


K A I S A N I E M E S T Ä  K U M P U L A A N

T U T K I M U S T A ,  H A V A I N T O J A  J A  I H M I S I Ä  I L M A T I E T E E N  L A I T O K S E S S A

Toimittanut Heikki Nevanlinna



C. L. Engelin fasadipiirros Helsingin magneettisesta observatoriosta vuodelta 1838. Piirustus on 
hyväksytty Yliopiston varakanslerin R. H. Rehbinderin allekirjoituksella. Piirroksen mukainen 
rakennus oli suunniteltu Tähtitorninmäelle, mutta se sijoitettiinkin Kaisaniemeen, mihin se 

toteutettiin huomattavasti vaatimattomampana. 
Kts. kuvia s. 47, 48 ja 244.

Kannen kuvat: 
Kuva vasemmalla: Ilmatieteen laitoksen päärakennus, Säätalo, 1966–2005

Kuva oikealla: Ilmatieteen ja Merentutkimuslaitoksen toimitalo Dynamicum 2005–
Muotokuva: J. J. Nervander (1805–1848), Ilmatieteen laitoksen ensimmäinen johtaja. 

Alkuperäismaalauksesta kopioinut Elsa Fohrström (1937) (Helsingin yliopisto)

Graafi nen suunnittelu ja taitto: Päivi Talonpoika-Ukkonen, Yliopistopaino
Paino: Yliopistopaino 2005

ISBN  951-697-602-6



3

Esipuhe  5

Historian henkilöitä

Matti Klinge: J. J. Nervander – romantiikan henkilö 9

Pertti Lassila:  Mielikuvitus ja tieto – J. J. Nervanderin runoudesta 25 

Heikki Nevanlinna:  J. J. Nervander ja Helsingin magneettinen observatorio 37

Peter Holmberg: J. J. Nervander, Selim Lemström och det första 
 internationella Polar året 1882–1883 53

Olli Lehto:  Vilho Väisälä Ilmatieteen laitoksella 63

Eero Holopainen:  Erik Palmén – maineikas meteorologian ja meritieteen tutkija 71

Juhani Rinne: Kuka keksi suihkuvirtauksen? – Erik Palmén 75

Yhteistyötahoja

Samuli Haapasalo:  Ilmatieteen globaali tieto 81

Kari Suokko:  Kumpulaan muodostumassa merkittävä tiedekeskittymä 89

Pentti Mälkki: Merentutkimuksen pitkä marssi 99

Hannu Savijärvi: Ilmatieteen laitos ja meteorologia Helsingin yliopistossa 109

Pekka Ketonen:  Ilmatieteen laitos ja Vaisala – monimuotoista yhteistyötä 
 vuosikymmenten ajan 115

Eero Kataja:  Kummilapsi Lapissa: Tähtelän observatorio Sodankylässä 125

S I S Ä L LY S

I

II



4

Ilmatieteen laitos tänään

Petteri Taalas: Ilmatieteen laitos 2005+ 137

Martti Heikinheimo:  Sääpalveluiden kehittyminen Nervanderista nykypäivään 143

Tuija Pulkkinen:  Avaruustutkimus maasta taivaalle 155

Kristiina Soini: Suurteholaskennan kehitys Ilmatieteen laitoksessa 163

Osmo Aulamo: Observatoriosta satelliittiasemaksi 171

Timo Erkkilä: Alueellisia lenkkejä havainnon, palvelun ja tutkimuksen ketjussa 177

Rolf Mattsson: Radioaktiivisuusmittausten alku Ilmatieteen laitoksessa 185

Tuija Ruoho-Airola:  Taustailman laadun seurantaa  195

Tapio Tuomi: Ukkospäivistä salamanpaikannukseen 203

Jarmo Koistinen: Tutkat säätä tarkkailemassa 209

Anneli Nordlund:  Ilmastopalvelu – ”tiet’ isäin astumaan” 223

Ritva Hänninen: Kirjakokoelmasta hybridikirjastoksi – 35 vuotta 
 kirjastotoimintaa Kaisaniemessä 233

Erkki Jatila & 
Jouko Paananen:  Toimitalon sijoitusvaihtoehtoja 245

Tuija Vuorinen: Päämääränä Dynamicum 251

Marjatta Erwe &
Erkki Karonen: Atriumista Dynamicumiin 259

Kirjoittajat  264

III



5

  lmatieteen laitoksen ensimmäisen johtajan J.J. Nervanderin (1805–1848) syntymäs tä on  23.2.2005 

  ku lu nut 200 vuotta. Nervander oli merkittävä kansainvälinen tiedemies, joka loi Suomeen meidän päi-

viimme saakka jatkuneet geomagnetismin ja meteorologian observatorioperinteet. Hän oli myös oman ai-

kansa huomattava kulttuuri- ja yliopistomies; runoilija ja Helsingin yliopiston fysiikan professori.

Ilmatieteen laitoksen edeltäjä, Helsingin yliopiston magneettinen observatorio, perustettiin vuonna 1838. 

Siitä alkoi kehitys, joka on tuottanut nykyaikaisen, monipuolisen valtakunnallisen tutkimuslaitoksen, joka 

havannoi ja tutkii ilmakehän tilaa ja laatua osana laajaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa. 

Observatorion alkuperäinenkin tehtävä, Maan magneettikentän havainnointi on edelleen mukana ohjelmassa, 

mutta laajentuneena avaruustutkimukseksi.

Vuosi 2005 on käänteentekevä, kun Ilmatieteen laitos muuttaa uuteen toimitaloon, Dynamicumiin, Helsingin 

Kumpulaan yliopistokampukselle. Näin yli 160 vuotta kestänyt kausi Kaisaniemessä päättyy. Kaikki Helsingin 

alueen Ilmatieteen laitoksen toimipisteet kotiutuvat samaan rakennukseen Kumpulassa. Läheinen yhteistyö 

Helsingin yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan laitosten ja Merentutkimuslaitoksen kanssa Kumpulassa 

muuttaa ja kehittää olennaisesti Ilmatieteen laitoksen toimintaa.

Näiden kahden historiallisen tapauksen kunniaksi Ilmatieteen laitos on toimittanut juhla kirjan ”Kaisa-

niemestä Kumpulaan – tutkimusta, havaintoja ja ihmisiä Ilmatieteen laitoksessa”. 

Kirja jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa on katsaus historiaan, erityisesti J.J. Nervanderiin. 

Neljän kirjoituksen kautta tuodaan esiin Nervander ja hänen elämäntyönsä yliopisto- ja kulttuuripersoonana, 

lyyrikkona ja geofyysikkona nykyajan perspektiivistä arvioituna. 

Nervanderin jälkeen Ilmatieteen laitoksessa ja Suomen meteorologian ja geofysiikan tutkimuksessa on vai-

kuttanut monia merkittäviä tiedemiehiä. Tässä yhteydessä otetaan esiin Selim Lemström (1838–1904), Erik 

Palmén (1898–1985) ja Vilho Väisälä (1889–1969) esimerkkeinä siitä, mihin suuntaan ja minkälaisten tutkijoi-

den kautta Nervanderin aloittama geofysiikan tutkimustraditio on kehittynyt myöhemmin.

Kirjan toisessa osassa Liikenne- ja viestintäministeriö, Helsingin yliopisto, Merentutkimuslaitos, Vaisala 

I

E S I P U H E
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Oyj ja Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorio esittävät näkemyksiä omien organisaatioidensa 

ja Ilmatieteen laitoksen välisistä vuorovaikutuksista ennen ja nyt. Yhteistyötahoja on luonnollisesti paljon sekä 

kotimaassa että ulkomailla. Nyt esillä on kuuden kirjoittajan näkökulmat.

Kolmannessa osassa esiintyy Ilmatieteen laitoksen omia työntekijöitä, nykyisiä ja entisiä. Kaikkiaan 15 kirjoit-

tajan kokonaisuudesta hahmottuu kuva siitä, minkälainen Ilmatieteen laitos on tänään. Paljon on jäänyt tarkaste-

lun ulkopuolelle, mutta kirjoitukset antavat karakteristisia kuvauksia Ilmatieteen laitoksen toiminnan laajasta kir-

josta. Mukana ovat sää- ja ilmastopalvelu, ilmanlaatu, avaruustutkimus, suurteholaskenta, säätutkat, radioaktiivi-

suusmittaukset, salamanpaikannus, kirjasto ja viestintä sekä kaksi maakunnallista alueyksikköä. Lisäksi pääjoh-

taja Petteri Taalas visioi Ilmatieteen laitoksen tulevaisuutta ja emerituspääjohtaja Erkki Jatila kuvailee minkälaisia 

toimitalovaihtoehtoja oli suunnitteilla ennen Kumpula-päätöstä. 

Kiitän kaikkia kirjoittajia, jotka muiden työkiireittensä ohella ovat antaneet arvokasta aikaansa tämän kir-

jan toimittamiseen. Suuri kiitos kuuluu Yliopistopainolle ja suunnittelija Päivi Talonpoika-Ukkoselle kirjan ku-

vituksen ja taiton taitavasta ja tyylikkäästä toteutuksesta. Kuvamateriaalin kokoamisessa Helsingin yliopiston 

arkiston, Kansallisarkiston ja Ilmatieteen laitoksen arkiston henkilökunta on ollut suureksi avuksi, mistä heil-

le parhaimmat kiitokset.

Helsingissä Vuorikadulla, 23.2.2005

Heikki Nevanlinna, toimittaja
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JOHAN JAKOB NERVANDER – CURRICULUM VITAE

Syntyi Uudessakaupungissa 23.2.1805. Vanhemmat Oulun apteekkari Johan Nervander ja Beata 

Bergbom. Ylioppilas (Pohj.) 21.6.1820. Filosofi an kandidaatti 13.6.1827, fi losofi an maisteri 

(priimus) 10.7.1827. Fysiikan dosentti 1.7.1829.  Tilapäinen fysiikan professori 1832–1839. 

Pohjalaisen osakunnan kuraattori 1829–1837. Opettajana Helsingin lyseossa 1831, 1836. 

Matematiikan ja fysiikan adjunkti 19.5.1832. Ylioppilastutkintolautakunnan jäsen 1836–1837.  

Fysiikan ylimääräinen professori ja magneettisen observatorion esimies 9.4.1838. Fysiikan 

professori 17.4.1845. Kuoli Helsingissä 15.3.1848.

Opintoja (Yliopiston matka-apurahalla) Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Italiassa 1832–

1836 sekä uudestaan Saksassa 1837–1839. Osallistui luonnontutkijain kokoukseen Bonnissa 1835.

Societas pro Fauna et Flora Fennican  (1821), Lauantaiseuran (1830) ja  Suomen Tiedeseuran 

perustajajäsen (1838). Suomen Tiedeseuran puheenjohtaja (1847–1848) Pietarin Tiedeakatemian 

kirjeenvaihtajajäsen 1844. Suomen Taideyhdistyksen hallituksen jäsen 1846–1848.

Palkittu Venäjän Pyhän Vladimirin ritarikunnan 4. luokan kunniamerkillä 1843.

Puoliso: 1827 Agata Emerentia Öhman (1798–1860)

Lapset: Augusta Matilda (1825–1909), Johan Hugo Emmerik (1827–1909), Agaton Bernhard (1827–

1836), Beata Charlotta (1830–1834), Fredrik Wilhelm (1832–1833), Laura Agata (1839–1869), Emil 

Fredrik (1840–1914), Flora Helena (1842–1936).

Valikoima julkaisuja

1829: In doctrinam electromagnetismi momenta. P. I-II (väit.)
1832: De curvarum in genere tertii ordinis osculatrice. P. I-II (väit.)
1832: Hymni Filofi an Maisterien Promootioon Helsingissä 21.6.1832
1833: Mémoire sur un galvanomètre à châssis cylindrique par lequel on obient immédiatement et sans calcul la mesure de l’intensité 

du courant éléctrique qui produit la déviation de l’aiguille aimantée. (Ann. de Chimie et Phys., Paris, 55)
1840: Jephtas Bok. En minnessång i Israel. Julkaistu Suomen Yliopiston 200-vuotisjuhlan yhteydessä
1842: Untersuchungen über die tägliche Veränderung der magnetischen Declination. I-II. (Bull. scient. de l’Acad. Imp. des dc. de 

S:t P:bourg, 6, 9)
1842: Über das Vorkommen einer bisher übersehener Undulation im Gange der täglichen Temperatur-Curve (Acta Soc.  Sci. Fenn., 1)
1846: Berechnung von Beobachtungen des täglichen Ganges der Temperatur in einigen arctischen Gegenden (Acta Soc.  Sci. Fenn., 2)
1850: Skrifter af Johan Jakob Nervander I-II (red. J. V. Snellman)
1852: (Posth.) Observations faites à l’observatoire magnetique et météorologique de Helsingfors, sous la direction de J.J. Nervander. Vol. I-IV



J .  J .  N E R V A N D E R  –  R O M A N T I I K A N  H E N K I L Ö

Matti Klinge

  aajan runoelmansa Jephtas bok. En Minnes-Sång i Israel Nervander allekirjoitti Yliopiston perustamis-

  juhlan kaksisataavuotispäivänä heinäkuun 15:ntenä 1840. Sen jälkilauseessa hän loi pohjaa kuvaukselle 

tai voisimme ehkä sanoa myytille köyhästä ja onnettomasta lapsuudestaan tähdentäessään että Israelin runoi-

lijoiden tuotanto oli lähes ainoa poeettisen kirjallisuuden tuote, johon hän lapsena saattoi tutustua. Runoeepos 

oli kirjoitettu jo paljon aikaisemmin, 1832, ja julkaistessaan sen Yliopiston juhlallisuuksiin Nervander saattoi 

myös jo surumielisesti tai pettyneenä todeta, ettei hän koskaan ollut kuvitellutkaan sen saavuttavan suosiota, 

hvad man kallar popularitet. Jo hänen valitsemansa aihe, teoksen suunnitelma ja aiheen käsittely sulkivat teki-

jän mukaan alun perin kaikki toiveet sellaisesta menestyksestä anteeksiantamattoman itsepetoksen piiriin. 

 Kansanrunouden idea kosketti syvästi kaikkia 1820-luvun kirjallisesti kiinnostuneita ihmisiä, ja varsin-

kin nuoria. Runeberg suuntautui kahtaalle: yhtäältä ”primitiivisten” Iliaan ja Odysseian maailmaan, toisaal-

ta toiseen balkanilaiseen suuntaan, keskiaikaisiin serbialaisiin runoihin ja balladeihin. Lönnrot tutki hänkin 

Homerosta mutta ohjautui (tai hänet ohjattiin) jo varhain suomalaiseen kansanrunouteen. Nervanderista tuli 

ajan orientalismin tulkki. Hän sanoo itse harrastaneensa nuoruusvuosinaan vakavasti Vanhaa Testamenttia – 

selvästikin professorien Jakob ja Johan Bonsdorffi n innoittamana – mutta tietysti häneen vaikutti aikakau-

den romanttinen kiinnostus Orienttiin, mitä selvimmin osoittaa Victor Hugon 1829 julkaistu kokoelma Les 

Orientales, yhtenä monista. 

L
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J.J. Nervanderin 

runomuotoisen 

pääteoksen kansi. 

Teos julkaistiin 

vuonna 1840.
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J.J. Nervanderin käsialanäyte 

(Helsingin yliopisto)

 Jephtas bok heijastaa tätä ajan uutta kiinnostusta 

Raamattuun hebrealaisen runouden näkökulmasta. 

Siten on katsottava jälkiviisaudeksi Nervanderin jäl-

kikirjoituksen väite siitä, että itse runoteoksen aihe 

olisi ollut ajalle vieras ja ”populariteetin” este. 

 Nervander sai jo varhain kosketuksia ajan uu-

teen fi losofi aan enonsa ja kasvatti-isänsä Fredrik 

Bergbomin luona. Hän sai jo 17-vuotiaana kesä-

kuussa 1822 olla tämän respondenttina tarkastetta-

essa Bergbomin professorinväitöskirjaa De ortu et 

indole idealismi Fichtii I, ja myöhemmin hänen ker-

rotaan halunneen häikäistä Hegelin tuntemuksellaan 

kandidaattitutkinnon tentaattorinsa. Taidefi losofi an 

kannalta olivat varhaiset C. A. Ehrensvärdin vaikut-

teet epäilemättä hyvin tärkeitä, ja varmastikin sytyt-

tämässä sitä ”unelmaa Italiasta”, joka väritti myös 

Nervanderin nuoruutta.

 Kansanrunous oli niin merkittävää siksi, että se 

antoi mahdollisuuden päästä kauas kirjoitetun histo-

rian takaiseen muinaisuuteen, ”alkuun”, siihen tilan-

teeseen, jossa kieli oli syntynyt – runoutena ja laulu-

na. Kielen synnyn ymmärtäminen taas auttoi käsittä-
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mään mitä ihminen ja ihmisyys olivat. Kyseessä oli 

eksistenssin perusongelma ihmisen kannalta; samaa 

ongelmaa tutki luonnon kannalta fysiikka.

 

ROMANTIIKAN FYSIIKKA

Nervanderilla oli eräänlainen priimusten ongelma: 

kaikki alat tuntuivat yhtä ”helpoilta”, niin että päähar-

rastuksen kohteen valinta oli vaikeaa. Tietojen puuttu-

essa voi vain arvella, että orientalistiikka oli hänestä 

kiinnostavaa mutta että alan professori Fattenborg ei 

ollut hänenkään tapauksessaan innostava ja että en-

nakkoluulottaman tieteellisen tarkastelutavan sovel-

taminen Raamatun tutkimukseen oli karrieerimielessä 

ongelmallista. Johan Bonsdorff oli tosin päässyt pro-

fessoriksi, mutta radikaalisten tutkielmiensa ja yleisen 

oppositiomielisyytensä takia hän joutui eroamaan (täy-

dellä palkalla) Yliopistosta ennen aikojaan. (Tavallisen 

luulon siitä, että eron olisivat aiheuttaneet kannanotot 

dosentti Arwidssonin tapauksessa, Bonsdorff nähtä-

västi aiheellisesti kiisti.) Mutta radikaalineologi A. J. 

Lagus, jonka luona Nervanderkin oli vuoden verran 

kotiopettajana, oli arkkipiispa Tengströmin suuressa 

suosiossa ja pääsi fi losofi an professuurista teologi-

seen professuuriin, niin ettei teologista suuntautumista 

voi sulkea pois Nervanderinkaan nuoruudenmahdol-

lisuuksista, niin kuin ei Runebergin, Lönnrotin eikä 

Snellmaninkaan. Mutta sitä käsitystä (Steinby 1991 

ym.), että Nervander olisi päättänyt keskittyä fysiik-

kaan vain siksi, että sillä alalla ehkä vapautuisi no-

J. L. Runeberg
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peimmin professuuri, täytyy pitää aivan liian yksinkertaisena. Fysiikka oli keskeinen romantiikan tiede.

 Professori Bergbomin suuren harrastuksen kohteet Schelling ja Fichte olivat paneutuneet syvällisesti luon-

nontieteen perusongelmiin. Schelling julkaisi (vuodesta) 1802 spekulatiivisen fysiikan aikakauskirjaa. Hegelin 

tavoitteena oli luonnontieteen saaminen suuren systeeminsä osaksi – ja nuori suomalainen Ilmoni peräsikin sitä 

häneltä nimenomaan vuonna 1829 Berliinissä! – mutta suuri fi losofi  ehti kuolla pystymättä vastaamaan tähän 

ajattelunsa tärkeään mutta vaikeaan haasteeseen. Myös Snellmanin professorinväitöskirja 1848 käsitteli hen-

gen ja materian suhdetta, De spiritus ad materiam relatione. Koko 1800-luvun alkupuolen ajan pohdittiin luon-

non syvällisiä salaisuuksia, niiden suhdetta ihmiseen ja Jumalaan. Nervanderin suuntautumisessa fysiikkaan 

voidaan hyvin nähdä kunnianhimoinen tavoite pääsemisestä kaikkein vaikeimpien ”maailmanarvoitusten” ää-

relle ja niitä ratkaisemaan.

 Magnetismi jos mikään näytti olevan Luonnossa oleva tuntematon, merkillinen voima, joka voisi selittää 

kaiken sen tai edes osan siitä, minkä newtonilais-mekanistinen maailmanselitys jätti avoimeksi; magnetismiin 

liittyi jo 1700-luvun lopulla myös salaperäisyyden ja mystillisyyden sivujuonne, joka yhdistyi Messmerin ja 

muiden ihmeparantajien aikanaan niin tunnettuihin nimiin.

 Koko Napoleonin aikaa ja sitä seurannutta periodia sävytti energian ja tunteen valtavien voimien tunnusta-

minen; edellinen vuosisata järkiuskoineen oli ajautunut täydelliseen haaksirikkoon. Tätä uutta ajattelutapaa kut-

sutaan tavallisesti romantiikaksi, mutta sana on tavallisessa käytössä useimmiten harhaanjohtava tai vain osittain 

valaiseva; kysymys on luonnon, ihmisen ja jumaluuden kokonaisymmärtämisen tavoitteesta tieteen, taiteen ja us-

konnon yhdessä antamien mahdollisuuksien avulla.

 Muistopuheessaan kemian professori P. A. von Bonsdorffi sta Nervander tähdensi, että von Bonsdorffi n 

ryhtyessä tieteelliselle uralle epäorgaaninen kemia oli voimakkaassa nousussa ja että hän siksi omisti voi-

mansa sille. Nyt (1839) oli kuitenkin etualalle, kehityksen kärkeen asettunut orgaaninen kemia. Kenties tämä 

oli viittaus samantapaiseen parallelismiin fysiikassa, jossa Nervander sähkön ja magnetismin tutkijana tunsi 

olevansa klassillista mekaanista fysiikkaa modernimmalla ja kansainvälisesti merkittävämmällä alalla?  

  Fysiikan ja kemian lisäksi kielitiede oli ajan suuren kiinnostuksen kohteena ja nopeassa kehitysvaiheessa. 

Nervander olikin kiinnostunut kielitieteestä, joka historian ohella oli hänen opintojensa humanistisen puolen pai-

nopisteessä. Jos pelkästään professorinviran saaminen olisi ollut Nervanderin uranvalinnan johtotähti, hän olisi 

voinut tähdätä historian tai orientalistiikan virkoihin, joiden professorit olivat fysiikan professori Hällströmiä hiu-

kan vanhempiakin.
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FIRMA RUNEBERG & NERVANDER

Nervander kirjoitettiin Turun keisarillisen yliopiston kirjoihin viisitoistavuotiaana kesällä 1820, vuotta van-

hempi Runeberg, joka kävi pitempään koulua, syksyllä 1822. Molemmat liittyivät suureen Pohjalaiseen osa-

kuntaan. Kun Runeberg alkuvuodesta 1826 palasi Ruovedeltä yliopistoon, hänen ja Nervanderin kohtalot yh-

distyivät. Runeberg vuokrasi huoneen professori Jakob Bonsdorffi n talosta, jossa Nervander asui kotiopettaja-

na. Molemmat olivat myös yhtä aikaa professori A. J. Laguksen perheen kotiopettajia, mitä Runeberg oli ollut 

jo aikaisemminkin. Kytkentä teologian professoreihin Bonsdorffi in ja Lagukseen osoittaa molempiin lupaaviin 

nuorukaisiin kohdistettua kiinnostusta ja rohkaisua: oli selvää, että molemmat aikoivat akateemiselle uralle ja 

alkaisivat pian hakea virkoja. Nervander oli ollut stipendiaatti jo 1821–1824, sitten 1828–1829, ja Runebergkin 

sai valtionstipendin 1826. Stipendi ei riittänyt kattamaan elinkustannuksia mutta antoi pohjan, lisäksi tuli ko-

tiopetus. On tähdennettävä sitä, että kotiopettajat eivät olleet vain antavana, vaan myös saavana osapuolena, 

suurten professoriperheiden lasten ystävinä, professorinrouvien huolenpidon ja professori-isien hyväntahtoi-

sen ja rohkaisevan valvonnan kohteena. Kotiopettajat saivat ilmeisesti yleensä käyttää isäntäperheidensä suurta 

kirjastoa, olla läsnä musikaalisissa illanvietoissa, oppia käytöstä ja tapoja ja niin edespäin.

  Fredrika Runeberg kertoi myöhemmin, että kaksi ylioppilasta lyöttäytyi usein yhteen varsinkin lukemaan 

yhdessä tutkintolukuja, usein mutta ei aina he asuivat ja söivät yhdessä. ”Nämä kaksi nuorukaista mainittiinkin 

sitten niin usein yhdessä, että heistä tuli ikään kuin fi rma. Sellainen fi rma oli Turussa ’Runeberg ja Nervander’. 

Vielä jonkin aikaa Helsinkiin muuton jälkeen heidät mainittiin tällä tavoin yhdessä.” (Cygnæus laski myös 

Snellmanin tähän ryhmään, mutta Snellman ei vielä tuolloin lukenut tutkintolukuja, ja ehti vasta seuraavaan, 

vuoden 1832 promootioon. Hänen tutkintoluvuistaan Runeberg kirjoitti hyväntahtoisen pilkkailevat runonsa 

Candidanden Snellman ja Candidaten Snellman.)

  Filosofi ankandidaattitukinnon kaikkien yhdentoista aineen lopputentit suoritettiin yhteen menoon taval-

lisesti samana kevätlukukautena, jonka päätti maisterinpromootio. Sellainen kevät oli 1827, jolloin Runeberg 

ja Nervander suorittivat tenttinsä, väittelivät heinäkuussa juuri ennen promootiota pro gradu ja vihittiin mais-

tereiksi, Nervander primuksena. Hän oli saanut akatemian ennätyksen, peräti 30 puoltoääntä 33 mahdollises-

ta, hän oli siis useimmissa aineissa saanut laudaturin. Priimukseksi pääsemisen dramaattisia vaiheita Cygnæus 

kuvailee muistopuheessaan 1848: Nervander voitti ennakkosuosikit, korkeimman aristokratian pojat kreivi G. 

Aminoffi n ja vapaaherra U. von Troilin. 

 Runeberg väitteli maisteriksi mahdollisimman helpolla, yhdellä eläin- ja kasvitieteen professori Sahlbergin 

Insecta Fennican osasella. Nervanderin väitös pohjautui sen sijaan perusteellisempiin opintoihin. Hän puo-
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lusti kemian professori P. A. von 

Bonsdorffi n 22-sivuisen kirjasen 

Periculum novi systematis mine-

ralogici sive dispositionis corpo-

rum naturalium anorganicarum, 

secumdum theoriam electro-che-

micam, habita insimul characte-

rum externorum ratione ensim-

mäistä 8-sivuista vihkosta. Kaksi 

päivää myöhemmin tarkastettiin 

muut kaksi osaa. von Bonsdorff 

oli kaksi viikkoa aikaisemmin aut-

tanut parnassolle kaksi pro gradu -

väittelijää, jotka puolustivat kum-

pikin osaansa professorin ruotsin-

kielisestä Naantalin terveyslähteen 

veden ”fysiografi sesta ja kemial-

lisesta” analyysista. Ruotsiksi il-

mestynyt teos oli siis empiirinen, 

latinaksi ilmestynyt teoreettinen, 

uuden elektrokemiallisen teorian 

mukainen esitys mineralogian jär-

jestelmästä. Runeberg ei tavoitel-

lut eläin- ja kasvitieteessä muuta 

kuin hyväksytyksi tulemista, kun 

taas Nervander oli aivan ilmeises-

ti ollut tekemässä kemiallisia ana-

lyysejä. P. A. von Bonsdorff pysyi 

muutenkin Nervanderin suosijana, 

ja hänen kuoltuaan Nervander haki 

kemian professuuriakin, mutta hä-

net julistettiin epäpäteväksi, ja vir-

ka jäi pitkäksi aikaa täyttämättä. 

Nervander piti opettajastaan muis-

topuheen Suomen Tiedeseurassa 

ja kirjoitti säkeitä hänen hautajai-

siinsa.

Ehkä terveyslähteen tutkiminen 

sopi erityisesti Nervanderille siksi-

kin, että hänen isänsä oli ollut ap-

teekkari.

Nervander ja Runeberg julkai-

sivat heti Helsinkiin tultuaan 1829 

Tidningar ifrån Helsingfors -sano-

malehdessä runoja helposti ymmär-

rettävillä nimimerkeillä Ndr ja 

Rbg. Molemmat julkaisivat vuon-

na 1830 painosta kirjasen kään-

nösrunoutta saksasta, Rune berg 

Servis ka folk sånger, Nervander 

Dik ter af Ko nung Ludwig i Bäjern, 

ja 1831–1832 molemmat kirjoit-

tivat pitkän eeppisen runoelman, 

Runeberg Elgskyttarne, Nervander 

Jephtas dotter; mutta Runeberg oli 

ehtinyt julkaista myös kokoelman 

Dikter ja muuta.

Jos Runeberg Hirvenhiihtäjissä 

suorastaan briljeerasi homeerisuu-

della ja antoi – lähinnä kai profes-

sori Laguksen johdolla oppimansa  

– kreikan taitonsa paistaa läpi, voi-

J. V. Snellman
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nee Jephtan tyttären nähdä professorien Jakob ja Johan Bonsdorffi n piirissä kasvaneen Nervanderin raamatul-

lisuuden ja hebrean taidon osoituksena: eräänlaista jaloa kilpailua siis!

 

POLIITTINEN ROOLI

Nervanderista tuli 1830 suuren Pohjalaisen osakunnan kuraattori, missä tehtävässä hän toimi vuoteen 1837, 

vaikka pitkä ulkomaanmatka katkaisikin kurateelin kahteen osaan. Inspehtorina oli koko ajan Nervanderin 

opettaja, esimies ja edeltäjä, kuuluisa fysiikan professori G. G. Hällström – jonka emeritoitumista Nervander, 

kuten tiedetään, yhtä hartaasti kuin pitkäänkin turhaan odotti. Hällströmin rehtoraatin aikana 1829–1832 

Nervander pääsi ensi kertaa vakinaisille tuloille saadessaan hoitaa tämän opetusvelvollisuutta, hänet nimitettiin 

dosentiksi samana päivänä, 1. heinäkuuta 1829, jolloin Hällströmin rehtoraatti alkoi.

 Kuraattorina Nervanderin parhaat puolet pääsivät heti esiin. Cygnæus korosti suuressa muistopuheessaan 

Nervanderista 1848 – kuvaus ja analyysi, joka jokaisen Nervanderin harrastajan tulisi lukea sen korkealentoisuu-

desta ja vaikealukuisesta polveilevuudesta huolimatta –, miten keskeinen Nervanderin ominaisuus oli eräänlainen 

(esikoiselle tunnusomainen?) huolenpito ja kiinnostus sekä samalla kasvattamisen ja ohjaamisen halu nuorempiin 

nähden. Innostavan johtajan ansiosta osakunnan elämä lähti heti uuteen nousuun, mistä on suoria ja epäsuoria to-

distuksia, vaikka päälähdesarja, kokouspöytäkirjat, onkin kadonnut. Kaikesta päättäen myös Runeberg osallistui 

tässä vaiheessa aktiivisesti osakunnan elämään, ja sittemmin pohjalaiset kahteenkin otteeseen äänestivät hänet ku-

raattorikseen, joskin Runeberg kieltäytyi, mutta myöhemminkin hän samastui luontevasti osakuntaan, muun mu-

assa antamalla kirjoituksia Joukahainen-albumisarjaan. 

 Nervanderin saavuttamalla johtajanasemalla tuli olemaan hyvin tärkeä merkitys niiden kahden poliittisen kriisin 

voittamisessa, jotka aiheutuivat Puolan kapinasta ja sen herättämistä epäluuloista, joiden mukaan ylioppilaat olivat 

ryhtyneet osoittamaan mieltään Keisaria ja hallitusta vastaan talvella 1830–1831: joulukuussa 1830 ja huhtikuussa 

1831. Nervander ja Runeberg näyttävät määrätietoisesti toimineen yhdessä ylioppilasmaailman hillitsemiseksi, sillä 

vaikka todellista puolalaismyönteisyyttä ja hallituksenvastaisuutta oli tuskin ainakaan mainittavasti, viranomaisten 

ja poliisin menettelytavat herättivät silti vastarintamielialaa.

 Yleiseurooppalainen tilanne oli niin kriittinen, että sekä Suomen autonominen asema että ainakin Yliopiston 

vapaus saattoivat helposti joutua huomattavien rajoitusten kohteeksi, mikäli Suomesta kantautui vähänkään val-

lankumouksellisia uutisia. Suomen kenraalikuvernööri, koko imperiumin sisäministeri (poliisiministeri) kreivi 

Zakrewsky oli erittäin huolestunut ylioppilaiden liikehdinnästä, ja asia oli vt. kanslerin, ministerivaltiosihteeri, 
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kreivi Rehbinderin vastuulla. Hän saapui itse Pietarista Helsinkiin asiaa valvomaan, ja ne nuorison luottomiehet, 

joiden kanssa hän neuvotteli, olivat juuri Nervander ja Runeberg. Tällaisesta kontaktista on vain vähän suoranai-

sia todisteita, mutta sekä Runebergin että Nervanderin kohdalla välähtää vähän myöhemmin esiin se, että heitä 

epäiltiin hallituksen ”ostamiksi”, ja tosiasia onkin, että molemmat saivat pian osoituksia korkeiden tahojen myötä-

mielistä suhtautumista, joka jatkui pitkään. Suoranaisesta ”ostamisesta” ei varmastikaan ole ollut kysymys, mut-

ta sangen todennäköisesti siitä, että Rehbinder oli luvannut tukea nuoria ja jotenkin taata heidän tulevaisuutensa. 

Runebergin osalta olen käsitellyt tätä asiaa eri toisaalla (Klinge, 2004), Nervanderin kohdalla Cygnæus viittaa sa-

manhenkisiin pahantahtoisiin tulkintoihin hänen menestyksestään matematiikan ja fysiikan apulaisenvirkaa täy-

tettäessä ja suurta matkastipendiä annettaessa. Nervander sai siis viran 1832, vaikka hänet oli aikaisemmin julis-

tettu siihen epäpäteväksi. Nyt hän oli julkaissut matematiikan alalta virkaväitöskirjan, De curvarum in genere ter-

tii ordinis osculatrice I-II, joka huolimattomuus- ja painovirheistä huolimatta hyväksyttiin. Näin siis Nervander 

27-vuotiaana sekä vakiinnutti asemansa Yliopistossa että sai upean tilaisuuden pitkään ulkomaiseen opinto- ja tut-

kimusmatkaan pätevöityäkseen varsinaiseksi professoriksi. 

 Nervanderin, Runebergin ja hieman myöhemmin Snellmanin hallitusmieliset, hallitsemattoman vapausaat-

teen ja demagogian vastaiset puheet oikeuttavat asettamaan heidät Yliopiston ja maan ylimmän johdon kannalle, 

ikään kuin konsistoriaalien konservatiivisen enemmistön ohi. Taustalla olivat myös akateemiset klaanit ja sukupii-

rit. Sekä Runeberg että Nervander kuuluivat toisiinsa kytkeytyneisiin Tengströmin ja Bergbomin pohjalaisiin su-

kuihin, ja muistopuheessaan Cygnæus toistuvasti tähdentää, että arkkipiispa Tengström, uuden, Venäjään liitetyn 

Suomen poliittisen suuntauksen pääarkkitehti, oli myös aivan alusta alkaen Nervanderin suojelija ja esikuva, sillä 

Tengström oli kiinnittänyt huomionsa jo nelivuotiaan lahjakkuuteen. Puolan kapinaan ja eurooppalaiseen vallan-

kumousaaltoon Tengström tietenkin suhtautui kielteisesti toivoen hartaasti, ettei sen tartunta leviäisi Suomeen.

 Nervander oli 1830–1832 yhdessä ystävänsä ja kaimansa, apulainen J. J. Nordströmin sekä dosentti Gabr. 

Reinin kanssa vastaperustetun Suomen lehti- ja kirjasensuurihallinnon toimissa ja siten omalta osaltaan vas-

tuussa poliittisten mielipiteiden leviämisestä. Samat henkilöt olivat keväällä 1831 perustamassa Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuraa eräänlaiseksi vasemmistolaisen vallankumouksellisuuden vastalinnakkeeksi (Klinge, 1982, 

2004), ja Nervander, Rein ja Runeberg liittyivät Seuraan sitä perustettaessa ja olivat seuraavana vuonna yhdessä 

perustamassa aluksi hyvin ruotsalaisvastaista Helsingfors Morgonbladia.

Vuoden 1831 kuvioihin kuului siis uuden sanomalehtiorgaanin suunnittelu: Helsingfors Morgonblad alkoi 

ilmestyä vuoden 1832 alussa. Tarkoituksena oli, että Runeberg ja Nervander toimittaisivat vuorotellen lehden 

numerot, mutta pian Nervander luopui hankkeesta, joka jäi Runeberg-puolisoiden harteille, ja Nervander lähti-

kin ulkomaille. Aluksi lehden selvänä tavoitteena oli Puolan kapinaa sympatisoineen ruotsalaisen mielipiteen 
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ja yleensä Ruotsin kritiikki; tutkimus puhuu suoranaisesta Ruotsiin kohdistetusta hyökkäyksestä. Kritiikkiä 

harjoitti ennen muuta Runeberg, mutta myös Nervander kriitillisesti. 

Promootiorunossaan 1832 Nervander hyvin avoimesti ylisti vt. kansleri Rehbinderiä ja sijaiskansleri, ken-

raali Thesleffi ä, Valtiomiestä ja Soturia:

Hon ser de Ädle här, som Thronen nära

Än foga till Dess majestät sin skatt

Af glans och stolta anors ärfda ära;

Den lugna Statsman, som i storm och natt

Sitt roder pröfvad för med fasta händer,

Och Krigarn, hvilken ridderlig och hög

Nyss Återvändt ifrån de fjärran stränder,

Der Finlands fana städs till segern fl ög, – –

Rehbinderin ylistäminen oli yleisesti imartelevaa, Thesleffi n sikäli mielenkiintoista, että siinä ylistetään suo-

malaisia Puolan kapinan kukistajina, Thesleff oli nimittäin juuri palannut Puolasta, missä hän oli ollut divisi-

oonankomentajana. Tässä Nervander sekundeerasi Runebergiä, joka oli lehdessään kirjoittanut toukokuun on-

nistuneesta kevätjuhlasta ja erityisesti ylioppilaiden spontaanista innostuksesta ja suosion osoittamisesta vara-

kanslerin saapuessa juhlakentälle. Spontaanius saattoi tosin, kuten sitten 1848, olla lähtöisin kuraattoreista ja 

muista vanhemmista ylioppilasjohtajista, mutta sellaista ei Runeberg eikä kukaan mukaan paljastanut.

Nervander sai siis suuren matka-apurahan ja teki pitkän matkansa, joka on perusteellisesti kuvattu Steinbyn 

kirjassa (1991). Jotkut muutkin suomalaiset tiedemiehet olivat tehneet vastaavanlaisen, joskin lyhyemmän nuo-

ruudenturneen klassilliseen Eurooppaan, jo Franzén, sitten J. J. Tengström, Immanuel Ilmoni. Vertauskohdaksi 

käy myös 1802 syntynyt lahjakas norjalainen, nuorena kuollut matemaatikko Nils Henrik Abel. 

 

NERVANDER PALAA PITKÄLTÄ MATKALTAAN

Nervander viipyi matkallaan aiottua pitempään; mielenkiintoista on että hän meni Genovassa esittäytymään ja 

viettämään iltaa Suomen entisen kenraalikuvernöörin kreivi Zakrewskyn ja kreivittären luokse, mikä on selvä 

todiste siitä, että hän ei 1830–1831 suinkaan ollut kuulunut hallituksenvastaiseen vaan päinvastoin sitä tuke-
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neeseen piiriin. Se, että nuori suomalainen yliopistonapulainen ilmoittautui venäläisen mahtimiehen luokse, ol-

koonkin siinä vaiheessa sivuraiteelle joutuneen, todistaa Nervanderin itsetunnosta ja hänen halustaan olla kos-

ketuksissa korkeiden piirien kanssa. Nervander tottuikin hoitamaan asioitaan suoraan Pietarissa ja saikin sitä 

tietä hämmästyttävän nopeasti varat suuren ja kalliin hankkeensa, magneettis-meteorologisen observatorion, 

perustamiseen – normaalit virkatiet kokonaan sivuuttaen. Nervanderin toiminta oli tuloksellista ja tieteellisesti 

kannatettavaa, mutta menettelytapa häiritsi monia maanmiehiä ja kollegoita, jotka yhtäältä halusivat pitää kiin-

ni ”laillisista” muodoista, toisaalta olivat kateellisia Nervanderin menestyksestä. 

J. J. Nervanderin syntymän 150-vuotisjuhlan kunniaksi painettu postimerkki 

vuodelta 1955.  Kuvassa on taustalla virheellisesti Helsingin yliopiston 

tähtitieteellinen observatorio (Suomen Posti Oyj).
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Zakrewsky tarjoutui hoitamaan pidennyksen mat-

ka-aikaan, ja Nervander matkusteli Italiassa ja sit-

ten Wienissä, ja sai tarjouksen Jenan professuurista-

kin. Hän palasi Pietarin kautta ja onnistui hoitamaan 

asiansa siellä niin hyvin, ettei hänen tarvinnut välit-

tää kotoa tulleista paluukehotuksista eikä antaa kun-

non matkaraporttia. Sen sijaan hän sai ehdottamansa 

Magneettisen Observatorion, sen johtajan viran yli-

määräisenä professorina huhtikuussa 1838 ja täyden 

professorin palkan 1840 sekä korkean P. Vladimirin 

IV luokan ritarimerkin uutenavuonna 1843.

Nervanderin paluun jälkeen elämä tarjosi hänel-

le kaivatun tilaisuuden rauhalliseen kotielämään, 

mutta muutoin hänen luonteensa rauhaton, ärsyyn-

tyvä ja ärsyttävä puoli pääsi yhä enemmän näky-

ville. Osakunnassa hänen paluunsa kuraattorinvir-

kaan epäonnistui kokonaan. Nervander aloitti ke-

humalla Suomen ylioppilaiden nauttimaa suurta 

vapautta Saksan ylioppilaisiin verrattuna, mikä är-

sytti nuorisoa ”suuren kuraattorikiistan” (Klinge, 

1967/1978 I) jälkitunnelmissa. Keskustelunaiheet 

”Moskovan palo” ja ”hebrealainen kirjallisuus” ei-

vät ylioppilaita kiinnostaneet, eivät edes Suomen 

ja Saksan oppilaitosten vertailu ja johtaville osa-

kuntalaisille esitetyt veljenmaljat Nervanderin ko-

tona. Kuraattori tuomitsi selvin sanoin osakunnas-

sa sijaa saaneet pietismin (niin kuin Runebergkin) 

ja fennomanian, järjenvastaisuudessaan ja fanaat-

tisuudessaan molemmat olivat väärässä ja esteenä 

Suomen toiveille saada sivistyksensä nojalla va-

paampi valtiosääntö imperiumissa. 

J.J. Nervanderin muistoksi 

nimettiin Nervanderinkatu Helsingin 

Etu-Töölöön vuonna 1906 

(Kuva. H. Nevanlinna)
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Cygnæus puuttui jo muistopuheessaan 1848 Nervanderin loppuvuosien sarkastisuuteen ja kielteisyyteen 

selittäen kaiken taloudellisen ahdingon ja avioliiton ehkä tuottamien pettymysten avulla. Nervanderin perhe 

oli elänyt jotenkuten apulaisen palkalla ja kai lainan varassa, ja Nervander oli ulkomailla itse saanut mak-

saa suunnittelemiensa instrumenttien valmistamiskustannuksia. Hän oli kuitenkin aikanaan saanut apulai-

senviran, sitten 33-vuotiaana obsevatorion johtajan ja ylimääräisen professorin viran, kunnes hänet 40-vuo-

tiaana vihdoin nimitettiin varsinaiseksi professoriksi. Sitä ennen hänet oli kutsuttu manufaktuurijohtokun-

nan jäseneksi ja osallistumaan Suomen suurimman taloudellisen hankkeen, Saimaan kanavan, valmisteluun, 

sekä Keisarillisen Tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäseneksi. Nervanderin kuolinvuonna 1848 Tiedeakatemia 

antoi hänelle puolet Demidoffi n palkinnosta (Nobel-palkinnon esikuva) julkaisusta Observations faites à 

l’Observatoire magnétique et météorologique de Helsingfors, sous la direction de J. J. Nervander. Hänen 

valituksensa Hällströmin pysymisestä ”kiusallaan” virassa ja jatkuvat vetoamisensa korkeisiin viranomaisiin 

ovat saaneet tutkimuksen pitämään häntä parantumattomana intrigöörinä ja luonnevikaisena.

Niin menestyksellinen ”Pietarin teiden kulkija” ja lojaalisuuspolitiikan kannattaja kuin Nervander oli-

kin, hän piti myös yllä suhteita oppositiomielisenä erotettuun opettajaansa professori Johan Bonsdorffi in sekä 

Suomen olojen väsymättömään kriitikkoon ja intrigööriin, Tukholmaan muuttaneeseen kirjastonhoitaja A. I. 

Arwidssoniin. Arwidsson seurasi Suomen oloja laajan kirjeenvaihdon ja muiden kontaktien välityksellä ja har-

rasti tyypillistä emigranttipolitiikkaa, oman emigraationsa oikeuttamista entisen isänmaansa olojen mustaa-

misella. Arwidssonille Nervander 1840 juoruili varsin ilkeästi Runebergistä (ks. Klinge, 2004) vihjaillen, että 

Runeberg pyrki piispaksi ja oli siksi kirjoittamassa venäläisaiheista ja venäläismielistä runoeeposta nimel-

tä Nadeschda. Nervanderin välit Runebergiin ja Snellmaniin olivat viilentyneet, vanhoista ystävistä näyttivät 

Cygnæus ja J. J. Nordström sekä B. O. Lille pysyneen läheisempinä. Konsistorin puoluejaosta hän raportoi 

1846 yksityiskohtaisesti ja sarkastisesti Cygnæukselle Pariisiin (kirjeen julk. Emil Nervander 1900).

 

NERVANDERIN HERKKYYS JA ITSETUNTO

Nervanderille oli selvästikin – miten varhain, on vaikea sanoa – kehittynyt korkea käsitys itsestään ja omasta 

lahjakkuudestaan ja myös kiistattomasta ahkeruudestaan, ja siksi hänen oli vaikea tyytyä kulloiseenkin sosiaali-

seen asemaansa ja taloudelliseen tilanteeseensa. Hänen luonteessaan oli herkkä ja haavoittuva puoli, mutta myös 

toisia ärsyttäviä teräviä ja negatiivisia ominaisuuksia. Ilmeisesti jo varhaisista Pietarin-kontakteista oli alkanut 

Nervanderin halu päästä korkeiden piirien tuntumaan ja korkeisiin asemiin, mihin hän oikeutetustikin saattoi 
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ajatella monipuolisen lahjakkuutensa, edullisen ulko-

muotonsa, seurapiirimenestyksensä ja nopean intelli-

genssinsä hänet oikeuttavan tai jopa predestinoineen. 

Tähän liittyi myös Nervanderin taiteellinen lahjak-

kuus, joka ilmeni nuoruuden saavutuksina runouden 

alalla ja sitten, ulkomaiden ja Pietarin virikkeiden 

ansiosta, kiinnostuksena maalaustaiteeseen. Se joh-

ti Nervanderin perustamaan ja johtamaan Suomen 

Taideyhdistystä, ja myös hankkimaan kotiinsa (luul-

tavasti Pietarista) joukon maalauksia, jotka sitten hä-

nen kuoltuaan myytiin arpajaisvoittoina perikunnan 

hyväksi. Perunkirjoituksen kuvaukset näistä maa-

lauksista ovat valitettavan ylimalkaisia: yksi ”suuri 

öljymaalaus kullatuissa raameissa”, pienempiä, joi-

den aiheet olivat ”Saul ja David”, ”Dianan metsäs-

tys”, ”Kylpeviä naisia” ja ”Bakkantteja”, lisäksi oli 

litografi oita ja yksi, kai häntä itseään esittävä, da-

guerrotypia eli varhaisen valokuvaustaidon tuote. 

Perunkirjoitusten tapaan nämä kaikki mainittiin vain 

ylimalkaisesti, jotta ne voitasiin merkitä vain alhaisiin 

arvoihin, emmekä siksi saa tietää tauluista enempää – 

ehkä ne liittyivät jotenkin orientalismin eksotiikkaan.

