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Merentutkimuslaitoksen Internet-sivutja
vuosikertomus uudistuivat

‘47
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Merentutkimuslaitoksen 1 nternet-sivut uudistuivat perusteellisesti
vuoden 2002 alussa, ja Alg@linen Itämeritietokanta uudistui
Merentutkimuslaitoksen ylläpitämäksi Itämeriportaaliksi touko
kuun lopussa. Sivu-uudistukset olivat mittavat, ja niiden myötä
Merentutkimuslaitoksen ylläpitämien sivujen määrä moninker
taistui ja laajeni kolmikieliseksi: suomen-, ruotsin- ja englannin
kielisiksi sivustoiksi. Sivustojen ajankohtaisuus lisääntyi usein
päivitettävien uutisten ja Itämeri Nyt -sivulle kootun ajankohtai
sen Itämeri-tiedon johdosta. Esimerkiksi aallonkorkeustiedot tai
ajelehtimisennuste päivittyvät Itämeri Nyt -sivulle neljä kertaa
vuorokaudessa.

Laitoksen uudet Internet-sivut on otettu myönteisesti vastaan, ja
kävijämäärät ovat kasvaneet huimasti. Vuoden 2002 aikana
Merentutkimuslaitoksen Internet-sivuilla ja ltämeriportaalissa oli
käyntejä noin 6 miljoonaa sekä aalto- ja jääpalvelusivuilla noin
1,8 miljoonaa. Internetin suosio tiedon lähteenä näyttää jatku
vasti kasvavan.

Osa vuosikertomusmateriaalista pelkästään
Internetissä

Perusteellisesti uudistuneet Merentutkimuslaitoksen Internet
sivut ovat mahdollistaneet myös vuosikertomuksen uudistami
sen. Useita kokonaisuuksia vuosikertomuksesta on siirretty
Internetiin, ja vuosikertomuksen keskeiset osat, kuten Itämeren
tila tai Merentutkimuslaitoksen toiminta painopistealueiden mu
kaan ovat saanet enemmän painoarvoa.

Laitoksen, tutkimuksen ja palvelun ajankohtaiseen toimintaan
liittyvät asiat ovat nykyään luettavissa reaaliaikaisesti lnternetis
sä. Etusivulla olevat uutiset tallentuvat automaattisesti eri osa-
alueiden, kuten Tutkimus, Aranda tai Etelämanner -sivujen uutis-
arkistoihin. Näin Merentutkimuslaitoksen toimintaa voi seurata
usean vuoden aikajaksolla aihepiireittäin.

Merentutkimuslaitoksessa tehdyistä väitöskirjoista, tutkimuspro
jekteista ja -hankkeista löytyy tietoa Tutkimus-sivuilta. Niillä ker

rotaan myös alkavista ja päättyvistä kotimaisista ja EU:n rahoitta
mista tutkimushankkeista, ja mitä uutta merentutkimuksen saral
la on saavutettu. Lisäksi Itämeriportaalissa on tutkijoiden kirjoit
tamia yleisartikkeleita Itämerestä ja sen ilmiöistä.

Palvelut-sivuilla kerrotaan Merentutkimuslaitoksen palvelutoimi
nasta ja tutkimuksen tuottamista uusista palveluista. Vuonna
2002 muun muassa aallokkotutkimus kehitti operatiivisen aallok
koennustusmallin, josta lisää tietoa löytyy Palvelut > Aallokko- ja
vedenkorkeus > Aaltoennuste -sivulta. Sen sijaan mallin tuotta
mat ennusteet ovat reaaliaikaisesti nähtävillä Itämeri Nyt -sivulla.

Merentutkimuslaitoksen Internet-sivut on jaettu seitsemään pää-
kohtaan:

O Merentutkimuslaitos

O Tutkimus

O Palvelut

O Aranda

O Etelämanner
O Itämeriportaali
O Itämeri Nyt

Nimensä mukaan ne sisältävät sekä ajankohtaista että perustie
toa kustakin osa-alueesta. Itämeriportaali on eriyteify omaksi
kokonaisuudekseen käyttöliittymineen, sillä Itämeriportaalissa
julkaistaan myös muiden tahojen tuottamia uutisia ja artikkeleita.

Merentutkimuslaitoksen Internet-sivuilla on nykyään myös suo
men- ja ruotsinkieliset osoitteet englanninkielisen lyhenteen
www.fimr.fi lisäksi.

Merentutkimuslaitoksen ja Itämeriportaalin osoitteet:
www. merentutkimuslaitos.fi

www.havsforskningsinstitutet.fi

www.itameriportaali.fi

www.ostersjoportalen .fi



Merentutkimuslaitoksen toimintavuosi on ollut
tapahtumarikas. Tutkimus on tuottanut laaja-alaisesti artikkeleita
niin tieteellisiin kuin muihinkin julkaisuihin. Keväällä toteutettiin
laaja tutkimushanke saksalaisten kanssa Grönlanninmerellä
sekä tehtiin uusia ilmastonmuutoksen vaikutusarvioita Itämerelle.
Vuoden 2002 seurantamatkat tuottivat paljon ajattelemisen ai
hetta antavaa uutta tietoa. Vuoden lopulla aloitettiin Etelämante
reen tutkimusaseman uudistustyöt, joista raportoitiin viikoittain.
Vuoden kuluessa laitoksen Internet-palvelut uudistettiin kokonai
suudessaan. Uusi Itämeriportaali tarjoaa yhdessä laitoksen Itä
meri Nyt -sivujen kanssa entistä yksityiskohtaisempaa tietoa
vedenkorkeudesta, aallokosta, aallokon kehittymisestä Itämerel
lä, jääoloista ja pintaveden lämpötilasta sekä levätilanteesta.
Uskomme, että nämä uudistukset, joita edelleen jatketaan, laa
jentavat meritieteellisen tiedon käyttäjäkuntaa merkittävästi.

Merentutkimuslaitos saavutti sekä tutkimus- että palvelutoimin

nassa liikenne- ja viesti ntäministeriön asettamat tu lostavoitteet.
Havaintojärjestelmät toimivat hyvin, ja palveluiden tuottamat
ennusteet olivat luotettavia. Vuoden aikana otettiin operatiiviseen
käyttöön uusia ennusteita, jotka ovat esillä ensisijaisesti laitok

sen verkkopalvelimilla. Tutkimustyö tuotti muun toiminnan ohes
sa Merentutkimuslaitoksen kaikkien aikojen väitöskirjaennätyk

sen: yhteensä seitsemän väitöskirjaa, joista kaksi fysikaalista ja
viisi biologista. Lisäksi Merentutkimuslaitos tuotti suuren määrän

kansainvälisesti merkittäviä julkaisuja.

Itämeren olosuhteet olivat viime vuonna varsin poikkeukselliset.
Leudon talven jälkeen lämmin kesä nosti meren pintalämpötilat
korkeiksi loppukesällä. Yllättäen jäätyminen alkoi syksyllä aikai
sin, ja jääpeite oli vuoden lopulla ennätyslaaja. Lämpimästä

kesästä huolimatta levätilanne ei muodostunut rannikkoalueilla
kovin pahaksi, vaan kukinnat keskittyivät avomerialueille. Enna
koimattomuus on yksi Itämeren ominaispiirteistä.

Tämän ymmärtämiseksi tarvitaan laajaa ja perusteellista tutki
mustoimintaa, joka kattaa kaikki meritieteen osa-alueet. Suomen
Akatemian Bireme-ohjelma on merkittävä, joskin tarpeeseen

nähden vaatimaton askel Suomen merentutkimuksen voimavaro

jen saattamiseksi muiden Euroopan maiden tasolle. Sen sijaan
laadullisesti olemme olleet tasavertaisia jo pitkään.

Euroopan unionin laajentumispäätös tekee Itämerestä EU:n
sisämeren vuodesta 2004 alkaen. Se tuo mukanaan mahdolli
suuksia sekä uusia haasteita. Itämeren alueen poliittinen paino-
arvo kasvaa, ja yhteistyön määrä lisääntyy erityisesti Baltian ja
Puolan kanssa.

Merentutkimuslaitoksen uudet toimitilat ovat varmistumassa
vuonna 2005 valmistuviksi. Esisopimus toimitiloista allekirjoitet
tiin kesäkuussa, suunnittelukilpailu käytiin heinä- lokakuussa ja
lopullinen valinta tehdään lähikuukausien aikana. Pitkän odotuk
sen jälkeen olemme saamassa toimitilat, jotka täyttävät nykyai
kaisen tutkimustoiminnan ja työolosuhteiden laatuvaatimukset.

Merentutkimuslaitoksen johtokunnan pitkäaikainen vaikuttaja,
merenkulkulaitoksen ylijohtaja Heikki Muttilainen jätti puheenjoh
tajan tehtävät vuodenvaihteessa. Hän on ollut todellinen pelinra
kentaja johtokunnassa vuodesta 1988 lähtien. Haluan tässä
yhteydessä esittää hänelle laitoksen lämpimät kiitokset.

. 3•:

Pentti Mälkki

Ylijohtaja

Ennakoimattomuuson
yksi Itämeren ominaispiirteistä
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Oförutsebarhet — en Östersjöegenskap

Havsfo rskningsinstitutets verksarnhetsår har varit
händelserikt. Forskningsverksamheten har resufterat i eil stort
antal såväl rent vetenskapiiga som mera populärvetenskapiiga
publikationer. Under våren genomfördes eff omfaffande forsk
ningsprojekt i Grönlands hav samarbete med tyska forskare.
Som eil resultat av deifa uppgjordes bLa. nya utvärderingar av
klimatförändringens eifekter på Östersjön. Resultaten från årets
monitoringexpeditioner, med syhe aff följa med Östersjöns till
stånd, tillförde mycket ny kunskap som manade till eftertanke. 1
siutet av året inleddes renoveringsarbetet av forsknings
stationen Aboa i Antarktis. Täta rapporter om arbetets gång och
livet på Aboa ingick både 1 pressen och på institutets hemsidor.
Under året förnyades institutets internetsidor 1 sin helhet. Den
nya Östersjöportalen och institutets “Östersjön Nu” sidor ger
dag mera ingående information om bl.a.vaffenstånd, vågor och
vågbildning Östersjön, isläge och ytvattentemperatur. Täta
rapporter om algsituationen har ingåff under sommarsäsongen.
Vi tror aff denna fortlöpande utveckling av vårt informationssys
tem kommer aff äka det allmänna intresset för havsforskning,
Östersjön och dess tillstånd.

De mål för året som uppsaffes av trafik- och kommunikations
ministeriet uppnåddes både i fråga om forskning och service
verksamhet. Systemen för insamling av data har fungerat bra,
och de prognoser som har givits ut har varit pålitliga. Under året
togs nya prognoser i bruk. Dessa har främst varit tillgängliga på
insitutets internetsidor. lnstitutet har i år slagit rekord i antalet
doktorsavhandlingar. Vid sidan om den ordinarie forskningsverk
samheten har 7 avhandlingar framlagts för granskning, 2 inom
fysikalisk och 5 inom biologisk havsforskning. Förutom dessa
avhandlingar har forskningsverksamheten resulterat 1 eff stort
antal internationelit betydelsefulla pubiikationer.

