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2001 aikana sääolot
jatkuivat edellisten vuosien
tapaan vaihtelevina ja il
masto oli merialueilla leuto.
Jäätilanne oli keskimääräis
tä helpompi, vedenkorkeus- ja aallokko-oloissa
mitattiin uusia kausiennätyksiä ja meren kesäkausi oli kaikkiaan tavanomaista pidempi. Tä
mä heijastui laitoksen toiminnassa monin ta
voin, niin palvelujen kysynnässä kuin tutki
mustoiminnassa. Vuoden aikana julkistetuissa
laitoksen tutkimuksissa osoitettiin selvästi, että
muutokset Itämeren olosuhteissa liittyvät koko
pohjoisen Atlantin käynnissä olevaan pitkäai
kaiseen vaihteluun. Esimerkiksi leutojen tai
vien määrä on ollut viime vuosikymmenellä
suurempi kuin koskaan aikaisemmin viimeis
ten 200 vuoden aikana. Tulos on omalta osal
taan vahvistamassa käsitystä siitä, että Itäme
renkin osalta ilmaston muuttuminen on tosi
asia. Analyysit eivät olisi olleet mahdollisia il
man jo vuosisadan ajan jatkunutta monipuolis
ta ja kattavaa havaintotoimintaa. Ilman sitä ei
myöskään olisi mahdollista tehdä luotettavia
arvioita tulevasta kehityksestä.
Itämeri ei voi hyvin. Vaikka viime vuoden
leväkukinnat olivat osalta aikaisempia vuosia
vähäisempiä, pitkäaikainen kuormituksen kas
vu ja pohjan läheisten vesien uusiutumatto
muus (uudella voimakkaalla purskeella Atlan
tilta) antavat odottaa vaikeuksia lähivuosi
kymmenen aikana. Viime vuonna hallituksen
toimeksiannosta valmisteltu Itämeriohjelma,
jonka laatimiseen myös Merentutkimuslaitok
sen tutkijoita osallistui, on toteutettava erittäin
kiireellisenä.
Merentutkimuslaitokselle asetetut tulostavoitteet saavutettiin lähes kaikilta osin, eräillä
alueilla ne ylitettiin. Kansainvälinen yhteis
työmme, josta tämä kertomus sisältää EU
hankkeita koskevan yhdistelmän, on edelleen
laajenemassa. Palvelujen toimintavarmuus on
ollut hyvä. Palvelutoiminnan kehittämiseksi
valmistui Itämeren aallokon ennustusmalli, jo
ka otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2002 aika-

Tuoden

na. Kaikki tämä kertoo laitoksen henkilökun
nan sitoutumisesta, asiantuntemuksesta ja te
hokkuudesta.
Laitos teetti viime vuoden aikana konsultilla
selvityksen asiakastyytyväisyydestä. Kaikki
asiakasryhmät antoivat toiminnasta ja erityi
sesti viime vuosien kehityksestä hyvän arvosa
nan. Parantamisen aiheita toki löytyi, mutta tu
los osoittaa että julkisuuskuvamme ja työmme
on kehittynyt oikeaan suuntaan.
Laitokselle vuoden 2001 merkkitapaus oli
elokuussa Arandalla järjestetty päättäjäristeily
yhdessä WWF:n kanssa. Tilaisuutta kunnioitti
läsnäolollaan Tasavallan presidentti Tarja Ha
lonen puolisoineen. Arandalle jouduttiin lai
naamaan pelastusliivejä jäänmurtajilta, sillä
Itämeri kiinnosti myös muita yhteiskunnan
tärkeitä vaikuttajia.
Laitoksen tiedotustoimintaa on vuoden ai
kana kehitetty voimakkaasti, uudet Internet
kotisivut otettiin käyttöön vuoden 2002 alussa.
Tämänkin toimintakatsauksen taustatietoja ja
ajankohtaisia tiedotuksia löytyy uudistetuilta

sivuilta vaivattomasti. Verkkotarjonnan
asiakaskäynnit ovat jatkuvasti lisääntyneet, se
osoittaa suomalaisten kasvavaa kiinnostusta
Itämerta kohtaan. Kiinnostus on näkynyt aktii
visuutena, jolla nuoriso eräiden koulujen tee
maryhmät ja meripartiolaiset on osallistunut
havaintotoimintaamme. Perinteinen viran
omaisyhteistyö: tutkimuslaitokset, yliopistot,
merenkulku- ja merivartiolaitokset, on laajene
massa innokkaan ja osaavan nuoren sukupol
ven avulla aivan uuteen suuntaan.
Kokonaisuudessaan kulunut toimintavuosi
on tuonut sekä tutkijoiden että tiedon tarvitsijoiden käytettäväksi paljon uutta ajateltavaa.
Kaikilta osin tämä uusi tieto ei ole ollut ilah
duttavaa. Vuoden tapahtumat kuitenkin osoit
tavat, että paljon myönteistäkin on odotettavis
sa Itämeren osalle. Tehokkaasta yhteistyöstä
lämmin kiitos laitoksen henkilökunnalle ja lu
kuisille yhteistyökumppaneille.
—

—
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Overdirektören har ordet
Under år 2001 var väderleksförhål
landena liksom under tidigare år
ostadiga och klimatet på havsområ
dena var miit. lsförhallandena var
lättare än i medeltal, vattenhöjden
och vågorna nådde nya säsongre
kord och havets sommarsäsong var i
sin heihet längre än van1it. Detta
återspeglas på många sätt 1 institu
tets verksamhet, både i forsknings
verksamheten och i tjänstefterftågan.
Undersökningama som publicerades
under året isar tydligt, att föränd
ringarna i Ostersjöförhållandena är
direkt koppiade till de långvariga
förändringarna som pågår i hela
Nordatlanten. Till exempel var anta
let miida vintrar under det senaste
decenniet större än någonsin under
dc senaste 200 åren. Resultatet stär
ker för sin del uppfattningen om aH
även Ostersöns klimatförändring är
ett faktum. Analyserna skulle ha va
rit omöjliga utan de mångsidiga och
täckande observationerna som utför
des under det gångna sekiet. Utan
dessa observationer hade det inte

heller varit möjligt att pålitligt upps
kata den kommande utvecklingen.
Ostersjön mår dåligt. Trots att
fjolårets algblomningar var delvis
mindre omfattande än under tidiga
re år, innebär belasningens långvari
ga ökning och bottenvattnets stagna
tion (i brist på en ny stark puis från
Atianten) att probiem kan förvintas
under det närmaste decenniet. Oster
sjöprograrnmet, som förbereddes i
fjofpå uppdrag av regeringen, och i
vilket även forskare från Havsforsk
ningsinstitutet deltog, bör förverkli
gas mcd det snaraste.
Havsforskningen nådde, och i en
del fail även överskred, största delen
av resultatmålsättningarna. Vårt in
temationella sarnarbete fortsätter att
utvidgas; denna årsberättelse inne
håller information om EU projekt.
Tjänsterna har fungerat tillförlitligt.
Som en del av tänsternas vidareut
veckling blev vagprognosmodellen
för Ostersjön klar, och den kommer i
användning under år 2002. Alit detta
påvisar personalens engagemang,

expertis och effektivitet.
Havsforskningsinstitutet lät en cx
tern konsuit undersöka kundernas
tillfredsställelse. Alla kundsegment
gay ett gott vitsord för verksamheten
och framförallt för dc senaste årens
utveckling. Naturligtvis finns det
plats för förbättringar, men resulta
tet visar att institutets bild utåt och
dess arbete har utvecklats i rätt rikt
ning.
för institutet var årets höjdpunkt
kryssningen för beslutsfattare som
ordnades ombord på Aranda i sa
marbete mcd WWF. Republikens
President Tarja Halonen ärade till
ställningen mcd sin närvaro, i säil
skap av sin make. Man blev tvungen
att läna flytvästar från isbrytare, ef
tersom intresset bland övriga viktiga
beslutsfattare för Ostersjön var så
stort.
Under år 2001 har institutet ut
vccklat sin informationstjänst myck
et starkt, dc nya webbsidorna togs i
bruk i början av år 2002. Bakgrunds
information om denna årsberättelse

och aktuella nyheter är lätt tillgängli
ga på dc förnyade sidorna. Inter
nettjänsten har fått allt fier besökare,
vilket tyder på finländarnas växande
intresse för Ostersjön. Intresset syns i
den aktivitet, som ungdomen te
magrupperna i en del skolor samt
sjöscouterna bidragit mcd obser
vationer. Det traditionella samarbe
tet mcd myndigheter: forskning
sinstitut, universitet, söfarts- och
sjöbevakningsverk, haller på att
utvidgas i en helt ny riktning tack
vare den unga generationens entusi
asm och sakkunnighet.
1 sin helhet har det gångna året
gett både forskare och dc som behö
ver information mycket nvtt att tän
ka på. En dcl av denna information
har varit negativ. Årets händelser vi
sar dock, att Ostersön har mycket
positivt att se fram emot. Jag viii
varmt tacka insfitutets personal och
många samarbetsparter för effektivt
samarbete under aret.