Nervanderista itsestään on useita muotokuvia, 

joista hän ehkä oli itse tilannut yhden tilatessaan 

muotokuvan pojastaan. 

Nervanderin käsitys itsestään heijastuu hänen 

elegantista pukeutumisestaan, joka käy ilmi perun-

kirjoituksen vähättelevästäkin kuvauksesta. Kun 

kuolinpesän omistamat lehmä, sika ja kaksitoista ka-

naa arvioitiin yhteensä 12 ruplaksi, oli Nervanderin 

supiturkki 25 ruplan arvoinen

J.J. Nervanderin hautamuistomerkki 

Helsingin Hietaniemen hautausmaan 

vanhalla alueella (Kuva. H. Nevanlinna)
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Tyylikäs pukeutuminen liitti Nervanderin pikem-

minkin aristokraattisten seurapiirien kuin akateemi-

sen maailman tavalliseen tyyliin. Siinä hän muistut-

ti toista ”pietarilaista”, Cygnæusta, joka hänkin jo 

varhain alkoi kerätä taidekokoelmaa. Nervanderista 

huhuttiin, että hänet voitaisiin kutsua senaatto-

riksi (Cygnæus viittaa tähän muistopuheessaan), 

sama oli esillä konkreettisemmin J.J. Nordströmin 

kohdalla. Ehkä Nervanderista olisi voinut tul-

la ”liikenne- ja teollisuusministeri”, minkä pohjus-

tuksena Manufaktuurijohtokunnan jäsenyys ja Sai-

maan kanavan suunnittelu voidaan nähdä; toisaal ta 

Nervander ilmeisesti olisi mielellään ryhtynyt myös 

Yliopiston hallintotehtäviin, rehtoriksi.

Nervanderin valitukset taloudellisen asemansa 

huonoudesta täytyy siis suhteuttaa hänen itse asetta-

maansa vaatimustasoon. Kun hän oli saanut täyden 

professorinpalkan jo 1840 ja sitten myös varsinaisen 

professorin viran ja hänellä oli tilava virka-asunto 

Magneettisen observatorion johtajana sekä sivutulo-

jakin, hän olisi voinut suoriutua veloistaan. Hän otti 

1840-luvulla suuria lainoja, luultavasti osaksi voi-

dakseen maksaa pois aikaisemmat velkansa mutta 

epäilemättä myös uuden johtajanasuntonsa huone-

kaluja ja tauluja varten ja muihin asemansa edellyt-

tämiin menoihin ja seuraelämäänkin, sillä talouteen 

oli hankittu 201 esineen juhla-astiasto suuria kutsuja 

varten. Kuolinpesän velat olivat lähes 3 000 hopea-

ruplaa ja omaisuus vain 1 185 ruplaa. Nervander oli 

myös tilannut Saksasta hyvin kalliin tieteellisen kir-

jasarjan, jonka Yliopisto sitten lunasti kirjastoonsa.

On selvää että Nervanderin tyyli vaikutti Hel-

singin vielä varsin vaatimattomisssa akateemisissa 

oloissa suurelliselta – hän oli kuitenkin vasta nelis-

säkymmenissä.

Jatkuvassa ja lopulta hyvin laajalti tunnetussa kat-

keruudessaan siitä, ettei vielä ollut päässyt varsinai-

seksi professoriksi Nervander ikään kuin unohti, ett-

eivät kaikki muutkaan ajan ”nerot” istuneet konsis-

torissa. Tästä ja tämäntapaisista asioista kehittyi sit-

ten Nervanderin ja Snellmanin välille suuri polemiik-

ki, ja viimeksi mainittu kirjoitti Saimassa siitä, ettei 

Yliopisto ollut tehnyt mitään myöskään Runebergin, 

Lönnrotin, Castrénin tai Crusellin saamiseksi pro-

fessoreiksi – eikä, kuten voisi lisätä, myöskään 

Snellmanin, vaikka tämä oli julkaissut merkittäviä 

teoksia Saksassa ja Ruotsissa. (Runebergin kohdalla 

tosin ylimääräinen professuuri oli ollut ”tarjolla”.) 

Nervanderia askarrutti suuresti juridiikan pro-

fessori J. J. Nordströmin muutto Ruotsiin. Hän 

tunsi ystävyyttä ja hengen sukulaisuutta terä-

vää, etevää, sarkastista Nordströmiä kohtaan, ja 

Nordströmin lähtiessä Nervander jäi viimeisek-

si laivarantaan itkemään. Nordström oli tehnyt ki-

peän ja vaikean ratkaisun, mutta Nervander ei voi-

nut sitä tehdä saatuaan observatorionsa ja kai-

paamansa professuurin, eikä myöskään perheen-

sä eikä pietarilaisten suhteidensa takia. Silti pie-

ni Suomi tuntui ahdistavalta: hän sai koko ajan 

tuntea olevansa kateuden ja vihan kohteena luon-

teensa, nopeutensa, nokkeluutensa, nerokkuutensa

ja itserakkautensa takia. Nordströmin lähtö osoit-
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ti myös, että oma maa ja omat piirit olivat valmiita 

tunnustamaan nerokkuuden ja suuruuden, mutta vas-

ta menettäessään sen.

Näin kävi Nervanderillekin. Nordström kirjoit-

ti hänestä Cygnæukselle: ”Kuitenkin myös ne, jotka 

eivät koskaan kyenneet näkemään ja tunnustamaan 

Nervanderissa mitään korkeampaa, taitanevat nyt ha-

vaita että olisi ollut parempi pitää hänet yliopistossa 

kuin menettää hänet ja että, vaikkeivät kaikki voineet-

kaan ymmärtää hänen luonteensa ja mielensä omitui-

suuksia ja siksi monet – koska suomalaisen tavalli-

sena tapana on kieltää tai julistaa epätodeksi kaikki 

mikä ei sovi hänen ajatustapaansa, hänen käsitysky-

kyynsä, hänen ideoihinsa tai hänen egoististen mie-

lipiteidensä suvaitsemattomaan piiriin – arvostelivat 

häntä ankarasti, pilkallisesti ja epäoikeudenmukaises-

ti, hänen tapaistaan aivan erityisen teräväpäistä miestä 

olisi tarvittu valaisemaan sitä suurta, hämärästi tuikki-

vaa keskinkertaisuutta, joka niin runsaana on laskeu-

tunut yliopiston temppelipihoille”.

Nervander oli sairaana saadessaan tiedon kauan 

aavistellusta Ranskan helmikuun vallankumoukses-

ta. Luultavasti hänen sairautensa paheni ratkaisevasti 

hänen lähdettyään uutisen kuultuaan ulos maaliskui-

sen yön selkään nähtävästi etsiytyäkseen tarkempien 

tietojen ja aatetoverien seuraan elämään ”vuosisa-

dan uutisen” väkevää tunnelmaa. Tällä dramaattisel-

la hetkellä Nervander näyttäytyy yhtenä niistä 1800-

luvun hengenmiehistä, jotka pienessä Suomessa ja 

sen ahtaissa piireissä elivät kuitenkin elämäänsä eu-

rooppalaisina intellektuelleina.

P.S. Kuollessaan Johannes Jacobus Nervander 

oli Suomen Tiedeseuran, Societas Scientiarum 

Fennican, puheenjohtaja. Tämän kirjoittaja on sitä 

nykyään.
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   J. Nervanderia runoilijana on tutkittu harvakseltaan. Ensimmäinen perusteellinen selvitys on Arvid

   Hultinin katsaus Johan Jakob Nervander (1906).1 Torsten Steinby on kirjoittanut kattavasti Nervanderin 

elämästä ja kulttuurihistoriallisesta merkityksestä paitsi elämäkerrallisessa tutkimuksessaan Johan Jakob 

Nervander (1805–1848) (1991), myös erillistutkimuksissaan tämän oleskelusta Ruotsissa ja Italiassa sekä 

Jephtas bok -runoelman synnystä ja vaiheista.2 

Lyyrikkona Nervander kuului suureen romanttiseen perinteeseen, joka tosin 1820- ja 1830-luvulla oli 

jo menettänyt alkuvaiheensa vallankumouksellisen itsetunnon. Sehän oli saksalaisessa romantiikassa, joka 

Suomessa on ruotsalaisen rinnalla keskeinen, johtanut ajatuksiin mielikuvituksen rajattomuudesta, taiteen us-

konnollisesta tehtävästä ja runoilijasta profeettana. Taide yhdisti sekä uskonnon että fi losofi an.3 Nervander 

edustaa jälkiromantiikkaa, jossa runoudelle ja taiteelle asetetuista suurista uskonnollis-metafyysisistä tehtävis-

tä on luovuttu. 

Yleisesti on tulkittu Nervanderin kadehtineen Runebergia ja katkeroituneen, kun tämä kirjailijana pian 

osoittautui ylivoimaiseksi. On säilynyt kirjeitä, jotka todistavat, että Nervanderin asenne Runebergiin saattoi 

olla myrkyllinen.4 



26

Nervanderin runouden yleinen teema on todelli-

suuden ja sen vastakohdan, illuusion, mielikuvituk-

sen, välisen suhteen ongelma. 

Ihmiselämän luonne on traaginen, eikä Ner van-

derin runoudessa sen vastapainona yleensä ole lupa-

usta tuonpuoleisuudesta. Kuolema vapauttaa tietoi-

suudesta. Kirjeessä Snellmanille vuodelta 1833 hän 

kirjoittaa toivovansa, että ”jokainen voisi vetäytyä 

niin kunniallisesti kuin mahdollista tästä pelistä, jota 

yleisesti kutsutaan elämäksi.”5 

 Mielenkiintoisimpia Nervanderin maailman-

katsomuksellisia ja fi losofi sia kysymyksiä käsit-

televistä runoista on laajahko allegoria Dröm och 

Verklighet.6 

Runon opetus on: ”Fordra ej af Verkligheten,/

Hvad som Drömmen lofvar Dig!”. Olennaista ei ole 

vain se, että unelmissa tai mielikuvituksessa elävä 

vieraantuu todellisuudesta, vaan se, että hän ei enää 

tunnista todellisuuden yltäkylläisyyttä ja kauneutta. 

Ajatus kyseenalaistaa romanttisen mielikuvituksen.

Asialla on kuitenkin toinenkin puoli. Todellisuus 

näyttäytyy runon minälle majesteettisessa kaune-

udessaan vasta, kun mielikuvitus yhdistyy todelli-

suuden havainnointiin. Mielikuvitus on välttämätön, 

mutta fantasian maailma ei ole päämäärä, vaan kei-

no tavoittaa todellisuuden rikkaus. Nervander pohtii 

paitsi taiteilijan, myös tutkijan työn ehtoja.

Nervanderin runon ajatusrakennelma muistuttaa 

tanskalaisen fyysikon ja magnetismin tutkimuksen 

uranuurtajan Hans Christian Ørstedin (1777-1851) 

ajatuksia. 

Tanskalainen fyysikko Hans 

Christian Ørsted, jonka 

luonnonfi losofi set aatteet olivat 

myös J. J. Nervanderin esikuvana. 

Ørstedin sähkömagneettiset 

tutkimukset saivat Nervanderin 

innostumaan tästä fysiikan 

alasta. Kuvassa alhaalla 

oikealla on kompassi ja 

sähköjohto, jolla Ørsted teki 

kuuluisat sähkömagneettiset 

eksperimenttinsä vuonna 1820. 

(Kuva: Tanskan Ilmatieteen 

laitos, DMI).
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Ørsted sai nuorena virikkeitä saksalaisesta ro-

manttisesta luonnonfi losofi asta, mm. Schellingiltä, 

mutta luopui pian romanttisesta spekulaatiosta. Hän 

kokosi fi losofi sessa pääteoksessaan Ånden i Naturen 

I-II (1849-1850) ajatuksiaan, joita hän eri yhteyksis-

sä oli aikaisemmin julkaissut tavoitteena pitkälle ke-

hitelty maailmankatsomus. 

Ørstediä kiinnosti yhtäältä luonnontieteellisen 

tiedon ja toisaalta mielikuvituksen ja taiteen, var-

sinkin runouden, suhde toisiinsa. Hän osallistui tii-

viisti Kööpenhaminan kirjallisten piirien keskus-

teluihin ja kirjoitti itsekin laajan fi losofi sen runon 

Luftskibet (Ilmalaiva), jossa pohditaan tieteen saa-

vutusten vaikutuksia taiteeseen. Hänen ystäviinsä ja 

ihailijoihinsa kuuluivat mm. Adam Oehlenschläger, 

Jens Baggesen ja H. C. Andersen.

Christianiassa 1814 pidetyn esitelmän aihe on 

ajattelun ja mielikuvituksen keinoin luodun luon-

nonkäsityksen välinen suhde.7

Ørsted, Kantin henkisiä oppilaita, käyttää esi-

merkkinä öistä tähtitaivasta. Hänen mukaansa sel-

laisen ihmisen mielikuvitus, joka on perillä moder-

nin astronomian saavuttamasta tiedosta, on vapaam-

pi ja voimakkaampi kuin vanhentuneisiin käsityk-

siin kangistuneen.8

Ørsted tähdentää, että moderni luonnontieteel-

linen tieto saattaa runouden sopusointuun todelli-

suuden kauneuden kanssa, mikä on arvokkaampaa 

kuin mielikuvituksen rajaton vapaus: ”Se suuri va-

paus, jolla mielikuvituksen voima vaikuttaa runou-

den maailmassa, ei saa olla villi ja pidäkkeetön. On 

näet olemassa kokonainen kauneuden maailma, 

jonka lakeja se ei saa ylittää.”9

Ørstedin mielestä nykyaikaisessa ja nykyaikaa 

käsittelevässä runoudessa on luovuttava sellaisista 

käsityksistä, jotka eivät enää vastaa nykyistä luon-

nontieteellistä tietoa.10 

Oliko Nervander päätynyt samankaltaisiin aja-

tuskulkuihin itsekseen vai tunsiko hän Ørstedin 

kirjoituksia jo silloin, kun kirjoitti runojaan, ei il-

mene käytettävissäni olevista lähteistä. Joka tapa-

uksessa Nervander näyttää liittyvän samaan hen-

kiseen perinteeseen kuin kuuluisa tanskalainen. 

Romantiikan luottamus mielikuvituksen ja taiteen 

täydelliseen vapauteen kyseenalaistetaan modernin 

luonnontieteen tuloksilla. 

Nervanderin kuuluisin runo on Den talande Stenen 

i Mecka.11 Runo on kertomus Muhammedista, joka 

tahtoo olla profeetta. Ihmiset pilkkaavat ja vainoavat 

häntä mutta hän pysyy lujana uskossaan. Kaikkien 

hylkäämänä ja yksinäisenä Muhammed kulkee vai-

kenevan joukon keskellä. Silloin Allah herättää pro-

feetan polulla olevan kiven eloon, ja se sanoo: rauha 

kanssasi! Runon päätös kuuluu seuraavasti:

Herre! ringa är mitt sinne,

Ringa krafter bo derinne,

Och jag klandrar ej ditt råd;

Andra må du åt dig välja

Att din ära oss förtälja,

Men skänk mig en enda nåd!



28

Låt mig först af alla ana,

Hvem du sändt, att på hans bana

Honom då jag stöda får.

Sedan – när ur tusen munnar

Ryktet högt hans lof förkunnar –

Gömd och glömd jag gerna står.12

(- Herra, vähäks olen luotu,

Vähät voimat mulle suotu,

En sun soimaa neuvoas.

Suurempien kautta tuo´os

Julki suuruutes, vaan suo´os

Yksi mulle armossas!

Ensiksi aavistaa mun, Luoja,

Suo, ken sun on sanas tuoja,

Matkallaan hänt´ auttaa mun.

Sitten – tuhanten hänt´ yksin

Kiittäiss´ ylhin ylistyksin –

Mielelläni unhoitun.

Suom. Otto Manninen)13 

Runon asetelma on suurisuuntainen. On kysymys 

kulttuurimurroksesta, jolla on ollut syvä historialli-

nen merkitys. Syntyy uusi uskonto. Se kehittyi maa-

ilmanuskonnoksi, jonka vaikutukset ovat satojen 

vuosien ajan olleet ja ovat edelleen valtavat. 

Runon minällä, joka vertautuu Mekan puhuvaan 

kiveen, ei siis ole vähäistä tavoitetta, vaikka runon 

viimeiset säkeet esittävätkin vaatimattoman eleen. 

Runon minä tahtoo tunnistaa suuren murroksen ja 

muutoksen käynnistäjän ja tukea tätä silloin, kun 

kaikki on vasta uutta ja alussa. Sen jälkeen, kun siitä 

on tullut kaikkien hyväksymää, runon minä menettää 

kiinnostuksensa siihen. 

Mekan puhuva kivi on runo kulttuurinäkemykses-

tä, jota voi kutsua elitistiseksi ja avantgardistiseksi. Se 

tähdentää subjektiivista ja yksilöllistä suhdetta kult-

tuuriin ja yhteiskuntaan ja hylkää konsensuksen. 

Fredrik Cygnaeus julkaisi Nervanderin kuolin-

vuonna laajan, melkein satasivuisen panegyyrisen pie-

noiselämäkerran ja muistokirjoituksen ystävästään.14

Snellman kiirehti vielä samana vuonna julkaise-

maan Litteraturbladissa laajahkon artikkelin ja ar-

vostelun Cygnaeuksen kirjasta.15

Snellmanin mukaan Nervander oli kirjallisuuskä-

sityksissään ja maussaan nuorena selvästi edellä sitä, 

mitä Suomessa yleensä ajateltiin. Nervander tuskin 

ollenkaan seurusteli samanikäisten kanssa eikä sik-

si jakanut näiden nuoruuden innostusta.16 Snellman 

tarkoittanee innostusta, joka 1820-1830-luvulla koh-

distui romanttiseen kansallisuusaatteeseen. 

Nervanderin maailmankatsomuksessa oli Snell-

manin mielestä teoreettinen erehdys: ”Hänen mie-

lestään maailmanmenoa todella johti yksilöllinen 

järki; ja jos hän lujasta vakaumuksesta viittasikin 

´Meidän Herramme´ neuvoon, niin jokaisessa yksit-

täistapauksessa sai tämä vakaumus siitä, miten asioi-

den tulisi olla, väistyä, kun järjen vaatimukset otet-

tiin huomioon.”17 

Nervander teki pitkän ulkomaanmatkan Ruotsiin, 

Tanskaan, Saksaan, Ranskaan ja Italiaan. Se alkoi lo-
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Ah, kuink’ olet väsynyt,

Levon tarpehessa!

Nuku, nuku, lapsi, nyt

Tuonen tuutiessa.

Sulje silmät suloiset, 

Tule Tuonen tarhaan -

Vaiko vielä kaivannet

Päivän leikkiin, harhaan?

Kaikki, mitä suotta vaan

Odotit maan päällä,

Täällä sulle korvataan,

Kaiken saat sä täällä.

Valo, totuus, kaipaamas

Turhaan tuskain tiellä,

Täällä on sun omanas:

Korjaa riemumiellä!

Vaan maan anneist’ ainoaa:

Riutumusta rinnan

Tuvilla et tuta saa

Tuonen tumman linnan.

Nuku hyvin - vaikka sun

Ympärilläs, vainaa,

Puhkee jotkut itkuhun,

Joita murhe painaa.

Heidätkin ma aikanaan

Rauhan kotiin korjaan,

Luokses ikielon maan

Sopusointuun sorjaan.

Murheen valitus on vait

Haudan kummun alla;

Kyllin murhetta jo sait

Maistaa maailmalla.

Siks niin olet väsynyt,

Levon tarpehessa;

Nuku, nuku hyvin nyt

Tuonen tuutiessa!

J. J. NERVANDER 

TUONEN TUUTULAULU

”Dödens Vaggsång.” Skrifter af J.J. Nervander II, 1850, ss. 170-171.

Suomennos Toivo Lyy (teoksessa Suomen Kansalliskirjallisuus X, OTAVA, 1936, s. 42-44.)
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kakuussa 1832 ja päättyi tammikuun lopulla 1836. 

Hän seurusteli vilkkaasti Tukholman ja Kööpen-

haminan kirjallisissa piireissä. Hän tapa-

si Göttingenissä ja Pariisissa kuuluisia luon-

nontutkijoita mutta kävi Münchenissä myös 

Friedrich von Schellingin luennolla ja kuunte-

li, miten täpötäysi sali tervehti suurmiestä kol-

minkertaisella eläköönhuudolla: ”Herr wirkliche

Geheimrath von Schelling lebe hoch!”18 Matka-

päiväkirjat osoittavat, miten tärkeitä hänelle olivat 

teatteri Saksassa ja taidemuseot Italiassa. Pariisissa 

hän seurasi huvittuneena katuelämää ja merkitsi 

muistiin sattumuksia ehkä myöhempää kirjallista 

käyttöä varten.19 

Napolissa Nervander tutustui saksalaiseen ru-

noilijaan August von Plateniin, joka oli kiihkeä 

Venäjän vastustaja. Platen oli saanut sen vaikutel-

man, että Nervander on ”henkeen ja vereen ruotsa-

lainen”20. Se lienee tässä yhteydessä ymmärrettävä 

kritiikiksi Venäjän alamaisuuden aiheuttamia rajoi-

tuksia kohtaan, ei välttämättä kielipoliittiseksi kan-

nanotoksi, vaikka Nervander pitikin fennomanian 

tavoitteita väärinä.

Nervanderin tunnetuimpiin runoihin kuuluu aika-

naan julkaisematta jäänyt Imatra:

Samma språk och samma röst

Ur hvarenda böljas bröst,

Der den djup och mäktig svallar

Mellan egna klippevallar;

Ingens herre, ingens slaf,

För allt fremmande en graf –

När skall väl ett annat rike

Varda, Imatra, din like?21

(Yhtä kieltä ylpeää

Soi jok´ aalto ärjypää,

Kun se kallioitten lomaa

Kuohuin kulkee tietä omaa;

Herraton ja orjaton,

Hauta sen, mi vierast´ on –

Konsa Imatran on verta

Toinen valtakunta kerta? 

Suom. Otto Manninen)22 

On mahdoton sanoa, mitä kieltä runossa tarkoite-

taan. Jos Nervanderin toisaalla ilmaisemia käsityk-

siä voi käyttää hyväksi, runon voi tulkita käsittelevän 

Suomen kaukaista tulevaisuutta itsenäisenä valtakun-

tana, jonka kaikki kansalaiset ovat saavuttaneet sa-

man sivistystason ja ymmärtävät toisiaan, eikä kysy-

mys ruotsin tai suomen kielestä ole enää olennainen. 

Nervander julkaisi vain kaksi kokonaista kauno-

kirjallista teosta, joista toinen on hänen ruotsinnok-

sensa Dikter af Konung Ludvig i Bäjern (1830). 

Ludvig I, joka nousi Baijerin valtaistuimelle 

1825, oli harvinaisuus kruunupäiden joukossa. Hän 

oli suuri runouden, taiteen, antiikin ja Italian ihaili-

ja. Hän oli saksalainen patriootti ja innoittui muiden 
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romantikkojen, esim. Nervanderinkin arvostaman 

Lordi Byronin, tavoin Kreikan vapaussodasta.

Nervanderin kulttuuriaristokraattiseen ja elitis-

tiseen ajatteluun vetosi juuri yhdistelmä runoilijaa, 

taiteiden suosijaa ja edistysmielistä monarkkia, joka 

kirjoitti esim. runossaan Konunga-känsla (1829):

Herrligt! Att sig frias Konung kalla,

Ej despotiskt, nyckfullt allt befalla,

Men med makt, som gräns af lagen fått;

Modigt städs i spetsen framåt sträfva,

Öfverallt förtryck och missbruk häfva,

Så och vårda hvarje frö till godt.23

”Yleensä on Kuninkaallisen Lauluttaren ilmaan-

tuminen ilmiö, jossa nykyajan aidoin suunta näyt-

täytyy ja jonka suuri merkitys aikalaisten tulee ar-

vostaa korkealle osoittaakseen olevansa sen hengen 

mittaisia, jota se edellyttää”24, Nervander sanoo jäl-

kisanassaan Nervander näki vaivaa, että hänen kään-

nösvalikoimansa olisi mahdollisimman houkuttele-

va ja edustava. Nils Robert Bonsdorffi a hän pyysi 

kirjeitse 6. marraskuuta 1830 hankkimaan kirjalle 

ennakkotilauksia. Tarkoitus oli saada kirja kauppoi-

hin vielä jouluksi: ”Siitä tulee typograafi sen loistok-

kuuden huippu Suomessa. Esim. painopaperi mak-

saa 40 ruplaa, kun Runebergin paperi maksoi 20. 

Päällyksestä tulee koristeltu, paperi on kiillotettua 

jne. niin että kirja tulee olemaan maailman tyylik-

käin joululahja.”25 

Jos Nervanderin aikomus oli etsiä mahdollisim-

man täydellinen ja edustava vastakohta Runebergin 

Dikter-esikoiskokoelman (1830) suurta ihastusta he-

rättäneelle, serbialaisia kansanrunoja mukaileval-

le Idyllejä ja epigrammeja –sikermälle, hän ei olisi 

voinut löytää tarkoitukseen paremmin sopivaa kuin 

kuningas Ludvigin runot. 

J. J. Nervanderin kaunokirjallinen pääteos on 

Jephtas bok. En Minnes-Sång i Israël. Jeftan kirjan 

ensimmäinen versio Minnes-Sång i Israël osallistui 

joulukuussa 1832 Ruotsin Akatemian kilpailuun ja 

sai Akatemialta nk. pienen kultamitalin, saman tun-

nustuksen, jonka Runeberg oli edellisenä vuonna 

saanut Grafven i Perrho -runollaan.

Jeftan vaiheet kerrotaan Vanhan testamentin 

Tuomarien kirjan 11. ja 12. luvussa. Ammonilaiset 

hyökkäsivät Jeftan kotimaahan Gileadiin. Jefta lu-

paa Herralle: ”Jos sinä annat ammonilaiset minun 

käsiini, niin tulkoon kuka tulkoonkin minua vastaan 

taloni ovesta, kun minä voittajana palaan ammoni-

laisten luota, hän on oleva Herran, ja minä uhraan 

hänet polttouhriksi.” 

Kun Jefta voittajana palaa kotiinsa, tulee hä-

nen tyttärensä häntä vastaan ”vaskirumpua lyöden 

ja karkeloiden”. Isän on lunastettava lupauksensa. 

Tytär alistuu mutta anoo: ”Myönnettäköön minulle 

kuitenkin tämä: jätä minut vapauteeni kahdeksi kuu-

kaudeksi, että minä yhdessä ystävättärieni kanssa 

menen vuorille itkemään neitsyyttäni.” – ”Ja tuli ta-

vaksi Israelissa, että Israelin tyttäret joka vuosi me-

nivät lauluin ylistämään gileadilaisen Jeftan tytärtä 

– neljän päivän ajaksi joka vuosi.”
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Jeftan kirja ei käsittele Jeftan tyttären traagis-

ta kohtaloa, vaan sen synnyttämää nelipäiväistä ri-

tuaalia, kulttuuriperinnettä, aivan toisena aikana 

Israelissa. 

Jeftan kirja jakaantuu yhteentoista runomuotoi-

seen lukuun. Steinby on osoittanut, miten Nervander 

taidokkaasti vaihtelee runomittoja eri luvuissa.26 

Vaikuttavinta runoelmassa on ihmisen kohtalon 

ja erityisesti naisen osan pohtiminen. Ihmisen koh-

talo nähdään naisen kautta, ei miehen, kuten normi 

oli. Kun naiset itkevät Jeftan tyttären muinaista uh-

ria, he näkevät myös oman kohtalonsa:

Ack! den tår, som der vi fälle,

Ej allena Henne gälle,

Oss den ock begråta må!

- Fast bland obemärkta öden,

Många än mot offer-döden,

Såsom Hon, men långsamt gå!27 

Kiinnostus Vanhan testamentin eräiden kirjojen tai-

teellisiin ansioihin, oli virinnyt 1750-luvulla aluksi 

englantilaisen piispan ja fi lologin Robert Lowthin 

teoksen De sacra Poësi Hebraeorum (1753) ansiosta. 

Lowthin teosta laajempaan vaikutukseen ylti kuiten-

kin J. G. Herderin Vom Geist der Ebräischen Poesi. 

Eine Anleitung für die Liebhaber derselben, und 

der ältesten Geschichte des menschlichen Geistes 

(1782, 1787).28 Viimeistään esitöissään runoelmaa 

varten Nervander todennäköisesti tutustui siihen. 

Herder pitää arvossa juuri Tuomarien kirjaa, joka 

kertoo runollisesta sankariajasta. Sellainen aika on 

otollisinta runoudelle, joka rakastaa urotekoja, into-

himoja, seikkailuja ja vapautta.29 

Se tarjoaa antoisia aiheita: kuinka Jeftan tytär kul-

kee kuolemaan, ja neitseiden kuoro valittaa hänen 

rinnallaan. Hän menee uhrina alttarille, morsiamena 

kuoleman varjoihin. Hän itkee nuoruuttaan, hyväste-

lee kaiken, mitä on elämässä rakastanut, alttarin edes-

sä hän ehkä puhkeaa ennustamaan – mikä liikuttava 

kuva, joka yhdistää sanat, sävelet ja eleet.30

Nervanderiin mukaan Jeftan kirja on yritys yh-

distää kaukana toisistaan olevat perinteet, heprea-

lainen ja länsimainen runous.31 

Kun perinteen alkuperäinen syy, traaginen yksi-

tyistapaus, aikojen mennen häipyy taka-alalle, sen 

tilalle nousee puhtaasti kansallinen, minkä takia pe-

rinne saa entistä korkeamman ja yleisemmän merki-

tyksen. Siksi tekijä on pitänyt oikeana käsitellä nel-

jää päivää kuvailevissa 11 luvussa heprealaisten tär-

keimpiä elämänkatsomuksia ja olosuhteita.32

Nervander kirjoitti nähtävästi tuoreeltaan Ruotsin 

Akatemialle vastineen siitä kritiikistä, jota Akatemia 

teoksesta oli esittänyt samalla, kun palkitsi sen. 

Runoelmansa ulkoiseksi muodoksi Nervander

 valitsi Jeftan tyttären muistojuhlan mutta tekniikas-

sa hän sanoo seuranneensa Friedrich von Schillerin 

Laulu kellosta -runoa. 

Schiller liittää kellonvalamiseen kohta kohdal-

ta mietteitä, joilla on yleistä merkitystä. Runo ete-

nee tavallaan kahdella linjalla, toisaalta konkreetti-

sen työn linjalla, toisaalta maailmankatsomuksellis-
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yhteiskunnallisella linjalla. Samaan tapaan on Jeftan 

kirjan eri luvuissa pohdintoja ja ajatuksia, jotka liit-

tyvät enemmän tai vähemmän toisiinsa.33 Ne luovat 

yhtenäistä maailmankatsomusta samanaikaisesti, 

kun tarkastellaan naisten vuosittaista rituaalia. 

Fredrik Cygnaeus tulkitsi sattuvasti jo 1869 ru-

noelman luvut ”romansseiksi” tai oikeastaan ”balla-

deiksi”. Traaginen sävellaji soi läpi eeppisen kerto-

muksen tai lyyrisen vuodatuksen, jotka osaksi vuo-

rottelevat, osaksi sulautuvat toisiinsa.34 

Nervanderin kaunokirjallista toimintaa on vaikea 

käsitellä viittaamatta Runebergiin. Vielä niin myö-

hään kuin 1847 hän muisti Snellmanille lähettämäs-

sään kirjeessä nimittää Runebergia runoilijaksi, jon-

ka ”ala on navettaidylli”.35 Se on katkera muistuma 

viidentoista vuoden takaa, vuodelta 1832, jolloin 

Runebergin Hirvenhiihtäjät ja Nervanderin Jeftan 

kirja samaan aikaan valmistuivat. 

Jeftan kirja jäi pitkäksi aikaa tuntemattomaksi, 

koska Nervander ei sitä painattanut. Hirvenhiihtäjiä 

sitä vastoin ylistettiin suomalaisen kansan uudenlaise-

na kuvauksena. Cygnaeus nosti sen jo 1837 Kalevalan 

rinnalle ja oli lisäksi sitä mieltä, että runoelman oikea 

lukijakunta on suomenkielinen rahvas. Vain se voi ta-

juta sen aidon suomalaisen hengen.36

Nervander jätti palkitun runoelmansa pöytälaa-

tikkoon. Ehkä hän ei tahtonut, että Jeftan kirja jou-

tuu kilpailemaan Runebergin idyllieepoksen kanssa, 

jota arvostettiin juuri kansankuvauksena ja kansan-

omaisuutensa vuoksi. 

Nervander laati Jeftan kirjaan perusteellisen 

viitteistön, jollaista Suomessa kukaan ei aiemmin 

ollut keksinyt runoelmaansa liittää. Se antaa teoksel-

le vakavan oppineisuuden vaikutelman. Nervander 

julkaisi Jeftan kirjan omalla kustannuksellaan vas-

ta yliopiston 200-vuotisjuhliin kesällä 1840 ja jakoi 

sitä siellä toista sataa kappaletta juhlavieraille lah-

jaksi.37 Arvokkaampaa näyttämöä ja vähemmän 

kansanomaista yleisöä hän ei olisi voinut keksiä. 

Se oli hänestä runoelman oikea lukijakunta. 
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Kopio Ilmatieteen laitoksen 

perustamisasiakirjasta, jonka 

Keisari Nikolai allekirjoitti.



J .  J .  N E R V A N D E R  J A  

H E L S I N G I N  M A G N E E T T I N E N  O B S E R V AT O R I O

Heikki Nevanlinna

MAGNEETTIS-METEOROLOGINEN OBSERVATORIO – ILMATIETEEN LAITOKSEN ALKIO

    aaliskuun 28. päivänä, vanhaa ajanlukua maaliskuun 16., vuonna 1838 allekirjoitti Venäjän ja Suo-

        men Suuriruhtinaanmaan Keisari Nikolai I käskykirjeen eli reskriptin, jolla Suomen Aleksanterin yli-

opis toon perustettiin armollisesti magneettinen observatorio. Sen johtajaksi määrättiin matematiikan ja fysiikan 

adjunkti (apulaisprofessori) Johan Jakob Nervander (1805–1848) ylimääräisen professorin asemalla ja palkalla. 

Observatorion toimialaan kuului magnetismin lisäksi suorittaa meteorologisia havaintoja ja siksi sen nimeksi va-

kiintui myöhemmin magneettis-meteorologinen observatorio. Nykyterminologian mukaan kyseessä oli Helsingin 

yliopiston erillislaitos Fysikaalisten tieteiden laitoksessa.

Magneettisten ja sähköisten ilmiöiden tutkimus edusti 1800-luvun alussa fysiikan tutkimuksen terävin-

tä kärkeä. Toisaalta meteorologialla oli Suomessa jo pitkät ja vakiintuneet perinteet. Säännölliset päivittäi-

set meteorologiset havainnot aloitettiin Turun akatemiassa vuonna 1748. Niitä jatkettiin Turun palon jälkeen 

Helsingissä, jonne yliopisto siirrettiin vuonna 1828. Myös Suomen Talousseura organisoi säähavaintoasemia 

muualle maahamme. Meteorologisen ja geofysikaalisen havaintotradition tärkein kehittäjä oli fysiikan profes-

sori Gustaf Gabriel Hällström (1777–1844) jo Turun kaudella. 

M
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Aloitteen Helsingin magneettisen observatorion perustamisesta teki 

Adolf Kupffer (1799–1865), joka oli Pietarin keisarillisen tiedeakatemi-

an johtaja ja akateemikko. Hän ehdotti vuonna 1830 yliopiston rehtorille 

Hällströmille, että yliopiston huomaan perustettaisiin magneettinen ob-

servatorio Venäjän observatorioketjun (9 kpl) jatkeeksi aikansa huoma-

tuimman luonnontutkijan ja kosmopoliitin Alexander von Humboldtin 

(1769–1859) käynnistämän kansainvälisen ohjelman mukaisesti. Hank-

keen tieteellisenä kannustimena oli selvittää magneettisten ja meteorolo-

gisten ilmiöiden ajalliset ja paikalliset vaihtelut maantieteellisesti mah-

dollisimman laajoilla alueilla eri puolilla maapalloa. 

MIKSI MAGNEETTINEN OBSERVATORIO PERUSTETTIIN?

Magnetismin ja meteorologian yhdistäminen toisiinsa perustui 1800-lu-

vun alussa vallalla olleeseen luonnontieteellisen tutkimuksen paradig-

maan, jonka mukaan auringon lämpö synnyttää maahan sähkövirtoja, 

jotka puolestaan aiheuttavat magneettikentän tunnetun säännöllisen vuo-

rokausivaihtelun. Sähkövirtojen ja magnetismin välinen vuorovaikutus 

oli aivan uusi ja mullistava havainto. Sen oli tehnyt tanskalainen Hans 

Christian Örsted (1777–1851) vuonna 1820. Örstedin koe vaikuttaa pin-

nallisesti tarkasteltuna varsin triviaalilta: sähköjohdin, virtalähde ja kom-

passineula, joka heilahtelee sähkövirran vaihdellessa. Se osoitti, että kak-

si aikaisemmin riippumattomana pidettyä ilmiötä, magnetismi ja sähkö, 

ovatkin saman luonnonvoiman, sähkömagnetismin, ilmentymiä. 

Örstedin ja muiden sähkömagnetismin pioneerien tutkimuksista saa-

tiin aivan uudet paradigmat maa pallon magneettisuudelle ja sen vaih-

teluille. Samoil la periaatteilla ajateltiin löytyvän selitykset ilmakehän 

muille sähköisille ilmiöille kuten salamille ja revontulille. Ilmakehän 

lämpöilmiöiden tutkimus yhdisti meteorologian ja geomagnetismin ja 

näiden kahden geofysikaalisen kohteen havaintoja tehtiin erityisissä 

Kansisivu julkaisusta (1850), 

jossa ilmestyi Nervanderin 

johdolla tehdyt magneettiset 

mittaukset 1844–1848. 

(Kuva: Ilmateteen laitos)
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magneettis-meteorologisissa observatorioissa. 

Sähkömagnetismin keksiminen oli 1800-luvun fysiikan suuria saavutuksia. Siihen perustuvat kuitenkin itse 

asiassa kaikki nykyajan sähkötekniikan tuotteet kännykästä pesukoneeseen. Viime vuosisadalla lennätin, puhe-

lin, sähkömoottori ja -valo olivat Örstedin ja muiden fyysikoiden aluksi vain pientä asiantuntijapiiriä kiinnos-

taneiden laboratoriokokeiden käytännön sovelluksia, joilla oli myöhemmin mullistavia vaikutuksia jokapäiväi-

seen elämään. Ilman sähkömagnetismia nykyi nen tekninen kulttuurimme olisi tyystin toisenlainen.

Englannin ja Ranskan tiede akatemioiden toimesta perustettiin näihin maihin ja niiden merentakaisiin siirto-

maihin useita kymmeniä magneettis-meteorologisia observatorioita 1840-luvulla. Venäjä huolehti oman laajan 

valta kuntansa kattamisesta observatorioverkolla, Suomi mukaanlukien. Sak sassa Gauss teki käänteentekevää työ-

Helsingin magneettisen obseratorion sivurakennus (absoluuttihuone), jossa tarkistettiin magnetometrien lukemat. 

Rakennus valmistui vuonna 1845 ja se purettiin 1920-luvun alussa Kaisaniemen koulun tieltä. Rakennuksen 

suunnitteli E.B. Lohrman (1803–1870), C.L. Engelin seuraaja. (Kuva: Ilmatieteen laitos)
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tä geomagnetismin teo rian pa rissa ja kehitti ensim mäiset toimivat mag-

netometrit. Turhaan ei tiedehistorian an glosak sisessa kirjalli suudessa 

käytetä kyseisestä aikakaudesta (1830–1850) nimitystä ”The Magnetic 

Crusade”, jona aikana geomagnetismin observatorioaate vietiin eri puo-

lille maapalloa. Tähän kansainväliseen ”ristiretkeen” osal listui siis 

Suomikin omalla panoksellaan Helsingin magneettis-meteorologisen 

observato rion perustamisen kautta.

KIISTAA LAITOKSEN PERUSTAMISESTA

Avainhenkilö observatorion perustamiseen johtaneissa pitkällisis-

sä vaiheissa oli itsensä keisarin lisäksi yliopiston vt. kansleri ja kei-

sarin Suomen asiain esittelijä ministerivaltiosihteeri Robert Henrik 

Rehbinder (1777–1841), jonka asemapaikka oli Pietarissa. Rehbinder 

oli lähellä keisaria ja siten erittäin vaikutusvaltainen henkilö. Mikään 

asia ei edennyt, ellei Rehbinder näyttänyt vihreää valoa hankkeelle. 

Vaikka yliopistolla oli itsehallinto ei se merkinnyt sitä, että professo-

rit itse päättäisivät – käyttääkseni tämän päivän ilmaisua – mitkä ovat 

maan korkeimman opinahjon painopistealueet, toiminnalliset visiot ja 

strategiat. Sellaiset suuntaviivaukset teki itse keisari ja vt. kansleri yli-

opiston korkeimpana vallankäyttäjänä piti huolen siitä, että keisarin tah-

to toteutui ja vastaanhangoittelevat professorit sekä vallattomat ylioppi-

laat laitettiin tarvittaessa ankaralla kädellä kuriin ja järjestykseen. 

Kupfferin ehdotus observatorion perustamisesta ei alkuun saanut vasta-

kaikua yliopiston konsistorissa, joka vastusti observatoriohanket-

ta yliopiston vähäisiin varoihin vedoten. Sen sijaan Nervander innos-

tui hankkeesta. Hän sai stipendin opintomatkaa varten ja lähti laajalle 

neljättä vuotta kestäneelle matkalle Euroopan tieteen keskuksiin sähkö-

magnetismin tutkimuksen syntysijoille Kööpenhaminaan, Pariisiin ja 

Göttingeniin. Palattuaan takaisin Suomeen Nervander ryhtyi tarmok-

KORKEA VIERAILU

Venäjän keisarikunnan kruu-

nunperillinen ja Suomen 

Suuriruhtinas tsarevits Aleksanteri 

vieraili toukokuussa vuonna 1843 

magneettis-meteorologisessa ob-

servatoriossa. Käynnin on kirjal-

liseen muotoon tallettanut Ludvig 

L. Laurén (1824–1884) muistel-

mateoksessaan (1877). Laurén, 

joka myöhemmällä iällään toimi 

Vaasan lyseon rehtorina, oli nuo-

rena ylioppilaana palkattu ob-

servatorioon havainnontekijäksi, 

amanuenssiksi, yhdeksi observa-

torion johtajan J.J. Nervanderin 

12 oppilaaksi,  joille ympärivuo-

rokautinen havainnonteko oli us-

kottu. Laurén kirjoittaa eloisasti 

ja tarkasti kuinka observatorion 
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toimintaa Nervanderin johdolla 

hoidettiin ja tulevan keisarin vie-

railusta siellä. 

AHKERUUTTA JA KUNNIANHIMOA

Suurenmoisia olivat ne kokeet,  

joita Nervander toteutti observa-

toriota perustettaessa. Hän ei ol-

lut muiden tiedemiesten teorioiden 

ja ideoiden jäljittelijä. Gaussin 

keskusobservatorio sai vapaas-

ti sijaita Göttingenissä ja  tämä 

laitos sai olla maailman kaikki-

en magneettisten observatorioi-

den esikuva. Mutta Nervanderin 

piti itse kokeilla kaikkea, tutkia 

kaikkea, suunnitella parannuk-

sia ja sopivampia mittausjärjes-

telmiä Mitättöminkin amanuens-

si ajatteli ylpeänä: “Jos magne-

tismin lait saadaan näiden ha-

vaintojen  avulla selville, saat-

taa hyvinkin olla, että ratkaisu 

ei tapahdu Göttingenissä vaan 

– Helsingissä!”. Kuukausia vie-

rähti alituiseen uusissa kokeissa, 

joihin käytettiin hopeasta, silkistä 

ja monista muista aineista tehtyjä 

lankoja. Niihin kiinnitettiin pai-

noja ja lankoja kostutettiin, jotta 

saataisiin selville miten lämpö ja 

kosteus vaikuttivat lankaan,  jo-

hon magneetit ripustettaisiin hei-

lahtelemaan. Tässä ei ollut työssä 

observatorion esimies, vaan nero-

kas tiedemies ja kaikkea kokeileva 

tutkija, joka halusi näin itsenäi-

sesti ymmärtää tutkimusalueensa 

ja varustautua kaikin nerouden ja 

tieteen keinoin yltääkseen fysii-

kan syvimpien salaisuuksien yti-

meen. Kenties myös suuren tie-

demiehen runoilijan sieluun voi-

makkaasti vetosi yksi nykyaikaisen 

tieteen taianomaisimmista ilmi-

öistä, magnetismi,  joka perustuu 

vain vähäiseltä osin selville saa-

tuun luonnonvoimaan, ja jonka 

ihmeellisen olemuksen hän toivoi 

voivansa esittää maailmalle koko 

totuudessaan.

PERINTÖRUHTINASTA JA REHTORIA 
HARHAUTETAAN  TIETEEN VUOKSI

Nervander oli ennen kaikkea tie-

demies, joka asetti tieteen kaiken 

muun edelle. Siitä on osoitukse-

na tapaus, jota en epäröi kertoa, 

koska se todistaa samalla, mi-

ten kaukana Nervander oli kai-

kesta liehittelystä ja matelusta. 

Magneettisten mittausten kokeilu-

jen edistyessä ripeää vauhtia saa-

pui ilmoitus,  että yliopiston yl-

häinen kansleri, perintöruhtinas,  

tekisi vierailun yliopistoon,  joten 

kaikin piti olla kunnossa vierai-

lun ajankohtana. Korkeakoulussa 

puhdistettiin, kiillotettiin ja sii-

vottiin kuumeisesti viikkokausia. 

Itse rector magnifi cus [Nils A. af 

Ursin] ilmoitti Nervanderille,  että 

vierailun aikana observatorion  

piti olla täydessä mittaustoimin-

nassa. Mitä oli tehtävä? Pitikö 

Nervanderin panna magneetit ku-

poleihin ja järjestää mittalaitteet 

kiireesti Göttingenin havaintomal-

lin mukaan, keskeyttää tärkeät ko-

keet, joita hänen tieteellinen oma-

tuntonsa vaati,  ennen kuin sään-

nöllinen ja laajamittainen havain-

tojenteko voitaisiin alkaa. Pitikö 

hänen antaa kaiken jatkua tieteel-

lisen tyynesti varmana siitä, että 

jalo Aleksanteri rakasti enemmän 

tieteen aitoa hyötyä kuin etiketin 

muotovaatimuksia?  Nervander 

ei epäröinyt hetkeäkään ja kupo-

lit jäivät ilman magneetteja, koska 
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parhaillaan tehtiin kokeita erilai-

silla langoilla. 

Päivää ennen ylhäistä vierailua 

rehtori tuli observatorioon tarkis-

taakseen,  oliko kaikki kunnossa, 

mutta Nervander ei ollut sellainen 

mies,  jonka tekemisiä olisi us-

kaltanut tarkastella liian mahta-

vasti. Meistä amanuensseista oli 

huvittavaa katsella, miten rehtori 

ainoastaan varpaisillaan hiipien 

uskalsi lähestyä kupoleja,  jottei 

olisi häirinnyt magneettisauvojen 

hiljaista ja juhlallista heilahtelua 

– nehän eivät olleet silloin pai-

koillaan – ja kaikki hyväksyttiin. 

Tuli sitten se suuri päivä,  jol-

loin me amanuenssit seisoimme 

observatoriossa odottamassa yl-

häistä vierailua. Aleksanteri tuli 

sisään loistavine seurueineen,  ja 

Nervander,  mies,  joka ei ollut 

vielä koskaan joutunut hämilleen 

kenenkään korkea-arvoisen ih-

misen edessä,  piti observatorion 

keskellä seisten perintöruhtinaalle 

saksankielisen puheen. Siinä hän 

kertoi jokaisen laitteen tarkoituk-

sesta ja niistä havainnoista,  joita 

suunnitelmien mukaan tultaisiin 

tekemään. Hänen poskensa heh-

kuivat ja   hänen saksankielensä 

sujui helposti eikä  pienintäkään 

hämmennystä havaittu tiedemie-

hessä,  joka teki kaikesta selkoa 

Venäjän valtaistuimen mahtaval-

le perijälle. Kupolien luukut olivat 

kiinni lukuunottamatta välttämä-

töntä aukkoa,  joka teki havain-

tokaukoputken ja magneetin pei-

lin välisen yhteyden mahdollisek-

si - mutta peili ja magneetti eivät 

olleet paikoillaan. Epärehellisyys 

ei tahrannut puhujan huulia,  sillä 

hän ei sanonut: “Tuossa on dekli-

naatiomagneetti”, vaan: “Tämän 

kupolin tarkoituksena on ...”, jne. 