Förhållandena i Östersjön har i många avseenden varit extrema
under det gånga äret. Efter den milda vintern följde en varm
sommar med exceptionellt höga ytvaffentemperaturer i siutet av

sommaren. HeIt överraskande avkyldes vafinen mycket tidigt på
hösten, och istäckets utbredning var rekordstor 1 slutet av året.
Vinterns höga närsaltvärden förutspådde kraftiga algblomningar.
Blomningarna koncentrerades dock till de öppna havsområdena
och situationen vid kusterna har varit relativt god trots den
varma sommaren — oförutsebarhet är eff av Östersjöns särdrag.

För aff förstå skeendena i Östersjön behövs en mångsidig och
grundlig forskningsverksamhet, som omfaffar alla marin
vetenskapliga grenar. Finlands Akademis Bireme-program är efi
betydande, om än otillräckligt steg mot att höja resurserna för
havsforskningen i Finland till europeisk nivå. Kvalitativt seff har
havsforskningen i Finland sedan länge hållit hög standard.

Beslutet om utvidgningen av den Europeiska unionen innebär
aff Östersjön i sin helhet ligger inom EU fr. o. m. år 2004. Deifa
för med sig både möjligheter och nya utmaningar. Östersjö
områdets politiska betydelse ökar och deifa innebär ökat samat
bete, speciellt med de baltiska länderna och Polen.

Enligt nuvarande utsikter kommer Havsforskningsinstitutets nya
utrymmen aff bli färdiga år 2005. Förhandskontraktet om utrym
mena undertecknades i juni, en designtävling hölls i juli-oktober,
och det slutliga valet kommer aff göras inom de närmaste måna
derna. Efter en lång väntan kommer institutet aff få utrymmen
som fyller kvalitetskraven för modern forskning och arbetsmiljö.

Havsforskningsinstitutets styrelses långvariga ordförande,
sjöfartsverkets överdirektör, Heikki Muifilainen lämnade sin post
som styrelseordförande i årsskiftet. Jag vilI här framföra institu
tets varma tack till honom för hans inspirerande och kunniga
insatser under mer än 10 år.

Pentti Mälkki

Överdirektör
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Itämeren tila vuonna 2002

Itämeren pohjien

Lotta Ruokanen



happitilanne pysyi samanlaisena kuin aikaisempina vuosina Suomentahtea lukuun ottamatta,
jonka happiotosuhteet heikkenivät syksyllä 2002. Tulokastaji monisukasmato Marenzelleriajatkoi teviämistään
Pohjanlahdella, ja sitä tavattiin hyvin syvältä. Vedenkorkeus oli pitkiä aikoja poikkeuksellisen korkealla tai mata
lalla, mutta hetkellisiä vedenkorkeusennätyksiä ei tehty vuoden 2002 aikana. Myös meriveden pintalämpötita oli
poikkeuksellinen, merivesi lämpeni keväällä aikaisin ja jäähtyi syksyllä nopeasti. Itämeren ja etenkin Suomenlahden
ravinnepitoisuudet olivat alkuvuodesta hyvin korkeat. Näin muodostui hyvät olosuhteet kevään ja kesän leväku
kinnoille. Sinitevien runsastuminen alkoi kesä-heinäkuun vaihteessa, kun atkukesän navakat tuulet tyyntyivätja
sää lämpeni. Kesän 2002 sinileväkukinnat olivat hyvin samankaltaisia kuin ennätysleväkesän 1997. Jäätatvi
2001/2002 oli teuto, ja sen kesto oli joko normaali tai viikosta kahteen normaalia lyhyempi merialueesta riippuen.

Itämeren pohjien happipitoisuuksissa ei havaittu
suuria muutoksia

Tilanne oli vuonna 2002 sama kuin vuotta aikaisemmin. Vuosien

1993—94 suolaisen veden purkausten jälkeinen meriveden ker

rostuneisuus on jatkunut, ja happitilanne on huono suolaisuuden

pysyvän harppauskerroksen alapuolella. Avomeren pohja-

alueilla happikatoalueet vaihtelevat jonkin verran

vuodenaikojen mukaan. Vuonna 2002 varsinaisen

Itämeren pohjoisosassa esiintyi täydellistä happi

katoa ja paikallisesti rikkivetyä jopa 100 metriä

matalammiila pohjilia.

Vuonna 2002 Bornholmin altaan happitilanne

eteläisellä Itämerellä ei poikennut juurikaan edellis

vuotisesta. Talvella happea oli niukasti myös pohjan

syvissä kuopissa. Kesällä tilanne oli huonontunut, ja

altaan pohjoisosan syvimmissä kohdissa esiintyi rikkivetyä. Sy

väliä pohjaeläimistö joko puuttui kokonaan tai koostui muuta

masta liejusukasmadosta. Bornholmin altaassa pohjaeläimistö

oli monimuotoinen noin 50—60 metrin syvyyteen asti.

Happiolosuhteissa ei havaittu merkittäviä muutoksia itäisessä

Gotlannin altaassa. Happea oli niukasti yli 80 metrin syvyydes

sä, ja rikkivetyä esiintyi yleisesti 125 metrin alapuolella. Pohja

eläinyhteisöissä ei havaittu suuria muutoksia. itäinen Got

iannin alias oli edelleen täysin vailla pohjaeläimistöä 100

metriä syvemmillä pohjilla. Vasta selvästi suolaisuuden

harppauskerroksen yläpuolella, noin 75 metrissä ha

vaittiin monimuotoisia pohjaeläinyhdyskuntia.

Itämeren happitilanne talvella 2002

Marenzetleriaa
löytyi

poikkeuksellisen
syvältä Suomenlahdella happitilanne heikkeni

Suomenlahdella happitilanne oli tyydyttävä alkuvuodes

ta, mutta kesällä tilanne heikkeni. Kesän 2002 happitilanne oli
kuitenkin parempi kuin sitä edellisenä vuonna. Suolaisuuden

Itämeren pohjaeläimistön tila 2002

Pohjanlahti
O < 500 yks./m’
O > 500 yks./m’

Suomenlahti ja varsinainen Itämeri
O ei pohjaeläimistöä
O selvästi taantunut pohjaeläimistä
O normaali pohjaeläimistö

miIl

Lähde: Janne Bruun/MTL
2 3 4 5 6 7 8 9

Lähde: Ann-Britt Andetsin/MTL
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harppauskerros sijaitsi noin 80 metrissä. Tämän alapuolella
suolaisuuspitoisuudet olivat korkeat ja happiarvot hyvin alhaiset.
Tilanne huononi syksyä kohden.

Suomenlahdella pohjaeläimistön tilanne oli vuonna 2002 hyvin
samanlainen kuin edellisenä vuonna. Pohjaeläinyhteisöt olivat
köyhiä noin 60 metrin syvyydessä, ja 80 metrin alapuolelta poh
jaeläimiä ei enää löytynyt lainkaan. Samanlainen tilanne vallitsi
1970-luvun lopulta 1980-luvun puoliväliin saakka.

Pohjanlahdella happitilanne oli hyvä

Pohjanlahdella happiolosuhteet ovat hyvät alhaisen suolapitoi
suuden takia. Pohjaeläinyhdyskuntien yksilötiheyksissä ei havait
tu mitään poikkeavaa, mutta tulokaslaji amerikanmonisukasma
to, Marenzelleria, oli levinnyt miltei koko Selkämerelle. Ensi ker
taa havaittiin tiheämpi Marenzelleria-esiintymä vuonna 2001
Merenkurkun alueella. Vuonna 2002 laji löytyi melkein
kaikilla Selkämeren havaintopisteillä, ja Merenkurkun
esiintymä oli runsastunut entisestään.

Itämeressä amerikanmonisukasmatoa on tähän asti
aina löydetty suhteellisen matalilta ja pehmeiltä
pohjilta. Nyt sitä löydettiin Pohjanlahdelta yli 100
metrin syvänteistä, missä se ei ole aiemmin esiinty

nyt. Myös Ahvenanmeren syvänteestä, lähes 300
metrin syvyydestä löytyi amerikanmonisukasmatoja.
Tämä on jokisuistolajille epänormaalia.

Suolaisuuspitoisuuksissa ei muutoksia

Suomen merialueilla suolaisuuspitoisuuksien ei havaittu merkit
tävästi muuttuneen vuonna 2002. Paikallisesti Suomenlahdella
pohjanläheisen veden suolaisuus näyttää hieman kasvaneen
viime vuosien kuluessa. Selkämerellä viime vuosikymmenien
vähiifäinen suolaisuuden pieneneminen on hidastumassa.

Perämerellä rannikonläheisten pintavesien suolaisuus oli vuonna
2002 tavanomainen. Sen sijaan Suomen eteläisemmillä merialu
eilla se oli pitkäaikaisia keskiarvoja alhaisempi, mutta samalla
tasolla kuin muutamana edellisenä vuotena.

Vedenkorkeus oli poikkeuksellisen korkealla ja
matalalla

Tammikuussa 2002 vettä virtasi Tanskan salmien kautta Itäme
reen niin paljon, että vedenkorkeus oli tammikuun lopulta

maaliskuun puoleen väliin saakka noin 50 cm keski
määräistä korkeammalla. Itämeren vesimäärä oli
edellisen kerran näin suuri vuonna 1 990 tammikuun
puolivälistä maaliskuun loppuun asti. Tuolloin ve
den pinta oli noin 60 cm keskiveden yläpuolella.
Pohjanlahden havaintoasemilla Raumalta Pietar

saareen mitattiin helmikuiden ennätyskorkeat arvot.
Mäntyluodossakin helmikuun keskiarvo oli ennätyk

sellinen. Haminassa sen sijaan tehtiin maaliskuiden
korkeusennätys.

Itämeren silakan HELCOM-seuranta

1 tämeren suojelukomission seuranta-
ohjelman mukaisten PCB- ja DDT-yhdis
teiden esiintyminen Itämeren silakan
lihaksessa on ollut tutkimuksen kohteena
Merentutkimuslaitoksessa 1980-luvulta
lähtien. Kyseisten aineiden pitoisuudet
on määritetty säännöllisesti 2-vuotiaista
naarassilakoista. Kattavan pitoisuusaika
sarjan tulokset osoittavat, että mitattujen
seitsemän PCB-komponentin ja kolmen
DDT-komponentin summat ovat lasku
suunnassa. Tämä on seurausta PCB- ja
DDT-yhdisteiden käyttökiellosta.

Lisäksi on tutkittu naarassilakoita eri
ikäluokista. Vuonna 2001 kerättyjen eri
ikäisistä silakoista saadut tulokset osoit
tavat selvästi kalan iän vaikutuksen kalo
jen kontaminanttipitoisuuksiin. D

Itämeren sitakka/kevät 2001. Ikäkalanäytteet Hangon tähistolta
- --

O PCB:t (pg/kg)
O DDT:t (pg/kg)

PCB:t ja DDT:t yhteensä (pglkg)

pglkg (tuorepainossa)

40

_________ ___________________

30

_______________

iii 1
2v 4v 6v 8v 10v 1 lv kalan ikä

Itämeressä oli
paljon vettä
vuonna 2002

Lähde: Anna-Liisa Pikkarainen/MTL
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Syksyllä pitkä korkeapaineen jakso piti puolestaan pohjoisen
Itämeren vedenkorkeuden alhaisena, noin 20 cm keskiveden
alapuolella elo-marraskuussa. Marraskuun vedenkorkeus oli
ennätysalhainen Kemissä, Oulussa ja Raahessa. Poikkeukselli
sen alhainen vedenkorkeus oli joulukuussa, jolloin se oli pohjoi
sella Itämerellä 40 cm ja Helsingissä yli 50 cm keskimääräistä
alempana. Joulukuun vedenkorkeuden keskiarvot olivat ennätys
alhaisina Föglöstä Kemiin. Syksyn ja alkutalven aikana ei kuiten
kaan tehty hetkellisiä vedenkorkeusennätyksiä, sillä heikkojen
tuulten takia lyhytkestoiset vedenkorkeusvaihtelut jäivät pieniksi.