sioned an external consultant to sur
vcy customcr satisfaction. Ail cus
tomer segments gave good marks for
the activities and especially the last
few vears’ development of the Jnsti
tute. Thcre is naturally room for im
provement, but the results show that
our profile and our activities are go
ing in the right direction.
The highlight of the year was in
August, when, in co-operation with
the WWF, the Institute organised a
cruise for decision makers aboard
R/V Aranda. President Tarja Halo
nen honoured the occasion with her
presence, accompanicd by her
spouse. So many important decision
makers were interested in the Balhc
Sea that additional iife-jackets had to
be borrowed from ice-breakers.
The Institute’s new wehpages
went online at the beginning of 2002,
as our practice of informing the pub
iic continucs to develop. Further in
formation about this annual rcport
and up-to-date press releases can
easily be found at the renewed
pages. The pages have continued to

attract increasing numbers of visi
tors, which proves that people are
bccoming more interested in the
Baltic Sea. This interest can also be
seen in the active participation of
young people project groups in
some schools and the Finnish Sea
Scouts in making observafions and
collecting data. The traditional co
operation with various authorities:
research institutes, universitites, the
Finnish Maritime Administration
and the Coast Guard, is breaking
new ground thanks to an enthusias
tic and knowledgeahle young gener
ahon.
AlI in ali, the past year has given
both researchers and information
seekers many new things to think
about. Not ali of this information has
becn good. The evcnts of the year
stili show that there are also many
positive expectations for the Baitic
Sea. 1 would iike to thank the staff of
the Institute and our many partners
for their effectiyc co-opcration.

—

—

Director’s overview
During the year 2001 the wcather
stayed variable as in previous years
and the marine clirnate was mild.
The ice conditions were easier than
is usually the case in the Baltic Sea.
New seasonai records were mea
sured in sea Ievels and wave heights
and the summer season in the Baltic
Sea was longer than usual. This was
reftected in the acfivities of the Insti
Hite, both in research and in the in
creased demand for public services.
Research published by FIMR during
the past year clearly showed that
changes in the Baltic Sea Iargcly dc
pend on long-term changes in the
North Atlaiitic. for example, the
number of mild winters during the
past decade was greater than during
any other decade in the past 200
years. Ihis resuit confirms the opinjon that climatic change is actually
taking place even in the Baltic Sea.
Without a ccntury of versatile and
covering obseryations, it would have
been impossibie to make these anal
yses or trustworthy estimates of fu
ture developments.

The Baltic Sea is not well. Al
though last vear’s algal biooms were
somewhat stighter than during pre
vious years, the long-term increase
in load and the stagnation (due to
the lack of a sfrong saltwater inflow
from the Atlantic) near the sea bot
tom leads one to expect trouble dur
ing the ncxt few years. The Baltic
Programrne prcpared for the finnish
Goyernment, in whose preparation
FIMR researchers also participated,
must be realised as soon as possible.
FIMR successfully fulfilled most
of its targcts in some areas even cx
ceeded them considerably. Our in
ternational coopcration is still in
creasing. This annual report contains
information concerning ongoing EU
projects. The serviccs have func
tioned reiiably. The deveiopmcnt of
a wave forecasting model is in its fi
nal stages, this servicc will bccome
available during 2002. This is an in
dication of the commitment, exper
tise and cffectiveness of the FIMR
staff.
In 2001 the Institute commis
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Suomenlahti voi huonosti
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lahden tila huono, mutta
pitkällä aikavälillä tarkasteltuna
ei poi eu se inen

—

SuomenlahdeMa oli vuonna 2001 aikaisem
paa enemmän vähähappisia tai hapettomia
pohja-alueita ja pohjaeläimiä oli niukasti.
Happipitoisuus on laskussa myös varsinai
sen Itämeren pohjanläheisissä vesikerroksis
SO.

uomenlahden tila ei
ole parantunut, vaik
ka esimerkiksi jokive
sien aiheuttama ra
vinnekuormitus on
pienentynyt koko 1990-luvun. Tä
mä johtuu päasiassa hapettomuu
desta, johon vaikuttaa voimak
kaimmin kerrostuneisuus, vesi
massan jakautuminen suolapi
toisuudeltaan ja tiheydeltään eri
laisiin kerroksiin. Avomerellä ker
roshmeisuus voimistuu, kun var
sinaiselta Itämereltä työntyy Suo
menlahdelle suolaista, vähähap
pista tai hapetonta syvävettä. Sa
malla hapen siirtyminen pintaker
roksesta syväkerrokseen heikke
nee.
Hapen vähetessä sedimenteistä
alkaa liueta fosfaattia veteen. fos

S

faattia ja muita ravinteita on sitou
tunut sedimentteihin suuria mää
riä vuosikymmeniä jatkuneen
kuormituksen vuoksi. Kerrostu
neisuus purkautuu, kun myrskyt
sekoittavat vesikerrokset tai voi
makkaat pohjoistuulet ajavat pin
taveden Suomen lounais- ja etelä
rannikolta avomerelle.
Vuonna 2001 hapetonta tai lä
hes hapetonta pohjaa oli Suomen
lahdella enemmän kuin vuotta ai
kaisemmin. Syvävettä kumpusi
syksyllä pintaan, mikä nosti pintakerroksen fosfaaffipitoisuutta voi
makkaasti edellisestä vuodesta.
Syväveden suolaisuus on tila
päisistä vaihteluista huolimatta
pysynyt useita vuosia samalla
yleisellä tasolla, pintakerroksen
suolaisuus on hitaasti vähentynyt.

Rikki vety Itämeren
keskusaltaalla (d=200m)

Suolaisuus Itämeren
keskusaltaalla (d=200m)

Happi vähentynyt
varsinaisen Itämeren
syvänteissä
Varsinaisen Itämeren syvänteissä
on voimakassuolaista vettä. Siihen
liueimut happi kuluu pohjalle va
joavan orgaanisen aineksen hajo
tessa. Pinta- ja pohjakerroksen ti
heysero on suuri, joten vedet eivät
juurikaan sekoitu keskenään. Vain
Pohjanmereltä tulevat suolaisen
veden pulssit tuovat uutta happea
kuhmeen tilalle.
Pohjanläheisten vesien suolai
suus ja happipitoisuus ovat varsi
naisella Itämerellä laskussa. Vii
meisimmät merkittävät vesipuissit
tulivat Pohjanmereltä vuosina
1993—1994.

Suolaisuus ja rikkivelypitoi
suus Gotiannin altaalla 200
metrin syvyydessä.
Salinitet (vänstra biiden)
och svavelvätekoncentra
tion (högra biiden) i Got
Iandsbassängen vid 200
meters d1up.
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Salinily (far Ieft) and hydro
gen sulphide concentrations
fleft) in the Gotland Basin at
a depth of 200 metres.

Happiolosuhteet ja pohja
eläimistö Itämeren avomeri
alueilla 2001.
Syreförhållanden och bot
tenfauna vid.öppna hav
sområden i Ostersjön 2001.
Oxygen conditions and
macrozoobenthos in the
open Baltic Sea in 2001.
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Met.atu imuslaitos

O 0: Rikkivetyä,
myrkyllinen ympäristö
O 1: Eipohjaeläimistää
0 2: Voimakkaastitaantunut
elalmistö
O 3: Hieman taantunut
eläim istö
O 4: Normaali eläimistö

Itämeren happitilanne
T/A Aranda 17.5.
17.6.2001
—
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Tammikuussa 2001 hapeton ja
rikkivetypitoinen vesikerros ulot
tui Gotiannin altaalla pohjasta 125
metrin syvyyteen, kesäkuussa nk
kivetyä oli 120 metriin saakka.
Rikkivedyn määrät eivät kuiten
kaan olleet erityisen korkeat.