Aleksanterin kysyessä,  pitikö ha-

vaintoja tehdä ympäri vuorokau-

den,  hän vastasi: “Pitää,  ja sen 

vuoksi täällä ovat toimessa nämä 

nuoret ylioppilaat,  joiden on kun-

kin oltava palveluksessa kak-

si tuntia vuorokaudessa.” Sitten 

sain Nervanderilta tehtäväkseni 

tuoda kaksi taidokkaasti sidottua 

kirjaa,  Nervanderin viimeisim-

mät teokset,  jotka hän pyysi saa-

da nöyrimmästi ojentaa perintö-

ruhtinaalle. Tämä puristi lujasti 

ja armollisesti Nervanderin kät-

tä ja niin päättyi korkea vierai-

lu Nervanderin kunniaksi,  tie-

teen menettämättä yhtään kallista 

päivää tieteelle pyhitetyn paikan 

esittelemisen tarpeettomaan tou-

huun. Valmistelut olisivat voineet 

viedä viikkokausia,  jos ne olisi-

vat saavuttaneet samat ylettömät 

mittasuhteet kuin muu yleinen 

hyörinä yliopistolla. Näin menet-

telee omintakeinen mies, jolle tie-

de on pääasia. 

L.L.L. (Laurén, L.), 1877. Minnen från 
skolan och universitetet. A. Bonniers,
Stockholm,  375 s.
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kaasti ajamaan magneettisen observatorion perustamista. Yliopiston konsistori oli edelleen hanketta vastaan, mut-

ta Nervanderin tukijat Kupffer ja Rehbinder saivat itse keisarin observatoriohankkeen tukijaksi, jolloin konsisto-

rin oli enää mahdotonta vastustaa observatorion perustamista.

Keisari Nikolain yliopistopolitiikka suosi luonnontieteitä humanististen tieteiden kustannuksella. Nopeasti kehit-

tyvästä luonnontieteellisestä tutkimuksesta katsottiin olevan myös käytännön hyötyä valtiolle, sotilaalliset päämää-

rät mukaan lukien, minkä näkemyksen tieteen ja sitä soveltavan tekniikan tulevat saavutukset osoittivatkin oikeak-

si. Näin Helsingin magneettisen observatorion perustaminen on nähtävä osana Venäjän yliopisto- ja koululaitoksen 

opetus- ja tutkimusohjelmien suuntaamista voimakkaasti luonnontieteisiin ja tekniikkaan, joita avokätisesti tuettiin. 

Vastaavanlaisia magneettisia observatorioita perustettiin ripeässä tahdissa myös moniin muihin maihin ja Venäjän 

tieteen tuli olla mukana kansainvälisen tutkimuskilpailun kärjessä keisarin kunniaksi. Pulkovan suurisuuntaisen kes-

kusobservatorion perustaminen oli yksi näyttävä esimerkki luonnontieteiden suosiosta. 

Ehkä vielä tärkeämpi syy luonnontieteiden tukemiseen oli poliittinen: yliopistoissa aktiivisimmat ja lahjak-

kaimmat nuoret tutkijat piti ohjata luonnontieteiden pariin, jolloin he saattoivat edistää karriäärinsä kehittymis-

tä ja toteuttaa tieteellisiä kunnianhimojaan keisarin suosiollisella tuella poissa yhteiskuntarauhalle vaaralliselta 

politikoinnilta. Yliopistot näyttelivät keskeistä roolia mielipiteen muokkaajina 1830- ja 1840-luvun poliittisis-

sa myllerryksissä Keski-Euroopassa. Euroopan vallankumousvuonna 1848 Helsingin yliopistokin oli ajoittain 

suljettuna turvallisuussyistä.

Keisari Nikolain sisäpolitiikka oli konservatiivista ja yksinvaltaista, mutta toisaalta tehokasta. Yliopistot olivat 

valtakunnassa ainoa instituutio, missä saattoi syntyä yhteiskunnan ja keisarin etuja vaarantavaa poliittista liikeh-

dintää. Siksi yliopistojen humanististen ja valtio-opillisten alojen antamaa opetusta valvottiin tiukasti, ettei niihin 

muodostusi mitään yhteiskunnallisesti radikaaleja tai peräti vallankumouksellisia kuppikuntia. 

J. J.NERVANDER – RISTIRIITAINEN HENKILÖ

Nervanderin kuoleman johdosta pidetyssä muistokirjoituksessa (Fredrik Cygnaeus) mainittiin, että hä-

nen lahjakkuutensa suuntautui monille aloille matematiikasta kirjallisuuteen ja runouteen saakka. 

Muistokirjoituksessa sanotaan hieman arvoituksellisesti, että ”valitsemalla yliopistourakseen fysiikan ja 

magnetismin Nervander pelastautui muutoin varmalta tuholta” (”... vilken säkrast tycktes lova att rädda hans 

kropp och själ från eljest oundviklig undergång.”). Cygnaeuksella oli varmaan mielessään Nervanderin nuo-

ruuden haaveet runoilijan urasta, mihin hänellä ei kuitenkaan ollut ikätoverinsa Runebergin veroisia runoili-
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jan lahjoja saadakseen niillä toimeentulonsa. Toisaalta Nervander oli Lauantaiseurassa tunnettu kiivaana de-

battöörinä, mutta hänen uravalintansa poliittisesti vaarattoman fysiikan suuntaan turvasi kunnianhimoiselle 

tutkijalle vapaan toiminta-alueen, jonka takana oli keisarin tuki ja runsaat määrärahat.

Nervanderin luoma yliopiston magneettis-meteorologinen observatorio oli varsin kunnioitettava saavu-

tus: observatoriolla oli henkilökuntaa ja käyttövaroja enemmän kuin millään muulla yliopiston laitoksel-

la. Observatorion johtajan asema oli taloudellisesti hyvä. Etuihin kuului mm. ilmainen asunto observatori-

ossa ja myös palkka oli korkeampi kuin tavallisella professorilla. Ei siis ihme, että Nervander oli kadehdittu 

mies. Erityisesti konsistorin vanhimmat professorit Ruotsin vallan ajalta eivät hyväksyneet Nervanderin tapaa 

käyttää ns. Pietarin korttia, jonka avulla hän edisti observatoriohanketta ohi konsistorin suoraan vt. kansleri 

Rehbinderin ja Venäjän Tiedeakatemian esimiehen Kupfferin kautta. Nervanderin häikäilemättömyys tulkit-

tiin suoranaiseksi pyrkyryydeksi – jopa oman edun tavoittelemiseksi – siinä määrin, että häntä pidettiin pro-

fessorikunnassa ”puutteellisen moraalin” vuoksi kypsymättömänä observatorion esimiehen ja professorin vir-

kaan, vaikka kaikki ylistävät hänen lahjakkuuttaan tiedemiehenä. Konsistorin jäsenet olivat sitä mieltä, että 

Nervander pyrki syrjäyttämään oppi-isänsä Hällströmin, mitä pidettiin täysin sopimattomana. Rehbinderin ja 

keisarin mielestä Nervander oli kuitenkin sopiva ja pätevä mies toteuttamaan uutta luonnontieteisiin painottu-

vaa yliopistopolitiikkaa. Ilman keisarin tukea observatoriohankkeesta ei koskaan olisi tullut mitään, sillä tus-

kin Rehbinder olisi esittänyt keisarille hanketta, jota yliopisto vastusti, vain edistääkseen Nervanderin henki-

lökohtaisia tavoitteita.

J. J. NERVANDER – TIEDEMIES JA RUNOILIJA

Tutkijana Nervander oli kekseliäs, mutta hän halusi saada nopeasti uusia tuloksia todistaakseen edustamansa 

tieteenalojen, magnetismin ja meteorologian,sekä yleensä observatorionsa merkitystä. Nervander ei tarvitta-

vassa määrin viimeistellyt tieteellisiä johtopäätöksiään, jotka tänä päivänä kriittisesti tarkasteltuna vaikutta-

vat paikoitellen melko hatarin perustein tehdyiltä. 

Nervander oli värikäs persoonallisuus, monipuolisesti lahjakas ja oppinut, josta odotettiin samanlaista 

kansallista suurmiestä kuin hänen opiskelutovereistaan Runebergista ja Snellmanista. Terävä kielenkäyttö ja 

sarkastinen huumorintaju yhdistettynä äärettömän määrätietoiseen, mutta tietyllä tavalla narsistiseen luon-

teeseen toi Nervanderille yliopistomaailmasta enemmän kiihkeitä vihamiehiä kuin kannattajia.

19-vuotias Nervander oli häntä kymmenkunta vuotta vanhemman Agatha Öhmannin kotiopettaja. Nuoret 
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rakastuivat toisiinsa, mutta suhde kääntyi heidän 

kannaltaan kiusalliseen suuntaan, koska Agatha 

tuli raskaaksi. He eivät voineet mennä naimisiin 

Nervanderin alaikäisyyden vuoksi, joten perheen 

isä, teologian professori, lähetti Agathan Ruotsiin 

synnyttämään aviottoman lapsen skandaalin vält-

tämiseksi. Erossa Agathasta Nervander ihastui toi-

seen yksityisoppilaaseensa Augusta Lund ahliin, jo-

ta jo melkein luultiin hänen morsiamekseen, sillä 

Agathan salaisuutta Nervander ei voinut paljastaa. 

Nervander meni kuitenkin Agathansa kanssa naimi-

siin vuonna 1827 ja perheeseen syntyi vielä 7 lasta, 

mutta kuten jäljelle jääneestä kirjeenvaihdosta voi 

päätellä, avioliitosta tuli riitaisa ja onneton. Augusta 

muisti romanssinsa Nervanderin kanssa kuolemaan-

sa saakka. Augustan ja Johan Jakobin suhteesta jäi 

jälkipolville muistoksi yksi Nervanderin kauneim-

mista runoista ”Jag minnes Dig”. 

Nervanderin elämä päättyi äkillisesti lyhyen sai-

rauden jälkeen kesken kiihkeän työrupeaman vain 

43-vuotiaana. Häneen kohdistuneet suuret odotukset 

eivät toteutuneet kuin osittain; kuolema ehti väliin.

Nervanderin kuoleman jälkeen obser vatori on 

mit taus toiminta jatkui ennallaan, mutta hänen seu-

Osa Magneettisen observatorion 

rakennuskustannuksien tilikirjasta. Rakentaminen 

aloitettiin vuonna 1838 ja se päättyi vuonna 1841 

(Kuva: Helsingin yliopisto)
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raajansa Henrik Borenius, Nervanderin vävy, ei ol-

lut alkuunkaan edeltäjänsä veroinen tiedemies ja or-

ganisaattori. Näin magneettis-meteorologisen obser-

va to rion toiminnot taantuivat ja rutinoituivat. Var-

sinainen tutkimustyö ja havaintojen muokkaus jäi 

pääosin tekemättä. Borenius oli virassaan aina vuo-

teen 1881 saakka. Silloin oli alkamassa ensimmäi-

nen kansainvälinen polaarivuosi, joka merkitsi myös 

Suomen meteorologian ja geofysiikan uutta nousu-

kautta. 

MITÄ OBSERVATORION PERUSTAMINEN 

MAKSOI?

Magneettisen observatorion perustamiskustan-

nukset määrättiin otettavaksi yliopiston uudisra-

kennusrahastosta, joka käsitti miljoonia ruplia. 

Yliopiston monumentaalilaitosten rakentaminen oli 

tuolloin kii vaassa vaiheessa. Observatoriorakennuk-

sen suun nitteli itse arkkitehti Engel ja sijoituspai-

kaksi valittiin Ullanlinnanmäki tähtitieteelli sen 

obser vatorion viereen paikkaan, jossa nykyisin on 

”Haaksirikkoisten” patsas. Kaupungin porvarit kui-

tenkin pelkäsivät salaperäisten magneettisten laittei-

den aiheuttavan satamamakasiineihin tulipalovaaran 

ja vaativat keisaria sijoittamaan observatorion tur-

vallisempaan paikkaan. Näin tapahtuikin ja kaupun-

gin maistraatti osoitti observatoriolle Kaisaniemen 

puistosta (”Allmänna Promenaden”) tontin, jolla 

Ilmatieteen laitoksen päärakennus nykyisin sijaitsee. 

Observatorio joutui siis silloisen Helsingin periferi-

aan, lähimpänä naapurinaan vuonna 1833 valmistu-

nut Helsingin yleisen sairaalan ”Vanha Klinikka” 

Uni oninkadulla.

Syrjäinen sijainti teki myös mahdolliseksi ulko-

asultaan vaati mat tomam man ja hal vem man ob-

serva toriora ken nu ksen toteuttami sen. Val mis tu nut

obser vatorio ei ollut enää Engelin suunnittele-

massa asus sa, vaan rii sutus sa muo dossa. Vain huo-

nesijoittelu vastasi Engelin alkuperäispiirustuksia. 

Ravintola Kaisaniemi 1800-luvun 

puolivälissä. Ravintolarakennus on 

valmistunut suunnilleen 

samoihin aikoihin kuin Magneettinen 

observatorio. Kuva on L.L. Laurénin 

teoksesta ”Minnen från skolan och 

universitetet”, 1877).
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Rakennuskustannukset kohosivat noin 16 000 rup-

laan, joka kuitenkin oli vain alle viidesosa muuta-

mia vuosia aikaisemmin valmistuneen yliopiston 

tähtitieteelliseen observatorioon uhratuista määrära-

hoista. Observatorion tarvitsemiin havaintokojeisiin 

osoitettiin 2000 ruplan menoerä ja vuotuisiin käyttö-

kustannuksiin 1500 ruplaa. Johtajan vuosipalkka oli 

3000 ruplaa, joka oli enemmän kuin kymmenkertai-

nen ympärivuorokautiseen havaintotyöhön palkattu-

jen 12 ylioppilaan vuosipalkkio. 

Ruplamääriä on ehkä vaikea verrata nykyhintoi-

hin, mutta ylioppilaan kohtuulliset elinkustannukset 

olivat noin 500 ruplaa lukuvuodessa, joten havain-

totyöstä maksettu korvaus kattoi ehkä noin puolet 

Magneettinen observatorio 1930-luvulta, jolloin observatoriosta oli kehittynyt 

Ilmatieteellinen Keskuslaitos. (Kuva: Ilmatieteen laitos)
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C.L. Engelin arkkitehtipiirustus Magneettisesta observatoriosta. Alinna observatoriosali 

ja observation johtajan asunto. Ylhäällä vasemmalla ja oikealla apurakennuksia. 

(Kuva: Ilmatieteen laitos)
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elämiseen ja asumiseen tarvittavasta rahamääräs-

tä. Vertailun vuoksi muutamia hintatietoja: leivis-

kän suolasilakoita, kannun olutta ja leivän kannikan 

sekä tujauksen viinaa, köyhän opiskelijan perusruo-

an, sai noin 2 ruplalla, teatterilippu maksoi 2 rup-

laa, yhden huoneen kuukausivuokra oli 5-10 ruplaa. 

Observatorion rakentamiseen käytettyjen varojen ti-

lityksestä käy ilmi, että muurarin päiväpalkka oli 

2 ruplaa, kirvesmiehen 1,5 ja apupojan 1/2 ruplaa. 

Tilikirjasta käy ilmi, että työntekijöiden käyttöön on 

rakennusvaiheen (1839-1840) ostettu muutamia ker-

toja paloviinaa, joka maksoi yhden ruplan kannulta 

(2,6 litraa).

Ilmatieteen laitoksen lisäksi Kaisa nie men puistos-

sa on toinenkin rakennus, jonka alkuperä on 1830-

luvulla. Kyseessä on Ravintola Kaisa nie mi puis ton 

länsi laidalla. Se on perustettu vuonna 1829 ja it se 

ravintola rakennus on valmistunut vuonna 1839.

MAGNEETTISET JA 

METEOROLOGISET HAVAINNOT 

Observatoriorakennukset valmistuivat vuonna 1841, 

mutta varsinaiset säännölliset havainnot aloitettiin 

vasta 1.7.1844. Uusien magneettisten ja meteorolo-

Näkymä Magneettisen 

observatorion 

havaintosalista 1900-

luvun alussa. Taustalla 

näkyvä kirkontornia 

muistuttava rakennelma 

pitää sisällään 

magneettikentän 

muutoksia seuraavan 

magneetin. Sen edustalla 

kaukoputki liikkeiden 

havainnointiin. 

(Kuva: Ilmatieteen laitos)
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gisten havaintolaitteiden hankkimiseen ja mittausme-

netelmien hiomiseen kului siis melkein kolme vuotta, 

mutta työ tehtiin äärimmäisen huolellisesti ja perus-

teellisesti. Kruununperijä Aleksanteri (tuleva keisa-

ri Aleksanteri II) suoritti yliopiston kanslerin roolis-

saan tarkistuskäynnin observatorioon kesällä 1843 

Osa Magneettisen 

observatorion 

havaintovihosta ajalta, 

jolloin mittaukset 

aloitettiin 1.7.1844. 

Kuvassa esiintyvät 

lukemat ovat 

deklinaatiomagneetin 

suuntalukemia 10 

minuutin välein. 

(Kuva: Ilmatieteen 

laitos).

ja Nervanderin aikaansaannokset saivat keisarillisen 

suosiollisen hyväksynnän.

Observatorion tieteellinen mittausohjelma oli var-

sin kunnianhimoinen ja sen instrumentointi, Gaussin 

Göttingenin malliobservatorion esikuvien mukaan, 

edusti aikansa ehdotonta huippua. Magneettiset ja 
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meteorologiset havainnot tehtiin kaikki visuaalises-

ti, mitään havaintoautomatiikkaa ei ollut tuohon ai-

kaan olemassa. Magneettiset havainnot tehtiin kuu-

si kertaa tunnissa, meteorologiset (lämpötila, ilman-

paine, tuulen suunta ja voimakkuus) kerran tunnissa; 

kaikki vielä kellon ympäri vuorotyönä. Näin mitta-

ustuloksia kertyi valtavia määriä. Niiden muokkaus 

tieteelliseen käyttöön vei paljon aikaa ja vaati run-

saasti käsin tehtäviä laskutoimituksia. 

Nervander kuoli äkil lisesti iso rok koon 15.3.1848.

Joh tajan kuolema keskeytti havain toaineis ton jat-

kokäsittelyn, mutta itse havain tojen teke mistä jat-

kettiin entiseen tapaan. Muokatuksi ja pai netuksi 

saatiin tosin vain kolmen ensim mäisen vuoden 

(1844-48) magneettiset ja meteorologiset havain-

totulokset. Tästä työstä Nervanderille myönnet tiin 

Pietarin Tiedeakatemian Demidovin palkinto (jota 

voitaneen pitää Nobelin palkinnon esikuvana). 

Magneettis-meteorologinen observatorio jatkoi

toimintaansa yliopiston alaisuudessa aina vuoteen

1881 saakka, jolloin se siirtyi Suo men Tie de-

seu ralle Mete orologisen Keskus laitoksen nimellä. 

Nimen muutos kertoi myös toimintojen painopisteen 

siirtymisestä meteorologian suuntaan.

Vuonna 1901 alkanut sähköraitiotieliikenne lä-

hellä observatoriorakennusta häiritsi vakavasti herk-

kiä magneettisia mittauksia, mutta niitä tehtiin vie-

lä vuoden 1912 loppuun, tosin vain kolmasti päiväs-

sä. Voidaan siis sanoa, että sähkömagnetismista tuli 

magneettisen observatorion nousu ja tuho: sen toi-

minta alkoi modernina magneettisten vaihteluiden 

havaintopaikkana, mutta sähkömagnetismin sovel-

lutukset, sähköraitiotieliikenne ja sähkövaloverkos-

to, kehittyivät runsaassa puolessa vuosisadassa sii-

nä määrin, että itse observatoriomittaukset kävivät 

mahdottomiksi.

MAGNEETTIS-METEOROLOGISEN 

OBSERVATORION TIETEELLINEN MERKITYS

Nervanderin kauden jälkeisille magneettisille mit-

tauksille ei aikanaan tehty mitään, ne vain arkis-

toitiin alkuperäisissä käsinkirjoitetuissa havaintovi-

hoissa mahdollista myöhempää muokkausta ja tut-

kimusta varten. Mittaustuloksia kertyi miljoonittain. 

Aineiston lähempi ja perusteellinen tarkastelu on 

osoittanut, että itse mittaukset on tehty erittäin hyvin 

– esikuvana ilmeisesti tähtitieteellisissä havainnois-

sa vaadittava tarkkuus ja huolellisuus. Mittalaitteet 

ovat olleet koko havaintojakson ajan käyttövarmoja 

ja antoivat luotettavia tuloksia paitsi magneettikentän 

vaihteluista myös meteorologisten suureiden muu-

toksista. Kertynyttä meteorologista ja magneettista 

havaintoaineistoa on pidettävä vieläkin tieteellisesti 

erittäin arvokkaana, koska vastaavanlaisia yhtä pit-

kiä ja yhtenäisiä havaintosarjoja viime vuosisadalta 

– varsinkin magneettisten havaintojen osalta – ei ole 

säilynyt kovin paljon muualta. Nervanderin osalta ar-

vokkain anti tieteelle on ollut eittämättä magneettis-

ten ja meteorologisten observatoriotoimintojen käyn-

nistäminen sekä sää- ja fenologisten havaintojen or-

ganisoiminen eri puolille Suomea. Hänen ansiostaan 
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aloitettiin myös havaintoaineistojen muokkaaminen 

vuosikirjoiksi, mikä loi edelleenkin käytössä olevan 

geofysikaalisten havaintoaineistojen pysyväisdoku-

mentoinnin perinteet. 

1990-luvulla Ilmatieteen laitoksen Geofysiikan 

osastolla käynnistettiin hanke, jonka tarkoitukse-

na oli koota kaikki Helsingin magneettisessa obser-

vatoriossa tehdyt magneettikentän mittaukset ja tut-

kia niiden tieteellisen hyödyntämisen mahdollisuutta. 

Havaintoaineistot ja niistä johdetut perustilastot jul-

kaistiin Ilmatieteen laitoksen Geofysikaalisia julkai-

suja sarjassa neljänä niteenä vuosina 1991–1994. 

Päiväkohtaisista havainnosta on johdettu mag-

neettikentän häiriöisyyttä luonnehtivia aktiivisuus-

indeksejä, jotka kertovat Auringon hiukkaspurkauk-

sien aiheuttamista magneettisistä myrskyistä maa-

pallon lähiavaruudessa eli niin sanotusta avaruussää-

tilasta. Vastaavanlaisia avaruussääindeksejä (aa-in-

deksi) on systemaattisesti koottu vuodesta 1868 läh-

tien nykyaikaan saakka. Ne perustuvat Englannissa 

ja Australiassa olevien magneettisten observatorioi-

den rekisteröinteihin. Helsingin observatorion ha-

vainnot antavat tähän havaintosarjaan tärkeän lisän 

vuosille 1844-1867, jolloin muualta maailmasta ei 

ole juurikaan tarjolla vastaavanlaisia havaintuloksia 

eikä varsinkaan yhtä luotettavia. Helsingin aineis-

tosta on johdettu avaruussääindeksit aina vuoteen 

1897 saakka (Nevanlinna, 2004). Helsingin indeksit 

yhdistettynä aa-lukuihin antavat ainutlaatuisen noin 

160 vuotta kattavan havaintosarjan avaruussään- ja 

ilmaston vaihteluista. Tämä aineisto antaa tietoa 

paitsi Auringon säteilytuoton hitaista muutoksista 

niin sitä voidaan käyttää myös tutkittaessa kuinka 

paljon maapallon ilmakehän lämpötilakehityksessä 

on aurinkoperäistä vaikutusta. 

Helsingin observatorion havainnoista johdettu-

ja aikasarjoja on alan tutkimuksessa käytetty noin 

40:ssa kansainvälisessä julkaisussa Auringon aktii-

visuuden pitkäaikaistutkimuksissa suunnilleen 10 

vuoden aikana. Alan tiedeyhteisössä on käytössä 

vakiintunut ilmaisu ”The Helsinki extension”, mil-

lä tarkoitetaan Helsingin observatorion magneetti-

kenttähavainnoista johdettua Auringon aktiivisuutta 

kuvaavaa aikasarjaa, joka alkaa vuonna 1844. Näin 

Nervanderin aloittamat magneettikenttämittaukset 

on saatu lopullisesti alan tutkijoiden käyttöön hyö-

dyttämään maapallon magneettikentän tutkimuksia
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Peter Holmberg 

JOHAN JAKOB NERVANDER

   nder första hälften av 1800-talet var den mångsidigt begåvade Johan Jakob Nervander (1805–1848) 

   verk sam i Finland. Han studerade vid Kejserliga akademin i Åbo och var till en början intresserad av 

humanistiska ämnen. Han tänkte sig en framtid som skald, men tävlingen med samtida studiekamraten Johan 

Ludvig Runeberg gjorde att han slog om till naturvetenskapliga ämnen, där fysik blev hans huvudämne. År 

1827 avlade han examen med det bästa slutresultat som någonsin noterats i Åbo (30/33 röster). Nervander upp-

levde Åbo brand och universitetets fl yttning till Helsingfors och det var vid Kejserliga Alexanders universitetet 

i Finland som han skulle komma att utföra sin vetenskapliga gärning. 

Nervander kom i åtnjutande av universitetets stora resestipendium och åren 1832–1836 företog han en lång 

resa i Europa. Nervander besökte de stora laboratorierna i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike och Italien 

och han träffade den tidens stora fysiker och intresset för geomagnetism vaknade hos honom. I Paris föreläste 

han om en ny konstruktion av en känslig galvanometer och han blev känd i vida fysikerkretsar för sin tangent-

bussol. På återvägen vistades han en tid i München, där han ägnade mycken tid åt att förfärdiga detta instru-

U
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ment. Sista sträckan hem gick via S:t Petersburg då 

vinterföret gjorde sjövägen över Stockholm osäker.

Ryssland hade vid denna tid ställt upp fl era geo-

magnetiska observatorier, som täckte ett område från 

S:t Petersburg i väster till Sitka, Alaska, i öster. Vid 

diskussioner i S:t Petersburg väcktes intresset för att 

utsträcka området till Helsingfors. Redan i ett tidigt 

skede hade akademiker Adolf Theodor Kupffer i ett 

brev till fysikprofessor Gustaf Gabriel Hällström den 

10 februari 1830 föreslagit att ett magnetiskt obser-

vatorium skulle upprättas i Helsingfors och därmed 

utvidga det ryska observationsnätet längre västerut. 

Hällström ställde sig inte främmande till tanken och 

kunde tänka sig själv som observatoriets förestånda-

re. Planerna strandade emellertid på grund av utebliv-

na medel. Kupffer gav dock inte upp. Han upprepa-

de tanken 1836 men det var först då han fi ck univer-

sitetets ledande tjänstemän intresserade av saken som 

planerna gick framåt.

Nervander hade under sin Europa-tour blivit intres-

serad av geomagnetism och han understödde tanken 

att ett observatorium skulle upprättas i Helsingfors. 

Nervander hade emellertid svårigheter att övertyga 

Consistorium i Helsingfors om betydelsen av detta ob-

servatorium, men han fann större förståelse för planer-

na inom det vetenskapliga samfundet i S:t Petersburg. 

Nervander besökte ofta denna metropol och publice-

rade sina resultat i Kejserliga Vetenskapsakademiens 

serier och hans vetenskapliga anseende stod högt. 

Samtidigt knöt han viktiga kontakter. Exempel på det-

ta är korrespondensen mellan honom och akademile-

J.J. Nervander utvecklade en känslig 

galvanometer, som han beskrev i Paris under 

sin Europa-tour.  Vid noggranna kalibreringar 

av instrumentet hade han funnit att tangenten 

för magnetnålens avlänkningsvinkel var 

proportionell mot strömstyrkan. Därav fi ck 

instrumentet även namnet tangentbussol.  

Ett sådant instrument fi nns idag utställt i 

Helsingfors universitetsmuseums samlingar.  

Det skadades under fortsättningskrigets 

bombningar och de söndriga glasdelarna har 

ersatts. (Helsingfors universitetsmuseum).
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damoten Adolf Kupffer. De utbytte erfarenheter och 

material rörande jordmagnetiska mätningar och sam-

tidigt beklagade sig Nervander över att sakerna stod 

stilla i Helsingfors och han försökte förmå Kupffer att 

föra hans talan inför universitetets t.f. kansler, Robert 

Henrik Rehbinder.

DET MAGNETISKA OBSERVATORIET OCH 

DESS EFTERFÖLJARE

Nervanders ansträngningar att grunda ett magne-

tiskt observatorium i Helsingfors hade ett starkt stöd 

i aka demi ker Adolf Kupffer, som svar ade för det rys-

ka observa tionsnätet. Den 7 april 1838 tog univer-

site tets Consis torium vid sitt möte del av ett Memo-

randum, i vilket det sades: ”Då det öfverensstämmer 

med Hans Kejserliga Majestäts Nådiga afsigter, att 

allt, som kan befordra vetenskapernas framsteg, icke 

bör vara främmande för Finlands högsta Läroanstalt 

har Hans Majestät i Nåder velat bifalla till inrättan-

de vid Alexanders Universitetet af ett Magnetiskt 

Observatorium”. Därefter följde en utredning över 

de medel som anvisades för saken samt Johan Jakob 

Nervanders utnämning till observatoriets direktor. 

Detta memorandum var undertecknat: St Petersburg 

den 19/31 Martii 1838. I Hans Kejserliga Höghet 

Thronföljaren, Cesarevitsch och Stor Furstens, 

Cancellerens för Kejserliga Alexanders Universitetet 

i Finland, Höga Namn, Enligt Nådigste Förordnande 

Rob. H Rehbinder / Otto af Schultén. Efter uppläsning-

en av denna text tillkännagavs att Herr Rector, Collegii 

Rådet och Riddaren Pipping redan gått i författning 

om uppköpande, så vidt ännu fortfarande vinterföre 

sådant kan medgifva, af de byggnads materialier till 

det Magnetiska Observatorium, hvilka svårligen eller 

icke utan betydlig tillökning i kostnaden kunna å bar 

mark anskaffas. Man ville omedelbart komma igång 

med byggandet och planerandet av det magnetiska 

observatoriet och samtidigt hålla kostnaderna nere. 

Platsen väckte emellertid mycken diskussion och den 

första tilltänkta platsen i närheten av det Astronomiska 

observatoriet förkastades. Slutligen stannade man för 

en plats i Allmänna Promenaden i Helsingfors Stad 

(Kajsaniemi park). Där skulle Observatoriet uppföras 

jämte bonings- och uthus för direktorn, dock fi ck nå-

gon körväg till Observatoriet eller bonings- och uthu-

sen genom Promenaden inte inrättas och dessutom be-

stämdes ”att sådane Uthus, som medförde obehaglig 

lukt eller orenlighet, borde afsides sättas”.

Nervander blev det nygrundade observatoriets för-

sta direktor och extra ordinarie professor i fysik. Det 

var ett stort projekt som nu startade och då mätningar-

na inleddes i full skala i juli 1844 gjordes avläsning-

arna var tionde minut och assistenternas antal var tolv. 

Detta krävande program följde man under åren 1844-

1856. Efter detta (1857-1897) gjordes avläsningar en 

gång i timmen och slutligen 1897-1911 endast tre 

gånger i dygnet och under det sista året nöjde man 

sig med en avläsning i dygnet. Efter detta störde den 

elektriska spårvagnstrafi ken i närheten av observato-

riet mätningarna i så hög grad att avläsningarna blev 
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opålitliga och de avbröts.

Observatoriet hade genast från början fi n ut-

rustning och de resultat man fi ck väckte berättigad 

uppmärksamhet utomlands. Nervander samman-

ställde inledningsvis observationsmaterialet till ett 

omfattande verk i fyra band, som bl.a. prisbelöna-

des vid Vetenskapsakademien i S:t Petersburg. Då 

Nervander vid endast 43 års ålder plötsligt avled 

år 1848 övertogs observatorieledningen av Henrik 

Gustaf Borenius. Denne var Nervanders svärson och 

närmaste man. Observatoriets verksamhet fortskred 

därefter lugnt i de fåror som Nervander långt tidiga-

re stakat ut. De magnetiska avläsningarna nedteck-

nades omsorgsfullt men blev därefter utan analys.

Man noterade den magnetiska deklinationen, in-

tensiteten hos magnetfältets horisontella kompo-

nent, liksom även i början dess vertikala komponent. 

Nervanders samling av magnetiska och meteorolo-

giska observationer från perioden 1844–1848 publi-

cerades postumt 1850, med ett företal av Borenius. 

Efter detta nedtecknades observationerna endast i 

journalhäften och dessa originalresultat fi nns fort-

farande bevarade i talrika stora volymer på bokhyl-

lorna i dagens moderna meteorologiska institut. Nu 

har Heikki Nevanlinna och medarbetare från mete-

orologiska institutet omsorgsfullt analyserat detta 

material och publicerat resultatet för hela mätperio-

den 1844–1912. Sålunda har det arbete Johan Jakob 

Nervander påbörjade för 160 år sedan, och mången 

därefter ihärdigt fortsatt med, äntligen fått ett ärorikt 

slut. Mätningarna av deklinationen omspänner en tid 

En precisionskronometer från början 

av 1900-talet.  Kronometern har

använts vid magnetiska mätningar på 

olika platser i Finland ännu

under 1920- och 1930-talen  

(Foto: Meteorologiska Institutet).



57

av fem solfl äckscykler och lägger därmed till näs-

tan två perioder till den hittills längsta serien av data 

över aktivitetsindex (aa) för perioden 1868–1991.

I samband med omorganiseringen av det me-

teorologiska observationsnätet i Finland överför-

des den magnetisk-meteorologiska anstalten från 

att ha stått under universitetets ledning till Finska 

Vetenskaps-Societeten. Borenius hade stått i led-

ningen för institutet sedan 1848, men då han erhöll 

begärt avsked den 15 juni 1880, befanns detta vara 

en lämplig tidpunkt för omorganiseringen. Finska 

Vetenskaps-Societetens matematisk-fysiska sektion 

utsåg på sommaren 1880 Nils Karl Nordenskiöld, 

som vid denna tidpunkt var lektor i matematik och 

fysik vid Evois forstinstitut, till t.f. direktor för ob-

servatoriet. Nordenskiöld utnämndes sedan i februa-

ri 1882 till ordinarie direktor vid Finska Vetenskaps-

Societetens Meteorologiska Centralanstalt, såsom 

obervatoriet kom att heta efter omorganiseringen. 

Nordenskiölds hälsa var emellertid vacklande och 

han avled den 21 maj 1889.

I maj 1890 utsågs Biese till efterträdare, men 

då Bieses hälsa också var klen drog han sig till-

baka och 1907 utnämndes Gustaf Melander till di-

rektor för Meteorologiska Centralanstalten. Det 

var under Melanders tid som Meteorologiska 

Centralanstalten 1918 ombildades till en självstän-

dig, statlig inrättning.

SELIM LEMSTRÖM SOM FYSIKPROFESSOR

Adolf Moberg (1813–1895) efterträdde Nervander 

på posten som professor i fysik. Moberg gjorde ing-

en banbrytande forskning och inte heller initiera-

de han några stora forskningsprojekt, även om han 

Selim Lemström 1838–1904

(Foto: Helsingfors universitet)
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understödde många. Ej heller blandade han sig i 

Magnetiska Observatoriets verksamhet. I gengäld var 

han en god organisator och under hans tid stärktes fy-

sikens ställning vid universitetet och han byggde ut 

Fysikaliska kabinettet. Mycken tid ägnade han åt att 

samla in meteorologiska data från olika observations-

stationer, analysera resultaten och sammanställa års-

rapporter. Mobergs skicklighet togs också i anspråk 

av universitetet och han verkade under en tioårs pe-

riod som dekanus för matematisk-naturvetenskapliga 

sektionen och senare för en treårs period som univer-

sitetets rektor.

Mobergs elev, fysikern Karl Selim Lemström 

(1838–1904) tillförde nya aspekter på den geofysis-

ka forskningen. Han blev professor i fysik 1878, ef-

ter Moberg. Då hade han redan bakom sig en mång-

sidig utbildning och forskning. Han hade studerat 

elektriska fenomen i Stockholm under professor Erik 

Edlunds ledning och deltagit som fysiker i Adolf 

Erik Nordenskiölds expedition till Spetsbergen 1868 

samt studerat i Paris och därifrån hemfört mått- och 

viktnormaler. På uppdrag av Finska Vetenskaps-

Societeten hade Lemström 1871 företagit en resa i 

Finland och utfört kontrollmätningar på Societetens 

meteorologiska stationer. Samtidigt hade han utfört 

observationer av luftelektricitet och norrsken.

Som professor fi ck Lemström mera tyngd i sin 

forskning och då det internationella geofysiska po-

laråret 1882-1883 planerades talade Lemström iv-

rigt för Finlands deltagande i detta företag. Medel 

för detta företag anvisades och tillsammans med 

direktor Nordenskiöld kunde Lemström bl.a. del-

ta i polarkonferensen i S:t Petersburg 1881. Efter 

denna konferens planerade Lemström mera i detalj 

Finlands deltagande i projektet.

POLARSTATIONEN I SODANKYLÄ 1882–1883 

Finlands deltagande i det internationella polarår-

et 1882–1883 omfattade en observationsstation i 

Sodankylä och en mindre sådan vid kronostationen 

i Kultala. På kort tid gällde det nu att skola obser-

vatörer, som skulle följa med till Lappland, och att 

skaffa fram utrustning samt att uppföra de nödvän-

diga byggnaderna för själva stationen. I början av 

augusti 1882 kom expeditionen till Sodankylä. För 

expeditionens räkning hade fyra små hus redan tidi-

gare uppförts, och i dem ställdes instrumenten upp. 

Det var ett stort projekt som nu startade. Att uppföra 

polarstationen krävde resurser, liksom även anskaf-

fandet av nödig utrustning. Assistenternas antal var 

sex och de var knutna till polarstationen i Lappland 

under ett år. Endast några få assistentbyten förekom 

under denna tid, i övrigt arbetade man entusiastiskt 

för polaråret, även om rutinen ibland blev enahan-

da. Att Finland deltog i polaråret var en viktig sak. 

Ur vetenskaplig synpunkt gav polaråret naturligtvis 

mycket, men även politiskt var deltagandet av stor 

betydelse. Med sin polarstation uppträdde Finland 

nu jämbördigt med andra nationer.

Under polaråret gjordes talrika mätningar: me-



 För den fi nska 

polarexpeditionens 

räkning hade 

fyra små hus 

uppförts i Sodankylä.  

I dem ställdes 

de känsliga 

mätinstrumenten upp.  

Expeditionsdeltagarna 

var inkvarterade 

i närliggande gårdar, 

bl.a. prästgården. 

På bilden syns några 

expeditionsdeltagare 

framför ett av husen, 

en deltagare ser 

ut från fönstret.

(Foto: Meteorologiska 

Institutet)

teorologiska, elektrometriska, magnetiska och jord-

strömsmätningar. Lemström ägnade också mycken 

tid åt att studera norrskenet, som han var speciellt 

intresserad av. Han ställde upp en urladdningsappa-

rat på fjälltoppar och med känsliga instrument tyck-

te han sig observera norrskensurladdningar. Tidigare 

hade Adolf Erik Nordenskiöld ställt sig skeptisk till 

dylika tankar och påpekat att norrsken förekom på 

betydligt högre höjder. Detta har visat sig vara kor-

rekt men Lemström har senare delvis fått upprättelse 

då man sagt att han låg snubblande nära en förkla-

ring av norrskensfenomenet. På grund av otillräck-

lig kännedom om elektriskt laddade partiklar under 

Lemströms tid kunde man emellertid inte komma 

lösningen närmare. Det var först efter 1897, då elek-

tronen upptäcktes, som elektriska fenomen kunde 

förklaras på ett helt annat sätt än tidigare. 

Programmet för stationen var späckat och det 

skulle fullföljas dygnet runt, med avläsningar en gång 

i timmen. Det var uppenbart att det i längden blev på-

kostande. Redan att avläsa alla instrument och ned-

teckna resultaten i journalerna tog 25 minuter i an-
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språk varje timme. Det geofysiska programmet på po-

larstationen omfattade totalt 743 avläsningar av in-

strumenten under ett dygn, då noteringarna gjordes en 

gång i timmen, dygnet runt. Detta rutinprogram av-

bröts av s.k. terminsdagar två gånger i månaden. Då 

intensifi erades mätprogrammet och vissa avläsning-

ar gjordes med fem minuters intervall. Totalt gjordes 

4175 avläsningar under ett dylikt terminsdygn. Hela 

observationsåret, som sträckte sig från den 22 augus-

ti 1882 till den 1 september 1883, resulterade i totalt 

363 682 avläsningar.

Under våren 1883, då Lemström vistades i Helsing-

fors, följde han hela tiden intresserat med vad som 

Selim Lemström hade konstruerat en 

urladdningsapparat, som han ställde upp på 

fjälltoppar.  Avsikten var att med denna apparat 

få till stånd urladdningar av norrsken.  Dessa 

urladdningar kunde noteras, förutom visuellt, 

även med en känslig galvanometer, som 

uppmätte den svaga urladdningsströmmen.  

Den 29 december 1882 kunde Lemström 

notera en dylik urladdning i apparaten, som 

då var uppställd på Pietarintunturi. (Foto: 

Meteorologiska Institutet).
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hände i Sodankylä och han hade all anledning att kän-

na sig nöjd. Polaråret 1882–83 blev framgångsrikt. 

Han lyckades fullfölja det internationellt uppgjorda 

programmet och dessutom hade man haft egna forsk-

ningsuppgifter. Inte bara fysikerna hade dragit nytta 

av året. Också botaniker och zoologer hade fått rikt 

utbyte. Då polaråret gick mot sitt slut erhöll man mera 

medel av Senaten och verksamheten vid Sodankylä 

polarstation kunde fortsätt ännu ett år, med ett redu-

cerat program.

NERVANDERS OCH LEMSTRÖMS BETYDELSE 

FÖR FORSKNINGEN I FINLAND

Den vetenskapliga metodiken, som kommer fram i 

Nervanders och Lemströms verksamhet, var tidsty-

pisk. Man gjorde talrika observationer av ett feno-

men, som på detta sätt delvis kunde beskrivas, men 

den slutliga analysen stötte många gånger på svårig-

heter. Nervanders mätresultat låg under ett och ett 

halvt sekel i glömska och har först nu kommit till sin 

rätt. Efter polaråret arbetade Lemström ännu många 

år med att beskriva sina observationer och tolkning-

ar av norrskensfenomenet. Det är först idag, med 

hjälp av den moderna fysiken, som man kan fi nna en 

röd tråd i verksamheten och se hur nära en lösning 

Lemström verkligen var.

Nervanders och Lemströms verksamhet på geo-

magnetismens område ledde till att Finland intog en 

bemärkt internationell position på detta område. De 

av Nervander inledda mätningarna har idag gett vär-

defulla bidrag till vetenskapen och Lemströms age-

rande, speciellt under det internationella polarår-

et, stärkte Finlands ställning bland de självständi-

ga nationerna. Detta var en viktig omständighet då 

Finland vid denna tid hörde till det ryska väldet, 

även om det var som ett självständigt storhertigdö-

me. Samtidigt har dessa 1800-tals fysiker inspirerat 

efterkommande generationer att också ge sina bi-

drag till forskningen.
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Kolme suomalaisen geofysiikan tutkimuksen 

suurta vaikuttajaa: (vasemmalta oikealle) 

Jaakko Keränen (1883–1979), Vilho Väisälä 

(1889–1969) ja Erik Palmén (1898–1985) 

kokousmatkalla Amerikassa 1940-luvun 

lopulla. Taustalla Niagaran putoukset. 

(Kuva: Helsingin yliopisto)
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V I L H O  V Ä I S Ä L Ä  I L M AT I E T E E N  L A I T O K S E L L A  1  

Olli Lehto

 VAHINGOSSA ILMATIETEILIJÄKSI

   aatimattomista oloista lähtöisin ollut joensuulaispoika Vilho Väisälä kirjoittautui 1908 Keisa-

   rilliseen Aleksanterin Yliopistoon, jossa hän valitsi pääaineekseen matematiikan. Professori Ernst 

Lindelöf kiinnitti pian huomiota lahjakkaaseen Väisälään, ja kun tämä oli suorittanut kandidaatintutkinnon 

erinomaisin arvosanoin, antoi tälle väitöskirjan aiheeksi elliptisiä funktioita koskevan kysymyksen. Tältä alalta 

Väisälä oli jo kirjoittanut laudatur-arvosanan saaneen pro gradun, joten Lindelöf arveli, että ansiokas väitös-

kirja syntyisi nopeasti.

Toisin kuitenkin kävi. Vilho oli rakastunut ja halusi mennä naimisiin nuoren morsiamensa Aino Blomqvistin 

kanssa. Avioliitto edellytti työpaikkaa, ja sellainen löytyi Meteorologisesta keskuslaitoksesta, jonne laitoksen 

johtaja professori Gustaf Melander kiinnitti maisteri Väisälän magneetikoksi keväällä 1912. Autonomiaansa 

korostava Suomi oli vähää aikaisemmin sitoutunut itse hoitamaan osansa maailmanlaajuisen magneettisen at-

laksen laatimisessa, vaikkei maassa ollut projektiin pätevöitynyttä työvoimaa. Vilho Väisälä sai tehtäväkseen 

toimia yhden mittausryhmän vastuullisena johtajana eväinään pikakurssi Pavlovskin observatoriossa lähellä 

Pietaria sekä erinomaisesti sujuneet opinnot matematiikassa, fysiikassa ja tähtitieteessä.

Väisälä selviytyi hyvin koko kesän kestäneistä mittauksista itäisessä Suomessa, ja syksyllä oli edessä tu-

losten matemaattinen muokkaaminen lopulliseen muotoon. Melander tarjosi hänelle virka-asuntoa Pasilaan 

V
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1 Elämäkertateoksessa Olli Lehto, Oman tien kulkijat – Veljekset Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälä, Otava 2004, on seikkaperäisempi 
esitys Vilho Väisälästä



64

vastikään valmistuneesta ilmatieteellisestä observa-

toriosta ”Ilmalasta”, jossa hänen tuli magneettisten 

töiden salliessa osallistua myös meteorologisten ha-

vaintojen tekemiseen. Juuri avioitunut Väisälä hy-

väksyi tarjouksen ja tuli näin ottaneeksi ensimmäi-

sen askeleen ilmatieteeseen.

Magneettiset mittaukset jatkuivat seuraavina-

kin kesinä ja pitivät Vilhon pitkiä aikoja poissa ko-

toa, mistä Aino-vaimo ei pitänyt, ei varsinkaan esi-

koisen synnyttyä. Vilhon palkkakaan ei ollut hää-

vi ja hän päätti vaihtaa alaa. Realistinen mahdolli-

suus oli matematiikan ja luonnonopin lehtorin virka 

oppikoulussa, johon pätevöityäkseen hän syksyllä 

1915 alkoi auskultoida Normaalilyseossa. Mutta ke-

väällä 1916 Ilmalan aseman johtaja tohtori Hjalmar 

Brotherus siirtyi vakauskomissionin johtajaksi, ja 

Vilho Väisälä nimitettiin Brotheruksen seuraajaksi. 

Nimitys merkitsi Väisälän lopullista kytkeytymistä 

ilmatieteeseen, johon hän omien sanojensa mukaan 

joutui vahingossa. Vuonna 1917 Vilho Väisälä sai 

taka-alalle jääneen matemaattisen väitöskirjatyönsä 

vihdoinkin päätökseen. 

