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1. KANSAINVÄLISET POLAARIALUEIDEN TUTKIMUSHANKKEET -
POLAARIVUODET

Polaarivuosi 1882–1883 

Vuonna 2022 tuli kuluneeksi 140 vuotta siitä, kun maailmanlaajuinen geofysiikan ja 

meteorologian tiedeyhteisö käynnisti laajan napa-alueiden tutkimusohjelman, jonka 

nimeksi tuli kansainvälinen polaarivuosi. Kyseessä oli 13 kuukauden havaintoperiodi, 

joka sijoittui vuosiin 1882–1883. Sen tavoitteena oli luoda pohja arktisen alueen 

ilmatieteelle sekä kerätä havaintoaineistoa alueen geofysikaalisten ilmiöiden 

tutkimusta varten. Havaintoasemia perustettiin kaikkiaan 12, ympäri koko pohjoista 

napaseutua ja eteläiselle napa-alueelle kaksi asemaa.  

Suomen suuriruhtinaanmaa oli mukana hankkeessa perustamalla Sodankylään 

polaariaseman ja varustamalla retkikunnan geomagneettisia, meteorologisia ja 

revontulimittauksia varten. Suomen osuutta polaarivuoden toimintoihin koordinoi 

Suomen Tiedeseura ja sen alaisena ollut Meteorologinen päälaitos (nykyinen 

Ilmatieteen laitos). Hankkeen johdossa oli Helsingin yliopiston1 fysiikan professori 

Selim Lemström (1838–1904), joka oli osallistunut ruotsalaisten organisoimiin 

napatutkimusretkikuntiin aikaisemmin 1860- ja 1870-luvuilla. Paikallisjohtajana 

Sodankylässä toimi Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen assistentti Ernst Biese 

(1856–1926). Hänen vastuullaan olivat kaikki tutkimusohjelman mukaiset mittaukset 

ja muut operatiiviset toiminnot koko havaintojakson 1882–1884 aikana. Myöhemmin 

Biese oli Meteorologisen päälaitoksen johtaja Helsingissä 1890–1907. 

 Polaarivuoden 1882–1883 kustannukset nousivat nykyrahassa noin 600 000 

euroon, jonka maksoi Suomen valtio senaatin ja Venäjän keisarilta anotulla luvalla. 

Kyseessä oli 1800-luvun ylivoimaisesti kallein Suomen valtion rahoittama tieteellinen 

hanke. 

Suomen menestys polaarivuoden tutkimus- ja havainto-ohjelmassa merkitsi 

arvokkaiden tutkimustulosten lisäksi kansainvälistä näkyvyyttä tiedemaailmassa. 

Maamme oli osa Venäjän keisarikuntaa, mutta polaarivuoden ohjelmassa Suomi oli 

itsenäinen toimija. Suomen kannalta osallistuminen polaarivuoden ohjelmaan oli 

ratkaisevan tärkeä tieteellinen tapahtuma. Se liitti maamme uudelleen mukaan 

1 Helsingin yliopisto oli Suomen autonomian aikan vuoteen 1918 saakka nimeltään Keisarillinen
Aleksanterin yliopisto. Tässä kirjoituksessa käytetään yliopiston nykyistä nimiasua. 
2 Lemström, S. & Biese, E., 1886, 1887, 1898. Exploration internationale des régions polaires 1882–83 
et 1883–84. Expédition polaire Finlandaise. Tome I–III, Societé des Sciences de Finlande, Helsingfors. 
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kansainvälisen geofysiikan tutkimuksen kehitykseen, erityisesti meteorologian, 

geomagnetismin ja revontulitutkimuksen aloilla.  

 Sodankylän polaarivuoden havainnontekijöiksi oli palkattu kuusi opiskelijaa 

Helsingin yliopistosta, jotka 24/7-vuorotyönä tekivät havaintoja tiukan aikataulun 

puitteissa. Mitään havaintoautomatiikkaa ei ollut käytössä. Havaintoja kertyi 

vuorokaudessa noin 750 ja erikoispäivinä kahdesti kuukaudessa yli 4 000. Koko 

polaarivuoden ajalta niitä tehtiin yhteensä noin 370 000. Yksittäisiä havaintokohteita 

oli vuorokauden aikana 20. Polaarivuoden ohjelma oli ensimmäinen laaja-alainen 

tieteellinen tutkimus Lapin meteorologisista ja geofysikaalisista olosuhteista. 

 Varsin laajan havainto-ohjelman toteuttaminen oli jo suuri saavutus, mutta 

laitteiden ja muun tarvittavan materiaalin kuljettaminen Helsingistä Sodankylään oli 

sinänsä vaativa logistinen suoritus. Kyseessä oli noin 150 kuljetuslaatikon siirto 

kohdepaikkaan. Matka tehtiin laivalla Helsingistä Kemiin ja sieltä noin 400 

kilometrin matka Sodankylään osittain venekuljetuksena, osittain maanteitä pitkin. 

Kaikkiaan kuljetuksiin kului noin kaksi viikkoa.    

 Suomen Tiedeseura julkaisi havainnoista tehdyt yhteenvedot kolmena laajana 

niteenä2 pian polaarivuoden jälkeen. Niissä oli yhteensä yli 600 sivua taulukoita ja 

kuvia. Lisäksi Sodankylän polaarivuoden tuloksista julkaistiin yleisölle tarkoitettu 

ruotsinkielinen kertomus retkikunnan vaiheista Sodankylässä ja tärkeimmistä 

tieteellisistä saavutuksista. Kirjan3 laatimiseen osallistuivat retkikunnan jäsenet ja sen 

julkaisi Suomen Tiedeseura vuonna 1885. Sama matkakertomus4 ilmestyi myös 

suomeksi toukokuussa 1885 kirjankustantaja G. W. Edlundin (1829–1907) 

rahoittamana ja suomennuttamana.  Matkakirjasta tehtiin uusi tarkennettu ja korjattu 

suomennos vuonna 2017 (Nevanlinna, 2017a). Siinä on myös laaja kuvaus ja 

analysointi retkikunnan tekemistä tieteellisistä havainnoista ja rekisteröinneistä. 

 Nykyisin Sodankylän polaarivuoden 1882–1883 ohjelmasta korostetaan 

Lemströmin tekemiä tuloksiltaan epävarmoja revontulikokeita, jotka saivat kuitenkin 

                                                
2 Lemström, S. & Biese, E., 1886, 1887, 1898. Exploration internationale des régions polaires 1882–83 
et 1883–84. Expédition polaire Finlandaise. Tome I–III, Societé des Sciences de Finlande, Helsingfors. 
3 Om den Finska Polarexpeditionen till Sodankylä och Kultala åren 1882–83 och 1883–84 jämte 
skildringar från Lapland af Expeditionens medlemmar. Bidrag till kännedom af Finlands natur och 
folk, 42. Häftet. Finska Vetenskaps-Societeten, 170 s.  
Elektroninen versio: http://hdl.handle.net/10138/16923. 
4 Suomalaisesta tutkimusretkestä Sodankylään ja Kultalaan ynnä kuvaelmia Lapista. Matkueen jäsenten 
kirjoittamat, Helsinki 150 s., 1885. Helsingfors Dagblad julkaisi kirjan arvioinnin 30.5.1885. Kirjan 
elektroninen versio: http://s1.doria.fi/helmi/bk/1800/fem19980062/ 
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alan tiedeyhteisössä suurta kiinnostusta osakseen. Vähemmälle huomiolle jää usein 

polaariretkikunnan tekemät laadukkaat ja huolellisesti kootut havaintosarjat, jotka 

antavat käyttökelpoisen lisän 1800-luvun geofysikaalisiin,  meteorologisiin ja 

hydrologisiin aineistoihin polaarivuoden osalta. Mittaukset organisoi Sodankylän 

observatorion johtaja Ernst Biese. 

 Sodankylän polaarivuoden 1882–1883 digitoidut magneettikentän tuntiarvot 

on julkaistu vuosikirjan muodossa (Nevanlinna, 1998). Lukemat ovat saatavilla 

osoitteessa space.fmi.fi Index/MAGN/magn.  

 

Polaarivuosi 1932–1933  

 

Toisen polaarivuoden ohjelmaan 1932–1933 osallistui 50 valtiota ja pohjoiselle napa-

alueelle (55° leveysasteen pohjoispuolelle) perustettiin noin 30 tilapäistä 

havaintoasemaa tutkimusvuoden ajaksi. Lisäksi kaikki useat sadat vakinaiset 

meteorologiset ja magneettiset havaintoasemat ja observatoriot tekivät polaarivuoden 

ajan havaintoja tavanomaista tiheämmällä aikataululla. Polaarivuosi toteutettiin 13 

kuukauden mittaisena havaintojaksona 1.8.1932 – 31.8.1933 jokseenkin tasan 90 

vuotta sitten. 

