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Suomalainen merentutkimus taitekohdassaan

VUOSI 2004 OLI MERENTUTKIMUSLAITOKSEN värikkäässä historias

sa tapahtumarikas. Kumpulan uudisrakennuksen nousu on herättänyt
toiveita toiminnan tehostumisesta ja yleisten toimintaedellytysten jatku
vuudesta. Toisaalta samaan aikaan käynnissä olevat erilaiset perusteel
liset selvitykset meren tutkimukseen liittyvistä päällekkäisyyksistä ja
suomalaisen tutkimuskentän muutostarpeista ovat aiheuttaneet huolta
merentutkimuksen tulevasta asemasta.
Tutkimuslaitoksia käsittelevä Jussi Huttusen tekemä selvitys, jossa
Merentutkimuslaitostakin arvioitiin, painotti erityisesti pienten organi
saatioiden vaikeuksia vastata kansainvälisiin haasteisiin. Tältä pohjalta
selvitys päätyi suositukseen, joka Merentutkimuslaitoksen näkemyksen mukaan olisi toteutuessaan merkin
nyt suomalaisen merentutkimuksen monitieteisen aseman heikkenemistä. Liikenne- ja viestintäministeriö
päätyi kuitenkin jatkamaan Merentutkimuslaitoksen toimintaa sen nykyisessä muodossaan.
Alueellistamiseen raportti otti hyvin selkeän ja määrätietoisen kannan tutkimuslaitosten alueellistaminen voi
onnistua vain, jos saavutetaan kriittinen massa, joka mahdollistaa korkeatasoisen tutkimuksen ja sen tulosten
tehokkaan hyödyntämisen. Raportti kiinnitti myös huomiota sektoritutkimuksen ja valtion tutkimuslaitosten
kansalliseen ohjaukseen ja rahoitukseen. Raportin suosituksiin tullaan varmasti palaamaan vuosien varrella.
—

Valtiontalouden tarkastusvirasto on toistuvasti vaatinut, että tutkimuslaitokset ottaisivat käyttöön numeerisia
vaikuttavuus- ja taloudellisuusmittareita. Tämä sinänsä myönteinen asia ei ole aina sovellettavissa tutkimuslai
toksiin. Meren tutkiminen edellyttää pitkäjänteistä perehtyneisyyttä ja tutkimustyötä. Tutkimustyön tulokset
näkyvät usein vasta vuosien, joskus jopa vuosikymmenien kuluttua. Yksittäisiä tutkimusprojekteja seuraamal
la ei voida arvioida sitä, kuinka ne hyödyttävät kansalaisia, päätöksentekoa ja koko yhteiskuntaa.
Merta on vaikea tutkia ilman tutkimuskäyttöön suunniteltua alusta. Merentutkimuslaitoksen tutkimusalus
Arandan ylläpito on kallista. Arandan ylläpito ja kehittäminen on kuitenkin paras tae laadukkaan ja pitkäjäntei
sen merentutkimuksen jatkumiselle.
Merentutkimuslaitoksen ylijohtaja, professori Pentti Mälkki siirtyi vuoden 2005 vaihteessa eläkkeelle. Hänen
ylijohtajakaudellaan, vuosina 1990—2004, laitokseen kohdistuvat paineet olivat suuremmat kuin koskaan
aikaisemmin. Siitä huolimatta hänen kaudellaan Merentutkimuslaitos kansainvälistyi, kehittyi monitieteellisem
mäksi ja yhteiskuntaa palvelevammaksi. Jo ennen ylijohtajaksi valitsemista Pentti Mälkki vaikutti uuden tutki
musaluksen hankintaan ja suunnitteluprosessiin. Pentti Mälkin panos on ollut myös ratkaiseva siinä, että
Merentutkimuslaitos muuttaa yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa moderneihin tiloihin Kumpulan kampuk
seen.

MATTI PERTTILÄ
Ma. ylijohtaja
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Kohti vapaita vesiä

Ylijohtaja Pentti

Io
Ylijohtaja Pentti Malkki jai elakkeelle Merentutkimuslaitoksen ylijohtaja, professori Pentti Mälkin 15-vuotinen
ylijohtajakausi päättyi tammikuun ensimmäisenä päivänä 2005 hänen jäädessä eläkkeelle. Mälkin johtajahahmon nyt poistuessa Itäkes
kuksen toimitalon käytäviltä, on aika luoda katsaus päättyneeseen kauteen. Mälkin ylijohtajuuden päättyminen osuu ajallisesti yhteen
myös Merentutkimuslaitoksen Kumpulan moderniin toimitaloon muuton kanssa: uusi aikakausi on alkamassa monessakin mielessä.
Pentti Mälkin virkamiesura alkoi 1960-luvun alkuvuosina, ja vuonna 1968 Mälkki siirtyi Merentutkimuslaitoksen palvelukseen. Silloinen
ylijohtaja, akateemikko Ilmo Hela huomasi tulokkaan kyvyt. Mälkki nimitettiin vuonna 1972 fysiikan osaston vi. osastonjohtajaksi, johon
tehtävään vakinaistaminen tapahtui kolmea vuotta myöhemmin. Filosofian tohtoriksi Mälkki väitteli vuonna 1975 geofysiikan alalla jul
kaisten väitöskirjansa “On the variability of currents in a coastal region of the Baltic Sea”. Helsingin yliopiston geofysiikan dosentiksi
hänet nimitettiin vuonna 1980.
Mälkin aika fysiikan osaston johtajana oli yleistä kasvun aikaa Suomessa. Laitokseen saatiin lisää virkoja ja näin myös fysikaalisen meritieteen tutkimus laajeni ja syveni. Muun muassa Itämeren dynamiikkaan ja mallintamiseen, vedenkorkeuteen, aallokkoon sekä meren ja
ilmakehän vuorovaikutukseen liittyvät tutkimukset etenivät Mälkin fysiikan osaston johtajakaudella.
Vuosina 1980—84 Mälkki toimi Merentutkimuslaitoksen vs. ylijohtajana, kun silloinen ylijohtaja Aarno Voipio nimitettiin Itämeren suojelukomission pääsihteeriksi. Näin Mälkille tarjoutui tilaisuus tarttua suomalaisen merentutkimuksen vallankahvaan. Voipion palattua takai
sin Mälkki kohdisti tarmonsa muun muassa uuden tutkimusaluksen hankkimiseen. Valmistuttuaan vuonna 1989 se kastettiin sitä edeltä
vien tutkimusalusten mukaisesti myöskin Arandaksi. Sillä lähdettiinkin heti Mälkin johdolla Suomen ensimmäiselle antarktiselle tutki
musmatkalle Eteläisen valtameren vaativiin olosuhteisiin. Sinänsä hyvin sujuneen retken aikana Arandalle kantautui suruviesti ylijohtaja
Aarno Voipion menehtymisestä äkiHisessä sairaskohtauksessa. Palattuaan Suomeen Mälkki toimi ma. ylijohtajana syksyyn 1990 asti,
jolloin hänet nimitettiin vakituisesti ylijohtajan virkaan. Mälkin nimittäminen Merentutkimuslaitoksen johtoon kuvastaa hänen nauttimaan
sa laajaa arvostusta muun muassa merentutkimusta lähellä olevissa sidosryhmissä.
Mälkki vaikutti myös voimakkaasti laitoksella tapahtuvaan teknilliseen ja tieteelliseen kehitykseen. Hänen kaudellaan operatiivinen mal
linnus, leväseuranta, jääpalvelu ja monet muut toiminnat ovat kehittyneet voimakkaasti. Myös uusi ja moderni tutkimusalus on mahdol
listanut entistä monipuolisempien ja alati kansainvälistyvien tutkimusprojektien suorittamisen. Mälkki vaikutti myös aktiivisesti siihen,
että Merentutkimuslaitos saa nyt uudet ja modernit toimitilat Kumpulassa.
Tieteellisen tutkimuksen saralla Mälkki selvitti Itämeren dynamiikkaan liittyviä piirteitä. Hän julkaisi vuonna 1985 yhdessä Rein Tamsalun
kanssa kirjan “Physical features of the Baltic Sea”, jossa on tarkasteltu laaja-alaisesti Itämeren fysiikan erityspiirteitä. Mälkki on lisäksi
julkaissut tutkimuksia muun muassa Itämeren virtauksista sekä kaasujenvaihdosta meren ja ilmakehän välillä. Kaikkiaan hän on julkais
sut yli 80 fysikaalista artikkelia uransa aikana. Äskettäin Mälkki julkaisi Suomen oseanografian tutkimuksesta historian vuosilta 1918—
2000.
Kansainvälinen toiminta on ollut Mälkille läheistä, ja hän on toiminut lukuisissa kansainvälisissä alan järjestöissä, kuten 100, SCOR ja
SCAR. Erityisen huomionarvoista on Mälkin toiminta kolmen vuosikymmenen ajan Kansainvälisen Merentutkimusneuvoston (ICES)
tehtävissä; lopuksi sen presidenttinä vuosina 2000—2003, mihin kolmivuotiskauteen sisältyi järjestön 100-vuotisjuhlat Kööpenhaminas
sa.
Johtajana Mälkki oli selkeästi enemmän asiajohtaja kuin suoranainen aktiivinen henkilöstön päällikkö. Viimeksi mainitut tehtävät Mälkki
jätti hierarkian alemmille portaille. Mälkki oli johtajana tasapuolisuuteen pyrkivä henkilö, eikä hän näin ollen kerännyt ympärilleen suosik
keja. Mälkin tapa työskennellä laitoksen hyväksi ei sisältänyt oman aseman korostamista, eikä hän tuonut esille omia saavutuksiaan.
Nyt pitkän päivätyön tehnyt Mälkki jättää taakseen Merentutkimuslaitoksen, jossa arvostetaan moniulotteista työyhteisöä, työhönsä
sitoutunutta ja työnsä osaavaa henkilökuntaa.

Tutkija Ann-Britt Andersin

Kenttä- ja huoltoryhmän esimies
Osmo Korhonen

Tutkija Ann-Britt Andersin Tutkija Ann-Briff Andersin jäi eläkkeelle helmikuun lopussa yli 30 Merentutkimuslaitosvuoden
jälkeen. Ann-BriU eli Ami tuli Merentutkimuslaitokseen, kuten moni muukin, opiskeluaikanaan avustamaan tutkimusprojektissa ja jäi sille
tielleen. Tutkimuskohteena olivat pohjaeläimet ja siitä muodostuikin Amin erikoisala biologisessa merentutkimuksessa, vaikkakin pääai
ne yliopistolla oli kasvitiede. Nykynuoria kalvava pätkätyömalli oli olemassa silloinkin, ja vasta yli viiden vuoden jälkeen työura vakinais
tui.
Amin johtamat pohjaeläinmatkat Arandalla olivat tarkasti suunniteltuja, eikä ohjelmasta tingiify. Amin johdolla 1960-luvulla aloitetut poh
jaeläinten seurantatutkimukset jatkuivat mallikkaasti. Tuloksena on arvokas aikasarja Itämeren pohjaekosysteemin tilasta ja sen vaihte
luista pohjan happikatojen kurimuksessa. Klassikoksi ovatkin muodostuneet varsinaisen Itämeren ja Suomenlahden pohjien happitilan
netta kuvaavat kartat vuodesta 1963 lähtien. Ne esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1978 ilmestyneessä julkaisussa, ja niiden laati
mista jatketaan edelleenkin. Vuosien varrella kerätty kokemus antoi Amille vahvan pohjan myös monille jäsenyyksille kansainvälisissä
työryhmissä. Amin kanssa on mukava keskustella asioista, sillä hänellä on laaja-alainen näkemys Itämeren ilmiöistä. Amilla on kadehdit
tava ominaisuus asettaa asioita itselleen sopivaan tärkeysjärjestykseen sekä kyky antaa turhien pikkuasioiden mennä ohitse. Moni lai
toksen työntekijöistä paranteli käytännön ruotsinkielen taitoaan keskustelemalla Amin kanssa.
Ami vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Kasarmitorin ja Kruunuhaan kivikylissä, mutta luonto ja sen tutkiminen veivät kuitenkin mukanaan.
Muonionjoen kasvillisuuden tutkimus gradua varten vei Amin useaksi kesäksi Lappiin. Siitä syntyi pitkäaikainen ystävyyssuhde Lapin
luonnon ja siellä asuvien ihmisten kanssa. Jos Nuuskamuikkusella olisi sisar, hän voisi olla Amin tapainen itsenäinen, omia teitään kul
keva rohkea tyttö, joka reppu selässä pienten koirien kanssa vaeltaa tuntureilla tai purjehtii merellä pienessä veneessään.
Kukaan ei oikeastaan yllättynyt, kun Ami ilmoitti ostaneensa pienen talon Hangosta, jossa on tilaa ja mahdollisuus toteuttaa kädentaito
ja. Voimme olla varmoja siitä, että Amin eläkepäivien vapaus tulee hyvin käytettyä työteliäissä merkeissä ilman velvoiffeita.

