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Muutosten aallokossa
Vuonna 2006 Merentutkimuslaitoksessa mietittiin, kuinka vastata toimintaympäristön muutoksiin. Valtiova

rainministeriön kehittämä julkisen hallinnon tuottavuusohjelma edellyttää toiminnalta tehoa ja vaikutta

vuutta, joidenkin talous-ja henkilöstöhallinnon tehtävien siirtoa palvelukeskuksiin ja henkilöstön supistamis

ta koko toiminnan alueelta. Tuottavuusohjelman lisäksi valtion tiede- ja teknologianeuvoston sihteeristö ja

valtioneuvoston kanslian sektoritutkimustyöryhmä on laatinut kokonaissuunnitelmaa valtion sektoritutki

muksen ja sen resurssien kohdentamiseksi. Ympäristöministeriö puolestaan teetti luonnonsuojeluhal linnon

tuottavuushankkeen esiselvityksen.

Näihin toimintaympäristön muutoshaasteisiin Merentutkimuslaitos on vastannut täsmentämällä strate

gisten tavoitteiden määrittelyä, keskittymällä ydintoimintaansa ja vahvistamalla yhteistyötä sekä verkottu

mista. Merentutkimuslaitoksen strategia vuosille 2006—2010 hyväksyttiin helmikuussa ja strateginen henki

löstösuunnitelma saatiin työstettyä lähes valmiiksi. Strategiassa korostetaan korkeatasoisten meren havain

to- ja tutkimustietojen sekä vahvaan osaamiseen perustuvien palvelujen tuottamista ihmisten ja ympäristön

hyväksi.

Kansainvälisten yhteyksien lisäksi Merentutkimuslaitoksella on paljon kotimaisia yhteistyökumppaneita,

kuten Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuskeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Geodeettinen

laitos, Säteilyturvakeskus, Suomen ympäristökeskus ja alueelliset ympäristökeskukset. Eräät yliopistot ja Raja

vartiolaitos puolestaan tekevät meri havaintoja Merentutkimuslaitoksel le oman toimensa ohella. Omalta

osaltaan Merentutkimuslaitos kokee yhteistyön kumppaneidensa kanssa sujuneen erinomaisesti.

Merkittävä suoriutuminen vuoden 2006 aikana oli epäilemättä toiminnan sopeuttaminen uusiin toimiti

loihin. Laitoksen sijainti Kumpulan kampuksella yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston kanssa

on lisännyt ja tehostanut yhteistyötä. Erityisesti yliopiston kanssa on syntynyt uusia yhteistyöhankkeita, joi

den tulokset konkretisoituvat lähivuosina. Dynamicum-toimitalo herättää edelleen laajaa kiinnostusta, mikä

on näkynyt lukuisina vierailukäynteinä sekä kansallisten ja kansainvälisten kokousten isännöintinä.

Merentutkimusalus Arandan varustelusopimus päättyi elokuun lopussa 2006. Kilpailutuksen jälkeen

Merentutkimuslaitos teki marraskuussa 2006 VG Shipping Oyn kanssa sopimuksen, jonka nojalla VG Ship

ping Oy miehittää Arandan ja vastaa aluksen huollosta ja operoinnista Merentutkimuslaitoksen tutkimusoh

jelmien mukaisesti. Ensimmäistä kertaa suomalaisen merentutkimuksen historiassa Arandan hoidosta ja

huollosta vastaa valtion sijasta yksityinen varustamo.

Vuosi 2006 oli laitoksen toiminnan kahdeksaskymmeneskahdeksas, ja liikenne- ja viestintäministeriön

asettamat tulostavoitteet saavutettiin hyvin. Vaikka Arandan hoito- ja huoltosopimuksen katkon vuoksi

syksyn tutkimusmatkat jouduttiin perumaan, saatiin suurin osa tutkimushankkeista toteutettua lähes suun

nitelmien mukaisesti. Tutkimusjulkaisujen, raporttien ja käsikirjoitusten määrä on ollut jälleen kerran mitta

va. Väitöskirjoja valmistui laitoksella viisi kappaletta.

Suomen Akatemian teettämässä tieteenala-arvioinnissa oli vuorossa suomalaisten tutkimusyksikköjen

vuosina 1998—2005 toteuttama Etelämanner-tutkimus. Merentutkimuslaitoksen vastuulla oleva Eteläman

ner-tutkimuksen logisti ikka ja Suomen Etelämanner-aseman Aboan toiminta saivat erinomaisen arvosanan.

Tutkimuksen osalta arvioinnin tulos jäi vaatimattomammaksi, johtuen osittain laitoksella tapahtuneista

henkilöstömuutoksista. Raportin suosituksiin tullaan varmasti palaamaan sekä laitostasolla että mietittäessä

kansallista Etelämanner-tutkimuksen strategiaa.

Liikenne-ja viestintäministeriön sekä ympäristöministeriön päätösten mukaisesti Merentutkimuslaitos

teki vuonna 2006 ensimmäistä kertaa tulossopimuksen myös ympäristöministeriön kanssa. Sopimuksen mu

kaisesti laitoksen asiantuntijat osallistuivat useisiin ympäristöhallinnon aseifamiin kansallisiin työryhmiin,

HELCOMn työryhmiin sekä EUn meristrategiadirektiivin valmisteluun.

Kiitos hyvästä tuloksesta kuuluu osaavalle ja ammattitaitoiselle henkilöstölle sekä lukuisille yhteistyö

kumppaneille.

—

EEVA-LIISA POUTANEN
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Jouko Launiainen on ennen kaikkea
merentutkija

Jouko tuli vuonna 1972 töihin Merentutkimuslaitokselle selvit
tämään Loviisan ydinvoimalan lauhdevesien lämmönvaihtoky
symyksiä. Tutkimusaihe tempaisi mukaansa siihen asti kemiaan
suuntautuneen tutkijan. Loviisan tutkimukset laajenivatkin
väitöskirjaksi “Studies of energy exchange between the air and
the sea surface on the coastal area of the Gulf of Finland”, joka
valmistui 1979. Ilmakehän ja meren vuorovaikutuksesta tuli
Joukon pääasiallinen tutkimuskohde. Hän kiinnostui myös sel
vittämään jään ja ilman vuorovaikutusta sekä ilmastonmuutok
sen ja meressä tapahtuvien vähittäisten muutosten suhdetta.

Vuosina 1980—1983 Jouko toimi fysiikan osaston vs. osas
tonjohtajana, kun silloinen osastonjohtaja Pentti Mälkki toimi
Merentutkimuslaitoksen vs. ylijohtajana. Vuonna 1982 Jouko
nimitettiin Helsingin yliopiston geofysiikan apulaisprofessoriksi.

Kun suomalainen Etelämanner-tutkimus alkoi 1980-luvun
lopulla, Jouko oli jo erikoistunut tutkimaan globaalia ilmaston-
muutosta polaarimerillä. Hän osallistui Suomen ensimmäiselle
Etelämantereen tutkimusmatkalle vuonna 1989. Tuolla matkal
la Joukon suunnittelemat meren ja ilmakehän vuorovaikutuk
sia mittaavat poijut asennettiin ajelehtiville jäälautoille. Jouko
tiesi hyvin tarkkaan, mikä merkitys on mittalaitteiden hyvällä
suunnittelulla ja huolellisella kalibroinnilla polaarialueiden
vaativissa olosuhteissa. Nämä Joukon suunnittelemat poijut
lähettivät tietoja satelliittien kautta vielä pitkään sen jälkeen,
kun Aranda oli jo palannut Suomeen. Niiden keräämästä da
tasta saatiin tehtyä useita kansainvälistä kiinnostusta herättä
neitä julkaisuja.

Jouko palasi takaisin Merentutkimuslaitoksen palvelukseen
vuonna 1991, kun hänet nimitettiin fysiikan osaston osaston-
johtajaksi. Hän jatkoi polaarialueiden tutkimuksia ja toimi
vuonna 1995 Arandan Etelämanner-matkan johtajana sekä
useiden pohjoiselle Jäämerelle suuntautuneiden matkojen

johtajana. Jouko ohjasi Timo Vihman, Juha Uotilan ja Bin
Chengin väitöskirjatyöt, ja hänen ryhmänsä saavutuksiin kuu
luvat jään ajelehtimisen mallien parantaminen, jääpeitteisen
meren termodynaamiset mallit sekä jääpeitteen epähomogee
nisuuden tutkimukset ja mallintaminen. Jouko myös tarmok
kaasti edisti globaalimuutoksen tutkimuksia Itämerellä muun
muassa BALTEX -ohjelmassa. Kun Suomen Akatemian toimek
siannosta kansainvälinen paneeli arvioi vuonna 2003 suomalai
sen geofysiikan tutkimuksen, se luonnehti Merentutkimuslai
toksen fysiikan osastoa erinomaiseksi yksiköksi ja antoi erityistä
kiitosta arktisten menen tutkimuksille.

Jouko on ennen kaikkea tutkija. Hän oli useaan otteeseen
virkavapaalla osastonjohtajan virastaan toimiessaan Suomen
Akatemian varttuneena tutkijana, tutkimusprojektin johtajana
ja lopuksi tutkimusprofessorina. Hän oli myös mukana useissa
kansallisissa ja kansainvälisissä merentutkimuksen järjestöissä.

Eila Lahdeksella on laaja tietämys merestä

Merentutkimuslaitoksen biologian osaston eräs pitkäaikaisim
mista tutkijoista Eila Lahdes jäi eläkkeelle lokakuun lopussa
2006. Hän työskenteli Merentutkimuslaitoksessa kaikkiaan 2$
vuotta.

Eila asui lapsuutensa Ruovedellä ja Tampereella, ja hän
suoritti biologian opintonsa Turun yliopistossa lukien eläinfy
siologiaa ja biokemiaa. Merentutkimuslaitokseen Eila tuli
vuonna 1978. Eilan varhaiseen työhistoriaan kuuluu työskente
lyä monissa pioneeri 1 uonteisissa projekteissa, joissa tutkittiin
Itämeren hiilen ja typen kiertoja, bakteerituotantoa, kevätku
kinnan sedi mentaatiota, sinilevien ravinnerajoitteisuutta ja
biodiversiteettiä. Vasta näiden hankkeitten päätyttyä Eila pys
tyi palaamaan juurilleen eläinfysiologiaan.

Päivätyö päättyi Merentutkimuslaitoksessa

Jouko Launiainen
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Eila teki väitöskirjassaan (vuonna 2002) verta ilevaa tutki

musta pohjaäyriäisten sopeutumisesta ääriympäristöihin.

Nämä tutkimukset veivät hänet Itämeren eri kolkkien lisäksi

myös kahdelle matkalle Etelämantereelle ja tutustuttivat hä

net alan huippututkijoihin, kuten Unkarin Biologisen Tutki

muskeskuksen tutkijoihin. Väitöksen jälkeen Eila on johtanut

Merentutkimuslaitoksen tulokaslajitutkimusta sekä Liettuan

ympäristöministeriön tilaamaa öljynporauslautan ympäristö-

vaikutusten arviointia.