 Polaarivuodeksi suunnitellut tieteelliset ohjelmat eivät toteutuneet kuin vain 

osaksi. Syynä oli 1920-luvun lopulla alkanut kansainvälinen taloudellinen lama ja 

siitä aiheutunut pulakausi, joka kosketti myös Suomen taloutta ja vaikeutti suuresti 

ihmisten elämää.  

 Polaarivuoden ohjelma oli määritelty Kansainvälisen meteorologisen järjestön 

IMO:n kokouksissa 1920-luvulla siten, että kansalliset ilmatieteelliset laitokset 

koordinoivat maansa mittausohjelmat. Suomessa tämä vastuu lankesi 

Meteorologiselle keskuslaitokselle ja Suomalaiselle Tiedeakatemialle, erityisesti sen 

Sodankylän observatoriolle.  

 Meteorologisen keskuslaitoksen5 sääosaston päällikkö Jaakko Keränen 

valittiin kansainvälisen polaarikomission jäseneksi vuonna 1929, joten hänellä oli 

vaikutusvaltaa edistää erityisesti Suomen osuutta kansainvälisen tiedeyhteisön 

hankkeessa. Komissioon kuului 15 jäsentä ja siinä Pohjoismaiden edustus oli 
                                                
5 Suomen Tiedeseuran hallinnoima Meteorologinen päälaitos siirrettiin valtion tutkimuslaitokseksi 
vuonna 1919, jolloin sen nimeksi tuli Valtion meteorolognen keskuslaitos. Nimi suomennettiin 
myöhemmin Ilmatieteelliseksi keskuslaitokseksi vuonna 1933. Nykyinen nimi Ilmatieteen laitos on 
vuodelta 1968. 
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merkittävä sillä Tanskan ilmatieteellisen laitoksen johtaja Dan la Cour (1876–1942) 

toimi polaarikomission puheenjohtajana. 

Komissiossa Keränen hoiti polaarivuoden ulkomaiset yhteydet, kotimaan 

asemaverkon osallistumisen polaarivuoden ohjelmaan ja järjesti aineiston käsittelyn 

keskuslaitoksella. Aerologinen havaintotoiminta, jota tehtiin muun muassa pilot-

palloilla ja ilmavoimien avustamana lentokoneista tehtävillä mittauksilla oli Vilho 

Väisälän johdossa. Ilmavoimat oli sijoittanut aerologisia mittauksia varten 

lentokoneen Lappiin Kemijärvelle napapiirin pohjoispuolelle polaarivuoden 

tarpeisiin. 

Laitehankintoja varten Suomi oli saanut avustusta USA:sta Rockefeller-

säätiöltä nykyrahassa noin 40 000 euroa, mutta ylimääräisiä varoja tuli myös 

maatalousministeriön kautta. Ulkopuolisia varoja tarvittiinkin kipeästi, koska 

maailmanlaajuinen talouslama koetteli raskaasti myös Suomea. 

Suomessa polaarivuoden mittaukset keskittyivät Sodankylän observatorioon, 

jossa toimi Pohjois-Euroopan täydellisin geofysikaalinen observatorio Eyvind 

Sucksdorffin johdolla. Magneettisia mittauksia täydensivät uuden sukupolven 

rekisteröintikojeet. Lisäksi uusina mittauskohteina olivat Auringon säteilyvoimakkuus 

eri aallonpituuksilla, maasähkövirtojen ja ilman sähköisyyden rekisteröinnit ja 

revontulien valokuvaukset kahdelta eri asemalta. Magneettisia havaintoja varten oli 

kaksi uutta magneettista observatoriota. Niistä täydellisemmin varustettu oli 

Petsamossa ja pienempi asema Kajaanissa. Petsamon aseman mittauksia johti FM 

Mauri Tommila6 ja Kajaanissa tehtäviä hoiti Kajaanin seminaarin johtaja FT Martti 

Hela.7   Petsamon aseman tulokset julkaistiin polaarivuoden jälkeen Suomalaisen 

Tiedeakatemian julkaisusarjassa (Tommila, 1937a). 

Kansainvälisen tiedeyhteisön luottamuksen osoituksena Sodankylän 

observatorio valittiin vuonna 1930 polaarivuoden toimintoihin rekrytoitujen 

tutkijoiden harjoittelupaikaksi. Polaarivuoden jälkeen Sodankylä valittiin 

magneettisten observatorioiden kanta-asemaksi, jossa kalibroitiin eri maiden 

magneettisia instrumentteja. Tähän olivat vaikuttamassa polaarikomission 

6 Mauri Tommila (1905–1971) toimi myöhemmin Vilho Väisälän assistenttina radiosondin  
kehittelytyössä 1930-luvulla. Hän teki vuonna 1956 yliopistollisen väitöskirjan radioluotaimien 
käyttöominaisuuksista (Tommila, 1956). Ilmatieteellisen keskuslaitoksen ilmasto-osaston johtajana 
Tommila toimi 1960–1969. 
7 Martti Hela (1890–1965) oli opettaja ja säveltäjä, professori 1954. Kajaanissa tehtyjä magneettisia 
mittauksia ei koskaan ole julkaistu. Martti Helan poika akateemikko Ilmo Hela (1915–1976) oli 
Merentutkimuslaitoksen johtaja 1955–1975. 
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tanskalainen puheenjohtaja ja Tanskan ilmatieteellisen laitoksen johtaja Dan la Cour 

(1876–1942), jonka kehittämiä magneettisia kojeita testattiin Sodankylän 

observatoriossa. 

 Sodankylän observatorio oli  hyvin valmistautunut polaarivuoteen. Sen 

rekisteröinnit olivat huipussaan ja uusia oli lisää niin paljon, että polaarivuoden 

jälkeen Sodankylän observatorio ristittiin Geofysikaaliseksi observatorioksi toiminnan 

laajennettua pysyvästi monipuolisemmaksi kuin ennen polaarivuotta (Nevanlinna, 

2018). 

 Observatorion johtajana toimi FM Eyvind Sucksdorff (1899–1955) ja 

apulaisena hänen puolisonsa lääket. kand. Annikki Sucksdorff (1904–1986). 

 Polaarivuoden tulokset Suomessa vakiinnuttivat maamme aseman alan 

kansainvälisessä yhteisössä. Erityisen huomattava saavutus oli Sodankylän 

observatorion näkyvä esiintyminen polaarivuoden ohjelmassa (Keränen, 1944a). 

 Polaarivuosi sai huomiota myös kotimaan sanomalehdissä8, sillä aiheesta 

uutisoitiin käytettävissä olevien lehtitietojen perusteella ainakin viisi kertaa 1932–

1933. Uusi Suomi (6.9.1933) otsikoi "Päättynyt polarivuosi antoi tieteelle hyvin 

arvokkaita tuloksia". Samaan aikaan ilmestyi Keräsen haastatteluja ja muita 

sääaiheisia uutisia keskeisissä valtakunnallisissa lehdissä kymmenkunta kertaa.  

 Sodankylän observatoriossa oli polaarivuoden aikana toiminnassa 11 erilaista 

geofysikaalista ja ilmatieteellistä mittausjärjestelmää, joista osa jäi pysyvästi 

observatorion havainto-ohjelmaan.  

 Polaarivuosiin rinnastuva kansainvälinen napa-alueiden tutkimushanke oli 

Geofysiikan vuosi 1957–1958, johon osallistui noin 70 eri valtion 

tutkimusorganisaatiota. Suomen osallistuminen aikaisempiin polaarivuosiohjelmiin 

oli tapahtunut maamme rajojen sisäpuolella, mutta Geofysiikan vuoden aikana 

merkittäviä havainto-ohjelmia toteutettiin Suomen ulkopuolella muiden muassa 

Huippuvuorilla. Suomi osallistui siellä ruotsalais-sveitsiläiseen ilmatieteelliseen 

tutkimukseen Murchisonvuonon asemalla. Siellä testattiin jälleen Väisälän 

radiosondeja osana aerologisia tutkimuksia (Rossi, 1973). 