Kentta- ja huoltoryhman esimies Osmo Korhonen

Osmo tuli aluksi tutkijaksi Merentutkimuslaitoksen vaki
tuiseen palvelukseen vuonna 1972. Osmon tehtävänä oli menen virtausolojen tutkiminen. Hän olikin mukana useissa suurissa tutki
mushankkeissa, joissa selviteifuin virtausoloja eri merialueilla. Tällaisia olivat muun muassa Merenkurkun alueen, Porin ja Rauman
edustan, Ahvenanmeren ja Saaristomeren tutkimushankkeet. Lisäksi molempien atomivoimala-alueiden, Olkiluodon edustan ja Lovii
san edustan virtauksia tutkittiin useiden vuosien ajan. Monet Osmon tekemistä tutkimushankkeista olivat tilaustutkimuksia, kuten silloi
sen TVHn rahoituksella mitattiin virtauksia Alskatan salmessa Vaasan luoteispuolella vuosina 1972—76.
Osmo oli jo opiskelijana töissä Merentutkimuslaitoksella 1960-luvun alussa. Hän toimi tutkimusapulaisena, ja Osmo oli mukana useilla
toisen eli vanhan Arandan matkoilla. Ennen siirtymistään laitoksen vakinaiseen palvelukseen hän toimi useiden vuosien ajan Helsingin
yliopiston Geofysiikan laitoksen assistenttina silloisen legendaarisen geofysiikan professori Heikki Simojoen alaisena. Tuolloin Osmo
teki paljon yhteistyötä Merentutkimuslaitoksen kanssa, ja varmaankin hän aavisteli pysyvän työpaikan löytyvän laitoksesta.
Osmon tullessa merentutkimusalalle kenttätöitä tehtiin melkein yksinomaan kesällä. Syksyisin vanha Aranda oli merenkulkuopistojen
harjoitusaluksena ja talvisin sitä käytettiin sen alkuperäisessä tehtävässään Turun saariston kelirikkoaluksena. Alusta asti Osmo tunsi
kiinnostusta erilaisiin laiffeisiin ja kenttätöihin. Vielä 1970-luvun alussa Merentutkimuslaitoksessa ei ollut valmiuksia varsinaisten kenttäprojektien suorittamiseen. Sillä ei ollut pätevää henkilökuntaa, laitteita eikä myöskään huoltotiloja. Huoltotoimintoja varten laitoksella oli
vain yksi mekaanikon virka, joka myöhemmin muutettiin kenttämestariksi. Vuosina 1970 ja 1975 saatiin kaksi uutta kenttämestarin va
kanssia ja myöhemmin myös laboratorio-insinöörin toimi.
Näin vähitellen muodostui nykyinen kenttä- ja huoltoryhmä eli paja, vielä kun saatiin vuokraifua vaatimattomat tilat Ekbergin talon kella
rista Bulevardilta. Osmoa voidaan täydellä syyllä pitää pajan perustajana ja kehittäjänä. Hänen erityisiä saavutuksiaan ovat muun muas
sa nykyisen mittarien ankkurointitekniikan kehittäminen ja mareografiverkoston nykyaikaistaminen ja niiden teknisen toimivuuden vakiin
nuttaminen nykyiselle korkealle tasolle. Mareografien toiminnan luotettavuus on vuosittain yli 90 prosenttia. Osmo loi vankan perustan
Merentutkimuslaitoksen tekniselle tietämykselle ja kenifätöitä edellyttävien hankkeiden laadukkaalle suorittamiselle, toimiessaan pajan
perustamisesta lähtien sen esimiehenä.

Varsinaisella Itämerellä vuosien 2002—03
suolapulssien vaikutuksia ei enää juuri näkynyt.
Sen syvät pohjat olivat jälleen vähähappisia tai
hapettomia ja pohjaeläinyhteisöt olivat köyhiä tai
niitä ei tavattu lainkaan. Sen sijaan Suomenlah
delle oli virrannut suolapulssien työntämänä
suolaista ja vähähappista vettä, jonka seurauk
sena Suomenlahden syvien pohjien happitilanne
oli heikentynyt edellisvuodesta. Joulukuun lo

Itämeren pohjien happitilanne talvella 2004
ei aineistoa

pussa Rafael-myrskyn aikana pohjoisella
Itämerellä tehtiin uusi aaltoennätys ja
vedenkorkeuskin nousi vuoden ennätysarvoihin.
Alku- ja keskikesällä merivesi oli tavanomaista
kylmempää. Sinileväkesästä ei tullut epävakaan
sään johdosta niin pahaa kuin pelättiin, vaikka
Suomenlahdella mitaifiinkin kevättalvella
ennätyskorkeat fosfaattipitoisuudet. Jäätalvi oli
keskimääräinen, ja talven laajin jäätilanne saavu
tettiin maaliskuun alkupuolella.
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Itämeren happitilanne ja pohjaeläimet
Varsinaisella Itämerellä syvän veden happitilanne on tärkein
pohjaeläimistön tilaan vaikuttava tekijä. Suolaisuuden harppaus
kerroksen alapuolisessa vedessä vallitsee usein happivaje, jon
ka aste riippuu hydrografian pitkäaikaisesta vaihtelusta. Suo
menlahdella syvänteiden happipitoisuuden todettiin hieman
parantuneen vuodesta 2003, mutta yli 60 metrin syvyydessä
pohjanläheisen veden happipitoisuus kesällä 2004 oli edelleen
alhainen (alle 2 mlIl).

LÄHDE: JANNE BRUUN / MTL

Itämeren pohjaeläimistän tila 2004
O ei pohjaeläimistöä
O harvalukuinen pohjaeläimistö
O kohtalainen pohjaeläimistö
O runsas pohjaeläimistö

.
.

Suolapulssien vaikutus pohjaeläimistön tilaan Suomenlahdella
on usein päinvastainen kuin varsinaisella Itämerellä. Suolapulssi
työntää edellään suolaista ja vähähappista vettä varsinaiselta
ltämereltä Suomenlahdelle voimistaen edelleen sen kerrostunei
suuffa ja huonontaen pohjaeläimistön elämän edellytyksiä. Näin
on käynyt sekä vuoden 1993 suolapulssin että vuosien 2002—03
puissien jälkeen. Tämä näkyy myös rikkivedyn esiintymisenä
välivedessä läntiseltä Suomenlahdelta varsinaisen Itämeren
pohjoisosalla ulottuvalla alueella.
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LÄHDE: ARI 0. LAINE / MTL

Viimeksi Suomenlahden pohjaeläimistön tila oli erittäin hyvä
ennen vuotta 1993. Tuolloin edellisestä suolaisen veden purka
uksesta oli kulunut yli 15 vuotta, veden kerrostuneisuus oli hei
kennyt ja happipitoisuus pohjan lähellä oli kasvanut. Vuonna
2004 useimmilla avomeren havaintopaikoilla ei tavattu lainkaan
pohjaeläimiä, tai niiden yhteisöt olivat taantuneet. Suomenlah
den pohjan happitilanteessa tapahtunut hetkellinen paraneminen
talvella 2003/2004 ei ehtinyt vaikuttaa sen pohjaeläimistön ti
laan.

Itämeren happitilanne alkukesästä 2004 Etelä-Itämereltä
Suomenlahdelle

Amerikanmonisukasmato on jatkanut
runsastumistaan
Ahvenanmeren syvänteissä, samoin kuin Selkämerellä ja Perä
merellä, vallitsi normaaliin tapaan hyvä happitilanne. Pohjanlah
della pohjaeläimiä esiintyi normaalisti, joskin pohjaeläinyhteisö
jen hallitseman valkokatkan tiheydet ovat edelleenkin alhaisia.
Selkämerellä merkittävin pohjaeläinyhteisöjen muutos oli tulo
kaslajin, amerikanmonisukasmadon (Marenzelleria viridis) selvä
runsastuminen. Monin paikoin sen yksilötiheydet ovat kymmen
kertaistuneet. Erittäin runsaana sitä havaittiin Ahvenanmeren
syvänteessä, missä amerikanmonisukasmatoa esiintyi yli 4000
yksilöä neliömetrillä. Merenkurkun matalilla pohjilla sitä on tavat
tu runsaana jo vuodesta 2001 lähtien.

syvyys (m)
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LÄHDE: ARI 0. LAINE / MTL

Varsinaisen Itämeren syvät pohjat olivat jälleen vuonna 2004
hapettomia tai vähähappisia, ja talven 2002/2003 suolapulssien
tuoma happivaranto on kulumassa loppuun. Varsinaisella Itäme
rellä Gotlannin altaalla havaittiin vuonna 2003 pohjaeläinten
uudisasutusta alkuvuoden suolapulssin seurauksena. Pohjaeläi
mistön tila on säilynyt lähes ennallaan vuonna 2004. Pohjaeläin
yhteisöt ovat kuitenkin hyvin harvalukuisia ja koostuvat lähestul
koon yhdestä liikkuvasta lajista, liejusukasjalkaisesta (Harmot
hoe sarsi). Bornholmin altaalla havaittiin muutamin paikoin hie
man runsaampia pohjaeläinyhteisöjä, jotka koostuivat merellisis
tä monisukasmadoista. Runsaslajisia ja tiheitä pohjaeläinyhteisö
jä esiintyi vain Arkonan altaan havaintopaikoilla sekä Bornholmin
ja Gotiannin altaan yhdistävässä uomassa. Monisukasmatojen
lisäksi pohjaeläinyhteisöt näillä alueilla koostuivat äyriäisistä,
simpukoista ja makkaramadoista.