Selkämeren ja
Perämeren happitilanne
hyvä
Selkämerelle virtaava vesi on pe
räisin Itämeren pintakerroksista,
sillä Salpausselkien vedenalaiset

-

jatkeet estävät pohjanläheisen,
suolaisen ja vähähappisen veden
pääsyn Selkämerelle. Selkämeren
kerrostuneisuus on tämän vuoksi
selvästi heikompi kuin varsinaisen
Itämeren ja Suomenlahden.
Vuonna 2001 Selkämeren vesi
oli pohjaan asti hapekasta ja fos
faatti sedimentoitui tehokkaasti.
Happipitoisuus on pysynyt melko
vakaana, joskin se on 1990-luvulta
alkaen jatkuvasti hieman pienen
tynyt. Perämeren vesi on kauttaal
taan runsashappista, sillä Merenkurkku estää Selkämeren syväve
den pääsyn pohjoiseen. Koska fos
faattia liukenee karusta maaperäs
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tä vain niukalti ja hyvä happipitoisuus pitää fosfaatin sedimenteis
sä, alueella on voimakas typen
(nifraatin) ylijäämä.
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kaan.
Suomenlahden itä- ja keskiosas
sa pohjaeläimistö oli vuonna 2001
enimmäkseen hyvin niukkaa. Lah
den länsiosan 80 metriä syvem
miltä alueilta pohjaeläimet olivat
kadonneet veden hapettomuuden
takia kokonaan.
Pohjanlahdella pohjaeläinten Ii
heys on vähentynyt 1990-luvun al
kupuolelta saakka, mutta vähene
minen johtuu valtalajin, valkokat
kan, luontaisista kannanvaihte
luista. Valkokatkamäärät olivat
huipussaan 1990-luvun alussa.
Varsinaisella Itämerellä, Gotlan
nin itäpuolella, tilanne oli edellis

Pohjaetäimet
katoamassa syviltä
alueilta
Pohjaeläimet tarvitsevat happea.
Happitilanteen huononeminen
vaikuttaakin pohjaeläimistöön sel
västi: lajien määrä vähenee ja yksi
lötiheydet pienenevät. Happikato
alueilla pohjaeläimiä ei ole lain-

SUOLAN, HAPEN JA FOSFAATIN YHTEYS
esimerkki Suomenlahden keskiosasta
pohj anläheisestä vedestä
—

Atkttvuosi 2001: Suolaisuus oli 7,45 yksikköä eli noin yhden yksi
kön edellisvuotista suurempi. Happipitoisuus oli vähentynyt lähes
puoleen, fosfaatti- ja silikaattipitoisuudet olivat kolminkertaistuneet.

Suolan, hapen ja fos
faatin pitoisuudet Suo
menlahden keskiosan
(asema 117) syväve
dessä vuonna 2001.
Salt-, syre- och fosfat
halter i mellersta Finska
vikens (station 117)
djupvaften år 2001.

6

Syyskuu 2001: Suolaisuus saavutti huippuarvon, 8,60 yksikköä.
Happi oli kulunut lähes loppuun (0,7m1/l), fosfaatfi- sekä silikaat
tipitoisuudet olivat huipussaan.
Lokakuu 2001: Kerrostuneisuus purkautui. Suolaisuus väheni nopeasti, pohjan happipitoisuus kasvoi, fosfaatti- sekä silikaattipitoi
suudet palasivat normaaleiksi.
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Salinily, oxygen and
phosphate concentra
tions in the deep water
of the central Gulf of
Finland (station 117).

Sinileväkukintojen voimak
kuus Suomen merialueilla
kesällä 2001. (1= havaittu
leväkukinta, 2= runsas le
väkukinta, 3= erittäin run
sas leväkukinta)

Blågrönalgblomningarnas
siyrka på finska havsområ
den sommaren 2001.
(J=observerad algblom
ning, 2=rikliq algblomning,
3=mycket riklig algblom
ning)

vuotisen kaltainen: halokliinin ala
puolella ei ollut lainkaan pohjaeläimiä tai niitä oli hyvin vähän.

Leväkukinnat
kohtataisia Suomen
merialueeUa

The intensily of blue-green
aigal blooms in Finnish wa
ters during the summer of
2001. (1 =observed aigal
bioom, 2=abundant aigal
bioom, 3=very abundant al
gal bioom)
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Sinilevälautat Suomen merialueella 2001
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Meriveden pintalämpötilat olivat
Suomen rannikolla vuonna 2001
hieman korkeampia kuin kolmena
edellisenä vuonna. Tammikuussa
pintavesi oli lämpimämpää kuin
kertaakaan vastaavaan aikaan
vuosina 1991—2000, ja myös keski
ja loppukesä olivat keskimääräistä
lämpimämpiä.
Levien kevätkukinta alkoi Suo
menlahdella leudon talven vuoksi
noin kaksi viikkoa aikaisemmin
kuin vuosina 1992—2000 keskimää
rin, mutta kukinta oli voimakkuu
deltaan ja kestoltaan keskimääräi
nen.

Finska viken och egent
liga Ostersjön är
syrebristdrabbade
Både i egentliga Östersjön och
Finska viken ökade områdena
med syrebrist i bottenvattnet nå
got jämfört med föregående år.
Orsaken till den ökande syrebris
ten i Ostersjöns öppna vatten är
det saltvatteninbrott som regi
sfrerades i början 1990-talet, som
ökade stabiliteten i den perma
nenta skiktningen av vattenmas
sorna.
Under syrebristförhållanden
frigörs fosfor ur sedimentet. Un
der början på år 2001 var salthal
ten i bottenvattnet c. en enhet
högre än föregående år, och fos
fathalterna de tredubbla. 1 den
relativt grunda Finska viken
bryts skiktningen upp under
höststormarna, och näringsrikt
vatten väller upp till ytan. Hös
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Sinilevät muodostivat kesällä
2001 pintakukintoja lähes koko
Itämeren alueella Perämerta lu
kuunottamatta. Heinäkuun läm
min, tyyni sää suosi levien kas
vua: voimakkaita sinilevien pinta
kukintoja esiintyi Suomenlahdella,
Saaristomerellä ja varsinaisella Itä-

merellä. Suomen merialueella ku
kinnat jäivät kuitenkin vähäisem
miksi kuin vuosina 1997 ja 1999,
koska elokuun voimakkaat tuulet
hajottivat levälautat ja sekoittivat
levät syvemmälle veteen.
Aphanizonzenon sp. ja Nodularia
spurnigena olivat avomeren sinile

ten 2001 var fosforvärdena i yt
vattnet betydligt högre än föregå
ende år.
Områdena med utarmad bot
tenfauna breder ut sig. Den syre
brist som följde på saltvattenin
fiödet påverkade bottenfaunan i
Firtska viken starkast i mitten på
1990-talet. Faunan i Finska vi
kens och egentiiga Ostersjöns
djupområden hade förändrats
bara obetydligt jämfört med före
gående år.

effekhvt i sedimentet. Sålunda är
förutsättningarna för blågrönal
gsblomningar dåliga, speciellt i
Bottenviken blågrönalgerna kan
som bekant utnyttja luftens kvä
ve, men måste få det behövliga
fosfatet ur vattnet.
Bottenfaunan i Bottniska viken
består huvudsakligen av vitmär
lor. Under 1990-talet har individ
tätheterna på ett fiertal provtag
ningslokaler varit i avtagande.
Förändringarna i vitmärlesam
hällena håller sig dock inom det
som är naturligt för arten, som
visar 7-11 års cykliska fluktua
tioner i individtätheten.