 

 

                                                
8 Hufvudstadsbladet 26.8.1932 (etusivu), Helsingin Sanomat 16.4. ja 12.6.1933,  Maaseudun 
Tulevaisuus 3.1.1933, Uusi Suomi 16.4., 23.5. ja 6.9.1933, Pohjolan Sanomat 20.4.1933. 
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2. PETSAMON POLAARIVUODEN 1932–1933  MAGNEETTINEN 

OBSERVATORIO 

 

Elokuun 1. päivänä vuonna 2022, 90 vuotta sitten vuonna 1932 alkoi kansainvälinen 

2. polaarivuosi, johon Suomen geofysikaalinen tiedeyhteisö antoi merkittävän 

panoksen. Päätoimijoita olivat silloinen valtion Ilmatieteellinen keskuslaitos 

(Ilmatieteen laitos) ja Suomalaisen Tiedeakatemian Sodankylän magneettinen 

observatorio (myöhemmin Geofysiikan observatorio). 

 Vähemmälle huomiolle Suomen geofysiikan  historiassa  on jäänyt, 

että  Suomalaisen Tiedeakatemian Sodankylän observatorio perusti polaarivuoden 

ajaksi täysimittaisen ajanmukaisen geomagneettisen observatorion silloisen Suomen 

koillisimpaan kolkkaan eli Petsamoon noin 300 kilometriä Sodankylästä. Petsamon 

observatorion toiminta on Suomen geofysiikan historiassa sivuutettu vain muutaman 

rivin mittaisella maininnalla (Keränen, 1932; Kataja, 1999; Sucksdorff et al., 2001). 

Sodankylän geofysiikan observatorion 60-vuotista toimintaa käsittelevässä 

monisatasivuisessa juhlakirjassa vuodelta 1973 ei edes mainita Petsamon 

observatoriota (Keränen and Sucksdorff, 1973). Observatorion havaintoaineistoa ei 

ole juuri käytetty tieteellisissä tutkimuksissa. Tosin C. Sucksdorffin 

väitöskirjajulkaisussa  (1968) on mukana Petsamon observatorion tuottamaa 

magneettikenttädataa, mutta ilman lähdeviittausta alkuperäisaineistoon. 

 Observatorio sijaitsi Alaluostarin kylässä Petsamovuonon perukassa noin 20 

kilometrin etäisyydellä Pohjoisen jäämeren rannikosta. Sen paikkakoordinaatit olivat 

69°32.1' N ja 31°14.1' E ja korkeus merenpinnasta 16 metriä (Tommila, 1937a). 

 Polaarivuoden aikana Kajaanissa toimi Suomalaisen Tiedeakatemian 

ylläpitämä magneettinen pulsaatio-observatorio vuoteen 1936 saakka. Sen 

rekisteröintejä ei ole koskaan muokattu julkaisukuntoon, mutta joitain osia niistä on 

Ilmatieteen laitoksen arkistossa. 

 

Petsamo  

 

Petsamon alue liitettiin vuoden 1920 Suomen ja Neuvostoliiton välisen Tarton rauhan 

mukaan Suomelle. Tarvittava rajankäynti tehtiin talvella 1921. Sen teki Geodeettisen 
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laitoksen geodeetti Jaakko Keränen9 työryhmineen (Nevanlinna, 2014). Petsamon 

itäraja lähti viivasuoraan yli 200 kilometrin pituisena linjana Sallan Korvatunturilta 

Petsamon rannikolle Kalastajasaarentoon, jonka itäpuoli jäi Neuvostoliiton haltuun. 

Suomen jatkosodan vuoden 1944 rauhansopimuksen mukaan koko Petsamo 

luovutettiin Neuvostoliitolle10. Nykyisin kaikki vanhat luostarirakennukset on 

hävitetty. 

Petsamovuonon suulla sijaitsi Suomelle tärkeä Liinahamarin satama, joka oli 

maamme ainoa suora yhteys Atlantille ja jäistä vapaa ympäri vuoden. Välirauhan 

aikana 1940–1941 Liinahamarista ja Petsamon maantiestä muodostui elintärkeä 

huoltoreitti koko valtakunnalle ja maan sotavoimille. 

Petsamossa sijaitsi myös tärkeä nikkelikaivos lähellä Norjan rajaa Kolosjoella. 

Se oli Euroopan suurin nikkelimalmio. Suomen jatkosodan aikana 1941–1944  

kaivoksesta louhittua nikkelimalmia vietiin Saksaan. Kaivoksesta saadulla malmilla 

peitettiin noin puolet natsi-Saksan sotatarviketeollisuuden tarvitseman nikkelin 

tarpeesta. Enimmillään Kolosjoen nikkelikaivoksella työskenteli noin 1 500 

kaivosmiestä. 

Vuoteen 1938 saakka Petsamo kuului, kuten koko Suomen Lappi, Oulun 

lääniin. Vuoden 1939 henkikirjoituksien mukaan Petsamon asukasluku oli noin 4 200 

henkeä, kun koko maassa oli noin 3,8 miljoonaa asukasta. 1930-luvun Petsamo oli 

pinta-alaltaan  suunnilleen silloisen Uudenmaan läänin kokoinen. 

Petsamon magneettisen observatorion perustaminen 

Observatorion instrumentointi oli saatu Polaarivuosikomission avulla, jolle USA:n 

Rockerfellerin säätiö oli myöntänyt suuren rahallisen avustuksen kansainvälisiin 

polaariohjelmiin (Keränen, 1933a; Nevanlinna, 2014). Hanketta auttoi, koska Dan la 

Cour oli komission presidentti ja Suomen ilmatieteellisen keskuslaitoksen johtaja 

Jaakko Keränen oli komission toimeenpanevan elimen jäsen. Polaarivuoden 

hankkeiden kustannuksiin osallistui myös Suomen valtio, vaikka käynnissä olevan 

9  Jaakko Keränen (1883–1979) irtisanoutui perhesyistä Sodankylän observatorion johtajan tehtävistä
kesällä 1917. Hänet kiinnitettiin vuonna 1918 Geodettisen laitoksen palvelukseen geodeettina vuoteen 
1921 saakka, jolloin Keränen siirtyi Ilmatieteellisen keskuslaitoksen sääosaston johtajaksi. Vuonna 
1933 Tasavallan presidentti nimitti Keräsen Ilmatieteellisen keskuslaitoksen johtajaksi. Tästä virasta 
Keränen jäi eläkkeelle vuonna 1953. (Nevanlinna, 2014). 
10 Vuonna 1920 solmitun Suomen ja Neuvostoliiton välisen Tarton rauhan mukaan Petsamon alue
liitettiin Suomeen. Alue oli ollut Venäjän hallussa Norjalta vuodesta 1826 lähtien. 
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maailmanlaajuisen taloudellisen lamakauden vuoksi määrärahoja jouduttiin 

supistamaan. 

 Suomalaisen Tiedeakatemian observatoriotoimikunta11 valitsi Petsamon 

observatorion johtajaksi Helsingin yliopistosta vastavalmistuneen (vuonna 1931) 

maisteri Mauri Tommilan (1905–1971). Hänet koulittivat keväällä 1932 magnetismin 

mittauksiin ja rekisteröintikojeiden käyttöön Sodankylän observatorion johtaja Eyvind 

Sucksdorff ja Helsingissä Jaakko Keränen, jotka olivat maailmanluokan kykyjä 

magneettisten mittausten alalla.  Mauri Tommila aloitti observatorion valmistelutyöt 

Petsamossa heinäkuun alussa 1932. Observatorion toimintaohjelman oli tehnyt 

Ilmatieteellisen keskuslaitoksen vt. johtaja Jaakko Keränen. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mauri Tommila - perhetausta 
 
Mauri Tommila syntyi Jyväskylässä vuonna 1905. Hänen isänsä Juho Tommila 12(1865–1913) oli 
Jyväskylän kaupungin urkuri-kanttori ja äiti kansakoulunopettaja Marja Hildén (1878–1939). 
Perheeseen kuului kolme nuorempaa lasta: Anna-Liisa (Uotinen) (1906–1951), Hilkka (1909–1970) ja 
Eero (1910–1967).  
 Perheen isän kuoleman jälkeen vuonna 1913  Marja Tommila jäi neljän lapsen 
yksinhuoltajaksi. Ennen avioliittoaan Marja Tommila13 oli valmistunut Jyväskylän opettajaseminaarista 
kansakoulun opettajaksi. Vuonna 1918 Marja Tommila lapsineen muutti kotiseudulleen Lapin 
Tervolaan kansakoulun opettajaksi. Pisimmän yli 20 vuotta kestäneen työuransa hän teki Rovaniemen 
Rantavitikan koulun opettajana. Marja Tommila kuoli äkillisesti kesken koulupäivän maaliskuussa 
1939.  
 Mauri Tommila valmistui ylioppilaaksi Rovaniemen yhteiskoulusta vuonna 1925. Hän aloitti 
matematiikan ja fysiikan opinnot Helsingin yliopistossa ja valmistui filosofian maisteriksi vuonna 
1931.  
 Ilmatieteellisen keskuslaitoksen palvelukseen Tommila siirtyi vuonna 1939 toimipaikkanaan 
laitoksen Ilmalan aerologinen observatorio Helsingin Pasilassa. Talvi- ja jatkosodassa Tommila toimi 
puolustusvoimien palveluksessa. Hän oli sotilasarvoltaan kapteeni. Myöhemmin Tommilalla oli virka 
laitoksen ilmasto-osaston johtajana 1960–1969. Mauri Tommila väitteli tohtoriksi Väisälän 
sondiproblematiikasta vuonna 1956 (Tommila, 1956).  
 Mauri Tommilan puoliso oli Sirkka Kallio 1914–2003. Heidän poikansa on ympäristöneuvos 
ja filosofian lisensiaatti Esa Tommila (1946–). 
 Mauri Tommila kuoli Helsingissä tammikuussa 1971. Muistokirjoitus ilmestyi Helsingin 
Sanomissa 29.1.1971. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