Koulutuksensa, työkokemuksensa ja pitkän uransa ansiosta

Eila on saavuttanut poikkeuksellisen laajan ja monipuolisen

meritieteel lisen asiantuntemuksen. Hänelle osoitettiin monia

vaativia tehtäviä, joissa hän toimi pyyteettömästi omien tutki

musambitioittensa kustannuksella. Eilan työtehtäviin kuului

myös Merentutkimuslaitokselta pyydettyjen lausuntojen laati

minen ja niiden kommentointi. Hän toimi Itämeren tilan seu

rantamatkojen matkanjohtajana ja laitoksen asiantuntijana

ilmastonmuutoskysymyksissä lPCCssä.

Eilan merkitys biologisen merentutkimuksen kehityksessä

on ollut arvaamattoman suuri. Eilalla oli suuri vaikutus Meren

tutkimuslaitoksen biologian osaston 1980-ja 90-lukujen suun

nanmuutokseen perinteisestä seurantatutkimuksesta moder

niin prosessitutkimukseen, ei pelkästään hänen omien töiden-

sä ansiosta, vaan myös hänen innoittavien ideoidensa ja hänen

kanssaan käytyjen monipuolisten keskustelujen takia.

Eila oli tärkeä jäsen asiantuntijaryhmässä, joka suunnitteli

Kumpulan Dynamicum-talon tiloja, etenkin sen laboratorioita.

Uudet tilat ovatkin saaneet laajaa kiitosta, niitä on pidetty

toimivina ja tarkoituksenmukaisina. Erityisen merkittävän pa

noksen Eila on antanut Arandaan liittyvien asioiden hallin

nointiin ja arkipäivän askareiden hoitamiseen. Hänen vastuul

laan olivat pitkään yhteydenpito Arandaan, lupa-asiat, vuosi-

ja matkasuunnitelmat, vierailut, matkaraportit ja tilastointi,

kansainväliset asiat sekä kannanotot laivatoimintaan liittyviin

merioikeudellisiin asioihin. Eila toimi myös Suomen edustajana

kansainvälisessä ISOMissa.

Keskustelukumppanina Eila on erityisen rakentava, ja Eilan

panos osaston hyvän hengen luojana onkin ollut korvaama

ton. Eilan puoleen kääntyivätkin sekä nuoret että vanhemmat

kollegat lähes mihin tahansa aiheeseen liittyen, laboratorion

käytännön ongelmista vaativiin tutkimuksellisiin kysymyksiin.

Kollegojen luottamuksesta Eilan kykyyn hoitaa mitä tahansa

asioita, kertoo tarina, jonka mukaan eräänä muutenkin kiirei

senä päivänä hänen pöydälleen ilmestyi vain yksi kuminen

työhanska, jonka päälle oli liimattu keltainen lappu, jossa luki

“ARANDALLE”. Toimenkuvaansa Eila onkin kuvannut arvoni

mellä” osaston keittiömajuri”.

Maija Hälvä teki pitkän työuran
M erentutki m usla itoksessa

Tutkimusavustaja Maija Hälvä siirtyi varhennetulle vanhuus

eläkkeelle 1.1.2007. Maijan työura on varmasti yksi Merentut

kimuslaitoksella pisimmistä. Hän aloitti tutkimusapulaisena

vuonna 1963, ja 44 vuoden aikana hän teki hyvin erilaisia ja

monipuolisia työtehtäviä.

Parhaiten kuitenkin muistamme hänet Arandan kemian

laboratoriosta; suuri osa viime vuosikymmenien suoja-, happi-,

pH- ja ammoniakkidatasta on hänen tuottamaansa. Kenttäkel

poisuus ja luotettavuus olikin leimaa-antavaa Maijan työsken

telyssä. Hän osallistui mielellään Arandan matkoille ja hallitsi

työtehtävänsä esimerkillisen täydellisesti. Toivottavasti jatkossa

selviämme ilman häntä! Toivomme kuitenkin Maijalle täydestä

sydämestämme antoisia eläkepäiviä vapailla vesillä.

1
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Eila Lahdes Maija Hälvä
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Itämeren tila 2006

Ahtojääröykkiö Jurmon länsikärjessä maaliskuun lopussa 2006

Suomenlahden syvänteiden pohjien happipitoisuus huonontui, ja rikkivetyä paksuuntui. Merivesi oli alkuvuodesta
happitilanne huonontui entisestään havaittiin yleisesti syvillä pohjilla. noin puoli metriä matalammalla ja lop
vuonna 2006. Aranda mittasikin kaik- Suomenlahdella fosfaattipitoisuudet puvuodesta melkein metrin normaalia
kein huonoimmat happipitoisuudet olivat korkeita pohjanläheisissä vesissä. korkeammalla. Itämeri aaltoili hieman
koko sen 44 vuotta kestäneen seuran- Vesimassojen kerrostuneisuus vahvistui tavanomaista rauhallisemmin. Suomen
nan aikana. Myös varsinaisen Itämeren ja pohjanläheinen hapeton vesikerros lahden rannikolla ja Saaristomerellä



hieman lyhyempi, ja Suomenlahdella

Varsinaisen Itämeren ja Suomenlahden syvät
pohjat kärsivät happikadosta

Varsinaisella Itämerellä ja Suomenlahdella syvän veden happi

tilanne on tärkein pohjaeläimistön tilaan vaikuttava tekijä.

Suolaisuuden harppauskerroksen alapuolisessa vedessä vallit

see usein happivaje. Sen aste riippuu hydrografian pitkäaikai

sesta vaihtelusta ja pohjien happivelasta eli happea kuluttavas

ta orgaanisen aineen määrästä.

Vuonna 2006 pohjien happitilanne huonontui lähes kaikil

la Itämeren alueilla paitsi aivan eteläisellä Itämerellä, jossa

pieni suolavesipulssi paransi pohjan happitilannetta. Vuonna

2006 Suomenlahden pohjien happitilanne

huonontui entisestään. Jo alkukesästä lähtien

pohjanläheisen veden happipitoisuus oli hyvin

alhainen (<2 ml/l), ja pohjaeläimiä havaittiin

vain harvakseltaan yli 65 metriä syvillä pohjilla.

Kesän aikana Suomenlahdella hapettoman

vesimassan paksuus hiljalleen kasvoi, ja loppu

kesällä happi loppui noin 50—60 metrin syvyy

dessä. Sitä syvemmät vesi- ja pohja-alueet olivat joko hapetto

mia tai erittäin vähähappisia. Pohjaeläimille myrkyllistä rikkive

tyä esiintyi paikoin jopa 50 metrin syvyydessä. Suomenlahden

pohjien tila oli huonompi kuin kertaakaan aikaisemmin Aran

dan vuonna 1962 alkaneen seurannan aikana.

Myös pohjoisen, keskisen sekä eteläisen Itämeren 70—80

metriä syvemmät pohja-alueet kärsivät alhaisesta happipitoi

suudesta (<2 ml/l), ja täysin hapetonta vettä ja rikkivetyä ha

vaittiin yleisesti. Loppukesällä varsinaisen Itämeren altaalla

hapeton tai hyvin vähähappinen vesikerros (<2m1/l) alkoi jo

noin 60—70 metrin syvyydessä, ja sitä syvemmät vesi- ja pohja-

alueet olivat täysin kuolleita. Paikoin kaikelle elämälle myrkyl

listä rikkivetyä löytyi jopa 60 metrin syvyydestä.

Alkukesällä pohjaeläimet puuttuivat kokonaan yli 80 pro

sentilta tutkituilta pohja-alueilta pohjoiselta ja keskiseltä Itä

mereltä. Eteläisen Itämeren ja Bornholmin altaan happitilanne

Itämeren pohjien happitilanne loppukesällä 2006

LÄHDE: JANNE ORUUN / MTL

12

Itämeren pohjaeläimistän tila 2006

O ei pohjaeläimistöä
O harvalukuinen pohjaeläimistö
O kohtalainen pohjaeläimistö
O runsas pohjaeläimistö

Suomenlahden
pohjien
happitilanne
oli huonoin
44 vuoteen

LÄHDE: ALJ0RKK0 / MTL

esiintyi runsaita sinileväkukintoja.
Voimakkaimmat kukinnat havaittiin ete
läisellä ja keskisellä Itämerellä. Jäätalvi
oli keskimääräinen. Perämerellä se oli

jäätalvi oli hieman normaalia pidempi. Merentutkimuslaitos 2006 5



oli jonkin verran parantunut, ja pieni elpyminen pohjaeläimis
tässä oli havaittavissa.

Pohjanlahdella happitilanne oli hyvä myäs avomeren syvis
sä altaissa. Selkämerellä ja Perämerellä mitattiin kuitenkin
edelliseen vuoteen verrattuna alhaisempia happipitoisuuksia.
Happitilanne oli siellä vielä suhteellisen hyvä.

Pohjanlahden perinteisen valtalajin, valkokatkan (Mono
porela aifinis), yksilätiheydet olivat monella havaintopisteellä
hyvin alhaisella tasolla, etenkin Selkämeren alueella. Vaikka
suuret ja useamman vuoden kestävät vaihtelut pohjaelämien
yksilötiheyksissä ovatkin normaaleja, valkokatkan yksilätihey
det olivat useilla havaintopisteillä vieläkin alhaisemmat kuin
aikaisempina vuosina.

Tulokaslaji Marenze//eria-monisukasmadot ovat jatkaneet
leviämistään etenkin Perämeren avomerial ueel la. Monisukas
matojen lajimääritys tarkentui vuoden 2006 aikana, ja Ma
rezelleria viridisksen lisäksi näytteistä määritettiin M. neglecta
ja M. arctia -monisukasmadot. Paikoin eteläisellä Selkämerellä
jo 80 prosenttia pohjaelämistä on Marenzelleria-monisukas
matoja. Ne esiintyvät edelleenkin runsaana myös Merenkur
kun alueella.

Merivesi o voimakkaasti kerrostunutta

Vuonna 2006 meriveden pintalämpätilan vuotuinen vaihtelu
Suomen merialueilla poikkesi jonkin verran keskimääräisestä.
Avomerellä tilanne oli alkuvuonna tyypillinen, mutta kesän
lämpimin vaihe heinä-elokuun vaihteessa oli jo keskimääräistä
lämpimämpi. Lokakuussa pintalämpötila oli jo selvästi tavallis
ta lämpimämpi, Saaristomerellä ja Valassaarilla korkein viimei
seen 30 vuoteen. Marraskuussa tilanne normalisoitui, mutta
lämpimien säiden jatkuessa meren jäähtyminen hidastui, ja
joulukuussa pintalämpätila oli taas selvästi keskimääräistä
korkeampi. Joulukuun pintalämpätilatilanne muistutti vuoden
2000 lämmintä loppuvuotta.

Kesällä lämpötila vaihteli merialueittain
harppauskerroksen alapuol isissa syvissä vesissä.
Keskisellä Suomenlahdella lämpötila oli nor
maali, mutta Saaristomerellä se oli jopa keskiar
voa viileämpää.