Alusta lähtien Ilmalassa keskityttiin erityises-

ti ylemmän ilmakehän mittauksiin. Itsemerkitsevät 

lämpö-, paine- ja kosteusmittarit nostettiin ilmaan 

leijojen avulla. Mailmansodan 1914 puhjettua ve-

näläiset kielsivät leija-havainnot, mutta vuonna 

1918 Ilmalan asema koki voimakkaan nousun sinä 

lyhyenä aikana, jolloin säähavaintoja tarvitsevil-

la saksalaisilla sotilasviranomaisilla oli sananvaltaa 

Suomessa. Ilmalan määrärahat kasvoivat tuntuvasti, 

leijahavainnot käynnistettiin uudelleen ja mittalait-

teita alettiin lähettää ilmaan myös vedyllä täytetty-

jen kumipallojen avulla, jolloin päästiin suurempiin 

korkeuksiin kuin leijoilla. 

Rauhan palattua maailmaan Vilho Väisälä teki 

opintomatkan Saksaan ja Norjaan ja alkoi kehittää 

Ilmalaa. Hän teki teoreettista tutkimustyötä ja tutki 

eri maissa valmistettujen aerologisten mittalaitteit-

ten hyviä ja huonoja puolia. Asiantuntijana hän ryh-

tyi niitä itse parantelemaan, ja melkein huomaamatta 

hänestä tuli uutta luova rakentaja. Kojeiden suunnit-

telun ensimmäisenä vaiheena olivat useimmiten ky-

nällä ja paperilla suoritetut matemaattiset laskelmat. 

Kun tähän teoreettiseen tietoon ja taitoon yhdistyi-

vät Väisälän synnynnäinen teknillinen lahjakkuus ja 

kentällä hankittu käytännöllinen kokemus, tuloksia 

alkoi syntyä.

RADIOLUOTAIN

Ilmakehän tutkimuksen suuri ongelma 1920-luvulla 

oli korkealla mitattujen havaintotulosten saaminen 

nopeasti ja luotettavasti maan pinnalle. Leijoja käy-

tettäessä saatiin mittalaitteet takaisin, muttei päästy 

niin korkealle kuin olisi ollut tarpeen. Vetypalloilla 

ei ollut tätä varjopuolta, mutta suurissa korkeuksissa 

ne lopulta halkesivat, jolloin pudonneet mittalaitteet 

usein katosivat tai ne löydettiin pahasti myöhästy-

neinä. Kokonaan uusia mahdollisuuksia avasi edis-

tyvä radiotekniikka, joka herätti ajatuksen välittää 
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pallojen avulla ilmaan lähetettyjen mittalaitteiden 

tulokset maahan radioteitse. Kehitystyötä tehtiin 

monessa paikassa, johtavina maina Ranska, Saksa 

ja Neuvostoliitto.

Jälleen kerran sattuma vaikutti Väisälän ilma-

tieteilijän uraan. Vuoden 1931 alussa löydettiin 

Suomesta Karjalan kannakselta sinne pudonnut ve-

näläinen radioluotain eli radiosondi, jota nimeä sil-

loin käytettiin. Sondin nähtyään Väisälä totesi, että 

loistava idea oli huonosti toteutettu, ja päätti raken-

taa oman radioluotaimen. Tämä oli hänen työelä-

mänsä tärkein ratkaisu, jolla tuli olemaan uskomat-

toman kauaskantoiset seuraukset.

Kannakselle pudonnut venäläinen luotain oli va-

linnut harharetkelleen Väisälän kannalta otollisen 

ajankohdan. Vuoden 1931 alussa Meteorologisen 

keskuslaitoksen johtaja Melander oli jäänyt eläk-

keelle. Uuden johtajan valinta kesti kauan, ja sinä ai-

kana Väisälällä oli varsin vapaat kädet päättää töis-

tään Ilmalassa. Se oli tarpeen, sillä hänen päätöksen-

sä rakentaa ”maailman paras radioluotain” sitoi hä-

net vuosikausiksi valtavaan työponnistukseen. 

Pääehdokkaat uudeksi johtajaksi olivat ilmatie-

teen laitoksen osastojen johtajat Vilho Väisälä ja 

Jaakko Keränen. Kilpailu heidän välillään oli ää-

rimmäisen tasaväkinen. Asiantuntijalausunnot me-

nivät ristiin, ja asiasta valtioneuvostossa äänestettä-

essä äänet menivät tasan. Presidentti Svinhufvudille 

esiteltiin johtajaksi Väisälää, koska pääministeri 

Kivimäki oli äänestänyt häntä. Presidentti nimitti 

kuitenkin Keräsen.

Vilho Väisälän kehittämä radiosondi 

vuodelta 1936 (RS 11) Suomen 

Tiedeseuran julkaisusta.
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 Ryhtyessään luotaimensa rakentamiseen Ilmalassa Väisälä ei aikonut parannella venäläistä laitetta vaan teh-

dä kaiken alusta pitäen itse. Päätös ei koskenut ainoastaan mittauslaitteita vaan koko luotausjärjestelmää, jonka 

piti mahdollistaa luotaimen mittaamien lämpötila-, ilmanpaine- ja kosteusarvojen saaminen maahan helposti tul-

kittavina radiosignaaleina. Vuodet 1931–1936 olivat hänen elämänsä kuumeisimman työnteon aikaa. Väisälät oli-

vat 1926 muuttaneet uudistaloon Läntinen Viertotie 38 (sittemmin Turuntie 38, nykyisin Mannerheimintie 66). 

Sinne Vilho palasi varsinaisen työpäivän Ilmalassa päätyttyä, mutta meni illaksi takaisin Pasilaan luotaintaan ra-

kentamaan. Hän teki pitkiä päiviä, yön pikkutunneille saakka. Vuodesta 1934 opetusministeriö tuki hänen kehittä-

mistyötään myöntämällä kolmen vuoden ajan apurahan, jonka Väisälä käytti palkkaamalla apulaisekseen maiste-

ri Mauri Tommilan. Tämä osoittautui varsin päteväksi ja kantoi Väisälän mukaan ”laboratoriossa päivän ja usein 

myös yön kuorman ja helteen”.

Ilmalan 

observatorio, 

jossa kokeiltiin 

ensimmäisiä 

radioluotaimia. 

(Kuva: Ilmatieteen 

laitos).
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Samana vuonna 1934, jolloin opetusministeriö alkoi tukea Väisälän hanketta, Ilmatieteellisen keskuslaitok-

sen uusi johtaja Keränen kielsi Väisälää jatkamasta radioluotaimen kehittämistä. Hän pelkäsi Väisälän luotain-

hankkeen häiritsevän liikaa Ilmalan aseman normaalia toimintaa eikä hänellä ollut Väisälän uskoa itse tehdyn 

luotaimen tulevaisuuteen. Väisälä ei piitannut kiellosta. Luotaimen kehittäminen oli niin pitkällä onnistuneen 

lopputuloksen häämöttäessä, ettei työtä voinut jättää kesken, ja olihan hänellä opetusministeriön korkean tason 

tuki hankkeelle. Jaakko Keränen ja Vilho Väisälä eli Jaska ja Vilho olivat vanhoja tuttuja ja olleet paljon yhteis-

työssä keskenään. Keränen ei uudistanut kieltoaan, ja luotaimen kehittäminen jatkui. Kriittistä suhtautumistaan 

Väisälän luotaimeen Keränen ei tosin muuttanut senkään jälkeen, kun laite oli tullut valmiiksi ja alkoi herättää 

kasvavaa huomiota maailmalla.

Vuonna 1934 Väisälä oli selvittänyt luotaimensa toiminnan teoreettiset perusteet, mutta monia teknisiä vai-

keuksia oli vielä voitettava. Kokeiluja jatkettiin sinnikkäästi, kymmenittäin epäonnistuneita koekappaleita oli 

hylättävä, mutta Väisälä ei lannistunut. Päinvastoin, vuoden 1935 alussa hän kuvasi luotaintaan tieteellisessä 

julkaisussa ”Eine neue Radiosonde”, ja saman vuoden lopussa hän ilmoitti maailman ilmatieteellisille laitok-

sille luotaimensa tulevan myyntiin, julkisti eri laitteiden hintaluettelon ja jopa toimitusajat, vaikkei toiminta-

varmaa, markkinointikelpoista luotainta vielä ollut olemassa. Vihdoin jännitys laukesi. ”Koje oli saavuttanut 

 Vilho Väisälän keksimä 

nostetaajuuden yhtälö 

(alinna) heilahdusajan 

muodossa. Siitä käytetään 

alan kansainvälisessä 

kirjallisuudessa nimeä 

Brunt-Vaisala - taajuus. 

Kuva on vuonna 1925 

julkaistusta tutkimuksesta 

Suomen Tiedeseuran 

julkaisusarjassa.
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sellaisen kehitysasteen, että se toimi aivan varmasti.” Radioluotain RS 11:n valmistumisen ajankohtana Väisälä 

piti huhtikuuta 1936. Väisälän sanoin: ”Kehittäessäni radiosondia kysymyksessä ei ollut mikään yksityinen 

keksintö vaan kokonainen keksintöjen sarja, on ollut voitettavana melkein lukematon joukko pieniä ja suuria 

vaikeuksia, erinomaisen paljon on siinä pitänyt suorittaa tieteellisiä mittauksia, kokeita ja laskelmia. Nyt on tu-

loksena valmiina täydellisin radiosondijärjestelmä maailmassa.” Väisälän luotaimen valtteina olivat muita hal-

vempi hinta ja sen keveys, joka alensi käyttökustannuksia helpottaessaan sen lähettämistä ilmaan.

 Väisälä käynnisti luotaimensa valmistuksen heti, kun järjestelmä täytti hänen asettamansa tarkkuus- ja 

varmuusvaatimukset. Siirtyminen tuotekehittelystä valmistukseen tapahtui niin huomaamatta, että ensimmäi-

set myyntiin tarkoitetut luotaimet tehtiin vanhasta tottumuksesta Ilmalan työpajassa. Kun tilauksia alkoi tul-

la enemmän, Väisälä teki pesäeron Ilmalasta ja siirsi valmistuksen Turuntien asuintalonsa kellarihuoneistoon. 

Hän päätti toimia itse myös markkinoijana ilman välittäviä myyntiorganisaatioita. Hänestä tuli liikemies, joka 

perusti yrityksen ”Toiminimi V. Väisälä”, tosiasiallisesti vuonna 1936, vaikka virallinen rekisteröinti tapahtui 

vasta 1941. Yrityksensä toimitusjohtajana hän oli itse kuolemaansa saakka vuoteen 1969. Siinä mielessä tehtä-

vä oli sivutoiminen, ettei hän yhtiönsä kasvusta huolimatta luopunut valtionvirastaan – hän oli Ilmatieteellisen 

laitoksen osastonjohtajana vuoteen 1948 ja Helsingin yliopiston meteorologian henkilökohtaisena professori-

na 1948–1956. Itse hän sanoi toistuvasti: ”Olen enemmän tiedemies kuin liikemies”. Yhtiöjärjestyksen ensim-

mäisessä pykälässä yrityksen tehtäväksi määriteltiin ”harjoittaa tieteellisten ja teknillisten kojeiden valmistusta 

sekä taloudellisesti tukea tieteellistä tutkimusta”.

Väisälä sai ensimmäisen tilauksensa, juuri kun hän oli julistanut luotaimensa valmiiksi. Tilaaja oli 

Massachusetts Institute of Technologyn professori Carl Gustav Rossby, joka suunnitteli tutkimusretkeä 

Kuubaan ja tilasi Väisälältä 20 radioluotainta. Ennen toisen maailmansodan syttymistä Ruotsin, Tanskan 

ja Norjan ilmatieteelliset laitokset siirtyivät käyttämään Väisälän luotaimia, ja asiakasmaiksi tulivat myös 

Englanti ja Puola. Myös Suomen Ilmatieteellinen keskuslaitos lähti liikkeelle, niin että vuoden 1936 lopus-

sa päästiin luotauksia tekemään uusilla kojeilla. Johtaja Keränen ei tosin vielä ollut lämmennyt: maaliskuus-

sa 1937 hän antoi Helsingin Sanomille haastattelun, jonka lehti varusti väliotsakkeella ”Radiosondit vielä 

epäluotettavia”.

Vuonna 1936 eri maissa oli kehitetty jo noin 15 erilaista radioluotainta, ja kilpailu markkinoista oli kovaa. 

Väisälän laitteiden myynti lähti kuitenkin hyvin käyntiin. Henkilökunta pysyi aluksi pienenä: vuonna 1939 va-

kituisessa työssä oli neljä henkeä. Talvisodan syttyminen katkaisi lupaavasti alkaneen vientitoiminnan, mutta 

radioluotaimet työllistivät Väisälää edelleen, vieläpä niin, että hänen virkatehtävänsä Ilmatieteellisessä keskus-

laitoksessa ja toimensa yksityisenä tehtailijana kietoutuivat entistä enemmän toisiinsa.. 
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Vuonna 1918 Vilho Väisälä oli karttanut aseisiin tarttumista, mutta se ei merkinnyt passiivista suhtau-

tumista maanpuolustukseen itsenäisessä Suomessa. 1920-luvun alkuvuosista lähtien hänellä oli ollut yh-

teistyötä ilmavoimien kanssa tutkiessaan ylempiä ilmakerroksia lentokoneiden avulla. Tällöin hän ei ollut 

pelkästään saava osapuoli vaan teki samalla ehdotuksia sotilassääpalvelun kehittämiseksi. Myös uusi joh-

taja Keränen pyrki edistämään laitoksensa ja puolustusvoimien yhteistyötä, mutta määrärahojen niukkuus 

haittasi suunnitelmien toteuttamista. Talvisodan aikana sotilassääpalvelua jouduttiin monilta osilta järjestä-

mään vailla huolellista ennakkosuunnitelmaa, mutta jatkosodan alkaessa oltiin paremmin valmistautuneita. 

Ilmatieteellinen keskuslaitos alistettiin Mikkelin päämajassa toimivalle säätoimistolle, jolloin Väisälästä tuli 

puolustusvoimien alainen siviilivirkamies.

Jo jatkosodan ensimmäisenä vuonna 1941 suoritettiin Väisälän radioluotaimella havantoja puolustusvoi-

mien tarpeisiin useilla paikkakunnilla. Tällaiseen toimintaan tarvittiin laitteita, ja tehtailija Väisälä tuli täys-

työllistetyksi pienessä verstaassaan. Lisäksi Väisälä opetti aerologiaa ja havaintomenetelmiä ilmavoimien 

meteorologien kursseilla. Sääpalvelua tarvitsivat ilmavoimien lisäksi muutkin aselajit. Vuoden 1944 suuris-

sa torjuntataisteluissa on erityisesti kiitetty kenttätykistön osuutta. Osansa menestykseen oli Väisälän radio-

luotaimillakin tykistön sääpalvelun parantajina. 

Sota ei järkyttänyt optimistisen Väisälän uskoa tulevaisuuteen. Sotatoimien vielä jatkuessa hän teki laa-

jenevaa toimintaa silmälläpitäen joukon organisatorisia muutoksia. Vuoden 1944 alussa hän perusti Oy 

Mittarin huolehtimaan laitteiden valmistuksesta ja vähän myöhemmin Oy V. Väisälän kaupallista toimintaa 

varten. Sodan jälkeen vienti ulkomaille lähtikin taas hyvin käyntiin. Toimitusmäärät alkoivat kasvaa niin no-

peasti, että oma tehdasrakennus tuli tarpeelliseksi. Oy Mittarin puurakenteinen tehdas valmistui Ilmalan ob-

servatorion lähelle vuonna 1946. Muutto Mannerheimintien kellariverstaasta merkitsi tilojen lähes nelinker-

taistumista, mikä teki mahdolliseksi lisätä henkilökuntaa merkittävästi. Voimakkaan kasvun siivittämä toi-

minta oli tuskin päässyt alkuun uudessa paikassa, kun Vilho Väisälän elämässä tapahtui suuri muutos. Hän 

jätti Ilmatieteellisen keskuslaitoksen 36 vuoden palvelusvuoden jälkeen saatuaan nimityksen Helsingin yli-

opiston meteorologian professoriksi keväällä 1948.
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EPILOGI

Väisälän yrityksen ratkaiseva nousu alkoi vasta hänen Ilmatieteen laitoksen kautensa jälkeen. Kymmen-

vuotiskaudella 1945–1955 hänen radioluotaimiensa myynti kasvoi 25-kertaiseksi. Kun tilat Mittarin teh-

dasrakennuksessa tulivat riittämättömiksi, Väisälä hankki tontin Vantaan Nurmijärventieltä, jonne valmistui 

tehdas ensimmäisessä kokoonpanossaan vuonna 1955. Vantaalle muuton yhteydessä Oy Mittari sai uudeksi 

nimekseen Vaisala Oy, jolle kaikki liiketoiminta siirrettiin vuonna 1958. 

Jo Väisälän elinaikana hänen radioluotaimiensa osuus maailmanmarkkinoista nousi viidennekseen, ja sen 

jälkeen menestys on ollut niin huimaa, että 2000-luvun alussa osuus on kaksi kolmasosaa. Merkittävän osan 

Vaisalan liikevaihdosta muodostavat nykyisin myös maanpinnalla toimivat säähavaintojärjestelmät sekä muut 

ilmakehään liittyvät mittalaitteet ja tunnistinjärjestelmät. Vilho Väisälän perusfi losofi a on säilynyt: Vaisala-yh-

tiötä luonnehtivat edelleen huipputekniikka ja keskittyminen erikoisaloille, joilla yhtiö pyrkii johtavaan ase-

maan maailmassa. 
 

 



E R I K  P A L M É N  –  M A I N E I K A S  M E T E O R O L O G I A N  

J A  M E R I T I E T E E N  T U T K I J A  

Eero Holopainen

  rik Herbert Palmén syntyi Vaasassa 31.8.1898. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa tähtitiedettä, 

  fysiikkaa ja matematiikkaa ja väitteli vuonna 1927 syklonien kulkureiteistä. Vuosina 1922–1947 hän 

työskenteli Merentutkimuslaitoksessa, vuodesta 1939 sen johtajana. Vuonna 1947, ollessaan tutkimustyössä 

Yhdysvalloissa, hän sai henkilökohtaisen meteorologian professuurin Helsingin yliopistossa. Kun Suomen 

Akatemia perustettiin vuonna 1948, Palmén valittiin yhdeksi sen kahdestatoista elinikäisestä jäsenestä.

Palménin keskeinen tutkimuskohde ennen toista maailmansotaa oli keskileveysasteiden syklonien rakenne 

ja käyttäytyminen. Vuonna 1946 alkoi Palménin toinen tieteellisesti merkittävä kausi, kun hän siirtyi Chicagon 

yliopistoon johtamaan, yhdessä ruotsalaisen C.-G. Rossbyn (1898–1957) kanssa, ilmakehän yleistä kiertolii-

kettä käsittelevää tutkimushanketta. Palmén työskenteli Chicagossa pari vuotta, mutta tämä matka vaikutti hä-

nen toimintaansa lähes vuosikymmenen ajan.

Chicagon aikanaan Palménista tuli ”suihkuvirtaus”-käsitteen isä. Sodan aikana oli syntynyt varsin katta-

va, radioluotauksia tekevien asemien verkko. Sen operatiivista sääpalvelua varten tuottamien tietojen avulla 

Palmén pystyi julkaisuissaan entistä tarkemmin kuvaamaan ilmakehän suureiden (lämpötila, paine, kosteus, 

tuuli) kolmiulotteista jakaumaa, Chicagossa Palmén kiinnostui myös trooppisista hirmumyrskyistä ja esitti tätä 

aihetta käsittelevissä julkaisuissaan muun muassa välttämättömät ehdot niiden syntymiselle.

71

E



72

Erik Palménin ja 

hänen oppilaansa 

C. Newtonin 

kirjoittama 

ilmakehän 

virtausjärjestelmiä 

käsittelevän 

oppikirjan 

kansilehti.
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Vuosina 1953–1954 Palmén toimi vieraile-

vana professorina Kalifornian yliopistossa Los 

Angelesissa. Tämän matkan tuloksena syntyneissä 

julkaisuissaan hän käsitteli muun muassa trooppi-

sen ilmakehän yleisen kiertoliikkeen kysymyksiä. 

Monine ulkomaan matkoineen Erik Palmén oli to-

della kansainvälinen hahmo. 1950- ja 1960-luvuilla 

hän oli usein nähty vieras muun muassa Tukholman 

yliopiston meteorologian laitoksen yhteydessä toi-

mivassa International Meteorological Insitute – lai-

toksessa, jonka C.-G. Rossby oli perustanut.

Ensimmäisissä meritieteellisissä julkaisuissaan 

1920-luvulla Erik Palmén käsitteli Itämeren lämpö-

, suolaisuus- ja virtausoloja. Eräs hänen tämän kau-

den tärkeistä julkaisuistaan käsitteli menetelmää, 

jolla tuulen mereen kohdistama voima voidaan mää-

rätä, kun tunnetaan merellä vallitseva tuuli ja meren-

pinnan korkeus rannikolla. Yleisen meritieteen alal-

la hän tarkasteli julkaisuissaan päiväntasaaja-alueen 

läntistä vastavirtausta ja eteläisen pallonpuoliskon 

koko maapallon kiertävää merivirtausta. Tieteellisen 

hydrologian alalla Erik Palmén tuli tunnetuksi me-

netelmästä, jolla voidaan laskea haihtumisen ja sa-

demäärän erotus, jos luotausten perusteella tiede-

tään kosteuden ja tuulen kolmiulotteinen jakauma 

ilmakehässä.

Erik Palmén kuoli 19.3.1985. Hänen viimei-

nen suuri työnsä oli 603-sivuinen, Academic 

Press-kustantamon vuonna 1969 julkaisema kirja 

”Atmospheric Circulation Systems – Their Structure 

and Physical Interpretation”, jonka hän kirjoitti yh-

dessä entisen oppilaansa ja työtoverinsa Chester 

Newtonin kanssa; kirja on käännetty myös venäjäk-

si ja kiinaksi. Elämänsä aikana Palmén sai lukuisia 

kansainvälisesti arvostettuja palkintoja ja kunnian-

osoituksia, muun muassa Maailman ilmatieteellisen 

järjestön IMO-palkinnon ja Amerikan meteorologi-

sen seuran kunniajäsenyyden.

Yli kolme vuosikymmentä Helsingin yliopistossa 

toiminut Palmén oli siis todella suuri tiedemies, jon-

ka maailmanlaajuinen vaikutus meteorologiaan, me-

ritieteeseen ja hydrologiaan kantaa yli sukupolvien.

(Toimittajan lisäys: Erik Palménin kunniaksi Ilmatieteen 
laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen toimitalon ”Dynamicumin” 
osoite on Erik Palménin aukio 1 – Erik Palméns plats 1).



74

Keskustelu säätilasta 

sääkarttojen perusteella 

Chigagon yliopistossa 

vuonna 1947. Vasemmalla: 

Erik Palmén, oikealla Prof. 

C.G. Rossby (Chicagon 

Yliopiston meteorologian 

professori). Istumassa Prof. 

Tor Bergeror Uppsalan 

yliopiston meteorologian 

professori. 

(Kuva: Helsingin yliopisto)



T

K U K A  K E K S I  S U I H K U V I R TA U K S E N ?  –  E R I K  P A L M É N

Juhani Rinne

  ämän tekstin olen kirjoittanut 1970-luvun lopulla. Ilmeisesti se on ollut tarkoitettu yleistajuiseksi. 

  Erik Palmén ja hänen työnsä eivät olleet silloin Suomessa mitenkään tunnettuja. Tämä on varmaan ollut 

varsinainen sysäys kirjoitukselle.

Tekstin erikoisuus on siinä, että Palmén on itse sen lukenut. Hän ei muuttanut yhtäkään asiakohtaa, joten 

kirjoituksella lienee dokumentaatioarvoa. Siksi en ole sitä nyt mitenkään muuttanut, vain hieman lyhentänyt. 

Kirjoitus heijastelee aikaansa. Suihkuvirtauksia suuri yleisö ei tuntenut, olihan lentomatkailu vielä aivan uut-

ta. Neuvostoliittolaiset taas olivat kaikkialla vaikuttavaa nykytodellisuutta.

Voin nyt kuvitella, että tekstin jossain määrin imarteleva ote ei ole oikein sopinut vaatimattomalle 

Palménille. Varmaan hän kuitenkin on ymmärtänyt, että aitoa se on ollut. Loppujen lopuksi en lähettänyt kir-

joitusta mihinkään, vaan se jäi lojumaan laatikkoihini.

SUIHKUVIRTAUS – MIKÄ SE ON?

Suihkuvirtaus  on  pitkälle ulottuva, kapea-alainen ja voimakas ilmakehän virtaus. Jos nor maa lissa suo ma lai -

ses sa virtaa vas sa joes sa oli si jotakin suihkuvirtauksen kaltaista, muodostaisi se jokea pitkin etenevän noin met-

rin levyisen nauhan. Nauhan alueella virtaus olisi joen muuta virtausta nopeampi. Soutaja ei siinä pystyisi sou-

tamaan vastavirtaan vaikka se muualla kävisi helposti. Sitä vastoin myötävirtaan riittäisi pelkästään ohjauk-
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seen keskittyminen. Se vaatisi tarkkuutta, jotta vene 

ei luiskahtaisi pois kapealta suihkuvirtausalueelta. 

Virtausnauhaa ei olisi helppo seurata, sillä se mut-

kittelisi laajoissa kaarissa, välillä voimistuen, välil-

lä heikentyen. Joskus se haarautuisi kahtia, joskus 

häviäisi kokonaan. Poikkeavan virtauksen ansiosta 

nauha olisi kuitenkin helposti näkyvä erottuen sel-

västi muutoin rauhallisesti virtaavasta vedestä.

Syntyäkseen suihkuvirtaus vaatii erikoisolot. Maa-

pallon ilmakehässä suotuisia ovat Maan pyörimis-

nopeus ja sopiva lämpötilaero tropiikin ja napa-alu-

eiden välillä.

Ilmakehän suihkuvirtauksia emme juuri pääse 

näkemään, vaan meidän on luotettava meteorolo-

gisiin havaintoihin ja teoriaan. Jos kuitenkin ky-

Suihkuvirtauksen paljastava 

pilvijono Kanadan rannikolla 

avaruussukkulan kuvaamana. 

Jono alkaa kuvan oikean laidan 

keskiosasta. (Kuva: Nasa)

kenisimme virtauksen havaitsemaan yhtä helposti 

kuin revontulet, olisimme oppineet pitämään suih-

kuvirtauksia erittäin tärkeinä. Sääennustukset voi-

sivat silloin kuulua esimerkiksi näin:

• voimakas suihkuvirtaus kaartaa kaukana. Skan-

dinavian pohjoispuolella, sen eteläpuolella val-

litsee lämmin ja selkeä sää,

• maamme yli suuntautuvan suihkuvirtauksen oh-

jaamana liikkuu sarja matalapaineita nopeasti 

lännestä itään,

• suihkuvirtausalueet ovat kaukana Etelä-

Euroopassa, sää jatkuu kylmänä eikä lähipäivi-

nä ole odotettavissa muutoksia.
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TOISEN MAAILMANSODAN AIKAISET HAVAINNOT

Koska suihkuvirtaukset eivät kuitenkaan ole revontulten lailla suoraan havaittavissa, ne on voitu löytää vasta 

havaintomenetelmien kehityttyä.

Pilvien nopeudesta voitiin jo 1800-luvun puolella (ja miksei vielä tänäänkin!) päätellä, että ylimpien pil-

vien korkeudella esiintyy hyvin voimakkaita tuulia.

Toisen maailmansodan lopulla kohtasivat amerikkalaiset pommittajat Japanin yllä ja saksalaiset tiedusteluko-

neet Välimerellä hyvin voimakkaita tuulia. Tuulten nopeus oli koneiden nopeuden luokkaa, vastatuuleen lento-

koneet eivät siis juuri edenneet! Euroopan pommittamista tuulet haittasivat, sillä kovaan vastatuuleen lentämään 

joutuneelta koneelta saattoi polttoaine loppua kesken. Näin pommittajia ilmeisesti menetettiin. Nykyisen tiedon 

mukaan suihkuvirtauksien nopeus saattoi olla jopa yli 400 km/h.

TUTKIMUSTA CHICAGOSSA

Toisen maailmansodan jälkeen oli Chicagoon kertynyt joukko meteorologian tutkijoita. Kahdesta on käytet-

ty nimikettä ”projektin johtaja”. Nämä olivat suomalainen Erik Palmén ja ruotsalainen Carl-Gustaf Rossby. 

Tutkimusryhmä päätyi useisiin meteorologiaa mullistaneisiin löytöihin, joista suihkuvirtaus on eräs.

Eräs vieraileva esitelmöijä oli teoreettisesti tutkinut sitä, miten paljon lähekkäisten paikkojen tuulet voivat poi-

keta toisistaan. Vapaassa ilmakehässä on tässä suhteessa eräitä rajoituksia. Juuri näiden rajojen ääriarvoista on 

kyse. Kun esitelmöijä oli teoriansa esittänyt, Palmén kysyi, oliko hän ehkä havainnut teoriansa mukaisia äärita-

pauksia todellisessa ilmakehässä. Ei ollut, sillä esitelmöijä oli ollut kiinnostunut vain itse teoriasta eikä niinkään 

havainnoista.

Tuolloin säähavaintoja yläilmakehästä ei ollut runsaasti. Valitsemalla sopiva tilanne (17.1.1947) ja sopi-

vat havainnot (Havannasta Grönlantiin) Palmén saattoi tutkia kysymystä havaintojen kautta. Samalla tuli esiin 

muutakin, sillä tilanne ja havainnot olivat hyvin valitut. Polaaririntaman yläpuolella oli ikäänkuin putki, jossa 

tuulet puhalsivat huomattavasti voimakkaammin kuin ympäristössä. Palmén pystyi teorian avulla yhdistämään 

”putken” polaaririntamaan. Kun tämän vuorostaan tiedettiin ulottuvan ympäri pohjoisen pallonpuoliskon, put-

kenkin tuli tehdä niin.Kyseessä oli siis havaintoihin sopiva ja teoreettisesti perusteltavissa oleva kapea virtaus. 

Ilmiö tuli kirkkaasti esiin. Palménin näytettyä tuloksiaan Rossbylle tämä oli välittömästi vastannut: ”Hienoa! 

Kutsukaamme sitä suihkuvirtaukseksi! (That’s fi ne! Let’s call it jet stream!)” 
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LÖYTÖ JULKAISTIIN HETI

Löytö oli saatava julkisuuteen. Tavanmukaiset julkaisukanavat olivat liian hitaat. Tätä mieltä oli Rossby. Siksi 

sovittiin, että ryhmä julkaisee töistään esiraportin. Tähän liitettiin myös suihkuvirtaus-löytö. Samanaikaisesti 

Palmén lähetti julkaistavaksi myös erillisen tieteellisen artikkelin, joka painatuksellisista syistä ilmestyi vasta 

vuotta myöhemmin.

Joka ensinnä julkaisee, se myös katsotaan tekijäksi. Ryhmän esiraportti ilmestyi ensin ja siksi ryhmää pi-

dettiin suihkuvirtauksen löytäjänä. Ryhmää taas kutsuttiin Rossbyn johtamaksi eli suihkuvirtauksen löytäjäksi 

mainittiin Rossby apulaisineen eli oikeastaan Rossby itse! Näin Palmén siis sattumalta menetti löytönsä. Aina 

oppikirjoja myöten suihkuvirtauksen löytäjänä on Rossby apulaisineen.

Suihkuvirtauksen löytyminen kuvaa Palménin tapaa työskennellä: tehdään havainto ja sille oivalletaan sel-

keä fysikaalinen selitys. Matemaattisesti monimutkaisia pitkiä ja hankalia teorioita ei hänen julkaisuissaan 

esiinny. Työskentelytapa tulee esiin niin hyvin suihkuvirtausten yhteydessä kuin pohdittaessa elokuun 1978 

halloja tahi huomista säätä. Menettely lienee ilmennyt hänessä jo pienenä. Kansan sanoessa ”ukonilma nousee 

vastatuuleen”, poika protestoi mielessään. Ukkospilvi liikkui tietysti tuulen myötä ja ylhäällä tuli siis vallita 

toisenlaiset tuulet kuin alhaalla. Keuhkotulehduksen jälkeen poika ei olisi saanut liikkua ulkona. Kuitenkin hän 

paljasjaloin juoksi istumaan pitkiksi ajoiksi rannan kylmille kiville, koska tuulen ja meriveden välinen yhteys 

oli niin mielenkiintoinen tarkkailtavaksi.

Sattuma siis vei suihkuvirtauksen toisiin nimiin. Sattumallakin on sattumansa: neuvostoliittolaiset ovat 

ilmeisesti hyvin perillä USA:ssa julkaistuista artikkeleista, koskapa he pitävät suihkuvirtauksen keksijänä 

Erik Palménia!



Yhteistyötahoja

OSA II
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MSG-1 (Meteosat Second 

Generation) satelliitin ensimmäsiä 

kuvia maapallosta marraskuussa 

2002. (Kuva: EUMETSAT)



I L M AT I E T E E N  G L O B A A L I  T I E T O

Samuli Haapasalo

  lmatieteellisellä tutkimustyöllä osana maailman tiede- ja tutkimusyhteisöä on aivan keskeinen 
  merkitys maapallon ekologisen tulevaisuuden kannalta. Tämä havainto koskee suoraan ilmatieteen laitos-
ta niin sen tutkimusalan kuin tehtävien kautta. Nyt tarkoitan erityisesti ilmastotutkimusta.

Valtioneuvoston osana olevan Liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmana kosketan Ilmatieteen laitok-
sen juhlakirjassa siksi luonnostaan globaalia ekologiaa ja Ilmatieteen laitoksen merkitystä siinä. Samalla on 
tarpeen arvioida, mitä koko maailmaa koskettavaa haasteta kohdatessa tarvitaan – mutta mistä on niin suu-
ri puute: valtion, valtioiden, valtioiden muodostamisen yhteisöjen ja koko kansainvälisen yhteisön strategista 
ajattelua, strategisesta johtamista ja yhteistyöstä.

Ilmatieteen laitos ja ilmatieteellinen tutkimus globaalisti viestittävät, että meillä on ratkaistavanamme eri-
tyisen suuret ekologiset, ilmastonmuutokseen ja sen fysikaalisiin ja eloyhteisöön vaikuttaviin biologisiin seu-
rauksiin liittyvät muutosprosessit. Edellytykset ja mahdolliset olosuhteet inhimillisen kulttuurin ja talouden ja 
samalla joko maapallon eloyhteisön monimuotoisuuden sekä modernin yhteiskunnan ja sen tärkeinä pitämien 
arvojen säilymiselle ja kestävälle kehitykselle ovat muuttumassa tavalla, joka edellyttää intensiivisen tutkimuk-
sen ohella myös intensiivistä strategista ajattelua ja päätöksenteon uudelleen suuntaamista.

Todetessamme selkeästi maailman tiedeyhteisön välittämän tieteelliseen tutkimukseen ja analyysiin perus-
tuvan ilmastomuutoksen vaikutuksiin liittyvän konsensus-huolen, nostan samalla Suomen Ilmatieteen laitok-
sen merkityksen strategiseksi avainalueeksi tulevaisuuden arvioimisessa ja mahdollisessa hallinnassa. Tämän 

I
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näkökulman vuoksi on perusteltua tarkastella asioita globaalisti, globaalin ekosysteemin ja globaalin yhteisön 
ja globaalin talouden kannalta. Tässä tarkastelussa Ilmatieteen laitoksen ja sen tutkimuksen merkitys on koros-
tetusti globaali ja aivan keskeinen.

Yksittäiset kirjoitukset eivät tässä suhteessa suuntaa ratkaise, mutta jos se tieto ja ajattelu, joka nousee il-
matieteellisen ja siihen liittyvän tutkimuksen kautta kansainvälisen yhteisön, valtioiden välisten järjestelmien 
ja eri valtioiden päätöksentekoon ja tietoisuuteen, toistuu kunkin ilmatieteen laitoksen ja sen ”omistajien” eli 
valtioiden ja niiden muodostamien yhteisöjen ajattelussa vastaavalla tavalla, on suunnalle annettu mahdollinen 
polku ja tulevaisuudelle mahdollisuus. 

Tämä ei merkitse sen hyvän romuttamista, mitä ihmiskunta on aherruksessaan ja viisaudessaan rakentanut: 
kulttuuria, infrastruktuuria, arvoja, yhteistyön tapoja ja yhteisöjen sääntöjä, oikeudenmukaisuutta ja tasa-ar-
voisuutta, hyvinvointiyhteiskuntaa. Eikä se merkitse kaiken sen teknologian hylkäämistä, jota olemme käyttä-
neet välineenä kaiken tämän luomiseen. Päinvastoin. Mutta tämä lähtökohta merkitsee analyyttistä, tutkimuk-
seen perustuvaa vastuuta siitä, että teemme oikeita ratkaisuja, oikealla tiedolla ja perusteilla ja sellaisella glo-

Ministeritapaaminen on ollut 

säännöllinen yhteydenpidon muoto 

Ilmatieteen laitoksen ja LVM:n

 välillä. Hallitusten vaihtuessa 

ministeri on käynyt tutustumassa 

hallinnonalansa laitoksiin. 

Liikenneministeri Olli-Pekka 

Heinonen vieraili Ilmatieteen 

laitoksessa 29.9.1999. Henkilöt 

vasemmalta oikealle: Erkki 

Jatila, Juhani Korpela, Olli-Pekka 

Heinonen, Arto Heinonen (LVM), 

Mikko Alestalo ja Reija Ruuhela.
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baalilla perspektiivillä, joka mah-
dollistaa yhteisesti tulevaisuuden 
kestävät valinnat. Isot muutokset 
ovat jo peruuttamattomia. Haluan 
kuitenkin lähteä siitä, että muutok-
sista seuraavat ongelmat ovat vie-
lä ratkaistavissa. Ne ovat ratkaista-
vissa, kun meillä on oikeaa tietoa, 
kun tuo tieto voidaan viestittää ja 
kun sen perusteella voidaan teh-
dä oikeita päätöksiä. Muuten asi-
at olisivat huonosti, joko meille tai 
ainakin jo lapsillemme.

ILMATIETEEN LAITOKSEN 
OHJAUS

Siihen liittyen, mitä edellä olen 
sanonut, tärkeäksi tulee arvioida 
”liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalan tutkimuslaitoksen”, 
ilmatieteen laitoksen ohjausta. 
Miten tutkimuslaitosta ohjataan. 
Miten tiedettä ohjataan, jotta voi-
daan luoda kriittiselle ja riippu-
mattomalle tieteelliselle tutkimuk-
selle oikeat edellytykset ja kasvu-
alusta, kysymys voitaisiin myös 
asettaa. Liitän tutkimuslaitoksen, 
”tieteen ohjaamisen” osaksi mo-

dernia johtamista edellytysten 
luomisessa tieteen ja tutkimuksen 
keskeisille lähtökohdille.

Näen tutkimuslaitoksen ohja-
uksessa aivan samalla tavoin kuin 
muussakin valtioneuvoston ohja-
uksessa – kaikesta kehitystyöstä ja 
järjestelmistä huolimatta – puut-
teena vaillinaisen strategisen ot-
teen ja toisaalta ongelmana väärän-
laisen yksittäiskysymyksiin ulot-
tuvan operatiivisen puuttumisen. 
Kvartaaliohjaus on paljon parem-
min valtion ohjausjärjestelmiin so-
piva kritiikki kuin oikeutettu arvos-
telu yrityksien kvartaaliraportoin-
nista – siinähän on kysymys yritys-
ten läpinäkyvästä ja ajantasaisesta 
raportoinnista omistajilleen ja po-
tentiaalisille sijoittajilleen – joista 
meillä on jatkuvasti puute.

Kvartaaliohjaus-termillä halu-
an itsekriittisesti korostaa sitä ly-
hytjänteisyyttä, jota valtion tulos-
ohjauksessa merkityksettömis sä 
yksi tyis kohdissa nykyään harjoite-
taan. Stra teginen, valtioneuvoston 
tai ministeriön näkökulma mones-
ti puuttuu. Sen sijaan rakennetaan 
mittareita ja harjoitetaan seurantaa 
osin merkityksettömillä, mutta si-

nänsä aritmeettisesti mitattavilla 
suureilla. Ajatteluni ei romuta tu-
losohjausta, päinvastoin: Se an-
taisi mahdollisuuden strategiseen, 
pitkäjänteiseen, oikeaan ja olen-
naiseen perustuvaan ohjaukseen 
ja vuorovaikutukseen. Olennaista 
ei ole järjestelmä tai sen nimi, oli 
se sitten prisma tai kortti tai vaik-
ka tähtisakarat. Olennaista on sub-
stanssi, sisältö, kulttuuri, johtami-
nen; oikeaan analyysiin perustuva 
pitkäjänteinen ajattelu. Ohjauksen 
moraali pitää muistaa, sitoudutaan, 
ohjaaja ja ohjattava, siihen mikä 
on oikein ja mikä kestää.

Tässä ohjauksen vaihtelevas-
sa kimarassa voin kuitenkin ihail-
la, miten hyvin Ilmatieteen laitos 
on, ehkäpä globaalin tiede- ja tut-
kimusyhteisön vuorovaikutuksella, 
puutteellisessa pystynyt jatkuvasti 
keskittymään ja keskittämään olen-
naiseen. Se tuottaa tuota mitä rele-
vanteinta tutkimustietoa, myös pää-
töksentekoon, se pystyy tätä tietoa 
myös välittämään. Ilmatieteen lai-
tos toimii itsenäisen ja riippumat-
toman niin perus- kuin soveltavan 
tutkimuksen tärkeänä organisaatio-
na. Sen tutkimustoiminta kumpuaa 
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modernilla tavalla tieteen luovutta-
mattomista ja tinkimättömistä peri-
aatteista. Samalla arvioin, että tie-
toa on saatava vielä tehokkaammin 
yleiseen tietoisuuteen ja tajuntaan, 
jotta asioiden ja tutkimustulosten 
strategisuus ymmärrettäisiin

En halua, että Ilmatieteen lai tok-
sella ylpistytään, mitä en kyllä epäi-
le, vaan ennemminkin otetaan nöy-

ränä vastaan se haaste, mitä mer-
kitsee olla globaalissa kontekstis-
sa erittäin keskeinen toimija fataa-
lin tärkeällä tulevaisuuden alalla. 
Mitä merkitsee, että voi ja pystyy 
tuottamaan tarvittavan kriittisen 
tutkimustiedon myös päätöksente-
koon ja samalla vaikutta maan glo-
baa liin yhteistyöhön ja glo baaliin 
yhteisöön niiden asioiden merki-

Liikenne- ja 

viestintäministeri Leena 

Luhtanen Ilmatieteen 

laitoksen sääpalveluun 

tutustumassa 7.8.2003. 

Henkilöt vasemmalta 

oikealle: Reija Ruuhela, 

Leena Luhtanen, Perttu 

Puro (LVM) ja Petteri Taalas.
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tyksien kautta, jotka tulevaisuuden kannalta ovat 
niin sivuuttamattomia.

Tutkimuksen ohjaus ministeriön kannalta mer-
kitsee resurssien ohjaamista, pitkäjänteisen stra-
tegisen ajattelun vuorovaikutusta, vaikuttavuuden 
arviointia ja tilan antamista itsenäiselle kriittiselle 
tutkimustyölle, sen tuloksellisuudelle ja tulosten 
julkistamiselle keskeisiin strategisiin päätöksen-
tekomekanismeihin ja globaaliin vuorovaikutuk-
seen, kuten olen edellä todennut.

Ilmatieteen laitoksen kannalta tämä merkitsee 
antautumista syvälliseen tutkimustyöhön, sitoutu-
mista ja innovaatiota tieteellisten totuuksien äärel-
le ja vielä toistaen sen tiedon ja tutkimustulosten jul-
kaisutarvetta, jopa popularisointia, joka vastuullisel-
le tutkijalle ja tutkimuslaitokselle nousee vahvasta 
tulevaisuustietoisuudesta.

 Olen käyttänyt esimerkkinä tarkastelussa il-
mastotukimusta, ilmaston muutosta, siihen liitty-
viä fysikaalisia ja biologis-ekologisia näkökulmia. 
Tarkastelukulmani pätee myös muihin aivan kes-
keisiin tutkimusaloihin, avaruustutkimukseen, ilman 
puhtauteen, jokapäiväiseen sääpalveluun niin kansa-
laisille kuin elinkeinoelämällekin.

ILMATIEDE KANSALAISTEN ARJESSA

Samalla kun näen ilmatieteen merkityksen aivan 
kohtalonomaisen tärkeänä tulevaisuuskeskustelus-
sa, havahdun, kuinka syvälle joka päivään ilmatiede 

ulottuu. Se ulottuu todellakin joka päivään, kaikille, 
arkeen, pyhään ja juhlaan. Luonnontieteellisen ulot-
tuvuuden nostin esiin edellä ekologisina riskeinä. 
Lintutieteen harrastajana, ornitologina tiedän, että 
sää ja säätiede koskettaa mitä syvimmin tätä harras-
tusta, lintujen käyttäytymistä, pesintää, muuttoa etc. 
Ihmisten välisessä kommunikaatiossa tietysti puhu-
taan säästä, jos ei ole muuta small talk´ia käsillä, 
mutta ilmatieteen merkitys jokapäiväisessä uutisoin-
nissa on mitä hektisin frekvenssiltään. Seuraamme 
paitsi maailman hirmumyrskyt reaaliaikaisina, myös 
tutun mustikkametsän säätiedot voimme napata mil-
loin vain mobiilille. 

Muihin tieteisiin on laveat linkit ja vaikkei etsisi 
Myrsky -nimistä sävelrunoa tai Pastoraalisinfonian 
ukonilmoja, on musiikki täynnänsä säätieteen sävy-
jä, rytmejä ja tunnelmia. Maatalous- ja lentoliiken-
ne eivät tule toimeen ilman ilman haltijoiden tietoja. 
Hyvin pitkävaikutteiset muutokset liittyvät ajallise-
na tarkasteluna ja ulottuvuutena hyvin kauas. Onpa 
dramaattisilla säähän liittyvillä tapahtumilla jopa us-
konnollis-historiallista merkitystä. Ilmakehät ja ava-
ruus antavat tarkasteluun ulottuvuutta ja taasen ku-
vaamataiteessa sateet, sumut, pilvet, myrskyt, myös 
non-fi guratiivisina ja abstrakteina ja moderneita ovat 
osa ilmatieteen liittymäpintojen todellisuutta, puhu-
mattakaan runoudesta ja kirjallisuudesta. Kalevalan 
alkusointuiset nelipolvisen trokeen sääkuvaukset 
ovat nasevuudessaan täydellisiä. Uppoudumme ar-
jessamme syvälle ilmatieteeseen; samalla ilmatie-
de antaa meille paljon aivan keskeistä suhteellistet-
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tavaa maailmankuvaamme ja tulevaisuuden katsan-
toomme.

TULEVAISUUDEN NÄHDEN

Uuteen tutkimukseen, teknologiseen kehitykseen ja 
kansainvälisen yhteisön yhteiseen päätöksentekoon 
relevantin tutkimustiedon perusteella luottaen hah-
motan seuraavaa ohjausroolia ministeriölle
• ministeriö suuntaa tutkimuslaitoksen ohjauksen 

ylimmän johdon tasolla harjoitettavan tihenevän 
vuorovaikutuksen kautta hankkimaansa näke-
mykseen suurista strategisista kysymyksistä

• ministeriö keskittää ohjauksensa strategiseen ta-
voitteenasetantaan ja globaaliin näkökulmaan

• yhdessä tutkimuslaitoksen kanssa ministeriö ot-
taa vastuun siitä, että tutkimustoiminnan relevant-
ti tieto tavoittaa päätöksentekijät niin kansallisesti 
kuin kansainvälisesti

• ministeriö varmistaa riittävät taloudelliset resurs-
sit kaikkeen siihen tutkimustoimintaan, joka glo-
baalin merkityksensä vuoksi on tulevaisuuteen 
nähden keskeisintä 

• ministeriö myös omassa toiminnassaan jatkuvasti 
priorisoi tutkimuksen tarpeet ja merkityksen vas-
tuualueellaan niin kotimaisesti kuin kansainväli-
sesti

• ministeriö toimii osana kansainvälistä yhteistyö-
tä noiden edellä esitettyjen globaalien ongelmien 
ratkaisemiseksi 

Liikenne- ja 

viestintäministeriön 

toimitalo Eteläesplanadilla, 

jota sen aiemman käytön 

vuoksi kutsutaan vieläkin 

”kouluhalituksen taloksi”. 