                                                
11 Observatoriotoimikunnan puheenjohtaja oli Ilmatieteellisen keskuslaitoksen eläkkeellä ollut johtaja 
Gustaf Melander (1861–1938). 
12 Muistokirjoitukset Juho Tommilasta: sanomalehti Keski-Suomi, 27.2.1913, 1.3.1913. 
13 Marja Tommila 60 vuotta - kirjoitus sanomalehti Lapin Kansa 22.10.1938. Muistokirjoitus 
sanomalehti Pohjois-Pohjassa 29.3.1939.  
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Kuva 1. Suomen kansainvälisen polaarivuoden 1932–1933 aikana toimineet magneettiset 
observatoriot: Petsamo, Sodankylä ja Kajaani. Observatoriot kuuluivat Suomalaisen Tiedeakatemian 
alaisuuteen, mutta niissä tehtävät meteorologiset havainnot ja mittaukset olivat Ilmatieteen laitoksen 
vastuulla.  
Sodankylän magneettinen observatorio on pysyvä tutkimusyksikkö, perustettu vuonna 1913. Nykyään 
se on Oulun yliopiston erillislaitos, Sodankylän geofysiikan observatorio (Nevanlinna, 2017b). 
Polarkreis = napapiiri. (Piirros: Tommila, 1937a).      
      
            

                            
Kuva 2. Karttapiirros Petsamon alueesta 1930-luvulta (Keränen, 1933b). Petsamon itäraja 
Neuvostoliittoa vastaan kulki viivasuoraan yli 200 kilometrin pituisena Korvatunturilta 
Kalastajasaarentoon. Petsamon läntinen raja oli Norjan ja Suomen välillä. Punaisella merkityt numerot 
viittaavat Jaakko Keräsen mittauspisteisiin, joissa määritettiin magneettikentän voimakkuudet Suomen 
alueen magneettisia karttoja varten. 
Petsamon magneettinen observatorio sijaitsi Petsamovuonon perukassa Petsamonjoen suistossa 
Alaluostarin kylässä. Petsamon alueella Keränen teki magneettisia mittauksia kesällä 1927. Eräs 
mittauspiste sijaitsi noin kilometrin etäisyydellä polaarivuoden observatoriosta (Keränen, 1933b; 
Nevanlinna, 2014).  



 13 

 

 
 
Kuva 3. Valokuvassa äärimmäisenä vasemmalla on observatorion rakennukset (3 kpl) polaarivuoden 
1932–1933 ajalta (ks. Kuva 4). Observatoriorakennusten  edessä avautuu Rovaniemi-Petsamon 
maantie.  Oikealla vanha ortodoksinen luostarikirkko muutettuna luterilaiseen muotoon ja siihen 
kuuluva kellotapuli. Taustalla Petsamovuono ja oikealla Ristitunturi (Ristinoaivi). Tunturin korkein 
huippu on noin 190 metriä merenpinnan yläpuolella. Taustalla oikealla on entinen luostarikirkko 
Venäjän vallan ajalta, josta 1920-luvulla muokattiin luterilainen kirkko14. 
Kirkon kellotapulin jäljennös valmistui vuonna 2016 Lappiin Tervolan Varejoelle, minne huomattava 
osa Petsamon evakoista asutettiin 1940-luvun lopulla. 
Kuva: Mauri Tommila (1933)/Ilmatieteen laitoksen arkisto. 
 
 Petsamo oli tieteellisenä havaintopaikkana ihanteellinen. Sinne oli valmistunut 

maantie vuonna 1930: Rovaniemi-Sodankylä-Petsamo-Liinahamari, joten laite- ja 

henkilökuljetukset sujuivat hyvin etelästä ja etelään15. 1930-luvulla linja-autot 

kulkivat säännöllisesti viikon jokaisena päivänä reitillä Rovaniemi-Petsamo- 

Rovaniemi. Petsamon Alaluostarissa  oli myös postitoimisto, puhelinkeskus ja 

lennätinkonttori. Juuri ennen talvisotaa 1939 Petsamoon käynnistyi myös 

säännöllinen lentoyhteys Helsingistä Yläluostarin lentokentälle. Kylässä oli 

omasähkövoimalaitos, josta saatiin valaistus rakennuksille ja magneettisiin ja 

meteorologisiin rekisteröinteihin tarvittava sähkövirta.  

 Polaarivuoden observatoriorakennukset sijaitsivat Alaluostarin pienessä 

kylässä, missä oli havaintohenkilökunnalle sopivat majoitustilat. Asukkaita kylässä oli 

noin 150.  

 Observatorion tehtäviin kuului myös vastata Ilmatieteellisen keskuslaitoksen 

1. luokan sääaseman havainnoista ja suorittaa polaarivuodeksi suunniteltuja 

ilmatieteellisiä erikoishavaintoja. Niissä auttoi paikallinen poliisikonstaapeli Lauri  

                                                
14 Alaluostarin ortodoksinen puukirkko ja kellotorni valmistuivat vuonna 1906. Sen rakennutti 
Petsamon luostari eli Yläluostari. Vuonna 1930 suoritettiin opetusministeriön myöntämän määrärahan 
avulla laajamittaisempi remontti, jolloin kirkko ja kellotapuli korjattiin kokonaisuudessaan. 
Talvisodassa 1939–1940 venäläiset sotajoukot hävittivät kirkon lähes kokonaan. Lopullisesti 
Alaluostarin kirkon jäänteet tuhoutuivat tulipalossa vuonna 2007. 
15 Pohjolan Sanomat 7.5.1930. Linja-autojen pikavuoro linjalla Rovaniemi-Petsamo kesti  14 tuntia. 
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Kuva 4. Petsamon magneettisen observatorion rakennukset. Vasemmalla niin sanottu absoluuttihuone, 
missä erikoislaitteilla määritettiin havaintopaikan magneettikentän taso, keskimäärin kerran viikossa 
tehtävillä mittauksilla. Rakennuksista keskellä on vaihteluhuone, missä sijaitsivat magneettikentän 
jatkuvia muutoksia rekisteröivät laitteet eli variometrit. Pienessä kojussa oikealla sijaitsivat 
automaattisten magneettisten rekisteröintien tarvitsemat  sähköakut. Taustalla Petsamovuono. Kuva 
Mauri Tommila 1933/Ilmatieteen laitoksen arkisto. 

Uurasmaa16 (1896–1968) ja hänen vaimonsa Tyyne (1908–1984). Teknisissä asioissa 

suurta apua oli munkki-isä Parmenista17 (1866–1933), joka oli itseoppinut kone-

insinööri ja Petsamon voimalaitoksen rakentaja. Havaintojen käsittelyssä mukana oli 

Mauri Tommilan sisar Anna-Liisa (Uotinen) (1906–1951). 

Magneettisen observatorion rekisteröinnit ja laitteet 

Petsamon observatorion päätehtävä oli rekisteröidä 13 kuukauden ajan maapallon 

magneettikentän vaihteluja. Siihen tarvittavat rekisteröintilaitteistot ja 

havaintomenetelmät noudattelivat kansainvälisen observatorioyhteisön ja aikakauden 

vakiintuneita toimintamuotoja lähinnä siinä laajuudessa kuin mitä Sodankylän 

magneettisessa observatoriossa pidettiin käynnissä.  

Observatoriorakennukset, absoluuttihuone, vaihteluhuone ja pieni rakennus 

akkuja varten valmistuivat juuri ennen polaarivuoden alkua heinäkuussa 1932 (Kuva 

4).  Rekisteröinnit alkoivat 1.8.1932 ja päättyivät 31.8.1933. 