Suomenlahden keskiosassa suolaisuus oli vuoden alkaessa
vielä jokseenkin tavanomainen, mutta jo maaliskuun lopussa
suolaisuuden harppauskerros oli selvästi normaalia voimak
kaampi. Loppukesällä pohjanläheinen vesikerros oli paksu ja
selvästi tavallista suolaisempi. Pohjanläheisen kerroksen suolai
suus on vaihdellut suuresti, mutta pientä suolapitoisuuden
kasvua on ollut havaittavissa viimeisen 10 vuoden ajan.

Varsinaisen Itämeren syvänteen suolapitoisuudessa ei ta
pahtunut muutoksia vuoden 2006 aikana. Happitilanne oli
siellä edelleen huono ja pohjan läheinen vesikerros oli hapeton.

Vuoden 2006 pintalämpötilat Seilin havaintoasemalla
pintalämpötilat vuonna 2006

O maksimi 1973—2005
keskiarvo 1973—2005

O minimi 1973—2005

5.0

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

LAHDE: PEKKA ALENIUS! MTL

Suolaisuuden
harppaus
kerros oli
normaalia
paksumpi ja
voimakkaampi
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LÄHDE: PEKKA ALENIUS? MIL

Selkämeren suolaisuus 200 metrin syvyydessä vuosina 1992—2006

Suolaisuus
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Suomenlahdella syvän veden
fosfaattipitoisuudet olivat korkeita

Alkuvuodesta 2006 vesimassat Suomenlahdella olivat huo

nommin sekoittuneet kuin edellisenä vuonna, jolloin kovat

talvi myrskyt sekoittivat koko vesipatsaan. Pintaveden fosfaatti

pitoisuudet olivatkin viimevuosia pienempiä. Pohjan läheisessä

vedessä fosfaattipitoisuudet olivat melko suuria ja ne kasvoivat

happitilanteen huonotessa vuoden mittaan. Kesällä pohjan

läheisen veden happitilanne oli poikkeuksellisen huono, jolloin

rikkivetyä esiintyi Suomenlahden avomeren syvänteissä jopa

Loviisan edustalle asti.

Vuonna 2006 nitraattipitoisuudet olivat pintavedessä edel

leen melko korkeita, mutta ne olivat kuitenkin alhaisempia

kuin vuonna 2005, jolloin mitattiin Suomenlahdella lähes en

nätyskorkeita arvoja.

Ravinnepitoisuuksissa ei tapahtunut varsinaisella Itämerellä

muutoksia. Happitilanne oli huonompi kuin edellisenä vuon

na, rikkivetymäärät olivat kasvaneet selvästi Gotiannin altaalla

sekä pohjoisella Itämerellä, minkä seurauksena pohjan ammo

niakkipitoisuudet olivat kasvaneet. Pohjanlahden ravinnepitoi

suuksissa ei tuttuun tapaan havaittu oleellisia muutoksia.

Vuoden 2006 lopussa merenpinta oli korkealla

Keskimääräinen vedenkorkeus Suomen rannikolla oli vuonna

2006 tammi-maaliskuussa ja heinä-elokuussa 10—30 cm pitkän

ajan keskiarvoa alempana ja marras-joulukuussa 25—40 cm sitä

ylempänä. Merenpinta oli vuoden alkupuolella noin —20 cm

keskiveden alapuolella ja kohosi nollatasolle elokuun loppuun

mennessä. Lokakuun lopulla alkoi voimakkaampi vedenkorke

uden kohoaminen ja korkeimmillaan merenpinta oli joulu

kuun puolessa välissä, +50—60 cm keskiveden yläpuolella. Vuo

den loppua kohti meriveden pinta laski tästä noin 10 sentti

metriä.

Pohjanläheisen veden (100 m) vuosittainen ravinnekierto, suolaisuus ja
happitilanne keskisellä Suomenlahdella vuosina 2002—2006

02 = happi O P04 = fosfaatti
O NO3 = nitraatti suola

pmoIII

12

‘6

Merenpinnan lyhytaikaisvaihtelu oli tyypilliseen tapaan

voimakkainta loka-joulukuussa ja tammi-helmikuussa. Vuoden

korkeimmatlukemat, +65—+131 cm, mitattiinjoulukuun 11.—

16. päivinä myrskyisten tuulien ja matalapaineen vaikuttaessa.

Matalimmat korkeudet, -58 —-86 cm, mitattiin vuoden alku

puolella tammikuussa ja maaliskuussa. Vuotuisia ja kuukausit

taisia ääriarvoennätyksiä ei ylitetty eikä sivuttu vuoden 2006

aikana.

Itämeri aaltoili hieman rauhallisemmin

Vuonna 2006 varsinaisen Itämeren pohjoisosissa merkitsevän

aallonkorkeuden kuukausikeskiarvot pysyivät alle pitkän ajan

keskiarvojen marraskuulle asti. Myös Suomenlahdella aallokko

oli keskimäärin pienempää lokakuuhun saakka. Loppuvuonna

aallokko oli keskimäärin hieman tavanomaista korkeampaa.

Tammikuussa mitattiin pohjoisella Itämerellä kolme kertaa

yli neljän metrin merkitsevä aallonkorkeus, kun taas helmi

kuun aallokko oli ajankohtaan nähden pientä. Suomen lahdel

la aallokko kasvoi tammikuussa kolmeen metriin kahdesti.

Jäätymisvaaran takia Suomenlahden aaltopoiju nostettiin

merestä tammikuun lopussa ja pohjoisen Itämeren aaltopoiju

A

LÄHDE: HANNU HAAHTI / MTL
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maaliskuun alussa. Mittauksia jatkettiin jälleen toukokuussa.
Toukokuun 24. päivänä pohjoisella Itämerellä merkitsevä

aallonkorkeus kasvoi 3,9 metriin ja Suomenlahdella 3 mettiin.
Tätä korkeampaa aallokkoa toukokuussa on pohjoisella Itäme
rellä mitattu vain kahdesti viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kesäkuusta elokuuhun aallokko pysyi pohjoisella Itämerellä

alle 2,3 metrin ja Suomenlahdella alle 1,9 metrin. Syyskuussa

pohjoisella Itämerellä mitattiin kerran 3,5 metrin merkitsevä

aallonkorkeusja Suomenlahdella aallokko jäi metrin verran
pienemmäksi.

Suomenlahden rannikolla ja Saaristomerellä
esiintyi runsaita sinileväkukintoja

Vuonna 2006 kasviplanktonin vuotuinen kehitys noudatti nor

maalia rytmiä. Merentutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristö-

keskuksen sinileväennusteen mukaan suurin kukintariski oli

eteläisellä Itämerellä. Läntisellä ja keskisellä Suomenlahdella

sekä Saaristomerellä kukintariski oli kohtalainen, Pohjanlahdel

la ja itäisellä Suomenlahdella vähäinen. Voimakkaimmat kukin

nat muodostuivatkin Itämeren etelä-ja keskiosissa. Suomenlah

den avomerialueilla sinileväkesä oli rauhallinen, mutta eteläi
sen Suomen rannikolla, Saaristomerellä ja Ahvenanmerellä

sinilevää oli keskimääräistä runsaammin. Selkämerellä havait
tiin levälauttoja, joskin vähemmän kuin edellisvuonna.

Helteisestä alkukesästä huolimatta sinilevien määrä lisään
tyi Suomen merialueilla vasta kesäkuun lopulla. Tämä johtui
pintavesien hitaasta lämpenemisestä ja vähäisestä fosforin

määrästä. Heinäkuun alkupuolella ravinteikasta pohjavettä

V2

-.

- -
-1

Suomenlahdella sinileväyhteisöä hallitsi läpi kesän Aphani
zomenon flos-aquae ja loppukesällä Anabaena-Iajit ja pienet

Chroococcales-yhdyskunnat. Myrkyllistä Nodularia spumigena
-lajia tavattiin Suomenlahdella melko vähän, mutta Ahvenan
merellä lajia havaittiin runsaasti elokuun lopun kuolevissa
kukinnoissa. Eteläisen ja keskisen Itämeren kukinnoissa Nodu
laria spumigena oli kohtalaisen yleinen.

-

Pohjoisen Itämeren aallonkorkeuden kuukausikeskiarvo vuonna 2006 ja
vuosien 1996—2005 kuukausikeskiarvot

O 1996—2005
O 2006

merkitsevän aallonkorkeuden
keskiarvo fm)

2,5

1,5
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LÄHDE: HEIDI PETTERSSON! MIL
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Itämeren sinileväkukintojen keskiarvokuva heinäkuulta 2006
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LÄHDE: SEPPO KAITALA & PRZEMYSLAW BOJCZUK

Voima kka 1 mmat
sinileväkukinnat
havaittiin
Itämeren eteIä
ja keskiosissa

kumpusi pintaan. Näin lisääntyneet fosfori

määrät Ahvenanmerellä, Saaristomerellä ja

Suomenlahden rannikolla johtivat läpi ke
sän jatkuneisiin kukintoihin. Ne kuitenkin

suurelta osin sekoittuivat pinnanläheiseen

vesi patsaaseen.
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Jäätalvi 2005/2006 oli keskimääräinen

Jäätyminen alkoi Perämeren pohjoisosassa joulukuun alkupuo

lella noin kuukausi keskimääräistä myöhemmin, kun Suomen

lahden itäosissa Viipurinlahdella ja Pietarin edustalla samaan

aikaan alkanut jäätyminen oli noin viikon keskimääräistä aikai

semmassa. Perämeren eteläosassa ja Merenkurkussa jäätymi

nen alkoi joulukuun puolivälissä noin viikon keskimääräistä

myöhemmin. Sen sijaan Selkämerellä, Saaristomerellä ja Suo

menlahden länsiosassa jäätyminen alkoi joulukuun puolivälin

jälkeen keskimääräiseen aikaan.

Tammikuun alkupuolen sää oli lauha. Vain Perämerelle

muodostui ajoittain uutta jäätä, jonka tuulet rikkoivat sohjo

vyöksi yhtenäisen jään reunaan. Tammikuun loppupuolella sää

kylmeni ja jäätä muodostui kaikille merialu

eille. Merenkurkku peittyi uuteen jäähän,

Selkämerellä muodostui uutta jäätä saariston

ulkopuolelle, Saaristomeri sai jääpeitteen ja

Suomenlahden itäosassa jääalue laajeni Suur-

saareen saakka. Samalla kiintojäät saaristossa

vahvistuivat. Tammikuun lopulla sää kuiten

kin lauhtui ja jäätilanne taantui. Perämeren

pohjoisosassa jäät ahtautuivat kiintojäätä

vasten, Selkämerellä muodostui kiintojään

reunaan sohjovyö ja Suomenlahden itäosassa

jäät ajautuivat Lavansaaren itäpuolelle.

Helmikuun alussa sää kylmeni ja jäätyminen alkoi uudel

leen kaikilla merialueilla. Helmikuun puolivälissä Perämeri

peittyi kauttaaltaan jäähän noin kuukausi keskimääräistä ajan

kohtaa myöhemmin. Samaan aikaan Selkämerellä oli jäätä

saariston ulkopuolella 20—30 mpk, Suomenlahdella jään raja

oli Hanko — Pakri -linjalla ja pohjoisella Itämerellä jäätä oli

saariston ulkopuolelle. Helmikuun loppupuolella sää oli lau

hempi ja jäätilanne taantui hiukan.