Fosfaattipitoisuudet olivat
ennätyskorkeita Suomenlahdella
Vuoden 2004 tammikuussa mitattiin Suomenlahden pintavedes
tä ennätysmäisen korkeita fosfaattipitoisuuksia. Tämä oli seu
rausta vuodenvaihteen pohjoismyrskyistä, jotka nostivat vuoden
2003 aikana pohjalle kertyneet runsaat fosforivarastot pintaan.
Sekoittumisen seurauksena vastaavasti pohjan fosfaattipitoisuu
det laskivat normaalille tasolle. Sittemmin vuoden mittaan happi
pitoisuuden jälleen laskiessa syvällä fosfaattipitoisuudet pohjalla
alkoivat kohota voimakkaasti. Nitraatin osalta pintavedessä lievä
laskeva trendi on edelleen edellisvuosien tapaan havaittavissa.
Alkuvuodesta 2004 varsinaisen Itämeren syvänteissä oli vielä
vuoden 2003 suolapulssin seurauksena happea. Kesällä alkoi jo
esiintyä happikatoa ja sen seurauksena syvän veden fosfaattipi
toisuudet nousivat ja vastaavasti nitraattipitoisuudet laskivat.
Muutoin ravinnepitoisuudet olivat normaalilla tasolla. Pohjanlah
den avomerialueilla ei havaittu ravinnepitoisuuksissa merkittäviä
muutoksia.

Alku- ja keskikesällä merivesi oli
tavanomaista kylmempää
Talven jälkeen keväinen meriveden lämpeneminen alkoi Helsin
gissä ja Turussa normaalisti ja Saaristomerellä se oli keskimää
räistä nopeampaa. Toukokuun alkupuolella pintavesi oli lyhyen

7 Itämeren tila

Pohjanläheisen veden (100 m) vuosittainen ravinnekierto, suo
laisuus ja happitilanne keskisellä Suomenlahdella vuosina
2002—2004

O °2 = happi
O NO3 = nitraaifi
O P04 = fosfaatti
O suola

aikaa hyvin lämmintä, mutta kesäkuun puolivälistä heinäkuun
puoliväliin meriveden pintalämpätila oli hieman tavallista alhai
sempi. Elokuun alusta lähtien meriveden pintalämpötila oli aikai
sempien vuosien keskimääräisellä tasolla ja Saaristomerellä
jonkin verran keskimääräistä lämpimämpää aina vuoden loppuun
asti. Pohjanläheisissä vesissä vuonna 2004 ei tapahtunut muu
toksia. Meriveden lämpötila oli tavanomainen, tai paikoin jopa
tavanomaista viileämpi.
Suomenlahden keskiosassa pintasuolaisuus oli vuonna 2004
hieman korkeampi kuin edellisinä vuosina. Pohjanläheinen suo
laisuus oli suurin piirtein edellisen vuoden tasolla. Syksyllä Suo
menlahden pintakerroksen paksuus oli normaalia suurempi,
lokakuussa tasalämpöinen vesi ulottui pinnalta yli 40 metrin
syvyyteen saakka. Selkämerellä syvän veden suolaisuus oli
suurempi kuin viiteen vuoteen, joka näkyi myös erinomaisena
happipitoisuutena syvällä. Selkämeren syvät vedet ovat peräisin
varsinaisen Itämeren pintakerroksista, ja siksi ne ovat happipitoi
sia toisin kuin Suomenlahden syvät vedet. Varsinaisen Itämeren
syvänteessä pohjanläheinen suolaisuus oli vuonna 2004 suu
rempi kuin aikaisempina vuosina.
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Vuoden 2004 meriveden pintalämpötilat Seilin havaintoasemalla
O
O
O
O

pintalämpötilat vuonna 2004
maksimi 7974—2003
keskiarvo 1974—2003
minimi 1974—2003

20

J

Rafael-myrsky nosti vedenpin nan
korkealle Suomen rannikolla
Merenpinnan vaihtelu Suomen rannikolla oli vuonna 2004 melko
tavanomaista. Meriveden pinta oli noin 10 cm keskimääräistä
korkeammalla, mutta marraskuussa Itämeren pinta alkoi vähitel
len kohota. Joulukuun lopulla merivesi oli noin 20 cm keskimää
räistä korkeammalla eli +30—40 cm keskiveden yläpuolella.
Maaliskuun 2. päivän Virve-myrskyn seurauksena vedenpinta
laski Pohjanlahdella nopeasti. Lasku oli ennätyksellisen nopeaa
Vaasassa, 104 cm/vrk, ja Kaskisissa, 95 cm/vrk. Normaalisti
vedenkorkeus vaihtelee keskimäärin 13 cm/vrk. Maaliskuun 3.
päivänä klo 02.00 Vaasassa mitattiin -82 cm, joka on sentin
päässä maaliskuiden (1922—2003) matalimmasta arvosta. Vaa
san alhaisin vedenkorkeuslukema, -100 cm, mitattiin tammi
kuussa 1929.
Vaikka Rafael-myrsky olikin kova, ei vedenkorkeus noussut Suo
men rannikoilla kuin vuoden 2004 ennätyskorkeuksiin Föglön
+73 senttimetristä Kemin +143 senifiin. Tämä ennustettiin myös
vedenkorkeusmalleilla.
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LÄHDE: PEKKA ALENIUS / MTL

Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot keskiveden suhteen 2004
Kaskisissa
O Vuoden 2004 arvot
O Vuosien 1926—2003 keskimääräiset arvot
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Merkitsevän aallonkorkeuden kuukausikeskiarvot vuonna 2004
pohjoisella Itämerellä ja Helsingin edustalla
O pohjoinen Itämeri
O Helsinki
merkitsevän aallonkorkeuden keskiarvo (m)
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LÄHDE: HEIDI PETTERSSON / MTL
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Joulukuun lopussa pohjoisella Itämerellä
oli jopa 14 metriä korkeita aaltoja
Merenkäynti pohjoisella Itämerellä oli alkuvuonna keskimääräistä
rauhallisempaa, ja merkitsevän aallonkorkeuden korkeimmat
arvot, 5,8 metriä ja 5,2 metriä, mitattiin kahden lyhyehkön myrs
kyn aikana tammikuun lopussa ja maaliskuun alussa. Kesäkau
den korkein merkitsevä aallonkorkeus, 2,8 metriä, mitattiin hei
näkuun 12. päivänä. Syyskuussa merenkäynti oli hieman tavan
omaista kovempaa ja aallokon korkeus saavutti neljä metriä
kolmesti. Vuoden korkein aallokko mitattiin joulukuun 22. päivän
Rafael-myrskyn aikana, jolloin merkitsevä aallonkorkeus kasvoi
ennätyslukemiin, 7,7 metriin. Tuolloin korkein yksiifäinen aalto oli
noin 14 metriä korkea. Näin korkea aallokko on mitattu pohjoi
sella Itämerellä vain kerran aikaisemmin, Ruotsin rannikolla Al
magrundetissa tammikuussa 1984.
Helsingin edustalla mittaukset alkoivat jäiden lähdettyä touko
kuun alussa. Kesäkauden korkein aallokko Suomenlahdella, 2,8
metriä, mitattiin 30. kesäkuuta. Kuten pohjoisella Itämerellä,
syyskuun aallokko oli jonkin verran tavanomaista kovempaa,
joskin merkitsevä aallonkorkeus pysytteli alle kolmen metrin.
Myös Suomenlahdella kauden korkein aallokko mitattiin Rafael
myrskyn aikana, jolloin merkitsevä aallonkorkeus ylitti neljä met
riä.

Pohjoisen Itämeren aallonkorkeus 19.—25.12.2005

Sinileväkesästä ei tullut niin paha kuin
pelättiin
Kesän 2004 sinileväkukinnat merialueillamme olivat huomatta
vasti voimakkaampia kuin edellisenä kesänä, mutta silti ennakoi
tua selvästi heikompia, eikä huippukukintavuosien 1997 ja 2002
tasolle päästy. Suomenlahden pintavesissä talvella ja keväällä
mitaifujen en nätyskorkeiden fosforipitoisuuksien vuoksi ennus
tettiin voimakasta leväkesää. Epävakaa kesä ja tyynten jaksojen
vähyys vähensi kuitenkin pintaesiintymien laajuutta ja antoi levä
kesästä 2004 valjumman kuvan kuin se todellisuudessa oli.
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23.12.

25.12.2004

Ensimmäiset sinilevähavainnot tehtiin juhannusviikolla, eli siis
hieman aiemmin kuin edellisvuonna. Kesäkuun lopulta lähtien
havaittiin paikallisia Aphanizomenon flos-aquae -sinilevän muo
dostamia pintaesiintymiä koko Suomenlahden rannikolla. Epäva
kaisen alkukesän vuoksi sinilevien määrän alkoi kasvaa todente
olla vasta heinäkuun puolivälissä. Tällöin sinilevien yhtenäisim
mät esiintymät keskittyivät keskiselle ja itäiselle Suomenlahdelle.
Tällöin myös Nodularia spumigena -sinilevä ja Anabaena -sinile

väsuvun edustajat olivat runsastumassa. Tuuliset säät siirsivät
laajojen pintalauttojen esiintymisen heinäkuun loppuun. Heinäelokuun vaihteeseen tultaessa yhtenäisiä sinilevien pintaesiinty
miä havaittiin koko Suomenlahden alueella. Elokuun ensimmäi
nen viikko oli kesän lämpimin, ja silloin havaittiin kesän suurim
mat sinilevälautat. Tuulet hajoifivat ne elokuun 10. päivän tienoil
la, eikä sen jälkeen laajempia sinilevälauttoja enää esiintynyt.

Itämeren sinileväkukinnat heinä-elokuussa 2004

Jäätalvi 2003/2004 oli keskimääräinen
Jäätyminen alkoi Perämeren pohjoisosassa marraskuun loppu
puolella ja Selkämeren rannikolla joulukuun puolivälin jälkeen
noin viikon keskimääräistä ajankohtaa myöhemmin, Suomenlah
den itäosissa, Viipurinlahdella ja Pietarin edustalla joulukuun
puolivälissä, noin kaksi viikkoa normaalia myöhemmin ja Saaris
tomerellä sekä Suomenlahden länsi- ja keskiosissa vuodenvaih
teessa keskimääräiseen aikaan.
Joulukuun aikana jään määrä hitaasti lisääntyi Perämeren poh
joisosissa niin, että vuodenvaihteessa jäätä oli pohjoisesta Hai
luodon länsipuolelle. Perämeren eteläosassa? Selkämerellä ja
Suomenlahdella oli saaristoalueilla ohutta kiintojäätä ja uutta
jäätä. Tammikuun alussa oli kylmä sääjakso ja uutta jäätä muo
dostui rannikon edustalle sekä Pohjanlahdella että Suomenlah
della. Tammikuun loppupuoli oli lauha ja tuulinen. Jäät ahtautui
vat Perämeren pohjoisosassa ja ajautuivat päällekkäin sekä
Perämerellä että Suomenlahdella ja jään reunaan muodostui
sohjovyö.

no surfacealgae

—*

increasing intensity

ei pintalevää

—*

määrä kasvaa

LÄHDE: JENNI VEPSÄLÄINEN / SYKE

Talven laajin jäätilanne 152 000 km2 oli maaliskuun 11. päivänä
Kiintojään suurin paksuus Perämerellä oli 50—75 cm, Selkämerellä
40—50 cm, Saaristomerellä 20—40 cm, Suomenlahden länsiosassa
35—45 cm ja Suomenlahden itäosassa 40—65 cm.
Ojäätä

Helmikuun alkupuolella oli lyhyitä pakkasjaksoja, joiden aikana
jäät vahvistuivat ja jäätä muodostui Selkämerelle ja Suomenlah
delle. Helmikuun loppupuoli oli puolestaan lauha ja jäätilanne
taantui. Maaliskuun alussa alkoi kylmä sääjakso, jolloin uutta
jäätä muodostui nopeasti lisää. Talven laajin jäätilanne saavutet
tiin maaliskuun 11. päivänä, jolloin Itämerestä 152 000 km2 oli
jään peitossa. Perämeri, Saaristomeri ja Suomenlahti olivat
silloin kauttaaltaan jään peitossa, Selkämerellä ulappa oli avoin
ja jäätä oli Suomen rannikon edustalla 15—20 mpk ja Ruotsin
rannikon edustalla 30—45 mpk. Maaliskuun puolivälissä sää
lauhtui ja jäätilanne taantui nopeasti.
Jäät lähtivät kaikilta merialueilta keskimääräiseen aikaan: Saaris
tomereltä, Selkämereltä sekä läntiseltä ja itäiseltä Suomenlah
delta huhtikuun loppupuolella? Perämeren eteläosasta touko
kuun alkupuolella ja Perämeren pohjoisosasta toukokuun lopul
la. Jäätalven kesto oli Saaristomerellä ja Suomenlahden länsi- ja
keskiosassa keskimääräinen, Perämerellä ja Selkämerellä viikon
ja Suomenlahden itäosassa noin kaksi viikkoa keskimääräistä
lyhyempi.