Pohjoisella Itämerellä mitattiin kesäkautena enim
mäkseen alle metrin aallokkoa, ja muutaman kerran
merkitsevä aallonkorkeus ylitti kolme metriä. Suurin
arvo oli 3,4 metriä. Syyskaudella aallonkorkeus
pysyi alle neljän metrin ollen tyypillisimmillään
1—1,5 metriä. Korkeimmat arvot mitattiin alkuvuon
na, jolloin merkitsevä aallonkorkeus ylitti joitakin ker
toja viisi metriä.

Helsingin edustalla aallonkorkeudet jäivät kesä- ja syyskautena
noin puoli metriä pienemmiksi kuin pohjoisella Itämerellä. Suurin
mitattu merkitsevä aallonkorkeus oli kesällä 2,8 metriä ja syksyl
lä 3,2 metriä.

Meriveden pintalämpätila oli poikkeuksellinen

Suomen merialueilla vuosi 2002 oli lämpöoloiltaan poikkeukselli
nen verrattuna sitä edeltävään 30-vuotisjaksoon (1971—2000).
Keväällä jäiden sulettua pintavesi lämpeni tavallista nopeammin.
Se oli paikoin ajankohtaan nähden ennätyksellisen lämmintä
joinakin huhti- ja toukokuun alun päivinä. Koko alkukesän meri
veden pintalämpötilat olivat tavanomaista lämpimämpiä.

Meriveden pintalämpötila saavuttaa kesäisen maksimiarvonsa
keskimäärin heinä-elokuun vaihteessa, noin viikko Jaakon päivän
jälkeen. Vuonna 2002 meriveden pintalämpötila Iämpeni vielä
elokuun alkupuolellakin ja saavutti maksiminsa vasta elokuun

puolivälin tienoilla, noin kaksi-kolme viikkoa tavallista myö-
hemmin. Elokuun puoliväli oli ajankohtaan nähden
ennätyksellisen lämmin, noin 4—6°C keskimääräistä

Merivesi lämpimämpi. Elokuun pintalämpötilat kipusivat Va
lämpeni keväällä lassaarilla yli 20 ja Utössä 23 asteeseen.
aikaisin ja jääh

tyi .‘bj’llä Vuoden 2002 meriveden lämpöolojen erikoisuutta

nopeasti lisää se, että syksyllä, lokakuusta joulukuuhun, pin
talämpötilat olivat kauttaaltaan selvästi (1—2°C) taval

lista kylmempiä. Pintaveden jäähtyminen syys-loka
kuussa oli huomattavasti tavanomaista nopeampaa. Kesällä

poikkeuksellisen suureksi kertynyt meren lämpövarasto vapautui
ilmakehään jo syksyn kuluessa, eikä jäänyt hidastamaan talven
tuloa merialueilla. Joillakin merialueilla kävi jopa päinvastoin,
loppuvuoden lämpövarasto oli meressä tavallista pienempi.

Vedenkorkeuden kuukausikeskiar
-_____

O Vuoden 2002 arvot
O Vuosien 1922—2001 keskimääräiset arvot

•tLJ

cm

2002 (Turku)

Aallokon suuntaspektri Pohjoisella Itämerellä 3.1.2002 kello 05.00.
Aallokkoa hallitsee idästä päin tuleva kuvan keskellä näkyvä mainin
ki. Nousevan länsituulen aiheuffama nuori aallokko näkyy kuvan
oikeassa laidassa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kk

Lähde: Hanna Boman/MTL Lähde: Heidi Pellerson/MTL

Aallonkorkeus oli normaali pohjoisella Itämerellä
ja Suomenlahdella
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Lähde: Pekka Alenius/MIL

Meriveden vuosittainen pohjanläheisen veden (75 m) ravinnekierto
kesldsellä Suomenlahdella vuosina 1990-2002

O NO3 = nitraatti
O P04 = fosfaatti
O NH4 = ammoniakki

pmol/ 1

12

Pohjanläheisissä vesissä vuosi 2002 ei ollut aivan yhtä epätaval
linen kuin pintavesissä. Vaikkakin lämpötila oli esimerkiksi Utös
sä normaalia selvästi suurempi jopa 90 metrin syvyydessä poh
jan lähellä, ei tilanne ollut kaikkialla rannikon pohjanläheisissä
vesissä samankaltainen. Seilissä 40 metrin syvyydessä kesän
lämpötila seurasi edeltävän 30 vuoden keskiarvoja. Syksyn ta
vallista nopeampi jäähtyminen näkyi myös pohjan lähellä, vaikka
kin lämpötilaolot ovat siellä huomattavasti tasaisempia kuin ve
den pintakerroksessa.

Alkuvuodesta vedessä oli paljon ravinteita

Suomenlahdella vuosi 2002 alkoi huonosti sikäli, että edellisen

syksyn pohjoismyrskyt nostivat ravinteikasta pohjavettä Suo

menlahden syvänteistä Suomen rannikon pintavesiin. Tammi

kuussa ulkosaariston tuntumassa mitattiin jopa 50—100

prosenttia kohonneita fosforiarvoja. Myös nitraaifity

pen pitoisuudet nousivat huippulukemiin. Näin muo

dostui hyvät edellytykset kevään ja kesän leväku

kinnoille.

Kesän kuluessa ravinteet käytettiin niin loppuun,

että esimerkiksi itäisen Suomenlahden ulkosaaris

tossa ei ole aikoihin nähty yhtä kirkasta vettä kuin

elokuun lopulla vuonna 2002. Suomenlahden syvänteissä

nitraattipitoisuudet ovat jatkaneet hienoista vähenemistä ja fos

faaifipitoisuudet lievää kasvua. Tämä johtuu viime vuosien hei

koista happioloista. Ravinnetilanne on pysynyt Selkä- ja Perä

merellä hyvin vakaana, mikä on tyypillistä Pohjanlahdelle.

Suuret vuodenaikaiset ravinnevaihtelut kuvaavat tyypillistä ravin

nekiertoa vedessä. Talvella ravinnearvot ovat suurimmillaan, kun

planktonlevät viettävät lepokautta. Kevään ja kesän aikana levät

käyttävät ravinteet lisääntymiseen ja kasvuun, jolloin pitoisuudet

ovat puolestaan pienimmillään.

Kesällä oli paljon sinilevää

Kesän 2002 sinileväkukinnat olivat hyvin samankaltaisia kuin

ennätysleväkesän 1997. Molempina kesinä voimakkaiden sinile

väkukintojen syntyä pohjusti pintaveden korkea fosfaattifosforipi

toisuus. Kesien helteisyys ja vähätuulisuus mahdollisti levien

kasvun laajoiksi massaesiintymiksi Suomenlahdella, Saaristome

rellä ja pohjoisella Itämerellä. Vuodesta 1997 poiketen vuonna

2002 laajoja levälauttoja ei enää havaittu elokuun puolivälin jäl
keen, eivätkä levät ajautuneet Suomen rannikolle yhtä suuressa

määrin.

Sinilevien voimakas runsastuminen alkoi kesä-heinä

kuun vaihteessa. Navakat tuulet pitivät levät kuitenkin

vesimassaan sekoittuneena ja viilensivät pintavesiä.

Kumpuamiset toivat lisää ravinteita levien käyttöön.

Heinäkuussa sään tyyntyessä ja pintaveden läm

metessä muodostui laajoja sinilevälauttoja, jotka

kattoivat lähes koko Suomenlahden avomerialueen

ja varsinaisen Itämeren pohjoiset ja keskiset osat.

Myöhemmin myös Saaristomerellä esiintyi laajoja pinta

lauttoja. Voimakkaat kukinnat muodostuivat myrkyllisistä Nodula

r/a- ja myrkyttömistä Aphanizomenon-sinilevistä. Saaristomerellä

myrkytön panssarisiimalevä värjäsi veden punaruskeaksi elo

kuun lopussa. Selkämerellä havaittiin ensimmäiset sinilevälautat

aivan heinäkuun lopussa ja kukintojen valtalajina oli myrkyllinen

Nodularia-sinilevä. Perämerellä havaittiin loppukesällä yksittäisiä

sinileväesiintymiä Kemin edustalla.

Esimerkkinä vuoden 2002 pintalämpöbbtSeihn h1oesemeIa

pintalämpätilat vuonna 2002 O maksimi 1971—2000
• keskiarvo 1971—2000
O minimi 1971—2000

• Linear NO3
• Linear P04

Lähde: Hannu Haahti/MTL

Kesän levä
kukinnat olivat

vuoden 1997
en nätysleväkesän

kattaiset
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Jäätalvi 2001/2002 oli leuto

Perämeren pohjoisosassa jäätyminen alkoi marras
kuun alkupuolella 2001 noin viikon keskimääräistä
ajankohtaa myöhemmin. Suomenlahden itäosassa
Viipurinlahdella jäätyminen alkoi marraskuun puolivälin jälkeen
hieman keskimääräistä aiemmin ja muualla Suomenlahdella
joulukuun loppupuolella noin viikon keskimääräistä myöhemmin.
Saaristomerelle jäätä muodostui joulukuun loppupuolella nor
maaliin aikaan. Vuodenvaihteessa Perämeren pohjoisosa ja
Merenkurkku olivat jään peittämiä ja Perämeren eteläosassa
keskimerellä oli avoin alue. Saaristomeri oli jäässä, ja Suomen
lahdella jäätä ulottui idästä Suursaareen saakka. Jäätilanne vas
tasi ajankohdan normaalia jäätilanneifa.

Tammikuun alkupuolella sää muuttui lauhaksi, ja jäätilanne alkoi
taantua. Tammikuun puolivälissä jäätä oli Perämeren pohjois
osassa Kemin majakalle saakka ja eteläosassa vähän ulkosaa
riston ulkopuolelle. Jää oli kuitenkin paikoin tuulien vaikutuksesta
pahoin ahtautunuifa. Merenkurkku oli avoin ja Suomenlahden
itäosassa jäätä oli ulkosaaristoon saakka.

Tammikuun loppupuolella sää muuttui kylmemmäksi ja jäätymi
nen alkoi uudelleen. Perämeri peittyi kauttaaltaan jäähän tammi
kuun 24. päivänä, noin puolitoista viikkoa keskimääräistä myö
hemmin. Sää pysyi kylmänä koko loppukuun, ja jäätä muodostui
kaikille merialueille. Kylmän sääjakson lopulla saavutettiin talven
laajin jäätilanne helmikuun 1. päivänä, jolloin jääalueen pinta-ala
oli 102 000 km2. Jäätä oli Perämeren pohjoisosasta Merenkur
kun eteläpuolelle 20 mpk Sydostbroffenista lounaaseen. Selkä-

meren rannikolla oli 15—20 mpk leveä vyöhyke
ajojäätä, ja Saaristomeri oli Ahvenanmaalle saakka

jäässä. Suomenlahden länsisaaristo sekä Suomen
lahden ulappa idästä Suursaareen saakka olivat jään

peitossa.