Maaliskuun alkupuolella pakkanen kiristyi, ja jäätä muo

dostui nopeasti lisää. Talven laajin tilanne saavutettiin maalis-

kuun 16. päivänä, jolloin Itämerestä 210 000 km2 oli jään pei

tossa. Tuolloin Pohjanlahti ja Suomenlahti olivat kauttaaltaan

jään peittämiä. Pohjoisella Itämerellä jään raja kulki Öölannin

pohjoiskärjestä Häradskärin ja Almagrundetin kautta Ristnan

luoteispuolelle ja siitä Saarenmaan ja Ventspilsin länsipuolitse

Klaipedan eteläpuolelle. Ohutta jäätä oli myös Itämeren etelä-

osan saaristossa. Tämän jälkeen jäätilanne alkoi vähitellen

taantua.

Huhtikuun alussa Selkämeren ulappa oli suurelta osin

avoin ja pohjoisella Itämerellä jään raja oli Utö — Pakri -linjalla.

Huhtikuun sää oli viileä ja jäiden sulaminen oli hidasta. Suo

menlahdelta, Saaristomereltä ja Selkämereltä jäät hävisivät

toukokuun alkupuolella runsaan viikon keskimääräistä myö

hemmin. Merenkurkku vapautui jäistä toukokuun alkupuolel

la ja Perämeri aivan toukokuun lopulla normaaliin aikaan.

Jäätalven kesto Perämerellä oli noin kolme viikkoa keski

määräistä lyhyempi, Merenkurkussa, Selkämerellä ja pohjoisel

la Itämerellä keskimääräinen, Saaristomerellä ja Suomenlah

della noin viikon keskimääräistä pidempi.

Talven laajin jäätilanne 210 000 km2 saavutettiin maaliskuun 16. päivänä

Kiintojään suurin paksuus Perämerellä ja Selkämerellä oli 50—70 cm,
1 Saaristomerellä 30—40 cm ja Suomenlahdella 40—65 cm.

Ulapan jään paksuus Perämerellä oli 30—60 cm, Selkämerellä 10—30 cm,
pohjoisella Itämerellä 5—25 cm, Suomenlahden länsiosassa 20—40 cm ja
täosassa 35—55 cm.

Ojäätä

iäätalvi oli
Perämerellä
keskimääräistä
lyhyempi ja
Suomenlahdella
hieman
keskimääräistä
pidempi

lÄHDE: JOUNI VAINIO? MTL
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Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 2006
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TUTKIMUSTOIMINTA

Virtaustutkimuksia ja mallinnusta

Menen dynamiikan tutkimuksissa vuonna 2006 yhtenä tutki

muskohteena oli Saaristomeren kautta tapahtuva vedenvaihto
varsinaisen Itämeren ja Pohjanlahden välillä. Tutkimusta varten
jatkettiin virtausmittauksia Saaristomeren etelä-, pohjois-ja
sisäosassa. Mittausjakso alkoi huhtikuun lopusta kestäen elo

kuun loppuun saakka. Tutkimusalus Arandan loppuvuoden
matkojen peruuntumisen takia mittausjakso jäi pari kuukautta
suunniteltua lyhyemmäksi.

Alustavat tulokset näyttivät virtausnopeuksien olevan ylei
sesti pieniä, 3—10 cm/s, mutta ajoittain havaittiin selvästi ko
vempiakin virtauksia, jopa 30 cmls. Vedenvaihto näytti olevan/ hidasta, nettokulkeutumisnopeuden ollessa vain muutamia
senttimetrejä sekunnissa. Mittausjaksolla pintavirtaukset kulki
vat useammin etelään, kun taas syvemmällä kulkevat virtauk

set kulkivat pääsääntöisesti pohjoiseen. Mittauksissa tuli hyvin
näkyviin merenpohjan topografian vaikutukset. Saaristomeren
Selkämeren puoleisilla alueilla mittaukset osoittivat virtaus
suuntien suurta vaihtelua verrattuna saaristoon.

Vuoden aikana kolmiulotteista operatiivista merimallia
ylläpidettiin ja sen toimintaa laatuvarmennettiin. Yhdessä
Merentutkimuslaitoksen havaintomateriaalin kanssa sillä saa
tuja tuloksia sovel letti in suomalais-virolaisessa yhteisjulkaisussa.

Merentutkimuslaitoksen edustajat osallistuivat Hallitusten-
välisen meritieteellisen komission, lOCn kansainvälisen tsuna
mi- ja muiden merivaarojen varoitusjärjestelmän kehitykseen.
Merentutkimuslaitoksen edustaja toimii kansallisena yhteys
pisteenä hal 1 itustenväl isessä operatiivisen oseanografian komi
teassa sekä lOCn merivaarojen giobaalin koordinoinnin työ
ryhmässä.

Pohjoismaiden Ministerineuvoston projektissa (EUTROPHI
CATION-MAPS) useita hydrodynaamista malleja verrattiin kes
kenään sekä mittausten kanssa. Tulokset osoittavat, että erityi
sesti pystysuuntaisten sekoittumisprosessien mal 1 ikuvausta

‘/L 1

Sinisimpukoita (Mytilus spp.)
pidettiin erikoisvalmisteisissa
häkeissä Turun Airistolla
haitallisten aineiden kertymi
sen ja vaikutusten tutkimi
seksi. Tuliterät häkit asukkei
neen ankkutoitiin paikoilleen
Arandalta huhtikuussa ja ne

—-- nostettiin ylös elokuun lo
pulla.

Merentutkimuslaitos 2006 11



Pohjanäytteen
mikroskopointia ... --;

I”

TUTKIMUSTOIMINTA

Kellukkeen pesemistä merestä noston yhteydessä

tulisi kehittää. Tämä prosessi on Itämeressä erityisen tärkeä,

koska se esimerkiksi vaikuttaa ravinteiden kulkeutumiseen.

Pohjanlahtea koskevat mallisimuloinnit tukevat sitä klassis

ta käsitystä, että Selkämerellä ja Perämerellä vallitsee keski

määrin veden vastapäiväinen kiertosuunta. Mallitulokset anta

vat tietoa virtausten hienorakenteesta. Veden vaihtumista

koskevat laskennat osoittivat, että vesi voi viipyä Pohjanlahdel

la jopa 10 vuotta. Tämä on huomionarvoista Pohjanlahden

suojelun kannalta.
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Näytteiden säilömistä

Ympäristöolosuhteiden muutokset vaikuttavat pohjasedi

menttien happiolosuhteisiin, jotka edelleen heijastuvat sedi
menttien fosforin sitoutumiseen ja vapautumiseen. Suomen
Akatemian BIREME -hankkeessa (SEGUE-P) sedimentin fosfori

varastoja tutkittiin kemiallisella uuttomenetelmällä.

Tulosten mukaan pelkistyviin rautayhdisteisiin sitoutunut

ta, happivaihteluille herkkää fosforia on runsaimmin rannikoi

den hapellisissa pintakerroksissa. Sen määrä vähenee kohti

avomerta ja pel kistyneempiä olosuhteita. Orgaaniseen ainek

seen sitoutuneen fosforin määrä on runsain itäisellä Suomen

lahdella, ja sen osuus kasvaa liikuttaessa rannikolta kohti avo-
meren syvänteitä.

Rannikon läheisille alueille kertyy eniten fosforia pohjaan

vajoavan sedimenttiaineksen mukana, ja tästä fosforista suu
rempi osa on mobiilissa eli mahdollisesti vapautuvassa muo
dossa. Sen sijaan avomerellä kertymä on hitaampaa ja samalla
pohjaan päätyvän fosforin määrä on myös pienempi. Pysyvästi

hautautuvan fosforin osuus on myös suurempi avomerellä, kos
ka käyttökelpoista fosforia on kulutettu kulkeutumisen aikana.

Tulosten mukaan avomeren kertymäpohjien pintasedi

mentin kiintoaineksen fosforista on keskimäärin alle 50 pro
senttia mobiilissa muodossa. Kemiallisella uutolla mobiiliksi

jaoteltu fosforiosuus on todennäköisesti kuitenkin todellista
suurempi. Tulokset osoittavat myös sen, että keskimäärin yli 50
prosenttia pohjaan kertyneen kiintoaineksen fosforista hau
tautuu pysyvästi pohjakerrostumiin. Ympäristöolosuhteista

erityisesti pohjan happitilanne, kiintoaineksen kertymänopeus,

laatu ja määrä vaikuttavat fosforin hautautumiseen.

Sinilevien elinkiertotutkimus

Kukintoja muodostavien sinilevien elinkiertoja tutkitaan Me
rentutkimuslaitoksella EU-rahoitteisessa SEED -hankkeessa
(2005—2008). Hankkeen tarkoituksena on selvittää kukintoja

TUTKIMUSTOIMINTA

muodostavien myrkyllisten haittalevien elinkiertoa sääteleviä

tekijöitä, erityisesti ihmisen aiheuttamien meriympäristön

muutosten, kuten rehevöitymisen vaikutusta. Hankkeeseen

osallistuu yhteensä 14 tutkimusinstituuttia ja yliopistoa seitse

mästä Euroopan maasta ja Yhdysvalloista.

Merentutkimuslaitoksen vastuulla olevan SEED -hankkeen

osan tarkoituksena on selvittää kesäisin kukintoja muodosta

vien sinilevälajien elinkiertoja, erityisesti talvehtimista ja vuo

tuista esiintymistä planktonissa. Sinilevien lepomuotojen, aki
neettien, esiintymistä pohjasedimentissä ja niiden kasvukykyä

tutkitaan kokeellisesti erityisesti leväkasvatuksiin soveltuvissa

Merentutkimuslaitoksen Dynamicum-talon laboratorioissa.

Kesäisin sinilevien esiintymistä tutkitaan Alg@linen keräämistä

näytteistä. Lisäksi sinilevien lepomuotojen ja kasvullisten muo

tojen kulkeutumista vedestä pohjalle selvitetään avomerelle

ankkuroitujen automaattisten sedimentaatiokeräimien avulla.
Hankkeen alustavien tulosten mukaan Itämeren avoimien poh

jien sedimentit ovat mahdollisia sinilevien siemenpankkeja.

Haitallisten aineiden vaikutustutkimukset

Biomarkkerit ilmentävät eliöiden tilaaja mahdollista altistu

mista kemikaaleille. Niiden avulla tehtävä”terveystarkastus”

antaa merkityksellisempää tietoa ympäristömyrkkyjen haita lii
suudesta kuin pelkät pitoisuusmittaukset. Biomarkkerimene

telmien soveltuvuuden testausta Itämeren ympäristön tilan

seurantaan ja arviointiin jatkettiin siirtämällä puhtaalta vertai

lualueelta kerättyjä sinisimpukoita koevaikutusalueena toimi
neelle Turun Airistolle. Simpukat sijoitettiin erikoisvalmisteisiin
koehäkkeihin, jotka ankkuroitiin kesäkuukausiksi väliveteen.
Koesinisimpukoista tutkitaan niiden kasvunopeus, haitallisten
aineiden kertymät sekä useita biomarkkereita.