1 Bottniska viken är
syresituationen god
Bottniska viken är skild från
egentliga Ostersjön av grunda
tröskelområden, och dess vatten
härstammar från egentliga Oster
sjöns ytvatten. Den lägre salthal
ten leder till svagare skiktningen,
vilket i sin tur leder till goda sy
reförhållanden där fosforn binds

-
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Moderata btågrönatg
blomningarna i Finska
viken
Blågrönalgblomningar förekom i
hela Ostersjön, med undantag för
Bottenviken. Det varma, lugna

välajeista runsaimpia. Mittausten
mukaan N. spurnigenan tuottamaa
myrkyllistä nodulariinia oli Suo
menlahdella ja pohjoisella Itäme
rellä heinä-elokuun vaihteessa
kohtalaisesti.

vädret i juli framkallade kraftiga
blomningar i Finska viken,Skär
gårdshavet och egentliga Oster
sjön. 1 vattenområdena runt Fin
land var blomningarna dock
mindre besvärliga än 1997 och
1999 på grund av att de kraftiga
vindarna i augusti skingrade alg
mattoma.
De talrikast förekommande
blågröna algerna var Aphanizome
non sp. och Nodutaria spumigena.
N. spumigena producerar giftet
nodularin, vilket uppmättes i
måttliga mängder i Finska viken
och den norra delen av egentliga
Ostersjön i skiftet juli/augusti
2001.
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SUOMENLAHDEN TILA VUOSINA 1965-2001
Total Macrozoobenthos Abundance
1965-2001 in the Gulf of Finland
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1960- ja 1970-lukujen vaihteessa
Suomenlahden pohjanläheisten
vesien suolapitoisuus oli suuri.
Happea oli niukasti ja fosfaattia
runsaasti, kerrostuneisuus oli
voimakas. Lahden keskiosassa
pohjaeläimiä oli vuoteen 1970
saakka melko runsaasti, mutta
hapettomalta suualueelta ne oli
vat hävinneet hapen puutteen
vuoksi. 1970-luvun alussa suolai
suus ja kerrostuneisuus alkoivat
vähetä. Pohjaeläinyhteisöt köyh
tyivät voimakkaasti.
Vuonna 1975 Pohjanmereltä
tuli Itämereen suolavesipulssi.
Sen myötä Suomenlahden suualueen uudisasuttivat vuonna
1977 liejusukasmadot, jotka kui
tenkin alkoivat vähetä jo seuraa
vana vuonna. Vuoden 1975 puis
si ei pystynyt palauttamaan Suo
menlahdelle normaalia pohja
eläinyhteisöä.

1990-luvun alkuvuosina Suo
menlahden suolaisuus oli jaksol
la 1965—2001 pienimniillään. Vesi
sekoittui ja hapettui pohjaan asti,
koska suolaista syvävettä ei ollut.
fosfaattipitoisuus väheni ja oli
pienimmillään silloin, kun hap
pea oli eniten. Pohjaeläinyhteisöt
alkoivat elpyä 1980-luvun lopul
la, ensin idässä ja viimein myös
Suomenlahden suulla 150 metrin
syvyydessä. Pohjaeläinten määrä
oli suurimmillaan 1990-luvun al
kupuoliskolla.
Vuosina 1993—1994 Itämereen
tuli jälleen Pohjanmereltä vesi
puisseja, joiden myötä Suomen
lahden vesi kerrostui. Pohjanlä
heisten vesien happipitoisuus al
koi pienentyä, happikatoalueilla
sedimenteistä liukeni veteen fos
faattia. Pohjaeläinyhdyskunnat
alkoivat heiketä vuonna 1997.

Pohjaelöintiheydet Suo
menlahdella vuosina 7965
2001. Pohjaeläimiä oli
poikkeuksellisen runsaasti
7990-luvun alussa.

mycket bottendur 1 början
av 1 990-talet.

—

Oxygen deficiency iii
the Gulf of Finland and
the Baltic Proper
Both in the Gulf of Finland and
the Baltic Proper the area cov
ered by oxygen deficiency in the
bottom water increased slightly,
as a consequence of the stagna
tion following salme water in
flows in the early 1990s.
During anoxic conditions
phospate is released from the
sediment, and in the beginning
of 2001 the phosphate values in
the bottom water of the Gulf of
Finland were three times higher
than those measured in the year
2000. In the cornparatively shal
low Gulf of Finland the stratifica
tion of the water breaks up dur
ing autumn storms and results in
upwelling of phosphate rich wa
ter. In the autumn of 2001 phos
phate concentrations were con

siderably Mgher than in the pre
vious year.
During stagnant conditions the
areas with deteriorated bottoms
or bottoms with strongly re
duced bottom fauna increase.
The strongest effect in the Gulf of
Finland of the sfrengthed sfrafifi
cation after the inflows in the
early 1990s was reftected in the
zoobenthos communifies in 1996
and 1997.

In the Gulf ofBothnia
the oxygen situation is
good
The Gulf of Bothnia is separated
tiom the Baltic proper bv shallow
silis. The water in the Gulf origi
nates from low salme surface wa
ter of the Balfic Proper. The low
salinitv leads to weak stratifica
tion, and consequently no oxy
gen deficiency arises. The phos

Bottenfau nakoncentratio
nerna i Finska viken 19652001. Det fanns ovanligt

Total macrozoobenthos
abundance 1965-2001 in
the Gulf of Finland. The
benthic fauna was particu
larly abundant in the early
1990s.

phate is bound to the sediment,
and thus the preconditions for
bluegreen algal blooms are un
favourable, especiallv in the
Bothnian Bav.
The macrobenthic fauna in the
deep areas of the Gulf of Bothnia
consists almost exclusively of a
small crustacean, Monoporein affi
nis. Both declining and increas
ing population densities have
been recorded. This is common
in populations with cyclic fluctu
ations. In this case the cycle is 7
to 11 years long.

go Sea and in the northern Balfic
Proper, in Julv, due to warm and
calm weather. In August sfrong
winds dispersed the aigal mats,
and thus the situation in the ar
eas around Finland was better
than during 1997 and 1999.
The most abundant species
were Apttanizomenon sp. and
Nodttlaria spumigena. Moderate
amounts of the toxin produced
by N. spumigena, nodularin,
were measured in the Gulf of
Finland and the northern Baltic
Proper in July and August 2001.

Moderate blue-green
algal blooms in the
Gulf of Finland
Blue-green algal blooms occurred
in the enfire Baffic Sea, except for
the Bothnian Bay, in 2001. Inten
sive bloorns were recorded in the
Gulf of Finland, in the Archipela

Heidi Pettersson la Hanna Boman

Marraskuun myrsky jätti jäkensä
myös aallokko- ja veden
korkeustilastoihin
2001 aal
lokkoa mitattiin
pohjoisen Itäme
ren lisäksi Han
gon eteläpuolel
la ja Gotiannin itäpuolella.
Suomenlahden merenkulku
piiri, Helsingin satama ja Me
rentutkimuslaitos aloittivat
syyskuussa Helsingin edustan
aallokkotiedotuksen laivoille.
Pohjoisella Itämerellä tuulisen alkuvuoden jälkeen mer
kitsevä aallonkorkeus pysyi
alle kolmen metrin syyskuu
hun asti. Syys-talvikaudella
merkitsevä aallonkorkeus ylit
ti muutaman kerran viisi met
ria.
Suomenlahdella marraskuu
oli ennätysten aikaa. Marras
kuun 15. päivän myrskyn ai
kainen aallokko rekisteröitiin
kolmella poijulla: pohjoisella
Itämerellä merkitsevä aallonkorkeus oli korkeimmillaan
5,8 metriä, Hangon edustalla
6,0 metriä ja Helsingin pistees

I7uonna

Höga vågor och vat
tenstånd i novem
berstormen

År 2001 utfördes vågmät
ningar i norra Ostersjön, öster
om Gotland och söder om
Hangö. 1 september började
Finska vikens sjöfartsdistrikt,
Helsingfors hamn och Hav
forskningsinstitutet informe
ra om sjögången utanför Hel
singfors. Sjögången under

sä saavutettiin ennätysarvo,
5,2 m (edellinen ennätys 4,0 m
vuodelta 1991). Kapealla Suo
menlahdella näin korkea aal
lokko on harvinainen ja erit
täin lyhytaikainen.

