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Merentutkimuslaitoksen strategia
Hyväksytty MTLn johtokunnassa 16.2.2006

Toimintaajatus Tiedon saatavuus lisääntyy

1 . Jaamme Itämereen ja muihin kylmiin menin liittyvää tietoa
.Merentutkimuslaitos tuottaa korkeatasoista havainto-ja tutki- entistä enemmän ja monipuolisemmin tutkimusyhteisölle,
mustietoa merestä ja vahvaan osaamiseensa perustuvia palvelu- päffäjille, medialle ja kansalaisille
ja ihmisten ja ympäristön hyväksi. • Tuotamme luotettavia ja ajantasaisia ennusteita, tilastoja ja

seurantatietoja viranomaisten päätöksenteon tueksi ja kan
salaisille

Arvot . Annamme tarvittaessa varoituksia mahdollisista uhkista me
renkululle, ympäristölleja kansalaisille

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat asiantuntemus, luotettavuus, • Vastaamme yhteiskunnan voimistuvaan tarpeeseen ymmär
avoimuus ja yhteistyo asiakas ja tarvelahtoisyys ajantasaisuus taa merellisten ekosysteemien tilaa ja ihmisen toiminnan
sekä henkilöstön hyvinvointi ja kehittyminen, vaikutuksia siihen

Merentutkimuksen yhteistyö tiivistyy
• • Koordinoimme keskeisiä kansallisia ja kansainvälisiä merenv1510

tutkimustoimintoja Suomessa
O Olemme kansainvälisen merentutkimustiedonvaihdon aktiivi

•Merentutkimuslaitos on innovatiivinen, ajankohtaisiin kysymyk- nen toimija ja edustaja Suomessa
sun nopeasti reagoiva ensisijainen merentutkimustiedon ja toimi

• Tutkimustemme paakohteet ovat Itameri ja Suomen kannalta
alaansa liittyvien palvelujen tuottaja seka kansainvalisen meren tarkeissa kysymyksissa arktiset ja antarktiset merialueet
tutkimusyhteistyön keskus Suomessa. Merentutkirnuslaitos 00

. Olemme haluttu ja aktiivinen yhteistyökumppani
arvostettu eurooppalaiseen huippuun kuuluva tutkimuslaitos ja

• Olemme merenkulkua palvelevissa toiminnoissamme jaa
haluttu yhteistyökumppani.

vedenkorkeus- ja aallonkorkeuspalveluissa, alamme huippu
osaaja

Strategiset tavoitteet 2006-201 0 Toiminta tehostuu, tuottavuus ja henkilöstön motivaatio kasvavat
O Kannustamme henkilöstön koulutusta ja osaamisen kasvatta

Tietopohja ja osaaminen vahvistuu mista

.
Yllapidamme ja kehitamme keskeisia merentutkimuksen 1 . Tehostamme hallintoamme ja sisaista toimintakulttuunamme
havaintojärjestelmiä j . Tehostamme toimintaamme ylläpitämällä henkilöstön työviih

O Lisäämme korkeatasoista merentutkimus- ja kehittämistoi- tyvyyttäja motivaatiotasoa

mintaa Suomessa tieteellisiin lapimurtoihin tahdaten 1 . Vastaamme nailla toimenpiteilla valtionhallinnon tuottavuus
O Vahvistamme osaarnistamme tutkimuksen ja yhteiskunnan vaatimuksiin

kannalta keskeisillä merentutkimuksen aloilla, olemme ajan
hermolla ja reagoimme tarpeisiin nopeasti 1

O Tähtäämme operatiivisessa seurannassa ja mallinnuksessa 1
eurooppalaiselle huipulle 1

. Ylläpidämme tutkimusalus Arandaa kansainvälisesti arvostet- 1
tuna tutkimusaluksena
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Keula kohti uusia vesiä

Vuosi 2005 alkoi Merentutkimuslaitoksella poikkeuksellisissa merkeissä. Aasian maanjärjestyksen aiheuttama tsunami oli vuoden vaih
teessa käynnistänyt kansainvälisen yhteistyön tsunamivaroitusjärjestelmien nopeasta rakentamisesta. Kuluneen vuoden aikana Meren
tutkimuslaitoksen tutkijat osallistuivat aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön mm. tutkimusraportin tekoon meriasiantuntijoina. Koti
maassa heti tammikuun alussa poikkeuksellisen korkealle nousseen meriveden aiheuttamat tulvat Helsingissä ja koko Suomenlahden
rannikolla käynnistivät luonnonkatastrofien varoitusjärjestelmän kehitystyön yhdessä Ilmatieteen laitoksen, Helsingin yliopiston seismo
logian laitoksen ja myöhemmässä vaiheessa Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Järjestelmän rahoi

tus odottaa vielä ratkaisua.

Merentutkimuslaitos sai erittäin paljon kiitosta eri tahoilta onnistuneesta vedenkorkeuden ennustami
sesta ja siitä tiedottamisesta. Tämä antoi pelastusviranomaisille aikaa tilanteeseen varautumiseen ja
mittavilta taloudellisilta vahingoilta vältyttiin. Tämä oli ensimmäinen kerta Merentutkimuslaitoksen histo
riassa, kun viranomaisille, tiedotusvälineille ja kansalaisille annettiin vedenkorkeus- ja aallokkovaroitus.

Uusi toimitila valmistui Kumpulan kampukselle aikataulun mukaisesti. Muutto uuteen Dynamicum-ta

loon syyskuun puolivälissä yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa vaati henkilöstöltä suurta työpanosta.
Perusteellisen suunnittelun ansiosta se onnistui hyvin. Tasavallan presidentti Tarja Halonen avasi viralli
sesti uudet toimitilat 8. päivänä marraskuuta pidetyssä juhlavassa tilaisuudessa. Lisäksi syksyllä järjes
tettiin molempien laitosten yhteinen sidosryhmätilaisuus.

Dynamicum on herättänyt laajaa kiinnostusta, mikä on näkynyt lukuisina vierailukäynteinä. Merentutki
muslaitoksen ja Ilmatieteen laitoksen muutto Kumpulan kampukselle on merkinnyt kansainvälisenkin
mittapuun mukaan merkittävän ns. eksaktien luonnontieteiden osaamiskeskuksen muodostumista.
Merentutkimuslaitoksen henkilökunta on tyytyväinen erityisesti laitoksen tarpeita varten rakennettuihin
toimitiloihin ja niiden tuomiin parempiin työskentelymahdollisuuksiin.

Kevään kuluessa jatkettiin ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Suomen ympäristö-
keskuksen (SYKE) ja Merentutkimuslaitoksen välillä jo pitkään jatkuneita keskusteluja merentutkimuk
sen asemasta suomalaisessa tutkimuskentässä sekä Merentutkimuslaitoksen ja SYKEn välisestä yh
teistyöstä. Toukokuun alussa ministerit Luhtanen ja Enestam hyväksyivät tehdyt ehdotukset yhteisenä
kannanoifonaan. Kannanoton tavoitteena on poistaa päällekkäisyydet ja ristiriitaisuudet tutkimuslaitos
ten toiminnoista ja huolehtia siitä, että Itämeren huolestuttavasta tilasta saadaan tehokkaasti ja luoteifa
vasti poliittisen päätöksenteon tueksi tarvittava tietopohja. Ministerien päätöksen mukaisesti vuodesta
2006 lähtien Merentutkimuslaitos tekee tulossopimuksen ympäristöministeriön kanssa niistä asioista,
jotka koskevat osaa biologista ja kemiallista tutkimusta sekä Itämeren seurantaa.

Toiminnan tehostamiseksi Merentutkimuslaitos on määritellyt osaamisalueensa, joiden säilyttämiseen ja kehittämiseen laitos on sitoutu
nut. Osaamisalueet palvelevat laitoksen perustoiminta-alueita ja niiden avulla laitos varmistaa strategisen osaamisen ja toimintavalmiu
den säilymisen. Osaamisalueet ovat myös perusta henkisten voimavarojen hallintaan sekä henkilöstöstrategian laadinnalle.

Vuonna 2005 laitos saavutti kaikki liikenne- ja viestintäministeriön asettamat tulostavoitteet mm. ennuste- ja palvelutoiminnassa sekä
tieteellisessä julkaisutoiminnassa. Hyvästä tuloksesta kiitos kuuluu osaavalle ja työstään innostuneelle henkilöstölle. Kiitos kuuluu myös
yhteistyökumppaneille erinomaisesta yhteistyöstä.

Merentutkimuslaitoksen pitkäaikaisen ylijohtajan, prof. Pentti Mälkin, siirryttyä eläkkeelle vuoden 2005 alussa, kemian osaston johtaja,
prof. Matti Perttilä, hoiti laitoksen ylijohtajan tehtäviä määräaikaisena aina kesäkuun loppuun asti. Aloitin itse Merentutkimuslaitoksen
ensimmäisenä naisylijohtajana heinäkuun alussa, jolloin palasin juurilleni ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston merensuojelu
tehtävistä. Ensimmäiset kuusi kuukautta ovat olleet todella mielenkiintoista ja antoisaa aikaa. On hienoa saada työskennellä osaavan ja
ammaifitaitoisen henkilöstön kanssa.

—

EEVA-LIISA POUTANEN

Ylijohtaja
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Kenttämestari Pekka Punakivi jäi eläkkeelle

Merentutkimuslaitoksen palveluksessa on yleensä viihdytty pit
kään. Pekkakin tuli jo vuonna 1970 nuorena kaksikymmentävuo
tiaana laitokseen töihin vahtimestariksi. Hän siirtyi vastaperustet
tuun laboratoriomestarin toimeen vuonna 1972. Toimi muutettiin
neljä vuotta myöhemmin kenifämestariksi, josta virasta Pekka jäi
eläkkeelle heinäkuun lopussa.