Helmikuun sää oli vaihteleva. Alkukuu oli lauha ja jäätilanne
taantui jälleen. Helmikuun puoliväliin mennessä Perämeren ete
läosaan oli muodostunut laaja avoin alue, Merenkurkku oli avoin,
Selkämerellä jäätä oli sisäsaaristossa, Saaristomeri oli osittain
auki ja Suomenlahdella jäätä oli Lavansaaresta itään. Perämerel
le oli muodostunut paikoin pahoin ahtautuneita jääalueita. Helmi
kuun loppupuolella ja maaliskuussa kylmät ja lauhat sääjaksot
vuoroifelivat. Perämerellä jääkenifä vahvistui, mutta muilla meri-
alueilla kylmän jakson aikana muodostunut jää rikkoutui lauhan
jakson aikana lautoiksi ja sohjoksi rannikon edustalle.

Huhtikuun sää oli keskimääräistä lämpimämpi, ja jäät alkoivat
nopeasti sulaa. Saaristomeri ja Suomenlahden länsiosa vapau
tuivat jäistä huhtikuun puolivälissä, Selkämeri heti puolenkuun
jälkeen ja Suomenlahden itäosa huhtikuun lopulla normaaliin
aikaan. Merenkurkusta ja Perämeren eteläosasta jäät lähtivät
huhtikuun lopulla noin viikon keskimääräistä aiemmin. Viimeiset
ajojäät Perämeren pohjoisosasta sulivat toukokuun loppupuolel
la suunnilleen normaaliin aikaan.

Jäätalven kesto oli Perämerellä ja Merenkurkussa noin 2 viikkoa
keskimääräistä lyhyempi, Selkämeren saaristossa ja Saaristo-
merellä suunnilleen normaali ja Suomenlahdella noin viikon kes
kimääräistä lyhyempi.

inileväkukinnat Itämerellä 2002

Kukintojen toistumistiheys
O korkea

toistuva
O yleinen

ei aineistoa

Talven taaiij02 000 km2 di ‘ii

Tiintojään suurin paksuus Perämerellä oli 55—80 cm, Selkämerellä
30—40 cm, Saaristomerellä ja Suomenlahden länsiosassa 25—30
cm sekä Suomenlahden itäosassa 35—45 cm. Ulapan jään paksuus
Perämerellä oli 20—50 cm, Selkämerellä 10—20 cm ja Suomenlah
della 10—45 cm.

Ojäätä

Talven laajin
jäätilanne

102 000 km2
oli helmikuun

1. päivänä

Lähde: Hermanni Backer/MTL Lähde: Jouni Vainio/MTL
..—
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Merentutkimuslaitoksen toimintaa vuonna 2002

Riku Lumiaro



Menen dynamiikkaa ja meri-ilmakehä
vuorovaikutus

Meri ja ilmakehä muodostavat jatkuvassa monimutkaisessa
vuorovaikutuksessa olevan kokonaisuuden, jonka toiminnan
ymmärtämiseen, mallintamiseen ja ennakoimiseen pyritään mo
nitieteellisellä tutkimuksella. Tämän tutkimuksen keskeisiä käy
tännön sovelluksia ovat olleet aallokon ennustepalvelu, veden
korkeuspalvelu, jääpalvelu ja kulkeutumisennusteiden laadinta.

Meren ja ilmakehän vuorovaikutusmekanismeja mallitettuin Itä
merellä kerättyjen havaintoaineistojen avulla. Kansainvälisessä
yhteistyössä tehtiin aallokon ja ilmakehän kytkentämekanismien
kokeellisia ja teoreettisia tutkimuksia Gotlannin edustalla. Tulok
sia käytettiin parantamaan operatiivisen aallokkomallin ennustei
ta. Merialueen muodon vaikutuksia aallokon kasvuun ja suunta-
ominaisuuksiin selvitettiin Välimerellä tehtyjen havaintojen pohjal
ta. Merivedenkorkeuden todennäköisyysjakaumat päivitettuin
vuoden 2002 aineistolla ja vahvistettiin teoreettisen keskiveden
arvot Suomen rannikolle.

Euroopan komission rahoittama kansainvälinen Nevanlahden
hydrografisen seurantajärjestelmän kehittämishanke saatettiin
päätökseen. Merentutkimuslaitos selvitti Nevan hydrografisia
kaukovaikutuksia Suomenlahdella: Nevan vedet virtaavat pääasi
assa avomerellä ja länttä kohden. Suomen rannikon kuormituk
sesta huomattava osa on paikallisten lähteiden aiheuttamaa.

Itämeren jäätilanteen arvioimista satelliifiikuvista parannettiin
kehittämällä tilastollinen malli jään pinnan karkeuden arvioimi
seksi ja jäätyyppien luokittelemiseksi. Malli antaa arvion myös
ahtojäävallien esiintymiselle ja korkeuksille.

Euroopan komission rahoittamassa sää-, jää- ja meritietojärjes
telmähankkeessa (IWICOS) laadittiin merellisen informaatiojär
jestelmän prototyyppi. Se tarjoaa keskitetysti eri tahojen, kuten
ennustuskeskusten, jääpalveluiden ja tutkimuslaitosten tuotta
maa tietoa laivoille. Järjestelmää kokeiltiin Arandan Pohjois-
Atlantin tutkimusmatkalla.

Meren sisäiset prosessit

Itämeren ekosysteemin fysikaalisia, biologisia ja kemiallisia pro
sesseja tutkitaan kenttä- ja laboratoriotutkimuksilla. Samalla
kehitetään ympäristön muutoksia kuvaavia ekosysteemimalleja
Itämeren sisäisten prosessien ymmärtämiseksi ja Itämeren tilas
sa tapahtuvien muutosten ennakoimiseksi.

Sisäisen kuormituksen kannalta merkityksellisiä prosesseja ovat
sedimentti-vesi-rajapinnalla tapahtuva liuenneen typen poistumi
nen neutraalina typpenä ja sedimenttiin sidotun fosforin liukene
minen. Molempiin prosesseihin vaikuttavat pohjan hapetusolo
suhteet, tyyppi ja kemialliset ominaisuudet. Saaristomerellä
testattiin vuonna 2002 kehitettyä uutta menetelmää orgaanisen
vuon mittaamiseksi sedimentistä veteen. Suomenlahdella tutkit
tiin typen poistoa sedimentistä denitrifikaatioprosessin kautta.

Metallien kemialliset olomuodot ovat tärkeitä tekijöitä tutkittaes
sa niin metallien vaikutusta sisäiseen kuormitukseen kuin niiden
eliöstölle aiheuttamaa myrkkyvaikutusta. Vuonna 2002 tutkittiin
helposti liukenevia ja biologisesti sitoutuneita metalleja. Tämä
tutkimus antaa muun muassa tietoa siitä, millaisia vaikutuksia
meriympäristön muutoksilla on metallien liukenevuuteen veteen
ja saostumiseen pohjasedimentteihin.

Ekosysteemimallinnuksen tavoitteena on kehittää Itämeren
ekosysteemimalli, jota voidaan käyttää sekä tutkimus- että ope
ratiivisena mallina. Sitä aiotaan hyödyntää erilaisten kysymysten,
kuten ilmaston vaihtelun tai Itämeren ravinnetason muutosten
vaikutusten arviointeihin. Vienanmeri-projektissa kehitetty
ekosysteemimalli toimii pohjana ekosysteemimallien jatkokehit
telylle.

Eläinplanktonin pystysuorien vaelluksien mallintaminen pyörtei
sessä meriympäristössä on vielä alustavaa kolmiulotteisissa
ekosysteemimalleissa. Niissä otetaan huomioon niin pyörteiden
syntyä kuvaavia malleja kuin planktonyhteisöstä tehtyjä kokoja
kaumalaskelmia ja mitattuja havaintoja.

Öljy- ja leviämismallien kehittämisessä pääpaino on jo olemassa
olevien öljymallien arvioinnissa, mallien käyttöön otossa sopivalla
käyttöliittymällä sekä Suomen ympäristökeskuksen käytössä
olevan mallin ja Merentutkimuslaitoksen hydrodynaamisen mallin
yhteen sovittamisessa. Tämä työ liittyy osittain EU-rahoitteiseen
lnterreg III -hankkeeseen, joka alkoi vuonna 2002 ja jatkuu vuo
den 2004 loppuun.

DANLIM-projektissa tutkitaan ja mallinnetaan ravinnesuhteiden
vaikutusta planktonyhteisön lajirakenteeseen. Itämeren kesän
sinileväku ki ntojen valtalajeina ovat Nodularia spumigena ja
Aphanizomenon flos-aquae. Pääasiassa Tvärmi n nen eläintieteel
lisellä asemalla suoritetuissa kokeissa tutkittiin fosfori- ja typpira
vinteiden saatavuuden vaikutusta edellä mainittujen lajien kas
vuun vaihtelevissa valaistusolosuhteissa.
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Meren pitkäaikaiset muutokset

Sinilevien ekologiaa on tutkittu Merentutkimuslaitoksessa aktiivi
sesti jo vuosikymmen. Erityisesti kukinnan aikaansaavia ravinne
ja virtausoloja sekä muita ympäristötekijöitä on perusteellisesti
selvitetty Arandan tutkimusmatkoilla. Kesä 2002 oli voimakkaine
leväkukintoineen hyvä sinilevien tutkimuskesä. Kukintojen synty
mekanismeja ja sinileväyhteisön ekologiaa selviteifiin elokuussa
Arandalla EU-rahoitteisen HABES-hankkeen tutkimusmatkalla.
Sinilevien ja sinilevämyrkkyjen esiintymistä seurattiin ja levälaut
tojen esiintymisalueista ja lauttojen ajelehtimisesta tiedotettiin
aktiivisesti mediassa, Itämeriportaalissa ja Merentutkimuslaitok
sen Internet-sivuilla.

Vuonna 2002 jatkettiin myös muita EU-rahoitteisia tutkimushank
keita. Niiden tavoitteena on muun muassa vertailla haitallisten
leväkukintojen syntymekanismeja Euroopan merialueilla sekä
kehittää numeerisia malleja, joiden avulla sinileväkukintoja voi
daan ennustaa.

Eräät sinilevät muodostavat voimakkaita maksatoksisia myrkky
jä. Ne voivat pieninä määrinä ihmisen elimistöön jouduttuaan

aiheuttaa pahoinvointia ja suurina määrinä maksavaurioita. Tällä
hetkellä tutkimuksen painopiste on sinilevien ekosysteemivaiku

tuksissa ja siinä, miten sinilevämyrkyt käyttäytyvät ravintoketjus
sa: Miten pysyviä ne ovat, ja missä ravintoverkon osissa myrkyt
siirtyvät ympäristömyrkkyjen tavoin? Koska sinilevämyrkyt näyt
tävät olevan vaarallisempia selkärankaisille kuin selkärangaifo
mille, on pientenkin myrkkypitoisuuksien vaikutukset ravintoket

jussa syytä tutkia.

Vuonna 2002 julkaistujen tulosten mukaan sinileväkukinta va

pauttaa hajotessaan veteen suuren määrän orgaanisia yhdistei

tä, joista muun muassa bakteerit, siimaeliöt ja ripsieläimet hyöty

vät. Sinileväkukinta muuttaa muutenkin veden pieneliöstön lajis

tokoostumusta. Mikäli sinileväkukinnat Itämeressä lisääntyvät,

tämä lajiston muutos voi välillisesti vaikuttaa esimerkiksi kalojen
ravinnon saantiin ja kasvuun. Näiden kysymysten tutkimista

Lajidiversiteeftihanke päätökseen

V uonna 2002 päättynyt lajidiversiteet
tihanke II oli jatkoa diversiteettihankkeen
ensimmäiselle osiolle. Molemmat osiot
kuuluivat Suomen Akatemian biodiversi
teefiitutkimusohjelma FIBREen. Tuloksia
julkaistiin useassa huippusarjassa, ja
opinnäyfteinä valmistui kolme väitöskir
jaa.