Saman myrskyn aikana
myös vesi nousi korkealle:
marraskuiden ennätyksiä teh
tiin Haminan (+163 cm), Hel
singin (+128 cm) ja Rauman
(+100 cm) mareografeilla.

stormen den 15 november re
gisterades alltså av fre vågbo
jar. 1 norra Ostersjön var den
signifikanta våghöjden som
högst 5,8 m och utanför Han
gö 6,0 m. Söder om Helsing
fors uppnådde den signifi
kanta våghöjden 5,2 m, vilket
är sällsynt hög -och kortvarig
i den smala Finska viken.
Också vattenståndet steg
högt i
storm. Rekord
värden för november månad
uppmättes vid mareografer
na: i Fredrikshamn (+163 cm),

i Helsingfors (+128 cm) och i
Raumo (+100 cm). De högsta
uppmätta värdet i Helsing
fors är +136 cm från januari
1990 och i Fredrikshanm +166
cm samt i Raumo +121 cm,
båda sistnämnda från decem
ber 1986. Mättningarna i Hel
singfors har påbörjats 1904, i
Raumo 1933 och i Fredrik
shamn 1928.
Motsatta rekord för decem
ber uppmättes i Bottniska viken under stormen den 20
december. 1 Uleåborg sjönk

-
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Helsingissä mitattu korkein
lukema, +136 cm, on tammi
kuulta 1990. Haminan korkein
mitattu arvo on +166 cm ja
Rauman +121 cm, molemmat
joulukuulta 1986. Helsingissä
mittaukset aloitettiin vuonna
1904, Haminassa 1928 ja Rau
malla 1933.
Joulukuun 20. päivän myrs
ky aiheutti puolestaan joulu
kuiden minimiennätyksiä
Pohjanlahdella. Oulussa mitat
tiin -101 cm, Pietarsaaressa -87
cm, Vaasassa -78 cm ja Kaski
sissa -74 cm. Myös Mänty
luodossa vesi laski joulukui
den aikaisempaan ennätyslu
kemaan, -68 cm.
Vedenkorkeuden vuosikes
kiarvo ei ollut poikkeukselli
nen. Tammi-huhtikuussa ve
denpinta oli 10-20 cm keski
määräistä alempana kun taas
marraskuussa noin 20 cm kes
kimääräistä korkeammalla.

vattenståndet till -101 cm, i
Jakobstad till -87 cm, i Vasa
611 -78 cm och i Kaskö till -74
cm. Också i Mäntyluoto sjönk
vattenståndet till det tidigare
uppmätta minimirekordvär
de,-68 cm.
Arsmedeltalet av vatten
ståndet var normalt. 1 janua
ri-april uppmättes 10-20 cm
lägre och i november c 20 cm
högre vattenstånd än nor
mait.

Aallonkorkeus marraskuussa 2001
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Merkitsevä aallonkorkeus
pohjoisella Itämerellä, Han
gon ja Helsingin edustalla
marraskuussa 2001.

16.11.

Vedenkorkeus marras

160 cm

20.11.

Den signifikanta våghöjden
på norra Ostersjön, utanför
Hangö och Helsingfors i no
vember 2001.
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The significant wave height in
the nortern Baltic Proper, off
Hanko and off Helsinki in
November 2001.
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Vedenkorkeus Suomenlahdel
la (Helsinki) ja Pohjanlahdella
(Oulu) marras-joulukuussa
2001.

High waves and sea
levet during the
November storm
In 2001 waves were mea
sured in the northern Baltic
Proper, east of Gotland and
south of Hanko. In Septem
ber the Gulf of Finland Mar
itime District, Helsinki Port
and Finnish Institute of Ma
rine Research started to re
port on the wave climate off
Helsinki. Thus the storm on

30.11.

Vaftenståndet i Finska viken
(Helsingfors) och i Bottenviken
(Uleåborg) i november-de
cember 2001.

l5th November was recorded
by three wave buoys: in the
northern Baltic Proper the
significant wave height
reached 5.8 m, off Hanko 6.0
m and south of Helsinki a
record value of 5.2 m was
measured. Such a high sig
nificant wave height in the
narrow Gulf of Finland is
rare and of short duration.
During the same storm also
the sea level rose. Novem
bers’ records were measured
at the tide gauges of Hamina
(+163 cm), Helsinki (+128
-

10.12.

20.12.

30.12.

The sea level in the Gulf of
Finland (Helsinki) and in the
Gulf of Bothnia (Oulu) in
November-December 2001.

cm) and Rauma (+100 cm).
The highest ever value at
Helsinki, +136 cm, was mea
sured in January 1990. At
Hamina the highest ever
measured value is +166 cm,
and at Rauma +121 cm, both
in December 1986. At Helsin
ki the operation of the tide
gauge started in 1904, at
Hamina in 1928, and at Rau
main 1933.
Opposite records were reg
istered during the storm on
2Oth December. At Oulu the
sea level lowered to 401 cm,

at Pietarsaari to -87 cm, at
Vaasa to -78 cm, and at Kask
inen to -74 cm. Those are the
lowest December values dur
ing the operation time of the
above-mentioned mare
ographs. At Mäntyluoto the
sea level lowered to the earli
er measured December mmi
mum, -68 cm.
The annual mean was not
exceptional. From January to
April sea level was 10-20 cm
lower and in November
about 20 cm higher than in
average.

Simo Kalliosaari

Jaataivi
2000/2001
oli leuto la
keskimääräistä
lyhyem pi
uoden 2000 läm
min syksy siirsi
talven alkamista.
Perämeren poh
joisosan jäätymi
nen alkoi marraskuun lopulla
noin kolme viikkoa keskimääräis
tä myöhemmin. Joulukuun alussa
Suomenlahden itäosaan Pietarin
edustalle muodostui jäätä lähes
normaaliin aikaan. Kuukauden
sää oli lauha ja jäätyminen oli vä
häistä. Muualle Suomenlahden
saaristoon ja Saaristomerelle jäätä
muodostui vasta tammikuun lo

E

Isvintern 2000/2001 VaT
mitd och kortare än
genomsnittet
Hösten 2000 var varmare än for
mait, vilket fördröjde vinterns
ankomst. 1 norra Bottenviken
böijade isläggningen i siutet av
november, omkring tre veckor
senare än genomsnittet. 1 östra
Finska viken utanför S:t Peters
burg biidades det is i början av
december, ungefär vid normal
tidpunkt. 1 Finska vikens skär
gård och i Skärgårdshavet böija
de isbildningen däremot först
mot siutet av januari, en dryg
månad senare än genomsnittet.
Under hela december månad var
vädret miit och isbildningen
ringa. Vid årsskiftet motsvarade
isläget därför det läge som bru
kar råda i början av december.
Den milda väderleken fortsatte

i januari och istäcket utvidgades
föga. Den miida vintern var för
knippad med starka sydvästliga
vindar som bröt sönder den nyis
som hade bildats, och i Bottenvi
ken packades issörjan mot den
fasta isens kant och tomade upp
sig till en stampvalL 1 slutet av
januari fanns det betydligt
mindre is än genomsnittligt.
1 böijan av februari infaiin sig
frosten och ny is biidades över
alit längs Finlands kust. Bottenvi
ken blev heit och hållet isbelagd
den 7 februari, fre veckor senare
än normait. Samtidigt låg eil 1015 nautiska mii brett bälte av
tunn is utmed Bottenhavets kust.
1 Finska viken var skärgården is
belagd och också på öppna havet
fanns det is från S:t Petersburg
ända till Hogland. 1 mitten av
februari tillstötte en två veckor
lång, mild och blåsig period un
der vilken isläget uppvisade en

fillbakagång. 1 Bottenviken pack
ades isen samman öster om lin
jen Malören Kokkola fyr och i
Finska viken öster om linjen Ner
Seitskär. Mot siutet av må
yö
naden bytte vinden riktning och
nordanvinden drev packisfältet i
norra Bottenviken ut till havs,
varvid en bred råk biidades vid
fasfiskanten på den finska sidan.
De nordliga vindarna gjorde
vädret kyligare och is bildades
på alla sjödistrikt. 1 siutet av
februari sträckte sig istäcket från
norra delen av Bottenviken till i
höjd med Härnösand i Bottenha
vet. Istäcket fortsatte söderut
längs finska kusten i form av ett
30-40 nautiska mil brett bälte av
tunn is. 1 Finska viken fanns det
is från S:t Petersburg till longitu
den genom Jussarö.
Vädret i början av mars var
mycket omväxiande och isläget
lättade något. Isen nådde sin
—