16 Lauri ja Tyyne Uurasmaan tytär Tuulikki Soini (1929–) on kirjoittanut useita Petsamo-aiheisia
romaaneja 1970- ja 1980-luvuilla. 
17 Isä Parmenista oli kirjoitus aikauslehdessä Suomen Sotilas (1.2.1930)  ja sanomalehdissä Helsingin
Sanomat (19.1.1930) ja Kokkola (12.7.1930). Isä Parmen kuoli auto-onnettomuudessa elokuussa 1933. 
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Tehtävään tarvittavat laitteet (magnetometrit) oli sijoitettu erilliseen 

rakennukseen eli niin sanottuun vaihteluhuoneeseen (Kuva 4). Rakennuksessa  ei ollut 

mitään herkkiä laitteita häiritseviä magneettikentän lähteitä kuten rautanauloja.  

Rekisteröintilaitteet (variometrit) tallensivat muutokset laitteiden magneeteista 

valosäteen kautta valokuvauspaperille piirtyvänä valojuovana. Aikamerkit valottuivat 

magnetogrammille observatorion tarkkuuskellon avulla saadusta aikasignaalista aina 

viiden minuutin väliajoin. Kellon käynnin tarkkuudelle saatiin päivittäin korjaus 

(yleensä muutamia sekunteja) Saksasta Hampurin radioasemalta (Deutsche Seewarte) 

tulevasta radiosignaalista.  

Valokuvauspaperi (magnetogrammi) oli hitaasti kiertyvän sylinterin ympärillä.  

Kiertonopeus  oli 15 millimetriä tunnissa normaalirekisteröinnille ja 180 millimetriä 

tunnissa pikarekisteröinnille. Magnetogrammi vaihdettiin uuteen aina kerran 

vuorokaudessa aamulla kello 8 UT. Molemmat laitteet rekisteröivät magneettikentän18 

vaakakomponentin (H), pystykomponentin (Z) ja vaakasuoran magneettikentän 

suunnan (D) vaihtelut samalle magnetogrammiarkille (Kuva 8).  

Magnetogrammeista määritettiin erityisellä mitta-asteikolla yhden tunnin 

keskiarvo kustakin magneettikentän komponentista. Tuntiarvot taulukoitiin 

kuukauden jokaisella päivälle ja ne ovat painettuina observatorion vuosikirjassa 

(Tommila, 1937a).  Esimerkki tuntiarvotaulukosta elokuulta 1932 on kuvassa 10. 

Pikarekisteröintien avulla voitiin rekisteröidä magneettikentän nopeita 

säännöllisiä vaihteluita eli niin sanottuja pulsaatioita. Alan tutkimus oli vielä 1930-

luvulla alkuasteilla, mutta Sodankylän observatorion johtaja Eyvind Sucksdorff oli 

tämän tutkimushaaran ensimmäisiä pioneereja (Nevanlinna, 2018). Kajaanissa 

sijainnut magneettinen observatorio ylläpiti pikarekisteröintijärjestelmää 

polaarivuoden jälkeen aina vuoteen 1936 saakka. Tosin sekä Petsamon että Kajaanin 

observatorioiden pikarekisteröintien magnetogrammit ovat kadonneet eikä niitä ole 

koskaan muokattu tutkimuskäyttöön. 

18 Maapallon magneettikenttä on vektorisuure eli sillä on tietty voimakkuus ja suunta.
Kokonaismagneettikenttä (B) määräytyy komponenteista H ja Z siten, että B = √(H2 + Z2). Fysiikassa B 
on magneettivuon tiheys ja sen yksikkö on kansainvälisen yksikköjärjestelmän (SI) mukaan Tesla (T). 
Tyypillinen magneettivuon tiheys on Suomessa noin 50 000 nT (nanoteslaa). Vanhemmissa 
mittauksissa 1900-luvulla käytettiin c.g.s.-järjestelmän yksikköä Gaussia (Gs), 1 Gs = 10-4 T ja 
nanoteslaa vastaa yksikkö oli gamma (γ),  1 γ = 1 nT, 0,5 Gs = 50 000 nT = 50 000 γ. Nykyisin 
magneettikentästä rekisteröidään pohjoiskomponentti (X), itäkomponentti (Y) ja pystykomponentti (Z), 
jolloin B = √(X2 + Y2 + Z2) ja tan (D) = Y/X (Nevanlinna, 2009). 
Petsamon rekisteröinneistä kootut mittaustulokset on ilmoitettu c.g.s.-yksikössä γ . 
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Kuva 5. Petsamon magneettisen observatorion rekisteröintilaitteita vaihteluhuoneessa. Kuvassa 
taustalla oikealla on magneettikentän kolmen komponentin vaihtelujen seurantalaitteet eli variometrit. 
Vasemmalta Z-, H- ja D-komponenttien variometrit. Niiden sisään asennetut magneetit seurasivat 
ulkoisen magneettikentän vaihteluja. Laitteet oli sijoitettu sementtipilarin päälle. Variometrit oli 
hankittu Tanskan ilmatieteelliseltä laitokselta. Samanlaisia tanskalaisia rekisteröintilaitteita oli käytössä 
Sodankylän observatoriossa ja laajalti myös muissa maissa  aina 1990-luvun alkuun saakka. (Kuva: 
Tommila, 1937a). 

Kuva 6. Petsamon observatorion magneettikentän mittauksiin tarvittavia laitteita absoluuttihuoneessa 
(Kuva 4). Vasemmalla magneettikentän vaakasuoran H-komponentin mittauksiin käytetty teodoliitti ja 
oikealla tarkkuuskello havaintojen ajanmäärityksiä varten. Kuva: Mauri Tommila 1933/Ilmatieteen 
laitos. 

Magneettikentän vaihteluja seuraavat variometrit antavat tietoa vain 

magneettikentän muutoksista tietyn perustason suhteen. Kyseinen perustaso näkyy 

magnetogrammissa suorana viivana eli niin sanottuna kantaviivana (Kuva 8). Sen 

absoluuttinen arvo saadaan selville erillisellä mittauksella, johon käytetään tarkoitusta 
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varten konstruoituja magnetometrejä. Kullekin magneettikentän komponentille (H, D 

ja Z) on omat erikoislaitteensa19, joiden toiminta ja mittausmenetelmät on kuvattu 

Petsamon observatorion vuosikirjassa (Tommila, 1937a). Mittaukset tehtiin 

 

                                
    
Kuva 7. Piirros Petsamon magneettisen observatorion rekisteröintikojeiden asettelusta 
vaihteluhuoneessa. Ylhäällä (Variometer) on kaksi magneettista rekisteröintilaitetta, variometrejä, 
magneettikentän Z-, H- ja D-komponenteille. Vasemmalla normaalirekisteröinti (Normal Reg.) ja 
oikealla pikarekisteröinti (Schnell-lauf-Reg.). Alempana pyörivät valokuvasylinterit (Zyl.) (Registrier-
apparate), joihin magneetteihin kiinnitetyistä peileistä heijastuva valonsäde piirtää magneettikentän 
vaihteluista valoherkälle filmille (magnetogrammille) valojäljen. Alimpana eteistila (Vorraum). 
Magnetogrammit vaihdettiin kerran vuorokaudessa. Normaalirekisteröinnissä valokuvasylinteri kiertyi 
15 mm tunnissa ja pikarekisteröinnissä 180 mm tunnissa.  
 Magneettiset rekisteröintilaitteet olivat tanskalaisia valmistettu Kööpenhaminassa varta vasten 
polaarivuoden magneettisia rekisteröintejä varten. Niiden suunnittelija oli Tanskan ilmatieteellisen 
laitoksen johtaja Dan Barfod la Cour (1876–1942). Samanlaiset laitteet olivat käytössä myös 
Sodankylän observatoriossa (Nevanlinna, 2014, 2018). Piirros Tommila (1937a). 
 

absoluuttihuoneessa lähellä variometrien vaihteluhuonetta (Kuva 4). Tehtävään 

tarvitaan kokenut ammattilainen ja absoluuttimittaus tehtiin noin kerran viikossa.  