Viime vuonna päättyneen osion tutkimus
kohteena olivat Itämerellä kukintoja muo
dostavat typpeä sitovat sinilevät sekä
niiden seuralaisbakteerit. Tutkimuksissa
todettiin, että aiemmin erotetun kolmen
eri Nodularia -lajin sijasta Itämeren plank
tonissa tavataan vain yhtä lajia, Nodularia
spumigenaa. Verrattaessa viljeltyjä ja

Jonna Engsträm-Öst ja San Lehtinen
oifavat vesi- ja planktonnäytteitä

Myrkyllinen Nodularia spumigena
-sinilevä
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jatketaan vuonna 2003 alkavassa Helsingin yliopiston, Suomen
ympäristökeskuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja
Merentutkimuslaitoksen yhteishankkeessa.

Amerikanmonisukamato levinnyt koko Itämerelle

Aiemmin mantereet ja valtameret muodostivat ylipääsemäifömän
esteen murtovesilajien leviämiselle. Nykyisin kymmeniä lajeja
siirtyy vuosittain laivojen painolastitankeissa satamasta toiseen
jopa valtamerten yli. Osa siirtyneistä lajeista muodostaa lisäänty
ylä kantoja uusilla alueilla.

Itämeressä tunnetuimpia tulokaslajeja on merirokko. Kiinnitty
mällä veneiden ja laivojen pohjiin se aiheuttaa huomattavia talou
dellisia kuluja. Merirokon torjumiseksi Itämerellä käytetään ym
päristölle haitallisia myrkkymaaleja. Suomessa vaarallisimpien
aineiden käyttö on myrkkymaaleissa nykyään kielletty.

Merentutkimuslaitoksessa seurataan aktiivisesti uusien lajien
leviämistä Itämerelle. Eräs menestyksekkäimpiä uusia leviäjiä on
amerikanmonisukasmato, Marenzelleria. Se löydettiin ensimmäi
sen kerran eteläiseltä Itämereltä 1985, Suomenlahdelta 1990,
Olkiluodon edustalta 1992 ja Perämeren eteläosasta vuonna
1996. Sen jälkeen yksittäisiä monisukasmatoja on löydetty vuo
sittain yhdeltä tai kahdelta näytteenottopisteeltä Pohjanlahdelta.
Vuonna 2002 Marenzelleria oli levinnyt melkein koko Selkäme
relle. Lajin ekologiaa Itämeressä aletaan tutkia Suomen Akate
mian Bireme-tutkimusohjelmassa.

luonnossa esiintyviä N. spumigena -kan
toja, tultiin siihen johtopäätökseen, että
Itämerellä planktiset Nodulariat ovat mitä
luultavimmin aina myrkyllisiä.

Toisen kukinnoissa yleisen lajin Aphani
zomenon flos-aquaen kohdalla on ollut
epäselvyyttä, onko Itämeressä esiintyvä
Aphanizomenon mahdollisesti luokitelta
vissa omaksi lajikseen. Tutkimuksissa
kuitenkin todettiin, että Itämeren A. los
aquaeta ei ole syytä eriyttää omaksi lajik
seen.

Vuonna 2002 jatkettiin kenttäkokeita
Arandalla, joissa selvitettiin ravinnelisäys
kokein leväkasvun, perustuotannon ja

typensidonnan ravinnerajoitteisuutta.
Kokeissa havaittiin typen ja fosforin ra
joitteisuuden vaihtelevan loppukesän
planktonyhteisössä ajoittain ja alueittain.
Ravinnerajoifteisuus vaihteli myös levä
ryhmissä. Sekä typpi että fosfori voivat
säädellä kasviplanktonin kasvua ja pe
rustuotantoa loppukesän sinileväkukin
noissa. Tutkimukset osoittivat, että Itä
meren sinileväkukinnoissa fosfori lähes
aina rajoittaa typensidontaa ja raudalla
voi olla ajoittaista merkitystä.

Sinileväkukintojen aikaan Itämerellä muo
dostuu sinhleväaggregaatteja. Yksi diver
siteettihankkeen osa-alueista tarkasteli
näitä aggregaatteja ja niihin liittyviä pro-

Myrkytön Aphanizomenon flos-aquae -sinilevä

sesseja. Tulokset osoittivat, että aggre
gaatit kykenevät typen poistoon. Tästä
huolimatta merkittävää typenpoistoa ei
havaittu. Johtopäätöksenä todettiin, että
Itämeren sinileväkukinnat tulisi nähdä
yksinomaan typen lähteinä eikä poisto
mekanismeina. C

Ameri kanmon isukasmato, Marenzelleria viridis
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Ympäristömyrkkyjen biologiset vaikutukset

Meriympäristöön joutuvien haitallisten kemikaalien lukumäärä on
nykyisellään valtava. Kemikaalipitoisuuksien täysimiifainen analy
sointi ei käytännössä ole mahdollista. Pitoisuusmittaukset eivät
myöskään kerro mitään kemikaalien biologisista vaikutuksista
eliöihin.

EU-projekti BEEP (Biological Effects of Environmental Pollution
on Marine Coastal Ecosystems) kehittää ympäristömyrkkyjen
biologisten vaikutusten tutkimus- ja seurantamenetelmiä Euroo
pan eri merialueilla (Välimeri, Pohjois-Atlanifi ja Itämeri). Projek
tiin osallistuu 30 laitosta 1 2:sta maasta. Merentutkimuslaitos
toimii Itämeren työkokonaisuuden vetäjänä (10 laitosta). Projek
tissa käytetään biomarkkereita, jotka ilmentävät ympäristömyrk
kyjen vaikutuksia eliöiden terveydentilaan, elinkykyyn ja lisäänty
miseen. Lisäksi monet biomarkkerit antavat tietoa ympäristö
myrkkyjen biosaatavuudesta ja mahdollistavat entistä tarkem
man arvion ympäristön ekologisista vaurioista.

Merentutkimuslaitoksella tutkitaan myös biomarkkereiden käyt
tökelpoisuuffa ympäristömyrkkyjen vaikutusten indikaattoreina
pohjoisen Itämeren pohjaeläimistössä. Paikallaan pysyvinä eliöi
nä simpukat ovat vaikutustutkimusten kannalta hyviä tutkimus

kohteita. Projektin tavoitteena on kehittää pohjaeläinten tervey

dentilaan perustuvaa luokituskriteeriä merialueiden tilan arvioin
nissa ja seurannassa.

Giobaali muutos

Maapallon valtameret ja ilmakehä muodostavat yhdessä moni
mutkaisen ilmastojärjestelmän. Napa-alueet ja niillä tapahtuvat
muutokset ovat osa tätä suurta kokonaisuutta. Merentutkimuslai

tos on keskittynyt pohjoisten ja eteläisten napa-alueiden menen
ja ilmaston tutkimiseen.

Suomen ja koko Itämeren ilmasto- ja sääolot ovat vahvasti si
doksissa Pohjois-Atlantin meri-ilmakehävuorovaikutussuhteisiin.

Myös pohjoisen Jäämeren jääolosuhteissa ja meren ja ilmake
hän välisessä energian vaihdossa tapahtuvat muutokset vaikut
tavat meidän ilmastoomme ja Itämereen.

Merentutkimuslaitos oli vuosina 1999—2002 mukana Suomen
Akatemian Globaalimuutosten tutkimusohjelmaan kuuluvassa
FINSKEN-projektissa. Projektia koordinoi Suomen ympäristö-
keskus ja siihen osallistui tutkijoita Ilmatieteen laitokselta ja Tu
run kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.
Hankkeessa laadittiin tulevaisuuden näkymiä Suomen ympäris

tön muutoksista ja niihin liittyvistä tekijöistä.

utkimushankkeen tavoitteena on
selvittää erityisesti sinilevämyrkky nodu
lariinin käyttäytymistä Itämeren ravinto
ketjuissa. Tulosten perusteella on mah
dollista arvioida nodulariinin aiheuttamaa
riskiä ravintoketjun eri tasoilla.

Vuonna 2002 nodulariinin kertymistä
eliöihin tutkittiin kampeloista, kolmipii
keistä, lohista, silakoista, simpukoista ja
haahkoista. Kudosanalyysit osoittavat,
että nodulariini kertyy tehokkaasti sini
simpukoihin ja kampeloiden maksoihin,
mutta vähäisessä määrin silakoihin ja
lohiin. Kolmipiikeissä pitoisuudet ovat
matalampia kuin kampeloissa, mutta
selvästi korkeampia kuin silakoissa ja
lohissa. Kampeloissa oli nodulariinia
eniten heinäkuun aikana, mutta nodularii
nin ja sen muuntumistuotteiden pitoi
suushuippu esiintyi syyskuussa. Eri kam
pelayksilöiden välillä todettiin suuria eroja
nodulariinin kertymisessä. Myös sinisim

pukoita ravintonaan käyttävissä haah
koissa todettiin nodulariinia.

Kesän 2002 kasviplanktonnäytteissä
nodulariinipitoisuus oli selvästi matalampi
kuin kesien 2000 ja 2001 aikana. Tämä
poikkeama selittyy muun muassa myrkyt
tömien levien vaihtelevalla osuudella eri
vuosien kasviplanktonnäytteissä. Jatko
tutkimuksissa selvitetään merenpohjalla
tapahtuvia nodulariinin varastoitumis- ja
kertymisprosesseja. .

Kampela,
Pleuronectes fiesus



Gemax-noutimella otetaan
sedimenttinäyffeitä meren
pohjasta

Merentutkimuslaitos selvitti vedenkorkeuden vaihteluiden muu
toksia 1900-luvun miifausaineiston perusteella ja laski arvioita
Suomen rannikoiden vedenkorkeudelle vuoteen 2100 asti. Poh
janlahdella keskiveden arvioidaan jatkavan laskuaan seuraavien
vuosikymmenien ajan. Sen sijaan Suomenlahdella valtameren
pinnan nousu kumoaa jo maankohoamisen vaikutuksen, eikä
1900-luvulta tuttu vedenkorkeuden jatkuva lasku välttämättä
jatku tulevaisuudessa.

Itämeren jääoloja ja niiden muutoksia tutkittiin kahdessa hank
keessa, joista toista rahoittaa Talvimerenkulun säätiö ja toista
Euroopan komissio. Talvimerenkulun suunnittelua palvelevassa
tutkimuksessa on arvioitu jään laajuuden, paksuuden ja konsent
raation muutoksia eri ilmastoskenaarioissa.

EU:n rahoittamassa kansainvälisessä arktisen jääpeitteen simu
lointihankkeessa (AICSEX) selvitetään arktisen alueen jääpeit
teen muutoksia ja niiden vaikutuksia myös ihmistoimintaan. Me
rentutkimuslaitos on tutkinut erityisesti ilmastollisten tekijöiden
vaikutuksia arktiseen jääpeitteeseen ja Itämeren jääoloihin.