LÄHDE: JOUNI VAINIO / MTL
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Menen dynamiikka ja meren ja ilmakehän
vuorovaikutus
*
—

—-

-

Menen dynamiikan kannalta tärkeimpiä tekijöitä ovat tuuli, läm
pötila- ja suolaisuuseroista aiheutuvat veden tiheyserot, maapal
lon pyöriminen ja meren pohjan aiheuttama kitka sekä valtameril
lä myös vuorovesi. Meri ja ilmakehä muodostavat monimutkai
sessa vuorovaikutuksessa olevan kokonaisuuden, jonka toimin
nan ymmärtämiseen, mallintamiseen ja ennakoimiseen Merentutkimuslaitoksessa pyritään monitieteellisellä tutkimuksella.
Merialueen muoto vaikuttaa aallokon suuntaan. Tällä ilmiöllä on
erityisesti merkitystä Suomenlahdella, jossa aallokko on usein
lahden suuntainen, vaikka tuulen suunta poikkeaisi paljonkin
siitä. Sillä on merkitystä paitsi laivaliikenteen myös öljyonnetto
muuksien ja meripelastustilanteiden kannalta. Merentutkimuslai
toksella on käytössään useita numeerisia virtaus- ja kulkeutumis
malleja. Operatiivinen vedenkorkeusennustemalli vakiinnutettiin
käyttöön, mutta säännöllisten ennusteiden antamiseen ei vielä
ole ryhdytty. Vuoden 2004 aikana tehtyjen aallokkotutkimuksien
tulokset tulevat parantamaan näiden mallien ennusteita.
Aallokko vaikuttaa myös ilmakehän ja meren vuorovaikutukseen,
kuten meriveden ja ilmakehän väliseen hiilidioksidin vaihtoon.
Arandalla jatkettiin vuonna 2004 hiilidioksidivuon ja aallokon
mittauksia sekä niiden tutkimuslaitteiston kehittelyä. Myös meri
vedenkorkeuden todennäköisyysjakautumat päivitettiin ja teo
reettisen keskiveden korkeuden arvot vahvistettiin Suomen ran
nikolle.
Merijään synty, kasvu, liikkeet ja sulaminen määräytyvät meren
ja ilmakehän vuorovaikutuksen perusteella. Tuuli ja merivirrat
ajavat jäälauttoja toisiaan vasten, jolloin ne voivat kasaantua
paksuiksi jäävalleiksi. Ne ovat erityisen ongelmallisia talvimeren
kululle. Merentutkimuslaitos on aktiivisesti kehittänyt menetelmiä
jäävallien syntymisen mallintamiseksi. Jäätilanne-ennusteita tuot
tavaan malliin vuonna 2004 lisättiin ennusteet myös vallien kor
keudesta ja esiintymistiheydestä. Lisäksi tehostettiin jäävalleihin
liittyvää tiedonkulkua jäänmurtajille ja kauppalaivoille.

Näytteenottoa pohjaeläinnoutimella, pohja
näytteen kaa tammen saa viin sekä pohjamudan
siivilöimistä pohjaelämnten nyppimistä varten,
monisukasmato (Nephtys sp.)

Vuonna 2004 merijään lämpötalouden tutkimuksissa päähuomio
kohdistui sulamiskauden tutkimukseen. Jään päällä sulavasta
lumesta peräisin oleva vesi tunkeutuu jään sisään ja sen uudel
leen jäätyessä syntyy kohvajäätä. Tästä ilmiöstä tehtiin tarkkoja
havaintoja sekä jatkettiin prosessin termodynaamisen mallituk
sen kehittämistä. Merijään ja ilmakehän vuorovaikutuksen tutki
muksissa mallitettiin pilvien säteilyvaikutuksen sekä railoista
nousevan ja tuulen mukana kulkeutuvan lämmön monimutkaisia
yhteisvaikutuksia.
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Planktonhaavinäyttenottoa sinileväkukinnasta

Meren sisäiset prosessit
Heinäkuussa 2004 järjestettiin Arandan ja ympäristöhallinnon
tutkimusalus Muikun toinen yhteinen tutkimusmatka, joka kuluu
Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimuskonsortio CYBERiin.
Sillä tutkittiin, miten kasviplankton, eläinplankton ja kalat sijoittu
vat sinileväkukintojen, veden kerrostuneisuuden ja hydrodynaa
misten rintamavyöhykkeiden suhteen Suomenlahdella.
Ennusteiden mukaisesti Suomenlahdella sinileviä oli paikoin
runsaasti, vaikka kovat tuulet ajoittain sekoittivatkin sinilevät
syvälle veteen. Matkalla testattiin uutta fykosyaniinia mittavaa
laitetta, sillä fykosyaniini on tärkein sinilevien sisältämä pigment
ti. Laite on välttämätön, kun halutaan saada luotettava kuva
sinilevien määristä. Tämä kehitystyö tähtää myös sinilevämäärien
automaattiseen mittaamiseen kauppa-aluksilla Alg@line-seuran
nan tapaan. Lisäksi hankkeessa tehtiin kokeellisia tutkimuksia,
joissa havaittiin kalanpoikasten kasvupotentiaalin alenevan nii
den joutuessa syömään sinilevässä uivia planktoneläimiä.
Kevättalvella 2004 jatkettiin Suomen Akatemian rahoittamassa
ICEMAT -hankkeessa Itämeren merijään tutkimusta Pohjanlah
della sekä Oulun että Uumajan edustalla. Oulussa Hailuodon
edustalla tutkittiin jokiveden tuoman orgaanisen aineksen vaiku
tusta merijään eliöyhteisön rakenteeseen ja toimintaan jokisuulta
avomerelle päin.
Uumajassa ICEMAT -tutkimusryhmä tutki yhteistyössä Helsingin
yliopiston geofyysikoiden, Walesin ja Uumajan yliopistojen tutki
joiden kanssa jään fysikaalisia ominaisuuksia, ainevirtoja jäähän
ja jäästä sekä biologisten muuttujien vaihettumista ja laikuittai
suutta jäässä. Kenttätöiden tueksi tehtiin kokeellista tutkimusta
ravinteiden vaikutuksesta jään eliöyhteisöiden prosessimuuttujiin
ja mitattiin eri säätelytekijöiden vaikutuksia kasvuparametreihin.

0
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POHJAELÄINTUTKIMUKSET SAARISTOMERELLÄ

Itämeren pehmeiden pohjien eläimistö kuluttaa ja kierräifää va
paan veden ekosysteemistä pohjalle vajoavaa orgaanista materi
aalia. Lisäksi se on tärkeä osa kalojen ravintoa ja vaikuttaa poh
jan biogeokemiallisiin kiertoihin. Merentutkimuslaitoksen pohja
eläinprojekteissa tutkitaan pohjoisen Itämeren pohjaeläinyhteisö
jen rakennetta ja niitä sääteleviä bioofiisia ja abioottisia tekijöitä.
Saaristomerellä saatettiin loppuun vuonna 2002 aloitettu näyt
teenotto, jonka avulla selvitetään pohjaeläimistön ravinnon alku
perää eri saaristovyöhykkeissä. Saadut tulokset yhdistetään
pohjaeläinyhteisöjen ja -populaatioiden rakennetta, yksilöiden
kasvudynamiikkaa sekä alueiden yleistä hydrogratiaa kuvaaviin
ICEMAT -projektin talvista näytteenottoa
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Eläinplanktonlajien runsaudet vaihtelevat vuositasolla
Itämeressä äyriäisplanktonlajisto koostuu kahdesta ryhmästä, hankajalkaisista (Copepoda) sekä vesikirpuista (Cladocera). Hankajalkai
sia tavataan yleisesti kaikkialla maailman merissä, mutta varsinaisissa valtamerioloissa vesikirppuja ei juuri esiinny. Ne ovat pikemmin
kin makean veden lajistoa.
Kuvassa on eläinplanktonlajiston koostumus Suomenlahden ja Pohjois-Itämeren näyteasemilla vuosina 1995—2003. Hankajalkaisia
edustavat mereiset Pseudocalanus elongatus, Temora Iongicornis sekä Eulytemora affinis -lajit. Vesikirppuja edustavat Bosmina coregonli
marit/ma, Podon polyphemoides, Podon intermedius sekä tulokaslaji petovesikirppu Cercopagis pengoi.
Lämmin vesi ja tyynet jaksot suosivat vesikirppuja. Sen sijaan kylmät ja tuuliset sääolot, jolloin vesi on hyvin sekoifiunutta, ovat parem
pia merellisille hankajalkaisille. Vesikirppuja oli runsaasti vuosina 1997 ja 2001—03, jolloin loppukesä oli poikkeuksellisen lämmin ja
tyyni. Normaaleina ja erityisesti tuulisina sekä kylminä kesinä hankajalkaisten ja vesikirppujen lukumäärät ovat samaa suuruusluokkaa.
Tällaisina kesinä hankajalkaisia on myös selkeästi enemmän kuin lämpiminä ja tyyninä kesinä. Planktonia syövien kalojen, kuten silakan
ja kilohailin kannalta huonot lomailmat ovat suotuisampia niiden kasvulle. Kalat syövät mieluiten hankajalkaisia, koska ne sisältävät
enemmän ravintoa kuin vesikirput.
O vesikirput
hankajalkaiset
Petoves/kirppu (Cercopagis pengoi)
yksiläitä/ m
O petovesikirppu x 100
10000
8000
6000

: L. ]

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Petovesikirpun yksilömäärät on kerrottu sadalla, jotta palkit erottuvat paremmin.

muuttujiin. Niiden avulla tarkennetaan käsitystä pohjoisen ltäme
ren pohjaekosysteemin ravintoverkon rakenteesta. Tutkimus on
jatkoa vastaavanlaiselle vuonna 2001 Suomenlahdella tehdylle
tutkimukselle, jossa saatiin uutta tietoa pohjaeläimistön kasvuun
vaikuttavista tekijöistä rannikolta avomerelle siirryttäessä.