—

puila runsaan kuukauden keski
määräistä myöhemmin.
Tammikuu oli lauha, ja jääpeite
kasvoi vain vähän. Voimakkaat
lounaistuulet rikkoivat uuden jään
sohjoksi. Perämereliä yhtenäisen
jään reunaan muodostui sohjovyö.
Jäätä oli tammikuun lopulla huo
mattavasti keskimääräistä vähem
män.
Helmikuun alun pakkaskausi
jäädytti Perämeren kauttaaltaan
kolme viikkoa keskimääräistä
myöhemmin. Selkämeren ranni
kon edustalle muodostui 10-15

största utbredning. den 26 mars,
ett nytt rekord, under en ny
köidperiod.
Aprilvädret var varmare än
genomsnittet, och isen, som för
biivit tunn, smälte snabbare än
normalt. Skärgårdshavet blev
isfritt i mitten av april, något tidi
gare än genomsnittet. 1 Bottenha
vet skedde isiossningen mot slu
tet av april och i Finska viken
som vanligt i månadsskiftet
april-maj. Norra Bottenviken
blev isfri redan i mitten av maj,
nästan två veckor tidigare än ge
nomsnittet.
På alla sjödistrikt var isvintern
betydligt kortare än genomsnit
tet. 1 Bottenviken var den
omkring fyra veckor och i Bot
tenhavet, Skärgårdshavet och
Finska viken över fyra veckor
kortare än normalt

meripeninkulmaa leveä ohut jää
vyöhyke. Suomenlahden saaristo
oli jään peitossa ja ulapalla oli jää
tä idästä Suursaareen saakka.
Kuun puolivälissä alkoi lauha
tuulinen sääjakso, jolloin Peräme
ren jäät ahtautuivat. Kuun loppu
puolella pohjoistuuli ajoi Peräme
ren pohjoisosan ahtautuneen jääkentän ulos merelle, jolloin ranni
kon kiintojään edustalle muodos
tui leveä railo. Jäätä muodostui
kaikille merialueille. Helmikuun
lopulla jääpeite ulottui pohjoisesta
Selkämerelle Härnösandin kor
keudelle. Siitä etelään rannikon
edustalla oli 30-40 mpk leveä ohut
jäävyöhyke. Suomenlahdella jäätä
oli idästä Jussarön piftiuspiirille.
Maaliskuun alkupuolella sää oli
vaihtelevaa, joten jäätilanne hie
man taantui. Talven laajin jäätilan
ne saavutettiin maaliskuun 26.
päivänä kylmän sääjakson aikana,
mikä on myöhäisin tähän saakka
kirjattu laajimman tilanteen ajan
kohta.
Huhtikuun sää oli keskimää
räistä lämpimämpi ja ohueksi jää
neiden jäiden sulaminen oli keski
määräistä nopeampaa. Saaristomeri vapautui jäistä huhtikuun
puolivälissä hieman keskimääräis
tä aiemmin. Selkämereltä jäät läh
tivät huhtikuun loppupuolella ja
Suomenlahdelta huhti-toukokuun
vaihteessa normaaliin aikaan. Pe
rämeren pohjoisosasta jäät lähtivät

The ice season
2000/2001 was mild
and shorter than
average
The auktmn of 2000 was warmer
than normal and the coming of
winter was delayed. In the north
ernmost part of the Bay of Both
nia the freeze-up did not start
until the end of November, ap
proximately three weeks later
than average. But in the eastern
part of the Gulf of Finland ice
started to form off St, Petersburg
about the usual time, that is in
early December. Elsewhere in the
archipelago of the Gulf of Fin
land and in the Ärchipelago Sea
the freeze-up was delayed for
more than a month until the end
ofJanuary.
In January, weather continued
to be mild which resulted in only

Jään peifiämän alueen pinta
ala oli laajimmillaan 128 000
km2. Kiintojään suurin paksuus
Perämerellä (1) oli 50-60 cm,
Selkämerellä (2) 30-45 cm,
Saaristomerellä (3) ja Suomen
lahden länsiosassa (4) 30 cm
sekä Suomenlahden itäosassa
(5) 35-50 cm. Ulapan jään
paksuus Perämerellä oli 20-50
cm, Selkämerellä 10-30 cm ja
Suomenlahdella 10-45 cm.
Istäckets största utbredning var
128 000 km2. Fastisens största
tjocklek i Boifenviken (1) var
50-60 cm, i Boifenhavet (2)
30-45 cm, i Skärgårdshavet
(3) och västra Finska viken (4)
30 cm och 1 östra Finska viken
(5) 35-50 cm. Havsisen var 2050 cm tjock 1 Boifenviken, 1030 cm tjock i Boifenhavet och
10-45 cm tjock 1 Finska viken.

toukokuun puolivälissä lähes kaksi viikkoa keskimääräistä aiemmin.
Jäätalven kesto oli kaikilla merialueilla huomattavasti keskimää

räistä lyhyempi. Perämerellä se oli
noin neljä viikkoa ja Selkämerellä,
Saaristomerellä ja Suomenlahdella
yli neljä viikkoa keskimääräistä ly
hyempi.

a minor extension of the ice cov
er. The mild winter brought
about strong southwesterly
winds, which broke up the thin
cover of new ice. In the Bay of
Bothnia, shuga drifted against
the fast ice boundarv forming a
brash ice barrier. At the end of
January there was much less ice
than average.
In early February, a cold spell
set in and new ice formed along
the entire Finnish coast. A 10-15
nautical miles wide zone of thin
ice formed along the Bothnian
Sea coast. In the Gulf of Finland
the archipelago was ice-covered
and there was also ice at sea
from St. Petersburg to the island
of Gogland. In mid-February, a
two-week rnild and windv peri
od occurred during which the ice
got packed. Late in february the
wind direction changed and the
ensuing northerly winds pushed

the deformed ice field out to sea,
whereby a wide lead opened up
along the fast ice boundary on
the Finnish coast of the Bay of
Bothnia. The weather turned
cold and ice formed in ali sea ar
eas. At the end of February, the
ice cover reached from the north
ernmost part of the Bay of Both
nia to the latitude of Härnösand
in the Bothnian Sea. farther
south there was a 30-40 nautical
miles wide zone of thin ice along
the Finnish coast. In the Gulf of
Finland the ice cover reached
from St. Petersburg to the longi
tude of Jussarö.
In early March weather was
variable, and the extent of the ice
cover diminished slightl. In
mid-March a cold spell set in and
the ice cover reached its largest
extent for the year on March
26th, the latest date ever record
ed.

The greatest extent of the ice
cover was 128 000 sq km. The
greatest thickness of the ice
was as follows: 50-60 cm in
the Bay of Bothnia (1), 30-45
cm in the Bothnian Sea (2), 30
cm in the Archipelago Sea (3)
and the western Gulf of Fin
land (4), and 35-50 cm in the
eastern Gulf of Finland (5). At
sea the thickness of the ice
was 20-50 cm in the Bay of
Bothnia, 10-30 cm in the Both
nian Sea, and 10-45 cm in the
Gulf of Finland.

In April, the weather was
warmer than average and, as the
ice was thinner than usual, the
melting process was faster than
average. The Archipelago Sea
was ice-free in mid-April, i.e.
somewhat earlier than usual. In
the Bothnian Sea there was no ice
Ieft by the end of April, in the
Gulf of Finland by the turn of the
month. This corresponded with
the average situafion. The north
ern part of the Bay of Bothnia
was ice-free in mid-May, almost
two weeks earlier than normal,
The ice season was very much
shorter than usual in all sea ar
eas. In the Bay of Bothnia it was
about four weeks shorter and in
the Bothnian Sea, Archipelago
Sea and Gulf of Finland more
than four weeks shorter than av
erage.

________________
Johanna ArgiIIander ja Riku Lumiaro

BOING-sivut (http:/ /boing .fimr.fi)

tarjoavat ajankohtaista ja helposti
ymmärrettävää tietoa Itäm erestä ja
sen rehevöitymisestä
Kaksivuotisen BOING-hank
keen tarkoituksena oli hyö
dyntää eri maiden kerää
mää tietoa Itämeren rehe
vöitymisestä ja saada se
suuren yleisön ulottuville.
EU:n rahoiffama hanke oli
osa INFO2000-ohjelmaa,
ja siinä muokattiin tutkimus
laitosten keräämää tietoa
yleistajuisemmaksi ja esitet
täväksi Internet-sivuilla. Han
ke päättyi keväällä 2002.
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01 N G sivut
p a 1 v ele v a t
kaikkia Itäme
restä kiinnos
tuneita, kuten
koululaisia, viranomaisia, tutkijoi
ta ja päättäjiä. Ideana oli hyödyn
tää uusinta teknologiaa ja tehdä
Internetiin sivusto, joka sisältää
tietoa rehevöitymisestä teksteinä,
kuvina, graafisina taulukkoina ja
karttoina. Sivusto on pääosin eng
lanninkielinen ja osia siitä on
käännetty suomen ja ruotsin kie
lille. Tavoitteena on tulevaisuu
dessa kääntää BOING-sivuston
osia muillekin Itämeren ympärys
valtioiden kielille.
Hanketta johti GRID -Arendal
ja mukana oli Merentutkimuslai
-

toksen lisäksi Tukholman yliopis
ton systeemiekologian laitos. Nor
jalainen GRID- Arendal on
UNEP:n alainen ympäristötietoa
muokkaava tietokeskus. Se on
mukana maailmanlaajuisesti eri
laisissa ympäristötietoa käsittele
vissä hankkeissa. BOING-hank
keen yhteistyökumppaneina oli
vat Itämeren suojelukomissio
(HELC0M), Olarin lukio Espoosta
ja Suomen WWF.