Merentutkimuslaitos on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä tutkitta
essa menen kiertoliikettä, vesi- ja lämpötasetta ja meren vuoro
vaikutusta ilmaston kanssa. Erityisen mielenkiinnon kohteena
ovat olleet vesimassojen muodostuminen ja sekoittuminen arkti
silla merillä. Näitä tutkimuksia varten Aranda teki tutkimusmat
kan Itä-Grönlanninmerelle ja Framsalmeen helmi-huhtikuussa
2002. Lisäksi Merentutkimuslaitoksen tutkija osallistui ruotsalai
sen jäänmurtajan Odenin Jäämeren-tutkimusmatkalle.

Antarktisissa tutkimuksissa päämielenkiinnon kohteena on Wed
dellinmeren vesimassojen ja ilmakehän vuorovaikutus, joka on
merkittävä osa maapallonlaajuista ilmakehä-valtameri-kiertoliiket
tä. Suomen aikaisemmilla Etelämanner-tutkimusmatkoilla on
kerätty meren ja ilmakehän lämmönvaihtoon liittyviä havaintoja
merivirtojen ja jäälauttojen mukana ajelehtivilla tutkimuspoijuilla.

Merenkulun palvelut

Merentutkimuslaitos palvelee niin kauppamerenkulkua kuin ve
neilyä tuottamalla jääoloja, aallokkoa ja vedenkorkeutta koskevia
tietopalveluja. Myös rantarakentaminen, väyläsuunnittelu ja muu
vastaava toiminta tarvitsee Merentutkimuslaitoksen tuottamaa
reaaliaikaista Itämeri-tietoa.

Jäänmurtaja Sisu avustaa rahtilaivaa Suomenlahdella
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Merentutkimuslaitoksen jääpalvelu on palvellut kiinteässä yhteis
työssä Merenkulkulaitoksen kanssa suomalaista talvimerenkul
kua vuodesta 1919 lähtien. Jääpalvelu tuottaa tarkkoja jääkart
toja ja tulkittuja satelliittikuvia Itämeren jäätilanteesta. Suurelle
yleisölle jääpalvelu tuottaa yksinkertaistettuja jääkarttoja Itäme
restä, jotka ovat nähtävillä laitoksen Itämeri Nyt -sivuilla. Vuonna
2002 jäätutkimuksessa saatuja tuloksia hyödynneifiin satelliitti
kuvien tulkinnassa, ja jääpalvelu osallistui myös kansainvälisen
jää- ja merisäätietojärjestelmän kehittämiseen.

Aallokkopalvelussa toimii koko Itämeren kattava aallokon ennus
tusmalli ja aallonmiifauspoijuja. Aaltoennusteita tehdään neljästi
vuorokaudessa, ja ne päivittyvät automaattisesti laitoksen Itäme
ri Nyt -sivuille, kuten myös aaltomittauspoijujen tuottama tieto.

Vedenkorkeuspalvelu mittaa jatkuvasti vedenkorkeuffa kolmella-
toista vedenkorkeusmittausasemalla eli mareografilla Suomen
rannikolla Haminasta Kemiin saakka. Mareogafien tuottama tieto
on reaaliaikaisesti luettavissa Itämeri Nyt -sivulla. Lisäksi sivuilla
esitetään edeltävän kahdentoista kuukauden vedenkorkeuden
vuorokausikeskiarvokäyrä mareogarfikohtaisesti.

Merentutkimuslaitoksen verkkopalvelujen tarjonta laajeni huo
mattavasti vuonna 2002 sekä Merentutkimuslaitoksen omilla
että Itämeren maiden yhteisillä Internet-sivuilla. Aallokko- ja ve
denkorkeuspalvelujen sivujen käyntimäärä oli ajoittain peräti
30 000 käyntiä viikossa.
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to 11)2 fl tavuosi, vuosi 2002 koostui 12 tieteellisestä
matkasta. Lisäksi laadun, koulutuksen ja laivan esittelyn mer
keissä lähdettiin merelle kolme kertaa. Toteutuneita laivapäiviä
oli yhteensä 186,5, tutkimusasemia 418 ja näytteenottokertoja
538. Arandaan tutustui Helsingissä 16 vierailuryhmää, yhteensä
327 henkilöä. Alusta esiteltiin yleisölle avoimin ovin Kööpenha
minassa ICES: n vuosikokouksen sekä Oulussa Perämeren
tutkimuksien yhteydessä.

Vuosittaisilla Helsingin sopimuksen seurantamatkoilla talvella,
keväällä ja kesällä (COMBINE1, COMBINE2 ja COMBINE3)
tutkitaan Itämeren tilaa selvittämällä meren hydrografiaa, ravin
netilannetta sekä biologisia tekijöitä (eläinplankton, kasviplank
ton, pohjaeläimet) ja niiden välisiä suhteita. Matkat ulottuvat
lähes koko Itämeren alueelle. Nämä matkat ovat tärkeitä Itäme
ren tilan seuraamiseksi. Seurantamatkoilla on nykyisin mukana
myös muita tutkimusryhmiä, joiden saamat tulokset täydentävät
seurantatutkimuksissa saatua perustietoa.

Pisin Arandan matkoista oli helmi-huhtikuussa Pohjois-Atlantille,
Framsalmeen, suuntautunut FRAMZY-matka. Sen aikana Aran
da oli osan aikaa vuokraifuna Hampurin yliopiston tutkimusretki
kunnalle. Matkan aikana tutkittiin meren, jään ja ilmakehän keski
näisiä vuorovaikutussuhteita.

Suomen akkreditointielin FINAS teki vuosittaisen tarkastuskäyn
tinsä Arandalla huhtikuussa 2002. Sen aikana seurattiin Aran
dalla tapahtuvia näytteenoifoja ja niihin liittyviä toimenpiteitä.
Tarkastus on osa laatujärjestelmää, jota Merentutkimuslaitos
noudattaa saamansa akkreditointitodistuksen mukaisesti. Tutki
musalus Arandalla on myös oma kansainvälinen tutkimusaluslaa
tujärjestelmä, ns. ISM-sertifikaatti. Sen mukaisesti aluksen hal
lintaan ja turvallisuuteen liittyvät tekijät on kirjattu, ja niiden nou
dattamista seurataan. Vuonna 2002 pakolliseksi tulleen ISM
sertifikaatin Aranda sai jo vuonna 1998.

Arandan tutkimuslaitteiden toimivuus tarkistetaan
vuosittain

Tutkimustulosten oikeellisuuden perustana ovat mittalaitteiden
moitteeton toimivuus ja luotettavuus. Laivaohjelmassa on varattu
aikaa laitteiden testaamiseksi ja interkalibroimiseksi. Eräs tär
keimmistä mittalaitteista on CTD-sondi, jonka laitteilla mitataan
vesipatsaan lämpötilan ja johtokyvyn pystysuoraa jakaumaa.
CTD-sondissa on myös klorofyllipitoisuutta ilmentävä fluore
senssianturi sekä laite happipitoisuuden mittaamiseksi.

COMBINE2-matkan ohella myös BENTHOS-matkalla tutkittiin,
mitkä biooffiset ja abioottiset tekijät säätelevät pohjaeläinyhteisö

jä. Pohjaeläintutkimukset ja pohjasedimenifien ominaisuuksien
tutkimus muodostavat kokonaisuuden pohjan ekosysteemin
toiminnan ymmärtämiselle. Sedimenifitutkimukset tehtiin loka-

kuussa 2002 ALKA4-matkan yhteydessä. Tuolloin keskityttiin
tutkimaan sedimenttien metalli- ja ravinnedynamiikkaa sekä sedi
menttien rakennetta samoilla alueilla kuin BENTHOS-matkan
tutkimukset tehtiin Saaristomerellä.

Itämeren kesäisten leväkukintojen tutkimukset ovat jo usean
vuoden ajan olleet tutkimusmatkojen aiheena heinäkuussa.
Vuonna 2002 tehtiin HABES-matka, joka oli osa EU:n samanni
mistä hanketta (Harmful AIgal Blooms Expert System). Sen
aikana seurattiin sinileväkukintaan vaikuttavia ravinnetekijöitä ja
kukinnan kehittymistä. Mukana oli myös tutkimushankkeeseen
osallistuvia virolaisia tutkijoita.

Vuonna 2001 aloitettua AALTO-matkasarjaa jatkettiin syyskuus
sa 2002. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää aallokon vaiku
tusta ilmakehän ja meren rajakerroksessa. Tämä tieto on tärkeä
tä kehiteifäessä yhdistettyä meri-ilmakehä-mallia. Tutkimusta
tehdään yhteistyössä Uppsalan yliopiston tutkijoiden kanssa, ja
keskeinen tutkimusalue sijaitsee Gotlannin itäpuolella.

Aranda osallistui ICESin 1 00-vuotisjuhlallisuuksiin

ALKA-matkojen tutkimusaiheet ovat osa Merentutkimuslaitoksen
globaalimuutostutkimuksia. ALKA-matkojen tavoitteena on mää
rittää meriveden alkaliniteeffia, mitata hiilidioksidivuo meren ja
ilmakehän välillä sekä selvittää vuon vuodenaikaisvaihteluja poh
joisella Itämerellä. Tulosten avulla voidaan arvioida muun muas
sa, toimiiko Itämeri hiilidioksidinieluna tai hiilidioksidilähteenä.
Vuonna 2002 matka ulottui Kööpenhaminaan asti, jossa Aranda
osallistui lokakuun alussa Kansainvälisen Merentutkimusneuvos
ton (ICES) 100-vuotisjuhlallisuuksiin yhdessä usean muun tutki
musaluksen kanssa.

Suurimmat huoltotoimenpiteet tehtiin kesä-heinäkuun vaihtees
sa, jolloin Aranda telakoitiin pohjan maalausta ja vetoakselin
tarkistusta varten. Loppuvuodesta NMT-puhelinjärjestelmä kor
valliin satelliittipuhelinjärjestelmä F77:llä. Tämän jälkeen Aran
dalle on mahdollista soittaa silloinkin, kun laiva on kauempana
rannikoista.

Syyskuun puolivälissä Merentutkimuslaitos järjesti kansainvälis
ten tutkimusalusoperaattoreiden vuosittaisen kokouksen (ISOM)
Helsingissä. Kokous on epävirallinen kokoontuminen, joita on
pidetty vuodesta 1987 lähtien. Tapaamisen tarkoituksena on
keskustella alaan liittyvistä asioista, jakaa tietoa ja tutustuttaa
alan ammattilaisia toisiinsa. Lisäksi tapaamisessa organisoi
daan ja kehitetään tutkimusalusten yhteiskäyttöä, vaihtoa, tutki
muslaitteiden saatavuufia ja tutkijoiden liikkumista eri maiden
aluksilla. Helsingissä oli mukana 40 henkilöä 1 7 maasta. Koko
uksen ohjelmaan kuului tutustuminen jäänmurtaja Sisuun ja mta
Arandaan.
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Arandan arktinen tutkimusretki Gränlanninmerelle ja Framsalmeen

utkimusalus Aranda osallistui kansain
välisiin ACSYS/FRAMZY2002 -tutkimuk
siin Gränlanninmerellä sekä Huippuvuor
ten ja Grönlannin välisessä Framsalmessa
helmi-huhtikuussa 2002. Tutkimusten
tavoitteina oli selvittää arktisen merijään
kulkeutumista Jäämereltä Framsalmen
kautta Grönlanninmerelle sekä selvittää
valtameren pystysuoraa sekoittumista.