Pekalla oli merkittävä rooli, kun laitoksen kenttä- ja huoltoryhmä
perustettiin 1970-luvun alkuvuosina. Toimitilat sijaitsivat silloin
vuosikausia Ekbergin talon kellarissa Bulevardilla. Pajan kenttä-
mestarit saivat paremmat ja huoltotoimintaan suunnitellut tilat,
kun laitos muutti syksyllä 1983 Itäkeskukseen. Siellä Pekka
työskentelikin melkein ltäkeskuksessa oloajan loppuun sakka.
Laitos muutti Kumpulaan kaksi kuukautta Pekan eläkkeelle jää
misen jälkeen. Pekka oli kuitenkin aktiivisesti mukana uuden
Dynamicum-toimitalon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Pekka hankki työvuosiensa aikana erittäin laajan kokemuksen
laitoksen monipuolisista kenttätäistä. Hän oli vuosittain mukana
monilla sekä vanhan että uuden Arandan matkoilla, mutta niiden
lisäksi hän teki kenttätöitä muissakin tutkimuslaivoissa, veneissä
ja jopa helikoptereissa. Merentutkimus on sidoksissa monipuoli
seen kalustoon aina pienistä soutuveneistä satelliitteihin saakka.
Merentutkimuksesta ei tulekaan mitään ilman taitavaa ja osaavaa
kenttätyöhenkilökuntaa.

Pekka on hyvin sanavalmis, ja hänellä oli merkittävä rooli pajan
yhteishengen muodostumisessa. Suuresti hänen ansiostaan
pajan tunnetussa kahvipöydässä keskustelu oli usein kiinnosta
vaa ja myöskin viihdyttävää. Pekka toimi pajan edustajana laitok
sen monissa työryhmissä ja vaikutti siten keskeisesti pajan työ
käytäntöihin. Hän myös toimi useita vuosia luottamusmiehenä.
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Varsinaisen Itämeren ja Suomenlahden syvät
pohjat kärsivät happikadosta

Syvän veden happitilanne on varsinaisella Itämerellä ja Suomen
lahdella tärkein pohjaeläimistön tilaan vaikuttava tekijä. Suolai
su uden harppauskerroksen alapuolisessa vedessä vallitsee
usein happivaje, jonka aste riippuu hydrografian pitkäaikaisesta
vaihtelusta.

Itämeren pohjien happitilanne
alkukesällä 2005

Vuonna 2005 Suomenlahdella syvänteiden happipitoisuuden
todettiin olevan edelleen huono. Kesällä pohjanläheisen veden
happipitoisuus oli hyvin alhainen (<2 mlII) yli 65 metrin syvyy
dessä ja pohjaeläimiä havaittiin vain harvakseltaan. Puolet tutki
tuista paikoista kärsi happivajauksesta.

Suomenlahden avomeren pohjaeläinyhteisöt ovat olleet viime
vuosina hyvin köyhiä 60-80 metriä syvillä pohjilla ja puuttuneet
täysin yli 80 metrin syvyydeltä. Suolapulssien vaikutus pohjaeläi
mistön tilaan on Suomenlahdella usein päinvastainen kuin varsi
naisella Itämerellä. Suolapulssi työntää edellään varsinaisen
Itämeren suolaista ja vähähappista vettä Suomenlahdelle voimis
taen edelleen sen kerrostuneisuutta ja huonontaen pohjaeläimis
tön tilaa. Näin on käynyt sekä vuoden 1993 että vuosien
2002-03 suolapulssien jälkeen.

Vuonna 2003 tapahtuneen suolapulssin myönteiset vaikutukset
varsinaisen Itämeren pohjaeläimistöön olivat vuoteen 2005 men
nessä kokonaan kadonneet. Happivarat olivat kuluneet loppuun
ja happitilanne on selvästi viimevuotista huonompi. Alhaisesta
happipitoisuudesta (<2 mI/I) kärsivät 70-80 metriä syvemmät
alueet ja hapetonta, pohjaeläimille myrkyllistä rikkivetyä havaittiin
pohjoisen ja keskisen Itämeren sekä Bornholmin altaan syvim
missä osissa. Viime vuonna rikkivetyä esiintyi vastaavana ajan
kohtana vain viidellä tutkimuspisteellä, nyt peräti 1 711ä.

Huonosta happitilanteesta johtuen Suomenlahden suulta Got
lannin altaan eteläosiin ulottuvalla, yli 80 metrin syvyisellä alueel
la ei havaittu lainkaan makroskooppisia pohjaeläimiä. Myös
Bornholmin altaan tilanne oli selvästi huonontunut, eikä valta-
osalla tutkimuspisteistä esiintynyt pohjaeläimiä. Sen sijaan mata
lalla Riianlahdella happitilanne oli hyvä ja vastaavasti pohjaeläi
miä havaittiin runsaasti.

Pohjanlahdella happitilanne on useimmiten hyvä myös avomeren
syvissä altaissa. Tästä huolimatta pohjaeläimistössä on havaittu
siellä muutoksia. Monella havaintopisteellä Pohjanlahden perin
teisen valtalajin, valkokatkan (Monoporela affin/s), yksilötiheydet
olivat taantuneet entuudestaan, etenkin Selkämeren alueella.

Itämeren pohjaeläimistön tila 2005

O ei pohjaeläimistöä
O harvalukuinen pohjaeläimistä
O kohtalainen pohjaeläimistö

runsas pohjaeläimistö

LÄHDE:ARI 0. LAINE / MIL

O.
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Tulokaslaji Marenzelleria -monisukasmato on viime vuosina laa
jentanut Ievinneisyyffään Pohjanlahden avomerialueella. Viime
vuoteen verrattuna levinneisyydessä ei ole tapahtunut suurta
muutosta, mutta lajin yksilömäärät ovat nyt selvästi kohonneet
myös eteläisellä Selkämerellä. Ne ovat jo samaa luokkaa kuin
vuonna 2004 Ahvenanmerellä havaiffut erittäin korkeat tiheydet.
Laji esiintyy edelleen runsaana myös Merenkurkun alueella.

Alkuvuodesta pintavedessä oli paljon ravinteita

Tammikuussa mitattiin Suomenlahden pintavedestä lähes ennä
tysmäisen korkeita nitraattipitoisuuksia. Tämä oli seurausta
osaksi hyvin sateisesta alkutalvesta sekä toisaalta vuodenvaih
teen kovan länsimyrskyn aiheuttamasta poikkeuksellisesta tul-
vasta Suomenlahdella.

Tammikuun myrsky sekoitti meriveden pohjasta pintaan, joten
helmikuussa happitilanne Suomenlahdella oli todella hyvä ja
pohjan fosfaattipitoisuudet laskivat melko aihaisiksi. Ne nousivat

vuoden mittaan happipitoisuuden laskun myötä, mutta fosforipi
toisuudet kuitenkin pysyivät kohtuullisina edellisiin vuosiin verrat
tuna.

Varsinaisella Itämerellä ravinnepitoisuudet olivat vuoden 2004

tasoa. Pohjanlahden avomerellä ravinnepitoisuuksissa ei tuttuun
tapaan havaittu oleellisia muutoksia.

Pohjanläheinen suolaisuus nousi korkeaksi
Suomen lahdella

Vuonna 2005 meriveden pintalämpötilan vuotuinen kulku oli

Suomen merialueilla jokseenkin samanlainen kuin viime vuosien
keskiarvo. Muutama tavallista lämpimämpi jakso koettiin kevääl
lä, huhtikuun puolivälissä, toukokuun lopussa ja kesäkuun puoli

välin jälkeen. Loka-marraskuussa oli hieman keskimääräistä

lämpimämpää. Perämerellä pintalämpötila oli hieman tavan
omaista viileämpi toukokuusta kesäkuun puoleenväliin saakka.

Pohjanläheisissä vesissä oli kesällä hieman keskiarvoa viileäm

pää, mutta keväällä ja syksyllä jonkin verran keskiarvoa lämpi

mämpää.

Suolaisuus oli vuoden 2005 alussa Suomenlahden keskiosassa
Helsingin ja Tallinnan välillä jokseenkin sama aina pinnalta poh

jaan saakka, ja pohjaläheisen veden suolaisuus oli vähän tavan

omaista alhaisempi. Toukokuussa tilanne muuttui pohjakerrok

Pohjanläheisen veden (100 m) vuosittainen ravinnekierto,
suolaisuus ja happitilanne keskisellä Suomenlahdella
vuosina 2002—2005

02 = happi
O NO3 = nitraatti
O P04 = fosfaatti

suola

LÄHDE: HANNU HMHTI / MTL
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Vuoden 2005 pintalämpötilat Seilin havaintoasemalla

pintalämpötilat vuonna 2005
O maksimi 1973—2004

keskiarvo 1973—2004
Ominimi 1973—2004

LÄHDE: PEKKA ALENIUS! MIL

20
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Selkämeren suolaisuus 200 metrin syvyydessä
vuosina 1992—2005

LÄHDE: PEKKAALENIUS / MTL

Suolaisuus
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sessa radikaalisti, kun varsinaiselta Itämereltä työntyi Suomen

lahdelle suolaista ja hapetonta tai hyvin vähähappista vettä.
Pohjanläheinen suolaisuus nousi samalla korkeammaksi kuin
kertaakaan viimeisen 10 vuoden aikana. Kesän kuluessa poh
janläheinen suolaisuus palautui normaalitasolle Suomenlahdella,
mulla happitilanne kohentui vain vähän. Varsinaisen Itämeren
syvänteessä pohjanläheinen suolaisuus oli hieman pienempi
kuin edeltävänä vuonna.

Vedenkorkeus nousi ennätyslukemiin
Suomenlahdella

Tammikuun 9. päivänä Suomenlahdella koettiin tähän asti pahin
tulvatilanne, kun merivesi kohosi ennätyslukemiin. Haminassa

uudeksi ennätykseksi kirjattiin +197 cm (ent. ennätys +166 cm,
6.12.1986), Helsingissä ÷151 cm (+136 cm, 27.1.1990), Han
gossa +132cm (+123 cm, 9.1.1975), Turussa +130cm (+127
cm 9.1.1975). Lisäksi Ahvenanmaalla Fäglössä sivuifiin ennä
tyslukemaa +100 cm, joka aiemmin on saavutettu kahdesti
18.1.1983 ja 27.2.1990.

Suomenlahdella merivesi oli huippukorkealla myös poikkeuksel
lisen pitkään. Aamuyön 9.1. huipun jälkeen vedenkorkeus hie
man laski, mulla aamun tunteina se nousi uudestaan huippukor
keuksiin, josta lasku tapahtui vasta iltapäivällä. Pohjanlahdellakin
vedenpinta nousi tuolloin korkealle, mulla uusia ennätyksiä ei
kuitenkaan tehty.