Tutkimustietoa
ymmärrettävästi
Lyhenne BOING muodostuu sa
noista “Baltic 0n-Line Interactive
Geographical and Environmental

Information Service”. BOING-si
vuilla tutkimustieto on jaettu vii
teen osalueeseen EEA:n (Euro
pean Environmental Agency) ke
hittämän ympäristöraportoinnin
DPSIR-luokittelun mukaisesti:
1. Ihmisen toiminta valuma
alueella (Driving forces),
2. Tästä aiheutuva merta rehe
vöittävä ravinnekuormitus
(Pressures),

—

3. Liiallisista ravinteista aiheu
tuvat elinolosuhteiden muu
tokset (State),
4. Ekosysteemin muutokset eli
rehevöitymisen vaikutus eliös
töön (Impact),
5. Yhteiskrnman vaste eli mitä
toimenpiteitä on tehty ja tul
laan tekemään rehevöitymisen
hillitsemiseksi (Responses).

Tutkimusfiedon lisäksi BOING-si
vuilla on Encyclopaedia-osio, 1mkkikokoelma ja kouluille omat si
vunsa. Encyclopaedia sisältää sa
naston ja Itämeren rehevöitymi
seen liittyvän tekstikokoelman.
Sanastossa on selitetty noin 150
termiä englanniksi, ruotsiksi ja
suomeksi. Tekstikokoelma tarjoaa
käyttäjälle pohjatietoa sivuilla kä
sitellyistä aiheista.

Kasviplanktontietokanta

Uusi kasviplanktontietokanta julkaistiin osana BOING-sivuston Impact-osiota. Se
noudattaa taksonomista luokitusta ja sisältää yli 2200 Itämeressä esiintyvää kasvi
planktonlajia. Sivuilla on lajikuvauksia, uusin taksonominen luokittelu sekä mik
roskooppikuvia kasviplanktonlajeista. Tietokantaa täydennetään sitä mukaa kun la
jikuvauksia valmistuu. Sivuston ajantasainen taksonominen tieto auttaa tutkijoita ja
opiskelijoita tiedon etsimisessä sekä lajiston määrittämisessä. Kasviplanktontieto
kanta palvelee myös suurta yleisöä: esimerkiksi kouluopetuksessa voidaan käyttää
havaintomateriaalina lajikuvauksia ja näyttäviä valokuvia.

http: / /www.firnr.fi/fi/itaineritietokanta /tietoa/eliot/planktonkanta.html

—

Meripartiolaisten Nodu-sivut

Uudet meripartiolaisten Nodu-sivut toteutettiin BOING-hankkeen puitteissa suo
men- ja ruotsinkielisinä. Nodu on meripartiolaisten ja Merentutkimuslaitoksen yh
teistyöhanke. Vuonna 2000 aloitetussa Nodussa meripartiolaiset havainnoivat ja
mittaavat ohjatusti leväkukintoja, näkösyvyyttä, pintalämpötilaa, rakkolevän esiin
tymistä, rannan rihmaleviä sekä selkälokin ja merimetson esiintymistä. Sivuilla voi
havaintojen kirjaamisen lisäksi lukea havairmointiohjeita ja alusesittelyjä. Nodu-ha
vaintoj a hyödynnetää n muun muassa Itämeren leväseurannassa.
http: / /boing.fimr.fi/scout/Scout.nsf

Naturewatch-sivut
Merentutkimuslaitos suunnitteli ja laati yhdessä WWF:n ympäristökasvattajien
kanssa N a turewatch-sivut. Naturewa tch on WWF:n ympäristökasvatusohj elma, jo
hon koulut voivat liittyä myös Naturewatch-sivuilla. Merentutkimuslaitos ylläpitää
sivuja ja WWF vastaa niiden sisällöstä. Ohjelmaan kuuluvan rannikkotutkimuksen
tulokset voidaan tallentaa Merentutkimuslaitoksen tietokantoihin. Samoin kuin par
tiolaisten keräämiä tietoja, voidaan koululaisten havaintoja hyödyntää rantojen ti
lan seurannassa.
http: / /wwf.fimr.fi

Olennaista BOING-sivuilla on
interaktiivisuus. Käyttäjä voi an
taa palautetta, ehdottaa linkkiä, lä
hettää sähköisen postikortin tai
tehdä levähaittailmoituksen. Li
säksi sivuilla on Itämerta ja sen re
hevöitymistä käsittelevä keskuste
lupaista.
Merentutkimuslaitos teki sivus
ton peruskäyttöliittymän, suunnit
teli sivuston yleisen ulkoasun ja
toteutti Impact- ja kouluosiot. Me
rentutkimuslaitos vastasi englan
nin-, ruotsin- ja suomenkielisten
Encyclopaedia-osioiden teknisestä
toteutuksesta sekä suomenkieli
sestä käännöksestä.
Lisäksi Merentutkimuslaitos
laati BOING-hankkeen puitteissa
sivuihin liittyviä itsenäisiä sivus
tokokonaisuuksia: kasviplankton
tietokannan, partiolaisten Nodu
sivut ja Naturewatch-sivut yhteis
työssä WWF:n kanssa.
Impact-sivut sisältävät Meren
tutkimuslaitoksen keräämää kas
viplankton- ja pohjaeläintietoa. Li
säksi niillä on tietoa pohjanlähei
sen veden happitilanteen vuosit
taisesta vaihtelusta. Impact-sivuil
la rehevöitymisen ekologisia vai
kutuksia kuvataan viidellä eri
muuttujalla. Näitä indikaattoreita
ovat pintaveden a-klorofyllipitoi
suus, kasviplanktonin lajikoostu
mus, sinileväkukinnat, mak
roskooppiset pohjaeläimet ja poh
janläheisen veden happitilaime.
Englannin- ja suomenkieliset
koulusivut tukevat Itämeri-ope
tusta ja helpottavat BOING-sivu
jen hyödyntämistä opetuksessa.
Ne on tarkoitettu lähirmä lukion ja
yläasteen oppilaille. Koulusivuja
kehitetään ja testataan yhteistyös
sä Olarin luonnontiedepainoittei
sen lukion kanssa.
Kouluosion “opettaj ainhuone”
sisältää vaativia ja itsenäiseen

pohdintaan tähtääviä tehtäviä. Ta
voitteena on ohjata oppilaat etsi
mään tietoa BOING-sivustosta ja
keskustella kriittisesti löydetyistä
tiedoista. Muut osiot soveltuvat
sekä opettajan ohjaamaan että op
pilaiden itsenäiseen käyttöön. Ne
sisältävät erilaisia tehtäviä, videoi
ta sekä Retki Arandan maailmaan
—sivuston, jossa tutustutaan työs
kentelyyn merentutkimusaluksel
la lukiolaisten näkökulmasta.
Olarin lukion 1. luokan oppilai
ta osallistui vuonna 2001 tutki
musalus Arandan matkoille. He
tekivät omia tehtäviään ja seurasi
vat tutkijoiden työskentelyä. op
pilaiden keräämän kirjallisen ja
kuvamateriaalin pohjalta työstet
tim koulusivuille Retki Arandan
maailmaan -sivusto. Näin nekin
oppilaat, jotka eivät itse pääse tu
tustumaan alukseen, voivat tehdä
elämyksellisen matkan aluksella.