Vuonna 1908 valmistuneen 

rakennuksen on suunnitellut 

arkkitehti Lars Sonck. 

Graniittirakennus, jossa on 

sekä jugendin että klassismin 

piirteitä, on arkkitehtonisesti 

ja kulttuurihistoriallisesti 

erittäin arvokas. (Kuva: LVM)
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ILMATIETEEN LAITOS

• vastuullisesti ja sitoutuneesti, parhaan tieteelli-
seen ja tutkimukselliseen ambitioon tukeutuen 
osana kansainvälistä tutkimusyhteisöä keskittyy 
tärkeisiin ja tulevaisuuden kannalta keskeisiin pe-
rus- ja soveltavan tutkimuksen alueisiin, joihin 
sillä on erityistä osaamista ja näkemystä

• puutteellisestikin resurssoituna pyrkii kaikissa 
olosuhteissa takaamaan keskeisen tutkimuksen 
riittävän fokuksen ja tieteellisen tulevaisuusvas-
tuun

• viestittää niin tiedeyhteisöön kuin kotimaiseen ja 
kansainväliseen päätöksentekoon ajankohtaisesti 
ja vastuullisesti globaalin tutkimuksen relevantit 
viestit 

• tuottaa ministeriön strategista toiminta varten tar-
peellista ajankohtaista tietoa ja näkemystä

• valmistautuu myös tutkimuskenttänsä laajene-
miseen, kun tutkimustoimintaa ja sen resursseja 
koko hallinnonalan tutkimustoiminnan kokonai-
suutta arvioitaessa uudistetaan

Palaan siihen, mistä lähdin. Pystyykö kansainväli-
nen yhteisö – tietoyhteiskunta, kansainvälisen tie-
deyhteisön viestin perusteella luomaan kestävän ke-
hityksen toimintaohjelman? Vastaus ratkaisee sen, 
nouseeko maailman ilmakehän lämpötila jo lyhyel-
lä aikavälillä tavalla, jonka fysikaaliset ja ekologiset 
vaikutukset synnyttävät ketjureaktioita, joita emme 
voi emme voi ennakoida emmekä niiden käynnis-

tyttyä enää hallita ja kohtaammeko ehkä vastaavat 
seuraukset kuin suuret liskot – maailman ajassa mi-
taten tässä aivan hiljan. Haluan olla niiden joukossa, 
jotka priorisoivat strategista, ekologista, vastuullista 
ilmatieteellistä tutkimustietoa ja globaalia päätök-
sentekoa sekä modernia teknologiaa hyödyntävää 
ja kehittävää ratkaisua yhtä lailla sivilisaation kuin 
ekosysteemin tulevaisuuden turvaamiseksi. Onko 
siihen vaihtoehtoa?



88

Helsingin yliopisto 

otti vuonna 2004 

neljällä kampus-

alueellaan käyttöön 

oman lippunsa. 

Kumpulan kampuksella 

yliopiston lippu 

nostettiin salkoon 

yliopiston lukukauden 

avajaispäivänä 10. 

syyskuuta. Kuva: Veikko 

Somerpuro/Helsingin 

yliopisto



K U M P U L A A N  M U O D O S T U M A S S A  M E R K I T T Ä V Ä  

T I E D E K E S K I T T Y M Ä

Kari Suokko

   elsingin yliopiston lähivuosien tavoitteena on vakiinnuttaa asemansa eurooppalaisena tutkimuksen huip-
   puyliopistona. Tämä edellyttää jatkuvaa opetuksen ja tutkimuksen laadun tason seurantaa. Seuraavan ker-
ran yliopistollista tutkimusta arvioidaan perusteellisesti vuonna 2005. Arviointi on laaja ja tapahtuu kansainvälisin 
voimin. Tuloksia hyödynnetään yliopistollisen tutkimuksen edelleen kehittämisessä. Arvioinnin tulokset tulevat 
vaikuttamaan myös tutkimusvarojen jakoon.

Yliopiston jatkuva itsearviointi ja ulkopuolisten suorittama arviointi sen toiminnan eri sektoreilla on vaikutta-
nut viime vuosina muun muassa erilaisiin hallinnollisiin uudelleenjärjestelyihin. Yliopisto on esimerkiksi laajen-
tumisensa myötä järjestelmällisesti keskittänyt toimintaansa neljälle eri kampukselle eli keskustaan, Meilahteen, 
Kumpulaan ja Viikkiin. Työ jatkuu vielä, mutta Kumpulan kampus on jo viimeistelyä vailla valmis. 

Kumpulassa, korkealla vehreällä Kumpulanmäellä, vain muutaman kilometrin päässä kaupungin ydinkes-
kustasta, sijaitsee yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tiedekunnan laitosrakennukset ovat 
nousseet mäelle pääosin viimeisen kymmenen vuoden aikana, joten kampus on ilmeeltään hyvin nuorekas ja 
moderni. Tiedekunnan tieteenalat ovat toki pääosin niitä yliopiston ensimmäisiä.

Vuonna 2004 matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kokoonpano muuttui oleellisesti, kun yliopis-
to kasvatti tiedekuntiensa määrän yhteentoista perustamalla farmasian tiedekunnan ja biotieteellisen tiedekun-
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nan. Entinen matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta jakautui kolmeen osaan, ja nykyisen matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan laitokset, fysikaalisten tieteiden laitos, geologian laitos, kemian laitos, maan-
tieteen laitos, matematiikan ja tilastotieteen laitos, tietojenkäsittelytieteen laitos sekä tähtitieteen laitos. Kaikki 
mainitut laitokset kuuluvat maamme luonnontieteellisen tutkimuksen ja opetuksen eturiviin. Jakautumisensa 
jälkeenkin tiedekunta kuuluu Helsingin yliopiston suurimpien tiedekuntien joukkoon, ja on esimerkiksi sekä 
opiskelijoiden että henkilöstön määrällä mitattuna yliopiston toiseksi suurin.

Kampukselle on suunnitelmallisesti sijoitettu ns. eksaktit tieteet tähtitiedettä lukuun ottamatta. Näiden li-
säksi kampuksella toimii joukko tutkimukseen keskittyviä yksiköitä kuten seismologian laitos, The Helsinki 
Institute of Physics (HIP, yhteislaitos Teknillisen korkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa) ja The 
Helsinki Institute for Information Technology -tutkimuslaitoksen perustutkimusyksikkö (HIIT, yhteislai-
tos Teknillisen korkeakoulun kanssa) sekä VERIFIN (Finnish Institute for Verifi cation of the Chemical 
Weapons). Uusin tulokas on kansainvälinen projektitoimisto ILEAPS (Integrated Land Ecosystem – 
Atmosphere Processes Study).

 Kumpulassa sijaitsee jo nyt melkoinen määrä laitoksia, jotka tekevät hyvin tasokasta tutkimusta. 
Kansainvälisten paneelien suorittamassa yliopiston tutkimuksen arvioinnissa vuonna 1999 silloinen mate-
maattis-luonnontieteellinen tiedekunta sai asteikolla 1-7 yliopiston tiedekunnista toiseksi korkeimman ar-
vosanan 5,7. Kumpulaan sijoittuneista laitoksista korkeimman mahdollisen arvosanan 7 saivat geofysiikka 
(kuuluu nykyisin fysikaalisten tieteiden laitokseen), matematiikka, meteorologia (kuuluu nykyisin fysikaa-
listen tieteiden laitokseen) ja tietojenkäsittelytiede. Suuret fysiikan ja kemian laitokset saivat arvosanan 6.

Ilmatieteen laitoksen sijoittumista Kumpulaan voi tervehtiä vain ilolla. Sen muutto yhdessä Merentut-
kimuslaitoksen kanssa yliopiston välittömään läheisyyteen tulee merkittävästi vankistamaan alueen erityisluon-
netta. Samanaikaisesti kun Kumpula on yliopiston hyvin kompakti kampusalue, se on nyt myös jotakin paljon 
enemmän. Kumpula on maamme oloissa johtava luonnontieteellisen osaamisen keskittymä, jossa on erinomaiset 
mahdollisuudet toimia synergisesti yli laitos- ja oppiainerajojen. 

Kun Ilmatieteen laitos, sen tutkijat ja heidän työnsä, muuttaa aivan yliopiston tuntumaan, sen nykyinen hen-
kilökunta palaa samalla ikään kuin tutkimuslaitoksensa alkulähteille. 

J. J. Nervander, Helsingin yliopiston fysiikan professori oli kovin ponnisteluin ollut perustamassa magneettista 
observatoriota yliopistoon vuonna 1838. Tuo monista muista sen aikaisista laitoksista poiketen laajasti kansainvä-
listä tutkimusyhteistyötä tehnyt tieteellinen tutkimuslaitos palveli etsien vastauksia ajan tieteellisesti mielenkiin-
toisiin kysymyksiin. Kun toiminnan painopiste vaihtui, muutettiin laitos meteorologian päälaitokseksi. Ja edel-
leen, kun tehtävät yhteiskunnan asettamien vaatimusten mukaan muuttuivat, syntyi Ilmatieteen laitos.
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Tutkimustoiminta maassamme heijastaa luonnollisesti edelleenkin ympäristössämme tapahtuvia muutok-
sia. Erilaisia odotuksia ja paineita tulee niin yhteiskunnan taholta kuin ympäristöstämme ihan konkreettisesti-
kin. Ilmatieteen laitoksessa ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus tukevat toisi-
aan. Yliopistollinen tutkimus on pitkälti perustutkimusta, jota Ilmatieteen laitoksen tutkijat voivat soveltaa sel-
vitellessään ympäristömme nykytilaa ja pyrkiessään ennakoimaan tulevaisuudessa odotettavissa olevia muu-
toksia avaruudessa, ilmakehässä, maassa tai merellä. 

SYNERGIAEDUT OVAT ILMEISET JA YHTEISET

Tutkimukselliset virikkeet kulkevat luonnollisesti kahteen suuntaan. Helsingin yliopisto on tässä tietysti myös 
saava osapuoli. Yliopisto on koko ajan pitänyt tärkeänä riittävän suuren tiedeyhteisön syntymistä Kumpulaan, 
jolloin suuruuden ekonomia toimii positiivisesti, ja fyysisestä läheisyydestä johtuen saadaan aikaan toimin-
nallisia etuja ja kustannussäästöjä. Kumpulaan on nyt muodostunut tiedeyhteisöksi riittävän kokoinen mas-
sa. Liikenne- ja viestintäministeriön päätöstä Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen sijoittamisesta 
kampukselle lähelle yliopistoa synergiaetujen saavuttamiseksi voi pitää kaukokatseisena ja viisaana. 

Kumpulanmäellä toimivat luonnontieteelliset laitokset tarvitsevat suurehkoja tutkimuslaitteita. Kallis lai-
tekanta saadaan tehokkaampaan käyttöön, kun useammat tutkijat voivat niitä käyttää. Riittävän suuri käyt-
täjäjoukko on myös omiaan turvaamaan laitteistojen vaatiman erityisosaamisen ja tiedon siirtämisessä käyt-
täjäketjussa. Myös teknisen kehityksen seuraaminen ja uushankinnat voidaan paremmin hoitaa suuremmis-
sa kokonaisuuksissa.

Hyvän esimerkin laitteistojen yhteiskäytöstä antaa yliopiston kiihdytinlaboratorion viereen pystytetty 
kymmeniä metrejä korkea ilmakehän tutkimista varten pystytetty mittausmasto ja siihen liittyvä kenttämit-
tausasema. Mittausaseman toimintaan osallistuvat yliopiston fysikaalisten tieteiden laitos, kemian laitos ja 
metsäekologian laitos, sekä Ilmatieteen laitos. Yhteisenä tieteellisenä tavoitteena on muun muassa tutkia il-
makehän hiukkasten dynamiikkaa, ilmakemiaa, kaupunkimeteorologiaa ja mikrometeorologiaa sekä ilman 
saasteiden terveysvaikutuksia. Tämä kaupunkiympäristön tutkimushanke on kansainvälinen, monitieteelli-
nen ja myös taloudellisesti mittava. 

On siis hyvin helppo nähdä synergiaetuja siinä, että Ilmatieteen laitos ja yliopisto nyt työskentelevät fyysi-
sestikin rinnakkain, saman Erik Palménin aukion laidalla. Yleisten etujen ohella voi vielä nostaa esiin erityi-
sesti seuraavanlaiset näkökohdat:



92

Kumpulanmäellä kohoava 

säätutka toimii myös 
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säätutkaa kehittivät 

yhteistyössä Helsingin 
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• Kumpulan kampus on vuonna 2005 merkittävin tieteellisen laskennan käyttäjäkeskittymä Suomessa. Val-
misteilla onkin yhteinen tieteellisen laskennan strategia Kumpulan kampukselle vuosille 2005–2010. 
Kampuksella harjoitettavan tutkimus-, opetus- ja palvelutoiminnan kannalta on välttämätöntä suunnitella ja 
järjestää tarvittava laskenta siten, että saavutetaan mahdollisimman suuret toiminnalliset ja taloudelliset sy-
nergiaedut nopeasti kasvavien tieteellisen laskennan tarpeiden tyydyttämisessä. Käytännössä uuden suku-
polven tiedonsiirto edellyttää huippunopeaa kampusverkkoa ja mittavaa laskentatehoa sekä konekapasiteet-
tia. Jo tiedon varastoinnin kustannukset tulevat tulevaisuudessa vaatimaan resursseja, joista yksittäiset lai-
tokset eivät enää selviytyisi.

• Perinteisen, supertietokoneisiin perustuvan tieteellisen laskennan lisäksi alueeseen kuuluu uutena merkittä-
vänä tietoteknisenä innovaationa hajautettu, niin sanottu hilalaskenta. Tästä esimerkkinä mainittakoon yleis-
eurooppalaista hiukkastutkimusta palveleva verkkohanke DataGRID. Laskennallista tiedettä kehittävät tai 
hyödyntävät erityisesti fysikaalisten tieteiden laitos, kemian laitos, Ilmatieteen laitos, sekä tutkimuslaitokset 
HIP ja Merentutkimuslaitos. Laitokset tarvitsevat datavarastoja ja GRID-verkkopalveluja erityisesti hiuk-
kasfysiikan ja ilmakehämallien tutkimukseen, Ilmatieteen laitoksen sääennustusten ajamiseen, ilmastomal-
linnukseen ja kaukokartoitukseen liittyviin arkistoihin.

• Luonnontieteelliset alat operoivat paljon tietokoneilla mutta tarvitsevat myös laboratorioita, joiden yl-
läpito kaikkine moderneine laitteineen on kallista. Kalliin laitekannan kunnossapito puolestaan taas 
edellyttää asiantuntevaa teknistä henkilöstöä. Tämä kaikki vaatii runsaasti resursseja, joiden saamises-
ta yhteisvoimin selvitään paremmin.

• Kumpulanmäellä on esimerkiksi suuri määrä luentosaleja, seminaarihuoneita ja atk-luokkia ja muita tilo-
ja, joissa on mahdollisuus järjestää vaativia kansainvälisiä seminaareja tai erilaisia koulutustilaisuuksia. On 
hyvä, jos tätä yhteistä tilaa käytetään tehokkaasti.

• Yliopistolla ja Helsingin kaupungilla on yhteinen neuvottelukunta, jossa monet suuret yhteisiä intressejä kos-
kettavat asiat ohjeistetaan. Yliopiston kampusten rakentuminen, kaavoitus, liikennejärjestelyt ja muu vastaava 
ovat asioita, joita neuvottelukunnassa käsitellään. Yliopisto onkin todennut, että ilman Helsingin kaupungin tu-
kea ja hyviä suhteita yliopiston laajamittainen kampusrakentaminen ei olisi ollut mahdollista. Kaupungin tuki 
on toki käsittänyt myös esimerkiksi Kumpulaan muuttaneet yliopiston ulkopuoliset laitokset.

• Kumpulan kampus on noin 1500 työntekijän ja 6000 opiskelijan työyhteisö, jolla luonnollisesti on erilaisia toi-
veita ja tarpeita. Riittävä laitoskokonaisuus on antanut mahdollisuuden perustaa alueelle melko monipuoliset 
ateriointipalvelut, joita sekä henkilökunta että opiskelijat voivat käyttää. Kumpulassa toimii myös yliopiston 
ylläpitämä liikuntakeskus, joka on tarkoitettu muillekin kuin yliopistolaisille. Sen palveluja käyttävät muun 
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muassa Kumpulan kaupunginosa-alueen asukkaat ja heidän yhdistyksensä. Tiedekirjasto on kaikkien käytössä 
ja Kumpulassa palvelee myös työterveysasema. Alueella on myös opiskelija-asuntola, jonka viereen ollaan ra-
kentamassa taloa, johon tulee työsuhdeasuntoja henkilöstölle.

• Hyvinkin erilaisissa asioissa voi olla suurta hyötyä siitä, että asioita tehdään yhdessä.

LUONNONTIETEIDEN KESKITTYMÄ ON 
KUMPULASSA TIIVIS

Valtion tutkimuslaitosten sijoittuminen Kumpulaan merkitsee siis kaikkia osapuolia hyödyttävän ja maas-
samme ainutlaatuisen luonnontiedekeskittymän syntymistä pääkaupungin keskustan tuntumaan. Esimerkiksi 
Suomen suurin avaruustutkimuksen keskittymä on nyt syntymässä sinne.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on yhdeksi strategiseksi tutkimusalueeksi tällä hetkellä 
nimetty muun muassa avaruustutkimus, joka on viime vuosina laajentunut merkittävästi, ja jolle Kumpulan 
kampus monitieteisenä ja muita yksiköitä (erityisesti tällöin Ilmatieteen laitoksen) käsittävänä osaamiskeski-
ttymänä luo poikkeuksellisen hyvät puitteet. Avaruustutkimukseen osallistuvat yliopistosta fysikaalisten tie-
teiden laitos, tähtitieteen laitos ja HIP-tutkimuslaitos. Yhteisenä tavoitteena on avaruustutkimuksen ja koulu-
tuksen kehittäminen osana kansallista avaruustutkimuksen kehittämistä. Noin kaksi kolmasosaa maamme ava-
ruustutkimustoiminnasta on keskittynyt pääkaupunkiseudulle eli Helsingin yliopistoon, Ilmatieteen laitokseen 
ja Teknilliseen korkeakouluun. 

Toinen yhteinen ja merkittävä tutkimusalue Kumpulassa on ympäristön perustutkimus. Siinä fysikaalis-
ten tieteiden laitos, kemian laitos ja maantieteen laitos tekevät monitieteistä ympäristön tilan ja sen kehittymi-
sen perustutkimusta, jossa soveltavina yhteistyökumppaneina ovat Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos. 
Tutkimusalueeseen kuuluvat erityisesti ilmakehän tutkimus, Itämeren tutkimus sekä ympäristön ja luonnonva-
rojen tutkimus.

Kampukselle on myös syntymässä geotieteiden keskittymä, kun kaupungissa hajallaan toimineet alan yksi-
köt nyt pääsevät yhdessä suunnittelemaan toimintaansa. Tutkimusklusterissa ovat mukana yliopiston fysikaa-
listen tieteiden laitoksesta geofysiikan osasto ja meteorologia ilmakehätieteiden osastosta, seismologian laitos, 
geologian laitos, maantieteen laitoksesta luonnonmaantiede ja geoinformatiikka sekä Luonnontieteellisen kes-
kusmuseon ajoituslaboratorio, Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos. Aiemminkin yhteistyötä muun muas-
sa kenttämittauksissa, opinnäytteiden osalta ja laboratoriolaitehankinnoissa vakituisesti tehneet tahot katsovat, 
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että Kumpulan geotieteellisten laitosten yhteistyön voidaan odottaa vahvistavan alan asemaa myös laajemmin 
suomalaisessa tiedekentässä. 

TIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA TEKEVÄT IHMISET

Olen tässä pitkään pohdiskellut yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen välistä yhteistyötä lähinnä ehkä hallinnon ja 
laitostason näkökulmasta. Vaikka hallinnollisilla ratkaisuilla on merkitystä taatessaan tutkijoiden työlle puit-
teet, unohtaa ei kuitenkaan pidä, että tiedettä eteenpäin vievät ihmiset, etevät tutkijat, jotka kenties synnyttävät 
ympärilleen ryhmän, joka parhaimmillaan saa kansallisen tai vaikkapa pohjoismaisen tutkimuksen huippuyk-
sikköstatuksen, niin kuin monitieteinen Kumpulasta käsin johdettava huippuyksikkö Ilmakehän koostumuksen 
ja ilmaston muutoksen fysiikka, kemia ja biologia. Siihen kuuluu tutkijoita Helsingin yliopistosta, Ilmatieteen 
laitoksesta ja Kuopion yliopistosta, ja se tekee laajasti kansainvälistä yhteistyötä. Intohimoiset aiheestaan kiin-
nostuneet tiedemiehet vievät tiedettä uusiin ehkä ennalta arvaamattomiin hyviin lopputuloksiin. Samoin kuin 
J. J. Nervander, joka lopulta sai aikaan että magneettinen observatorio perustettiin.

Yksittäisen tutkijan mahdollisuus löytää mielenkiintoisia ja haastavia kumppaneita helpottuu nyt Kumpulassa, 
kun vierekkäin ollaan, ja jokapäiväisissä tilanteissa yhteisiä asioita hoidetaan. Aiemminkin on toki yhteistyötä 
tehty. Vuosien mittaan yhteistyö on saanut erilaisia muotoja, se on ollut virallisempaa tai epävirallisempaa eri ti-
lanteisiin liittyvää yhteistyötä. Vakiintunut muoto on esimerkiksi yhteistyö opinnäytteiden, gradujen ja väitöskir-
jatöiden, ohjaus- ja tarkastusprosesseissa.

Uudenlainen yhteistyön muoto on Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteiset professuurit. Jo use-
an vuoden ajan on Ilmatieteen laitoksella ja fysikaalisten tieteiden laitoksella ollut yhteinen avaruusfysiikan 
professuuri, jonka aikaan saamisessa minulla oli oma vähäinen osuus ollessani vielä Ilmatieteen laitoksen hal-
lintopäällikkönä. Vuonna 2004 Kumpula sai Euroopan unionin rahoituksella Maria Curie-professuurin meteo-
rologian alalle. Sekin on Ilmatieteen laitoksen ja fysikaalisten tieteiden laitoksen yhteinen. 

Kolmas, vielä työn alla oleva yhteisprofessuuri liittyy niin ikään meteorologiaan. Erityisesti ilmakehän kau-
komittausmenetelmien voimakas kehitys on asettanut yliopistotasoiselle opetukselle ja tutkimukselle uusia vaa-
timuksia. Niinpä yliopiston fysikaalisten tieteiden laitos on Ilmatieteen laitoksen ja Vaisala Oyj:n kanssa perus-
tamassa yhteistä professuuria kokeellisen meteorologian opetuksen, tutkimuksen ja teknologian kehittämiseksi. 
Näin menetellään koska suomalaisessa yhteiskunnassa tiedostetaan tutkimuslaitosten ja yliopistojen osaamispää-
oman merkitys yritysten menestymisen kannalta. Nykyisin valtio suorastaan edellyttää yliopistoilta ja tutkimus-
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laitoksilta suomalaisen yritystoiminnan tarpeiden huomioimista niin tutkimuksessa kuin opetuksessakin.
Elokuussa 2005 voimaantuleva uusi yliopistolaki onkin asettanut yliopistolle perinteisen opetuksen ja tut-

kimuksen rinnalle uuden tehtävän: yliopiston tulee olla vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Edellä mai-
nitut yhteisprofessuurit olkoot esimerkkeinä tällaisesta toiminnasta, jossa yliopisto pyrkii vuoropuheluun ym-
päristönsä kanssa.

Jonkinmoiset raamit vastaavanlaiselle vuoropuhelulle antaa Kumpulan kampuksen neuvottelukunta, joka 
aloitti toimintansa vuonna 2004. Tämän yhteistyöelimen muodostavat matemaattis-luonnontieteellinen tie-
dekunta, sen laitokset, Kumpulassa toimivat erilliset laitokset, Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos. 
Neuvottelukunnan avulla hyödynnetään Kumpulan kampuksen laaja-alaista osaamista sen yhteiskunnallisen 
näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa lähivuosina muun muassa kampuk-
sen yhteisiä luentosarjoja, yhteisiä tiedotusprojekteja ja uudenlaisten yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista 
suhteessa Arabianrantaan, jota parhaillaan rakennetaan koulutus-, tutkimus- ja teollisuuskäyttöön.
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Merentutkimusalus Aranda Grönlannin ja huippuvuorten välisessä 

Framsalmessa keväällä 2003. Jääkarhun tassunjälkiä (Kuva: Henry Söderman).  

Oikealla jääkarhu auttaa Arandaa jäistä (Kuva: Patrick Eriksson).



S

M E R E N T U T K I M U K S E N  P I T K Ä  M A R S S I  

Pentti Mälkki

SUOMEN TIEDESEURAN AIKA

  uomalaisen maatalousyhteiskunnan tiede alkoi kiinnostua merestä vakavasti vasta hyödyn aika-
  kaudella. Maan paljastuminen vanhasta merenpohjasta askarrutti. Ruotsalainen astronomi ja fyysikko 
Anders Celsius esitti vielä 1730-luvulla, että Itämeren vedenpinta laskee, hänen arvionsa oli 1,3 metriä sadas-
sa vuodessa. Turun Akatemian professori Jakob Gadolin mittasi 1750 Turun linnan muurin korkeuden meren-
pinnasta ja päätteli, että Celsiuksen arvio ei voi pitää paikkaansa. Systemaattisen tutkimuksen aloitti Turun 
Akatemian professori Gustav Hällström. Hänen laskelmansa – Gadolinin esimerkkiä noudattaen Turun linnan 
rantaviivan siirtymästä pääteltynä – antoi tulokseksi maan kohoamisen 57 cm vuosisadassa. Arvio on ylälikiar-
vo, mutta havaintoaineiston puutteellisuus huomioonottaen hämmästyttävän oikea. Hällström arvioi, että maan 
kohoaminen on erilaista eri puolilla Itämerta. Hän esitti laajan havaintoverkon perustamista.

Kun Suomen Tiedeseura oli perustettu 1838, Hällström organisoi säännöllisten vedenkorkeushavaintojen teon. 
Hän myös analysoi Itämeren ja Välimeren vedenkorkeusvaihteluja ja päätteli, että nämä meret ovat liian pieniä 
voimakkaan vuoroveden syntymiseksi, ja että vedenkorkeuden muutokset aiheutuvat ennen kaikkea ilmanpai-
neen vaihtelusta.

Hällströmin käynnistämät vedenkorkeushavainnot jatkuivat vain lyhyen ajan. Tiedeseura päätti aloittaa 
klimatologiset havainnot vuonna 1846, ja samalla alettiin myös seurata uudelleen vedenkorkeuksia kah-
della mittauspisteellä. Vuonna 1852 Ruotsin Kuninkaallinen Tiedeakatemia teki aloitteen Itämeren ve-
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denkorkeuksien havainnoinnista. 
Tiedeseura sai havaintojen teki-
jäksi Luotsi- ja majakkalaitoksen 
asemia, seura huolehti havainto-
välineistä ja havaintopalkkiois-
ta. Toiminta aloitettiin seitsemäl-
lä luotsiasemalla ja se laajeni vä-
hitellen kaikille luotsiasemille. 
Havainnot tehtiin kahdesti päiväs-
sä. Vähitellen luotsiasemat ryh-
tyivät tekemään myös säähavain-
toja. Tiedeseuran pysyvän sihtee-
rin, professori Lorenz Lindelöfi n 
aloitteesta Tiedeseuraan perus-
tettiin vuonna 1868 ”fysikaali-
nen komitea”, jonka tehtävänä oli 
hoitaa ilmasto-, sää- ja vedenkor-
keushavaintojen käytännön ky-
symyksiä. Tämä komitea, jon-
ka nimi myöhemmin muutettiin 
Meteorologiseksi valiokunnaksi 
toimi aluksi fysiikan professori 
Adolf Mobergin johdolla.

Vedenkorkeuksien havainto-
toiminnan järjestäminen oli en-
nen kaikkea yhden miehen, luot-
si- ja majakkalaitoksen apu lais-
päällikön, majuri J. Albin Stjern-
creutzin an sio ta. Stjerncreutz 
oli kiin nostunut Itä meres tä, sen 
vir tauk sista, veden vaih dosta ja 

Merentutkimusalus Arandan esi-isä 

”Nautilus” 1900-luvun alusta.
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Merentutkimusalus Aranda 

Etelämantereen Weddelin 

merellä vuonna 1989.

haihdunnasta. Hänen kirjoituksensa saivat useat 
tutkijat kiinnittämään huomionsa vedenkorkeus-
vaihteluihin ja maankohoamiseen. Ennen kaik-
kea säännöllinen havaintotoiminta, joka vakiin-
tui Tiedeseuran työn osaksi, varmisti seuran geo-
fysikaalista suuntautumista vielä silloinkin, kun 
Luotsi- ja majakkalaitos oli liitetty osaksi Venäjän 
Amiraliteetin hallintoa.

Klimatologisten havaintojen yhteydessä alet-
tiin merkitä muistiin havaintoja jäistä – pääasias-
sa jäätymisestä ja jäänlähdöstä. Varsinaisesta tut-
kimuksesta ei kuitenkaan vielä silloin ollut kysy-
mys. Kovat jäätalvet, ennen kaikkea talvi 1870/71, 
aikaansaivat jäänmurtajien rakentamisen suunnit-
telun Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. 
Vuonna 1887 Bogskärin entinen majakkamestari, 
kapteeni D. J. Sjöstrand teki Senaatille aloitteen 
jäätutkimusten käynnistämisestä. Senaatti pyysi 
lausuntoa Luotsi- ja majakkalaitokselta ja Suomen 
Tiedeseuralta. Yhteisessä lausunnossaan nämä esit-
tivät varsin laajan havainto- ja tiedotusverkon pe-
rustamista. Valmisteluryhmä esitti erillisen meri-
meteorologisen toimiston perustamista. Seuraavien 
vuosien kovien jäätalvien vuoksi v. 1895 asetet-
tiin komitea suunnittelemaan talvimerenkulun tur-
vaamista. Se kannatti aikaisempaa esitystä erityi-
sen merimeteorologisen toimiston perustamisesta 
Tiedeseuran Ilmatieteelliseen päälaitokseen. Kun 
vuonna 1898 aloitettiin Tiedeseuran muu laajamit-
taisempi merentutkimustoiminta, jäähavainnot ja -
tutkimukset päätettiin liittää sen osaksi.

Itämeren kemialliset ja fysikaaliset tutkimuk-
set aloitti v. 1868 ruotsalainen kemian professo-
ri Fredrik Ekman. Hänen johdollaan tehtiin en-
simmäinen koko Itämeren kattava mittausmatka 
v. 1877. Kymmenen vuotta myöhemmin tri Oscar 
Nordqvist, joka oli aikaisemmin osallistunut A. E. 
Nordenskiöldin Koillisväyläretkikuntaan, organisoi 
ensimmäisen suomalaisen tutkimusmatkan Turusta 
Ahvenanmaan ympäri ja sieltä rannikkoa pohjoiseen 
aina Tornioon asti. Matkan tulosten perusteella sel-
vitettiin mm. se, miksi vesimassan kesäinen minimi-
lämpötila Itämeressä havaitaan välivedessä. Sen ai-
heuttaa meriveden tiheysjakauman voimakas riippu-
vuus sekä lämpötilasta että suolaisuudesta.
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Vuonna 1895 pidettiin Lontoossa 6. kansainvälinen maantieteellinen kongressi. Siellä hyväksyttiin ruotsalai-
sen professori Otto Pettersonin aloitteesta päätöslauselma kansainvälisestä yhteistyöstä Atlantin, Pohjanmeren 
ja Itämeren tutkimiseksi. Konferenssiin osallistunut prof. Theodor Homén näki tässä mahdollisuuden ja al-
koi valmistella yhdessä Tiedeseuran meteorologisen toimikunnan muiden jäsenten kanssa suunnitelmaa osal-
listumiseksi tähän kansainvälisen yhteistyöhön. Vuoden 1898 kesällä Tukholmassa pidetyssä pohjoismaises-
sa kokouksessa sovittiin Itämeren säännöllisestä havaintotoiminnasta. Jo edellisenä vuonna senaatti oli pyy-
tänyt Luotsi- ja majakkalaitokselta ja Tiedeseuralta suunnitelmaa merentutkimusten tekemiseksi. Tukholman 
kokouksen tulos mahdollisti suunnitelman kytkemisen kansainväliseen yhteistyöhön, eikä sen toimeenpanos-
sa aikailtu. Tiedeseuran pyynnöstä senaatti myönsi rahat tutkimusmatkalle, joka toteutettiin elokuussa 1898. 
Matkan järjestäjät eivät odottaneet retkikunnalta vielä merkittäviä tuloksia, mutta se oli alku säännölliselle toi-
minnalle, joka jatkui aktiivisena seuraavien vuosien aikana. Samalla myös yhdistettiin ne kolme aikaisemmin 
erillistä havaintotoiminnan muotoa, joita Suomen Tiedeseura oli ylläpitänyt: vedenkorkeuden, jään ja merive-
den ominaisuuksien tutkimukset.

Vuonna 1899 pidettiin Tukholmassa kansainvälinen merentutkimuskonferenssi, jossa oli määrä sopia meren-
tutkimuksen yhteistyöstä. Suomea ei oltu kutsuttu mukaan, mutta Homén sai järjestettyä Tiedeseuralle kutsun kir-
jeellä, jonka seura lähetti konferenssin järjestäjille. Kirjeessä viitattiin aloitettuun, säännölliseksi tarkoitettuun tut-
kimustoimintaan Suomea ympäröivillä merialueilla. Konferenssin suositus oli, että Suomi järjestäisi kansainväli-
sen sopimuksen mukaisen havaintotoiminnan Pohjois-Itämerellä, Suomenlahdella ja Pohjanlahdella.

Neuvoteltuaan Ruotsin suurlähettilään kanssa Venäjän maatalousministeriö päätti perustaa vuoden 1900 
alussa erityisen merentutkimuskomitean. Ministeriö lähetti Suomen senaatille kirjeen, jossa se tiedusteli, ai-
koiko Suomi nimittää jäsenen komiteaan vai aikooko se toimia riippumattomasti. Senaatti tiedusteli asiaa 
Tiedeseuralta, joka suositteli itsenäistä toimintaa. Perusteluna tähän oli se, että Tukholman konferenssi oli 
esittänyt Suomelle eri tutkimusalueita kuin Venäjälle, jonka tehtäväalueiksi olivat tulleet keskeinen Itämeri ja 
Barentsin meri. Näin ollen osallistuminen Venäjän komitean toimintaan ei olisi tarpeellista.

Seuraavina vuosina Tiedeseura järjesti Senaatin myöntämän rahoituksen turvin säännöllisiä tutkimusmatko-
ja. Vuoden 1901 alussa kalastusten tarkastaja Oscar Nordqvist esitti tutkimusaluksen rakentamista ”kalastus-, 
hydrografi sia ja biologisia tutkimuksia varten”. Tiedeseura tuki aloitetta ja Senaatti myönsi rahat höyrylaivan 
rakentamiseen. Suomen ensimmäinen merentutkimusalus Nautilus valmistui v. 1903.

Vuonna 1901 pidettiin toinen kansainvälinen konferenssi Kristianiassa (nyk. Oslo). Siellä Venäjän edustaja 
esitti, että Suomen edustaja Nordqvist valittaisiin varapuheenjohtajistoon, koska maa osallistuu toimintaan omal-
la rahoituksellaan. Ehdotus hyväksyttiin. Vuotta myöhemmin pidettiin Kööpenhaminassa Kansainvälisen meren-



103

tutkimusneuvoston (ICES) perusta-
va kokous. Tässä kokouksessa oli 
määrä sitoutua pysyvään toimin-
taan, siksi asia vietiin Senaatin kä-
siteltäväksi. Senaatti myönsi huh-
tikuussa 1902 Tiedeseuralle mää-
rärahan pysyvän henkilökunnan 
palkkaamiseksi. Tiedeseura perus-
ti komission, jonka puheenjohta-
jana oli Meteorologisen valiokun-
nan puheenjohtaja, prof. Anders 
Donner, jäseninä kalastustentarkas-
taja, Meteorologisen päälaitoksen 
johtaja ja Tiedeseuran luonnonhis-
toriallisen osaston nimeämä henki-
lö. Työn johtoon nimettiin Theodor 
Hómen. Hänen avukseen palkattiin 
Donnerin kyvykäs assistentti, mais-
teri Rolf Witting ja eläintieteen do-
sentti Kaarlo Mainio Levander. 
Tilat kemian ja fysiikan laboratori-
oille hankittiin Konstantininkatu 8:
sta (nyk. Meritullinkatu 8).

Elokuun 2. päivänä 1902 ken-
raalikuvernöörin virasto antoi lu-
van osallistua Kansainvälisen me-
rentutkimusneuvoston toimintaan. 
Luvan allekirjoitti kenraalikuver-
nöörin poissaollessa hänen kanslia-
päällikkönsä, eversti Seyn. Suomi
voi nyt täysvaltaisesti osallistua 

Merentutkimuslaitoksen 

ensimmäinen johtaja 

Rolf Witting (1879–1944). Hän 

johti laitosta vuosina 1918–

1936. Myöhemmin Witting 

toimi Suomen ulkoministerinä 

sodan aikana (1940–1943).

Merentutkimusneuvoston kokouk-
seen. Osallistumisen valtiona val-
tioiden joukossa kyseenalaisti Ve-
näjän hallitus kirjeessään Tanskan 
ulkoministeriölle syksyllä 1909. 
Merentutkimusneuvosto käsitteli 
asiaa ja Venäjän edustaja teki vä-
litysehdotuksen, jota hänen halli-
tuksensa ei hyväksynyt. Vuoden 
1910 jälkeen suomalaiset tutkijat 
merkittiin Venäjän valtuuskunnan 
”asiantuntijoiksi”. Tilanne jatkui 
sellaisena 1. maailmansotaan asti.

Osallistuminen Kansainvälisen 
Merentutkimusneuvoston toi-
mintaan oli erittäin merkityksel-
linen tutkimuksen kehittymisel-
le. Ensimmäisessä kokouksessaan 
Neuvosto perusti kolme komiteaa, 
joista yhden puheenjohtajaksi nimi-
tettiin Nordqvist. Hän joutui kuiten-
kin jättämään tehtävät valtiollisten 
mielipiteittensä takia. Hänet erotet-
tiin v. 1902 ja karkoitettiin Ruotsiin 
v. 1904. Toinen Suomen delegaat-
ti Kansainvälisessä merentutkimus-
neuvostossa, Theodor Homén, joh-
ti merentutkimuksia 1904–1905 
Spalernajan vankilasta käsin samois-
ta syistä. Käytännön tutkimukses-
ta huolehtivat Witting ja Levander, 
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jotka organisoivat toiminnan ja sovelsivat kansainvälisessä yhteistyössä saamiaan tietoja tutkimuksiinsa. Erityisesti 
Witting oli fyysikkona innovatiivinen ja aktiivinen ja myös hyvä organisaattori. Homénin kausi tutkimusten johtaja-
na päättyi 1910, sen jälkeen päävastuu siirtyi Wittingille. Vuonna 1904 aloitettu julkaisusarja ”Finnländische hydro-
graphisch-biologische Untersuchungen” oli pääasiallinen tulosten julkaisukanava. Tämän lisäksi ICES:n ”Publications 
de Circonstance” toimi kansainvälisenä julkaisuväylänä. Tuona aikana myös havaintotoiminta laajeni käsittämään 
säännöllisten tutkimusmatkojen ohella jää-, virtaus-, lämpötila- ja suolaisuushavaintoja eri puolilla rannikkoa olevilla 
majakoilla, majakkalaivoilla, jäänmurtajilla ja matkustajalaivoilla. Säännöllisiä jatkuvia vedenkorkeushavaintoja teh-
tiin vuodesta 1887 alkaen Hangossa ja vuodesta 1904 alkaen Helsingissä sijaitsevilla mareografeilla. Säännöllinen, to-
siaikainen jäätilannekarttojen tuotanto aloitettiin keisarillisen laivaston vaatimuksesta helmikuussa 1915.

ITSENÄISYYDEN AIKA

Merentutkimuslaitos perustettiin 19.11.1918 Suomen Senaatin antamalla asetuksella ja se aloitti toimintansa seuraa-
van vuoden alussa. Asian valmisteli Senaatille Suomen Tiedeseuran nimittämä laaja valmistelukomitea. Laitokselle 
siirtyivät Tiedeseuran alaisuudessa toteutetut alan tutkimukset lukuunottamatta meribiologisia tutkimuksia, joita 
jatkettiin Tiedeseuran johdolla. Organisaation rungon oli laatinut Witting, joka nimitettiin laitoksen johtajaksi ilman 
hakumenettelyä. Tiedeseuran rahoituksella työskennellyt henkilöstö siirtyi Merentutkimuslaitoksen palvelukseen. 
Laitoksen johtoon osallistuivat Wittingin lisäksi kolmen osaston johtajat, talassologit, ja kaksi Suomen Tiedeseuran 
nimeämää henkilöä. Tämä säännös varmisti kiinteän yhteyden akateemiseen maailmaan. Havaintotoiminta oli tar-
peen organisoida uudelleen ja laajentaa kattamaan uuden valtion merialueet. Ensi vuosien aikana havaintoverkkoa 
täydennettiin ja perustettiin vedenkorkeushavaintojen tekemiseksi mareografi en verkko, joka toimii havaintojen 
runkona vielä nykyäänkin. Vuonna 1926 laitos siirtyi Konstantininkadulta Tähtitorninkatu 2:een, samaa taloon me-
renkulkuhallituksen kanssa.

Uuden, pienen laitoksen tehtäviin kuului vedenkorkeuksien havaintotyö ja -tutkimus, jääntutkimus ja jää-
palvelu sekä kemiallinen ja fysikaalinen merentutkimus. Organisoitu havaintotoiminta tuotti tietoja, joita lai-
toksen tutkijat käyttivät menestyksellisesti sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Laitos alkoi saada nimeä. 
Toiminta ei rajoittunut pelkästään Itämereen, vaan tutkijoiden kiinnostuksesta riippuen suuntautui myös muu-
alle. Talassologi Kurt Buch teki jo 1920-luvulla perustavaa laatua olevia tutkimuksia Atlantilla meren ja ilma-
kehän hiilidioksidivaihdosta, ja assistentti Erik Palmén teki merkittävien meritieteellisten julkaisujensa lisäksi 
väitöskirjan meteorologista ja jatkoi näitä tutkimuksia yhdessä norjalaisen Jakob Bjerknesin kanssa. Petsamon 
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tulo Suomen osaksi merkitsi myös 
Merentutkimuslaitoksen toimin-
nan laajenemista Barentsin me-
relle. Tämä rajoittui kuitenkin 
Liinahamarin vedenkorkeusha-
vaintojen tekoon ja saman sata-
man vuorovesianalyyseihin ja 
vuorovesitaulukoiden laatimi-
seen. Wittingin kaudella laitokses-
sa työskenteli tilapäisenä ja kau-
sityövoimana lahjakkaita nuoria 
tutkijoita, kuten Gustaf Järnefelt, 
Gustav Elfving ja Erkki Laurila.

Laitoksen asemasta ja organi-
saatiosta käytiin ajoittain keskus-
telua. Witting oli vuonna 1936 siir-
tynyt pysyvästi muihin tehtäviin. 
Seuraavana vuonna asetettiin komi-
tea selvittämään laitoksen lakkau-
tusta. Komitean mietinnöstä saa-
dut lausunnot olivat tätä toimen-
pidettä vastaan, joten siitä luovut-
tiin. Vuonna 1939 laitoksen johta-
jaksi valittiin viran hakijoista nuo-
rin, tri. Erik Palmén. Palménin teh-
täväksi jäi luotsata laitos vaikeiden 
sotavuosien lävitse. Suuri osa lai-
toksen henkilöstöstä oli rintamalla 
ja puolustusvoimat tarvitsivat sään-
nöllisesti meritietoa, erityisesti jää-
tilannetietoa. Lisäksi Palmén mää-

Merentutkimuslaitos mittaa 

vedenkorkeutta Suomen 

rannikolla kolmellatoista 

mittausasemalla 

eli mareografi lla. 

Suurin osa näistä asemista 

on toiminut 1920-

luvulta lähtien; vanhin 

– Hangon mareografi  

– jo yli sata vuotta. (Kuva: 

Merenkulkuhallitus)

rättiin oman toimensa ohella avus-
tamaan Ilmatieteellisen keskuslai-
toksen sääpalvelua. Palménin joh-
tajakausi jäi lyhyeksi. Hänet ni-
mitettiin Helsingin yliopiston pro-
fessoriksi vuonna 1947 ja vuot-
ta myöhemmin akateemikok-
si vasta perustettuun Suomen 
Akatemiaan. Laitoksen johtajak-
si tuli jääosaston johtaja Risto 
Jurva. Tutkimustyön lisäksi hä-
nen viimeiseksi merkittäväksi toi-
mintakentäkseen tuli Merentutki-
muslaitoksen kehittäminen toisen 
maailmansodan jälkeisissä oloissa.

Jurvan kauden pääsaavutuk-
sia oli lähes vuosikymmenen mit-
taisen kauden töiden julkisuuteen 
saattaminen ja uuden tukimus-
aluksen suunnittelu ja hankinta. 
Jurvan jälkeen laitosta johti pro-
fessori, myöhemmin akateemik-
ko Ilmo Hela. Helan kaudella lai-
toksen toiminta monipuolistui, 
laitos sai käyttöönsä uuden tutki-
musaluksen ja meribiologia pala-
si muun merentutkimuksen yhte-
yteen. Laitoksen toiminnat laaje-
nivat myös meriympäristön tutki-
muksiin, alusta pitäen yhteistyös-
sä maa- ja metsätalousministeriön 
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tutkimusyksiköiden kanssa. Vuonna 1964 julkistet-
tiin komiteamietintö, jossa esitettiin Valtion oseano-
logis- limnologisen tutkimuslaitoksen perustamista, 
ts. merentutkimuksen, sisävesien tutkimuksen ja ka-
lastustutkimuksen yhdistämistä. Tämä ehdotus rau-
keni lopullisesti kun kauppa- ja teollisuusministeriö 
asetti työryhmän valmistelemaan laitoksen toiminta-
rakenteen uudistamista vuonna 1971. Laitoksen hal-
linto uudistettiin vuonna 1972. Senkin jälkeen on 
tehty esityksiä suurista rakennemuutoksista, mutta 
ne eivät toteutuneet.

Vuoden 1972 hallintouudistuksen seuraukse-
na myös meribiologia, joka vuonna 1918 oli jää-
nyt Suomen Tiedeseuran alaisuuteen, tuli virallisesti 
osaksi Merentutkimuslaitoksen toimintaa. Tämä yh-
dessä Itämeren tilan jatkuvan huononemisen ja siitä 
seuranneen Itämeren suojelukomission perustami-
sen kanssa laajensi toimintakenttää. Helan seuraaja, 
ylijohtaja Aarno Voipio kehitti voimakkaasti ympä-
ristötutkimuksia laitoksessa. Itämeren tilan seuranta 
tuli hänen aikanaan laitoksen kolmanneksi päätehtä-
väksi merenkulkua palvelvien toimintojen ja perus-
tutkimuksen ohella.

Tutkimusten materiaaliset edellytykset ovat it-
senäisyyden vuosikymmeninä kasvaneet vähitel-
len. Tutkimusalus Nautilus oli käytettävissä vuo-
teen 1939 asti, sen jälkeen käyttöön saatiin tutki-
musalus Aranda. Se ehti olla käytössä vain yhden 
kesän ajan. Aranda menetettiin sotakorvauksena 
Neuvostoliittoon, ja uusi Aranda otettiin tutkimus-
käyttöön vuonna 1954. Sen alkuperäinen kaksois-

käyttö – kesällä merentutkimus- ja talvella saariston 
kelirikkoaluksena – loppui 1970-luvulla. Vasta siitä 
lähtien tutkimusta merellä on voitu harjoittaa myös 
talvikaudella. Alus ei vastannut tutkimuksen tarpei-
ta enää 1980-luvulla ja sen korvaava kolmas Aranda 
valmistui vuonna 1989.