SEDIMENTTITUTKIMUKSET
Vuoden 2004 aikana tutkittiin kahdella Arandan matkalla ravin
teiden kiertoa sedimentin ja veden rajapinnalla. Näistä kevään
matka suuntautui keskeiselle Suomenlahdelle, ja syksyn matka
Suomenlahden itäosaan, Kymijoen suistoalueelle.
Sedimentin sisäisten huokosvesien nitraaffiprofiilit osoittavat
raudan ja mangaanin voimakkaasta vuorovaikutuksesta hiilen,
typen ja rikin kanssa. Havainnot viittaavat denitrifikaation tapah
tuvan kahdessa eri kerroksessa, ja sen etenemistä sedimentissä
alaspäin voidaan seurata raudan sekä mangaanin vapautumi
sen perusteella. Myös muut ympäristötekijät, kuten sedimentin

laatu ja hydrografiset tekijät vaikuttavat typen poistumaan. Näis
tä sedimentin koostumus aiheuttaa muutoksia ammoniakin ad
sorption välityksellä, kun taas esimerkiksi suolaisuus vaikuttaa
myös reaktionopeuksiin. Raudan ja mangaanin saatavuus erilai
silla pohjilla hydrografisten muutostekijöiden ohella vaikuttaa
typen poistuman määriin.
Merenpohjan happiolosuhteiden muutokset aiheuttavat muutok
sia pohjasedimenttien varastointikykyyn. Erilaisissa ympäristöolosuhteissa tapahtuvaa fosforin sitoutumista ja vapautumista
pohjasedimenteistä tutkittiin vuoden 2004 kenttämatkoilla. Pää
osa tästä tutkimuksesta liittyy viime vuonna alkaneeseen Suo
men Akatemian BIREME -hankkeeseen SEGUE-R Siinä saatiin
vuonna 2004 valmiiksi edellisenä vuonna kerättyjen sedimentti
näytteiden kemialliset määritykset. Lisäksi aloitettiin uusien näytteiden määrittäminen.
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Kumputa-talon suunnitteleminen ja rakentaminen
Monivuotisten neuvottelujen tuloksena Merentutkimuslaitoksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteisen toimitalon rakentamiseen liittyvät sopi
mukset allekirjoitettiin kesällä 2003 ja itse rakentamistyöt käynnistyivät syksyllä 2003. Samaan aikaan alkoi tilojen lopullinen suunnitte
lu, joka on jatkunut koko vuoden 2004 ajan.
Suunnittelua varten molemmissa laitoksessa perustettiin useita työryhmiä. Arkkitehtitoimisto Gullichsen-Vormalan suunnitelma onkin
muuttunut monilta osin. Varsinaista rakentamista on johtanut Yli alihankkijoineen, jota on valvonut Senaatti-kiinteistön palkkaama Pro
jektikonsultit Oy.
Vuoden 2004 alussa työt olivat edistyneet jo niin pitkälle, että peruskiven muuraustilaisuus voitiin pitää tammikuun 20. päivänä. Arvo
valtainen vierasjoukko kokoontui työmaalle, ja mukana olivat muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen ja Helsingin
kaupungin ylipormestari Eeva-Liisa Siitonen sekä suuri joukko yhteistyökumppanien edustajia ja taloa suunnitelleita ihmisiä.

Sateinen kesä haittasi rakentamista
Kesän kovien rankkasateiden aikana talon kellariin pääsi vettä 10—15 cm, joka aiheutti niin huolta kuin ylimääräistä työtäkin. Toimitalon
katto saatiin kuitenkin valmiiksi alkusyksyllä ja harjannostajaisia vietettiin 21.10. Tuolloin talon aulaan kokoontui lähes 200 eri tavalla
rakentamisessa mukana ollutta henkilöä. Hieman ennen harjannostajaisia 8.10. julkaistiin molempien laitosten yhteisessä tilaisuudessa
toimitalon uusi nimi: Dynamicum. Sen olivat valinneet Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas ja Merentutkimuslaitoksen ylijohta
ja Pentti Mälkki yli 200 nimiehdotuksen joukosta.
Moni Merentutkimuslaitoksen työntekijä on osallistunut eri tavoin Dynamicum-rakennuksen suunnitteluun. Pääasiallinen työ on tehty
hankeryhmässä, jossa on ollut kaikkien osastojen ja erikoistoimintojen edustus. Hankeryhmän kokouksissa on ollut mukana myös ark
kitehti Erkki Karonen ja sisustusarkkitehti Aulikki Jylhä. Kokouksia on myös pidetty työmaalla, jolloin rakentamisen edistymistä on voitu
seurata. Kaikkein haastavampia kohteita ovat olleet laboratorioiden, työpajojen, kirjaston, atkn, kokoushuoneiden, turva-asioiden, av
laitteiden sekä aulan suunnitteleminen.
Talon imagon ja vastaanottoaulan suunnittelussa on myös ollut apuna Tiedekeskus Heureka. Kummankin laitoksen tiedotus on kerän
nyt ideoita siitä, miten talossa tehtävää tutkimusta voitaisiin esitellä vierailijoille. Myös laitosten välinen ohjausryhmä on valmistellut ja
suunnitellut talon yhteisiä tiloja ja palveluita, kuten ravintolatoimintaa, aulapalvelua, postinkulkua, siivousta jne. Tarjouskilpailun jälkeen
ravintoloitsijaksi valittiin Antell-Catering Oy. Myös heidän edustajansa on ollut tiiviisti mukana ravintolatilojen suunnittelussa.

-
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Amerikanmonisukasma to kaivautu
neena pohjaliejuun

Meren pitkäaikaiset muutokset
POHJOISEN ITÄMEREN NÄKÖSYVYYS ON VÄHENTYNYT
PUOLEEN
Rehevöitymisen on havaittu lisänneen Itämeren veden sameutta.
Koska Itämeren samenemiskehityksestä ei ole ollut saatavilla
kooffua tietoa, selvitettiin Merentutkimuslaitoksessa kaikki saata
vissa olleet Secchi-levyn käyttöön perustuneet näkösyvyys
aineistot. Niitä löytyi Merentutkimuslaitoksen omista ja kansain
välisen merentutkimusneuvoston ICESn tietokannoista. Havain
noista koottiin sata vuotta kattava HELCOM -indikaattoriraportti.
Selvityksestä ilmenee, että Itämeren loppukesän vesi on sadan
vuoden aikana samentunut huomattavasti. Pohjoisella Itämerellä
näkösyvyys on vähentynyt noin kymmenestä metristä viiteen
metriin. Myös Suomenlahdella näkösyvyys on pienentynyt yhtä
selvästi kuin pohjoisella Itämerellä. Sen sijaan Perämerellä lasku
on ollut vain parisen metriä ja viimeisten vuosikymmenien aikana
vähenemistä ei ole enää tapahtunut.
Samentumista aiheuttavat Itämerellä planktonlevät, joiden määrä
on ravinteiden lisääntymisen vuoksi kasvanut. Myös maalta pe
räisin oleva kiintoaines ja humusaineet ovat lisänneet samentu
mista. Levien, erityisesti sinilevien lisääntymisen oletetaan ole
van tärkein syy loppukesäisen samenemisen voimistumiseen.

TULOKASLAJIEN EKOLOGIAN TUTKIMINEN

Tulokaslajien kulkeutumista Suomenlahdelle laivojen painolasti
vesissä sekä tulokkaiden merkitystä Suomenlahden plankton- ja
pohjaeläinyhteisöissä selvitetään Suomen Akatemian ltämerioh
jelmaan kuuluva BITIS -projektissa. Vuonna 2004 planktonleviin
keskittyvässä osiossa tutkittiin, mitkä levien leposolut kykenevät
kasvamaan Suomenlahden suolapitoisuudessa eri lämpötiloissa,
kun painolastitankeista ja satama-alueilta peräisin olevaa pohja
mutaa siirrettiin valoon. Erityisesti tutkittiin panssarisiimaleviä,
jotka voivat aiheuttaa haitallisia kukintoja. Kuoriutuneiden levien
määrä ja lajirunsaus olivat selvästi suurempia satamanäyffeissä
kuin suoraan painolastitankeista otetuissa näytteissä. Tulokset
osoittavat, että osa laivaliikenteen kuljettamista levälajeista pys
tyy kasvamaan Itämeren olosuhteissa.
Tulokaslevätutkimuksissa selvitettiin, mitkä tekijät ovat edistä
neet Prorocentrum minimum -panssarisiimalevän koti utu m ista
ltämereen. Lajia on tavattu Suomenlahdella vasta kymmenen
vuotta, ja se menestyy erityisesti runsasravinteisissa rannikonlä
heisissä vesissä. Laji näyttää hyötyvän etenkin orgaanisen typen
ja fostorin runsaudesta.
Vuonna 2004 jatkettiin edellisvuonna aloiteifua laivoilla tapahtu
vaa painolastiveden ja painolastivesitankkien pohjalle kertyneen

Tutkija
Vivi F/eming
mittaamassa
näkösyvyyttä
Secchi-Ievyllä

Tutkija
Ari Laine
ottaa näytettä
rahtilaivan
paino/asti
vesitankista
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Amerikanmonisukasmato Marenzelleria viridis
Saapui Pohjois-Amerikasta Eurooppaan 1 980-luvulla aluksi Pohjanmereen, jonka jälkeen se on levinnyt Itämereen. Se matkusti Eu
rooppaan mitä todennäköisemmin laivojen painolastivesissä joko toukkana tai aikuisena yksilönä. Amerikanmonisukasmato on tehokas
lisääntymään, mikä edesauttaa sen leviämistä ja kotiutumista uusille alueille. Suomen avomerialueilla Pohjanlahdella ja Ahvenanmerellä
amerikanmonisukasmato on runsastunut huomattavasti 2000-luvun alkuvuosina.
Amerikanmonisukasmato elää pehmeillä pohjilla, viettää suurimman ajan pohjasedimentin sisään kaivautuneena ja etsii ravintonsa poh
jan pintakerroksesta. Amerikanmonisukasmato on varsin kookas, ja se voi kasvaa peräti 12 cm pitkäksi.
Amerikanmonisukasmato mäyhentää pohjasedimenttiä syvemmältä kuin mikään Itämeren luontainen laji, millä saattaa olla vaikutuksia
pohjan ravinnevirtoihin. Sen pelätään kilpailevan pehmeillä pohjilla Itämeren alkuperäisten lajien kanssa, millä voi tulevaisuudessa olla
vaikutuksia lajien välisiin suhteisiin ja pohjaeläinyhteisöjen kehitykseen. Amerikanmonisukasmadosta on tullut monille pohjakaloille tär
keä ravinnonlähde.

liejun eliöyhteisöjen tutkimusta ottamalla näytteitä 1 2lta laivalta
Fortumin Porvoon öljysatamassa. Näytteenotto painottui sedi
menttien tutkimukseen, ja lähes poikkeuksetta näytteissä havait
tiin eläviä pohjaeläimiä, enimmäkseen monisukasmatoja.
Suomen vesille kotiutuneen amerikanmonisukasmadon (Maren
zelleria viridis) vaikutuksia pohjaeläinyhteisöihin selvitettiin Han
gon ja Helsingin saaristoalueiden pitkäaikaisseurannan materi
aalista. Tällä alueella pohjaeläinyhteisöissä on tapahtunut selvä
muutos: valkokatka on korvautunut liejusimpukalla. Amerikan
monisukasmato näyttää kuitenkin asettuneen pohjoisen Itäme
ren pohjaeläinyhteisöihin vasta siinä vaiheessa, kun valokatkan
tiheydet olivat jo laskeneet. Amerikanmonisukasmadon runsas
tuminen saattaa silti vaikuttaa haitallisesti valkokatkapopulaatioi
den palautumiseen. Vuonna 2004 Ahvenanmeren avomerialu
eella lajin yksilötiheydet ovat kymmenkertaistuneet edellisvuoti
sesta.