Poikkeuksellisen tilanteen aiheutti monen tekijän yhteisvaikutus.
Itämeren vedenpinta alkoi kohota vuoden 2004 lopulla nousten
tammikuun 8. päivään mennessä noin + 70 cm keskimääräistä
korkeammalle. Brittein saarten länsipuolella syntyneen matala-
paineen keskus liikkui lauantain 8. päivän aikana nopeasti eteläi
sen Skandinavian yli Suomeen. Sen vaikutuksesta meriveden
pinta kohosi ja samaan aikaan kova lounaan ja lännen välinen
tuuli painoi vettä Suomenlahdelle. Lisäksi pitkällä lahdella esiin
tyy vedenpinnan edestakaista heilahtelua, ns. kylpyamme-efekti,
joka ajoittui sopivasti ennätyskorkeuksien syntymiseksi.

Itämeren pinta kääntyi laskuun tammikuun loppupuolella ja oli
maalis-huhtikuussa - 20-30 cm keskimääräistä alempana. Lop
puvuonna vedenkorkeuden vaihtelu oli tavanomaista. Oulussa
koettiin kuitenkin syyskuun 21. päivänä nopea vedenkorkeuden
nousu pienialaisen matalapaineen kulkiessa Keski-Ruotsista
Perämeren yli itäkoilliseen.

Tammikuussa korkeata aallokkoa varsinaisella
Itämerellä

POHJOINEN ITÄMERI

Tammikuun alkupuoliskolla merikäynti oli pohjoisella Itämerellä

tavanomaista kovempaa. Vuoden korkein aallokko mitattiin

Suomenlahden myrskytulvan aiheuttaneen myrskyn aikana 9.1.,

jolloin merkitsevä aallonkorkeus kasvoi 7,2 metriin. Se oli puoli

metriä pari viikkoa aikaisemmin (22.12. 2004) mitattua ennätys-

korkeutta pienempi.

Helmikuussa merkitsevä aallonkorkeus ylitti neljä metriä kaksi

kertaa, joista toisena, helmikuun 10. päivänä se nousi 6,2 met

riin. Mittaukset keskeytettiin maaliskuun puolessa välissä aalto

poijun jäätymisriskin takia. Se laskettiin takaisin mereen touko

kuussa.

Toukokuusta elokuun loppupuolelle saakka merkitsevä aallon-

korkeus pysyi alle 2,5 metrin. Syyskaudella yli viiden metrin

korkuinen aallokko mitattiin kerran kuukaudessa. Joulukuu puo

lestaan oli jonkin verran tavanomaista rauhallisempi, merkitsevä

aallonkorkeus kasvoi neljään metriin kolmesti.

SUOMENLAHTI

Tammikuun 9. päivän myrskyn kovimpien tuulien alue kulki Suo
menlahden eteläpuolelta, ja Helsingin edustalla mitattiin 3,4
metrin merkitsevä aallonkorkeus. Tammikuun puolessa välissä

Pohjoisen Itämeren aallonkorkeus vuonna 2005 ja
vuosien 1996—2004 keskiarvo

O 1996—2004

O 2005

LÄHDE: HEIDI PETTERSSON / MTL

merkitsevän aallonkorkeuden
keskiarvo (m)

2,5

1,5

0,5

2 4 6 8 10 12 kk



8
Itämeren maksimisinileväkukinnat
heinäkuussa 2005

miifaukset keskeyteifiin jääriskiajaksi, ja niitä jatkettiin jälleen
toukokuussa.

Elokuun alkupäiviin saakka aallokon korkeus pysytteli pääsään
töisesti alle kahden metrin ja kauden korkein arvo, 2,4 metriä,
mitattiin heinäkuun 24. päivänä. Elokuun 10. päivänä merkitsevä
aallonkorkeus kasvoi 3,4 metriin. Syys- ja lokakuussa aallokon
korkeus pysyi alle 3,5 metrin. Vuoden korkein aallokko, 4,2
metriä, mitattiin marraskuun 15. päivänä (ennätysarvo 5,2 metriä
marraskuulta 2001). Kuten pohjoisella Itämerellä, joulukuun
aallokko oli ajankohtaan nähden kohtuullisen rauhallista, merkit
sevä aallonkorkeus pysyi alle kolmen metrin.

Sinileväkukinnat olivat Suomen merialueilla
huomattavia

Itämeren voimakkaimmat kukinnat keskittyivät varsinaisen Itäme
ren altaan pohjois- ja keskiosiin, jossa koettiin yksi pahimmista
leväkesistä. Näin myös ennustettiin toukokuun alussa julkaistus
sa leväennusteessa. Poikkeavaa vuoden 2005 leväkesässä
olivat varsinaisen Itämeren kukintojen voimakkuuden lisäksi
Selkämeren laajat sinileväkukinnat.

LÄHDE: SEPPO KAITALA & HENRIK STUTZ

Sinilevien määrä Suomen merialueilla alkoi kasvaa kesäkuun
loppupuolella, ja varsinaisen Itämeren sinileväkukinnoista tehtiin
tällöin ensimmäiset havainnot. Heinäkuun alussa sinileviä oli jo
huomattavasti koko Suomenlahden alueella ja pintalauttoja ha
vaittiin lisäksi myös Ahvenanmaan eteläpuolella.

Heinäkuun puolivälissä laajimmat pintalautat havaittiin Porvoosta

itään ja toisaalta Ahvenanmaan eteläpuolella. Tällöin sinileväku
kinnat levisivät myös Saaristomerelle. Suomenlahdella Nodularia

ja Aphanizomenon -sinilevät olivat yleisiä, kun taas rannikoiden
läheisyydessä ja Saaristomerellä Aphanizomenon vallitsi. Suo
menlahdella heinäkuun 20. päivän jälkeen tuulet hajottivat sinile
vien pintalautat ja sekoittivat ne pintavesikerrokseen.

Varsinaisen Itämeren sinileväkukinnat olivat runsaimmillaan
10-15. heinäkuuta. Ne alkoivat taantua heinäkuun lopussa,
vaikka paikallisia pintalauttoja havaittiin Gotlannin itäpuolella aina
elokuun puoliväliin asti.

Heinäkuun loppupuolella havaittiin myös laajoja yhtenäisiä sinile
väkukintoja Selkämerellä. Selkämeren kukinnat olivat Pohjanlah
della tavattaviksi kukinnoiksi harvinaisen laajoja. Ne saavuttivat

laajimman ulottuvuutensa heinä-elokuun vaihteessa ja jatkuivat
elokuun puoliväliin asti. Selkämeren kukinnat koostuivat pääosin
Nodu/aria-sinilevälajista.

Talven laajin jäätilanne 177 000 km2 oli maaliskuun 16. päivänä

Ojäätä

LÄHDE: JOUNI VAINIO I MIL

odis Terra
01.07.2005 31.07.:
MAX

Chlorophyll-a
mg/m3

f.

Kiintojään suurin paksuus Perämerellä oli 45—70 cm, Selkämerellä
40—45 cm, Saaristomerellä 25—30 cm, Suomenlahden länsiosassa 40
cm ja Suomenlahden itäosassa 45—55 cm. Ulapan jään paksuus
Perämerellä oli 20—45 cm, Selkämerellä 5—20 cm, Suomenlahden
länsiosassa 5—15 cm ja Suomenlahden itäosassa 20—40 cm.



Vuonna 2005 sinileväkukintojen voimakkuus Suomen merialueil

la oli vuoden 2004 tasolla. Vuodet olivat kuitenkin hyvin erilaisia.

Vuonna 2004 sinilevien määrä alkoi kasvaa vasta heinäkuun

puolivälissä epävakaisen alkukesän vuoksi ja laajimmat pintalau

tat havaittiin vasta elokuun alkupuolella. Vuonna 2005 laajimmat

kukinnat tavattiin varsinaisella Itämerellä jo heinäkuun alkupuo

lella ja Suomenlahdellakin heti heinäkuun puolenvälin jälkeen.

Kaunis ja tyyni sää kesäkuun lopulta heinäkuun puoliväliin mah

dollisti sinileväkukintojen pintaan nousun toisin kuin valjuksi

koefiuna sinileväkesänä 2004.
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Jäätalvi 2004/2005 oli keskimääräistä lyhyempi

Jäätyminen Perämeren pohjoisosassa alkoi marraskuun puolivä

lissä, noin viikon keskimääräistä myöhemmin ja Perämeren ete

läosassa marraskuun loppupuolella normaaliin aikaan. Samaan
aikaan alkoi jäätä muodostua myös Selkämerelle, Saaristomerel

le ja Suomenlahden länsiosaan noin kuukauden keskimääräistä

aiemmin ja Suomenlahden itäosaan noin kaksi viikkoa keskimää

räistä aiemmin.

Joulukuun alkupuolella sää muuttui lauhaksi ja jäätilanne taantui.

Selkämeren eteläosan, Saaristomeren ja Suomenlahden keski-

ja länsiosan saaristossa ohut jää suli suurelta osin joulukuun

aikana. Perämeren pohjoisosassa jää pysyi Kemi kahden ja

Oulu yhden pohjoispuolella.

Tammikuu oli lauha aivan kuun loppupuolelle saakka, jolloin

kylmä sää kasvatti jääpeiteifä. Helmikuu alkoi lauhana ja jäätilan
ne taantui. Perämerellä jäät pakkautuivat Kemi yhden ja Oulu
yhden sisäpuolelle. Helmikuun puolivälissä sää kylmeni jälleen ja
jäätä muodostui kaikille merialueille. Perämeri peittyi kauttaal
taan jäähän helmikuun 24. päivänä yli kuukauden keskimääräistä

myöhemmin.

Maaliskuun alkupuoli oli kylmä ja jäätä muodostui lisää. Talven laa

jin jäätilanne saavutettiin maaliskuun 16. päivänä, 1 77 000 km2.
Perämeri oli silloin kauttaaltaan jäässä ja Selkämerellä oli osit
tain avointa Finngrundetilta pohjoiseen Sundsvallin edustalle.
Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Suomenlahti olivat jään peitossa.

Pohjoisella Itämerellä jään raja kulki Söderarm - Bogskär - Tah
kuna linjalla ja Riianlahti oli jäässä. Vähän tämän jälkeen alkoi
jäätilanne taantua.