 Kun ajanhetkellä t on tehty magneettikentän mittaus absoluuttihuoneella ja 

tulokseksi on saatu M(t). Kantaviivan absoluuttiarvo on silloin: 
 

                                                
19 Tiedot Z-komponentin absoluuttiarvosta saatiin yhdistämällä H- ja I-komponentin 
(kokonaismagneettikenttävektorin kallistuskulma vaakatasoon nähden eli inklinaatio) mittaustiedot:  
Z = H tan(I). 
Kaikissa magneettisissa observatorioissa deklinaation absoluuttimittauksiin tarvitaan miiri, joka on 
absoluuttihuoneeseen näkyvä pilari. Havaintopilarin ja miirin välinen suunta (atsimuutti) on 
aikaisemmin määritetty tähtitieteellisellä mittauksella. Tämän suunnan ja D-mittauksessa saatu 
magneettinen suunta antaa tiedon deklinaatiosta. Petsamossa miiripilareita oli kaksi. Toinen oli 6 
kilometrin etäisyydellä ja toinen lähempänä noin 300 metrin päässä. Jälkimmäinen miiri oli valaistu 
sähkölampulla, joten D-mittaus oli mahdollista tehdä pimeänä kaamosaikanakin, kun aurinko ei 
noussut horisontin yläpuolelle. 
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 MK(t) = M(t) + εM ∆h(t), 

 

missä εM on rekisteröivän magnetometrin herkkyys. Esimerkiksi H-komponentin 

rekisteröintilaitteelle se on magnetometrillä  9,5 nT/mm. ∆h(t) on havaintohetkellä (t) 

mitatun magneettikentän ja kantaviiva-arvon välinen etäisyys. Kantaviivamittauksien 

tuloksista voi päätellä, että Petsamon magneettiset rekisteröinnit antavat 

magneettikentän absoluuttitason noin 10 nT tarkkuudella koko havaintokauden 

keskiarvona. 

 
Kuva 8.Yhden vuorokauden magnetogrammin mikrofilmikuva Petsamon magneettisen observatorion 
rekisteröinneistä kesäkuulta 1933. Epäsäännöllisesti vaihtelevat viivat edustavat magneettikentän 
muutoksia. Ylimpänä Z-komponentti, sitten alempana H- ja D-komponentit. Magnetogrammiin on 
jälkeenpäin merkitty tunnit aikamerkkien perusteella. Vaakasuora viiva Z-, H- ja D-komponenttien  
kohdalla on niin sanottu kantaviiva, jonka suhteen magneettikentän vaihtelut lasketaan. (Kuvalähde: 
Ilmatieteen laitos/Arkisto). 
 

 Vaihteluhuone oli tehokkaasti lämpöeristetty, mutta kuitenkin ilman 

lämmityslaitteita. Lämpötilan vaihteluväli oli vaihteluhuoneessa kesän ja talven 

välillä tyypillisesti +17 °C – -20°C. Variometrien lukemat korjattiin lämpötilan 

vaihteluilta. Yhden asteen lämpötila muutos aiheutti H-variometriin 3,5 nT suuruisen 

muutoksen. Lopullisissa tuloksissa lämpötilavaihtelujen aiheuttamat muutokset on 

korjattu. 
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Petsamon magneettisen observatorion tuloksia 

  

1900-luvulla eri maiden magneettisten observatorioiden havaintotulokset julkaistiin 

vuosikirjan muodossa. Kirjaan koottiin observatorion rekisteröintien tuottamat 

magneettikentän eri komponenttien  absoluuttitasoon korjatut tuntiarvot kullekin 

vuorokauden tunnille ja kuukauden päivälle. Lisäksi vuosikirjassa oli tietoja 

havaintolaitteista ja niiden toiminnoista ja muuta olennaista metatietoa. Taulukoissa 

oli  kuukauden kaikkien päivien keskiarvo erikseen koko kuukauden osalta, 

magneettiset rauhallisista ja häiriöisistä päivistä. 

 Petsamon magneettisen observatorion vuosikirjan 1932–1933 kansilehti on 

kuvassa 9. Sen on toimittanut observatorion johtaja FM Mauri Tommila. Siinä 

taulukot ovat magneettikentän tuntiarvoja joka päivälle ja joka kuukaudelle erikseen.  

Käytetty aika on Universal Time (UT), joka on kaksi tuntia jäljessä Suomen 

virallisesta vyöhykeajasta. Vuosikirja on aikanaan toimitettu vaihtojulkaisuna alan 

muihin observatorioihin ja polaarivuoden kansainväliselle johtoryhmälle. Sen 

arkistokappaleet ovat Sodankylän geofysiikan observatoriossa ja Ilmatieteen laitoksen 

arkistossa sekä Kansalliskirjaston kokoelmissa.  

 Kuvassa 10 on esimerkki Petsamon observatorion vuosikirjan 

tuntiarvotaulukoista digitoidut lukemat muutettuina X-, Y- ja Z-komponenteiksi. 

Kuvassa on esimerkkinä polaarivuoden ensimmäinen havaintokuukausi elokuu 1932. 

Kaikki taulukot koko jaksolle1932–1933 on saatavissa internetosoitteesta space.fmi.fi 

(Index of /MAGN/magn/Petsamo). Osa Petsamon magneettisen observatorion 

havainto-tuloksista on British Geological Surveyn (BGS) magnetismin tietokannoissa. 

Petsamon polaarivuoden magneettisen aineiston digitointityö on tehty Ilmatieteen 

laitoksella. 

 Osa ensimmäisen havaintokuukauden tuntiarvoista puuttuu, mikä johtui 

rekisteröintilaitteiston asennuksien viimeistelyistä, jolloin rekisteröinnin jouduttiin 

keskeyttämään. 
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 Kuva 9. Petsamon polaarivuoden 1932–1993 magneettisten havaintojen vuosikirjan kansilehti. 
Aikakauden vallalla olleen tieteellisen käytännön mukaan vuosikirja julkaistiin saksaksi Otsikko 
suomennettuna: "Magneettisten havaintojen tulokset Petsamon polaarivuosiobservatoriosta  
polaarivuoden 1932–1933 aikana". Sen on toimittanut observatorion johtaja Mauri Tommila. Kirja 
ilmestyi vuonna 1937 Suomalaisen Tiedeakatemian toimittamassa julkaisusarjassa, missä Sodankylän 
geofysiikan observatorion vuotuiset magneettiset tulokset on  julkaistu vuodesta 1914 lähtien. 
Petsamon tapauksessa kyseessä oli polaarivuoden erikoisjulkaisu No. 1. 
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Kuva 10. Ylimmät taulukot: Petsamon vuoden 1932–1933 polaarivuoden magneettisen observatorion 
tuntikeskiarvot (X, Y ja Z) elokuulta 1932, jolloin rekisteröinnit alkoivat. Alin kuva:  
kuukausikeskiarvot magneettikentän komponenteille. Kyseessä on 13 kuukauden havainnot. Kuvan 
taulukkotiedot perustuvat alkuperäisten magneettisten tuntiarvojen digitointiin  Petsamon observatorion 
vuosikirjasta (Tommila, 1937a). 
 
 
 
 Kuva 11 esittää kolmen magneettikentän komponenttien (Z, H, D) 

päiväkeskiarvojen vaihtelut 1932–1933. Magneettisesti häiriöiset päivät näkyvät 

terävinä piikkeinä, voimakkaimmin H-komponentissa. Vuodenaikaisvaihtelu on 

selvimmin havaittavissa H-komponentissa. Siinä on talvi-kevät minimi (päivät 150–

270) ja kesämaksimi (päivät 300–390). Kuviossa 11 on myös havainnollistettu 

magneettikentän maapallon sisäsyntyisistä lähteistä johtuva niin sanottu sekulaarinen 

muutos, joka polaarivuoden aikana on ollut kaikissa komponenteissa lineaarinen: dH 

= -35 nT/v, dD = 0,14'/v ja dZ = 60 nT/v.  Sekulaarimuutos Petsamossa on ollut 

samaa suuruusluokkaa kuin mitä noin 400 kilometrin päässä sijainneen Sodankylän 

observatorion rekisteröinneistä voidaan päätellä.  

 Polaarivuosi 1932–1933 oli magneettisen aktiivisuuden osalta varsin 

vähähäiriöinen, koska havaintoperiodi päättyi auringonpilkkujen esiintymisen 

minimikohtaan syyskuussa 1933. Toisaalta häiriöisyyden esiintymistiheydessä 

pilkkuminimin aikoihin on tyypillisesti selvä auringon pyörähdysaikaan sidottu 

säännöllinen jaksollisuus 27 – 30 vrk (Chapman et al., 2021; Nevanlinna, 2004). 

Silloin auringossa sama pilkkuryhmä tai korona-aukko on maahan nähden uudestaan 

yhden aurinkokierroksen jälkeen sellaisessa asennossa, että niistä lähtevät 

energeettiset purkaukset osuvat todennäköisimmin maapallon magnetosfääriin.   