Simpukoiden häkitystä on käytetty meriympäristön tilan
arvioinnissa muun muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa, lso-Bri
tanniassa, Ranskassa ja Norjassa. Suomen merialueilla koe on
ensimmäinen laatuaan.

Sedimenttitutkimukset Suomenlahdella
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DANLIM EU-projektin 50 m3 kelluvia koealtaita, joissa tutkittiin kesällä 2003
planktonyhteisän vasteita ravinnekäsittelyihin Tvärminnen eläintieteellisen
aseman edustalla.

vat, että pienten (<10 pm) kokoluokkien
organismit sitoivat liukoiset ravinteet koko
ravintoverkon tarpeisiin. Ravinteiden sitou
tumisdynamiikka oli nopea ja niiden välitty
minen ylemmille trofiatasoifle oli tiukasti
saalistajien kontrolloimaa. Kasviplanktonin

DANLIM -projektin tavoitteena oli testata ja
kehittää vapaan veden planktonyhteisöjen ra
vinnerajoitteisuuden analysointimenetelmiä
seurantatutkimusten tarpeisiin ja näin edistää
Itämeren rehevöitymisilmiön ymmärtämistä
sekä hoitotoimenpiteiden kohdentamista ja
niiden vaikutusten arviointia.

Itämeren keskeisten kasviplanktonlajien
kasvua, fysiologiaa ja ravinteiden käyttöä
tutkittiin laboratorioviljelmien avulla. Hiuk
kasmaisen orgaanisen aineksen C:N:P -suh
detta on perinteisesti käytetty kasviplankto
nin fysiologisen tilan indikaattorina, ja ns.
Redfield i n-suhteen on katsottu edustavan
tervettä ja tasapainoisesti kasvavaa yhtei
söä. Leväviljelmien kaikissa kasvuvaiheissa
havaittiin kuitenkin huomattavia poikkeamia

Redfieldin-suhteesta niin ravinteiden otossa
kuin hiukkasmaisessa C:N:P -suhteessakin.
Myös molekulaarista typpeä sitovien rihma
maisten sinilevien C:N:P -suhteet vaihtelivat
suuresti ollen riippuvaisia säteilyn intensi
teetistä ja typen lähteestä.

Hankkeen toisessa työosiossa luonnosta
kerätty planktonyhteisö suljettiin kesän
sinileväkukinnan alkuvaiheessa 50 m3 kokoi
sun koealtaisiin. Näiden altaiden plankton
yhteisöt saatettiin päivittäisillä ravinnekäsit
telyullä eriasteisen ravinnerajoitteisuuden
tilaan. Kokeen alkutilanteessa eläinplankton
biomassa oli suuri suhteessa kasviplankto
niin, millä on huomattava vaikutus levien
populaatiotason ravinnevasteisiin.

Planktonyhteisön leimauskokeet osoitti-

biomassavasteissa voitiin erottaa kolme
ryhmää, joista jokaiseen sisältyi myös rihma
maisia sinilevälajeja: typpirajoitteiset levät,
fosforirajoitteiset levät ja ajit, jotka eivät
olleet ravinnerajoitteisia. Ravinnerajoittama
ton Aphanizomenon sp. oli kokeen vaitalaji,
ja se kasvoi lähes samalla tavalla kaikissa
koealtaissa hyödyntäen solunsisäisiä fosfori
varastoja ja typensidontaa.

Lisäksi hankkeessa kehitettiin herkkä ja
kustannustehokas menetelmä planktonyh
teisön rajoittavan ravinteen tunnistamiseksi.
Yhdistämällä aiempien vastaavien ravinne
käsittelykokeiden tulokset perinteisten seu
rantatutkimusten muuttujiin, voitiin osoit
taa, että Itämeri on kesäisen kasvukauden
aikana pääosin typpirajoitteinen systeemi.

Eläinplanktonlajiston muutokset pohjoisella
Itämerellä

Merentutkimuslaitos on tutkinut vuosien 1979—2006 eläin
planktoniajistoa osana Itämeren ympäristön tilan seurantaa.

Aineiston analyysi osoittaa, että eläinplanktonlajistossa on

tapahtunut selviä muutoksia varsinaisen Itämeren pääaltaa l la
sekä Suomenlahdella.

Suolaisuuden väheneminen, happikadon aiheuttama kel
voliisen elintilan pieneneminen sekä kalojen saalistus ovat
yhdessä aiheuttaneet muutoksia eläinplanktonlajistossa. Erityi
sen selvästi muutos näkyy suolaista vettä suosivien lajien, ku
ten Pseudoca/anus-hankajalkaisen sekä Evadne- ja Podon

vesikirppujen vähenemisessä. Nämä lajit ovat tärkeitä silakan
ja kilohailin ravintokohteita. Samanaikaisesti kuitenkin Temo

ra- ja Eurytemora-hankajalkaiset ovat runsastuneet, joten suo
Iaisuuden ja kalojen saalistuksen vaikutuksia on vaikea erottaa
toisistaan.

Toisaalta merelliset äyriäisplanktonlajit, kuten Pseudocala

nus-hankaja Ikainen, suosivat suolaisuuden harppauskerroksen
alapuol ista vesikerrosta. Tarkastelujakson aikana tämä vesiker
ros on ollut usein hapeton varsinaisella Itämerellä, joten suo
tuisan elintilan pieneneminen on mitä luultavimmin vaikutta

nut eläinplanktonin kannanvaihteluihin. Sen sijaan Pohjan lah

den syvänteet eivät kärsi happikadosta, ja äyriäisplanktonryh

mien biomassat ovatkin kasvaneet erityisesti Selkämerellä.

Vieraslajien leviäminen Itämereen

Vieraslajei na Itä meressä esiintyvät Marenzelleria-monisu kas
madot ovat jatkaneet runsastumistaan etenkin Selkämeren
avomerialueella, ja niistä on monin paikoin tullut valkokatkaa
korvaava valta laji. Laboratoriokokeissa näiden monisukasma
tojen ei juurikaan ole todettu vaikuttavan pohjalla tapahtu
vaan typen poistumiseen denitrifikaation kautta. Mutta toisin
kuin vai kokatkat, Marenzelleria-monisukasmadot saattavat
lisätä fosforin ja ammoniumin vapautumista sedimenteistä.
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TUTKIMUSTOIMINTA

Viimeaikaiset molekyylibiologiset ttitkimukset ovat lisäksi
paljastaneet sen, että Itämeressä esiintyy kolmea eri Marenzel
lena-lajia. M. viridis näyttäisi olevan hallitseva laji lähinnä ete
läisellä Itämerellä, kun taas pohjoisella Itämerellä vallitsevina
lajeina esiintyivät M. neglecta ja M. arctia. Pohjanlahden alu
eel la havaittu voima kas Marenzelleria-suvun mon isu kasmato
jen runsastuminen liittyykin todennäköisesti nimenomaan M.
arctia-lajin saapumiseen ja asettumiseen alueelle. Lajia esiintyy
arktisilla merialueilla, ja sen levittäytyminen Itämereen on
tapahtunut todennäköisesti laivojen painolastivesien mukana.

Myös kaksi muuta viimeaikaista vierasperäistä tulokasta
näyttää laajentavan esiintymisaluettaan Itämerellä. Tiikerikat
kasta (Gammarus tigrinus) on tehty uusia havaintoja Suomen
lahdelta ja valekirjosimpukasta (Mytiopsis leucophaeata) myös
Pohjanlahdelta.

—
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Arktisten menen jäätutkimus

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen arktisilla alueilla vaatii
luotettavia arvioita meren, merijään ja ilmakehän tilasta sekä
niiden tulevasta kehityksestä. Vuonna 2006 Merentutkimuslai
toksen arktisen merijään tutkimuksessa kehitettiin järjestelmiä,
joilla merijään tilaa voidaan mitata entistä tarkemmin sekä
erilaisia ennustusmalleja merijään ja ilmaston kehityksestä.

Kansainvälisessä CryoSat -projektissa tehtiin tutkimusta
merijään kaukokartoituksen kehittämiseksi Grönlannissa ja
Lincolnin merellä, ja se oli jatkoa vuonna 2005 Perämerellä
tehdyille mittauksille. Merentutkimuslaitoksen tutkijat keskit
tyivät mittaamaan jään paksuutta sekä jään pinnan korkeutta
veden pinnasta eli ns. freeboardia. Samaan aikaan jäällä tehtä
vien mittausten kanssa jään paksuutta mitattiin lentokoneesta

r . —

Eurytemora-hankajalkainen



TUTKIMUSTOIMINTA

ja helikopterista sekä satelliiteista kaukokartoitusinstrumen

teilla.

Vuonna 2006 aloitettu DAMOCLES -projektissa tehtävä

tutkimus tähtää laajempaan ilmastonmuutoksen ymmärtämi

seen ja ennakoimiseen. DAMOCLES -hankkeen tarkoituksena

on koordinoida eurooppalaista pohjoisen Jäämeren tutkimus

ta, kehittää uusia mittausmenetelmiä ja numeerisia malleja.

DAMOCLES -hankkeeseen osallistuu kaikkiaan 45 eurooppa

laista tutkimuslaitosta ja kahdeksan yritystä. Suomesta muka

na ovat Merentutkimuslaitoksen lisäksi Ilmatieteen laitos, Tek

nillinen korkeakoulu ja Lapin yliopisto. Merentutkimuslaitos

keskittyy DAMOCLES -hankkeessa jään dynamiikan ja mallinta

misen tutkimuksiin, meren ja ilmakehän vuorovaikutuksen

tutkimuksiin, meren kiertoliikkeen tutkimuksiin ja tutkimus-

laitteiden kehittämiseen.

DAMOCLES -hankkeen kenttämittaukset ovat merkittävä

osa Kansainvälisen Polaarivuoden toimintaa. Syyskuussa 2006

Merentutkimuslaitos osallistui Norjan polaaritutkimusinstituu

tin matkalle Framsalmeen Lance-tutkimusaluksella. Matkalla

kerättiin näytteitä Framsalmen läpi virtaavasta merijäästä.

Merentutkimuslaitoksen näytteenotto keskittyi merijäävallei

hin, kun muu tutkimusryhmä mittasi vallien ympärillä olevaa

tasaista jäätä.

Merenkulkua palvelevia malleja parannettiin

Tosiaikaisten vedenkorkeustietojen ja -ennusteiden tarve on

huomattavasti kasvanut. Vuoden 2006 aikana parannettiin

vedenkorkeuspalvelun valmiuksia vastata näihin tarpeisiin,

vedenkorkeuspalvelu esimerkiksi kehitti uuden numeerisen

vedenkorkeusennustemallin. Pysyvään vedenkorkeusennuste

palveluun ei kuitenkaan saatu rahoitusta valtion budjetista,

joten ainoastaan Helsingin edustan vedenkorkeusennusteiden

julkaisemista Itämeri Nyt -sivuilla voitiin jatkaa yksityishenkilön

tekemän lahjoituksen turvin. Merentutkimuslaitos kiittää tästä

tärkeästä lahjoituksesta.