Laitoksen toimitilat kävivät laitoksen kasvun 
myötä ahtaiksi. Kiintopisteenä oli vuoteen 1983 
Tähtitorninkatu 2, mutta noin puolet toiminnoista 
oli jo 1970-luvulla sijoitettuina useaan paikkaan eri 
puolille kaupunkia. Muutto Itäkeskukseen vuonna 
1983 oli merkittävä parannus työskentelyolosuh-
teisiin. Toimikentän laajeneminen, laboratoriotyön 
vaatimusten kasvu ja työsuojelulliset syyt pakotti-
vat viime vuosikymmenen lopulla kuitenkin etsi-
mään sopivampaa tilaratkaisua. Monimutkaisten 
selvitysten jälkeen olemme tilanteessa, jossa uudet, 
ajanmukaiset, riittävät uudet tilat saadaan käyttöön 
syksyllä 2005. 

Suomen Tiedeseuran erilaisista merta koskevis-
ta tutkimuksista koottu laitos, jonka tehtävät ovat yli 
kahdeksankymmenen vuoden aikana merkittävästi 
laajentuneet, on palannut juurilleen. Läheinen yh-
teistyö, jota on vuosikymmeniä tehty naapuritietei-
den ja akateemisen maailman kanssa saa Kumpulan 
toimintaympäristössä aivan uudet mahdollisuudet.
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Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksen entinen 

päärakennus Kruununhaassa Siltavuorenpenkereellä. 

Meteorologian laitos toimi Fysiikan laitoksessa 1950-

luvun loppuun asti. Nyt sekä fysiikka että meteorologia 

kuuluvat samaan Fysikaalisten tieteiden laitokseen, joka 

sijaitsee Kumpulan yliopistokampuksella. 

(Kuva: H. Nevanlinna)
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M

I L M AT I E T E E N  L A I T O S  J A  M E T E O R O L O G I A  

H E L S I N G I N  Y L I O P I S T O S S A

Hannu Savijärvi 

   eteorologiasta tuli oma oppiaine Helsingin yliopistoon 1920-luvulla. Ensimmäinen meteorologian 
   professori nimitettiin 8.4.1921 ja meteorologian laitos perustettiin 1.9.1921. Jo kauan tätä ennen oli 
meteorologiaa kuitenkin yliopistossa tutkittu ja olipa perustettu keisarillisella asetuksella magneettis-meteoro-
loginen observatoriokin – nykyisen Ilmatieteen laitoksen edeltäjä. Tässä kirjoituksessa kuvataan joitakin piir-
teitä meteorologian tulosta Helsingin yliopistoon ja yliopistometeorologian yhteyksiä Ilmatieteen laitokseen ja 
sen edeltäjiin. 

LÄMPÖTILOJA MITATTIIN JO 1800-LUVUN ALUSSA

Keisarillisen Aleksanterin yliopiston eli nykyisen Helsingin yliopiston ensimmäinen rehtori oli maineikas fy-
siikan professori Gustaf Hällström (1775–1844), jonka mukaan Physicum-rakennusta sivuava katu on nimetty. 
Hän aloitti heti Turusta Helsinkiin muuton jälkeen talonsa pihalla Kaisaniemessä säännölliset lämpötilahavain-
not 1828, jotka edelleen jatkuvat Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemi-havaintoina. Hällströmillä oli kiinnostusta 
myös mm. yöhallojen syihin. Hän korosti haihtumisen suurta osuutta kosteiden maiden kylmyyteen. Tiettävästi 
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J. L. Runeberg oli ollut Hällströmin oppilaana Turun akatemiassa, joten Saarijärven Paavon hallantorjunta suo-
ta ojittamalla on voinut olla tätä perua. Hällström ei kuitenkaan suostunut tekemään aloitetta yliopiston mag-
neettis-meteorologisen observatorion perustamiseksi (asia eteni Venäjän hallinnon kautta), ehkä siksi että hän 
oli jo perustamassa Suomen Tiedeseuran puitteissa havaintoverkkoa ympäri Suomen. Näistä Tiedeseuran ”ba-
rotermometrisistä” asemista tuli pysyviä. Ne siirtyivät myöhemmin magneettis-meteorologisen observatorion 
alaisuuteen ja niistä kehittyi vähitellen Ilmatieteen laitoksen nykyinen synoptinen sääasemaverkosto.

Magneettis-meteorologinen observatorio aloitti toimintansa 28.3.1838 innokkaan professori J. J. 
Nervanderin (1805–1848) johdolla. Siellä tehtiin tiheästi sekä magneettisia että meteorologisia havaintoja 
ylioppilasvoimin. Nervanderin seuraajalla matemaatikko H. G. Boreniuksella (1802–1894) ei sen sijaan ol-
lut kiinnostusta geofysiikkaan, joten observatoriotoiminta pääsi hänen pitkällä johtajakaudellaan (1849–1880) 
rappeutumaan. Observatorio siirrettiinkin Suomen Tiedeseuran alaisuuteen vuodesta 1881 ja sen yhteys yli-
opistoon katkesi. Näin observatoriosta muodostui Meteorologinen Päälaitos ja sittemmin nykyinen Ilmatieteen 
laitos. Siirrolla estettiin Suomen säähavaintotoiminnan mahdollinen joutuminen Pietarin keskusobservatorion 
suoraan alaisuuteen.

HALLATUTKIMUKSISTA ILMAPALLOLENTOIHIN

Nervanderia seurasi yliopistolla fysiikan professorina Adolf Moberg (1813–1895), joka mm. muokkasi 
Tiedeseuran säähavaintoja julkaisukuntoon ja lopetti yliopiston almanakasta hölynpölysääennustukset, jot-
ka olivat perustuneet kuun 19 vuoden toistuvuusjaksoon. Mobergia taas seurasi Selim Lemström (1838–
1904), joka revontulitutkijana perusti observatorion syrjäiseen Sodankylään kansainvälisen polaarivuoden 
1882–1883 johdosta. Lemström jatkoi myös hallatutkimuksia. Niissä hänellä oli apuna nuori Theodor Homén 
(1858–1923). Homénin maan lämpötaloutta käsitelleestä väitöskirjasta tuli kansainvälisestikin kuuluisa ja hä-
net nimitettiin sovelletun fysiikan professuuriin v. 1898. Homén oli etevä opettaja, tutkija ja monitoimimies. 
Hänen aikanaan meteorologian ja geofysiikan kursseja tuli fysiikan valinnaisiksi laudaturkursseiksi.

Vuonna 1921 Oscar W. Johansson (1878–1956) määrättiin uuteen meteorologian henkilökohtaisen ylimää-
räisen professorin virkaan. Hän oli opiskellut Lemströmin ja Homénin johdolla ja oli ollut Meteorologisen 
Päälaitoksen eri tehtävissä vuodesta 1901 lähtien, viimeksi osastopäällikkönä. Johansson oli onnistunut saa-
maan tuolloin harvinaisen opintomatka-apurahan ja hän oli kuunnellut Wienissä ja Berliinissä 1902-1903 alan 
eurooppalaisia huippuluentoja (Hann, Köppen, Boltzmann, Margules, Exner). Hän oli myös osallistunut 3.6 
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km korkeuteen tehtyyn ilmapallotutkimuslentoon, joten (Simojoen mu-
kaan) ”Johanssonilla oli jonkinlainen tausta tulla meteorologian pro-
fessoriksi, koska hän oli käynyt niin ylhäällä”. Johanssonin omat tutki-
mukset käsittelivät klimatologiaa. Opetuksessa hän sai apua dosenteil-
ta: 1920-luvulla mm. Vilho Väisälä nimitettiin meteorologian ja Erik 
Palmén geofysiikan dosentiksi. Meteorologian väitöksiäkin alkoi nyt vä-
hitellen syntyä. Johansson edisti monin tavoin alan kehitystä. Hän vai-
kutti mm. Geofysiikan seuran perustamiseen (1926), mutta koska hän 
tutkijana työskenteli mieluimmin omissa oloissaan, ei meteorologi-
an laitoksen henkilömäärä hänen aikanaan kasvanut. Laitos muodostui 
tuolloin kahdesta kulmahuoneesta fysiikan laitoksen pohjakerroksessa 
Siltavuorenpenkereellä. 

METEOROLOGIA KANSAINVÄLISTYY

Johanssonin jäätyä eläkkeelle 70-vuotiaana v. 1948 tiedekunta oli han-
kalassa asemassa sillä virkaa tavoittelemassa oli peräti kaksi etevää, kan-
sainvälisesti tunnettua nimeä. Ongelma ratkesi sillä että juuri perustettu 
Suomen Akatemia nimesi 1948 Erik Palménin yhdeksi kahdestatoista jä-
senestään. Palmén (1898–1985) oli tuolloin kaksivuotisella tutkimusmat-
kalla Chicagossa Yhdysvalloissa, missä hänestä tuli vasta keksittyjen suih-
kuvirtausten käsitteen isä. Hän palasi sittemmin Helsinkiin ja vaikutti me-
teorologian laitoksella sen kansainväliseen sikarintuoksuiseen ilmapiiriin 
ja maineeseen kuolemaansa asti. Hän oli toiminut Merentutkimuslaitoksen 
johtajana 1939–1947.

Professoriksi nimitettiin nyt Vilho Väisälä (1889–1969). Väisälä oli toi-
minut Meteorologisen Keskuslaitoksen osastopäällikkönä vastuullaan ae-
rologinen havainto- ja tutkimustoiminta eli Ilmalan leijaluotaukset. Tässä 
työssä hän oli kehittänyt radioluotainta, koska leijaluotaukset olivat epä-
käytännöllisiä. Väisälän v. 1932 keksimä taajuusmoduloitu radiosondi 

Meterologian opiskelijoita 

Meteorologian laitoksella 

(Porthania) 1990-luvulla. 

(Kuva: Janne Kauhanen)

osoittautui tieteelliseksi ja kaupal-
liseksi menestykseksi ja sitä val-
mistamaan perustettiin oma yhtiö. 
Väisälä oli myös etevä teoreetik-
ko, joten professoriksi siirtyminen 
kävi häneltä luontevasti. Hän viet-
ti aamupäivät yliopistolla ja läh-
ti iltapäivällä tehtaalleen. Väisälä 
yritti lisätä meteorologian laitok-
sen virkoja, mutta kun tämä ei tie-
dekunnassa mennyt läpi, hän palk-
kasi omista ja fi rman varoista tut-
kimusassistentteja kojekehittelyyn. 
Väisälä onnistui varaamaan pienel-
le laitokselleen hyvät tilat v. 1957 
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valmistuneen Porthania-rakennuksen ylimpään kerrokseen, lähelle Ilmatieteen laitoksen Vuorikadun toimitaloa. 
Väisälän jälkeen meteorologian varsinaisen professorin virkaan nimitettiin 1958 Lauri A. Vuorela (1913-1998). 

Vuorela oli ollut Palménin tutkimusavustaja ja ilmakehän yleisen kiertoliikkeen tutkija mutta hän oli myös ete-
vä käytännön junailija. Hän ryhtyi tarmokkaasti kehittämään laitostaan ja saikin sen toimikaudellaan nopeaan kas-
vuun. Kurssipalkkiovarojen nopeasti kasvaessa opettajia voitiin rekrytoida lisää ja monet uudet kurssit saivat opetta-
jansa Ilmatieteen laitoksen asiantuntijoista. Myös henkilökunnan määrä kasvoi seitsemään. Vuorela päätti suunnata 
tutkimustoimintaa säätutkaan; sellainen saatiinkin hankittua; sekä numeeriseen meteorologiaan. Säätutkatoimintaa 
edusti nuori Erkki Jatila, numeerista puolta Daniel Söderman ja Juhani Rinne, ja yleisen kiertoliikkeen tutkimusta 
”Maestro” Palmén, Vuorela itse, sekä uutena apulaisprofessorina Eero Holopainen (1967). Myös opiskelijamäärät 
olivat kasvussa. Laitoksen sihteerinä toimi pitkään Pirkko Perttula. 

Vuorela innostui hakemaan Ilmatieteen laitoksen ylijohtajan virkaa vaikka tiettävästi hänellä oli nostetta 
myös yliopistonrehtoriksi. Hänet nimitettiin Ilmatieteen laitoksen ylijohtajaksi 1971. Tällöin Holopainen (s. 
1937) nimitettiin meteorologian professoriksi. Holopaisen pitkällä kaudella meteorologian opetusohjelma kas-
voi edelleen täyteen mittaansa ja meteorologian laitoksen yleisen kiertoliikkeen tutkimus oli aivan kansain-
välisen tutkimuksen kärjessä. Numeerista tutkimusta alkoi vuodesta 1982 tehdä Englannista palannut Hannu 
Savijärvi apulaisprofessorin virassa. Ilmakehämallit vietiin sittemmin myös Mars-planeetalle uutena avaruus-
avauksena. Uusi Doppler-säätutka saatiin hankituksi 1980-luvulla Timo Puhakan vetäessä tutkaprojektia. Kun 
samalla myös Ilmatieteen laitos Erkki Jatilan pääjohtajakaudella kasvoi voimakkaasti, oli ajoittain jopa kova 
pula meteorologeista. Useita täydennyskoulutuskursseja järjestettiin yliopistolla Ilmatieteen laitoksen pyyn-
nöstä ja sen avustuksella, missä muiden luonnontieteiden maistereita pikakoulutettiin meteorologeiksi. 

Holopainen siirtyi eläkkeelle v. 1997 ja virkaan nimitettiin Savijärvi 1999. Toiseksi meteorologian profes-
soriksi nimitettiin v. 2001 Timo Vesala, joka tuli fysiikan puolelta metsä-ilmakehävaihdon tutkijana. Vuoden 
2001 keväällä meteorologian laitos myös muutti Porthaniasta Kumpulan kampukselle uuteen Physicum-raken-
nukseen, ja saman vuoden elokuussa se yhdistettiin geofysiikan ja fysiikan kanssa Helsingin yliopiston fysi-
kaalisten tieteiden laitokseksi. Meteorologian itsenäinen laitos saavutti siis kuukautta vaille 80 vuoden korkean 
iän. Meteorologia jatkaa nyt suurehkon ilmakehätieteiden osaston yhtenä oppiaineena.
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YHTEISTYÖTÄ ILMATIETEEN LAITOKSEN KANSSA

Helsingin yliopiston meteorologian yhteydet Ilma-
tieteen laitokseen ovat olleet henkilövaihdon ja 
opettajavaihdon kautta hyvät, ovathan miltei kaik-
ki Ilmatieteen laitoksen meteorologit Helsingin yli-
opistolla koulutettuja, ja gradu- ja väitösaiheet on 
usein valittu Ilmatieteen laitoksen intressien mukai-
sesti. Käytännön säänennustusopetus on ollut koko 
ajan Ilmatieteen laitoksen kokeneiden meteorologien 
harteilla (mm. Tapani Peltonen, Jarmo Koistinen), 
ja kunnianarvoisat dosentit (mm. Seppo Huovila) 
ovat täydentäneet opetusta omilla erikoisaloillaan. 
Yliopistolaiset ovat taas antaneet teoreettisen pohjan 
ja harjoittaneet perustutkimusta, kuten asiaan kuuluu. 
Meteorologian seminaareissa aiheet ovat vaihdelleet 
laidasta laitaan ja niissä on usein ollut kuulijoina ja 
esiintyjinä myös Ilmatieteen laitoksen henkilökuntaa 
perehtymässä alan uusimpiin virtauksiin.

Tutkimusyhteistyössä on jossain määrin tuntunut 
yliopiston perustutkimusluonne, meteorologian pie-
nuus alana (meteorologian laitos oli yliopiston pie-
nimpiä laitoksia), ja toisaalta käytännön sovellusten 
tärkeys suuressa Ilmatieteen laitoksessa. Laitepuolella 
kojeita on eri projekteissa lainailtu puolin ja toisin, ja 
ilmakehämallitutkimuksessa HIRLAM- ja Mars-tut-
kimusyhteistyö on ollut vireää. Toisaalta ilmakehän 
yleisen kiertoliikkeen tutkimus olisi kaivannut mal-
litusyhteistyötä, joka olisi vaatinut ehkä suuremmat 
resurssit kuin mihin Suomella oli kaiken kaikkiaan 
varaa. Monille muille nopeasti kehittyville alueille 

ei pienellä meteorologian laitoksella enää liiennyt re-
sursseja vaikka intoa olisi ollut. 

Kun Ilmatieteen laitos nyt muuttaa Kaisaniemestä 
Kumpulaan, meteorologia Helsingin yliopiston fysi-
kaalisten tieteiden laitoksen ilmakehätieteiden osas-
tossa toivottaa ison veljen tervetulleeksi naapurita-
loon! 
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I L M AT I E T E E N  L A I T O S  J A  VA I S A L A  –  M O N I M U O T O I S TA  

Y H T E I S T YÖ TÄ  V U O S I K Y M M E N T E N  A J A N

Pekka Ketonen

  lmatieteen laitos ja Vaisala ovat tehneet yhteistyötä jo seitsemänkymmentä vuotta. Sen vahvistu-
  miseen ja monipuolistumiseen ovat vaikuttaneet monet tekijät. Luonnollisesti Vilho Väisälän pitkä ura 
Ilmatieteen laitoksessa, meteorologian alan voimakas kehittyminen ja kapea toimiala ovat auttaneet tiiviin yh-
teistyösuhteen rakentumisessa. Ilmatieteen laitoksesta on vuosikymmenten myötä tullut Vaisalalle strateginen 
partneri ja avainasiakas.

Ilmatieteen laitoksen rooli Vaisalan syntymisessä on kiistaton. Nykytermein Vaisalaa voidaan pitää 
Ilmatieteen laitoksen ”spin-offi na”, sillä työskennellessään Ilmalan observatoriossa Vilho Väisälä perehtyi sää-
havaintojen mittaustekniikkaan ja kehitti radiosondin. Keksintönsä innoittamana hän vuonna 1936 perusti toi-
minimen, josta vähitellen kasvoi Vaisala.

MUODOLLISTA YHTEISTYÖTÄ JA HENKILÖKOHTAISIA KONTAKTEJA

Toimivan yhteistyön edellytys on, että sen periaatteista on selkeästi sovittu johtotasolla. Näin on tehty myös 
Ilmatieteen laitoksen ja Vaisalan kohdalla. Yhteistyömuodot ovat luonnollisesti muokkaantuneet ajan ja yhteis-
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kunnan muutosten myötä, mutta perustuvat edelleen luottamukseen, avoimuuteen ja molemminpuoliseen arvos-
tukseen. Tärkeä merkitys on myös työntekijöillä, joiden joukosta on aina löytynyt ennakkoluulottomia ja tarmok-
kaita henkilöitä. 

Ilmatieteen laitos ja Vaisala osallistuvat aktiivisesti alan kansainvälisiin tapahtumiin, joista tärkeimpiä ovat 
YK:n alaisen Maailman Ilmatieteen järjestön, WMO:n konferenssit ja näyttelyt. Ilmatieteen laitos on arvostet-
tu meteorologian alan toimija ja avannut omalla toiminnallaan Vaisalalle ovia maailmalla. Globaalina yrityk-
senä myös Vaisala on tuonut Suomelle kansainvälistä näkyvyyttä, mikä on puolestaan lisännyt Ilmatieteen lai-
toksen tunnettuutta.

Molemmat ovat tehneet aktiivista yhteistyötä myös eri tutkimuslaitosten, yliopistojen, kansallisten ilmatie-
teen laitosten sekä alan kansainvälisten järjestöjen kanssa. Ilmatieteen laitoksella on esimerkiksi säännöllistä 
asiantuntijavaihtoa eri maiden kansallisten laitosten kanssa. Myös Vaisalan edustajilla on ollut mahdollisuus 
osallistua näihin delegaatioihin. Tästä on ollut suurta apua erityisesti niissä tapauksisssa, kun suoraa yhteyttä 
on ollut vaikeaa pitää.

Syksyllä 1973 

järjestettiin 

Otaniemessä 

Maailman Ilmatieteen 

järjestön Meteorex-

näyttely, jossa 

esiteltiin Vaisalan 

automaattisen 

luotauskaluston 

prototyyppi. Kuvassa 

laitteiston ääressä 

Veijo Antikainen 

Vaisalasta.
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KUMPI ON KUMPI?

Ilmatieteen laitos on ollut alusta alkaen muka-
na vuonna 1950 perustetun WMO:n toiminnassa. 
Alkuaikoina laitos pyysi usein Vilho Väisälää mu-
kaan asiantuntijaksi Suomen delegaation. Väisälän 
rooli aiheutti kuitenkin muiden osanottajamaiden 
joukossa hämmennystä ja se koettiin ajoittain jopa 
kiusalliseksi. WMO huomautti asiasta Ilmatieteen 
laitokselle pyytäen järjestelyyn muutosta, joka to-
teutui. Jatkossa Vaisala on päässyt yrityksenä osal-
listumaan tapahtumiin WMO:n alajärjestön CIMOn 
(Commission for Instruments and Methods of 
Observation) jäsenenä. 

Mielikuva Ilmatieteen laitoksesta ja Vaisalasta 
yhtenä organisaationa säilyi kuitenkin vahvana pit-
kään. Ulkopuolisten mielestä suhde oli niin hyvä ja 
toimiva, että sitä yritettiin jopa kopioida – huonol-
la menestyksellä! Kopioijat eivät ymmärtäneet, että 
tiiviistä yhteistyöstä huolimatta Ilmatieteen laitos ja 
Vaisala ovat itsenäisiä organisaatioita, joista kum-
mallakin on selkeästi oma roolinsa ja tavoitteensa.

Pääjohtaja Erkki Jatila halusi edelleen selkeyt-
tää näitä rooleja ja otti asian avoimesti puheeksi, 
kun Pekka Ketonen aloitti Vaisalan toimitusjoh-
tajana vuonna 1992. Pääjohtaja Taalaksen aikana 
tämä yhteistyön muotojen selkeyttäminen on jatku-
nut. Muodollisen yhteistyön rinnalla kulkee myös 
henkilökohtaisiin suhteisiin perustuva avoin, mo-
lemminpuolinen tietojen ja vierailujen vaihto sekä 
avuliaisuus.

Ilmatieteen laitos on aina ollut yksi Vaisalan 
avainasiakkaista. Pitkään jatkunut yhteistyö kan-
sainvälisissä hankkeissa, tuotekehityksessä ja lait-
teiden testaamisessa ei ole kuitenkaan nostanut 
Vaisalaa ”hovihankkijaksi”, vaan yritys kilpailee 
Ilmatieteen laitoksen tilauksista tasavertaisena mui-
den laitevalmistajien kanssa. 

RADIOSONDEISTA KAIKKI ALKOI

Yhteistyö keskittyi ensimmäisinä vuosikymme-
ninä etupäässä radiosondin kehityksen ympärille. 
Ilmatieteen laitoksen observatorioissa suoritetut ra-
diosondien koeluotaukset on yhteistyömuoto, joka 
on ollut mukana alusta alkaen.

Vaisala sijaitsee Helsinki-Vantaan lentokentän tun-
tumassa, mikä rajoittaa koeluotauksia huomattavas-
ti. Siksi Jokioisten observatorio radiosondien koeluo-
tauspaikkana on yritykselle ensiarvoisen tärkeä. 
Esimerkiksi Vaisalan uudella modulaarisella radio-
sondilla suoritettiin Jokioisissa yli 300 koeluotausta 
ennen kuin sen toimitukset alkoivat vuonna 2003. 

Ilmatieteen laitos alkoi 1970-luvun loppupuolella 
järjestää Observatoriopäivä-tapahtumaa. Tapahtuma 
oli tarkoitettu keskustelufoorumiksi Sodankylän, 
Tikkakosken ja Jokioisten observatorioiden luotaa-
jille. Päivän aikana osallistujat tutustuivat isäntäob-
servatorion toimintaan ja yhdessä pohdittiin luotaus-
käytäntöjen standardoimista sekä vaihdettiin koke-
muksia. Vaisala oli alusta asti kutsuttu mukaan näi-
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hin vuotuisiin tapahtumiin. Ne olivatkin hyviä tilai-
suuksia kuunnella luotaa jien toivei ta, ottaa vastaan 
valituksia ja esitellä uusia tuotteita. Tapahtuma lo-
petettiin 1980-luvulla, kun automaattiset luotaus-
kalustot otettiin käyttöön, ja observatorioiden toi-
minta muuttui.

Suosituille Observatorio-päiville toivottiin jat-
koa, joten Vai sala alkoi 1980-luvulla järjestää 
Sondipäivät-tapahtumaa. Sondipäiviä on järjestet-
ty tarpeen mukaan vuosittain ja niihin on kutsut-
tu Ilmatieteen laitoksen lisäksi Pohjoismaiden ja 
Baltian maiden ilmatieteen laitosten edustajia. 

TUOTEKEHITYSHANKKEITA JA LAITTEIDEN 
KOEKÄYTTÖÄ

Yhteistyön peruspilareita ovat olleet monet 
tuote kehitys hankkeet ja Vaisalan laitteiden koe-
käyttö Jokioisten ja Sodankylän observatorioissa. 
Ilmatieteen laitos on ollut valmis osallistumaan 
ja panostamaan omia resurssejaan näihin yhteisiin 
hankkeisiin. Laitteiden koekäyttö aidoissa olosuh-
teissa on ollut Vaisalan kannalta merkittävää, sillä 
vasta se takaa luotettavat tulokset ja vahvistaa tuot-
teiden toimivuuden. Koekäytöstä saadut mittaustu-
lokset ovat tärkeä tuki myös Vaisalan myyntihenki-
löstön työssä. 

Tuotekehityshankkeita on vuosikymmeniin mah-
tunut monia. Ne ovat usein olleet kolmikantahank-
keita, joissa Ilmatieteen laitos on toiminut asiantun-

tijana, Vaisala laitteiden toimittajana ja kolmas osa-
puoli on ollut varsinainen tilaaja. 

Yksi ensimmäisistä kolmen osapuolen hank-
keista oli majakoilla suoritettujen säähavaintojen 
automatisointi. Merenkulkuhallitus alkoi 1970-lu-
vun alussa automatisoida majakoita, jolloin myös 
majakanvartijoiden siihen asti hoitamat säähavain-
not uhkasivat loppua. Ne täytyi korvata automaat-
tisilla havainnoilla, jotta merenkulun kannalta tär-
keät säätiedotukset jatkuisivat. Ilmatieteen laitos 
suhtautui aluksi epäillen automatisointiin, mut-
ta Merenkulkuhallitus oli ennakkoluuloton ja in-
nosti mukaan kokeiluun. Ensimmäinen automaat-
tinen sääasema otettiin käyttöön Ulkokallan ma-
jakkasaarella vuonna 1975. Ilmatieteen laitoksen 
tiloihin asennettu tietokone otti puhelimella yhte-
yden sääasemaan joka kolmas tunti ja vastaanotti 
havaintotiedot. 

Toinen tärkeä kolmikantahanke oli Helsinki-
Vantaan lentokentän säähavaintojärjestelmän uusi-
minen, mikä lähti liikkeelle Ilmatieteen laitoksen 
aloitteesta. Tässä ”havainnon teon, tiedonvälityksen, 
tarkkailun ja rekisteröinnin automaatti” eli Hattara 
– hankkeessa Ilmatieteen laitos määritteli automaat-
tisen säähavaintojärjestelmän, jonka Vaisala toteut-
ti merisääasemateknologian pohjalta. Järjestelmä oli 
järeä ja kallis, joten tarjousneuvotteluja käytiin pit-
kään, mutta lopulta päästiin yhteisymmärrykseen ja 
järjestelmä toimitettiin Seutulaan lokakuussa 1975. 
Hattara oli yksi maailman ensimmäisistä automati-
soiduista lentokenttäjärjestelmistä, jota Vaisala ylpe-
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änä esitteli kansainvälisissä tapahtumisssa, kuten ar-
vostetussa American Meteorological Societyn kon-
ferenssissa. Hki-Vantaan lentoasemalla on nykyisin 
käytössä jo neljännen sukupolven säähavaintojärjes-
telmä, joka asennettiin vuonna 2002 kolmannen kii-
toradan rakentamisen yhteydessä.

Säähavaintojen käyttö tieturvallisuuden paranta-
miseksi ja kunnossapidon tehostamiseksi oli myös 
silloisen Tie- ja vesirakennuslaitoksen (TVL) asia-
listalla 1970-luvun puolivälissä. TVL pyysi hankkee-
seen Ilmatieteen laitoksen sääpuolen asiantuntijak-
si ja Vaisalan laitteiden valmistajaksi. Ensimmäiset 
kokeelliset tiesääasemat asennettiin pääkaupunkiseu-
dulle. Niiden tuottamat tiedot syötettiin Ilmatieteen 
laitoksen havaintoverkkoon ja sieltä edelleen tiehal-
linnon ja muiden osapuolten käyttöön. Nämä ensim-
mäiset tiesääasemat perustuivat samaan teknologiaan 
kuin meri- ja lentokenttäsääasemat.

Ilmatieteen laitos ehdotti 1980-luvun puolivä-
lissä tiehallinnolle, että tiesääverkko laajennettai-
siin koko maan kattavaksi. Tiehallinto ei innostunut 
ehdotuksesta, sillä käytössä olleet tiesääjärjestelmät 
olivat kalliita eikä niistä saatava hyöty tuntunut vas-
taavan kustannuksia. Vaisala oli kuitenkin ehtinyt 
kehittää uudentyyppisen sääaseman, jossa oli uusi 
tieanturi ja mikä tärkeintä - hinta vain kymmenes-
osa alkuperäisestä. Kun Vaisala tarjoutui antamaan 
pari asemaa koekäyttöön, niin Tielaitos suostui tes-
taamaan. Kokeilu miellytti, sillä nykyisin Suomessa 
on käytössä yli 300:n tiesääaseman verkko. Myös 
Ilmatieteen laitoksen meteorologit voivat hyödyntää 

Maailman Ilmatieteen järjestön WMO:n uusi 

pääjohtaja Michel Jarraud (kesk.) vieraili 

Suomessa keväällä 2004 Ilmatieteen laitoksen 

kutsumana. Vierailunsa aikana hän ehti 

tutustua myös Vaisalaan toimitusjohtaja Pekka 

Ketosen (oik.) opastuksella.
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näitä tiesäätietoja, vaikka kyseistä dataa ei yleiseen 
säähavaintoverkkoon otetakaan mukaan.

YLÄILMAHAVAINTOJEN AUTOMATISOINTI

Pintasäähavaintojen automatisointi alkoi Ilmatieteen 
laitoksen, Vaisalan ja Merenkulkuhallituksen meri-
säähankkeella 1970-luvun alussa. Samoihin aikoihin 
Vaisalassa suunniteltiin laitteita myös yläilmahavain-
tojen automatisointiin. Tähän tarvittiin lämpötila- ja 
kosteusprofi ilien sekä tuulen käännepisteille algorit-
mit, jotka piti koodata tietokoneille automaattista sää-
sanomaa varten. 

Vuoden 1973 keväällä Vaisalan toimitusjohtaja 
Yrjö Toivola ehdotti ylijohtaja Lauri A. Vuorelalle, 
että algoritmien koodaustyön tekisivät Ilmatieteen 
laitoksen asiantuntijat Vaisala-kollegojensa avus-
tuksella. Vuorela suostui ehdotukseen ja työhön ni-
metyt asiantuntijat käyttivät kesälomansa koodaus-
työn tekemiseen. Hankkeella oli tiukka aikataulu, 
sillä samaisena syksynä järjestettiin Otaniemessä 
Maailman Ilmatieteen järjestön CIMO-konferenssi 
ja Meteorex-näyttely, jossa haluttiin esitellä ensim-
mäisen automaattisen luotauskaluston prototyyppi. 
Aikataulussa pysyttiin ja tietokoneistettujen yläil-
mahavaintojen aikakausi alkoi.

Automaattisen luotausjärjestelmän kehitystyö jat-
kui tiiviinä osapuolten välillä. Vaikka Ilmatieteen lai-
tos oli mukana sekä ensimmäisen että toisen sukupol-
ven laitteiden koestuksessa, niin itse se otti ne käyt-

töön vasta 1980-luvun alussa. Syitä tähän olivat kor-
keat kustannukset ja erityisesti henkilöstöpoliittiset 
päätökset. Luotaus oli työvoimavaltaista ja sen au-
tomatisointi vaikuttaisi suoraan laitoksen henkilös-
tön määrään. Ilmatieteen laitoksella oli 1970-luvul-
la käytössään toimiva luotauskalusto, joten ei ollut 
myöskään operatiivista syytä siirtyä automaattiseen 
järjestelmään.

KAKSIKKO KANSAINVÄLISISSÄ HANKKEISSA

1960–1980 -luvuilla käynnistet tiin useita kan sain-
välisiä mete oro logian alan hank keita. Eu roop palai-
sen teknis-taloudellisen yhteistyö ohjel man, COSTin 
hankkeiden lisäksi WMO käynnisti kaksi kattavaa, 
monivuotista ohjelmaa. WWW:n (World Weather 
Watch) tavoitteena oli saada aikaan maailman kattava 
meteorologinen havainto verk ko. GARP- oh jel massa 
(Global Atmospheric Research Program) ilmakehäs-
tä kerättiin kokeellista ja teoreettista tietoa luotetta-
vien sääennusteiden laatimista varten. 

GARP-ohjelman ensimmäinen kansainvälinen 
luotaushavaintoprojekti GATE (GARP Atlantic 
Tropical Experiment) käynnistyi vuonna 1974. 
Luotauksia tehtiin päiväntasaajalla Länsi-Afrikassa 
ja Etelä-Amerikan itäosissa sekä näiden välisellä 
merialueella kolmen kuukauden ajan. Suomen valtio 
lahjoitti hankkeeseen 60 Vaisalan valmistamaa yläil-
man havaintojärjestelmää, jotka Ilmatieteen laitos 
ja Vaisala asensivat sekä opastivat niiden käyttöön-
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otossa. GATE-hanketta varten Vaisala toimitti myös 
Ranskan ilmatieteen laitokselle ensimmäiset kaksi 
tietokonepohjaista luotauslaitteistoa, joilla ranska-
laiset luotasivat hankkeen ajan Afrikan länsiranni-
kon tuntumassa.

Vuosina 1977–79 toteutettiin toinen luotaus ha-
 vain topro jekti, FGGE (First GARP Global Experi-
ment). Sen tavoitteena oli puolen vuoden aika na suo-
rittaa 5000 luotausta merialueilla eri puolilla maail-
maa. Tähän hankkeeseen Vaisala toimitti kolmekym-
mentä laivakäyttöistä luotausjärjestelmää. Ilmatieteen 
laitos hoiti havainnoista kertyneen ilmanpaine-, kos-
teus-, tuuli- ja lämpötiladatan jälkikäsittelyn ja laa-
dunvalvonnan. FGGE-datasta koottiin laatuaan en-
simmäinen tietokanta ilmatieteen laitosten ja muiden 
tutkijoiden käyttöön. 

Tiesäätietojen merkitys koettiin tärkeäksi myös 
eurooppalaisella tasolla, ja asia sisällytettiin COST-
ohjelman hankkeisiin vuonna 1977. Ilmatieteen laitos 
ja Vaisala olivat tiesääpuolen uranuurtajia, ja aktiivi-
sia jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Suomen osuus 
olikin merkittävä, sillä Ilmatieteen laitos ja Vaisala to-
teuttivat instrumentoinnin, havainnoinnin, tiedonke-
ruun ja mallinnuksen. Työn tuloksena syntyi tiemes-
tareiden käyttöön tarkoitettu sääjärjestelmä tukemaan 
päätöksentekoa teiden kunnossapidosta. 

Luotausdatan huono laatu ja uhka koko luotaus-
toiminnan loppumisesta Venäjän puolella olevilla ase-
milla rajan tuntumassa aiheutti huolta 1990-luvulla. 
Ilmatieteen laitoksen aloitteesta käynnistyi suoma-
lais-venäläinen hanke, jossa myös Vaisala oli mukana 

Hydrologis-meteorologinen Diploma-

ohjelma on Ilmatieteen laitoksen, Vaisalan 

ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen 

jatkokoulutushanke. Koulutukseen sisältyy 

myös maastokohteita, kuten käynti Oripään 

pohjavesiasemalla Varsinais-Suomessa.
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kehittämässä uutta radiosondijärjestelmää. Hankkeen 
tuloksena näillä luotausasemilla otettiin käyttöön uu-
det järjestelmät. Tämä toimenpide paransi olennaises-
ti asemien havaintotiedon laatua ja täten palveli myös 
Suomen sääennusteita.

KANSAINVÄLISIÄ VERTAILULUOTAUKSIA 
AINA 1950-LUVULTA ASTI

Maailman Ilmatieteen järjestön aloitteesta on jär-
jestetty kansainvälisiä radiosondivertailuja aina 
vuodesta 1950 lähtien. Vertailujen alkuperäisenä 
tavoitteena oli minimoida luotausdatan mittaus-
virheet ja kalibroida kaikki markkinoilla olevat ra-
diosondit. Aluksi keskityttiin lämpötiladatan ver-
tailuun ja myöhemmin 1980-luvulta alkaen ryh-
dyttiin vertailemaan koko luotausdataa.

Suomea näissä 1980-luvun ”sondiolympialaissa” 
edustivat luonnollisesti Ilmatieteen laitos ja Vaisala. 
Suomen panos neljän vuoden välein järjestetyissä ta-
pahtumissa oli merkittävä, sillä Vaisalan sondit olivat 
mukana kaikissa vertailuluotauksissa. 

Kansainvälisiä vertailuluotauksia tehdään edel-
leen. Havaintotietojen tarkkuus onkin parantunut 
niiden ansiosta, vaikka absoluuttiseen tavoitteeseen 
radiosondien kalibroinnista ei päästykään. Myös asi-
akkaiden keskuudessa näissä luotauksessa mukana 
olleita radiosondeja pidetään luotettavina ja standar-
dinmukaisina.

MAAN ILMAKEHÄSTÄ AVARUUTEEN

Myös avaruusteknologian saralla on tehty yhteistyö-
tä. Ilmatieteen laitoksen geofysiikan osasto ja Vai-
sala osallistuivat ranskalais-neu vosto liitto lai seen 
MARS94-sää asema projektiin 1980-luvun lopul la. 
Han ket ta varten suunniteltiin pieni ja kevyt sää-
asema Marsin munaksi ristittyyn laskeutumismo-
duliin. Kiertoradalle jäävästä modulista oli tarkoi-
tus sirotella asemia eri paikkoihin Marsin pinnal-
le. Ilmatieteen laitos määritteli sääaseman, johon 
Vaisalalla toimitti anturit. Hanke kuitenkin myö-
hästyi tavoiteaikataulustaan ja kun Neuvostoliitto 
vuonna 1991 hajosi, vetäytyi Vaisala itse hank-
keesta, mutta jäi mukaan anturitoimittajana. 
Epäonnisesta hankkeesta huolimatta Ilmatieteen 
laitos on jatkanut avaruustutkimusta ja on saavut-
tanut alalla kansainvälistä tunnustusta.

Hyvä esimerkki onnistuneista avaruusteknolo-
gian hankkeista on heinäkuussa 2004 Saturnuksen 
kiertoradalle laskeutunut Cassini-Huygens -luotain, 
joka tutkii Saturnuksen ympäristöä neljän vuoden 
ajan. Ilmatieteen laitos on toimittanut luotaimeen 
useita eri käyttöön tarkoitettuja mittalaitteita, joista 
osassa on käytössä myös Vaisalan paineanturit. 
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UUSI VUOSITUHAT – UUDET 
YHTEISTYÖHANKKEET

Tärkeä yhteinen tuotekehityshanke 2000-luvul-
la on ollut uuden pintasäätiedon keruujärjestelmän 
kehittäminen. Ilmatieteen laitos halusi uusia oman 
keruujärjestelmänsä ja tuli mukaan kehitystyöhön. 
Ohjelmiston kehittäminen ja testaus osoittautuivat 
haastavamaksi kuin oli arvioitu ja Ilmatieteen lai-
tos sai uuden räätälöidyn tiedonkeruujärjestelmän 
lopulta käyttöönsä huhtikuussa 2004. Molemmat 
osapuolet olivat viivästyksestä huolimatta lopputu-
lokseen tyytyväisiä, joten järjestelmän jatkokehitys-
tä on suunniteltu.

KOULUTUSYHTEISTYÖLLÄ AMMATILLISTA 
KEHITTYMISTÄ

Ilmatieteen laitoksen asiantuntijat ovat vuosi-
en varrella pitäneet perusmeteorologian kursse-
ja niin Vaisalan henkilöstölle kuin asiakkaillekin. 
Vaisalassa on viime vuosina tiedostettu tarve myös 
syventää henkilöstön meteorologian ja hydrologian 
tietoja. Tämän innoittamina ovat Ilmatieteen laitos, 
Suomen ympäristökeskus ja Vaisala yhdessä käyn-
nistäneet  kaksi täydennyskoulutusohjelmaa: meteo-
rologian syventävät opinnot ja hydrologis-meteo-
rologinen Diploma-ohjelma. Helsingin yliopiston 
tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenian toteuttamat 

koulutusohjelmat ovat tarjonneet näiden organisaa-
tioiden henkilöstölle mahdollisuuden täydentää am-
matillista osaamistaan. Koulutuksiin on osallistunut 
yhteensä noin 130 henkilöä.

Tähän kirjoitukseen on kerätty välähdyksiä siitä 
monimuotoisesta yhteistyöstä, jota Ilmatieteen lai-
toksen ja Vaisalan välillä on kuluneiden 70 vuoden 
aikana ollut. Kestävän ja tuloksellisen kanssakäymi-
sen perusta on ollut ja tulee varmasti aina olemaan 
luottamus, avoimuus ja toinen toisensa kunnioitta-
minen. 
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Sodankylän observatorion päärakennus 1930-luvulla. 

(Kuva: Ilmatieteen laitos)



K U M M I L A P S I  L A P I S S A

TÄHTELÄN OBSERVATORIO SODANKYLÄSSÄ

Eero Kataja

  lmatieteen laitoksen osuus tulevan Geofysiikan observatorion historiassa on alusta pitäen ollut rat-
   kaiseva ja ongelmallinen. Ensimmäisen polaarivuoden – 1882–83 – valmisteluissa ja toteutuksessa vastuu 
oli Suomen Tiedeseuran. Ilmatieteen laitoksen organisaatio oli silloin vielä muotoutumassa. Kun osallistumi-
nen kansainvälisen polaarivuoden toimintaan oli ratkaistavana, ei hankkeen toteuttajaksi tullutkaan Helsingin 
yliopisto, ei myöskään yliopiston alaisena toimiva magneettis-meteorologinen observatorio, vaan Suomen 
Tiedeseura, joka tosin oli observatorion taustaorganisaatio. Polaarivuoden toimeenpano päätyi tavallaan erilli-
selle ad hoc -elimelle, jonka tarmokas johtaja oli Yliopiston fysiikan professori Selim Lemström (1838–1904). 
Tiedeseura sai omalle vastuulleen määrärahat valtiolta ja joutui myös hankaluuksiin, kun niukoiksi mitoitetut 
rahat eivät tietenkään aivan riittäneet ja Tiedeseura sai osakseen ilmeisen ansaitsemattomat moitteet.

Tähtelän observatorio joka tapauksessa pääsi toimimaan, toimi Lemströmin johdolla menestyksekkäästi ja 
sai tällaisesta toiminnasta aina kiinnostuneilta paikkakuntalaisilta Tähtelän nimen. Aseman tutkijoita arveltiin 
”tähtiherroiksi” ja havaintokoppien rypäs sai kauniin nimensä sen mukaisesti.

Nykyinen Tähtelähän ei ole tuon Tähtelän jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa, mutta henkinen perintö 
on sieltä lähtöisin. Sukujuuria haettaessa suuret esi-isät otetaan mielellään lukuun, vaikka linja ei aivan suora 
olisikaan. Ilmatieteen laitokseen vanha Tähtelä liittyy suoremminkin kuin yhteisen Tiedeseura-vanhemmuuden 
kautta; suuri osa sen työstä oli ohjelman mukaista säähavainnointia.

I
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TIEDESEURA VAI TIEDEAKATEMIA?

Ilmatieteen laitoksen – käytän nimitystä, vaikka lai-
tos on ehtinyt tarkistaa virallista nimeään monastikin 
– johdossa oli vuodesta 1890 prof. Ernst Bie se (1856–
1926), jo ka oli toiminut Täh telän ”paikallis johtajana” 
polaarivuoden aikana 1882–1884. Hän oli jatkuvasti 
kiinnostunut magneettisista mittauksista. Hänen kaut-
taan Ilmatieteen laitos sai Pietarin Tiedeakatemialta 
pyynnön Suomen osallistumisesta suureen Venäjän 
valtakunnan magneettiseen kartoitushankkeeseen.

Biesen jälkeen IL:n johtoon nimitettiin Gustaf 
Melander, joka sitten – 1908 – Tiedeseuran esitykses-
tä sai nimityksen Pietarin Tiedeakatemian magneet-
tisen komission jäseneksi. Nimitykseen vaikutti se, 
että Melander oli komissiolle tehnyt esityksen mag-
neettis-meteorologisen observatorion perustamises-
ta Lappiin. Siihen mennessä ei tällaisen observatori-
on perustaminen ollut tullut vakavasti esille. Nyt syn-
tyikin kilpailu observatorion perustamisesta. Vuonna 
1908 perustettiin uusi, nimenomaisesti suomenkielinen 
Suomalainen Tiedeakatemia. Sille oli tähtitieteilijä-
professori Ernst Bonsdorff (1842–1936) tehnyt suuren 
lahjoituksen ”observatorion perustamiseksi Lappiin”; 
tarkoituksena oli tutkia Maan pyörimisakselin liikkei-
tä. Nyt Melander näki tulleen tilaisuuden aloitteiden 
yhdistämiseen; hän sai Tiedeakatemian yhtymään aja-
tukseen, ja Bonsdorffkin myöntyi lahjoituksen käyt-
töön magneettisen aseman perustamiseen. Tähtitornin 
rakentaminen viivästyi, kun kaikkeen ei kuitenkaan 
ollut varoja. Kuusikymmentä vuotta kului, ennenkuin 

Sodankylän geofysiikan observatorion 

(SGO) vanha päärakennus, joka on 

valmistunut vuonna 1950. 

Sen on suunnitellut arkkitehti Wivi 

Lönn. (Kuva: SGO)

llmatieteen laitoksen Lapin ilmatieteellisen 

tutkimuskeskuksen ja Oulun yliopiston 

geofysiikan observatorion yhteinen 

päärakennus Polaria on valmistunut vuonna 

2001. (Kuva: SGO)
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Bonsdorffi n unelma toteutui.
Melanderin asema oli jotensa-

kin kaksiselitteinen. Ilmatieteen lai-
toksen johtajana hän kuului vanhan 
Tiedeseuran leiriin, mutta uuden 
Tiedeakatemian innokkaan perus-
tajajäsenen haluna oli edistää uu-
den järjestön hyvää. Tiedeseuran 
suhtautuminen kahden herran pal-
velemiseen oli nuivanlaista, mut-
ta Melander ja Tiedeakatemia oli-
vat tarmokkaita. Senaatti myön-
si jo vuonna 1910 uudelle obser-
vatoriolle kohtuullisen kokoisen 
400 hehtaarin tontin, eikä edes 
tarkoin määritellyt alueen sijain-
tia! Rajojen piirtäminen kartalle 
ja maastoon uskottiin paikalliselle 
metsänhoitoviranomaiselle, ja so-
pivan paikan etsiminen jäi tieten-
kin Keskuslaitokselle magneetti-
sia kenttämittauksia tehneelle nuo-
relle maisteri Jaakko Keräselle 
(1883–1979). Sopiva paikka löytyi 
Sodankylän kirkonkylän eteläpuo-
lelta Halssinkankaalta, ja sinne sit-
ten uusi Tähtelä nousi kesällä 1913. 
Tiedeakatemian ja Ilmatieteen lai-
toksen rauhanomainen yhteistyö al-
koi heti toimia. Muutaman vuoden 
jo toiminut Sodankylän sääasema 

Sodankylän geofysiikan observatorion 

johtaja Eyvind Sucksdorff (1899–1955) 

korkeusmittausta suorittamassa 1930-

luvulla. (Kuva: Ilmatieteen laitos)
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siirrettiin kirkonkylästä Tähtelään, siellähän oli jo luo-
tettavaa ja koulutettua henkilökuntaakin, eli Keränen, 
joka sai vastuulleen uuiden laitoksen. Hänestä tuli 
heti kahden herran palvelija. Tiedeakatemia sai mag-
neettista observatoriota varten alusta pitäen valtion-
apua, mutta säähavainnot kustansi Ilmatieteen laitos. 
Tämä suhde jatkui siihen saakka, kun Tähtelän vie-
reen 36 vuotta myöhemmin kohosi laitoksen oma ae-
rologinen observatorio, ympäri vuorokauden toimiva 
laitos. Sen vastuuhenkilöksi tuli maisteri ja luutnantti 
evp Pentti Rapeli (1923–), joka sitten juurtui paikal-
leen yli kolmeksikymmeneksi vuodeksi.