Giobaali muutos
Merentutkimuslaitos jatkoi vuonna 2004 aktiivisesti arktisten
menen fysikaalisia tutkimuksia. Merentutkimuslaitoksen pitkäjän
teinen toiminta on sisältänyt niin käytännön kenttämittaustyötä
kuin teoreettista analyysiä osana kansainvälistä ASOF -hanket
ta. Sen tavoitteena on selvittää arktisten menen kiertoliikettä
sekä meren vuorovaikutusta ilmaston kanssa. Kenttätöiden pai
nopiste oli virtausmittaniverkoston ylläpidossa ja huollossa. Me
rentutkimuslaitoksen tutkijat osallistuivat tutkimusmatkoille Fram
salmeen tutkimusjäänmurtaja Polarsternilla 16.7—29.8.2004
sekä Tanskansalmeen tutkimusalus Charles Darwinilla 22.9.—
11.10.2004.
Arktiseen merenkulkuun ja öljyntuotantoon liittyviä ongelmakysy
myksiä selviteifuin EUn osarahoitteisessa ARCOP -hankkeessa.
Siinä on mukana 21 laitosta seitsemästä eri maasta. Merentutki
muslaitoksen tehtävänä on tutkia arktista jääeliöstöä ja sen herk
kyyttä öljylle sekä kehittää jäätietojen kokoamismenetelmiä ja
jääennusteiden laatimista merenkulkua varten. Hankkeessa
julkaistiin vuonna 2004 perusteellinen selvitys arktisesta jää
eliöstöstä.

Merenkulun palvelut
Merenkulkua palvelevan tiedon kulkua tehostettiin lisäämällä
reaaliaikaisia palveluja Merentutkimuslaitoksen 1 nternet-sivuilla.
Uusina palveluina sivuille tulivat Helsingin Kustaanmiekan vir
taushavainnot sekä ekosysteemimallin tuottamat ennusteet meri
veden pintalämpötilasta, suolaisuudesta, virtauksista ja sinilevä
biomassasta.
Vedenkorkeusennustemalli toimii jo operatiivisesti, ja yksittäisiä
ennusteita on voitu toimittaa tilauksesta asiakkaille. Tavoitteena
on saada resurssit uuteen rutiininomaisesti toimivaan vedenkor
keusennustepalvelutoimintaan. Myös pienemmän hilakoon aalto
ennustemallia kehitettiin, jotta tulevaisuudessa saataisiin tarkem
pia aaltoennusteita.
Jäätalvi 2003/2004 jäi tilastoihin keskimääräisenä, mutta selvästi
helpompana kuin edellinen talvi. Silti yleinen kiinnostus jääoloi
hin oli suurta. Jääpalvelun asiantuntijoita osallistui vuoden 2004
aikana kansainvälisen jää- ja menisäätietojärjestelmän kehittämi
seen. Merentutkimuslaitoksen asiantuntijat luennoivat merenku
lun ammattilaisille järjestetyissä seminaareissa ja koulutustilai
suuksissa.
Merentutkimuslaitos osallistuu kolmivuotiseen EU -rahoitteiseen
PAPA -hankkeeseen Itämeren reaaliaikaisen meritieteellisen
havainto- ja tiedotusjärjestelmän kehittämiseksi. Hankkeen toi
sen vuoden loppupuolella, syyskuussa 2004 Merentutkimuslai
tos järjesti yhteistyössä Suomen ympänistökeskuksen kanssa
seminaarin Itämeren alueen operatiivisista palveluista. Sem maa
rissa luotiin katsaus olemassa oleviin palveluihin, kuultiin käyttäji
en kokemuksia niistä sekä toiveita uusista palveluista. Lisäksi
seminaarissa kuultiin esitelmät meniturvallisuuden paranemises
ta ja meripelastustoiminnasta. Seminaarin järjestämispäivänä,
syyskuun 28. päivänä, tuli kuluneeksi kymmenen vuotta Estoni
an uppoamisesta.
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19 Mta Aranda

Syyskuun 11. päivän terrori-iskulla on ollut kau
askantoisia vaikutuksia. Arandan kohdalla se on
merkinnyt sitä, että Arandan laituripaikka on
pitänyt aidata sekä kaikki alukseen tulevat hen
kilöt tulee tunnistaa ennen laivalle pääsyä. Tämä
sekä monet muut uudet turvallisuusvaatimukset
ovat aiheuttaneet paljon ylimääräistä työtä
Arandan miehistölle.

Arandan 16. toimintavuosi koostui 1 2 tieteellisestä tutkimusmat
kasta. Lisäksi laadun, koulutuksen ja laivan esittelyn merkeissä
merelle lähdettiin kolmesti. Vuonna 2004 Arandan matkat suun
tautuivat ainoastaan Itämeren alueelle. Vuoden aikana toteutu
neita laivapäiviä oli yhteensä 1 27 ja tutkimusasemia 480. Aran
da osallistui Maailman vesipäivän viettämiseen sunnuntaina
21.3.2004 pitämällä ovet avoimina yleisölle, jolloin 700—800
henkilöä tutustui alukseen ja Merentutkimuslaitoksen tutkimustoimintaan Helsingin Eteläsatamassa. Maanantai 22.3. oli varat
tu koululaisryhmille. Miifatekniikan keskus teki maaliskuussa
päivän kestävän auditointikäynnin aluksella, jolloin tarkastettiin
merellä tapahtuva näyffeenoffotoiminta.
Vuosittaisilla Helsingin sopimuksen kolmella COMBINE -seu
rantamatkalla talvella, keväällä ja kesällä tutkittiin Itämeren tilaa
selvittämällä meren hydrografiaa, ravinnetilannetta sekä biologi
sia tekijöitä (eläinplankton, kasviplankton, pohjaeläimet) ja niiden
välisiä suhteita. Matkat kattoivat lähes koko Itämeren alueen, ja
ne ovat tärkeitä Itämeren tilan seuraamiseksi pitkällä aikavälillä.
Talven ja kevään matkoilla tutkimuksia tehtiin myös Suomenlah
den itäisimmissä osissa. Seurantamatkoilla oli mukana myös
muita tutkimusryhmiä, joiden saamat tulokset täydentävät seu
rantatutkimuksissa saatua perustietoa.
Toukokuussa Arandalla testattiin kolme päivää kulkeutumismalli
en tuottamia ajelehtimisennusteita sekä Saaristomeren vedenvaihtoa ja pohjaeläinyhteisöjä tutkittiin viisi päivää. Lisäksi Saa
ristomerelle asennettiin virtausmiifareita, jotka nostettiin ylös
lokakuussa, kun Saaristomeritutkimukset toistettiin.
Itämeren leväkukinta- ja levämyrkkytutkimukset ovat jo usean
vuoden ajan olleet matkojen aiheena heinä-elokuussa. Vuonna
2004 heinäkuun CYANO ja TROFIA -matkoilla seurattiin leväku
kinnan dynamiikkaa ja vaikutuksia meriekosysteemin eri trofiata

soilla. Arandan lisäksi tutkimusalus Muikku osallistui TROFIA
matkan tutkimuksiin keskittyen selvittämään leväkukintojen vai
kutuksia avomerikaloihin, kuten silakkaan ja kilohailiin.

-

Suomen Akatemian Itämerihankkeeseen liittyvä SEQUE-P
-projekti tutkii pohjasedimentin ravinnekiertoja. Näitä tutkimuk
sia, erityisesti fosforin ja metallien prosessien selvittämistä, teh
tiin huhtikuun ja elokuun sedimenttimatkoilla Suomenlahdella ja
Saaristomerellä. Tutkimukset tehtiin yhteistyössä Suomen ympä
ristökeskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen tutkijoiden
kanssa. Syyskuun INTAS -matkalla selvitettiin pohjasedimenttien
vaikusta Suomenlahden veden laadulle. Tutkimus kuuluu osana
EU-INTAS- hankkeeseen, jossa on mukana tutkijoita Suomen
lisäksi Ruotsista, Tanskasta ja Venäjältä. Tutkimuksissa käytettiin
pohjan lähelle ankkuroituja lander-tyyppisiä laitteistoja, mikä
mahdollistaa useiden erilaisten sedimenttiprosessien tosiaikai
sen tutkimisen.
Itämeren hiilidioksiditaseen tutkimus jatkui edelleen vuonna
2004 sekä touko- että lokakuussa. Siinä tavoitteena on määrit
tää meriveden alkaliniteettia, mitata hiilidioksidivuo meren ja
ilmakehän välillä sekä sen vuodenaikaisvaihtelu Itämeren eri
alueilla. Tutkimusten perusteella pyritään arvioimaan, toimiiko
Itämeri hiilidioksidinieluna vai -lähteenä. Lokakuun matkalla jat
kettiin myös vuonna 2001 aloiteifua AALTO -matkasarjaa. Aaltotutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää aallokon vaikutusta
ilmakehän ja meren rajakerroksessa. Aaltotutkimuksia on tehty
yhteistyössä Uppsalan yliopiston kanssa.

Tutkimuslaiva Aranda on keski-ikäinen
kaunotar
Aranda on jo keski-ikäinen, mikäli oletetaan tutkimusaluksen
keskimääräiseksi käyfföiäksi 30 vuotta. Tekniikan kehittyminen ja
laitteistojen normaali kuluminen vaativat korjauksia ja uusia han
kintoja. Osa Arandan laitteistoista on jo sen verran vanhaa, ettei
niihin saa enää varaosia. Vuodeksi 2004 anoifiin valtiolta ylimää
räistä korjaus- ja uudistamisrahaa, jota ei kuitenkaan saatu val
tion varsinaisessa budjetissa. Sen sijaan valtion lisäbudjetissa
oli 500 000 euron määräraha Arandan kunnostuksiin. Kaikkiaan
Arandan peruskorjaus tulee maksamaan yli 2 miljoonaa euroa
useampana vuonna toteutettuna. Tällä summalla alus kyetään
pitämään toimintakuntoisena.
Vuonna 2004 tuli voimaan uusia meriturvallisuuteen liittyviä mää
räyksiä. SOLAS -sopimusta täydentävä ISPS -koodi astui voi-
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FINNARP 2003 -retkikunta
Suomen Etelämanner-logistiikka toteutti FINNARP 2003 -tutkimusmatkan 5.1 1.2003—12.2.2004 välisenä aikana Kuningatar Maudin
maalle Suomen tutkimusasema Aboalle. Retkikuntaan osallistui 14 henkeä, joista kahdeksan oli tutkijoita ja seitsemän ihmistä piti huol
ta matkan tukitoiminnoista. Tutkimuksia tehtiin niin Aboan lähiympäristössä kuin pitkillä kenttämatkoilla, jotka suuntautuivat Weddellin
meren rannalle ja Etelämantereen sisäosiin aina Ruotsin Svea-kenffäasemalle saakka.
FINNARP 2003 -matkan aikana tehtiin muun muassa seuraavia tutkimuksia. Basenin jääjärvellä tehtiin hydrogeologisia tutkimuksia,
joissa selviteifiin Etelämantereen jääjärvien veden kemiallista koostumusta sekä sen ajallisiaja paikallisia muutoksia. Lumiolot Antarkti
kassa -projektissa selviteifiin lumipeitteen fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, lumen vuosiifaista nettokertymää sekä tehtiin katta
vat pi ntamiffaukset kaukokartoitussovelluksia varten.
Aerosolitutkimuksissa tutkitaan Etelämantereen alailmakehän aerosolihiukkasten fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja, jotka liittyvät
niiden muodostumiseen, kulkeutumiseen ja kasvuun. Kaudella 2003/04 tehtiin valmistelutöitä aerosolien ympärivuotista miifaamista
varten. Absoluuttisen painovoiman mittauksissa selvitetään maankuoren liikkeitä mittaamalla maan tiheyden muutoksia. Niitä tehtiin
Aboan lisäksi Etelä-Afrikan SANAE 4 -asemalla ja Venäjän Novolazarevskayalla.