Jäät lähtivät Pohjois-Itämereltä maaliskuun loppupuolella noin

viikon keskimääräistä aiemmin sekä Selkämereltä, Saaristome
reltä ja Suomenlahdelta huhtikuun loppupuolella keskimääräi

Jäätalven kesto jäi kaikilla merialueilla keskimääräistä lyhyem
mäksi, Perämerellä noin 2 viikkoa ja Pohjois-Itämerellä noin
viikon. Saaristomerellä sekä Selkämeren ja Suomenlahden saa
ristossa jäätalven kesto oli hieman keskimääräistä lyhyempi ja

Selkämeren sekä Suomenlahden ulappa-alueilla noin kuukau

den keskimääräistä lyhyempi.

seen aikaan. Perämeri vapautui jäistä toukokuun loppupuolella

hieman keskimääräistä aiemmin.
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Menen dynamiikka ja meren ja ilmakehän
vuorovaikutus

Vuoden 2005 dramaattisin merellinen tapahtuma oli tammikuun
9. päivän tulva Suomenlahdella. Sen saapumisesta saatiin viittei

tä jo pari päivää aikaisemmin. Meteorologisesti lähestyvä talvi-

myrsky oli verrattavissa kuukautta aikaisempaan, mutta aallokko

ja vedenkorkeusmallit niin Suomessa kuin muissa Itämeren

maissa ennustivat jotain poikkeuksellista tapahtuvaksi.

Vedenkorkeusmallit eivät kuitenkaan antaneet yhdenmukaista

ennustetta veden nousemisesta. Niiden läpikäyminen antoi kui
tenkin riittävän varmuuden, joten Merentutkimuslaitos antoi his
toriansa ensimmäisen aallokko- ja tulvavaroituksen perjantai-

iltapäivällä 7.1.2005.

Talvi myrsky aiheutti suuria vahinkoja Tanskassa ja Etelä-Ruotsis

sa. Voimakkaimmat tuulet eivät kuitenkaan osuneet Suomeen,
joten aallonkorkeuden uusia ennätyksiä ei mitattu. Pohjoisen
Itämeren aaltopoijun kohdalla havaittiin 7,2 metrin merkitsevä
aallonkorkeus, mutta sen eteläpuolella aaltomallit ennustivat yli
70 metrin aallonkorkeutta.

Suomenlahden tulva osoitti, että tulvan aiheuttamien aineellisten

Sedimentaatiosuppilon vahinkojen huomattava vähentäminen on mahdollista ja kannat

mereen asettaminen. tavaa, mikäli varoitusjärjestelmä olisi olemassa. Tällä kertaa

Ensiksi lasketaan paino, onnistuneen varoituksen avulla väItettiin suuret vahingot. Se olisi

jolla mereen laskettava kuitenkin voinut jäädä antamatta, sillä merellisten luonnonkatas
trofien varalta ei ole jatkuvaa seurantaa varsinkaan viikonloppuisedimentaatiosuppilo
sin

ankkuroidaan pohjaan.
Suppi/on laskemisen
jälkeen se saadaan
nostepallosarjalla Meren sisa iset prosessit
jäämään halutulle SEDIMENTTITUTKIMUKSET

syvyydelle. Viimeisenä Sedimentin huokosvesien nitraattiprofiilit viittaavat raudan ja
mereen lasketaan mangaanin reaktioihin hiilen, typen sekä rikin kanssa. Vuonna

ODAS-poiju, jossa on 2005 käsiteltiin aiempien vuosien tuloksia, ja typen reaktioiden

tutkaheijastin ja vilkku. kvantifioimiseksi muodostettiin kymmenen reaktiokaavan joukko

Sedimentaatiosuppilo on (tasapainomalli). Näistä pääteltiin kunkin reaktion esiintyvyys

meressä muutama sedimentin pintakerroksessa itäisellä Suomenlahdella. Puuttuvi
en havaintojen takia mallin soveltaminen laajemmalle alueelle eikuukauden. . . .

viela ole mahdollista. Typen poistuman arviointia vaikeuttaa lisak
si muutokset raudan ja mangaanin vuosikierrossa, joiden seivit
tämistä jatketaan vuoden 2006 aikana.

Merenpohjan happiolosuhteiden muutokset aiheuttavat muutok
sia pohjasedimenttien fosforin varastointikykyyn. Erilaisissa ym
päristöolosuhteissa tapahtuvaa fosforin sitoutumista ja vapautu
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mista pohjasedimenteistä käsittelevää tutkimusta jatkettiin vuon
na 2005. Pääosa tästä tutkimuksesta liittyy Suomen Akatemian
BIREME -hankkeeseen SEGUE-R Siinä saatiin valmiiksi kahte
na edellisenä vuonna kerättyjen sedimenifinäytteiden kemialliset
määritykset, tarkistettiin tulokset ja aloitettiin tulosten käsittely
raportointia varten.

1
Sedimenttinäytteen
jakaminen siivutuslait
teella näytepurkkeihin.

Pohjanläheisen vesi
näytteen ottamista
sarjanoutimella Aran
dan takakannella.

Hankkeessa saatiin toimimaan fosforin fraktiointimenetelmä, jolla
voidaan jaotella sedimentin sisältämä fosfori kuuteen eri osa-
alueeseen. Sen avulla on saatu arvokasta uutta tietoa sedimentin
fosforivarastosta, sen muuttumisesta sedimentin syvyysprofiilissa
sekä etenkin fosforivarastojen alueellisesta vaihtelusta. Saaristo
mereltä ja Suomenlahdelta kerättyjen 18 näyteaseman sediment
tien fosforivarastoja on analysoitu ja niissä on havaittu selkeitä
alueellisia vaihteluja. Lisäksi erot ympäristöolosuhteissa ja sedi
mentin tyypissä näkyvät sedimentin fosforin jakaantumisessa.
Näiden tietojen avulla voidaan päätellä, miltä merialueilta alkaa
ensiksi vapautua pohjasta veteen fosforia ja selvittää sisäiseen
kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä. Hankkeen tuloksia raportoi
daan vuoden 2006 kuluessa BIREME -ohjelman päättyessä.

NODULARIINI-MYRKKY EI RIKASTU ULAPAN RAVINTOVERKOSSA

Syanobakteerimyrkky nodulariinia on aiemmin havaittu erityisesti
pohjaeläimissä sekä niitä ravintonaan käyttävissä kampeloissa.
Vuonna 2005 valmistui tutkimus, jossa havaittiin myös avomeren
eläinplanktonin sisältävän sinilevien tuottamaa nodulariinia. Eri
tyisesti useat hankajalkais- ja vesikirppulajit, jotka käyttävät pää-

asiallisesti kasviplanktonia ravintonaan, sisälsivät nodulariinia
sinileväkukintojen aikaan.

Nodulariini ei kuitenkaan näyttäisi rikastuvan ulapan ravintover
koissa ympäristömyrkkyjen tapaan. Mitatut nodulariinipitoisuudet
pienenivät siirryttäessä kuluttajaportaalta toiselle. Tätä havaintoa
tukivat myös kokeelliset työt, joissa tutkittiin nodulariinin siirty
mistä eläinplanktonin kautta kalanpoikasiin ja mysidiäyriäisiin.
Koska nodulariini on kuitenkin voimakas myrkky, pienetkin pitoi
suudet voivat haitata planktoneliöiden ja erityisesti niitä ravinto
naan käyttävien kalojen kasvua.



Tutkimusalus Muikku
nähtynä Arandan nosturin
koukun läpi.

Hankkeen laboratoriotutkimuksissa
sinileväkukintojen havaittiin haittaa-
van kalanpoikasten kasvua. Tämä
johtuu kalojen ravinnossaan saamista
syano-bakteerimyrkyistä ja mahdolli
sesti myös kalojen tavinnonhankinnan

vaikeutumisesta sinilevää sisältävässä
sameassa vedessä.

Heinä-elokuussa vuosina 2003, 2004
ja 2005 Aranda ja Muikku tutkivat
yhdessä koko ulappaekosysteemin
rakennetta mikrobeista kaloihin asti.
Näissä Itämeren oloissa uraauurtavis
sa tutkimuksissa eläinplanktontuotan
non havaittiin olevan heikointa run
saimmin sinileviä sisältävillä alueilla.
Kalojen ei kuitenkaan havaittu välttä
vän sinileväkukinta-alueita.

Hankkeessa tehtiin myös kyselytutki
mus, jolla selvitettiin Suomen ranni
kon ammattikalastajien näkemystä
sinilevien vaikutuksista heidän elinkei
noonsa. Suurin osa kyselyyn vastan
neista kalastajista sekä Suomenlah
della että Pohjanlahdella koki kukinto
jen haitanneen heidän kalastustaan.
Sinileväkukinnat ovat vähentäneet
verkoilla ja muilla seisovilla pyydyksil
lä kalastavien kalastajien tuloja. Tämä

johtuu muun muassa verkkojen Iimoit
tumisesta, joka pienentää saaliita ja
lyhentää niiden vedessäpitoaikaa.

Hankkeen tutkimusten perusteella
voidaan todeta, että lisääntyvistä
sinileväkukinnoista on haittaa sekä
Itämeren kaloille että niistä elantonsa
saaville kalastajille.

Kysymys: “Ovatko sinileväkukinnat vaikutta
neet millään tavalla teidän kalastusmenetel
miinne, kalansaaliiseen tai kalastuksesta
saatuun ansiotuloon?”

O kyllä
O ei

Itämeren merijäässä elää monimuotoinen eliöyhteisö. Jään sisäl
lä sijaitsevissa pienissä suolaliuoskanavissa elävät eliöyhteisöt
osallistuvat meren ravinne- ja hiilenkiertoihin ja muuttavat meri-
jään aktiiviseksi rajapinnaksi meren ja ilmakehän välillä.