Selvimmin tämä jaksollisuus on havaittavissa elo-joulukuussa 1932.  
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Kuva 11. Petsamon polaarivuoden magneettisen observatorion rekisteröinneistä lasketut 
päiväkeskiarvot 1.8.1932–31.8.1933. Komponentit ovat ylhäältä Z, D (deklinaatio) ja H. Punainen 
katkoviiva edustaa havaintojakson aikana tapahtunutta magneettikentän hidasta niin sanottua 
sekulaarimuutosta. 
 
Havaintokauden voimakkain magneettinen myrsky oli 28.8.1932, jolloin vuorokauden 

magneettinen häiriöisyysindeksi Ak oli 88 edustaen varsin maltillista magneettista 

myrskyä. Kaikkiaan Petsamon magneettinenobservatorio rekisteröi kaudella 1932–

1933 vain neljä muuta myrskyrajan ylittänyt magneettista häiriöperiodia (Kuva 12). 

 Kuva 13 esittää vertailun Petsamon ja Sodankylän magneettisten 

rekisteröintien vertailun X-komponentin päiväkeskiarvojen osalta. Kuviosta voidaan 

päätellä, että molemmat observatoriot ovat rekisteröineet systemaattisesti hyvin 
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samankaltaiset aikavaihtelut koko 13 kuukauden havaintoperiodin ajalta. 

Yhteensopivuus kertoo sen, että Petsamon observatorion magneettiset rekisteröinnit 

ovat olleet korkeatasoisia. 

 Polaarivuoden päätyttyä Petsamon magneettiset laitteet siirrettiin Sodankylän 

observatorion varalaitteiksi paitsi pikarekisteröintikoje, joka oli käytössä Lapin 

Vuotsossa aina vuoteen 1936 saakka (Nevanlinna, 2018). 

 
Kuva 12. Petsamon ja Sodankylän observatorioiden päivittäinen magneettinen aktiivisuusindeksi (Ak), 
joka kuvaa magneettikentän häiriöisyyttä. Ak-luku on laskettu magneettikentän kolmen tunnin 
vaihtelujen perusteella Ilmatieteen laitoksen aktiivisuuslukualgoritmilla (Menvielle et al., 1995). 
Sodankylän indeksi on kuvioon merkitty selvyyden vuoksi negatiivisina lukuina. 
 

 
Kuva 13. Magneettikentän pohjoiskomponentin (X) päivittäinen vertailu Petsamon ja Sodankylän 
observatorioiden rekisteröinneistä polaarivuoden 1932–1933 aikana.  Petsamon X-arvoihin on lisätty 
vakiokorjaus (810 nT), jolloin molemmat observatoriot ovat kenttävoimakkuuden osalta samalla 
tasolla. 
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3. VARHAISIA METEOROLOGISIA KOKEITA SUOMALAISELLA 

RADIOLUOTAIMELLA 
 
 
 

                
 
Kuva 14. Vuonna 1936 valmistunut Vilho Väisälän suunnittelema meteorologinen radiosondi. Laite 
mittaa nousun aikana ilmanpainetta, lämpötilaa ja kosteutta. Nelikuppinen ilmavirran mukana pyörivä 
kytkinlaite vaihtaa kunkin mittarin tiedot vuorollaan radiolähettimeen. Mittausanturit, paristo ja 
radiolähetin ovat laitteen keskellä (Väisälä, 1937). 
 
Vuonna 1931 aloitettiin Vilho Väisälän johdolla kokeilut radiosondeilla 

Ilmatieteellisen keskuslaitoksen Ilmalan aerologisessa observatoriossa. Kyseessä oli 

vetypallon avulla ylös ilmakehään lähetettävästä meteorologisesta mittalaitteesta, joka 

radiosignaalin avulla lähetti tiedot ilmakehän tilasta alas maanpinnalle 

vastaanottimeen.  Tiedot koostuivat ilman lämpötilasta, paineesta ja kosteudesta sekä 

tuulen nopeudesta nousuvaiheen eri korkeuksilla. Laitteen paino oli alle 500 

grammaa. Säätietoja saatiin tyypillisesti aina 20 kilometrin korkeuteen saakka 

(Väisälä, 1937).  Vuoteen 1936 mennessä radiosondi oli saavuttanut pysyvän 

käyttövarmuuden. Samalla alkoi kojeen kaupallinen tuottaminen. Väisälän sondin 

etuna kilpailijoihin nähden oli  laitteen keveys ja alhainen hinta. 
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 Paineanturina sondissa oli aneroidi-ilmapuntari, lämpötila johdettiin 

kaksoismetalliliuskan avulla ja kosteus hiuskosteusmittarilla.  Tuulitiedot saatiin 

seuraamalla sondipallon liikkeitä suuntakehään kiinnitetyllä kaukoputkella. 

 Polaarivuoden jälkeen Mauri Tommilalle ei magnetismin alalla tarjoutunut 

sopivaa työtä. Lyhyen aikaa keväällä 1934 hän toimi Sodankylän geofysiikan 

observatorion johtajan sijaisena. Tommilan taitava ja menestyksellinen työ Petsamon 

magneettisen observatorion vastuullisena johtajana oli huomattu. Nuoren alle 30-

vuotiaan taidot laitetekniikan ja mittausten alalla tunnustettiin Suomen geofysiikan ja 

meteorologian tutkimusyhteisössä. Vilho Väisälä palkkasi vuonna 1934  Tommilan 

assistentiksi saamansa valtion apurahan turvin ilmatieteellisen radiosondin 

kehittelytyöhön, mikä tapahtui pääasiassa Ilmatieteellisen keskuslaitoksen 

aerologisessa observatoriossa Pasilassa Helsingissä. Laitteen teknisessä viimeistelyssä 

Mauri Tommilalla oli keskeinen osuus (Väisälä, 1937; Lehto, 2004). 

 Jo ensikokeiluissa sondit nousivat ilmapallon avulla aina noin 20 kilometrin 

korkeuteen saakka stratosfääriin, joten tärkeitä meteorologisia tietoja saatiin laajoilta 

alueilta sääennusteita ja ilmakehän ylemmän kerroksen tutkimuksia varten. Lisäksi 

kokemusta karttui Pasilassa radiosondin lähetystekniikasta ja radiosignaalien 

vastaanotosta. Kaupalliseen tuotantoon sondi valmistui vuonna 1936. 

 
Kuva 15. Vilho Väisälä (1889–1969) ja Mauri Tommila (oikealla) (1905–1971) Ilmatieteellisen 
keskuslaitoksen Ilmalan observatoriossa Pasilassa vuonna 1937. Pöydällä on Väisälän kehittämän 
ilmatieteellisen radiosondin RS-11 osia (Kuva 14). Laite valmistui sarjatuotantoon vuonna 1936 noin 
viiden vuoden kehittelytyön jälkeen.  
Väisälän edessä pöydällä on radiosondin toimintaa käsittelevä tieteellinen julkaisu "Eine neue 
Radiosonde" (Väisälä, 1935, 1937). Radiosondi palkittiin kultamitalilla Pariisin maailmannäyttelyssä 
vuonna 1937. 
Mauri Tommilan osuus sondin kehitys- ja testaustyössä oli ollut olennaisen tärkeä (Väisälä, 1937; 
Tommila, 1937b; Lehto, 2004). Tommila oli Väisälän assistentti radiosondin kokeilu- ja 
kehitysvaiheissa Ilmalan aerologisessa observatoriossa 1934–1939. 
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Tutkimusmatka Huippuvuorille ja Atlantille vuonna 1937 ja 1939 
 

Väisälän radiosondia testattiin Huippuvuorilla arktisissa olosuhteissa kesällä vuonna 

1937. Tieteellisenä tavoitteena oli tutkia napa-alueen stratosfäärin lämpötilaa ja 

tropopausin korkeuden vaihteluita. Näistä kohteista oli aikaisemmin vain vähän 

tieteellisiä tuloksia.  

 Mauri Tommilan johtamaan kolmihenkiseen tutkimusryhmään kuuluivat 

meteorologian ylioppilas Niilo Raunio (1904–1974) ja Ilmalan aerologisen 

observatorion mekaanikko Sulo Simes (1894–1978) (Tommila, 1937b; Väisälä, 

1937). Retkikunnan päärahoittajia olivat Suomen Tiedeseura ja Geofysiikan seura20. 

Vilho Väisälä ei äkillisen sairauden vuoksi voinut osallistua tähän tutkimusmatkaan. 