Parin viime vuosikymmenen aikana jääpeit
teen on havaittu vähenneen ja ohenneen
arktisella alueella. Varsinkin jään ohenemi
nen on ollut huomattavaa ja huolestuifa
vaa. Vielä ei tiedetä, onko jään ohenemi
nen paikallisesti rajoittunut ilmiö vai koko
Jäämerta koskeva. Syyksi tähän on arveltu
ilmastonmuutosta.

Framsalmen kautta etelämmäksi liikkuvan
jään määrä vaikuttaa arktisen merijään
pysyvyyteen. Pohjoisilta alueilta kulkeutuu
pois suuria määriä jäätä, sillä arktisella
alueella syntyy enemmän jäätä kuin sitä
kesäisin siellä sulaa. Tämän vuoksi Jääme
ren jää on pääosin paksua ja monivuotista
merijäätä.

Arandalla tehtiin 80° N leveyspiirin tienoilla
jäätutkimuksia, meritieteellisiä mittauksia ja
merimeteorologisia havaintoja. Meren
lämpötilaa ja suolaisuutta koskevat mitta
usluotaukset ulottuivat syvimmillään yli
4000 metrin syvyyleen saakka. Jäätutki
muksessa hyödynnettiin satelliittikuvia,
joita lähetettiin reaaliaikaisesti Arandalle.
Jäätutkimukset toteutettiin yhdessä Ham
purin yliopiston kanssa, jonka tutkimuslen
tokoneen toiminta oli koordinoitu Arandalla
tehtyihin tutkimuksiin. Jäätutkimuksissa
käytettiin lisäksi satelliittimittauspoijuja,
joita asetettiin 14 ajelehtivalle jääkentälle
maaliskuun alussa. Ne tuottivat säähavain
toja, tietoa jään kulkeutumisesta ja osoitti
vat jäiden yleisen kulkeutumisreitin Fram
salmesta etelään.

Arandalla tehtiin kolmen viikon ajan sää
palloluotauksia kolmen tunnin välein tuuli-
en ja muiden jään liikkeitä aikaansaavien
sääilmiöiden, kuten matalapaineiden tutki
miseksi. Tutkimusten aikana havaittiin
etelään kulkeutuvan jään määrän olleen
noin 80 000—1 00 000 kuutiometriä sekun
nissa.

Jääkarhut pyörivät Arandan ympärillä
Framsalmessa

Aranda lähti Pohjois-Atlantin tutkimusretkelte 2. helmikuuta ja patasi takaisin 22. huhtikuuta.

Matkan atkup u otella myrskyt tjaittasivat työskentelyä Grönlannin merellä.
Toisena keskeisenä tutkimusaiheena
selvitettiin yhdessä saksalaisten ja
brittiläisten tutkijoiden kanssa arktis
ten vesien pystysuoraa sekoittumista
sekä kylmän ja raskaan syvän veden
muodostumista 75° pohjoisen leveys-
piirin alueella. Pystysuora sekoittumi
nen tapahtuu Grönlanninmerellä
hyvin syvälle, parhaimmillaan aina
pohjaan asti, yli 3 km syvyyteen
saakka. Sekoittumiseen liittyvä pysty-
suora “lämpö- ja virtauspumppu” on
keskeinen voimanlähde valtamerten
kiertoliikkeelle. Lämpö- ja suolaisuus
eroista aiheutuva termohaliinisen
kiertoliikkeen vaikutus ulottuu Poh
jois-Atlantilta maailman kaikille valta
merille. Ilmastonmuutoksen on otak
suttu vaikuttavan tähän prosessiin.
Grönlanninmerellä tehtiin yli 50 luota
usta. Niissä mitattiin virtauksia, me
ren lämpötilaa ja suolaisuutta pinnas
ta 2—3 km syvyyteen asti. O

Arandalta ja tutkimuslentokoneelta
(laskuvarjolla) aseteifujen satelliittipoijujen
kulkeutuminen helmi—huhtikuussa 2002

Sää- ja jääolosuhteet olivat myös Framsalmessa vaikeat.

Tuulta oli usein 15—20 mis, lämpötila oli alimmitiaan —34 °Cja
jääkentät liikkuivat peräti 0,6—0,7 metrin sekuntinopeudelta.
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Henkilöstö

Merentutkimuslaitoksen henkilöstön määrä vuonna 2002 oli 1 16
henkilötyövuotta, josta vakinaisia 66 htv ja määräaikaisia 50 htv.
Lisäksi laitoksessa työskenteli stipendiaatteja ja ympäri Suomea
sijaitsevissa havaintokohteissa palkkioperusteella toimivia ve
denkorkeus-, jää- ja lämpötilahavaitsijoita. Edelliseen vuoteen
verrattuna määräaikaisen henkilöstön määrä kasvoi yhdeksällä
henkilötyövuodella, mihin vaikutti tutkimushankkeiden lisääntymi
nen ja niiden vaatimat henkilöresurssit.

Henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta. Koulutustasoltaan 21 pro
senttia henkilöstöstä on tutkijakoulutuksen saaneita tohtoreita ja
lisensiaaffeja, 32 prosenttia ylemmän korkeakoulututkinnon
suoriifaneita, 8 prosenttia alemman korkeakouluasteen, 8 pro
senttia alimman korkea-asteen suorittaneita ja keskiasteen sekä
yleissivistävän koulutuksen saaneita 31 prosenttia.

Työtyytyväisyyttä laitoksessa on mitattu kahtena perättäisenä
vuonna vakioidulla kyselyllä. Vuoden 2002 kyselyyn vastannei
den määrä oli edellisvuotta suurempi, noin 50 prosenttia laitok
sen henkilöstöstä. Tyytyväisimpiä oltiin työn vastuullisuuteen,

Henkilöstön ikäjakauma 2002

O naiset
O miehet

hiö

20—29 30—44 45—65
-vuotiaat -vuotiaat -vuotiaat

haastavuuteen ja mielenkiintoisuuteen. Melko tyytyväisiä oltiin
koko organisaation sisäiseen yhteistyöhön ja työilmapiiriin. Sen
sijaan palkkauksen kannustavuus ja oikeudenmukaisuus koettiin
heikoksi samoin kuin sisäinen tiedotus. Lähivuosien tavoite on
parantaa uuden palkkausjärjestelmän käyfföönotolla henkilöstön
tyytyväisyyttä palkkaukseen liittyvissä epäkohdissa.

Kirjasto ja tietopalvelu

Merentutkimuslaitoksen kirjasto ja tietopalvelu ylläpitää tutkimus
toiminnan tarvitsemia julkaisukokoelmia ja -palveluita. Kirjasto ja
tietopalvelu palvelee laitoksen henkilökunnan lisäksi myös ulko
puolisia tiedontarvitsijoita. Vuonna 2002 kirjastoon tuli 606 tie
teellistä kausijulkaisua tai aikakauslehteä, joista 485 oli ulko
maista. Toiminnalle oli vuoden 2002 aikana ominaista sähköisten
kausijulkaisujen käytön ja lukumäärän lisääntyminen. Osa kirjas
toon tilatuista lehdistä on muuttunut pelkästään sähköisessä
muodossa julkaistavaksi, ja toisaalta yhä useampi kustantaja
tarjoaa painetun lehden ohella mahdollisuuden käyttää myös sen
elektronista versiota.

Henkilöstön rakenne tehtäväaluefttaln 31 .1 2.2002

Hallinto ja
sisäiset palvelut 14 %

Kirjasto 5 %

Atk 4 %

Tekninen
henkilöstö 12 %

Lähde: Terttu Someroja/MTL

Tutkijat 42 %

Johto 5 %

Tutkimus
avustajat 18 %

Lähde: Terttu SomerojalMTL
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Talous

Laitoksen kokonaismenot olivat 9,3 miljoonaa euroa, josta Aran

dan käyfiämenojen osuus oli 1,9 miljoonaa euroa ja Eteläman

ner-toiminnan osuus 1,0 miljoonaa euroa. Muuhun varsinaiseen

toimintaan käytetystä 6,4 miljoonasta eurosta palkkaukset olivat
4,1 miljoonaa, vuokrat 0,5 miljoonaa, investoinnit 0,5 miljoonaa

ja muut kulutusmenot 1,3 miljoonaa euroa. Menojen kaifami

seen käytettiin budjeffirahaa 7,8 miljoonaa euroa, maksullisen

toiminnan tuottoja ja muita tuloja 1,2 miljoonaa euroa sekä ulko

puolista rahoitusta 0,3 miljoonaa euroa. Etelämanner-toiminnan

menoihin sisältyvät Suomen Aboa-tutkimusasemalla tehdyt laa
jennus- ja perusparannustyöt.

Tuotto- ja kululaskelma

Lähde: Helena Tolvanen/MTL

Toiminnan tuotot:
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot

Toiminnan kulut:
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:
Ostot tilikauden aikana
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut
Valmistus omaan käyttöön
Poistot
Sisäiset kulut

Jäämä 1

566 551,91
11 250,00

563 110,64

459 314,43
3 798 755,04

475 549,56
2 226 909,03

432 983,87

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Rahoituskulut

66,14
—118,62

28,55
—52,48 —10098

Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot

Jäämä II

Siirtotalouden tuotot ja kulut
Kulut:
Siirtotalouden kulut kotitalouksille
Muut siirtotal. kulut ulkomaille

Jäämä III

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot

Tilikauden kulujäämä

—4416,00
—2 076,87 —6 492,87 5 059,93 —5 059,93

-8449988,80 —7692900,58

28421,88 25891,96
—388 117,95 —359 696,07 —262 927,64 —237 035,68

—8 809 684,87 —7 929 936,26

Ulkopuolisen mhoibiksen kehitys

O muu ulkopuolinen rahoitus
O EU-rahoitus
O valtion virastojen rahoitus

EUR

800 000

_________

______

4i11_-
1999 2000 2001 2002

11.2002—31.12.2002 1.1.2001—31.12.2001

267 097,45

1140912,55 644694,25 911 791,70

503 189,03
4 396 678,02

505 264,21

2 687 520,41

449 958,92
—184 594,94
1748860,14 1758180,54

_______

77480,21 —9584356,00 48876,58 —8600569,05

—8443443,45 —7688777,35

0,00

—8443 495,93

—72,43

1 009,13 1 009,13

—7 687 840,65
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Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Rakennelmat

Koneet ja laitteet
Kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet
Enn.maksut ja kesk.er. hank.

31 528,16
14279,40

9 060 790,32

40 032,58

6033,11

408 712,18

37 332,70

8 657,47

9 666 357,68

48 579,37

,- 4.

.,-

Käyttäomaisuusarvopaperit ja
muut pitkäaikaiset sijoitukset
Käyttäomaisuusarvopaperit

Käyftäomaisuus- ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset yht.

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

Siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset
Ennakkomaksut

73421,00

276 938,08

164,40
30 935,00 381 458,48

181 133,45
195 978,64

1193,70
7 60465

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat
Kassatilit
Tiliviraston tulotilit

Vaihto- ja rahoitusomaisuus yht.