Aallokon ennustepalvelussa otettiin käyttöön puolta pie

nempi hilakoko. Tämä parantaa erityisesti Suomenlahden

aallokon ennusteita. Itämeri Nyt -sivuilla olevia palveluja kehi

tettiin parantamalla aaltoennustekarttojen selkeyttä ja lisää

mällä sivuilta saatavaa tosiaikaista tietoa.

Meripelastustoimintaa varten tarvittavan merel 1 isen tiedon

saatavuutta parannettiin. Vilkkaasti liikennöidyn Helsingin

edustan aallokon mittaus-ja tiedotustoiminta toteutettiin

yhteistyössä Merenkulkulaitoksen ja Helsingin Sataman kans

sa. Vuoden 2006 aikana Merentutkimuslaitoksen asiantuntijat

luennoivat useissa niin merenkulun ammattilaisille kuin venei

lijöille suunnatuissa seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa.

Jäätalvi 2005/06 jäi tilastoihin keskimääräisenä. Siitä huoli

matta Suomenlahdella jäätalvi oli merenkulullisesti hankala

ahtautuneiden ajojäiden ja nopeasti muuttuvien jääolojen

vuoksi. Tämä lisäsi osaltaan jääpalveluiden kysyntää.

Merentutkimuslaitoksen jääpalvelu toimitti talven aikana

jääpalvelun niin suomalaisille kuin ruotsalaisillekin jäänmurta

jille. Palvelun tehokkuus ja luotettavuus oli niin hyvä, että pal

velusopimus uusittiin jäätalveksi 2006/07. Osana tätä sopimus

ta Merentutkimuslaitoksen jääpalvelun tuottamat jääkartat

ja jäätiedotukset ovat olleet kaikkien saatavilla Itämeri Nyt

-sivuilla. Pelkästään jääkarttaa haettiin jäätalven aikana yli

200 000 kertaa.

Vuoden 2006 aikana jääpalvelun asiantuntijat osallistuivat

sekä kansallisiin että kansainvälisiin jäätietopalvelujen ja -jär

jestelmien kehittämiseen. Osana tätä työtä Merentutkimuslai

toksen järjestämänä IICWG kokoontui Helsingissä 25.—29. syys

kuuta. IICWG on maailman jääpalveluiden vuosittainen ko

koontuminen, johon osallistuu noin 50 jääpalveluasiantuntijaa

eri puolilta maailmaa.

Sukellusavannosta kairattu 3 metrin jäälohkare

76 Merentutkimuslaitos 2006



Sukeltaja nousemassa avantoon

Merentutkimuslaitoksen pohjaeläintutkija oli mukana uusiseelantilaisessa tutkimus
retkikunnassa (NIWA), joka kartoitti sukeltamalla Rossin meren rantavyöhykkeen
rikasta ja monipuolista pohjaeläimistöä.

Rossin meren eteläosien rantavyöhyke on melkein aina paksun monivuotisen
jään peittämää. Se kuitenkin saattaa sulaa joinakin erityisen lämpiminä vuosina. Sen
sijaan pohjoisempana merijää sulaa melkein joka vuosi. Paksu ja virtauksien mukana
liikkuva merijääkenttä muokkaa voimakkaasti, mutta myös suojaa Rossin meren
rantavyöhykkeen elämää. Tutkimusryhmä selvitti, millaisia mahdollisia vaikutuksia
ilmaston lämpenemisellä tulee olemaan Rossin meren rantavyöhykkeen eläimistöön.

Tutkimussukeltaja jään alla

Rossin meren pohjaeläimistää Kylmän veden meritähti



Arandan toiminta vuonna 2006
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ARANDAN TOIMINTA

Mta Arandan 18. toimintavuosi, vuosi 2006, koostui 10 tieteel

lisestä tutkimusmatkasta. Arandan matkat keskittyivät vuonna

2006 pelkästään Itämeren alueelle. Vuoden aikana toteutunei

ta laivapäiviä oli yhteensä 9lja havaintoasemia 316. Arandalla

tehtyjä henkilötyöpäiviä kertyi yhteensä 2152.

Vuosi 2006 oli poikkeuksellinen siinä mielessä, että Meren

tutkimuslaitoksen ja Merenkulku laitoksen ja myöhemmin siitä

yhtiöitetyn Varustamoliikelaitoksen (Finstaship) kanssa pitkään

jatkunut Arandan hoito- ja huoltosopimus irtisanottiin 1. syys

kuuta alkaen. Tämän vuoksi jouduttiin perumaan loppuvuo

den viisi matkaa.

Arandan uusi hoito- ja huoltosopimus allekirjoitettiin

22.11.2006 VG-Shipping Oyn kanssa. Sopimus koskee vuosia

2007—2008, ja siihen sisältyy optio jatkosopimuksista vuosille

2009 ja 2010. Sopimuksen mukaan VG-Shipping Oy miehittää

aluksen sekä vastaa aluksen huollosta ja operoinnista Meren

tutkimuslaitoksen tutkimusohjelmien mukaisesti.

Arandalla järjestettiin perinteinen avoimien ovien päivä

sunnuntaina 9.4. Eteläsatamassa. Päivän aikana Arandaan

tutustui noin 550 vierasta.

Vuosittaisilla HELCOMin kolmella COMBINE -seurantamat

kaIla, talvella, alku-ja loppukesällä, tutkittiin Itämeren tilaa

selvittämällä meren hydrografiaa (suolaisuus, happi, pH, rikki

vety, alkaliniteetti), ravinnetilannetta sekä biologisia tekijöitä

(eläinplankton, kasviplankton, pohjaeläimet) ja niiden välisiä

suhteita. Matkat kattoivat koko Itämeren alueen, ja ne ovat

tärkeä osa Itämeren tilan pitkäaikaisseurantaa.

Seurantamatkoilla oli mukana myös muita tutkimusryh

miä, joiden saamat tulokset täydentävät seurantatutkimuksis

sa saatua perustietoa. Esimerkiksi COMBINE 3 -matkalla pa
neuduttiin seurannan lisäksi sinilevien näytteenottoon ja ana

lyysiin, bio-optisiin mittauksiin ja sedimenttinäytteiden kerää
miseen. Seurantamatkoilla kerättiin myös näytteitä muiden

laitoksien tutkimuksia varten kuten Itämeren radioaktiivisuus

seurantaa varten (HELCOM-MORS, Säteilyturvakeskus).
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Huhtikuussa Aranda teki viikon kestäneen sedimentimat

kan. Sillä tutkittiin ravinnevirtaamia veden ja sedimentin raja-

pinnalla sekä kerättiin näytteitä ravinteiden ja metallien sedi
menttiprosessitutkimuksiin. Vesifaasista tutkittiin myös ravin
ne-ja happipitoisuuksia. Lisäksi matkan aikana tehtiin kaiku
1 uotausta sedi mentien rakenteen selvittämiseksi sekä otettiin
pitkiä sedimenttinäytteitä. Matkalla oli mukana tutkijoita
Geologian tutkimuskeskuksesta, Turun yliopistosta ja Ranskan
geologisesta tutkimuslaitoksesta.

Toukokuussa jatkettiin Itämeren hiilidioksiditasetutkimuk

sia. Niillä pyritään selvittämään meren roolia kasvihuonekaasu

na tunnetun hiilidioksidin nieluna ja/tai lähteenä sekä hiilidiok

sidipitoisuuksien vuodenaikais- ja vuorokausivaihteluita. Aran

dan matkan aikana kerättiin aineistoa ilmakehän ja meren

välisen hiilidioksidin vaihtoon vaikuttavien tekijöiden sekä

meren happamuusasteen (pH), alkaliniteetin ja suolapitoisuu

den suhteen tutkimiseksi. Matkan aikana laskettiin aaltopoijut
Helsingin edustalle, pohjoiselle Itämerelle sekä Gotlannin

edustalle, jonne ankkuroitiin myös hiilidioksidimittari.

Toukokuussa järjestettiin myös GD -vertailumatka, ja se
tehtiin hiilidioksiditutkimusmatkan yhteydessä. GD -luotain

on eräs Merentutkimuslaitoksen tärkeimmistä havaintolaitteis

ta, sillä mitataan meren suolaisuutta, lämpötilaa ja painetta.

olivat Saaristomeren kautta tapahtuvan Itämeren ja Pohjan

lahden välisen vedenvaihdon tutkimuksen ja sinisimpukoiden
häkityskokeen yhteismatkoja.

Huhtikuun matkalla asennettiin mereen viisi virtausmitta
ria keräämään tietoa Saaristomeren etelä- ja pohjoisalueille

tulevista ja sieltä lähtevistä virtauksista. Lisäksi yksi virtausmit

tari ankkuroitiin Saaristomeren sisäosiin. Haitallisten aineiden

vaikutustutkimusten kenttäaltistumiskoetta varten Turun Airis

tolle ankkuroitiin häkkejä, joihin asetettiin puhtaalta vertailu-

alueelta kerätyjä sinisimpukoita. Heinäkuussa tarkastettiin

asennetujen virtausmittareiden tila sekä purettiin dataa jois

takin virtausmittareista. Osa simpukoista kerättiin häkeistä

laboratoriotutkimuksia varten.

Elokuussa Arandan COMBINE 3 -matka jatkui suoraan

Trofia-matkana. Trofia-matkalla tutkittiin kasvi- ja eläinplank

tonin jakautumista sekä runsautta Pohjois-Itämerellä ja Suo
menlahdella. Se oli myös vuoden viimeinen matka, ja tämän
vuoksi lähes kaikki meressä olevat mittalaitteet nostettiin tai

sitten ne huollettiin. Lisäksi Saaristomeren sinisimpukoiden
häkkikoe lopetettiin ja simpukkahäkit nostettiin merestä.

Matkojen yksityiskohtaiset raportit ovat luettavissa Meren
tutkimuslaitoksen Aranda-sivuilta: vvww.aranda.fi.

-4
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Huhti- ja heinäkuussa Aranda teki Saaristomeri-matkat. Ne
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FINNARP 2006 — Suomen Etelämanner-logistiikkaryhmä

Marraskuussa 2005 Suomen Etelämanner-sihteeristö lähetti

tutkimusasema Aboalle, Kuningatar Maudin maalle neljän
hengen huoltoretkikunnan. Se huolsi sääaseman ja ympäri

vuotiset energiajärjestelmät. Retkikuntaan osallistui Geodeet

tiselta laitokselta tutkija, joka teki mittauskampanjan Aboalla

sekä Kuningatar Maudin maalla sijaitsevilla Norjan TroIl, Etelä-

Afrikan tasavallan SANAE IV ja Venäjän Novolazarevskaya -

tutkimusasemilla. Retkikunnan pääjoukko palasi Suomeen

vuoden 2006 helmikuun alkupuolella.