Aseman kehittäminen
Kaudella 2003/04 jatkettiin Aboan energiajärjestelmien kehittämistä tavoitteena ympärivuotisten automaattimittausten aloittaminen.
Aboalle asennettiin kolme tuuliturbiinia sekä pinta-alaltaan 26 m2 aurinkopaneeleita, jotka yhdessä lataavat aseman akkuja silloinkin,
kun se on miehittämätön. Näin myös Etelämantereen talven aikana pyritään saamaan sähköä riittävästi automaattiselle säähavaintoase
malle, aerosolihiukkasmittauslaiffeistolle ja GPS -asemalle.
Aboan ilmakehälaboratorio siirrettiin yhteistyössä Swedarpin kanssa sopivampaan paikkaan, noin 200 metriä asemasta koilliseen.
Kontti asenneifiin maavaraisesti ja harustettiin kallioon, ja sen yhteyteen asennettiin Ilmatieteen laitoksen kokoama uusi automaattinen
säähavaintoasema, MILOS 500. Lisäksi sääaseman yhteyteen asennettuin lämpötila-anturit maaperään neljälle syvyydelle routatutki
musta varten. Säätila Aboalla on jo nähtävillä Merentutkimuslaitoksen ja FINNARPn sivuilla ja lisäksi säätilahavaintoja käytetään opera
tiivisessa lentotoiminnassa, sääennusteiden laatimisessa sekä monissa tutkimuksissa.
Edellisellä kaudella Aboalle asennettu biologisesti toimiva harmaan veden puhdistuslaitos otettiin koekäyttöön. Se liitettiin viemärilinjas
toon ja siihen asennettiin väliaikainen poistoviemäri. Puhdistuslaitosta koekäytettiin reilun kuukauden ajan, ja laiffeisto toimi toivotulla
tavalla.

Akustoja
la taa via
tuuliturbii
neja.
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Uusi Aboa. Seinien tummat alueet
ovat aseman akustoja lataavia
aurinkopaneeleita.

1

Vesinäytteenottoa jääjärvestä.

Jääksi puristuneen lumen sahaamista.

1

Ilmatieteellinen laboratorio ja uusi Milos 500 -sääasema.
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maan 1.7.2004, ja se koskee kansainvälisessä liikenteessä
toimivia yli 500 GTn aluksia. Sen tarkoituksena on luoda yhte
näinen pohja erilaisten turvallisuusriskien arvioinnille niin sata
missa kuin aluksissakin. Sekä aluksien että satamien oli tehtävä
turvasuunnitelma sekä nimeifävä vastuuhenkilöt huolehtimaan
uusien määräyksien noudaifamisesta.
Satamissa ISPS -koodi edellyttää esimerkiksi aidaifuja ja valvot
tuja satama-alueita ulkomaanliikenteessä oleville aluksille. Aluk
silla tulee tarkastaa ja tunnistaa saapuvat henkilöt ja tavarat sekä
aluksen ympäristöä ja sisäänkäyntiä tulee valvoa. Arandan laitu

ripaikka jouduttiin aitamaan ja Arandan kulunvalvontaa tehostet
tiin. Ulkomaanliikenteessä olevien aluksien runkoon on merkittä
vä tunnistusnumero (SIN), jonka Arandakin sai 1M08802076.
Edellisen lisäksi heinäkuussa astui voimaan määräys automaaifi
sen tunnistusjärjestelmän (AIS) käyttöön ottamisesta. Järjestel
mä koskee yli 300 GTn aluksia, ja se edellytti uusien navigointi
laitteiden hankkimista Arandalle. Kaikki nämä määräykset ovat
tuottaneet runsaasti paperi- ja muutakin työtä erityisesti Arandan
päällystölle.

Aranda osallistui kesäkuussa Puolustusvoimien Aalto 2004 -pääsotaharjoitukseen.
Aranda kuvasi Suomen alue vesille saapuvaa vieraan vallan tutkimusalusta, jolla
kaikki asiat eivät ole kunnossa. Tul/ilta saadun vihjeen perusteella Arandalla on
vieraita ja mahdollisesti vaarallisia aineita laboratorioissa ja mahdollisesti myös
miehistön joukkoon piiloutuneita salama tkustajia. Rajavartiolaitoksen meri vartiois
ta ja Puolustusvoimien pioneerijoukoista koostuva tarkastusryhmä saapui tutki
maan alusta.

Henkilöstö ja talous

Henkilöstä

Henkilöstön ikärakenne 31.12.2004

Merentutkimuslaitoksen palveluksessa työskenteli vuoden 2004
lopussa 130 henkilöä, loiden lisäksi laitoksessa oli myös apura
halla työskenteleviä tutkijoita ja harjoittelijoita. Merentutkimuslai
toksen palveluksessa olleista 38 prosenttia oli määräalkaisia,
joista suurin osa työskenteli ulkopuolisella projektirahoituksella.
Suomen rannikolla sijaitsevissa havaintopaikoissa työskenteli
vedenkorkeus-, jää- ja lämpötilahavaitsijoita. Henkilötyövuosia
kertyi vuoden aikana kaikkiaan 118.
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henkilöä

Henkilöstön keski-ikä oli 43,4 vuotta. Tutkijakoulutuksen saanei
ta oli 22 prosenttia, korkeakoulututkinnon suorittaneita 38 pro
senttia ja muun tutkinnon suorittaneita 18 prosenttia. Yleissivis
tävän koulutuksen saaneita oli 22 prosenttia.
Uudesta palkkausjärjestelmästä saavutettiin joulukuun puolivälis
sä neuvottelutulos usean vuoden valmistelun jälkeen. Ikälisäjär
jestelmään perustuvasta virkapalkkauksesta siirrytään tehtävien
vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen ja pätevyyteen
perustuvaan palkkausjärjestelmään.
Työtyytyväisyyskyselyssä henkilöstö antoi parhaimman arvion
työn itsenäisyydestä ja haasteellisuudesta. Työyhteisön sisäisen
viestinnän ja tiedon kulun arvioitiin sujuneen edellisvuotta pa
remmin, ja työnantajan julkikuva hyvänä työnantajana oli hieman
parantunut. Sen sijaan suurinta tyytymättömyyttä herättivät palk
kaukseen, töiden yleiseen organisoimiseen laitoksen sisällä ja
työyhteisön avoimuuteen asioiden valmistelussa ja päätöksente
ossa liittyvät asiat.

Kirjasto ja tietopalvelu
Merentutkimuslaitoksen kirjasto toimii kansallisen ja kansainväli
sen kirjastoverkon osana ja palvelee laitoksen henkilökunnan
lisäksi myös ulkopuolisia tiedontarvitsijoita. Kirjaston ja tietopal
velun tehtäviin kuuluvat myös laitoksen julkaisusarjojen, kuten
Meri-raporttisarjan ja väitöskirjasarjan toimittaminen, painaifami
nen, jakelu ja myynti.
Vuoden 2004 aikana kirjastoon tuli n. 550 sarjaa ja lehteä, joista
95 hankittiin ostamalla. Kirjaston kokoelmiin luetteloitiin 277
tietueen verran uutta aineistoa. Kotilainoja annettiin 1000 kpl.
Kaukopalvelun kautta hoidettiin 277 lähtevää ja 142 saapuvaa
tilausta. Tietopalvelu vastasi vuoden aikana noin 300 tiedonha
kupyyntöön, joista 14 koski laajempaa tiedonhakua tai kirjalli
suusselvitystä. Kirjaston verkkopalvelussa vieraili vuoden aikana
15 000 asiakasta.
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Vuoden 2004 aikana kirjastossa keskityttiin Kumpulaan muuton
valmisteluihin. Kokoelmia aloitettiin karsia yhteistyössä Ilmatie
teen laitoksen kirjaston kanssa. Tarkoituksena on säilyttää ose
anografian alan keskeinen aineisto mahdollisimman toimivana
kokonaisuutena ja siirtää vähemmän tarpeellista aineistoa Varas
tokirjastoon tai tarjota niitä muihin lähialojen kirjastoihin. Kirjastoaineistoa poistettiin vuoden 2004 aikana kaikkiaan 63,35 hylly
metriä, josta 24,75 hm voitiin siirtää Varastokirjaston kokoelmiin.
Kirjaston kokoelmien käytön tehostamiseksi vuonna 2002 aloi
tettua kirjojen sekä muiden erillisteosten takautuvaa luettelointia
on jatkettu. Merikirjat-tietokanta on kasvanut kaikkiaan 408411a
tietueella, josta vuonna 2004 luetteloitiin takautuvasti 1452 kir
janimekettä. Projektin tarkoituksena on saada kaikki keskeinen
materiaali talletettua kirjaston atk-rekisteriin.

Talous
Vuonna 2004 laitoksen kokonaismenot olivat 9,2 miljoonaa eu
roa, josta Arandan käyttömenot olivat 1,6 miljoonaa euroa ja
Etelämanner-toiminnan osuus 0,8 miljoonaa euroa. Varsinaiseen
toimintaan käytettiin 6,8 miljoonaa euroa, josta palkkaukseen
kului 4,5 miljoonaa euroa, vuokriin 0,5 miljoonaa euroa, inves
tointeihin 0,3 miljoonaa euroa ja muihin kulutusmenoihin 1,5
miljoonaa euroa.
Menojen kattamiseen käytettiin Merentutkimuslaitokselle osoitet
tua valtion budjettirahaa 7,4 miljoonaa euroa ja maksullisen
toiminnan tuottoja 0,3 miljoonaa euroa. Lisäksi saatiin EU-rahoi
tusta 0,6 miljoonaa euroa, muiden valtion virastojen rahoitusta
0,8 miljoonaa euroa ja muita ulkopuolisen rahoituksen tuottoja
0,1 miljoonaa euroa.
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Tuotto- ja kululaskelma
1.1.2004—31.12.2004

1.1.2003—31.12.2003

Toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot

256 061,70
14 000,00
1 104 077,94

1 374 139,64

338 216,83
0,00
1 104 585,33

1 442 802,16

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

724 137,37
4 706 000,51
533211,48
2 332 307,56
446 929,54
-30 160,33
1110935,13
90 690,34 -9 914 051,60

440 595,77
4 528 770,64
533845,98
2 660 131,90
451 459,75
-125 202,61
1 150482,31
132 797,33

-9 772 881,07

Jäämä 1
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

-8 539 911,96

176,00
-317,48

-141,48

122,00
-202,00

-80,00

1 687,49
0,00

1 687,49

13 929,50
-58,10

13 871,40

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

-8 538 365,95

-3 192,00
-4 230,92

Jäämä III
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot
Tilikauden kulujäämä

-8 330 078,91

-7 422,92

-8 316 287,51

-3 976,00
0,00

-8 545 788,87

40 533,25
-551 682,78

-511 149,53
-9 056 938,40

-3 976,00
-8 320 263,51

13 382,21
-227 873,81

-214 491,60
-8 534 755,11

25 Henkilöstö ja talous

Taso
31.12.2004

31.12.2003

37 152,37
4 052,00
104 222,56

145 426,93

59 432,32
5 859,57
11 200,00

76491,89

527 338,34
10703,67
7 506 797,53
30 208,47
11146,39
0,00

8086 194,40

28241,42
12491,55
8110681,60
32474,13
7 078,09
654 794,00

8 845 760,79

1 227,77

1 227,77

1 227,77

1 227,77

VASTAAVAA
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikuifeiset menot
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Rakennelmat
Koneet ja laitteet
Kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet
Enn.maksut ja kesk.er. hank.
Käyttäomaisuusarvopaperit ja
muut pitkäaikaiset sijoitukset
Käyttöomaisuusarvopaperit
Käyttäomaisuus- ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset yht.