Itämeren merijään eliäyhteisöt muistuttavat polaarimerillä tavatta
via merijääyhteisöjä: piilevät ovat vallitseva leväryhmä ja muita
leväryhmiä ovat pienet siimalliset levät sekä panssarisiimalevät.
Toisenvaraisista eliöistä tärkeimpiä ovat bakteerit, erilaiset suma
eliöt, ripsieläimet ja rataseläimet

Merentutkimuslaitoksessa vuonna 2005 tehdyssä väitöskirjassa
selviteifuin merijään ravintoverkon rakennetta ja toimintaa erityi

Jäänäytteenottoa Pohjanlahdella jään
eliöstöä ja biogeokemiaa käsittelevää
tutkimusta varten.

sesti Suomenlahden kiintojäässä. Sen tulosten perusteella Itä
meren merijää on erittäin nopeasti muuttuva elinympäristö, jossa
vuorovaikutukset jään biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten
ominaisuuksien välillä määräävät jään eliöyhteisöjen sukkessiota
ja ravintoverkon toimintaa. Suomen lounaisrannikon kiintojään
eliöyhteisöjen vuodenaikainen kehitys muistuttaa Pohjanlahdella
tapahtuvaa. Erona on kuitenkin Suomen lounaisrannikon aikai
sempi jään kevätkukinnan ajoitus sekä pienemmän levämaksi
min esiintyminen jo tammikuussa, jolloin valoa on vain vähän.

Valon määrä ja rqvinteiden saatavuus ovat keskeisiä Itämeren
merijään leväyhteisöjen sukkessiossa. Ne ovat myös kasvua
rajoiffavia tekijöitä. Sen sijaan bakteerien kasvua rajoittavat jää-
talven eri vaiheissa joko fosforin tai orgaanisen hiilen määrä.
Merijään bakteerit kykenevät sopeutumaan vapaassa vedessä
eläviä bakteereita paremmin elinympäristössään esiintyvään
suolapitoisuuden vaihteluun. Itämeren merijään bakteerilajisto
muistuttaa napa-alueiden, erityisesti arktisesta merijäästä tavat
tavaa bakteerilajistoa.

Sinilevätutkimukset Itämerellä

suuteen, vertailla syanobakteerilajien
biologiaa sekä selvittää niiden vaiku
tuksia eläinplanktoniin ja taloudelli
sesti arvokkaisiin kaloihin.

Meretutkimuslaitoksen vetämässä
tutkimuskonsortio CYBERissä yhdistet
tiin ensi kertaa Merentutkimuslaitok
sen, Helsingin yliopiston, Suomen
ympäristökeskuksen ja Riista- ja kala
talouden tutkimuslaitoksen tutkimus-
ryhmät selvittämään syanobakteerien
eli sinilevien vaikutuksia Itämeren
ekosysteemiin. Konsortion päätavoit
teina oli tutkia rehevöitymisen vaiku
tuksia syanobakteerien monimuotoi
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Merentutkimuslaitoksen ja Ilmatieteen
laitoksen yhteinen Dynamicum-toimitalo
luovutettiin laitosten käyttöön syyskuun
alussa 2005. Molemmilla laitoksilla on
Dynamicumissa niin omia kuin yhteisiä
tiloja.

Laitosten yhteisestä muutosta järjestet
tiin keväälllä tarjouskilpailu, jonka voitti

muuttoliike Niemi. Muuton valmistelu
oli kuitenkin jo aloitettu vuoden 2005
alussa, jolloin konsultiksi palkattiin
Henrik Hårdh Consulting. Dynamicum
kalustettiin uusilla kalusteilla jo ennen
varsinaista muuttoa. Syyskuun puoles
savälissä muutettiin kaikki toimistohuo
neet neljässä päivässä, ja työt alkoivat
Dynamicumissa maanantaina 19.9. Sen
jälkeen muutettiin laboratoriot, työpaja
ja viimeisenä kirjastot.

Muuton alussa oli hieman ongelmia
rakennukseen tulevien kulkukäytävien
tukkeutuessa, mutta yleisesti kaikki
sujui hyvin. Varsinkin kun otetaan huo
mioon, että kyseessä oli yksi koko maan
suurimmista muutoista.

Merentutkimuslaitoksen henkilökunta
on ollut erittäin tyytyväinen uusiin
tiloihinsa. Etenkin kun se on jo suunnit
teluvaiheessa päässyt vaikuttamaan
tila- ja työskentelyratkaisuihin. Varsin
kin laboratorioiden ja pajan toteutuksis
sa näkyy Merentutkimuslaitoksen henki
lökunnan erikoisosaaminen, sillä mo
lemmissa tiloissa on miellyttävää ja
turvallista työskennellä. Harva työnteki
jä pääsee työurallaan muuttamaan
nykyaikaisiin ja laadukkaasti tehtyihin
tiloihin.
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Helikopterin avulla on mahdollista
perustaa mitta usasema ajelehtivalle
jäälautalle.

Tutkimusjäänm urtaja Pola rstern
kiinnitettynä Weddellinmeren jää-
kenttään.

Giobaali muutos

Merentutkimuslaitokselta osallistui nelihenkinen retkikunta kan
sainväliseen ISPOL -jäätutkimusleiriin Etelämantereella. Monitie
teellisellä tutkimuksella kerättiin tietoa siitä, miten kylmät eteläi
set meri- ja merijääalueet vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Meri-
jäällä on lisäksi tärkeä merkitys eteläisen pallonpuoliskon rikkaa
seen eliöstöön.

Tutkimusmatka toteutettiin saksalaisella tutkimusjäänmurtaja
Polarsternillä, ja siihen osallistui 57 tutkijaa 1 1 eri maasta. Jää-
leirin ajan 27.11.2004-2.1.2005 laiva oli kiinnitettynä ajelehti
vaan jäälauttaan Weddellinmerellä (68°S, 55°W). Havaintoja
tehtiin jäiden liikkeistä ja sulamisesta sekä ilmakehän, jään ja
meren välisestä energianvaihdosta. Lisäksi testaifuin jään pak
suuden mittaamista eri satelliittimittausmenetelmillä.

Merentutkimuslaitoksen ryhmä osallistui merijäiden liikettä kos
keviin tutkimuksiin sekä teki meren, merijään ja ilmakehän fysi
kaalista vuorovaikutusta koskevia mittauksia. Jään liikkeiden
tutkimuksessa asetettiin Weddellinmeren jäälautoille havainto
poijuja, joiden avulla seurattiin niiden ajelehtimista ja jääkentän
laaja-alaista muodonmuutosta.

Poijut lähettivät tietoa jäiden liikkeistä ja ilmanpaineesta koko
vuoden aina joulukuuhun 2005 saakka. Merentutkimuslaitoksen
tietorekistereiden ohella havainnot lähetettiin reaaliaikaiseen
maailmanlaajuiseen ilmatieteelliseen WMO/GTS -havaintoverk
koon. Merentutkimuslaitoksen tutkimusryhmän keskeisenä työnä
oli mitata ja havainnoida lyhytaaltoista sekä pitkäaaltoista sätei
lyä jään ja lumen pinnassa sekä sen heijastuvuuden kehitystä
eteläisen kesän aikana. Lisäksi mitattiin ilmakehän ja jään väli
sen kokonaisenergiataseen määrittämiseksi jään ja ilmakehän

välistä turbulenttista lämmön ja vesihöyryn vaihtoa kuten myös
jään kitkakerrointa tuulikenttään nähden. ISPOL -tutkimuksen
tuloksia koskeva kansainvälinen työryhmäkokous pidettiin maa
liskuussa 2006 Suomessa.

Merenkulun palvelut

Jäätalvi 2004/2005 jäi tilastoihin keskimääräisenä, mutta se oli
merenkulun kannalta helppo. Merentutkimuslaitoksen jääpalvelu
toimitti talven aikana satelliittikuvia niin suomalaisten kuin ruotsa
laistenkin jäänmurtajien käyttöön. Jääpalvelun tehokkuus ja luo
tettavuus oli niin hyvä, sekä toimitetut kuvat niin tarkkoja, että
ruotsalaiset jäänmurtajat ilmoittivat syksyllä luopuvansa helikop
tereiden käytöstä jäätiedustelussa. Suomalaiset olivat tehneet
vastaavan päätöksen jo vuosia aikaisemmin.

Merentutkimuslaitoksen jääpalvelun laadukkuus oli myös syynä
siihen, että ruotsalaiset siirtyivät ostamaan jää- ja sääpalvelut
suomalaisilta talvella 2005/2006. Tämä sopimus yhdessä suo
malaisen jäänmurtopuolen palvelusopimusten kanssa mahdollisti
sen, että jääkartta ja jäätiedotus ovat nyt kaikkien saatavilla Me
rentutkimuslaitoksen Itämeri Nyt -sivuilla.

Jääpalvelun asiantuntijat osallistuivat vuoden 2005 aikana sekä
kansallisiin että kansainvälisiin jäätietopalvelujen ja -järjestelmien
kehittämiseen. Merentutkimuslaitos osallistui kolmivuotiseen EU
rahoitteiseen PAPA -hankkeeseen Itämeren reaaliaikaisen meri-
tieteellisen havainto- ja tiedotusjärjestelmän kehittämiseksi.
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Mta Arandan 1 7. toimintavuosi, vuosi 2005, koostui 1 1 tieteelli

sestä tutkimusmatkasta. Lisäksi laadun ja laivan esittelyn mer

keissä merelle lähdettiin kolmesti. Arandan matkat keskittyivät

vuonna 2005 ainoastaan Itämeren alueelle. Vuoden aikana to
teutuneita laivapäiviä oli yhteensä 1 21 ja havaintoasemia 384.

Arandalla tehtyjä henkilötyöpäiviä oli yhteensä 2045.

Arandalla järjestettiin avoimien ovien päivä sunnuntaina 3.4.

suurelle yleisölle ja maanantaina 4.4. koululaisryhmille. Ensim

mäisen päivän aikana Arandaan tutustui noin 1 900 vierasta, ja

koululaisia laivalla kävi noin 260. Toukokuussa Arandalla järjes

tettiin tiedotusristeily, jolle osallistui yli 20 tiedotusvälineiden

edustajaa. Heille esiteltiin Arandan ja Merentutkimuslaitoksen

toimintaa sekä kerrottiin Itämeren tilasta.