Suomen Etelämanner -sihteeristö toteutti 6.11.2006—

19.2.2007 välisenä aikana FINNARP 2006 -tutkimusretken. Se

suuntautui läntiselle Kuningatar Maudin maalle Suomen tutki

musasema Aboalle ja kenttätutkimusleiriin Sharffenbergbott

nenin laaksoon 200 km etäisyydelle Aboasta. FINNARP 2006
-retkikunta matkusti Suomesta Kapkaupunkiin normaaleilla

reittilennoilla. Logistiikkaryhmä lensi marraskuun alussa An

tarctic Logistic Center International -yhtiön järjestämällä Iljus

hin IL-76 -rahtikoneella Kapkaupungista Etelämantereelle

Novo-Airbaseen. Etelämantereen sisäiset lennot välillä Novo

Airbase-Aboa (1000 km) tehtiin BT-67 Basler -suksikoneella.

Joulukuun alussa kolme tutkijaa saapui samaa reittiä Aboalle.

Noin kolmen vuoden välein tehtävä raskaan rahdin ja polt
toaineen kuljetus Kapkaupungista Etelämantereelle tehtiin
venäläisellä Ivan Papanin -aluksella. Laivamatka kesti lähes

kuukauden, ja sille osallistui kaksi tutkijaa ja yksi logistiikka

henkilö. Polttoaineetja muu rahti kuljetettiin merenrannasta

150 kilometrin päähän Aboalle yhteistyössä Ruotsin Eteläman
ner-tutkimusohjelman kanssa. FINNARP-retkikunnan työsuun

nitelma ja rahtien kuljetusjärjestys oli suunniteltu siten, että

sääolosuhteetja niihin liittyvät aikataulumuutokset eivät estä-
neet töiden aloittamista.

Retkikunta toteutti kolmen eri tutkimusprojektin työsuun
nitelmat: Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston projektit

_____

Et&ämantereen aerosolien lähteet, muutunta ja ominaispiir

teet sekä Antarktinen meteorologia ja Arktisen keskuksen

Suomalaisten tutkijoiden mielenkiinto kohdistuu merenrannasta aina
300 km päähän sisämaahan Heimefrontfjellan vuoristoon, josta alkaa
polaaritasanko kohti Etelänapaa.

Etelämantereesta 98 prosenttia on jäätikäiden peitossa. Basen nunatakin
mahtavat jyrkä nteet nousevat 250 metrin korkeuteen jäätiköstä.
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llmastohistorian tutkimus maa

tutkan avulla Etelämantereen

sinisen jään alueilla. Retkikunta

huolehti myös Geodeettisen

laitoksen GPS-automaattimitta

usten datakorttien palautuksesta

Suomeen ja uuden mittausjakson

aloituksesta. Lisäksi Aboan auto

maattinen sääasema huollettiin.

taja osallistui myös COMNAPin kokoukseen, joka järjestettiin

Hobartissa Tasmaniassa yhdessä SCAR -kokouksen kanssa.

FINNARP -logistiikkaryhmä osallistui asiantuntijajäsenenä

opetusministeriön johtaman Etelämanner-tutkimuksen koor

dinaatioryhmän toimintaan sekä hoiti Polaarialueiden tutki

muksen kansallisen komitean sihteerin tehtävät. Etelämanner

logistiikkaryhmä tuki varsinaisen toimintansa ohella myös

useita tutkimuslaitoksia arktisten tutkimusmatkojen järjeste

lyissä.

Etelämanner-tutkimuksen kansainvälinen
arviointi

Etelämanner-tutkimuksen koordinaatioryhmä järjesti vuoden

2006 aikana Suomen Etelämanner-tutkimuksen kansainvälisen

arvion. FINNARP -logistiikkaryhmän asiakkaat, Etelämantereel

la kenttätyönsä tehneet yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutki

jat arvioivat sen toiminnan hyvin organisoiduksi ja tuottavan

erittäin hyvää palvelua.

Kansainvälinen arviointipaneeli luokitteli FINNARP -logis

Retkikunnan onnistumisen kannalta hyvä suunnittelu ja valmistautuminen on ensiarvoisen tärkeätä. Vuoden 2006 mit
taan FINNARP -logistiikkaryhmä testasi, hankki ja sisäänajoi kahdeksan uutta polttoainetaloudellista nelitahtimoottori
kelkkaa. Niiden sisäänajo hyödynnettiin harjoitusleirin muodossa, jolloin tutkijat ja logistiikkahenkilöstö harjoittelivat
moottorikelkan käsittelytaitojen lisäksi myös muita tärkeitä perustaitoja, kuten hätäpakka uskeittimen käyttöä.

ETELÄMANNER-T0MNTA

Retkikunta palasi takaisin

lentoteitse kahdessa ryhmässä, ja

viimeiset retkikunnan jäsenet saapuivat Suomeen helmikuun

lopulla 2007.

Logistiikkaryhmän muu toiminta

Etelämanner-logistiikka toimi FINNARP -retkikuntien järjestä

misen ja Aboa tutkimusaseman ylläpidon lisäksi useissa asian

tuntijatehtävissä. Kesäkuussa 2006 FINNARPista oli asiantunti

jajäsen ulkoasiainministeriön johtamassa Suomen ATCM - dele

gaatiossa Etelämanner-sopimuksen konsultatiivisten osapuol- tiikkaryhmän tehokkaaksi ja tulokselliseksi organisaatioksi,
ten kokouksessa Edinburghissa Skotlannissa. EINNARPin edus- joka on hämmästyttävän tuottoisa rahoitustasoonsa nähden.

Etelän kesän aikana aurinko pysyttelee keskellä yötä km horisontin yläpuolella. Kuvan näkymä on Aboa-tutkimusaseman pihasta etelään Plogen vuoren
suuntaan.

0
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Henkilöstö ja talous

Laitoksen palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä oli
vuoden lopussa 112, ja henkilötyövuosia vuonna 2006 kertyi
110,4. Lisäksi Suomen rannikon havaintopaikoissa työskenteli
sivutoimisia vedenkorkeus-, jää-ja lämpötilahavaitsijoita. Vuo
den mittaan laitoksessa työskenteli vaihteleva määrä apuraha
tutkijoita, opinnäytetyön tekijöitä ja oppilaitosten harjoitteli
joita.

Määräaikaisten työntekijöiden osuus koko henkilöstöstä

on laskenut viime vuosien aikana, ja vuoden lopussa se oli noin
2$ prosenttia. Sukupuolijakauma on hyvin tasainen, miesten ja
naisten keski-iät olivat lähellä toisiaan ja koko henkilöstön

keski-ikä oli 45,3 vuotta.

Vuoden lopussa palveluksessa olevasta henkilöstöstä oli
tutkijakoulutuksen (lisensiaatitja tohtorit) saaneita noin 21
prosenttia, korkeakoulututkinnon suorittaneita noin 40 pro
senttia ja muun tutkinnon suorittaneita noin 20 prosenttia.

Koulutustasoa kuvaava indeksi oli sama kuin edellisvuonna.

Työtyytyväisyyttä kuvaavalle kokonaisindeksille asetettu
tavoite 3,3 saavutettiin. Kyselyn eri osioiden indeksien keskiar
vot poikkesivat vain hiukan edellisvuoden arvoista. Aikaisempi
na vuosina korkeimmalle arvioidut työn sisällön ja haasteelli

suuden tunnusluvut laskivat jonkin verran, kun taas palkkauk
sen ja tiedon kulun arvioitiin parantuneen edellisvuodesta.

Talous

Vuonna 2006 Merentutkimuslaitoksen kokonaismenot olivat
10,3 miljoonaa euroa. Niistä varsinaiseen toimintaan käytettiin

9,3 miljoonaa euroa ja Etelämanner-toimintaan 1,0 miljoonaa
euroa.

Varsinaisen toiminnan menoista käytettiin Arandan menoi
hin 1,5 miljoonaa euroa, henkilöstön palkkamenoihin 4,7 mil

joonaa euroa, toimitilavuokriin 1,1 miljoonaa euroa, muihin
kulutusmenoihin 1,4 miljoonaa euroa ja investointeihin 0,6
miljoonaa euroa. 1 nvestointimenoista Arandan peruskorjauk

sen osuus oli 0,4 miljoonaa euroa. Arandan peruskorjaus aloi
tettiin vuonna 2005, ja siihen on valtion talousarviossa Meren
tutkimuslaitokselle osoitettu 2,35 miljoonaa euroa.

Menojen kattamiseen käytettiin Merentutkimuslaitokselle

osoitettua nettobudjetoitua budjettirahaa 8,8 miljoonaa eu
roa ja maksullisen toiminnan tuottoja 0,4 miljoonaa euroa.
Lisäksi saatiin EU-rahoitusta 0,3 miljoonaa euroa, muiden val
tion virastojen rahoitusta 0,6 miljoonaa euroa ja muuta ulko
puolista rahoitusta 0,2 miljoonaa euroa.

Tulot

Muuta ulkopuolista rahoitusta 0,2 miljoonaa euroa
Muiden valtion virastojen rahoitusta 0,6 miljoonaa euroa
EU-rahoitusta 0,3 miljoonaa euroa
Maksullisen toiminnan tuottoja 0,4 miljoonaa euroa

Merentutkimuslaitokselle osoitettua nettobudjetoitua
budjettirahaa 8,8 miljoonaa euroa

Menot

Investointeihin 0,6 miljoonaa euroa

Muihin kulutusmenoihin 1,4 miljoonaa euroa

Arandan menoihin
1,5 miljoonaa euroa

Toimitilavuokriin 1,1 miljoonaa euroa

Henkilöstön palkkamenoihin 4,7 miljoonaa euroa
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Merentutkimuslaitoksen tuotto- ja kulu laskelma

1.1.2006—31.12.2006

Toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset

381 603,58

1.1.2005—31.12.2005

295 977,39

Muut toiminnan tuotot

Toiminnan kulut

733 453,71 1115057,29

851 566,79
4 667 898,08
1167705,74
2403318,94

434 328,48
-64 808,00

1140048,96
128 119,60

879 744,04 7175721,43

790 303,62
4 934 396,37

722 178,93
2 736 752,72

396 461,37

1101152,67
157 028,95

Aineet, tarvikkeet ja tavarat:
Ostot tilikauden aikana

Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut
Valmistus omaan käyttöön
Poistot
Sisäiset kulut -10 728 178,59 -10 $38 274,63

Jäämä 1 -9 613 121,30 -9 662 553,20

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 2 093,00 125,00
Rahoituskulut -2 105,14 -12,14 51,42 176,42

Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot 26 000,00 26 000,00 34,80 34,80

Jäämä II -9 587 133,44 -9 662 341,98

Siirtotalouden tuotot ja kulut
Kulut:
Siirtotalouden kulut kotitalouksille 8 500,00 2 160,00
Muut siirtotal. kulut ulkomaille 5 200,00 -13 700,00 -2 160,00

Jäämä III -9 600 $33,44 -9 664 501,98

luotot veroista ja pakollisista maksuista -

Perityt arvonlisäverot 38 737,28 31 706,08

Suoritetut arvonlisäverot -763 055,58 -724 318,30 -819 169,54 -787 463,46

Tilikauden kulujäämä -10 325 151,74 -10 451 965,44
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Merentutkimuslaitoksen tase

VASTAAVAA

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

•1

155 770,91
1 988,00

66 617,56 224 376,47

119 481,36
3 020,00

133 217,56 255 718,92

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Ra kennel mat
Koneet ja laitteet
Kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat

Käyttöomaisuusarvopaperit ja
muut pitkäaikaiset sijoitukset
Käyttöomaisuusarvopaperit

453 423,14
14688,91

5 952 938,94
268 090,42

17211,94
477 873,08

490 380,74
8 915,79

6 798 762,79
349 409,72

23 688,39
4 548,30

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8297 042,74 $ $18 080,23

31.12 .2006 31.12 .2005

7 184 226,43 7 675 705,73

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

Käyttäomaisuus- ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset yht. 7 409 830,67 7 932 652,42

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 448 482,69 558 367,73
Siirtosaamiset 125 340,03 285 425,24
Muut lyhytaikaiset saamiset 14 507,23 18 628,78
Ennakkomaksut 298 510,47 886 840,42 22 556,26 884 978,01

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat
Kassatilit 371,65 371,65 449,80 449,80

Vaihto- ja rahoitusomaisuus yht. 887 212,07 885 427,81

VASTAAVAAYHTEENSÄ 8297042,74 8818080,23

31.12.2006 31.12.2005

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Valtion pääoma
Valtion pääoma 1.1.1 998 10 955 416,76 10 955 416,76
Ed. tilikausien pääoman muutos -4 946 902,66 -3 638 368,16
Pääoman siirrot 10 565 189,74 9 143 430,94
Tilikauden tuoffo-/kulujäämä -10 325 151,74 6 248 552,10 -10 451 965,44 6 008 514,10

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot 209 859,32 60 541,65
Ostovelat 477 564,77 765 324,14
Tilivirastojen väliset tilitykset 103 506,13 111 734,85
Edelleen tilitettävät erät 104 512,55 108 182,12
Siirtovelat 1 114 617,98 947 060,09
Muut lyhytaikaiset velat 38 429,89 2 048 490,64 816 723,28 2 809 566,13
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Förändringarnas tid
Förändrade verksamhetsbetingelser var den stora utmaningen

för Havsforskningsinstitutet år 2006. Det produktivitetsprogram

som finansministeriet utarbetat förutsätter att verksamheten är
både effektiv och slagkraftig. Vissa uppgifter inom ekonomi-
och personaladministrationen borde fiyttas över till servicecent

raler och personalen botde minskas äver hela verksamhetsfältet.

Sekretariatet vid statens vetenskaps- och teknoiogiråd och ar
betsgruppen för sektorforskning vid statsrådets kansii har upp

gjort en helhetsplan för nriktningen av sektorforskningen och

dess resurser. Miljöministeriet har uffört en förundersökning om
projektet som omfattar miljöskyddsadministrationens produkti
vitet. Havsforskningsinstitutet har ingåff i samtliga dessa utred
n i nga r.

Havsforskningsinstitutet har svarat på utmaningarna genom
att precisera definitionen av de strategiska måisättningarna,

genom att koncentrera sig på kärnforskningen och genom att
förstärka samarbetet med andra instanser och biida nätverk.

Havsforskningsinstitutets strategi för åren 2006—2010 godkän

des i februari och utarbetningen av en strategisk pian för perso

nalpolitiken blev i det närmaste färdig. 1 strategiprogrammet

framhävs behovet av högklassiga observationer och forsknings

resultat såväl som en gedigen kunskap när det gäller produktio

nen av tjänster som gagnar både människor och miljön.

Anpassningen till de nya arbetslokaliteterna under år 2006

har utan tvivel varit en beaktansvärd prestation. lnstitutets pia-

Resum
Östersjöns tillstånd 2006

År 2006 försämrades syresituationen i djupvattnen i hela Öster
sjön förutom i den aura sydligaste delen. 1 Finska viken blev det
syrefria vattenskiktet småningom tjockare under sommaren.

Under sensommaren var vattnen under 50-60 meter antingen

heit syrefria eller hade mycket låga syrehalter. Giftigt svavelväte
observerades på vissa platser redan på 50 m djup. Finska vikens

bottnar var i sämre skick än någonsin under den tid Aranda

mätt syre, d.v.s. sedan 1962.

Vitmärlan (Monoporela affinis), som under årtionden har

dominerat mjukbottnarna 1 Bottniska viken var, speciellt i Bot

cering i kampusområdet i Gumtäkt tillsammans med Meteoro
logiska institutet och Helsingfors universitet har ökat och effek

tiverat samarbetet med dessa institutioner.

Avtalet gällande skötseln av havsforskningsfartyget Aranda

gick ut 1 slutet av augusti 2006. Efter konkurrensutsättning ingick
Havsforskningsinstitutet ett avtal om skötseln av RN Aranda

med VG-Shipping Oy. För första gången i den finska havsforsk

ningens historia svarar ett privat företag för skötseln av Aranda.

År 2006 var institutets åttioåttonde verksamhetsår. lnstitutet

fullföljde väl de resultatmål som kommunikationsministeriet

ställt upp för året. Antalet vetenskapliga publikationer, rappor

ter och manuskript var än en gång omfattande. Under året

sluffördes fem doktorsavhandlingar.

Detta år stod de finska forskningsenheternas Antarktisforsk

ning under åren 1998—2005 i tur för Finlands Akademis utvärde

ring av olika forskningsgrenar. Antarktisforskningens iogistik

och skötsein av Finlands forskningsstation Aboa, vilka hör till

Havsforskningsinstitutets ansvarsområde, fick utmärkt betyg i

utvärderingen.

lnstitutet får tacka sin kunniga och kompetenta personal

och alla sina samarbetspartners för de goda resultaten.

-

tenhavet, mycket fåtalig på fiera av observationslokalerna. Den
nyinflyttade Marenzelleria -havsborstmasken har fortsatt att
breda ut sig, speciellt i utsjön 1 Bottenviken. Artbestämningen

har preciserats under 2006 och nu har man, förutom Marenzel

lena viridis, kunnat identifiera också M. neglecta och M. arctica

ur proven tagna på Aranda.

Fosfathalterna i ytvattnet var år 2006 mindre än under de
föregående åren. 1 de bottennära vattnen var fosfathalterna

relativt höga och ökade under årets gång då syrehalterna mins

kade.

EEVA-LIISA POUTANEN

Överdirektör
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Variationen i ytvaffentemperaturen i Finska viken awek
något från långtidsmedelvärdena. Situationen i öppna havet
var normal under början av året, men sommarens varmaste
period, månadsskiftetjuli-augusti, var redan varmare än lång
tidsmedelvärdet. 1 oktober var ytvattentemperaturen klart
varmare än normalt. Temperaturerna i Skärgårdshavet och vid
Valsörarna var då de högsta som uppmätts under senaste 30
åren i dessa områden.

År 2006 var medelvattenståndet vid Finlands kuster i janua
ri-mars och i juli-augusti 10—30 cm Iägre än långtidsmedelvär
det, och i november-december 25—40 cm högre. Månadsmedel
värdena för den signifikanta våghöjden i den norra delen av
egentiiga Östersjön var lägre än långtidsmedelvärdena ända till
november. Våghöjden var Iägre än medeltalet också i Finska
vi ken ända till oktober. Under siutet på året var våghöjderna
något högre än långtidsmedelvärdena.

År 2006 var årstidsvariationen i växtplanktonproduktionen
normal. De kraftigaste algblomningarna förekom 1 södra och
mellersta Östersjön. 1 Finska viken var förekomsten av blågröna
alger moderat i öppna havet. Algblomningarna var däremot
rikligare än normalt i kustområdena i Finska viken, i Skärgårds
havet och i Ålands hav.

lsvintern 2005/2006 var normal. Den 16 mars var istäcket
som störst då 210 000 km2 av Östersjön var istäckt. lsvinterns
längd var ca tre veckor kortare än långtidsmedelvärdet i Bot
tenviken och ca tre veckor längre 1 Kvarken, Bottenhavet och
norra egentliga Östersjön. 1 Skärgårdshavet och Finska viken
var isvintern ca 1 vecka kortare än normalt.

Havsforskn ingsinstitutets verksamhet 2006

1 undersökningarna av havens dynamik var bland annat vatten
utbytet mellan egentliga Östersjön och Bottniska viken via
Skärgårdshavet föremål för forskning. De preliminära resulta
ten visade att strömningshastigheterna i allmänhet var låga, 3—
JO cm/s. Tldvis observerade man klart högre hastigheter, upp till
30 cm/s.

Representanter för Havsforskningsinstitutet har deltagit i
den mellanstatliga havsforskningskommissionen lOC’s utveck
ling av varningssystem för tsunami och andra typer av katastro
fer till havs. Inom Nordiska Ministerrådets projekt “EUTROPHI

CATION-MAPS” jämfördes fiera olika hydrodynamiska model
ler, dels med varandra och dels med konkreta mätresultat. Ur
resultaten framgick att speciellt modelleringen av vertikala
omblandningsprocesser borde utvecklas.

Förändringar i miljöförhållandena inverkar på syreförhål
landena 1 bottensedimenten. Dessa förändringar inverkar i sin
tur på hur fosfor antingen binds i eller frigörs ur sedimenten.
Inom Finlands Akademis “BIREME” projekt undersöktes, med
hjälp av extraktionsmetoden, hur stor anrikningen av fosfor vat
i sedimenten.

Inom det EU-finansierade SEED-projektet (2005—2008) un
dersöker Havsforskningsinstitutet livscykeln hos giftiga blågrö
na alger som biidar blomningar. Målet med projektet är att
klarlägga vilka faktorer som reglerar deras livscykel. Speciell
vikt läggs vid faktorer som förorsakas av människan, till exem
pel eifekten av övergödningen.

Havsforskningsinstitutet har under åren 1979—2006 under
sökt djurplanktonsamhällenas artsammansättning som en del
av uppföljningen av Östersjöns tillstånd. Materialet har analyse
rats och resultaten visar att det har skett tydliga förändringar i
artsammansättningen 1 egentliga Östersjön och Finska viken.

DANLIM-projektets mål var att testa och utveckla metoder
na för att bestämma hur planktonsamhällena begränsas av
tillgången på närsalter. Syftet var att erhålla metoder som kan
användas vid uppföljningen av Östersjöns tillstånd. Resultaten
ökar också förståelsen för hur övergödningen påverkar Öster
sjön samt get anvisningar om var åtgärdsprogram bör sättas in
samt hur man kan utvärdera eifekterna av åtgärderna. Inom
projektet utvecklades också en känslig och kostnadseffektiv
metod för att definiera vilket näringsämne som begränsar ett
visst planktonsamhälle. Genom att kombinera resultaten från
tidigare utförda experiment med variabler från den traditionel
la monitoringen kunde man visa ail växtplanktonsamhällena i
Östersjön sommartid huvudsakligen begränsas av tillgången på
kväve.

Vattenståndstjänsterna förbättrades under år 2006 genom
att en ny numerisk modell för vattenståndsprognoser blev fär
dig. lsvintern 2005/06 var statistiskt sett normal, men svår i Fin
ska viken ur sjöfartens synvinkel på grund av packisvallar och
snabba förändringar i isläget. Detta ledde till ökad efterfrågan
på isinformation.
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