 Radiosondiluotaukset tehtiin heinä-elokuun aikana 1937. Palloja saatiin ylös 

korkealle ilmakehään kaikkiaan 28 kappaletta.  Mittauspaikka oli vanha hylätty 

kaivoskylä Ny Ålesundissa Huippuvuorten pohjoisosassa21 noin 1 200 kilometrin 

päässä pohjoisnavasta. Paluumatkalla Suomeen retkikunta teki radiosondikokeita 

Petsamossa entisen magneettisen observatorion alueella (Kuva 16). 

 Luotausten perusteella voitiin päätellä, että stratosfääri on napa-alueella 

kesällä huomattavasti lämpimämpi kuin lähempänä päiväntasaajaa. Tämä johtuu siitä, 

että kesällä auringon säteily lämmittää stratosfääriä ympäri vuorokauden, jolloin 

lämpötila siellä kohoaa korkeammalle kuin etelässä. Talvella tilanne pohjoisen ja 

eteläisen stratosfäärin osalta on vastakkainen. 

 Kuvassa 16 (ylempi) on radiosondiluotauksen tulokset Huippuvuorilla 

8.7.1937.  Kuvassa näkyy ilmanpaineen odotettu eksponentiaalinen vähenemä pallon 

noustessa kohti stratosfääriä. Painekäyrä toimii myös korkeusmittarina. Lämpötila 

laskee aina troposfäärissä noin 10 kilometrin korkeuteen tropopausiin, jonka jälkeen 

jäähtyminen hidastuu ja kääntyy lopulta lämpenevään suuntaan. Kosteusanturi näyttää 

suhteellisen kosteuden vähenemistä aina tropopausiin saakka mihin mittaus päättyy. 

 Kuva 16 (alempi kuvio) näyttää tuulen nopeuden ja suunnat Petsamon 

Alaluostarissa tehdyn luotauksen mukaan 16.8.1937. Tuulitiedot perustuvat 

luotauspallon liikkeiden vaihteluihin, jotka on havaittu suuntakehään kiinnitetyllä 

                                                
20 Vuonna 1926 perustetun Geofyysillisen seuran (nykyisin Geofysiikan seura) perustajajäseniin kuului 
Vilho Väisälä. Hän oli vuonna 1937 seuran puheenjohtaja. 
21 Uutisia Helsingin Sanomissa 11.6., 14.8. ja 17.8.1937. 
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kaukoputkella. Noin 8 kilometrin korkeudella suihkuvirtaus on puhaltanut yli 20 

metriä sekunnissa. 

 

  

             
Kuva 16. Kaksi esimerkkiä Huippuvuorilla ja Petsamossa tehdyistä radiosondiluotauksista. Ylempi 
kuvio on Huippuvuorien Ny Ålesundista heinäkuussa 1937 (Tommila et al., 1939). Kuvassa on 
radiosondin mittaustulokset ilman lämpötilasta, kosteudesta ja paineesta. Luotainpallon on noussut 
lähes 20 kilometrin korkeuteen. Mittausten mukaan lämpötila on laskenut troposfäärissä  ylös noin 9 
kilometrin korkeuteen, tropopausiin, minkä jälkeen alkaa stratosfääri. 
Alempi kuvio näyttää tuulen nopeuden ja suunnat Petsamon Alaluostarissa tehdyn luotauksen mukaan. 
Tuulitiedot perustuvat luotauspallon liikkeiden vaihteluihin, jotka havaitaan suuntakehään kiinnitetyllä 
kaukoputkella. Noin 8 kilometrin korkeudella suihkuvirtaus puhaltaa nopeudella noin 23 metriä 
sekunnissa. 
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 Tommila oli mukana vuonna 1939 järjestetyllä tutkimusmatkalla Atlantin yli 

Argentiinaan saakka. Matkueen kustannuksista vastasi Kordelinin Säätiö. Matka 

tapahtui suomalaisella rahtilaiva S/S Navigatorilla22, jonka kannelta tehtiin 

radioluotaushavaintoja koko matkan ajalta. Retkikuntaa johti Vilho Väisälä ja hänen 

apunaan olivat Mauri Tommila ja meteorologian opiskelija Lauri A. Vuorela23 (1913–

1999). Retkikunnan käytössä oli toistasataa radiosondia palloineen ja niiden täyttöön 

kolmisen tonnia vetykaasun painepulloja. Tutkimusmatka alkoi elokuussa 1939, kun 

Eurooppa oli sodan kynnyksellä.  Retkikunta teki matkallaan yli Atlantin yli sata 

radiosondiluotausta, jotka tarjosivat ainutlaatuista tieteellistä aineistoa silloin vielä 

huonosti tunnetun pohjoisen Atlantin sääoloista ilmakehän eri kerroksissa aina 20–30 

kilometrin korkeudelle saakka (Rossi, 1973; Lehto, 2004).   

 Paluumatka Suomeen oli vaikeuksissa, kun Euroopan suursota oli puhjennut 

syyskuun alussa  eikä retkikunnan käytössä ollut höyrylaiva päässyt kotisatamaan. 

Sotatilan vuoksi Englannin laivasto esti matkan etenemisen Englannin kanaalissa. 

Tieteellinen retkikunta pääsi kotimaahan Norjan ja Ruotsin kautta vasta joulukuussa 

1939. Maamme oli silloin sodassa ja Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteena. 

Radioluotaustyöstä tuli sota-aikana sääpalvelun rutiinia. Suomen talvi- ja jatkosodan 

aikana 1939–1944 eri rintamalohkoilla tehtiin yli 2000 radiosondiluotausta 

sotatoimien tueksi (Rossi, 1973). Luotausasemia oli viidellä eri paikkakunnalla 

itärintamalla. Luotauksiin tarvittavan henkilöstön koulutukseen osallistui myös Mauri 

Tommila koko sodan ajan. 

 Ilmatieteellisen keskuslaitoksen palvelukseen Tommila siirtyi meteorologisiin 

tehtäviin vuonna 1939 toimipaikkanaan laitoksen Ilmalan aerologinen observatorio. 

 Mauri Tommilan työt radiosondien parissa ja tutkimukset Vilho Väisälän 

kanssa vähenivät sotien jälkeen. Viimeinen hänen kanssaan yhteistyönä tehty julkaisu 

oli kansainväliseen käyttöön tarkoitettu ohjekirja, joka käsitteli radiosondien 

toimintaa ja lähetystekniikkaa (Tommila and Väisälä, 1947). Mauri Tommila väitteli 

tohtoriksi Helsingin yliopistossa Väisälän sondiproblematiikasta vuonna 1956 

                                                
22 Kyseessä oli Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön omistama alus, joka oli valmistunut vuonna 1935.  
Laiva oli Atlantin liikenteessä vuoteen 1956 saakka. 
23 Lauri Vuorelan erikoistaitoihin kuului, että hän oli ammattitason radiosähköttäjä. Taidosta oli apua 
radiosondien lähetyksien vastaanotossa. Vuorelasta tuli Vilho Väisälän seuraaja Helsingin yliopiston 
meteorologian professorin virkaan vuonna 1958. Myöhemmin Vuorela toimi Ilmatieteen laitoksen 
pääjohtajana 1971–1980 (Seppinen, 1988; Huovila, 1993; Nevanlinna, 2021). 
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(Tommila, 1956). Myöhemmin hänellä oli virka Ilmatieteen laitoksen ilmasto-osaston 

johtajana 1960–1969. 

 Sotien jälkeen 1940-luvun lopulla oli käynyt ilmeiseksi, että Väisälän ja 

Tommilan kehittämä radiosondi oli mittaustekniikaltaan vanhentunut ja erityisesti 

lämpötilan mittauksissa oli suuria säteilyvirheitä. Tommila ja Aerologisen 

observatorion johtaja Veikko Rossi (1904–1992) kehittelivät omia versioitaan 

parantaakseen suomalaisen radiosondin mittausominaisuuksia (Rossi, 1957, 1973; 

Huovila, 1993). Veikko Rossi sai patentin kehittämälleen luotaimelle, mutta 

Tommilan laitteet jäivät kokeiluasteelle. Radiosondeja kaupalliseen tuotantoon 

valmistava yritys, Vaisala Oy,  sai paremman sondiversion valmiiksi vuonna 1959, 

missä laitteiston lämpötilamittaukset oli suojattu säteilyvirheillä (Rossi, 1973; Lehto, 

2004). 

 Tietoja Vilho Väisälän perustamasta radiosondeja valmistamasta yhtiöstä, 

Vaisala Oy, on historiasta nykyaikaan Vaisala Oy:n internetsivuilla. 

 
Kiitosmaininta. Petsamo-seura r.y. puheenjohtaja Toivo Kunnari on välittänyt historiatietoja Petsamon 
oloista 1930-luvulta. 
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