Vuosittaisilla HELCOMin kolmella COMBINE -seurantamatkalla

talvella, alku- ja loppukesällä tutkittiin Itämeren tilaa selvittämällä

meren hydrografiaa (saliniteetti, happi, pH, rikkivety ja alkalini

teetti), ravinnetilannetta sekä biologisia tekijöitä (eläinplankton,

kasviplankton ja pohjaeläimet) ja niiden välisiä suhteita. Matkat

kattoivat koko Itämeren alueen, ja ne ovat tärkeitä Itämeren tilan

seuraamiseksi pitkällä aikavälillä. Seurantamatkoilla oli mukana

myös muita tutkimusryhmiä, joiden saamat tulokset täydentävät

seurantatutkimu ksissa saatua perustietoa. Lisäksi matkoilla

otetaan näytteitä muiden laitoksien tutkimuksiin, josta esimerkki

nä voidaan mainita näytteiden kerääminen Itämeren radioaktiivi

suusseurantaan (HELCOM-MORS, Säteilyturvakeskus).

Maaliskuussa Aranda suuntasi keulansa kahdeksi viikoksi meri
jäätutkimuksiin Perämerelle. Matkan aikana testattiin uuden

CryoSat -satelliitin miffalaiffeita, joilla voidaan mitata merijään ja
jäätiköiden massaa ja niiden ajallisia vaihteluita. Lisäksi CryoSa

tin mittaustiedoista voidaan arvioida jään paksuusjakaumaa.

Nämä tutkimukset tulevat olemaan tärkeä osa ilmastonmuutos

tutkimuksia. Suurimmat mitatut jäävallit olivat jopa 20 metrin

paksuisia. Näiden tutkimuksien tarkoituksena on auttaa kauppa-
laivastoa ja jäänmurtajia välttämään suuria jäävalleja, ja siten

nopeuttaa niiden jäissä kulkua ja vähentää laivojen jäihin kiinni

juuttumisriskiä.

Itämeren hiilidioksiditaseen tutkimus jatkui edelleen vuonna
2005 sekä touko- että elokuussa. Tutkimukset kohdistuivat me
ren rooliin kasvihuonekaasuna tunnetun hiilidioksidin nieluna ja!
tai lähteenä sekä hiilidioksidipitoisuuksien vuodenaikais- ja vuo

rokausivaihteluihin. Arandan matkan aikana kerättiin aineistoa

ilmakehän ja meren välisen hiilidioksidin vaihtoon vaikuttavien

tekijöiden sekä meren happamuusasteen (pH), alkaliniteetin ja
suolapitoisuuden suhteen tutkimiseksi.

Toukokuun matkan aikana laskettiin aaltopoiju Helsingin edustal

le ja toinen pohjoiselle Itämerelle sekä sedimenifitrappi Suo

menlahden suulle. Elokuussa puolestaan tehtiin aaltopoijujen

huoltotoimenpiteitä.

CTD -vertailumatkat järjestettiin touko- ja lokakuussa. Touko

kuussa vertailu suoritettiin hiilidioksiditutkimusmatkan yhteydes

sä. CTD -matkan painopiste on CTD -luotaimen vertailumittauk

sissa. CTD -luotain on eräs Merentutkimuslaitoksen tärkeimmis

tä havaintolaitteista, sillä mitataan suolaisuutta, lämpötilaa ja

painetta.

Heinäkuun alussa Arandan viikon kestäneellä matkalla paneu

duttiin Suomenlahden suulla ekosysteemimallin jatkokehittämi

seen kartoittamalla sinileväkukintojen fysikaalis-kemiallisia kas

vuedellytyksiä. Näin varmennetaan todellisilla mittauksilla mallien

tuottamia ennusteita. Tulevaisuudessa parantuvilla ekosysteemi

malleilla on mahdollista ennustaa entistä tarkemmin leväkukinto

jen kehitystä kesän sään vaihteluiden myötä.

Heinäkuussa järjestettiin CYANO ja TROFIA -matkat viimevuo

den tapaan. Niillä tutkittiin sinileväkukintojen syntyyn ja kestoon

vaikuttavia kemiallisia ja fysikaalisia tekijöitä. Lisäksi niillä selvi

teihin, miten sinhleväkukinnat, veden lämpötila- ja suolakerrostu

neisuus vaikuttavat kasvi- ja eläinplanktonin määriin ja tuotan
toon ja siten pelagisten kalojen (silakka, kilohaili ja kolmipiikit)

sijoittu miseen vesipatsaassa.

TROFIA -matka järjestettiin Merentutkimuslaitoksen, SYKEn,

Helsingin yliopiston ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen

yhteistyönä. Kyseessä oli kolmas Arandan ja Muikun yhteinen

tutkimusmatka, jonka aikana vapaan veden ekosysteemin raken
netta tutkitaan aina planktonista kaloihin saakka.

Mitään suurempia korjauksia ei vuonna 2005 Arandalla tehty,
mutta Arandan peruskorjauksen suunnittelu aloitettiin.

Matkojen yksityiskohtaiset raportit ovat luettavissa Merentutkimus
laitoksen Aranda-sivuilta: www.aranda.fi.



FINNARP 2004 -retkikunta teki
23.1 1 .2004-1 6.2.2005 tutkimus- ja
huoltomatkan läntiselle Kuningatar
Maudin maalle Suomen tutkimusasema
Ahoalle ja kenttämatkoja aina 200 km
etäisyydelle asemasta. FINNARP -retki
kunnan työsuunnitelma ja rahtien kulje
tusjärjestys oli suunniteltu siten, että
säässä tapahtuvat muutokset eivät
estäneet töiden aloittamista. Kaikki
rahtilennot Aboalle saatiin hoidettua
hyvin, ja työt asemalla päästiin aloitta
maan suunnitelmien mukaan.

Retkikunta toteutti kahden eri tutkimus-
projektin työsuunnitelmat. Ilmatieteen
laitoksen projektin Etelämantereen
aerosolien lähteet, muuntuminen ja
ominaispiirteet sekä Helsingin yliopiston
Fysikaalisten tieteiden laitoksen Geofy
siikan osaston Lumi ja jää Etelämante
teella -projektityöt. Retkikunta huolehti
myös Geodeettisen laitoksen vuoden
kestäneiden GPS -automaattimittausten
datakorttien palautuksen Suomeen ja
seuraavan vuoden mittauskampanjan
aloituksen. Retkikunta asensi Aboalle
kolme tuuliturbiinia edellisten lisäksi.
Lisäksi Aboan automaattinen sääasema
huollettiin.

Kokonaisuudessaan tutkimusretkikunta
onnistui tavoitteessaan. Kaikki tutki
mussuunnitelmat pystyttiin toteutta
maan ja asennustyöt tehtyä, vaikka

Suomen Etelämanner-tutkimusretkikunta FINNARP 2004
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Finnarpin kenttämatkat Kuningatar Maudin maalla toteutetaan
pääosin moottorikelkoilla. Niillä retkikuntalaiset kuljettavat niin
tutkimuslaitteensa kuin lumitasangolla yöpymiseen tarvittavat teltat
ja muonan.
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kauden aikana riehui kolme navak
kaa myrskyä. Retkikunnan erin
omaiseen lopputulokseen vaikutti
myös hyvä ennakkovalmistautumi
nen sekä onnistuneet henkilövalin
nat.

Marraskuussa 2005 Aboalle lähti
neljän hengen huoltoretkikunta.
Sen tehtävänä oli huoltaa sääase
ma ja ympärivuotiset energiajärjes
telmät. Lisäksi retkikuntaan osallis
tui yksi tutkija Geodeettiselta
laitokselta, joka toteutti mittaus
kampanjan Aboalla sekä Kuninga
tar Maudin maalla sijaitsevilla
Norjan IrolI, Etelä-Afrikan tasaval
lan SANAE IV ja Venäjän Novola
zarevskaya -tutkimusasemalla.
Huoltoretkikunta palasi takaisin
Suomeen helmikuussa 2006.

Kuljetusyhteistyö Kuningatar
Maudin maalla toimivien
valtioiden välillä

Kuningatar Maudin Maalla toimii yksitoista
valtiota, joilla on alueella joko oma tutki
musasema, tai ne tekevät tutkimuksia mui
den maiden asemilta käsin, Kun retkikuntien
lentokuljetukset alueella alkoivat vuonna
2001, aloitettiin yhteistyöprojekti DROMLAN
(Dronning Maud Land Air Network) koordi
noimaan lentokuljetuksia.

DROMLANin tehtäviin kuuluu:

järjestää mannertenvälisiä retkikunta
lentoja Etelä-Afrikan Kapkaupungin ja Ku
ningatar Maudin Maan välillä.

järjestää feeder-lentoja Kuningatar
Maudin Maalla

• ylläpitää ja kehittää Venäjän Novolaza
revskayan (Novo) ja Norjan Troll asemien
kiitoratoja ja muuta lentomatkustukseen
liittyvää infrastruktuuria. Näille kentille
pyritään järjestämään turvalliset majoitus-,
muonitus- ja saniteettitilat. Lisääntynyt
lentorahti tarvitsee rahdinkäsittelyyn laittei
ta ja varastotiloja.

O kehittää lentoturvallisuutta edistämällä
erilaisia hankkeita, kuten lentosääpalvelua
ilmailuennusteineen, lentoseurantaa, etsin
tä- ja pelastuspalvelua yms.

Perinteinen pohjoismaiden välinen laivakul
jetusyhteistyö, joka alkoi jo vuonna 1988, loi
perustan nykyisille monikansallisille laiva
kuljetuksille. Myös niitä DROMLAN nykyään
koordinoi.

Q

Lumi- ja jäätutkimusryhmä mittasi useita eri muuttujia
pintalumesta 5 kilometrin välein 350 kilometrin matkalta
Weddellinmeren rannikolta aina sisämaan vuoristoon
saakka. Takimmaisessa kuvassa tutkijat poraavat näytettä
jääjärvestä.
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Arandan maaliskuinen jäämatka oli osa
ESAn uuden CryoSat -satelliitin kalib
rointia ja sen mittalaitteiden luotetta
vuuden arviointia. Jäämatkalla kansain
välinen tutkimusryhmä keräsi tietoa
Perämeren jään paksuudesta, liikkeestä
ja muodon muutoksista samaan aikaan,
kun satelliittiin asennettavilla tutkalait
teilla tehtiin koekuvauksia lentokonees
ta. Lisäksi matkalla tehtiin tutkimuksia
laivojen jäissä kulkemisen helpottami
seksi.

