. Third Environment Sympo
sium of the Maj and Tor Nessliiig Fotitida
tion, 2—3 October 2000, Hanasaari, Helsin
ki/Espoo, Finland: Man and the Baltic Sea:
abstracts of poster presentations:39 pos
teriabstrakti.

Kankaanpää. H., Reinikainen, M. & Rapala, J.
2000: Ktin maailma pienenee, myrkkyle
vien ongelma kasvaa: edes Suomi ei ole
turvassa vaarallisilta myrkkyleviltä.
Helsingin Sanomat (29.7.00):C13.

—

—

Ligneti, R., Andersen, T., Heiskanen, A.-S.,
Kuuppo, P., Seppälä, J., Setälä, 0.,
Tamminen, T. & Tuomi, P. 2000: Re
sponse of a coastal plankton community to
tiutrient load. 7th EMMS : abstract
book:i s. abstrakti.

—

Vihma, T., Uotila, J., Cheng Bin & Launiainen, J.
2000: Observations and modelling c)t the
surfaee heat balanee in the Weddell Sea.
En: The 15th International Symposium on
Okhotsk Sea & Sea lee. The 2nd lee Seour
& Arette Marme Pipelines Workshop:
32 1—328.

Rantajärvi, E., Bruun, J., Leppänen, J.-M. &
Lumiaro, R. 2000: Muuttuva meremme:
multimedia. video, 25 min. Helsinki,
Merentutkimusl aitos.
—

—

Rantajärvi, E., Bruun, J., Leppänen, J.-M.,
Lumiaro, R., Relve, H. & Kukk, H. 2000:
Meie muutuv meri: multimedia. video,
25 min. Helsinki, Merentutkiiriuslaitos.
—

—

Stipa, T. 2000: Ravinnerajoitteisuus, rannikon
sekoittumisolot ja mallien kalibrointi.
Vesitalous (3):23—28.

—

Stipa, T., Seppälä, J., Tamminen. T. & Kuosa, H.
2000: Kevätkukinta syö eväitä sinileviltä.
Helsingin Sanomat (16.5.00): Cl6 1 s.
—

—

Vainio, J. 2000: Keskitalven aikaan.
(l):10.

—

Kalastaja

—

Vainio, J. 2000: Lauha talvi, mutta murtajille riittää
murrettavaa. Kalastaja (2): 10.
—

Vainio, J. 2000: Talvi ei tule.

—

Kalastaja (5): 10.

Opinnäytetyöt
Autio, R. 2000: Studies oli baeterioplankton in the
Baltic Sea with speeial emphasis on the
regulation of growth. Walter and Andr&
dc Nottbeck Foundation scientifie reports,
No. 19. Diss., University of Helsinki,
Department of Eeology and Systetiiaties.
34 s. + 5 artikkelia.
—

—

—

Täydennetty julkaisuluettelo painetaan
kahden vuoden välein. Se on saatavissa Merentutkimuslaitoksen kirjastosta.

___________

Merentutkimuslaitoksen organisaatio
Liikenne- ja viestintäministeriö
Kommunikationsministeriet
Johtokunta

Ministry of Transport and Communications

Direktion
Board

Ylijohtaja Heikki Muttilainen
Merenkulkulaitos
puheenjohtaja
Hallitusneuvos Aila Salminen
Liikenne- ja viestintäministeriö
‘arapuheenjohtaja

Ylijohtaja Pentti Mälkki
Merentutki muslaitos

Ylitarkastaja Vappu Tervo
Ympäristöministeriö

Professori Martti Hal Likainen
Teknillinen korkeakoulu
Johtaja
Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala
Teoll. ja työnant. keskusliitto

Erikoistutkija Pekka Alenius
Merentutkimuslaitos
henkilöstö,z edttstaja

Ylijohtaja Pentti Malkki
Överdirektör
Director

fysiikan osasto
Fysikaliska avdelningen
Department of Physical
Oceanography

Kemian osasto
Kemiska avdelningen
Department of Chemical
Oceanography

Biologian osasto

Itallinto-osasto

Biologiska avdelningen
Department of Biological
Oceanography

Administrativa avdelningen
Administrati ve department

Oscisto,t johtaja
Jouko Launiainen

Oscistoujohtcijci
Matti Perttilä

Osastotijohtaja
Jorma Kuparinen

AJa. haltintopaä/tikkö
Anneli Järkkälä

YHTEYSHENKILÖITÄ
Kimmo Kahma ja Hanna Boman
Pekka Alenius
Hannu Grönvall
Pekka Alenius
Juha-Markku Leppänen
Matti Perttilä ja Juha-Markku Leppänen
Jouko Launiainen
Hannu Grönvall
Leena Parkkonen

Aallokko ja vedenkorkeus
Virtaukset
Jääasiat
Meriveden lämpötila ja suolaisuus
Leväkukinnat
Itämeren tila
Polaaritutkimukset
Tutkimusalus Aranda
Kirjasto- ja tietopalvelu

INTERNET OSOITTEET
Merentutkimuslaitoksen kotisivu
Itämeri -tietokanta
Itämeren jääkartta
Pohjoisen Itämeren aallonmittauspoiju
Kirjaston tietokannat

http://www.fimr.fi
http://meri.fimr.fi
http://ice.fmi.fi/tilanne.html
http://www.fimr.fi:808 1
http://wtvw2.fimr.fi/info/kirjdb/kirjdb.htm

Merentutkimuslaitos
Havsforskningsinstitutet
Finnish Institute of Marine Research

Lyypekinkuja 3
PL33
00931 Helsinki
PuhJTel. (09) 613 941
Telefax (09) 613 944 94
Os./Add

JÄÄPALVELU
Os./Add Porkkalankatu 5
PL 304
00181 Helsinki
Puh/Tel (09) 685 7659
Telefax (09) 685 7638
(09) 685 7639