ILMATIETEEN LAITOKSEN KUMMISEDÄT

Tähtelän johdon ja valvonnan Tiedekatemia us-
koi alun alkaen erityiselle observatoriokomiteal-
le, jolla oli hyvin läheiset yhteydet Ilmatieteen lai-
tokseen. Prof. Melander oli puheenjohtajana kuo-
lemaansa (1938) saakka. Toimikunnan sihteerik-
si tuli Sodankylän kautensa päätyttyä 1917 Ilma-
tieteen laitok seen siirtynyt Jaakko Keränen. Hänen 
tehtävä nään oli käytännössä huolehtia niistä moni-
naisista tehtävistä, jotka oli hoidettava Helsingissä 
ja Helsingistä. 

Tehtävät Ilmatieteen laitoksen ympärivuoro-
kautisena mittarinlukijana kyllä koituivat eduksi 
Tiedeakatemiankin työlle. Kokemuksestakin voin 
arvata, että pimeänä aikana ja pohjoisen haja-asu-
tusalueen rauhassa pelkkä päivittäinen rutiinikier-

Sodankylän geofysiikan observatorion 

ensimmäinen johtaja Jaako Keränen (1883–1979) 

Hän toimi observatorion johtajana 1913–1917, 

sittemmin Ilmatieteen laitoksen johtajana (1931–

1953). (Kuva: SGO)



129

ros olisi voinut houkutella hyvinkin kohtuulliseen 
työntahtiin. No, sään seuraaminen piti virkeänä ja 
myös magneettinen asema toimi.

Oleellista tietenkin oli, että Ilmatieteen laitok-
sen kautta luotiin ja säilyivät yhteydet tiedeyhtei-
söön, koska Ilmatieteen laitos oli vastuussa kaikis-
ta muista magneettisista mittauksista maassa. Sitä 
kautta myös ilmaantuivat aikanaan skandinaaviset 
ja kaukaisemmat vieraat omine yhteistyö ehdo tuk-
sineen. Sitä kaut ta tuli aikanaan revontulikuvaus, 
myö hemmin paljon muutakin.

Paikkakuntalaisille Tähtelä tietysti oli ennen 
muuta sääasema. Pakkanen ja helle, sateet ja hilla-
poudat ovat paljon läheisempiä kuin jonkin valopis-
teen liikkeet pimeässä huoneessa, jonne ei edes pää-
se katsomaan.

KUMMISETÄ TULEE TORPPARIKSI

Jo kolmikymmenluvulla oli Sodankylään suunniteltu 
oikeaa päätoimista sääasemaa. Pohjois-Suomeen tar-
vittiin tehokkaampaa asemaa. Pitkän aikaa oli mitat-
tu tuulia pilotpallojen avulla, ja radiosondin kehitys 
– kiitos Vilho Väisälän köyhillekin sopivan luotaimen 
– toi esille uusia mahdollisuuksia. Tietysti asema olisi 
voinut sijaita muuallakin, olihan Rovaniemelläkin jo 
lentokenttä ja sillä säätietojen tarve, mutta Sodankylän 
asema oli jo vakiintunut. Sodankylään siis suunnitel-
tiin vakinaista asemaa ja sille toimitiloja. Tähtelän ti-
lat, 30-luvun alun laajennusten jälkeenkään, eivät ol-

leet riittävät. Sodankylässäkin oli jo lentokenttä – ai-
kanaan Petsamon lentoja varten raivattu – ja se oli-
si ollut sopiva luotausasemankin ympäristö. Tulivat 
kuitenkin muut ongelmat tielle, maa joutui sotimaan 
niillä resursseilla mitä oli, ja luotausasemakin joutui 
odottamaan aikaa parempaa. Se tuli sitten 40-luvun 
lopulla, ja Ilmatieteen laitos piti parhaana muuttaa 
niin lähelle kuin mahdollista, mäntykankaalle puoli 
kilometriä Tähtelästä. Professori Keräselle päätös oli 
selvästi mieleen, hänelle oli tärkeää, että molemmat 
hänelle henkilökohtaisestikin läheiset laitokset tulivat 
puhe-etäisyydelle toisistaan.

Läheiset yhteydet Ilmatieteen laitoksen ja Tiede-
akatemian välillä tekivät mahdolliseksi molem-
pien observatorioiden yhtäaikaisen rakentamisen. 
Tähtelän jälleenrakentaminen oli pysähtynyt, kun 
kaikkein tärkeimmät rakennukset oli syksyllä 1945 
saatu auttavasti pystyyn, ja rahalähteet olivat ehty-
neet. Sotaan saakka Tähtelää hoitanut tohtori Eyvind 
Sucksdorff (1899–1955), Ilmatieteen laitoksen mag-
neetikoksi siirtynyt, oli kyllä jo hankkinut sukulaisel-
taan, tunnetulta arkkitehdiltä Wivi Lönniltä (1872–
1966) lahjoituksena uuden päärakennuksen piirustuk-
set, mutta ne joutuivat vuosiksi lepäämään mappiin. 
Nyt oli mahdollista kytkeä rakennuskankkeet yh-
teen, ja niin sodankyläläinen rakennusyritys Veljekset 
Liikala sai kaksi yhtäaikaista urakkaa naapuritonteil-
le. Olosuhteet olivat hankalat, rakennusliike osin ko-
kematon, mutta Ilma-Tähtelä – niinkuin asemaa alet-
tiin nimittää – valmistui syyskesällä 1949, ja Tähtelä 
seuraavana keväänä. 
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Nimikysymys pysyi sitten elos-
sa niin sitkeästi kuin pienet asiat 
pyrkivät pysymään. Ilma-Tähtelä 
oli tietenkin aivan sopiva, se erot-
ti laitokset toisistaan – nehän oli-
vat hallinnollisesti itsenäiset ja tar-
vitsivat siis omat nimensä, ja viit-
taus Tähtelään ilmaisi sopivasti to-
pografi sen sijainnin – mutta sitten 
jostakin ilmestyi nimitys ”Maa-
Tähtelä” alkuperäiselle Tähtelälle. 
Se ei oikein magneetikkoja miel-
lyttänyt, mutta nimitys pysyi sitke-
ästi paikkakuntalaistenkin mielissä, 
ja Tähtelä miellettiin koko observa-
torioalueen nimeksi. Myöhemmin 
pyrittiin selkeyttämään nimiongel-
maa nimittämällä Ilma-Tähtelä ly-
hyemmin Ilmalaksi, pelkäämättä 
enää sekaannusta Helsingin alku-
peräisen Ilmalan kanssa.

Ilma-Tähtelän isännäksi tuli 
alusta alkaen – siihen aikaan hyvin 
tyy pillisesti – armeijan luutnan-
tista sivii limais teriksi val mistunut 
Pentti Rapeli. Hän sitten pysyi pai-
kallaan uskollisesti ja menestyk-
sellisesti aina 1980-luvulle saak-
ka. Eikä hän eristäytynyt tieteen 
norsunluu- (pohjoisen olois sa kai 
mam mutin luu-)torniin, vaan toi 

Sodankylän magneettisen observatorion mittalaite QHM, 

jolla määritetään Maan magneettikentän vaakakomponentin 

voimakkuus. (Kuva: SGO)
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mer kit tä vän pa nok sen myös paikkakunnan elämään tunnettuna ja arvossapidettynä persoonallisuutena.
Tähtelän johtajana (aika komea nimitys 4 hengen laitoksessa!) toimi vuodet 1948–50 Turun Yliopistosta 

alunperin matemaatikoksi valmistunut Tauno Hilpelä, joka valitettavasti sairastui vakavasti, siirtyi Turkuun 
lähemmäksi hoitomahdollisuuksia syksyllä 1950 ja menehtyi jo kaksi vuotta myöhemmin. Hän sai kuitenkin 
johdattaa Rapelin Sodankylään ja sodankyläläiseksi, samoinkuin kesällä 1950 seuraajansa, tämän kirjoittajan. 
Olin silloin 23-vuotias, suoraan Turusta tullut melkein-maisteri, ainoana todellisena ansiona Yrjö Väisälän an-
tama optisten laitteiden käyttökoulutus. Kunniaksi rintamaupseerikollegoille on luettava, että he eivät ylenkat-
soneet nuoren miehen kokemattomuutta, vaan antoivat kaiken tukensa ja opastuksensa niin ammattitehtäviim 
kuin paikkakuntaankin.

Ilmatieteen laitos oli siis asettunut Tiedeakatemian aikanaan valtiolta saadulle avaralle tontille. Kun raken-
nukset oli saatu aikaan, piti niiden ympärille rajata myös tontti. Sikäli kuin muistissani on, ei erottamiseen 
tarvittu virallista maanmittaria eikä toimitusta viety maarekisteriin. Maahan oli valtion kummallekin laitok-
selle käyttöön luovuttamaa ”niin kauaksi aikaa kuin observatoriotoimintaa harjoitetaan”. Rajat käytiin suu-
ren yhteisymmärryksen vallitessa, ja Ilma-Tähtelän käyttöön osoitettiin 30 ha tontti Tähtelän alueen keskeltä. 
Nurkkakivet sijoitettiin maastoon, aitoja ei tehty eikä tarvittu.

VÄÄRÄ PAIKKA?

Ilma-Tähtelän paikkaa suuniteltaessa pyrittiin ottamaan huomioon Tähtelän mahdolliset laajentamispyrki-
mykset. Sähkömagneettinen geofysiikka on aina laajentanut reviiriään uusiin kohteisiin, milloin maan si-
sään, milloin päin revontulia. Ilma-Tähtelä sijoitettiin niin kauas, että Tähtelälle jäisi tarpeeksi laajenemisti-
laa lähiympäristössään. Tilaa riitti seitsemän vuotta, sitten tuli ajankohtaiseksi ionosfääriluotauksen vaatimi-
en tilojen löytäminen. Ne olikin jo vietävä sääobservatorion eteläpuolelle, että isot vaaka-antennit mahtuisi-
vat. No, siellä kyllä oli ja on tasaista mäntykangasta, sinne mahtui. Kehitys kehittyy, ja Ilmatieteen laitoksen 
antenneja on taas rakennettu ionosfääriasemalta etelään päin.

Valtio oli arvaamattaankin kaukonäköinen luovuttaessaan neljäsataa hehtaariaan liki sata vuotta sitten. 
Paljolti sen ansiosta alueelle on voitu sijoittaa kaikki se, mikä siellä nykyisin on. Luostotunturi ja Pittiövaara 
on vallattu vain, koska Tähtelän alueella ei ole vuoria ja kallioita.

Vuosikymmenten kuluessa on tullut esiin myös kysymys, onko mahdollisesti Tähtelä tieteen organisaatios-
sa väärässä paikassa. Suomalainen Tiedeakatemia on ylläpitänyt observatoriota kokonaan valtion myöntämil-
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lä varoilla, ja siirto suoraan valtiolle on tullut esil-
le sekä Tiedeakatemian että valtion viranomaisten 
puolelta. Esimerkiksi 1970-luvulla asiaa harkittiin 
vakavasti, ja silloin nimenomaan Ilmatieteen laitos 
tuli esille mahdollisena uutena isäntänä. Siirto olisi 
ollut luonnollinenkin, koska laitoksella on vastuul-
laan kaikki muu maamagnetismin ja siihen liittyvän 
geofysiikan tutkimus maassamme. Asia ehti jo niin 
pitkälle, että Tähtelän henkilökunnan suhtautumis-
ta liittämiseen tiedusteltiin virallisesti. Vastaus oli 
myönteinen, valtion laitoksen ja valtion viranhalti-
jan asema on turvallinen. Asia raukesi valtion raha-
pulaan; Tähtelä on elänyt veikkausvoittovaroilla, nyt 
olisi jouduttu uhraamaan suoranaisia budjettivaroja.

Vasta 1990-luvulla tehtiin lopulliset ratkaisut. 
Pitkän harkinnan jälkeen päädyttiin Tähtelän liittä-
miseen Oulun yliopistoon, johon oli kehittynyt voi-
makas alan tutkimusyksikkö. Tiettävästi Ilmatieteen 
laitos, eritoten sen geofysiikan osasto, olisi myös 
mielellään ottanut Sodankylän observatorion täy-
dentämään monipuolista ohjelmaansa.

Tähtelän ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyölle uu-
desta järjestelystä ei ole ollut haittaa. Työnjako on 
alusta alkaen ollut selvä: Ilmatieteen laitos on men-
nyt maan alle niin syvälle kuin on pystynyt kaivau-
tumaan, muutaman metrin verran maan lämpötilaa 
mittaamaan, ja luotauspallojen nousun verran ylös-
päin, kolmisen peninkulmaa. Tähtelälle sitten kuu-
luu kaikki muu: maapallo magnetismeineen ja jä-
ristyksineen vaippaan ja ytimeen asti, ja ilmakehän 
reunakerrokset, iono- ja magnetosfääri hamaan au-

rinkotuuleen ja sen lähdetähteen saakka. Ilmalan 
yläraja ja Tähtelän alaraja ovat hiljalleen lähenty-
neet, mutta tilaa on riittänyt.

Paikallisesti on päädytty uudenlaiseen yhteis-
toimintamalliin. Laitosten tilantarve on ratkais-
tu rakennuttamalla yhteinen päärakennus, johon 
ovat sijoittuneet kummankin hallinnot ja toimisto-
tilat. Ratkaisu liittyy valtionhallinnossa toteutettui-
hin uudistuksiin, joissa rakennusten hallinnointi on 
siirtynyt laitoksilta keskitetylle rakennushallinnolle. 
Paikallinen yhteistoiminta merkitsee nykyisin myös 
yhteistä työpaikkaruokalaa, joka pitää laitosten ny-
kyisin jo lukuisat henkilökunnat tuttavina.

NAAPURIT NAAPUREINA

Vielä kymmeniä vuosia sota-ajan jälkeen pidettiin 
luonnollisena, että koko henkilökunta, tai ainakin 
pääosa, asuu observatorioalueella. Tämä merkitsi 
sitä, että alueella asuvat perheet olivat hyviä tuttu-
ja keskenään ja tunsivat toistensa ilot ja surut. Alue 
oli parhaimmillaan usean kymmenen asukkaan ky-
läkunta. Kuriositeettina on syytä mainita varsinkin 
1960- ja 1970-luvuilla järjestetyt kuntohiihtokam-
panjat laitosten henkilökunnille, palkintona hopea-
laatta katkenneessa suksen kärjessä. Kilpailu otet-
tiin molemmin puolin sopivan vakavasti, ja yhtei-
set päättäjäiset olivat odotettuja tilaisuuksia. Asiaan 
kuuluu, että n. 4 km hiihtoreitti kiersi kokonaan ob-
servatorioiden omalla alueella. Päätepisteenä oli pie-
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ni kumpare, joka pian saikin nimen Hikikukkula. Hiihtokisaan osallistuivat kaikki perheet, alle kouluikäisistä 
alkaen. Laitokset voittivat liki vuorovuosin.

Vuosikymmenten mittaan, erikoisesti 1980-luvulta alkaen, henkilökunnat ovat siirtynet pois työsuhdeasun-
noista asumaan pääasiassa Sodankylän kirkonkylään. Suurena syynä tähän pidetään työsuhdeasuntojen laki-
määräistä vuokrien nousua ja verotuskäytännön kiristymistä. Kehityksen myötä on siten myös alue muuttunut 
vilkkaasta asuin- ja kyläyhteisöstä persoonattomammaksi työpaikka-alueeksi.

Revontulikameran 

torni Sodankylässä. 

Kamera aloitti 

toimintansa 

Kansainvälisen 

geofysiikan vuoden 

aikana 1957. 

(Kuva: Ilmatieteen 

laitos)
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Ilmatieteen laitoksen käynnistämä Ilmastojärjestelmän mallitus-

hanke tekee mahdolliseksi ennustaa, kuinka ilmastonmuutos 

etenee. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tiivistää yhteistyötä 

ilmastonmuutoksen vaikutus- ja sopeutumistutkijoiden kanssa. 

(Kuva: Achim Drebs/Ilmatieteen laitos)



I L M AT I E T E E N  L A I T O S  2 0 0 5 +  

Petteri Taalas 

 

  uomi ja samalla myös Ilmatieteen laitos ovat kokeneet ennennäkemättömän kehi tyksen viimeis 
    ten 200 vuoden aikana. Suomi valtiona on puhjennut köyhästä eurooppalaisesta takamaasta tieteellis-tek-
nisen kehityksen mallimaaksi. Myös Ilmatieteen laitos on tällä hetkellä alan laitosten eturintamassa maailmas-
sa; vähintään pistesijoilla. Tähänastisen menestyksemme ovat saaneet aikaan osaava, innovatiivinen ja työstän-
sä innostunut henkilökunta ja ainakin vuoteen 2002 asti kyvykäs johto. 

 Ilmatieteen laitos määritti vuonna 2003 toimintansa painopistealoiksi: sää ja turvallisuus, ilmastonmuutos 
ja siihen sopeutuminen, ilmakehän vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön sekä avaruus ja ilmakehät. IL:n sääpal-
velu muodostaa keskeisen suomalaisen turvallisuuselementin sekä fyysisessä että psykologisessa mielessä. 

SÄÄPALVELUN YHTEISKUNNALLINEN MERKITTÄVYYS KASVUSSA 
 
Sääpalveluihin ja säähavaintotoimintaan sijoitettujen varojen on arvioitu tuottavan 10–20-kertaisen taloudelli-
sen hyödyn säästä aiheutuvien vahinkojen ehkäisyssä. Sää on koko kansan päivittäin kokema luonnonvoima, 
jonka psykologisessa hallinnassa eri medioiden kautta tapahtuva säätiedotus on keskeisessä roolissa. Jos vaike-
at sääolot tiedetään ennalta, niihin sopeutuminen ja varautuminen helpottuvat merkittävästi. Toisaalta yhteis-
kunnan sääherkkyys on jatkuvasti kasvanut. Maailman Ilmatieteen Järjestön arvion mukaan sään aiheuttamat 
taloudelliset menetykset ovat kaksinkertaistuneet viimeisten 20 vuoden aikana. 

S
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ILMAKEHÄN MUUTOKSET TULEVAT KOSKETTAMAAN ERI YHTEISKUNNAN TOIMINTOJA 
 
Ilmatieteen laitoksella on merkittävä yhteiskunnallinen rooli ilmakehän muutosten ennakoinnissa niin ilman 
laadun, ilmaston kuin avaruussääilmiöiden kannalta. Laitos on ollut keskeisessä kansallisessa ja kansainväli-
sessä asemassa happamoitumis- ja otsonikato-ongelmia ratkaistaessa. Tulevien vuosien haasteita ovat esimer-
kiksi ilman epäpuhtauksien terveysvaikutukset sekä ilmastonmuutos. 

Ilmastonmuutos on eräs toimintamme kulmakiviä tulevina vuosina ja todennäköisesti jopa vuosisatoina. 
Panostamme alalla niin huippututkimukseen kuin yhteiskunnan kannalta tarpeellisen tiedon tuottamiseen. Laitos 
on solminut yhteistyösopimuksen erään maailman johtavan ilmastomallikeskuksen, Hampurin Max-Planck-
Instituutin kanssa. Ilmatieteen laitos, Helsingin ja Kuopion yliopistot sekä Merentutkimuslaitos kehittävät mal-
lia muun muassa hiukkasten, ilmakemian ja kasvihuonekaasujen taseiden osalta. IL:n tavoitteena on tuottaa il-
mastonmuutoksen keskiarvojen lisäksi arvioita taloudellisia menetyksiä aiheuttavien sääilmiöiden esiintyvyydestä 
Suomessa. Tällaisia ovat muun muassa myrskyt, tulvat, kuivuusjaksot, hellejaksot sekä vuodenaikaan nähden poik-
keavat ilmiöt, jotka aiheuttavat vaurioita. 

Ilmastonmuutoksella odotetaan olevan vaikutuksia muun muassa liikenteen infrastruktuuriin, metsä- ja 
maatalouteen, rannikkoalueiden rakenteisiin, turismiin, riista- ja kalatalouteen sekä suomalaiseen luontoon. 
Talouden globalisaation vuoksi on todennäköistä, että ilmastonmuutoksen haittavaikutukset Suomen rajojen 
ulkopuolella näkyvät myös maamme taloudessa. Maatalouden häiriöiden odotetaan johtavan lisääntyvään ym-
päristöpakolaisuuteen. Ilmatieteen laitos tulee tuottamaan parhaan tiedon odotettavissa olevasta ilmastonmuu-
toksesta kaikkien tiedon tarvitsijoiden käyttöön. Laitos tukee myös tulevaisuudessa eri ministeriöitä kansain-
välisissä ilmakehää koskevissa sopimusneuvotteluissa. 

 
 

ILMATIETEEN LAITOKSELLA ON KÄYTÖSSÄÄN HUIPPUTASON MENETELMÄT SÄÄPALVELUA VARTEN 
 
Ilmakehämallit näyttelevät keskeistä roolia sääpalvelussa. Mallien erotuskykyä on kyetty jatkuvasti paran-
tamaan tietokonekapasiteetin kasvun myötä. Samalla mallien fysiikka sekä havaintojärjestelmä ovat kehit-
tyneet. Laitos on jäsenenä maailman laadukkaimpia keskipitkän aikavälin ennusteita tuottavassa Euroopan 
Sääennustuskeskuksessa. On mahdollista, että keskus tulee tuottamaan myös lyhyen (0-48 tuntia) aikavälin 
ennusteita lähivuosina. Tällöin kansallisten sääpalvelujen mallikehitystyö kannattaisi keskittää entistä pienem-
män skaalan ennusteisiin. Tavoitetilassa käytössä olisi yksittäisen kuuropilven ja pienen skaalan myrskyt, jopa 
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trombit kattavia malleja. Myös äkillisiä tulvia aihe-
uttavien sateiden ennustuskykyä on pyrittävä kehit-
tämään. Ilmatieteen laitoksella on perinteisesti ollut 
käytössään kansainvälisesti modernit sääpalvelun 
tuotantomenetelmät. Parhaillaan panostetaan tuotan-
tojärjestelmän uudistamiseen. Tavoitteena on päästä 
hyödyntämään uusien malli- ja havaintomenetelmi-
en sekä tuotantoautomaation tarjoamat mahdollisuu-
det täydessä mitassaan. 

SÄÄPALVELUT TOIMIVAT 
TEHOKKAIMMILLAAN OSANA ASIAKKAIDEN 

JÄRJESTELMIÄ
 
Parhaimmillaan sääpalvelussa kyetään integroitu-
maan suoraan asiakkaiden prosesseihin. Tämä mah-
dollistaa lisäarvoa tuottavien sääpalvelujen kehittä-
misen. Erinomainen esimerkki tästä on tiloissam me 

Ilmatieteen laitoksessa on otettu käyttöön uusi versio 

nykyisestä alueellisesta sääennustusmallista. Malli 

kykenee entistä parempaan paikalliseen erottelukykyyn 

(9 km), mikä auttaa meteorologeja tarkentamaan muun 

muassa merialueille tehtäviä sääennusteita. Kuvassa 

Ahvenanmerellä 26.7.1997 meren yllä pyörineet 

vesipatsaat  (Kuva: Martti Heikinheimo/

Ilmatieteen laitos).

toimiva Tieliikelaitoksen kanssa yhteinen Keli kes-
kus, josta ohjataan tällä hetkellä eteläisen Suomen 
teiden talvikunnossapitoa säätilan tarkan seurannan 
pohjalta. Meteorologit ja teiden kunnossapidosta 
vastaavat henkilöt keskustelevat jatkuvasti toimen-
piteiden kohdentamisesta siten, että muun muassa 
teiden aurauksen ja suolauksen laatu ja kustannuste-
hokkuus voidaan optimoida. 

Laitos pyrkii kehittämään vastaavia yhteistoi-
mintoja myös muiden ilmakehätiedon tarvitsijoi-
den kanssa. Esimerkiksi meriturvallisuuden merki-
tys on kasvanut erityisesti Itämeren öljykuljetusten 
lisääntymisen myötä. Vaikeat sääolot on tyypillinen 
osasyyllinen useisiin merionnettomuuksiin. Hyvillä 
sääpalveluilla voidaan ehkäistä merionnettomuuk-
sien syntyä sekä pystytään tehostamaan merkittä-
västi pelastus-, etsintä- ja öljyntorjuntaoperaatioita. 
Tavoitetilassa IL:n ja MTL:n merisää-, jää- ja aal-
lokkopalvelut toimisivat samoissa tiloissa merenku-
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lun turvallisuudesta vastaavien toimijoiden kanssa 
muodostaen meriturvallisuuskeskuksen. Vastaavia 
mahdollisuuksia on olemassa esimerkiksi medioihin 
liittyvien toimijoiden kanssa.

IL PANOSTAA KORKEATASOISEEN 
OSAAMISEEN, JOLLA ON KYSYNTÄÄ 

MAAILMANLAAJUISESTI

Ilmatieteen laitoksen tuleva menestys perustuu yhä 
selkeämmin kansainvälisesti korkeatasoiseen osaa-
miseen toimintamme painopistealueilla. IL pyrkii 
profi loitumaan kansainväliseksi huippuosaajaksi ja 
keskeiseksi toimijaksi erityisaloillaan ottaen vastuu-
ta niin tieteellisesti kuin operatiivisestikin. Syvällistä 
tieteellistä osaamista hyödynnetään aktiivisesti kehi-
tettäessä moderneja palveluja eri käyttäjäryhmille.

Laitos on kansainvälisesti tunnettu osaamisestaan 
ilmakemian, havaintoteknologian (säälaitteet ja sää-
tutkat), lähiavaruuden tutkimuksen ja korkeiden le-
veysasteiden globaalimuutoksen aloilla. Maailman 
Ilmatieteen Järjestö (WMO) luokittelee Suomen me-
teorologisen konsultoinnin ja kehitysavun suurval-
laksi. IL on toteuttanut konsultointi- ja kehityshank-
keita yli 50 maassa eri maanosissa osaamisalallaan. 
Korkeatasoiselle osaamisellemme on kysyntää.

Ilmatieteen laitos on osallistunut erittäin aktiivi-
sesti EU:n puiteohjelmiin sekä Eu roo pan Ava  ruus-
järjestön ja Euroopan Meteorologisten Satelliittien 
järjestön tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Hankkeet 

Marsin alueellisella kaasukehämallilla 

(MLAM) tuotettu ennuste 

pintalämpötilasta (kuvan alla olevan 

palkin mukainen värikoodaus) ja 

pinnanläheisistä tuulista (nuolet). Viking 

Lander 1:n (VL1) ja Mars Pathfi nderin 

(MPF) laskeutumisalueet on merkitty 

kuvaan. Marsin ilmakehämallia on 

kehitetty IL:n ja Helsingin yliopiston 

yhteistyönä. Se perustuu maapallon 

alueelliseen sääennustemalliin

(HIRLAM). Lähde: IL/HY Marsin 

meteorologian mallinnusryhmä.
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ovat olleet tärkeitä osaamisemme kehittämisen ja 
kansainvälisen aseman saavuttamisen kannalta. Lai-
tos on muun muassa saavuttanut operatiivisen toi-
mijan aseman ESA:n, EU MET SATin ja NASAn 
uuden sukupolven satelliitti ohjelmissa. Lapin Ilma-
tieteellinen Tutkimuskeskus on toiminut keskei-
sessä roolissa useissa EU:n tutkimusohjelmissa. 
Tavoitteena on lisäksi saada Sodankylään suuri sa-
telliittivastaanottojärjestelmä, mikä mahdollistai-
si Suomen kaukokartoitus- ja avaruustoiminnan 
laajentamisen kansainvälisesti ja myös kaupalliset 
vastaanottotoiminnot sekä näihin liittyviä yritystoi-
mintoja. Tällä tavoin voitaisiin hyödyntää Suomen 
maantieteellistä asemaa luotaessa uusia korkean tek-
nologian työpaikkoja.

Laitoksen kaukokartoitustoiminnassa keskity-
tään kor keiden le veys asteiden meteo rologiaan, ilma-
kemiaan, hiukkasiin, UV-säteilyyn sekä lumeen ja 
jäähän. Merkittävä osa kaukokartoitusta perustuu 
säätutkiin, millä alalla Suomi on kansainvälisesti 
merkittävä toimija.

Avaruustutkimus on laitoksen uusin toimiala, 
missä laitos tunnetaan useista onnistuneesti toteute-
tuista laitehankkesta sekä muun muassa avaruussään 
osaamisestaan. Laitos on soveltanut sääalan osaa-
mistaan rakentamalla sääantureita muun muassa 
Marsiin lähetettäväksi. Samoin HIRLAM-säämallia 
on käytetty Marsin kaasukehän simulointiin. Laitos 
on valmis tuottamaan lähiplaneettojen ensimmäiset 
sääpalvelut asutuksen levitessä oman planeettamme 
ulkopuolelle.

Osaamisemme ilmakehän havainnoinnissa on 
maail man kär kitasoa, ja tälle onkin ollut kysyntää niin 
kan sain välisesti kuin kotimaisessa yrityskentässä.

KUMPULASSA KOKO SUOMALAISEN 
YHTEISKUNNAN KANNALTA TÄRKEÄ 

OSAAMISKESKITTYMÄ

Suomen kansainvälinen menestys pohjaa yhä enem-
män korkeatasoiseen osaamiseen. Kansainvälises-
ti riit tävän kokoiset osaamiskeskittymät näyttelevät 
keskeistä roolia tässä. Helsingin Kumpulan kampus-
alueesta muodostuu Helsingin yliopiston fysiikan, ke-
mian, matematiikan sekä tietojenkäsittelyn laitosten 
sekä Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen 
myötä tällainen. Tavoitteena on, että alueelle sijoittuu 
myös yrityksiä, jotka hyödyntävät tieteellistä osaa-
mista kehittäessään uusia tuotteita, kuten mittalaittei-
ta, avaruusteknologiaa ja ohjelmistoja. 

Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Vaisala 
Oyj ja YTV ovat kehittämässä innovatiivista mit-
tausjärjestelmää, jolla voidaan hallita pääkaupun-
kiseudun alueella pienimittakaavaisia sääilmiöitä 
sekä ilmanlaatukysymyksiä. Järjestely on erinomai-
nen niin tutkimuksen, opetuksen kuin tuotekehityk-
senkin kannalta.

Kaiken kaikkiaan valistusfi losofi  Montesquieun 
lause ”Ilmasto on ensimmäinen maailmanmahti” on 
edelleen voimassa. Oma ennusteeni Ilmatieteen lai-
toksen tulevaisuudesta on monilta osin aurinkoinen.



Talvinäkymä osasta Pohjoismaista 

2.4.2004 NASA:n MODIS-instrumentin 

kuvaamana. (Kuva: NASA).
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S Ä Ä P A LV E L U I D E N  K E H I T T Y M I N E N  N E R V A N D E R I S TA  

N Y K Y P Ä I V Ä Ä N

Martti Heikinheimo 

SYNOPTISEN HAVAINTOTOIMINNAN ALKAMINEN

  ään oikuttelu, suuronnettomuudet ja kriisitilanteet ovat kautta historian antaneet sysäyksiä sää palve- 
  lui den kehittymiselle. Eräs tällainen episodi sattui Krimin sodan aikaan vuonna 1854, jolloin rans-
kalais-turkkilaisen laivasto-osaston kolme alusta huuhtoutui Mustan meren rannikolle kovassa myrskyssä. 
Onnettomuus käynnisti selvityksen siitä olisiko myrskyn nouseminen ollut jotenkin ennakoitavissa ja tuhot 
näin voitu estää. Selvitystä johtamaan määrättiin ranskalainen tähtitieteilijä Urbain Le Verrier. Hän tekikin 
aloitteen Keisari Napoleon III:lle, jonka mukaan tulisi perustaa Euroopan laajuinen havaintojärjestelmä, jos-
sa tiedot koottaisiin keskukseen sähkölennättimellä. Myös Venäjä osallistui tähän eteläisen Euroopan havain-
toverkkoon. Tällöin Pietarin fysikaalisesta keskusobservatoriosta tuli tärkeä havaintojen keruun solmukohta 
Suomen kannalta. Suomen rannikoille perustettujen meriasemien tietoja alettiin myös viestittää ulkomaille 
Pietarin kautta. 

Suomalaisista adjunkti Johan Jakob Nervander painotti ensimmäisten joukossa säähavaintojen tekoa silloin 
keskeisessä asemassa pidettyjen magneettisten mittausten ohella. Hänen Tiedeseuralle tekemänsä ehdotuksen 
mukaisesti Suomeen perustettiin vuonna 1846 säännönmukainen havaintoverkko. Ohjeistukseen sisältyi loma-
ke, jolle merkittäisiin sekä meteorologisia että fenologisia havaintoja. 
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Nervanderin seuraajat tekivät menestyksekästä työtä Suomen havaintoasemaverkon laajentamiseksi ja laa-
dun vakiinnuttamiseksi. Havaintoja alettiin julkaista vuodesta 1881 lähtien laitoksen vuosikirjoissa. Toiminta 
tapahtui hyvässä yhteistyössä Pietarin fysikaalisen keskusobservatorion kanssa, joskaan ei sen suorassa määrä-
ysvallassa. Suomalaisen sääpalvelun tukijalkaa rakentaneet pioneerit pitivät taitavasti yllä meteorologisen toi-
minnan autonomiaa Venäjän keisarikunnan osana. He myös matkustivat aktiivisesti ulkomailla. Ensimmäiset 
kansainväliset kokoukset koskivat etenkin havaintoasemien toiminnan yhtenäistämistä, jonka ansiosta voitiin 
1850-luvulta lähtien laatia päivittäin säätilaa kuvaava synoptinen sääkartta. Säätietojen viestittäminen sähköt-
tämällä oli kuitenkin työlästä ja hidasta eikä säätietoa myöskään saatu tehokkaasti levitettyä kansalaisille. Sään 
ennustamisesta ei siis vielä voitu puhua, sillä lehtiin ja ilmoitustaululle vallitsevaa tilannetta kuvannut sääkart-
ta ehti parhaimmillaan vasta seuraavana päivänä.

Säätietoja vuodelta 1891.

Kuva: Ilmatieteen laitos)
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VIESTINNÄN TEHOSTUMINEN 

Tarvittiin vielä kaksi edistysaskelta, radio ja kaukokirjoitin, ennen kuin havainnot ja ennustetiedot saatiin nopeas-
ti maailmalle. Vasta Suomen Yleisradion perustamisesta lähtien vuonna 1926 ja radiossa luettujen säätiedotusten 
kautta Ilmatieteellinen keskuslaitos sai vankan jalansijan koko kansan sääpalvelulaitoksena. Myös säätiedotukset 
merenkulkijoille alkoivat tällöin, aluksi Hanko Radion, myöhemmin myös Vaasan ja Viipurin alueradioiden kaut-
ta. Radion myrskyvaroitukset voitiin radioteitse välittää entistä kätevämmin myös suoraan laivoille, ja siihenasti-
sesta satamien myrskyvaroitustorneihin perustuneesta merkinantojärjestelmästä voitiin luopua. 

Kansainvälinen säätietojen viestitys edistyi 1950-luvulta lähtien YK:n alaisen Maailman Meteorologisen 
järjestön WMO:n aloittaessa toimintansa. Kaukokirjoittimilla saatiin ja välitettiin säähavaintoja ja sanallisia 
ennusteita. Radiofaximilelähetyksinä vastaanotettiin valmiita karttamuotoisia sääanalyyseja ja -ennusteita. 
Maapallonlaajuisen tietoliikenneverkon perustaminen 1970-luvun alussa oli kuitenkin läpimurto säähavainto-
aineistojen ja numeerisessa muodossa tuotettujen ennustetietojen tehokkaalle viestinnälle tiedon siirtonopeu-
den samalla kasvettua 24-kertaiseksi. 

Sääpalveluiden näkyvyys parani merkittävästi 1960-luvulla television myötä. TV-meteorologeista ensim-
mäinen, Paavo Salmensuu muistetaan vieläkin piipustaan ja suurista silmälaseistaan. Monet hänen seuraajis-
taan ovat niin ikään persoonallisuuksina saavuttaneet julkisuutta, vierailleet pilapiirtäjien palstoilla tai luoneet 
jopa poliittisen uran.

SÄÄN ENNUSTUSMENETELMIEN KEHITTYMINEN

Keskeisiä synoptisen meteorologian kehittäjiä olivat norjalaisen koulukunnan rakentajat, isä ja poika Vilhelm ja 
Jacob Bjerknes. V. Bjerknes ehdotti jo vuonna 1904 ilmakehän liikettä kuvaavien differentiaaliyhtälöiden aske-
leittaista integroimista alkuarvo-ongelmana ilmakehän käyttäytymisen kuvaamiseksi. Myöhemmin vuonna 1922 
englantilainen L.F. Richardson yritti ensimmäisenä ratkaista ennustusongelman käsin laskemalla päätyen tosin 
epäonnistuneeseen lopputulokseen. Paljon tutkimusta ja kehitystyötä tarvittiin vielä ennen kuin ensimmäiset tie-
tokoneella ajettavat barotrooppimallit tulivat käyttöön 1950-60 luvuilla. J. Bjerknes puolestaan vuonna 1919 ku-
vasi matalapaineiden rakenteen sen eri elinvaiheissa. Dynaamisen meteorologian kehityksessä keskeinen rooli oli 
mm. ruotsalaisella Carl Gustav Rossby’lla, ja tietenkin on mainittava suomalainen akateemikko Erik Palmén. Hän 
tuli tunnetuksi paitsi uraauurtavana yleisen kiertoliikkeen tutkijana, myös etevänä sääaineistojen tulkitsijana.
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Ilmakehän käyttäytymisen ymmärtämiseksi ja alkutilan määrittämiseksi ennustemalleja varten tarvittiin 
systemaattisia mittauksia paitsi maan ja meren pinnalta myös ylemmistä ilmakerroksista. Kuumailmapalloja 
ja leijoja käytettiin hyväksi aina ensimmäiseen maailmansotaan saakka. Näiden käyttö oli kuitenkin hankalaa 
ja onnettomuuksia sattui usein. Vasta radioteodoliitin keksiminen ja kehittäminen luotettavaksi instrumentiksi 
1930-luvulla mahdollisti säännöllisen aerologisen luotaustoiminnan käynnistymisen. Kehityksen johtohahmo 
oli kuten tunnettua Vilho Väisälä, joka ennen oman yrityksensä perustamista toimi Ilmatieteellisessä keskuslai-
toksessa Ilmalan observatorion ja vapaan ilmakehäosaston johtajana 1920-luvulta 1940-luvun loppuun. 

Ymmärrys ilmakehän yleisestä kiertoliikkeestä ja sään paikallisesta käyttäytymisestä oli 1940-luvulla jo 
sillä tasolla, että voitiin puhua jonkin asteisesta ennustamisesta. Ennusteet pohjautuivat pitkälti meteorologin 
kokemukseen ja taitoon tulkita vallitsevaa tilannetta ja ennakoida sen perusteella kehitystä vuorokauden pa-
rin päähän. Paineita ennustusjakson pidentämiseksi usean vuorokauden pituiseksi tuli muun muassa maatalou-
den suunnalta, mutta myös tarpeesta saada jäänmurtajien käyttöön usean vuorokauden tarkkoja sääennusteita 
kauppamerenkulun jatkuvuuden turvaamiseksi myös talviaikaan. Laitoksen johtaja Keränen esitti jo vuonna 
1948, että valmiudet yli vuorokauden pituisten ennusteiden julkaisemiseksi olivat olemassa. Sodan jälkeiset ta-
loudelliset rasitukset tuntuivat kuitenkin keskuslaitoksen saamissa määrärahoissa eikä ennustustoimintaa voi-
tu kehittää samaan tahtiin kuin muualla. Menetelmien kehittäminen oli pitkällä Ruotsissa, joten muun muassa 
sieltä käytiin hakemassa oppia. 

Ennen numeeristen ennusteiden aikaa usean vuorokauden sääennusteet laadittiin tarkastelemalla laitoksen 
kartanpiirtäjien tuottamia tai faximilelähetyksinä saatuja pinta- ja yläkarttoja. Sään todennäköinen kehitys arvioi-
tiin aiemmin sattuneiden vastaavan kaltaisten tilanteiden pohjalta. Tätä nk. analogiamenetelmää käytettiin usean 
vuorokauden ennusteiden laadintaan aina 1970-luvun lopulle saakka. Sulo N. Venhon siirryttyä johtamaan sää-
osastoa vuonna 1958 perustettiin erityinen viikkoennusteiden ryhmä, jonka pitkäaikaisina meteorologeina toimi-
vat Erkit Laitinen ja Harjama. 

NUMEERISEN ENNUSTAMISEN VALTAKAUSI 

V. Bjerknesin näkemys matemaattisesti laskettavasta sääennusteesta toteutui 50 vuotta myöhemmin vuonna 1954. 
C. G. Rossby oli vuonna 1947 palannut USAsta Ruotsiin ja perustanut kansainvälisen asiantuntijaryhmän kehit-
tämään operatiivista ennustusmallia amerikkalaisen Jule Charneyn barotrooppimallin pohjalta. Kehitystyö tehtiin 
Tukholman yliopiston Meteorologisessa instituutissa (MISU) Ruotsin Ilmavoimien tuella. Lisäksi USAsta saatu 



147

sotilasstrateginen rahoitus mahdollisti kehityksen kär-
keä edustaneen tietokoneen BESK (Binär Elektronisk 
Sekvens Kalkylator) hankinnan. 

Suomessa ajettiin ensimmäiset tietokone-ennus-
teet vuonna 1967 sääosaston vt. johtajana toimi-
neen professori Eero Holopaisen johdolla. ATK-toi-
misto perustettiin vuonna 1969, ja sen päälliköksi ni-
mitettiin Daniel Söderman. Ensimmäiset mallit ke-
hitettiin yhteistyössä ruotsalaisten kanssa. Samoihin 
aikoihin Euroopassa oli vahvistunut pyrkimys saat-
taa yhteistyöhön kansallisesti rahoitettua tutkimusta. 
Tämän tuloksena syntyi COST-ohjelma (European 
Cooperation in the Field of Scientifi c and Technical 
Research). Ensimmäisiä COST-hankkeita oli vuonna 
1973 käynnistynyt 16 Euroopan maan yhteistyö, jon-
ka tuloksena syntyi Euroopan keskipitkien sääennus-
teiden keskus ECMWF. Ohjelma vaati kunkin jäsen-
maan osallistumista myös keskuksen kustannuksiin. 
Suomi pääsi hankkeeseen mukaan erityisesti ylijohta-
ja Lauri A. Vuorelan ponnistusten ansiosta. Hän toimi 
myös keskuksen hallintoneuvoston puheenjohtajana. 
Keskus sai omat toimitilat Readingistä Englannista 
vuonna 1979, jolloin myös ennusteiden operatiivi-
nen tuottaminen aloitettiin. D. Söderman toimi aluksi 
keskuksen tietoliikenneyhteystyöryhmän puheenjoh-
tajana ja myöhemmin operatiivisen osaston päällik-
könä. Monet suomalaiset tutkijat ovat tämän lisäksi 
antaneet arvokkaan panoksensa keskuksen mallin ke-
hittämiseen. 

ECMWF:n tehtävänä oli siis tuottaa pääasiassa 
keskipitkiä 3-10 vrk:n ennusteita käyttäen laskenta-

alueena koko maapalloa, joten 2 vrk:n päähän ulot-
tuvien ja tarkemman alueellisen erotuskyvyn omaa-
vien ennusteiden tuottaminen jäi kansallisten laitos-
ten vastuulle. 

Ilmatieteen laitoksella oli 1980-luvun alussa käy-
tettävissään ECMWF-keskuksen ennusteiden lisäk-
si ensimmäisiä itse tuotettuja tietokone-ennustei-
ta, sekä muiden maiden tuottamia mallianalyyseja 
ja -ennusteita. Tämän lisäksi käytössä oli sääsatel-
liittien eli silloisten tekokuiden ottamia kuvia val-
litsevasta pilvitilanteesta. Säätutkat tekivät tuloaan, 
mutta olivat vielä paikallisia apuvälineitä lähin-
nä lentokentillä. Numeerisiin ennusteisiin ei juuri-
kaan luotettu, vaan sääennustaminen perustui edel-
leen pääasiassa analyysien tulkintaan. Tilanne oli 
kuitenkin muuttumassa. Professori Juhani Rinteen 
Australiasta vuonna 1979 tuoma rajoitetun alueen 
primitiiviyhtälömalli oli jo varsin edistyksellinen. 
Malli sai Suomessa nimen SLAM, asentaminen an-
nettiin tutkija Kalle Eerolan tehtäväksi ja sen opera-
tiivinen käyttö alkoi vuonna 1982. 

Pohjoismaiden kesken käynnistyi vuonna 1985 
HIRLAM-sää ennustusmallin syntyyn johtanut hanke.  
HIRLAM rajoittuu Pohjois-Atlantin ja -Euroopan alu-
eelle, saaden reuna-arvonsa ECMWF-mallin ennus-
teesta. Hilaväliltään malli oli aluksi 55 km. Malli 
kehi tettiin yhteistyönä, mutta kukin jäsenmaa ”ajaa” 
sitä itsenäises ti. HIRLAM:n kehittämis vaiheessa työ 
kes kitet tiin kol meksi vuodeksi Tans kaan, jonne Suo-
mesta lähti Helsingin yliopiston meteorologian lai-
tokselta Simo Järvenoja. Myöhemmin hanke on laa-
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Ilmatieteen laitoksen 

laatimien yhden 

vuorokauden maksimi ja 

minimilämpötila-

ennusteiden laadun kehitys 

vuosina 1980–2003. 

Ennustepaikkakunnat 

ovat Helsinki Vantaan 

lentoasema, Tampere 

ja Sodankylä. (Lähde: 

Ilmatieteen laitos) 

jentunut ja vakiintunut kahdeksan Euroopan maan 
väliseksi yhteistyö projektiksi ja mallin erotuskyky on 
jatkuvasti parantunut.

ENNUSTEIDEN LAATU KEHITTYNYT TASAISESTI

On mielenkiintoista verrata sääennusteiden laadun 
kehitystä Suo messa suhteessa ennustusmene tel mi-
en kehitykseen. Esi mer kik si 1970 - lu vul la meteo-
rologil la oli ollut käy tös sään muun muas sa en sim-
mäisiä numeerisia en nustei ta ja satelliittikuvia. 
Vaikutus lyhyisiin ennusteisiin oli kuitenkin yllät-
tävä. Professori Juhani Rinteen vuonna 1982 julkai-
seman selvityksen mukaan yhden ja kahden vuoro-

kauden en nus teet eivät ol leet juuri kaan paran tuneet 
viimeisten 10-20 vuoden aikana. Esimerkiksi yhden 
vuorokauden sade-ennusteet eivät olleet parantu-
neet lainkaan ja lämpötilaennusteet vain hyvin hi-
taasti. Kahden vuorokau den ennus teissa oli tapah-
tunut jonkin verran parantumista. Saman kaltaisia 
tuloksia oli saatu muissakin maissa. Mallit eivät siis 
vielä tuolloin antaneet riittävästi lisätietoa auttaak-
seen meteorologeja tekemään selvästi parempia 1-2 
vuorokauden ennusteita. 

Säännöllinen ennusteiden laadunseuranta, joka al-
koi 1980-luvun alussa osoittaa ennusteiden parantu-
neen aluksi verkkaisesti ja oikeastaan vasta 1990-luvun 
alusta lähtien nopeammassa tahdissa aina viime vuo-
siin saakka (Kts. viereinen kuva). Tämä kehitys voi-
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daan toisaalta lukea numeeristen mallien ansioksi toi-
saalta meteorologit ovat myös oppineet jatkuvasti tul-
kitsemaan mallitietoa entistä paremmin. 