Arandan tutkijaryhmät perustivat jää-
aseman Hailuodon ja Raahen väliselle
merialueelle Perämerelle. Tutkimusmat
kan aluksi jääolot olivat hankalat, ja
Aranda pystyi etenemään jäissä vain
muutaman solmun nopeudella. Suurim
mat mitatut jäävallit olivat jopa 20
metrin paksuisia.

Tutkimusmatkan tärkeimmät päivät
olivat 13. - 14. maaliskuuta, jolloin
saksalainen tutkimuslentokone teki
tutkamittauksia uudella ASIRAS -instru
mentilla jääaseman mittauslinjoja pit
kin. Samanaikaisesti lentokonemittauk
sien kanssa tehtiin elektromagneettisia
mittauksia helikopterista käsin. Kaikki
mittaukset onnistuivat erinomaisesti, ja
tutkimusmatkalla saatiinkin ainutlaatui
sen laadukas havaintoaineisto myöhem
piä tutkimuksia varten.

Arandan jäämatka onnistui erinomaisesti

- 1.

Jään paksuusmittausta häyrysulattimella
Perämeren ahtojäillä. Tämä kenttätyä oli
tärkeä osa CryoSat -satelliitin
mittalaitteiden kalibrointihanketta.



23

Henkilöstö ja talous

Vuoden 2005 lopussa Merentutkimuslaitoksen henkilöstömäärä
oli 1 18. Lisäksi laitoksessa työskenteli stipendiaatteja, harjoitteli
joita ja opinnäytetyön tekijöitä sekä lisäksi Suomen rannikolla
sijaitsevissa havaintopaikoissa työskenteli sivutoimisia vedenkor
keus-, jää- ja lämpötilahavaitsijoita. Henkilötyövuosia vuoden
aikana kertyi 1 19. Määräaikaisten osuus henkilöstöstä on 33
prosenttia, ja heistä suurin osa työskentelee ulkopuolisella tutki
musrahoituksella.

Henkilöstön keski-ikä on 44,7 vuotta. Henkilöstöstä tutkijakoulu
tuksen saaneita (tohtorit ja lisensiaatit) on 25 prosenttia, korkea
koulututkinnon suorittaneita 38 prosenttia, muun tutkinnon suo
rittaneita 18 prosenttia sekä yleissivistävän koulutuksen saaneita
19 prosenttia. Koulutusindeksin tavoitearvo ylitettiin.

Työtyytyväisyyskyselyyn vastattuin edellisvuosia vilkkaammin.
Lisäksi tehtiin ensimmäistä kertaa uutta palkkausjärjestelmää
koskeva kysely, jonka tuloksia ei voida pitää edustavina vastaus
ten vähäisyyden vuoksi.

Työtyytyväisyys koheni hieman edellisvuoteen verrattuna ja sille
asetettu tavoitetaso ylitettiin. Edellisvuosien tapaan työn sisältö
ja haasteellisuus saivat parhaimmat arvosanat. Uusiin toimitiloi
hin muuttamisen vaikutus näkyi työtiloja ja työvälineitä koskevas
sa arviossa, joka selvästi parani. Työyhteisön avoimuus asioiden
valmistelussa ja päätöksenteossa arvioitiin edellisvuotta parem
maksi kuten myös laitoksen kuva työnantajana sekä arvojen
selkeys ja toteutuminen käytännössä. Palkkaukseen liittyvät
arviot paranivat hieman edellisvuodesta, joskin palkkaus oli edel
leenkin heikoimmaksi arvioitu osio kyselyssä.

Kirjasto ja tietopalvelu

Merentutkimuslaitoksen kirjasto ja tietopalvelu toimii kansallisen
ja kansainvälisen kirjastoverkon osana ja palvelee laitoksen hen
kilökunnan lisäksi myös ulkopuolisia tiedontarvitsijoita. Kirjaston
ja tietopalvelun tehtäviin kuuluvat myös laitoksen julkaisusarjo
jen, raporttisarja Meri ja väitöskirjasarja Contributions, toimitta
minen, painattaminen, jakelu ja myynti.

Vuoden 2005 aikana kirjaston voimavaroja suunnattiin Kumpulan
tilojen suunnitteluun ja valmistautumiseen syyskuun muuttoon.
Kumpulan tiloihin piti saada mahtumaan kaikki keskeinen aineis
to. Tämä edellytti julkaisujen karsimista kovalla kädellä. Poistoja

tehtiinkin vuoden aikana 103,5 hm, josta 25 hm lähetettiin Va
rastokirjastoon Kuopioon. Kaikkiaan kahden viime vuoden aika
na kirjaston kokoelmia on karsittu 166,85 hm:llä, josta vajaa
kolmannes on voitu siirtää Varastokirjastoon. Poistetusta aineis
tosta valtaosa on ollut kausijulkaisuja, mikä merkitsee noin 270
kausijulkaisunimekkeen lakkaamista.

Vuoden 2005 aikana luetteloitiin uutta aineistoa kirjaston kokoel
matietokantoihin 240 tietuetta. Kotilainoja annettiin 871 kpl,
joista 1 7 prosenttia talon ulkopuolisille asiakkaille. Kaukopalve
lun kautta lähti 313 tilausta, joista 18 prosenttia ulkomaille. Saa
puvista tilauksista 15 prosenttia tuli ulkomailta kokonaismäärän
ollessa 116 kpl. Vanhan, korteilla olevan kirja-aineiston takautu
va luettelointiurakka saatiin päätökseen. Vuoden 2005 aikana
kirjaston tietokantaan lisättiin 455 vanhan kirjan tiedot. Kaikkiaan
kolmen vuoden aikana on luetteloitu takautuvasti 5160 teosta,
joiden tiedot ovat nyt haettavissa laitoksen Internet-sivujen kaut
ta.

Sekä kirjastotilojen suunnittelua että kokoelmien karsimista ja
kehittämistä tehtiin yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kirjastovä
en kanssa. Yhteisen palvelutiskin ja päivystysvuorojen lisäksi
sovittiin päällekkäisten sarjojen säilyttämisestä ja poistamisesta
sekä lehtitilausten koordinoinnista. Synergiaa hyödynnettiin
myös yhteisen, yliopiston kopiokorteilla toimivan asiakaskopio
koneen hankkimisessa.

Talous

Vuonna 2005 Merentutkimuslaitoksen kokonaismenot olivat
10,5 miljoonaa euroa, josta erillinen Etelämanner-toimintaan
käytetty osuus oli 0,8 miljoonaa euroa. Varsinaiseen toimintaan
käytettiin 9,7 miljoonaa euroa, mistä Arandan menoihin kului
1,9 miljoonaa euroa, palkkausmenoihin 4,9 miljoonaa euroa,
vuokriin 0,7 miljoonaa euroa, muihin kulutusmenoihin 1,4 miljoo
naa euroa ja investointeihin 0,8 miljoonaa euroa.

Menojen kattamiseen käytettiin Merentutkimuslaitokselle osoitet
tua nettobudjetoitua budjettirahaa 8,9 miljoonaa euroa ja mak
sullisen toiminnan tuoffoja 0,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Meren
tutkimuslaitos sai EU-rahoitusta 0,3 miljoonaa euroa, muiden
valtion virastojen rahoitusta 0,9 miljoonaa euroa ja muita ulko
puolisen rahoituksen tuottoja 0,1 miljoonaa euroa.
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Merentutkimuslaitoksen tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot

11.2005—31.12.2005

295 977,39

879744,04 1175721,43

1.1.2004—31.12.2004

256 061,70
14000,00

1104077,94 1 374 139,64

Toiminnan kulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:

Ostot tilikauden aikana
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut
Valmistus omaan käyttöön
Poistot
Sisäiset kulut

790 303,62
4 934 396,37

722 178,93
2736 752,72

396 461,37

1101152,67
157 028,95

724 137,37
4 706 000,51

533 211,48
2332307,56

446 929,54
-30 160,33

1110935,13
90 690,34-10 838 274,63 -9 914 051,60

Jäämä 1 -9 662 553,20 -8 539 911,96

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 125,00 176,00
Rahoituskulut 51,42 176,42 -317,48 -141,48

Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot 34,80 34,80 1 687,49 1 687,49

Jäämä II -9 662 341,98 -8 538 365,95

Siirtotalouden tuotot ja kulut
Kulut:
Siirtotalouden kulut kotitalouksille 2 160,00 3 192,00
Muut siirtotal. kulut ulkomaille -2 160,00 4 230,92 -7 422,92

Jäämä III -9 664 501,98 -8 545 788,87

luotot veroista ja pakollisista maksuista
Perityt arvonlisäverot 31 706,08 40 533,25
Suoritetut arvonlisäverot -819 169,54 -787 463,46 -551 682,78 -511 149,53

lilikauden kulujäämä -70 451 965,44 -9 056 938,40



VASTAAVAA

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat

119 481,36
3 020,00

133 217,56 255 718,92

37152,37
4 052,00

104 222,56 145 426,93

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Ra kennel mat
Koneet ja laitteet
Kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet
Enn.maksut ja kesk.er. hank.

490 380,74
8915,79

6 798 762,79
349 409,72
23688,39

4 548,30

Käyttöomaisuusarvopaperit ja
muut pitkäaikaiset sijoitukset
Käyttöomaisuusarvopaperit 1227,77

VASTAITAVAA

527 338,34
10703,67

7506797,53
30208,47
11146,39

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

10955416,76
-3 638 368,16
9143430,94

-10451 965,44 6008514,10

10955416,76
-3263986,75
8682556,99

-9 056 938,40 7317048,60

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Tilivirastojen väliset tilitykset
Edelleen tilitettävät erät
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat

60541,65
765 324,14
111 734,85
108 182,12
947 060,09
816 723,28

52180,22
528 852,38
107 002,24
103 241,11
892 625,17

3507,19

Merentutkimuslaitoksen tase
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31.12 .2005 31.12 .2 004

7 675 705,73 8 086 194,40

1 227,77 1 227,77 1 227,77

Käyttöomaisuus- ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset yht. 7 932 652,42 8 232 849,10

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 55$ 367,73 367 603,20
Siirtosaamiset 285 425,24 368 445,90
Muut lyhytaikaiset saamiset 18 628,78 17 628,81
Ennakkomaksut 22 556,26 884 978,01 17 511,00 771 188,91

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat
Kassatilit 449,80 449,80 418,90 418,90

Vaihto- ja rahoitusomaisuus yht. 885 427,81 771 607,81

VASTAAVAA YHTEENSÄ 8818080,23

31.12.2005

9004 456,91

31.12 .2 004

2809566,13 168? 408,31

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 818 080,23 9004 456,91
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Med siktet mot nya vatten
Året 2005 inleddes under exceptionella omständigheter. Tsunamin som förorsakats av jordbävningen
1 Asien gay redan vid årsskiftet upphov till ett intensivt internationellt samarbete för att så fort som
möjligt utveckla ett tsunamivarningssystem. 1 hemiandet ledde det sällsynt höga vattenståndet med
översvämningar i Helsingfors och längs hela Finska viken 1 början av januari till at arbetet med att
utveckla eff varningssystem för naturkatastrofer inleddes.