Olarin lukion 1. luokan
oppilaita osallistui vuon
na 2001 tutkimusalus
Arandan matkoille. He
tekivät omia tehtäviään
ja seurasivat tutkijoiden
lyöskentelyä.
År 2001 deltog elever
från Olars gymnasiums
första klass i resor om
bord R/V Aranda. Dc ut
förde sina egna uppgifter
och följde mcd forskar
nas arbete.
Some students in their
first year at Olan high
school participated in
voyages aboard R/V
Aranda. They did their
own tasks and watched
the researchers
working.

http:boing.fimr.filkoulu
http:boing.fimr.fi/school

BOING-Sidorna
Eufrofiering är ett av Östersjöns
allvarligaste problem. Fiera
forskningsinstitut har insamlat
stora mängder av data i sam
band med detta komplicerade
miljöproblem. Målet med det
tvååriga BOING (Baltic On-line
Interactive Geographical and
Environmental Information Ser
vice) projektet var att samla
ihop detta data och göra det till
gängligt för ailmänheten genom
att skapa ett nytt slags informa
tionstjänst på Internet. Arbetet
har utförts av GRID-Arendal,
FIMR och Avdelningen för
Systemekologi vid Stockholms
Universitet (SYSECO). Projek
tets koordinator GRID-Arendal
är ett cenfrum för miljödata och
information som hör till Förenta
Nationernas Miljöprogram
(UNEP) och ligger i Norge.
BOING-sidornas framsida
(boing.fimr.fi) består av en En
cyklopedi som innehåller artik
lar och en ordlista av terminolo
gin, sidor med verktyg som är
avsedda att användas vid un
dervisning i skolor, rikligt med
interaktivt material och länkar
ifil fem underordnade sidor där
data presenteras och en del av
det görs fillgängligt för allmän

heten. Dessa underordnade si
dor är organiserade enligt EFAs
(European Environmental
Agency) ramar för miljörappor
tering DPSIR (Driving forces
Pressures-State-hnpact-Respon
se). BOING-sidorna är huvud
sakligen tillgängliga på engeis
ka, tillsvidare har en del av dem
översatts till två av de nio språ
ken som talas i Ostersjöns kust
stater, nämligen finska och
svenska.
Till Havsforskningsinstitutets
uppgifter hörde att utveckla och
upprätthålla huvudsidan, skapa
utseendet för alla BOING-sidor
samt att utveckla Impact-sidor
na om biotiska variabler och
skolsidorna på engelska och
finska. Dessutom ansvarar
FIMR för Encyklopedins design
och tekniska lösningar, på alla
tre språkversionerna och över
sättningen till finska. Inom ra
men för BOING har FIMR även
utvecklat följande sidor: Växt
planktondatabasen, Nodu-si
dorna för Finlands Sjöscouter
och WWF Naturewatch-sidan i
samarbete med Finlands WWF.

Baltic On-Line Inter
active Geographical
and Environmental I__•
formation Service
(BOING)
Eutrophication is one of the
most severe problems of the
Baltic Sea. Several research in
stitutes have collected large da
ta sets connected to this com
plex environmental problem.
The aim of the 2-year BOING
project was to gather this data
and information and make it
available for the public by creat
ing a prototype informahon ser
vice on the Internet. This work
was carried out by GRID-Aren
dal, FIMR and Department of
Systems Ecology of the Stock
holm Universitv (SYSECO). The
project co-ordinator GRID
Arendal is an environmental da
ta and information cenfre under
the United Nations Environ
mental Programme (UNEP) sit
uated in Norway.
On the BOING main site
(http://boing.fimr.fi) the user
will find the Encyclopeadia con
taining arficles and a glossary of
terms, School pages with teach
ing tools, plenty of interactive
parts and links to the five sub

i

sites where the data is presented
and partly made available.
These sub-sites are structured
according to the Driving Forces
Pressures-State-Impact-Re
sponse (DPSIR) environmental
reporting framework developed
by the European Environmental
Agency. The BOING pages are
mostly in English, and so far
parts of them are translated into
two of the nine languages spo
ken in the Baltic coastal states,
Swedish and finnish.
FIIVIR’s tasks were to develop
and host the main page, design
the overall layout of BOING
pages as well as develop the Im
pact sub-site regarding biotic
variables and the School pages
in English and Finnish. Addi
fionally, FIMR is responsible for
the design and technical solu
tions of the Fncyclopaedia in
cluding all three language ver
sions and its Finnish franslation.
In the framework of BOING,
FIMR also developed the fol
lowing web pages associated to
the BOING pages: The Phyto
plankton database, the Nodu
pages for the Finnish Sea Scouts
and the WWF Naturewatch
page in co-operation with WWF
Finland.

Timo Vihma ja Jouko Launiainen

tutkimus veden ja energian
kierrosta Itämeren alueeMa

BALTEX

—

BALTEX-ohjelmassa on tutkittu veden ja
energian kiertokulkua Itämeren alueeMa.
Tuloksista on hyötyä esimerkiksi jää-,
sää- ja ilmastoennusteiden aatimisessa.
BALTEXin ensimmäinen vaihe päättyi
Ahvenanmaalla järjestettyyn konferens
siin.
energian kiertoon liittyvien pro
sessien mittaaminen ja mallinta
minen Itämerellä ja sen valuma
alueella. Tutkimustuloksia voi
daan käyttää muun muassa sään,
ilmaston ja meren jääolojen ennus
tamisessa.
BALTEX -ohjelman ensimmäi
nen vaihe päättyi vuonna 2001.
Siihen osallistui kolmetoista Eu
roopan maata, ja Suomesta muka
na olivat Merentutkimuslaitos, Il
matieteen laitos, Suomen Ympä
ristökeskus ja Helsingin yliopisto.
Ohjelmaa alettiin valmistella jo
1990-luvun alussa, mutta kausi
1997—2001 oli tutkimuksellisesti
tärkein. Silloin toteutettiin muun
muassa kolme Euroopan Komis
sion rahoittamaa erityishavainto
ohjelmaa.
BALTEX kuuluu maailmanlaa
juiseen veden ja energian kierto
kulkua tutkivaan GEWEX-hank
keeseen (Global Energy and Water

kiertää me
ren, ilmakehän,
järvien, jokien,
maaperän ja poh
—v
javesien välillä.
Kosteuden ohella kierto kuljettaa
kosteutta ja lämpöenergiaa ympä
ristöstä toiseen. Vesi eri olomuodoissaan vaikuttaa myös
muuhun energianvaihtoon ilmas
tosysteemissä. Esimerkiksi meren
jää eristää tehokkaasti lämpöä me
ren ja ilmakehän välillä. Pilvet
puolestaan säätelevät maan- ja
merenpintaan tulevan säteilyener
gian määrää. Veden olomuodon
muutoksiin sitoutuva lämpö hi
dastaa sään vaihteluita.

Tesi

Tavoitteena prosessien
mathntammen
Kansainvälisen BALTEX-tutki
musohjelman (Baltic Sea Experi
ment) päämääränä oli veden ja

Baltex-ohjelma on tuottanut
tietoa meren ja ilmakehän
välisestä lämmönvaihdosta
rikkonaisen jääpeitteen lä
BALTEX-programmet har
skapat kunskap om värme
växlingen mellan havet och
atmostären genom efi oen
hetligt istäcke.
The BALTEX-programme
has contributed to the
knowledge of heat cx
change beiween the sea
and the atmosphere
through a broken ice-cover.
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Cycle Experiment), jonka ovat
käynnistäneet Maailman ilmatieteellinen järjestö (WMO), Halli
tustenvälinen meritieteellinen ko
missio (IOC) ja Kansainvälinen
tieteellisten unionien neuvosto
(ICSU). GEWEX-tutkimusta teh
dään eri puolilla maapalloa sijait
sevilla niin sanotuilla edustavilla
alueilla, ja Itämeri on valittu yh
deksi niistä.

Merentutkimustaitos
mukana kahdessa pro
jektissa
Merentutkimuslaitos keskittyi tut
kimusohjelmassa kahteen projek
tiin, BASIS (Baltic Air Sea Ice
Study) ja DIAMIX (Dynamics of
wind-forced diapycnal mixing in
the stratified ocean).
Merentutkimuslaitos koordinoi
BASIS-projektia, jossa tutkittiin
meren, merijään ja ilmakehän
vuorovaikutusta. Yhteistyökump
paneina oli saksalaisia ja ruotsalai
sia tutkimuslaitoksia ja yliopistoja.
BASIS-projekti päättyi vuonna
2000, ja sitä on esitelty lähemmin
Merentutkimuslaitoksen edellises
sä vuosikertomuksessa.
DIAMIX kohdistui meren si
säisiin sekoittumisprosesseihin,
esityisesti turbulenttiseen sekoit
tumiseen tiheytensä puolesta voi
makkaasti kerrostuneessa meres
sä. Projektiin osallistui Merentut
kimuslaitoksen lisäksi ruotsalai
sia, saksalaisia ja puolalaisia tutki
muslaitoksia ja yliopistoja. Projek
tin tuloksia käsitellään parhail
laan.
-
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