Vastaavaa yhteensä

VASTAUAVM

344,35 870,07
57066 915,01 0,00 870,07

382 373,49 386 780,51

10035789,92 10244086,34

3 1.12.2002 31.12.2001

OMA PÄÄOMA
Valtion pääoma
Valtion pääoma 1.1.1998
Ed. tilikausien pääoman muutos
Pääoman siirrot
Tilikauden tuotto-/kulujäämä

10955416,76
—2317814,60
8212403,76

—8 809 684,87 8040 321,05

10955416,76
—1 716 223,10

7 328 344,77
—7 929 936,26 8637602,17

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Tilivirastojen väliset tilitykset
Edelleen tilitettävät erät

Siirtovelat

Muut lyhytaikaiset velat

237 171,77

669 95627

105 176,08
90 789,35

884 705,07

7670,33 1995468,87 37812,62

10035789,92

Tase

VASTAAVAA
31.12.2002 31.12.2001

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineellomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 87 746,72 89 793,85
Muut pitkävaikuifeiset menot 3 066,19 90 81291 5356,99 95 150,84

9 760 927,229 561 375,75

1 227,77 1 227,77

9653416,43

1 227,77 1 227,77

9 857 305,83

385 910,44

100 724,95

567 658,94

93 35657
64935,16

741 995,93

1606484,17

10 244086,34Vastattavaa yhteensä
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1 /vens resume

Östersjöns tillstånd år 2002

Under år 2002 observerades inga stora färändringar Öster
sjöns syrefärhållanden. Syresituationen under det permanenta
salthaltssprångskiktet har varit dålig. 1 den norra delen av egent
liga Östersjön var djupvaffnen heit syrefria och lokait har svavel
väte observerats t. o. m. grundare än 100 meter.

Finska vikens syresituation var tilltredsställande 1 början av året,
men försämrades under sommaren. Situationen var ändå bättre
2002 än färegående sommar. Salhaltssprångskiktet låg på 80
meters djup; under deifa var salthalten häg och syrevärdena
mycket låga. Under hösten försämrades situationen ytterligare.
Boffendjurssituationen 1 Finska viken skiljde sig mycket litet från
situationen 2001. På ca. 60 m djup var boffendjurssamhällena
kraftigt utarmade, och under 80 m päträifades inga boffendjur
mera.

1 Boffniska viken förekommer ingen syrebrist tack vare den låga
safthalten. Inga avvikelser kunde noteras i boffendjurssamhäll
enas individtäthet, men den nya arten Marenzelleria viridis (ame
rikansk havsborstmask) hade spriff sig till nästan hela Boifenha
vet. HiifilIs har de fiesta observationerna gjorts på grunda och
mjuka havsboffnar. År 2002 observerades arten 1 Boifenhavet

på över 100 meters djup.

Temperaturförhållandena har varit exceptionella under året.
Ytvaffentemperaturen steg tidigt på våren och sjönk snabbt på
hösten. År 2002 forisaife ytvaffnets temperatur ail stiga ända
in i miifen av augusti då temperaturen nådde siil maximum,
ca. 2—3 veckor senare än vanligt. Avvikelserna från det normala
var inte lika tydliga 1 djupvaffnet. Höstens ovanligt snabba avkyl
ning syntes dock även i det boifennära vafinet. Under år 2002
har inga förändringar i salthalten observerats i de finska havs
områdena.

Vaffenståndet har varierat kraftigt. Under långa perioder har det
varit antingen ovanligt högt eller ovanligt lågt, dock vatken
rekordhögt eller rekordlågt. Från början av januari till miifen
av mars 2002 var vaffenståndet ca. 50 centimeter högre än
normait på grund av aff stora mängder vaifen strömmade in i
Östersjön genom de danska sunden. Vaffenmängden 1 Öster
sjön var senast sä här stor i början av år 1990.

Våghöjden var normal 1 norra Östersjön och Finska viken. 1
norra Östersjön var våghöjden under sommaren för det mesta
under en meter; endast enstaka gånger översteg den signifik
anta våghöjden tre meter. Under sommaren och hösten var
våghöjden utanför Helsingfors cirka en halv meter iägre än 1
norra Ostersjön.

Närsaltsituationen 1 Finska viken har varit ogynnsam under är
2002. De nordliga stormarna under hösten 2001 transporterade
upp näringsrikt vaifen ur djupvaffnen. Som en föijd av deifa
uppmäffes fosfatvärden som var upp till 50—100 procent högre
än normalt 1 yfferskärgården 1 januari 2002. Även halten av
nitratkväve steg rekordhögt. De ovanligt höga närsaitvärdena
gynnade vårens och sommarens algblomningar.

Under sommaren förbrukades närsaiterna synneriigen effektivt.
Deifa ledde till observationer av exceptionellt klart vaifen under
sensommaren t. ex. i östra Finska vikens yfferskärgård. 1 Finska
vikens djupvatten har nitrathalten fortsaff afi minska medan
fosfathalterna har ökat något. Deifa beror på de senaste årens
däliga syreförhällanden i djupvaffnen. Bäde 1 Boifenhavet och
Boifenviken har närsaltsituationen förblivit stabil, vilket är typiskt
för Boffniska viken.

Biågrönalgblomningarna sommaren 2002 päminde om situatio
nen rekordsommaren 1997. 1 båda failen gynnades blomnin
gen av höga fosfathalter i ytvaffnet. Båda somrarna karakterise
rades av varmt väder och svaga vindar, vilket gjorde det möjligt
för aigerna aff biida massförekomster i Finska viken, i Skär
gårdshavet och i norra Östersjön. 1 motsats till är 1997 fann
man inga stora algförekomster efter miifen av augusti. Under är
2002 drev algmattorna inte helier lika mycket in mot kusten.

lsvintern 2001/2002 var mild, och beroende pä område, av
normal längd eller 1—2 veckor kortare än normait. lstäckets
största utbredning inträffade i slutet av den kaila perioden 1
januari, då isen täckte 102 000 km2. Hela Boifenviken var fru
sen, från norra Boifenhavet till söder om Kvarken ca. 20 sjömil
sydväst om Sydostbroffen. 1 Bottenhavet fanns eff 15—20 sjömil
breff bälte av drivis längs kusterna. Skärgårdshavet var fruset
ända till Åland. 1 östra Finska viken sträckte sig istäcket ända till
Hogland. 1 mellersta och västra Finska viken förekom is endast i
skärgården.
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Havsforskningsinstitutets verksamhet år 2002

Havens dynamik och växelverkan hav-atmosfär
På basen av observationer från Östersjön har modeller för aff
klarlägga mekanismerna för växelverkan mellan hav och atmos
fär utvecklats. Experimentell och teoretisk forskning för aff ut
reda sambandet meNan sjögång och skeenden i atmosfären
utfördes utanför Gotland som internationelit samarbete. Resul
taten har utnyttjats för aff förbäffra den våghöjdsmodell som
används för aff göra våghöjdsprognoser. Material från Medelha
vet användes för ail undersöka hur havsområdets form inverkar
på hur våghöjden växer och på vågornas riktning. Vatten
ståndets sannolikhetsfördelning uppdaterades med data från år
2002, och värdet för det teoretiska medelvaffenståndet för Fin
lands kust verifierades.

En statistisk modell som på basen av satellitbilder ufiolkar isens
skrovlighet samt klassificerar olika istyper utarbetades för ail
förbäffra uppskaffningen av isläget i Östersjön. Med hjälp av
modellen kan man även uppskaffa förekomsten av packisvallar
och höjden på vallarna. Prototypen för eft informationssystem
som erbjuder sjöfarten väder- is och havsrelaterad information
baserad på data från olika källor har utarbetats inom det EU
finansierade projektet IWICOS.

lnterna processer

Östersjöekosystemets fysikaliska, biologiska och kemiska pro
cesser har undersökts med hjälp av fäit- och laboratorle
forskning. 1 samband med den konkreta forskningen, pågår
arbetet med ail utveckla ekosystemmodeller som beskriver och
klarlägger förändringar 1 miljön och deras samband med de
ekologiska processerna.

1 havet förekommande metaller, deras olika former och före
ningar är viktiga element dels inom ämnenas kretslopp och
därigenom den interna närsattbelastningen, deis genom deras
negativa eifekter på organismerna. Under år 2002 koncentrera
des forskningen på Iäftlösliga och biologiskt bundna metaller.
Målet med ekosystemmodelleringen är att utveckla en modell av
Östersjöns ekosystem, som kan användas både inom forskning
och som operationeil modeli. Avsikten är aff utnyttja den för afi
bedöma eifekterna av förändringar i klimatet eller Östersjöns
närsalthalter.

Långtidsfärändringar i havsmiljön
Blågrönalgernas ekologi har varit föremäl för Havsforsknings
institutets intresse redan under efi decennium. Under Aranda
expeditionerna har man koncentrerat sig på olika miljöfaktorer

som medverkar till uppkomsten av algblomningar, bl.a. närings
och strömförhållanden. Sommaren 2002 med sina intensiva alg
blomningar erbjöd goda förutsäffningar för blågrönalgsforsk

ning. Mekanismerna som styr uppkomsten av blomningar utför
des i augusti under den EU-finansierade HABES-expeditionen
på Aranda. Förekomsten av blågrönalger och blågrönalgtoxiner
har varit föremål för kontinuerlig övervakning. Alimänheten har
informerats både om förekomsten av algblomningar, deras gif
tighetsgrad och algfloffarnas rörelser via olika mediakanaler,
Östersjöportalen och Havsforskningsinstitutets internetsidor.

Havsforskningsinstitutet följer aktivt med nya arters spridning till
Östersjön. En av de mest framgångsrika nykomlingarna är den
nordamerikanska havsborstmasken Marenzelleria viridis. Den
upptäcktes för första gången i södra Östersjön 1985, i Finska
viken 1990, utanför Olkiluoto 1992. 1 öppna Boifenviken an
tecknades den första gången år 1996. Arten är numera vanlig
på grunda mjukboffnar längs praktiskt taget hela den finländska
kusten. 1 öppna havet i Bofiniska viken har enstaka individer
observerats årligen på en eller två provtagningslokaler, talrikast i
Kvarken. År 2002 observerades Marenzelleria på eff stort antal
djupa lokaler över hela Boifenhavet.

Giobal förändring
Havsforskninsinstitutet undersöker eifekterna av giobala klimat
förändringar både i Östersjön och i arktiska och antarktiska
havsområden. Klimatet i Finland påverkas speciellt av växelver
kan mellan atmosfären och Nordatlanten (NAO — North Atlantic
Oscillation).

Havsforskningsinstitutet har undersökt förändringarna 1 vaifen
ståndsvariationerna på 1 900-talet. På basen av resultaten har en
vaffenståndsprognos som sträcker sig till år 2100 utarbetats för
de finska kustområdena. 1 Boifenviken förutspår man ail medel
vaffenståndet kommer afi fortsäffa afi sjunka under de följande
decennierna. 1 Finska viken däremot är eifekterna av aff världsha
vens yta stiger sä stora aff de överstiger landhöjningseffekterna.

Havsforskningsinstitutet deltar 1 eff EU-finansierat projekt
(AICSEX) där man simulerar törändringar i det arktiska istäcket
och deras inverkan på människans verksamhet. Vid Havs
forskningsinstitutet har man koncentrerat sig speciellt på hur
olika klimatologiska faktorer påverkar det arktiska istäcket och
Östersjöns isförhållanden.

Sjöfartstjänster

Havsforskningsinstitutets istjänst har producerat iskartor och
tolkade satellitbilder för sina kunder samt deltagit i utvecklingen
av internationella is- och havsväderleksinformationssystem. Vat
tenståndet mäts kontinuerligt på 13 mätstationer Iängs Finlands
kust. Med hjälp av en operativ modeil utges fyra gånger i dyg
net en våghöjdsprognos för hela Östersjön. lnternettjänsterna
utvidgades betydligt under är 2002 både på Havsforsknings
institutets egna och Östersjöländernas gemensamma internet
sidor.
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