8 232 849,10

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset
Ennakkomaksut

367 603,20
368 445,90
17 628,81
17511,00

771 188,91

418,90
0,00

418,90

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat
Kassatilit
Tiliviraston tulotilit
Vaihto- ja rahoitusomaisuus yht.

..

VASTAAVAA YHTEENSÄ

[,

8 923 480,45

187
369
9
14

584,94
354,09
479,12
752,00

581 170,15

482,65
0,00

482,65

771 607,81

581 652,80

9 004 456,91

9 505 133,25

31.12.2004

31.12.2003

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

10
-3
8
-9

955
263
682
056

416,76
986,75
556,99
938,40

Oma pääoma yht.
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Tilivirastojen väliset tilitykset
Edelleen tiliteifävät erät
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat

10
-2
8
-8

955
915
185
534

416,76
095,71
864,07
755,1 1

7 317 048,60

52
528
107
103
892
3

180,22
852,38
002,24
241,11
625,17
507,19

‘

7 691 430,01

1 15
565
93
93
921
23

225,00
974,13
205,29
662,97
837,68
798,17

Vieras pääoma yht.

1 687 408,31

1 813 703,24

VASTAUAVAA YHTEENSÄ

9 004 456,91

9505133,25
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Finsk havsforskning inför en vändpunkt

1 HAVSFORSKNINGSINSTITUTETS färgstarka historia har året 2004 varit händelserikt. Nybygget i Gumtäckt har skapat hopp om
både en effektivering av verksamheten och om aft det finns en förutsäffning för fortsaff verksamhet. Samtidigt har olika pågående
utredningar om överlappning inom den marina forskningen förorsakat oro inför havsforskningens framtida ställning.
1 den av Jussi Huttunen gjorda utredning som behandlade forskningsinstitut utvärderades också Havsforskningsinstitutet. Utredningen
betonade svårigheterna för små institutioner ail svara på internationella utmaningar. På basen av deifa resulterade utredningen en
rekommendation som enligt Havsforskningsinstitutets åsikt skulle innebära en försvagning av den tvärvetenskapliga finska havsforsk
ningens ställning. Trafik- och kommunikationsministeriet bestöt dock afi Havsforskningsinstitutets verksamhet fortsätter i sin nuvaran
de ufformning.
Rapporten tog en mycket klar och målmedveten ställning till uttokatiseringsfrågan en utlokatisering av forskningsinstitut kan tyckas
endast om man når en sådan votym afi den möjtiggär högklassig forskning och effektivt utnyttjande av resultaten. Rapporten uppmärk
sammade också frågan om sektor[orskning samt nationeli styrning av statliga forskningsinstitut och deras finansiering. Rapportens
rekommendationer kommer med säkerhet afi tas upp under de kommande åren.
-

Statens revisionsverk har upprepade gånger fordrat aff forskningsinstituten skall ta i bruk numeriska värdeskalor för afi bedöma verk
samhetens eifektivitet och lönsamhet. Deifa, i sig själv positiva synsäff kan emellertid inte alltid tillämpas på forskningsinstitut. Havs
forskning fordrar både ångsiktigt och mångsidigt forskningsarbete. Resultaten kan oftast utvärderas först efter fiere års eller t.o.m.
årtiondens forskning. När det gäller enskilda forskningsprojekt är det mycket sällan möjligt afi se direkt hur resultaten gagnar de en
skilda medborgarna, beslutsfaffarna eller heta samhället.
En grundförutsäffning för god havsforskning är eff för ändamålet speciatutrustat fartyg. Underhållet av Havsforskningsinstitutets forsk
ningsfartyg Aranda är dyrt. Trots detta är den bästa garantin för fortsatt högklassig och långsiktig havsforskning utvecklingen och
underhållet av Aranda.
Havsforskningsinstitutets överdirektör, Pentti Mälkki, gick vid årsskiftet 2005 i pension. Under hans tid som överdirektör, 1990—2004,
har trycket på institutet varit större än någonsin tidigare. Trots deifa blev Havsforskningsinstitutet under hans tid mera internationelit
och forskningen både mångsidigare och mera inriktad på service. Redan före han vaides till överdirektör var Pentti Mälkki en av de
drivande krafterna vid anskaffningen och planeringen av efi nyff forskningsfartyg. Pentti Mälkkis insats har varit avgörande för Havs
forskningsinstitutets flyttning till nya moderna utrymmen i campusområdet i Gumtäckt tillsammans med Meteorologiska institutet.

tL
MATTI PERTTILÄ
T.f. överdirektör

Svensk resum
Östersjöns tillstånd 2004 Djupområdena i
egentliga Östersjön drabbades igen av syrebrist år 2004. Syret
i det vatten som saltvatteninbroffet vintern 2002/2003 förde
med sig förbrukades snabbt. 1 den östra Gotlandsbassängen 1
egentiiga Östersjön kunde man år 2003 se en nykolonisation av
bottendjur efter saltvatteninbrottet. År 2004 var bottendjurssituationen i området i stort sett densamma, men individtätheten var
synnerligen låg, och bottendjurssamhällena bildades nästan
uteslutande av en enda art, den vid behov friff simmande havsborstmasken Harmothoe sarsi.

1 Finska vikens djupområden var syresituationen något bättre än
år 2003. Trots deifa var syrehalten i det bottennära vattnet på
djup under 60 m igen mycket Iåg (under 2 ml/I) sommaren
2004. På de flesta utsjölokalerna påträffades antingen inga
bottendjur aIIs eller ett mycket utarmat boftendjurssamhälle
under år 2004. Den momentana förbättringen av syresituationen
undet vintern 2003/2004 hann inte påverka bottendjurssamhäl
lena. 1 den centrala delen av Finska viken var salthalten i ytvatt
net något högre 2004 än under de föregående åren. 1 det bot
tennära vatinet observerades inga förändringar i salthalten

2004. 1 djupområdena i Ålands hav, Boifenhavet och Boifenvi
ken var syreförhållandena normala, d.v.s. goda. Den mest iö
gonfallande förändringen Boffenhavets bottendjurssamhällen
var aff den introducerade amerikanska havsborstmasken (Ma
renzelleria viridis) hade ökat märkbart i antal, på fiere lokaler
t.o.m. tiofaldigt jämfört med 1 fjol.

hav utanför Karlö. 1 juli genomfördes Arandas och miljömyndig
heternas forskningsfartyg Muikkus andra gemensamma forsk
ningsexpedition. Forskningstema på expeditionen var hur fördel
ningen av växtplankton, djurplankton och fisk förhåller sig till
blågrönalgsblommningarna, vaffnets skiktning och olika hydro
dynamiska fronter i Finska viken.

1 januari 2004 uppmäffes rekordhöga fosfatvärden i Finska
vikens ytvatten. Orsaken till de höga värdena var de nordliga
stormarna vid årsskiftet vilka transporterade det fosfat som
anrikats i boifenvafinet under 2003 upp ytvaffnet. Under föroch högsommaren var havsvaftnet kallare än normalt i havsom
rådena runt Finland. Trots aff blågrönalgblommningarna i våra
havsområden var betydligt kraftigare än senaste sommar nådde
de ändå inte samma intensitet som under rekordåren 1997 och
2002. Stora enhetliga algflottar iaktogs endast i början på au
gusti eftersom ostadig och blåsig väderlek under största delen
av sommaren hade biandat ner algerna 1 djupare vaifenlager.

Bottendjurssamhällena på mjukboffnarna 1 Östersjön förbrukar
och deltar i kretsloppet av det organiska material som sedi
menterar till bottnen ur det fria vattnets ekosystem. Havsforsk
ningsinstitutets bottenfaunaprojekt undersöker de biotiska och
abiotiska faktorer som reglerar boftendjursamhällena i norra
Östersjön.

Vaffenståndet och våghöjden uppvisade inga större awikelser
från det normala under år 2004 med undantag för Rafael-stor
men just före jul. Då, den 22 december, observerades en signi
fikant våghöjd på 7.7 meter norra Östersjön, vilket är ett te
kordvärde. De högsta enskilda vågorna var då c. 14 meter
höga. Vaffenståndet steg vid deifa tillfälle till årets rekordvärden.
Också i Finska viken uppmättes höga våghöjder med en signifi
kant våghöjd som översteg 4 meter.
lsvintern 2003/2004 var normal. Isen lade sig under december
februari, något senare än normalt. lstäcket var som störst den
11 mars, då 152 000 km2 av Östersjön var istäckt. Islossningen
skedde vid normal tidpunkt. Fastisens största tjocklek var 50—
70 cm i Boifenviken, 40—50 cm i Bottenhavet, 20—40 cm i Skär
gårdshavet, 35—45 cm i västra Finska viken och 40—65 cm i
östra Finska viken.

Havsforskningsinstitutets verksamhet
2004 Formen på eff havsområde inverkar på i vilken rikt
ning vågorna rör sig, eft fenomen som är speciellt tydligt i Fin
ska viken där vågorna ofta rör sig i vikens riktning också då
vindriktningen är t.o.m mycket avvikande. Detta är av betydelse
förutom för sjöfarten också vid oljeolyckor och för sjöräddning
en, för vilka Havsforskningsinstitutet har utvecklat en prognos
modell. Havsforskningsinstitutet har också aktivt arbetat för afi
åstadkomma modeller för hur isvallar uppkommer.
Undersökningarna av havsisens ekosystem fortsaffe under vår
vintern både utanför Uleåborg och Umeå. Eifekten av det älv
transporterade organiska materialet på havsisens organismsam
hällen undersöktes på en gradient från älvmynningen mot öppet

Under två Arandaexpeditioner år 2004 undersöktes närsalter
nas kretslopp i gränsområdet mellan sedimentet och det fria
vaffnet. Resultaten tyder på att denitrifikationen sker i två sepa
rata skikt. Denitrifikationsprocessens förflyttning nedåt i sedi
mentet kan bestämmas på basen av hur mycket järn och man
gan som frigörs ur sedimentet.
Vid Havsforskningsinstitutet sammanställdes alla tillgängliga
siktdjupsobservationer som baserar sig på mätningar med den
s.k. Secchi-skivan, och resultatet från en hundraårsperiod sam
manställdes till en HELCOM -indikatorrapport. Rapporten redo
visar en siktdjupsminskning från c. 10 meter till 5 meter i norra
Östersjön. Också i Finska viken har siktdjupet minskat märk
bart. 1 Boifenviken har minskningen däremot varit endast efi par
meter.
År 2004 fortsaffe det år 2003 påbörjade projektet som under
söker organismsamhällena 1 barlastvaffen och det sediment som
hopat sig på bottnen av barlastvattentankarna. Provtagningen år
2004 skedde på 12 fartyg i Fortums oljehamn i Borgå. Forsk
ningen koncentrerade sig på sedimentet, och nästan utan un
dantag påträffade man levande boffendjur i proven.
Havsforskningsinstitutet har forsatt att delta i de fysikaliska
forskningarna i arktiska hav. Forskare från institutet har deltagit i
forskningsexpeditioner till Framsundet med forskningsisbrytaren
Polarstern och till Danmarksundet med forskningsfartyget Char
les Darwin.
Serviceverksamheten för sjöfarten eifektiverades genom aff öka
tjänsterna i realtid på Havsforskningsinstitutets webbplats. 1
samarbete med Finlands miljöcentral arrangerade Havsforsk
ningsinstitutet ett seminarium där man sammanfaifade existe
rande havsserviceverksamhet, lyssnade till användarnas erta
renheter av den och deras önskemål om nya serviceformer.
Vaffenståndsmodellen fungerar, och avsikten är aff utveckla en
rutinmässigt fungerande prognostjänst på bl.a. institutets webb
sidor.
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