
Mereen liittyvät palvelut 
ja tutkimus Ilmatieteen 

laitoksella



Meriturvallisuuspalvelut siirtyivät IL:een 
• Merentutkimuslaitoksen toiminta 

siirrettiin 1.1.2009 osaksi Suomen 
ympäristökeskuksen (SYKE) meri-
ja ympäristötutkimusta ja 
Ilmatieteen laitoksen (IL) tutkimus-
ja palvelutoimintaa. 

• Meriturvallisuuteen liittyvät palvelut, 
kuten veden- ja aallonkorkeus ja 
jääpalvelut sekä niihin liittyvä
tutkimus tuotetaan Ilmatieteen 
laitoksessa, jonne perustettiin 
merentutkimuksen ohjelma.
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Aallokkopalvelu ja –
tutkimus
Vedenkorkeuspalvelu ja -
tutkimus
Jääpalvelu ja -tutkimus
Muuttuvat meret (palvelu 
ja tutkimus)

Merentutkimus Ilmatieteen laitoksella



Vedenkorkeustutkimus ja -palvelu



Mareografiverkosto

13 mareografia
Jatkuva vedenkorkeusmittaus
Minuuttikeskiarvot lähetetään
Vedenkorkeusinformaatio 

päivitetään www-sivuilla 
tunneittain



Merenpinnan vaihtelut: havainnot ja 
ennusteet



Aallokkotutkimus ja -palvelu



Aaltopoijut

Aaltoinformaatio
päivitetään www-sivulle automaattisesti 

Poijuja “vain” 3 kpl, mutta huolto edellyttää
laivan käyttöä



Aallokkomallit
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Jääpalvelu
Radar satellite picture 6.Radar satellite picture 6.--7.1.20037.1.2003



•Päivittäiset tuotteet:
•Jääkartat
•Jääraportit
•Liike-ennusteet
•Jään paksuusennusteet
•Satelliittikuvat



Operationaaliset jäämallit
(56h ennuste)

Jään kulkeutuminen                            Jääkentän puristus ja valliutuminen



Kulkeutumisennusteet
• Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö



Muuttuvat meret  - Itämeri
Hydrodynaamiset mallit ja ekosysteemin kehitys
Itämeri ja ilmastonmuutos

Jäätutkimukset
Vedenvaihto ja hydrografiamuutokset
Vedenkorkeusmuutokset
Muuttuvien ympäristöolosuhteiden (aallokko, S, T) vaikutus 
hiilidioksidivuohon (lähde-nielu?)
Muuttuvan hiilidioksidipitoisuuden kemialliset vaikutukset 
Itämeressä

Itämeren seuranta: tuki SYKE:lle – ilman fysiikkaa (meren 
liikkeet + hydrografia) kemialliset ja biologiset tulokset 
edustavat vain itseään ja analyyttistä osaamista



Muuttuva Itämeri:
ekosysteemin kehitys



Muuttuva Itämeri:
Ilmastonmuutos ja Itämeri

Vedenkorkeusmuutokset
Vedenvaihto ja hydrografia
Jääpeite
Hiilidioksidin meri-ilmakehä-
vuorovaikutus
Hiilidioksidi ja ekosysteemi



pH-muutos hiilidioksidin määrän kasvaessa



Muuttuva Itämeri: Tuki SYKElle

Meren liikkeiden ja vesirungon rakenteen seurantatyö
Tulosten muokkaus informaatioksi yhdessä SYKEn kanssa



Itämeren vesi 
on kerrostunutta

Itämeren vesi 
on kerrostunutta

Itämeren
vesitase on 
positiivinen

Itämereen 
tuleva raskas 
merivesi virtaa
pohjia pitkin

Itämeren
vesitase on 
positiivinen

Itämereen 
tuleva raskas 
merivesi virtaa
pohjia pitkin

Halokliini 
erottaa 
kerrokset

Halokliini 
erottaa 
kerrokset

10-12 psu

>13 psu

Halokliini

20 psu 2-3 psu7-8 psu





Lisätietoja netissä:

www.fmi.fi Merisää Itämeriportaali

www.fmi.fi Varoitukset Itämeriportaali

SYKEn sivut: www.ymparisto.fi



Kiitos!