Havsforskningsinstitutet fick mycket beröm från olika håll för den lyckade vaffenståndsprognosen
och hur informationen gick ut. Prognosen gjorde det möjligt för räddningsväsendet att förbereda sig
för situationen och sålunda kunde omfattande ekonomiska förluster undvikas. Detta var första gång
en i Havsforskningsinstitutets historia som en vattenstånds- och våghöjdsvarning riktad till myndighe
terna, media och medborgarna, utfärdades.

lnstitutets nya lokaliteter på kampusområdet i Gumtäkt blev färdiga enligt tidtabellen. Flyttningen till
Dynamicumhuset i september fordrade en jättearbetsinsats av personalen. Tack vare en grundlig
planering förlöpte allting bra. Republikens president, Tarja Halonen, förrättade den officiella invig
ningen av de nya lokaliteterna vid en solenn tillställning den 8 november. Unders hösten arrangera
des dessutom en gemensam tillställning för både Havsforskningsinstitutets och Meteorologiska
institutets samarbetspartners.

Under vårens lopp fortsaffe de redan länge förda diskussionerna med miljöministeriet, kommunika
tionsministeriet och Finlands miljöcentral och Havsforskningsinstitutet angående havsforskningens
ställning i den finska forskningsverksamheten samt samarbetet mellan institutet och miljöcentralen.

För aff eifektivera sin verksamhet har Havsforskningsinstitutet definierat de kompetensområden som
institutet förbinder sig aff bevara och utveckla. Kompetensområdena stöder institutets basverksam
het och säkrar härmed bevarandet av strategiska expertis och beredskap aff fungera i alla tänkbara
situationer.

År 2005 fullföljde institutet alla de resultatmål som kommunikationsministeriet uppställt, bland annat i
fråga om prognosverksamhet, tjänster och vetenskaplig publikationsverksamhet. För det goda resul
tatet får institutet tacka sin kunniga och inspirerade personal. Eff tack riktas också till institutets sam
arbetspartners för gott samarbete.

Havsforskningsinstitutets mångåriga överdirektör, professor Pentti Mälkki, gick 1 pension i början av
år 2005. Professor Matti Penttilä, kemiska avdelningens avdelningschef, var tillförordnad att sköta
överdirektörens uppgifter till och med slutet på juni. Själv inledde jag, som första kvinna, arbetet som
överdirektör för Havsforskningsinstitutet i början av juli, då jag återvände till mina röifer efter att ha
arbetat flera år med skyddet av havsmiljön vid miljöministeriets miljövårdsavdelning. De första sex
månaderna på institutet har varit synnerligen intressanta och givande. Det är fint afi få arbeta med en
inspirerad och yrkeskunnig personal.

—

EEVA-LIISA POUTANEN

Överdirektör

, 1 egentliga Östersjöns djupområden hade syret helt förbrukats,Svensk res u rn e och syresituationen var klart sämre än är 2004. Resultaten
Arandas expedition för uppföljning av Östersjöns tillstånd visade

- aff bofinarna under 80 meters djup i egentliga Östersjöns djupOstersjons tillstand 2005 områden helt saknade makroskopisk bottenfauna. 1 Boffniska
Den bottennära syresituationen i djupområdena i Finska viken viken hade vitmärlepopulationerna fortsaff ati minska medan
var fortfarande dålig under 2005. 1 boffendjurssamhällena kun- den Nondamerikanska havsborstmasken, som är en invandra
de heller ingen återhämtning observeras under det gångna året. rart, hade ökat betydligt i antal.
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1 Finska viken uppmättes rekordhöga nitrathalter i ytvaffnet i

januari. Orsaken står aff finna, deis i den synnerligen regniga

förvintern, dels 1 de exeptionella översvämningarna samband

med de västliga stormarna vid årsskiftet. Närsalthalterna 1

egentliga Östersjön var på samma nivå som år 2004. 1 Bottnis

ka viken kunde man, som vanligt, nte se några märkbara för

ändringar i närsalthalterna utsjön.

Årstidsväxlingarna 1 ytvattentemperaturen avvek inte år 2005

nämnvärt från de senaste årens medelvärden. Det boifennära

vaffnen var något kallare än medeltalet under sommaren, men

något varmare under våren och hösten.

Salthalten i det bottennära vattnet i Einska viken ökade radikalt 1

maj, då salt och syrefriff vatten från egentliga Östersjön trängde

in Finska viken. Salthalten i Finska viken var vid deifa tillfälle

högre än någonsin under de senaste tio åren. Under somma

rens lopp sjönk salthalten igen till normala värden i det boifen

nära vaffnet.

Den 9 januari drabbades Finska vikens kust av de hittills största

översvämningarna. Då uppmättes rekordhöga vaffenståndsvär

den längs hela Finska viken. 1 Fredrikshamn uppmättes +197

cm (tidigare rekord +166 cm, 6.12.1986), i Helsingfors +151

cm (+136 cm, 27.1.1990), 1 Hangö +132cm (+123 cm,

9.1.1975) och i Åbo +130cm (+127 cm1 9.1.1975). Det höga

vattenståndet varade också exceptionellt länge.

Under den första hälften av januari var sjögången krafiigare än

normalt i den norra delen av egentliga Östersjön. Årets högsta

våghöjd observerades i samband med översvämningsstormen i

Finska viken. Det högsta värdet för den signifikanta våghöjden

var då 7.2 meter i norra Östersjön och 3.4 meter utanför Hel

singfors.

Årets kraftigaste algblomningar observerades i den norra och

centrala delen av egentliga Östersjön, där sommaren 2005 var

en av de svåraste algsomrarna. 1 Finska viken var blågrönalg

blomningarna betydande. Dessutom observerades vidsträckta

blågrönalgblomningar i Boifenhavet.

lsvintern 2004/2005 var kortare än normalt. lsens utbredning

var däremot normal. Den 16 mars var den istäckta arealen som

störst, 1 77 000 km2. Då var Boifenviken, Ålands hav, Skär

gårdshavet och Finska viken helt istäckta, medan Boifenhavet

endast delvis var täckt av is.

Havsforskningsinstitutets verksamhet 2005
Den mest dramatiska händelsen under året var översvämningar

na 1 Finska viken den 9 januari. Vaffenstånd- och våghöjdsprog

noserna förutspådde redan två dagar tidigare att något excep

tionellt var på gång. Havsforskningsinstitutet utfärdade på fre

dag eftermiddag den 7 januari 2005, för första gången i sin

historia, en vaffenstånds- och våghöjdsvarning riktad till myndig

heterna, media och medborgarna.

Vinterstormen förorsakade stora skador i Danmark och södra

Sverige. De kraftigaste vindarna nådde inte ända till Finland.

Vågbojen i norra Östersjön uppmäffe en signifikant våghöjd på

7.2 meter, men längre söderut förutspådde våghöjdsmodellen

våghöjder på över 10 meter.

Cyanobakteriegiftet nodularin har tidigare observerats både 1

boffendjur och i flundror, som äter bollendjur. Eil forskningsar

bete från år 2005 visar att nodularin också förekommer 1 djur

plankton 1 utsjön. 1 motsats till miljögifterna verkar det som om

nodularinet inte skulle anrikas 1 utsjöns näringskedja. Eftersom

nodularin är efi starkt gift kan emellertid också låga halter ha en

negativ effekt på tillväxten både hos planktonorganismer och

planktonätande fisk.

En doktorsavhandling som behandlar näringskedjan och dess

funktion 1 havsisen, speciellt Finska vikens fastis, presenterades

år 2005. Resultaten visar aff Östersjöns havsis är en livsmiljö

som förändras mycket snabbt, och där växelverkan mellan isens

biologiska, fysikaliska och kemiska egenskaper bestämmer

både organismsamhällenas succession och näringskedjans

funktion.

Forskningen inom det av Havsforskningsinstitutet ledda OY

BER-konsortiet har omfaffat hela utsjöekosystemet, från mikro

ber till fisk. Inom dessa, 1 Östersjöförhållanden banbrytande

forskningsprojekt, kunde man konstatera aff djurplanktonpro

duktionen var minst i områden med de största blågrönalgmäng

derna. Inga observationer om att fiskar skulle undvika områden

med blågrönalgsbomningar har dock gjorts. Inom projektet har

man också uffört en enkät bland yrkesfiskare vid Finska viken.

Fiskarna anser aff blågrönalgsblomningarna har varit till skada

för både fisken och de som lever av fiske.

Havsforskningsinstitutet deltog med fyra man 1 det internationel

la ISOPOL -isforskningslägret i Antarktis 27.11.2004-2.1.2005.

Den tvärvetenskapliga expeditionen insamlade material för att

kunna utvärdera hur de kaIla sydliga vaifen och havsisområdena

inverkar på klimatförändringen. Havsisen är också av stor bety

delse för de sydliga havsområdenas rika växt- och djurliv.

Isvintern 2004/2005 var normal, men sjöfartsmässigt lätt. Havs

forskningsinstitutet försåg under vinterns lopp både finska och
svenska isbrytare med satellitbilder. På grund av goda erfaren

heter övergick svenskarna 2005/2006 till aff använda finska is

och väderlekstjänster. Denna överenskommelse i kombination

med överenskommelsen om köp av isbrytartjänster har gjort det

möjligt aff göra både den aktuella iskartan och israpporten till

gänglig för alla pä institutets web-sida under rubriken ‘Oster

sjön Nu”.
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