ECMWF:ssa tuotettujen keskipitkien ennusteiden 
laatu on vuosien mittaan parantunut siten, että esimer-
kiksi nykyisin tuotettava viiden vuorokauden ennuste 
on keskimäärin yhtä laadukas kuin kolmen vuorokau-
den ennuste kaksi vuosikymmentä sitten. Erityisen 
nopeaa on ennusteiden parantuminen ollut viime vuo-
sina eteläisellä pallonpuoliskolla, missä säähavainto-
asemia on suuren merialueen johdosta suhteellisen 
vähän. Tämän on mahdollistanut sääsatelliittitoimin-
nan kehitys 1970-luvulta alkaen ja se, että satelliittien 
fysikaalisia mittauksia niin ilmakehästä kuin maan ja 
meren pinnasta on viime vuosikymmeninä opittu te-
hokkaasti hyödyntämään. 

SIIRTYMINEN PAPERITULOSTEISTA 
TIETOKONEGRAFIIKKAAN 

HIRLAM-ennusteiden käyttöönottovaiheessa vuon-
na 1989-1990 valmistui laitoksen oman kehitystyön 
tuloksena ensimmäinen graafi nen meteorologin 
työasema. Työaseman monitorilla voitiin havainnol-
listaa eri karttamittakaavoissa säähavaintoja, satel-
liitti- ja tutkakuvia sekä numeerisia ennusteita käyt-
täjän valitsemalla tavalla. Myöhemmin työasemaan 
liitettiin kätevä trajektorilaskentasovellus, jolla 
käyttäjä voi laskea vapaasti ilmassa leijuvien hiuk-
kasten tai kaasujen, esimerkiksi radioaktiivisen ai-

Meteorologin editori on 

monipuolinen työkalu 

sääaineistojen katseluun ja 

muokkaukseen.

neen, todennäköisen kulkeutumisreitin ilmakehässä. 
Lentosääpalvelun käyttöön valmistui vuonna 1997 
niin ikään kehityksen kärkeä edustanut työasema, 
jolla voitiin laatia ja valvoa määrämuotoisia lento-
paikkaennusteita. 

Jo 1980-luvulla oli virinnyt ajatus siitä, että tar-
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vittaisiin apuväline, jolla meteorologi voisi valita 
kulloinkin parhaalta tuntuvan malliennusteen ja kor-
jata ennusteen puuttumalla itse ennustekenttien nu-
meerisiin arvoihin. Tämä käsitys vahvistui 1990-lu-
vulla. Graafi sten katselu- ja selailuominaisuuksien 
lisäksi työasemassa tulisi olla mahdollisuus muo-
kata ja seuloa käytettävissä olevaa tietoa esimerkik-
si korjaamalla sadealueen paikkaa tai lämpötilassa 
esiintyvää systemaattista virhettä. Tietokantaan voi-
taisiin näin tuottaa parasta käsitystä sääennusteesta 
edustava aineisto numeerisessa muodossa. Vuonna 
1999 otettiinkin käyttöön toisen sukupolven työase-
ma, joka sai nimekseen meteorologin editori. Tällä 
työkalulla sääpalvelun meteorologi voi tuottaa pe-
russääaineistosta tietokoneavusteisesti lukuisan 
määrän erilaisia sääpalvelutuotteita loppuasiakkai-
den käyttöön.

LENTO- JA SOTILASSÄÄPALVELUT 

Lentosääpalveluiden voidaan katsoa alkaneen jo 
1920-luvulla, vaikka toiminta virallistettiinkin vas-
ta vuonna 1932 ilmaliikennelain astuttua voimaan. 
Lentosääpalveluiden kasvanut merkitys johti len-
tosääosaston perustamiseen sodan jälkeen vuonna 
1946. Varsinainen toimipaikka oli Helsingin len-
toasema, joka tuolloin toimi Hyvinkäällä. Myös 
Turussa annettiin tuolloin lentosääpalvelua, siel-
lä se lopetettiin vuonna 1960. Helsingin lentoase-
man lisäksi perustettiin 1960-luvulla Rovaniemen 
(1966) Tampereen (1966) ja Kuopion (1968) len-

tosääkeskukset. Tampereen keskuksen tehtävänä 
oli antaa lentosääennusteita myös Hallissa, Utissa ja 
Kauhavalla sijaitseville Puolustusvoimien lentopai-
koille. Sotilassääpalvelut, joita kehitetään jatkuvasti 
tiiviissä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa, ovat 
nykyisin osa Ilmatieteen laitoksen julkisoikeudelli-
sia palveluja ja laajentuneet käsittämään eri asela-
jien tarpeet. 

SÄÄPALVELUITA ELINKEINOELÄMÄN HYVÄKSI

Yksinomaan lentosäähän keskittyneiden aluekes-
kuksien toiminta laajeni 1980-luvulla erillisille 
asiakasryhmille kehitettävien erityissääpalveluiden 
yleistyessä ja keskukset muuttuivat aluetoimipis-
teiksi. Alueellisesti tarkennettuja ja eri kohderyh-
mille suunnattuja palveluja pyrittiin viemään lähel-
le asiakasta, ja samalla palveluiden maksullisuus li-
sääntyi. Valtio tuki voimakkaasti toimintojen alueel-
listamista. Ylijohtaja Erkki Jatilan ja sääosaston joh-
taja Jorma Riissasen suunnittelun tuloksena perus-
tettiin 1980-luvun lopulla uudet alueelliset toimipis-
teet Lappeenrantaan, Turkuun ja Vaasaan. Toiminta 
oli pääosin kaupallista palveluiden tuottamisen osal-
ta, mutta toimipisteiden kiinteät kulut hoidettiin val-
tion myöntämällä määrärahalla. 

Erityissääpalveluiden kirjo oli monipuolinen. Sai-
maan tukinuitossa ongelmana oli ollut tukkinippujen 
sidonnan kestävyys tuulisella säällä. Tätä varten pe-
rustettiin jo 1960-luvulla Saimaan sääpalvelu, joka 
jatkui aina 1990-luvun lopulle. Suomessa maantei-
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den keliolosuhteet ovat Euroopan vaativimpia ja 
kausi on pitkä. Tiesääpalveluita alettiin 1970-luvul-
ta lähtien todenteolla kehittää Euroopan maiden yh-
teistyönä COST- projekteissa ’Electronic Aids for 
Major Roads’ ja ’Road Weather Conditions’, jois-
ta jäl kim mäisen joh dossa toimi meteo rolo gi Erkki 
Nysten vuo si na 1987-1992. Suo mesta osallistut-
tiin aktii vises ti, tavoit tee na oli koko maan kat ta va 
keli pal velu, jota annet tai siin alue keskuksista. Las-
kennal lise na me ne telmänä kehitettiin tienpinnan 
läm pötilaa arvioiva malli. Tiet tä väs ti maail man 
ensim mäi nen tie sääasema pystytettiin Tarvon tielle 
Isohuopalahden sillalle vuonna 1976. Tie- ja vesira-
kennushallitus TVH al koi sys temaat tisesti kehittää 
tiesää asema verk koa 1980- luvun lopulla. Ny kyään 
ase mia on jo 350 ja keli kame roi takin mel kein sa-
man verran. Maan teiden ke li palvelut muun muas sa 
kunnos sapi totoi men pitei den ajoitta mi seksi o vat kes-
kei nen o sa kau pal lista sääpalve lutoimintaa, toisaal-
ta alu eel liset lii ken ne sää ennus teet, keli varoi tukset 
ja syk sys tä 2004 lähtien myös jalan kulki joiden keli-
ennusteet annetaan julki sena palve luna.

Merkittävää erityissääpalveluiden kannalta on 
ollut säätutkatekniikan kehittyminen 1970-luvul-
la ja lopulta 1980-luvun lopulla yhtenäisen, aluksi 
Suomen ja Ruotsin välisen, NORDRAD-tutkaver-
kon käyttöönotto. Säätutkamittaukset antavat ajan-
tasaista ja paikallisesti tarkkaa tietoa muun muassa 
ajokeliin vaikuttavista säätekijöistä. Nykyisin käy-
tettävillä doppler-tutkilla voidaan mitata myös tuu-
len vaaka- ja pystyjakaumaa.

Maatalouden sääpalveluita kehitettiin voimak-

kaasti 1980-luvulla maatalous- ja metsäminis-
teriön rahoituksen turvin silloisen maa  talous-
me teo  rologi Esko Elomaan ja yli  meteo ro logi 
An neli Nord lundin toi mesta. Pääpaino oli maa-
talous neuvojien, maata lous tutki joi den ja mete-
oro lo gien väli ses sä yhteistyös sä. Tästä kehit-
tyi puhelinpalvelu, jossa samaan nu meroon soit-
tamalla sai sekä maata loudelle räätä löidyn alue koh
 taisen sää tiedot teen, että ajan  koh tai set toi men pi-
de ohjeet vuo den  ai kaan liit tyen. Pu he lin palve lut 
tuli vat käyt töön myös muun muassa ra kennus- ja 
tunturi sää pal veluis sa. 1990-luvun alussa uu sinta 
uut ta oli sana pankki tekniikka, jolla esim. havain-
toasemien tiedot, ennusteet, jne. pystyt tiin välit tä-
mään auto maat tises ti puhut tuna teks tinä asiak kaal-
le. Enim mil lään puhelin vastaa jiin tuli tuol loin noin 
2 mil joo naa puhe lua vuo den aika na.

Kaupallisen toiminnan edellytykset näin laajalla 
aluetoimipisteverkolla osoittautuivat muutaman vuo-
den jälkeen rajallisiksi. Toiminnan kannattamatto-
muuteen toisaalta vaikutti 1990-luvun alun taloudel-
linen lama toisaalta orastava kaupal lis ten sääpalvelui-
den kil pai lu. Organi saatio uudis tuksen yh tey dessä 
1990-lu vun puoli välissä perustettiin asiakaspalvelu-
yksikkö hoitamaan lai toksen liiketoimintaa. Samalla 
Lappeenrannan, Vaa san ja Turun toimipisteet asteit-
tain lakkautettiin. Kaupallisia palveluita tuotettiin 
aluksi kaikista palvelu toimipisteistä. Vuonna 1999 
perustettiin asiakas palvelu niminen tulosalue ja kau-
palliset palvelut eriy tettiin taloudellisesti sekä fyysi-
sesti budjetti- ja oma kustannuspohjaisista sääpalve-
luista kilpailu neutraliteetin varmistamiseksi.
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Sääpalvelun yksi tärkeimpiä 

tehtäviä on antaa varoituksia 

vaaraa aiheuttavista 

säätekijöistä. (Lähde: 

Ilmatieteen laitos) 

’KOVAN TUULEN VAROITUS ANNETAAN 
POHJOIS-ITÄMERELLE’

Valtakunnalliset ennusteet ja varoitukset säähän liit-
tyvistä vaaratekijöistä ovat kautta historian olleet 
keskeinen ja suurelle yleisölle näkyvin ja kuuluvin 
osa Ilmatieteen laitoksen perusrahoitteisia eli julki-
sia sääpalveluita. Taustalla harjoitetaan lisäksi laa-
jaa yhteistyötä eri viranomaisten kanssa ja varaudu-
taan toimimaan erityyppisissä poikkeustilanteissa. 
Ilmatieteen laitoksella onkin keskeinen rooli sää- 
ja olosuhdetiedon tuottajana sekä välittäjänä muun 
muassa pelastustoiminnassa. 

Vuonna 1983 Ilmatieteen laitos, Merenkulkulaitos 
ja Merentutkimuslaitos käynnistivät liikenneminis-
teriön tuella merellisten sääpalveluiden kehittämi-
seksi projektin. Tätä varten asetettiin seurantaryh-
mä ja johtoryhmä, joiden pitkäaikaisena sihteerinä 
ja yhteistyön koordinaattorina on toiminut meteoro-
logi Marja-Leena Komulainen. Projektin kautta tie-
don kulkua merellä toimivien viranomaisten kesken 
on voitu huomattavasti tehostaa ja on syntynyt eri-
tyinen meriturvallisuusohjelma. Estonia laivan tur-
man jälkeen vuosina 1996-1999 merellisten palve-
lujen kehittämiseen suunnattiin lisärahoitusta, jol-
la hankittiin muun muassa 18 uutta merisääasemaa, 
sääpoiju ja aaltopoiju. 

Ilmatieteen laitos ylläpitää myös valmiutta arvi-
oida öljypäästöjen leviämistä ja veden vaaraan jou-
tuneiden kohteiden ajelehtimista meren virtausten ja 
tuulen mukana. Myös ilmaan joutuneiden epäpuh-
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tauksien ja etenkin radioaktiivisen päästöjen varalta 
on luotu turvajärjestelmä, jonka kautta voidaan yh-
teistyössä Säteilyturvakeskuksen kanssa nopeasti ar-
vioida päästön todennäköistä leviämistä ilmakehäs-
sä ja laskeumien määrää.

MITEN PITKÄLLE TULEVAISUUTTA 
VOI ENNUSTAA?

Tietotekniikan nopea kehittyminen on mahdollista-
nut sääpalvelut, joista J.J. Nervanderin aikana tuskin 
osattiin haaveillakaan. Tutkakuvien ja muun säätie-
don välittyminen langattomasti käsipuhelimen näy-
tölle ja vain muutaman hiiren painalluksen pääs-
sä olevat kuvat Atlantin hurrikaanitilanteesta koti-
mikron näytöllä ovat nykyarkipäivää.

Numeerisilla malleilla ei pelkästään lasketa ar-
vioita matalapaineen tai hurrikaanin reitistä, vaan 
kulkureitin todennäköisyys voidaan arvioida use-
an rinnakkaisen malliajon perusteella ottaen huomi-
oon esimerkiksi mallin käyttämien havaintojen epä-
tarkkuus. Noin viikon mittaisten ennusteiden jatkok-
si on ECMWF alkanut vuonna 2004 tuottaa kokei-
luluontoisesti kuukauden päähän ulottuvia ennus-
teita. Myös kolmen kuukauden ennusteita laaditaan, 
mutta niiden käyttökelpoisuus vaihtelee muun mu-
assa vuodenajan ja maanosan mukaan. Esimerkiksi 
Euroopan alueella sään ennustettavuus usean kuu-
kauden päähän on toistaiseksi ollut heikko. 

Toisaalta ollaan kehittämässä paikallisesti entistä 

tarkempia malleja, jotka ennakoivat reaaliajassa esi-
merkiksi ukkospilven kehittymistä, tien pinnan liuk-
kautta, kaupunki-ilman laatua tai vaikka tarkkojen 
tuuliennusteiden kautta saaristossa sijaitsevan tuu-
livoimalan energian tuottoa seuraavien tuntien ai-
kana. Kaiken tekniikan lisäksi tarvitaan edelleenkin 
vankkaa osaamista ilmakehän käyttäytymisestä, yh-
teistyötä, palvelun ja asiakkaan kohtaamisia sekä en-
nakkoluulottomuutta entistä parempia sääpalveluita 
kehitettäessä.
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Planeetta Saturnus 

renkaineen. Napaseuduilla 

havaittavat kirkkaat 

vyöhykkeet ovat 

revontulia, jotka syntyvät 

samaan tapaan kuin 

maapallollakin Auringon 

hiukkaspommituksista 

planeetan magneetti-

kehässä.  (Kuva: NASA)
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A V A R U U S T U T K I M U S  M A A S TA  TA I V A A L L E

Tuija Pulkkinen

AVARUUSTUTKIMUS LAPSENKENGISSÄ

   iten kuin avaruustutkimus tänä päivänä ymmärretään, se on aina ollut osa Ilma tie teen lai tok sen 
   toi mintaa: lai toksen juuret ovat vuonna 1838 perustetussa Suomen Aleksanterin yliopiston magneet-
tisessa observatoriossa, jonka tehtäviin kuului tehdä mittauksia maan magneettikentän vaihteluista osana 
Alexander von Humboldtin käynnistämää kansainvälistä ohjelmaa. Observatorion ensimmäisenä johtajana 
toimi Johan Jakob Nervander, joka loi perinteet ensiluokkaisilla instrumenteilla huolellisesti tehtyjen ha-
vaintojen tarkasta dokumentoinnista sekä pitkien, säännöllisiin mittauksiin perustuvien aikasarjojen tuotta-
misesta. Ilmatieteen laitos on näiden perinteiden jatkajana edelleen tunnettu niin avaruustutkimuksen kuin 
meteorologiankin alalla.

Jo laitoksen perustamisen aikaan oli tiedossa, että Maan magneettikentän nopeat vaihtelut ovat yhteydessä 
Auringon aktiivisuuteen sekä kirkkaiden revontulien esiintymiseen. Yhä edelleenkin revontulihavaintoja käyte-
tään rekisteröimään Auringosta lähtöisin olevien häiriöiden vaikutuksia Maan lähiavaruudessa ja yläilmakehäs-
sä – revontulien esiintyminen, muoto ja ajalliset vaihtelut kertovat lähiavaruuden monimutkaisista ja monimuo-
toisista dynaamisista ilmiöistä. Osana kansainvälistä geofysiikan vuotta 1957 Ilmatieteen laitos aloitti järjestel-
mälliset revontulikuvaukset magneettikenttämittausten lisäksi. Revontulia kuvattiin koko taivaankannen kuvaa-
valla pallopeilikamerajärjestelmällä neljällä paikkakunnalla Lapissa säännöllisin väliajoin läpi koko talvikauden. 
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Myöhemmin kameraverkkoa laajennettiin ja siirryt-
tiin värikuvaukseen, 1990-luvulla fi lmikamerat kor-
vattiin digitaalisilla kameroilla. Nykyään (vuon na 
2004) seit semän kameraa kuvaa revontulia 20 sekun-
nin välein aina kun on riittävän pimeää, mikä tuottaa 
noin 5 miljoonaa revontulikuvaa vuodessa.

YKSITTÄISISTÄ ASEMISTA 
HAVAINTOVERKKOIHIN

Magneettikentän nopeat vaihtelut ja revontulet kerto-
vat Maan lähiavaruudessa tapahtuvista prosesseista. 
Auringosta jatkuvasti puhaltava aurinkotuuli tuo Maan 
ympäristöön sähköisesti varattuja hiukkasia, protoneja 
ja elektroneja, jotka joutuessaan Maan magneettiken-
tän vaikutuspiiriin ohjautuvat magneettikentän suun-
taisesti pohjoisille ja eteläisille napa-alueille. Noin 100 
km korkeudella nämä hiukkaset törmätessään ilmake-
hän typpi- ja happiatomeihin ja -molekyyleihin tuot-
tavat välähdyksen revontulivaloa samaan tapaan kuin 
TV-ruudun kuva muodostuu elektronisuihkun valais-
tessa ruudun eri pisteitä eri tavoilla.

Revontulia synnyttävät avaruusmyrskyt aiheut-
tavat voimakkaita muutoksia ylemmän ilmakehän 
sähkömagneettisissa ominaisuuksissa alueella, joka 
tyypillisesti kattaa tuhansia kilometrejä. Suurten 
purkausten ollessa kyseessä häiriöt näkyvät joka 
puolella maapalloa. Maan lähiavaruuden tutkimuk-
sen tehtävänä on toisaalta pyrkiä selittämään ava-
ruusmyrskyt fysikaalisena ilmiönä ja toisaalta op-

pia ymmärtämään varatuista hiukkasista koostuvan 
plasman käyttäytymistä niin hyvin, että avaruuden 
ilmiöt voitaisiin riittävän tarkasti mallintaa mate-
maattisella mallilla.

Näitä tarpeita silmällä pitäen Ilmatieteen lai-
tos on kansainvälisenä yhteistyönä rakentanut laa-
jan mittalaiteverkon, joka monitoroi jatkuvas-
ti ylemmän ilmakehän sähkömagneettisia ilmiöitä. 
Magneettikentän häiriöitä mitataan lähes 30 paikka-
kunnalla Viron Tartosta Norjan Huippuvuorille ulot-
tuvalla asemaverkolla. Seitsemän kalansilmälins-
sikameraa kuvaa revontulia keski-Suomesta Huip-
puvuorille ja kahden tutkan järjestelmä mittaa sa-
man alueen yläilmakehän virtauksia. Tämä maail-
manlaajuisestikin ainutlaatuinen mittalaiteverkko on 
Ilmatieteen laitoksen avaruustutkimuksen selkäran-
ka, joka on tuottanut ja tuottaa edelleen merkittäviä 
tieteellisiä tuloksia. Nykyinen mittausverkko toimii 
kansainvälisessä yhteistyössä sekä muiden maan-
pintamittalaitteiden että satelliittiohjelmien kans-
sa. Laaja tutkimustoiminta on tulosta 1950-luvul-
la käynnistyneen revontulikuvaustoiminnan järjes-
telmällisestä, kunnianhimoisesta ja jatkuvasta ke-
hittämisestä. 

AVARUUSTUTKIMUS AVARUUTEEN

Vastikään (2004) ilmestynyt Ilkka Seppisen kirjoit-
tama Suomalaisen avaruustutkimuksen historia va-
lottaa ansiokkaasti niitä taustoja, joiden seuraukse-



157

na Suomessa 1980-luvulla heräsi 
poliittinen tarve osallistua kansain-
väliseen ava ruus toimin taan. En sim-
mäiset suo malaiset hankkeet, jois sa 
rakennettiin avaruuslaitteita, tehtiin 
sil loisen Neu vostoliiton avaruus-
ohjelmiin. Samalla käynnistet tiin 
neu vottelut liittymisestä Euroopan 
ava ruus järjestöön, jonka kunnianhi-
moi siin tutkimus ohjelmiin suoma-
laistutkijat pääsivät osallistumaan 
1980-luvun loppupuolelta lähtien.

Ilmatieteen laitos oli ensimmäis-
ten muka na käyn nis tämässä ava ruus -
laitehankkeita. Visi ona oli tut kia 
Maan lähi avaruutta satelliit timit-
tauksi lla saman aikai sesti kun maan-
pin ta mittauk silla saa tiin tie to a mag-
neet tises ta ja revon tuli ak tiivi suu des-
ta. Lä hi naa purim me venä läi set ja 
ruot salaiset tarjo sivat tuol loin mah-
 dolli suutta osal listua plas mains-
trument tien raken tami seen kahteen 
Interball-satelliit tiin. Mo nien vii-
vy tysten jäl keen hanke toteu tuikin 
ja tuot ti havain toja vuo desta 1995 
vuoteen 2000. Interball-oh jelmas ta 
ke hit ty nyt pitkä aikai nen ja laa ja-
alai nen yhteis työ ruot salais ten ja 
venä läisten avaruus tutki joiden kans-
sa jat kuu edel leen aktii vise na.

KOHTI PLANEETTOJA

Pitkälti Risto Pellisen visionääri-
sen toiminnan ansiosta Ilmatieteen 
laitoksen avaruustutkimus laajeni 
Maan lähiavaruudesta aurinkokun-

Ilmatieteen laitoksen 

revontulikamera 

(ASC). Kyseessä on 

fi lmille kuvaava 

kamerajärjestelmä, joka 

oli käytössä Lapissa 

revontulikuvauksissa 

vuosina 1973–1997. 

(Kuva: Ilmatieteen 

laitos)

nan muihin kohteisiin. Tänä päivä-
nä laitoksen avaruustutkimusoh-
jelmassa on kaikkien sisäplaneet-
tojen, Merkuriuksen, Venuksen, 
Maan ja Marsin avaruusympäristö-
jen tutkimusta ja lisäksi komeetto-
jen, Saturnuksen ja sen Titan-kuun 
sekä koko aurinkokunnan pöly-
ympäristön tutkimusta. 

Helmikuussa 1989 oli historial-
linen hetki, kun Ilmatieteen laitok-
sen ensimmäinen ava ruus instru-
mentti al koi tuottaa mit tauk sia 
Marsin plasma ym päris töstä. Venä-
läisen Phobos-aluk seen ruotsalais-
yhteis työnä raken nettu ASPERA-
mitta laite lähetti havain toja kah-
den kuu kau den ajan, jon ka jälkeen 
yh teys luo taimeen mene tettiin sen 
yrit täessä lähes tyä Marsin Phobos-
kuuta. Nämä mit tauk set Marsin 
avaruus ympä ristön varatuista hiuk-
kasista ja Marsin kaasukehän pa-
kenemisesta avaruuteen sekä nii-
den ympärille syntynyt tutkimus 
ovat poikineet useita uusia ava-
ruuslaitehankkeita sekä tieteellisiä 
tuloksia, joiden taso on kansain-
välisesti noteerattu erittäin korkea-
tasoiseksi. Euroopan avaruus jär-
 jes tön MarsExpress-luotai meen si-
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joitettu samantyyppinen mittalaite tuottaa parhail-
laan (2004) uusimpia tuloksia Marsin vesivarojen 
kohtalosta. 

Eräs Ilmatieteen laitoksen avaruusteknologian 
painopistealueista on ollut kehittää planeettaluotain-
ten laskeutumismoduleihin sääasemia. Ensimmäinen 
tällainen hanke oli venäläisessä ohjelmassa toteutet-

tu Marsin sääasema ”MetEgg”, jonka kehitystyö teh-
tiin laajassa yhteistyössä suomalaisen avaruusteol-
lisuuden kanssa. Avainasemassa anturikehityksessä 
oli Ilmatieteen laitokselle tuttu yhteistyökumppani 
Vaisala Oyj. Valitettavasti luotaimen laukaisu ei on-
nistunut, mikä tietysti viivytti Marsin ilmakehätutki-
muksen käynnistymistä, mutta hankkeessa saatua tek-
nistä ja projektihallinnollista osaamista on hyödyn-
netty monissa muissa hankkeissa tämän jälkeen.

Euroopan avaruusjärjestön ESA:n ja Yhdysvaltain 
avaruushallinnon NASA:n yhteishanke Cassini-
Huygens yhdistää Ilmatieteen laitoksen pyrkimykset 
planeettojen kaasukehien ja avaruusympäristöjen tut-
kimuksessa. Luotain saapui Saturnusta kiertävälle ra-
dalle heinäkuussa 2004 ja tuottaa parhaillaan ainut-
laatuisia mittauksia Saturnuksen avaruusympäristös-
tä, renkaista ja kuista. Tammikuussa 2005 Huygens-
luotain laskeutui Titan-kuun pinnalle; neljätuntisen 
laskeutumisvaiheen aikana Vaisalan anturit mittasivat 
tämän aurinkokunnan kaasukehistä kaikkein maan-
kaltaisimman kaasukehän paineprofi ilin. Ilmatieteen 
laitoksella kehitettyjä numeerisia simulaatioita käyte-
tään laajasti havaintojen tulkinnassa. 

KYPSYMINEN TUTKIMUSYKSIKKÖNÄ

Avaruustutkimuksen lisäksi Ilmatieteen laitos on ke-
hittänyt avaruuslaitteita myös ilmakehätutkimuksen 
tarpeisiin. Vahvaksi osaamisalueeksi muodostunut 
stratosfäärin otsonitutkimus ja yleisemmin globaali-

Ilmatieteen laitoksen uuden 

sukupolven revontulikamera 

perustuu CCD-tekniikkaan. 

Kamera siirtää kuvan suoraan 

tietokoneelle siirtoa ja 

jatkokäsittelyä varten. (Kuva: 

Ilmatieteen laitos)
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muutostutkimus on saanut tuekseen kolme ilmakehä-
satelliittia, joiden hyötykuormassa on mukana suoma-
laista avaruuslaitteistoa. Kun säänennustukset pohjau-
tuvat enenevässä määrin satelliittimittausten tuomaan 
tietoon, on Ilmatieteen laitoksen toiminta erittäin laa-
jasti kytkeytynyt avaruudessa tehtäviin mittauksiin. 
Vuoden 2004 organisaatiouudistuksessa kasvanut 
toiminta huomioitiin eriyttämällä satelliiteilla tehtävä 
ympäristötutkimus omaksi tutkimusohjelmakseen.

Avaruustutkimusta avaruudesta käsin on tehty 
Ilmatieteen laitoksessa pian 20 vuotta. Ensimmäiset 
laitteet on rakennettu, mittaukset analysoitu ja tie-
teelliset tulokset saatu. Laitokselle on kehittynyt 
oma osaamisprofi ili niin avaruusteknologiassa kuin 
sen tieteellisessä hyödyntämisessä: tällä hetkellä 
avaruudessa toimii 16 mittalaitetta, joiden rakenta-
miseen laitos on osallistunut. Vahvuusalueitamme 
ovat edelleen avaruusympäristöjen plasmamitta-
ukset ja planeettojen kaasukehien säämittaukset. 
Laitokselle on kehittynyt vahva ja osaava tutkimus-
ryhmä, jonka tutkijat ovat tieteellisesti päteviä sekä 
tutkimustyössä että uusien laitehankkeiden johta-
mistehtävissä. Avaruusprojektien alkuvaiheiden pro-
jektioppaan ”hirvittävästä sekaannuksesta ja täydel-
lisestä kaaoksesta” on siirrytty ammattimaisempaan 
toimintatapaan ja olemassaolevan osaamisen hyö-
dyntämiseen. Avaruusohjelmien vastapainona laitos 
panostaa voimakkaasti maanpinnalta tehtäviin ver-
tailumittauksiin sekä numeeriseen mallikehitykseen. 
Monipuolinen osaamisprofi ili takaa tutkijoille erin-
omaisen tutkimusympäristön ja nuorille jatko-opis-

Kaavakuva Marsin magnetosfääristä. 

Planeetta on kuvassa keskellä ja sitä 

kiertää USA:n avaruusluotain Mars Clobal 

Surveyor (MGS). Aurinkotuuli puhaltaa 

vasemmalta oikealle (nuolet). (Kuva: 

Ilmatieteen laitos/Esa Kallio)

kelijoille laaja-alaisen koulutusohjelman. Kasvu on 
näkynyt niin henkilöstön määrässä kuin koulutusta-
sossakin: 1980-luvulta avaruustutkimuksen henkilö-
kunta on lähes kaksinkertaistunut ja avaruushank-
keissa on tuotettu liki 20 tohtoriväitöskirjaa.

Uusia mittausjärjestelmiä kehitettäessä on myös 
aina panostettu vanhojen aineistojen tallentamiseen ja 
käytettävyyteen. Vuosikymmenten toiminnan tulok-
sena laitoksen tutkijoilla on käytössään aineistot, joi-
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den avulla voidaan tutkia ilmiöitä muutaman sekun-
nin aikaskaalasta aina Auringon 11-vuotisen vaihte-
lun vaikutuksiin asti.

TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

Ilmatieteen laitos on muuttamassa vuonna 2005 uu-
siin toimitiloihin Kumpulan kampukselle. Muutto 
Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden laitok-
sen naapuritaloon luo uudelleen Nervanderin ai-
kaisen kiinteän yhteyden yliopistomaailmaan. 
Avaruusalalla Helsingin yliopisto ja Ilmatieteen lai-
tos yhdessä muodostavat Suomen suurimman ava-
ruustutkimuksen keskittymän, jonka resursseja py-
ritään hyödyntämään tiivistämällä yhteistyötä mm. 
yhteisen avaruustutkimuksen strategian muodossa. 

Korkeimmassa opetuksessa yhteistyön hyö-
dyt ovat molemminpuoliset: laitoksen ja yliopis-
ton vuonna 1997 perustama avaruusfysiikan yhteis-
professuuri on jo johtanut siihen, että fysikaalisten 
tieteiden laitoksen opetusohjelmassa on avaruusfy-
siikan suuntautumisvaihtoehto kurssiohjelmineen. 
Tämä on merkittävä parannus 1980- ja 1990-luvun 
alun tilanteeseen, jolloin teoria luettiin kirjasta ja 
käytäntö opittiin kantapään kautta. Opetus- ja tutki-
musyhteistyö antaa opiskelijoille sekä erinomaisen 
peruskoulutuksen että mahdollisuuden työskennellä 
kansainvälisissä tutkimushankkeissa.

Avaruustutkimus on edennyt vaiheeseen, jossa pe-
rustutkimuksen rinnalle on kehittynyt yhteiskuntaa 

palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Avaruusmyrskyjen 
seuraukset näkyvät maassa paitsi revontulina myös 
häiriöinä HF-radioliikenteen kuuluvuudessa ja säh-
köverkoissa sekä virheinä GPS-paikannuksessa. 
Radioamatöörit ovat puhuneet ”radiokeleistä” jo 
kauan, moderni termi ”avaruussää” on viime vuosi-
na otettu käyttöön kuvaamaan niitä tilanteita, joissa 
tekniset järjestelmät voivat häiriintyä avaruusmyrs-
kyjen seurauksena. Avaruussovelluksia hyödyntävien 
järjestelmien kehittyessä ja yleistyessä avaruussäällä 
on kasvava merkitys myös jokapäiväisessä elämäs-
sämme. Ehkä tulevaisuudessa saamme iltauutisten 
sääennusteen kylkeen myös avaruussääennusteen? 
Revontulipalvelu, joka kertoo revontulien esiintymi-
sen ja pilvisyystilanteen, toimii jo internet-pohjaisena 
sekä joissakin Lapin tunturihotelleissa.

Avaruustoiminta Ilmatieteen laitoksessa on au-
rinkokuntamme peruskysymyksiin paneutuvaa tie-
dettä, ilmakehän ja ympäristömme tilan seurantaa 
ja tutkimusta sekä operatiivista säänennustustoimin-
taa. Sovellusten myötä perustutkimus on nivoutunut 
luontevaksi osaksi laitoksen toimintaa niin, että enää 
ei tarvitse miettiä, miksi Ilmatieteen laitoksessa tut-
kitaan kaiken maailman taivaankappaleita. 
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NASA/ESA:n Cassini-Huygens - missioon kuuluva 

HASI/PPI - instrumentti (oikealla).  Laite mittasi 

onnistuneesti Saturnuksen Titan-kuun ilmakehän 

painetta 14.1.2005, kun Huygens-alus laskeutui 

kuun pinnalle. Vasemman puoleinen kuvio näyttää 

ilmanpaineen kasvukäyrän aluksen laskeutuessa 

kohti Titanin pintaa. Ilmanpainen pinnalla on 

puolitoistakertainen verrattuna maapallon ilmakehään 

pinnalla. HASI/PPI- laitteen on suunnitellut ja 

rakentanut  Ilmatieteen laitos ja se sisältää Vaisala 

Oyj:n tuottamia paineantureita. Taustakuvina on 

taitelijan näkemys Saturnuksesta ja Huygens-aluksen 

laskeutumisesta Titanin pinnalle.

(Kuvat: Ilmatieteen laitos ja Teemu Mäkinen)
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Ilmatieteen laitoksen ensimmäisen tietokoneen, ruotsalaisen Datasaab-D21:n,

 konsoli ja magneettinauha-asemat 1970-luvun lopulla. Ajot käynnistettiin 

ohjausreikänauhoilla ja massamuistina oli aluksi vain magneettinauhat. 

Muistia oli 60 kilosanaa (24 bit) ja ns. cycletime 1,6 mikrosekuntia. 

(Kuva Kari Karlsson).



S

S U U R T E H O L A S K E N N A N  K E H I T Y S  

I L M AT I E T E E N  L A I T O K S E S S A

Kristiina Soini

   uurteholaskennalla tarkoitetaan supertietokoneilla tehtävää laskentaa. Super tieto ko neek si voi daan 
   määritellä kone, joka on kullakin hetkellä oman aikansa tehokkain tietokone erityisesti laskennassa. 
Ensimmäinen markkinoille tullut supertietokone oli Cray Research-yhtiön Seymour Crayn suunnittelema Cray 
1 (1960). Supertietokoneita käytetään mm. sään ennustamisessa, ilmastotutkimuksessa, fysikaalisessa simu-
loinnissa ja molekyylimallinnuksessa. 

ILMATIETEEN LAITOS EDELLÄKÄVIJÄ

Ilmatieteen laitos on ollut maamme ensimmäisiä tietokoneen käyttäjiä. Laitoksen atk-toiminnan voi katsoa 
alkaneeksi vuonna 1959, jolloin ilmastohavaintoja alettiin käsitellä Suomen ensimmäisellä Postipankin IBM 
650-tietokoneella. Ilmatieteen laskentakapasiteetin kehittymisen määräävä tekijä on ollut numeerinen sääen-
nustustoiminta. Professori Eero Holopainen käynnisti Ilmatieteen laitoksen numeerisen sääennustustoiminnan. 
Hän oli tutustunut ulkomailla numeeristen sääennustusmenetelmien kehitystyöhön ja nähnyt sen tarpeellisuu-
den Suomessa. Hänen aloitteestaan perustettiin laitokselle vuonna 1967 numeerinen ryhmä, jonka tehtävinä oli 
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mm. numeeristen sääennustusrutiinien suunnittelu ja 
testiajot (lähde 1). Numeerinen ennustemalli saatiin 
Ruotsin ilmatieteen laitokselta.

Alussa numeerisia sääennusteita testattiin Valtion 
tietokonekeskuksen Elliot 503- tietokoneella ja 
Värtrsilän telakalla (Datasaab D21), kunnes 1969 
Ilmatieteen laitokseen tuli ensimmäinen oma tie-
tokone Datasaab D21. Ruotsin ilmatieteen laitos 
avusti Suomea lahjoittamalla omassa käytössään 
olleen Datasaab-tietokoneen Suomen ilmatieteen 
laitokselle. Laitokselle perustettiin noin kymme-
nen hengen atk-toimisto, jonka toimistopäällikkönä 
toimi Daniel Söderman. Datasaab- koneita oli käy-
tössä vuosina 1969–1979. 

1970 luvun puolessa välissä alettiin jo valmistau-
tua tietokoneiden vaihtoon siirtämällä säämalliohjel-
mia Fortran-kielelle. Näin voitiin taata, että tietoko-
neen uusimisen yhteydessä saataisiin eri toimittaji-
en välille kilpailua. Tietokoneita uusittaessa numee-
rinen säämalli on määrännyt tarvittavan laskentate-
hon. Datasaab korvattiin vuonna 1980 Cyber-170 
järjestelmällä. 

Professori Juhani Rinne vieraili Australiassa 1979 
ja toi mukanaan uuden ilmakehämallin. Malli oli pri-
mitiiviyhtälömalli ja se merkitsi suurta hyppäystä koh-
ti nykyaikaisia ilmakehämalleja. Analyysisysteemiksi 
valittiin Ruotsissa kehitetty optimaaliseen interpo-
laatioon perustuva analyysi. Uusi malli otettiin käyt-
töön vuoden 1983 lopussa Cyber-järjestelmälle. 
Ennustejärjestelmä sai nimekseen SLAM (Suomen 
Limited Area Model). Mallin horisontaalinen reso-

luutio oli 150 km ja pystysuunnassa oli käytössä seit-
semän tasoa. Vuorokaudessa ajettiin neljä 36 tunnin 
ennustetta. Ensimmäisinä vuosina kehitystyö oli var-
sin vilkasta, mutta HIRLAM-kehitystyön alettua se 
jäädytettiin. SLAM toimi hyvänä koulutusvälineenä 
siirtymisessä HIRLAM-malliin. 

Cyber-järjestelmät palvelivat Ilmatieteen laitosta 
koko 80- luvun ja seuraava suuri uudistus sääennus-
tusmallilaskennassa oli siirtyminen supertietokone-
aikaan. 

KANSALLISTA SUURTEHOLASKENTAA

Suomeen supertietokoneen hankintaa alettiin viralli-
sesti suunnitella, kun opetusministeriö asetti tammi-
kuussa 1981 toimikunnan, jonka tehtävänä oli sel-
vittää tutkimustoimintaa palvelevan suurtietokoneen 
tarve ja hankinta. Toimikunta teki mittavan selvitys-
työn, jonka suosituksena ehdotettiin, että Suomeen 
hankitaan vuonna 1985 supertietokone korkeakoulu-
jen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden yhteiseen käyt-
töön vuonna. Tietokone tulisi sijoittaa Valtion tieto-
konekeskukseen. Ehdotuksen mukaan supertietoko-
neen resurssit ja käyttökulut jaettaisiin käyttäjien 
kesken seuraavasti:

Opetusministeriö (korkeakoulut) 50 %
Liikenneministeriö (Ilmatieteen laitos) 25 %
Kauppa ja teollisuusministeriö (VTT) 10%
VTKK 15%
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Samanaikaisesti mietittiin myös mahdollista yhteis-
tä pohjoismaista supertietokonetta, mutta koska kai-
kissa maissa oli jo käynnissä omat hankkeet, kaa-
tui yhteinen pohjoismainen supertietokonehanke. 
Kolmantena vaihtoehtona Ilmatieteen laitoksella 
pohdittiin oman supertietokoneen hankintaa. 

Suomen yhteinen supertietokonehanke eteni hi-
taasti. Yliopistot tarvitsivat resursseja omien paikal-

listen järjestelmien kehittämiseen eikä teollisuus ha-
lunnut osallistua yhteisen supertietokoneen hankin-
taan. Hankkeelle ei löytynyt rahoittajaa, koska pe-
rusteita supertietokoneen hankintaan ei pidetty riit-
tävänä. Tsernobylin ydinvoimalan onnettomuus 1986 
kiihdytti päätöksentekoa. Tällöin ymmärrettiin, että 
Suomella tulee olla riittävästi omaa kapasiteettia las-
kea nopeasti sääennusteita ja niihin liittyviä radioak-

Kuva 1. Valtiovarainministeriön vuonna 1987 asettama supertietokonejohtorymä.
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tiivisuuden leviämisennusteita. 
Vuonna 1987 valtiovarainministeriö asetti super-

tietokonejohtoryhmän, jonka tehtävän oli sopia su-
pertietokonejärjestelyistä. Johtoryhmän jäseninä oli-
vat: Matti Ihamuotila (VTKK/Korkeakoulujen pal-
veluosasto), Markku Mannerkoski (VTT), Risto 
Nieminen (asiantuntijajäsen) Kauko Pursiainen 
(VM), Markku Linna (OPM), Erkki Jatila (IL) ja 
Juhani Ryhänen (VTKK).

Uuden supertietokonejärjestelmän hankintaan, 
tarjousten vertailuun ja testaukseen osallistuttiin ak-
tiivisesti. Varsinainen ensimmäinen supertietokone 
Cray-X-MP EA saatiin tuotantokäyttöön 3.4.1989 ja 
siitä voidaan sanoa Suomen superlaskennan histori-
an alkaneen. Tietokonejärjestelmän kokonaishankin-
tahinta oli 50 miljoonaa markkaa. Hankintaan kuului 
edustatietokone, ohjelmistoja ja tietoliikennelaitteita. 
Tietokone oli vektoriprosessorijärjestelmä, jossa oli 
aluksi vain 1 prosessori, mutta järjestelmä päivitettiin 
saman vuoden aikana jo neljän prosessorin koneeksi, 
jossa oli keskusmuistia 128 megatavua, kellotaajuus 
8,5 nanosekuntia ja teoreettinen nopeus 935 miljoona 
liukulukuoperaatiota sekunnissa.

Pääkäyttäjät vuonna 1989 olivat lähes alkuperäi-
sen suunnitelman mukaisesti:

Korkeakoulut 55
Ilmatieteen laitos 25
VTT 15
Valtion tietokonekeskus 5

Tietokoneen käyttöpalveluista vastasi Valtion tieto-
konekeskuksen toimintayksikkö CSC, joka yhtiöi-
tettiin vuonna 1993 VTKK-Yhtymä Oy:n tytäryhti-
öksi. Cray siirtyi opetusministeriön omistukseen ja 
seuraavana vuonna opetusministeriö oli CSC:n pää-
omistaja (lähde 2).

Jo heti alkuvaiheessa havaittiin, että suurteholas-
kentakapasiteettia tarjottaessa täytyy olla tarjolla no-
peat verkkoyhteydet ja hyvät arkistointijärjestelmät. 
Nämä ovatkin kehittyneet rinnan superlaskennan ke-
hittyessä CSC:n palveluina. 

ILMATIETEEN LAITOS 
SUPERTIETOKONEEN KÄYTTÄJÄNÄ

Ilmatieteen laitoksella oli erinomainen tilaisuus 
valmistautua supertietokoneen käyttöön käyttä-
mällä aluksi Euroopan maiden keskipitkien sääen-
nustusten keskuksen (ECMWF) Cray X-MP super-
tietokonejärjestelmää sekä etäkäyttönä että paikan 
päällä Englannissa.

Pohjoismaisten ilmatieteen laitosten kiin teän 
yh teis työn an siosta käyn nistyi HIRLAM (HIgh 
Resolution Limited Area Model) -projekti (1985-
1988). Projektin rahoitti pohjoismainen ministeri-
neuvosto ja sen päämääränä oli kehittää moderni 
matemaattisfysikaalinen ilmakehämalli. Tuloksena 
valmistui tarkan erotuskyvyn numeerinen ennustus-
malli rajoitetun alueen sääennusteita varten. 

Ensimmäisen supertietokoneen keskeinen va-
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lintakriteeri oli, miten supertietokone suoriutuu 
HIRLAM-sääennustusmallin ajoista. Vuoden 1989 
aikana HIRLAM-analyysi/ennustusmallia testattiin 
superkoneen ensimmäisellä versiolla, jossa oli vain 
yksi keskusyksikkö ja joka ei vastannut HIRLAM-
mallin laskentatarpeita. Vuoden lopussa järjestelmä 
päivitettiin neljän keskusyksikön koneeksi, jonka 
jälkeen HIRLAM- malli saatiin pikaisesti operatii-
viseen käyttöön. Operatiivinen ennustustoiminta uu-
della HIRLAM-mallilla käynnistyi 2. tammikuuta 
1990. Kahden päivän ennusteen ajaminen silloisel-
la IL:n omalla Cyber-keskuskoneella olisi kestänyt 
teoriassa yli neljä vuorokautta. Käytännössä keskus-
muistin ja levytilan rajallisuudesta johtuen mallia ei 
olisi voitu lainkaan ajaa. Uudella supertietokoneel-
la laskenta pystyttiin suorittamaan puolessa tunnis-
sa. Mallin hilaväli oli 50 kilometriä ja vertikaalisia 
laskentatasoja oli 16 (lähde 3).

Supertietokoneen käyttäjiä olivat myös avaruus-
tutkimuksen ja ilmanlaatumallien kehittäjät.

SUPERTIETOKONEITA KOLME SUKUPOLVEA

Ensimmäistä supertietokonetta käytettiin yli viisi 
vuotta ja vuosina 1994 ja 1995 IL:n käyttöosuus tie-
tokoneesta oli 27,5 %. Vuonna 1993 alettiin valmis-
tella seuraavan sukupolven supertietokoneen han-
kintaa, joka oli vaiherikas prosessi.

Markkinoille oli tullut tehokkaita rinnakkaisark-
kitehtuuriin perustuva laitteita, joista tehon saami-

nen vaati huomattavasti enemmän ohjelmointityötä 
kuin vektoritietokoneille. Kun alkoi näyttää selväl-
tä, että vektorikoneen seuraaja tulee olemaan rinnak-
kaisarkkitehtuuriin perustuva supertietokone ja mel-
ko lyhyellä siirtoajalla, huolestuttiin Ilmatieteen lai-
toksella. Huolena oli, että ohjelmistokonversioihin 
ei jää riittävästi aikaa ja operatiivinen sääennustus-
mallien ajo keskeytyy. 

IL ei halunnut tehdä sopimusta rinnakkaisarkki-
tehtuurin perustuvan Convex-tietokoneen käytöstä 
CSC:n kanssa. Ilmatieteen laitoksen mielestä kon-
versio ei ollut mahdollista eikä edes järkevää tehdä. 
Ruotsin ilmatieteen laitoksella oli huonoja kokemuk-
sia HIRLAM-mallin sovittamisesta Convex-järjestel-
mälle. Silloin aloitettiin neuvottelut oman vektoriko-
neen hankinnasta keskellä kesälomia. Neuvottelujen 
kuluessa löydettiin onneksi ratkaisu, jolla voitiin taata 
riittävä siirtoaika ja jatkuva operatiivinen toiminta. 

Aluksi kahdennettiin Cray X-MP tietokoneen 
muisti. Lisäksi jäljellä olevan supertietokonekoalition 
jäsenet opetusministeriö ja Ilmatieteen laitos hank-
kivat kaksi järjestelmää vuonna 1995: rinnakkainen 
T3E (maksimikokoonpanossaan 512 prosessoria) ja 
neliprosessorinen vektorikone Cray 94. Näin pystyt-
tiin järjestämään lisää aikaa HIRLAM-mallin rinnak-
kaistamiselle. HIRLAM-mallin operatiiviset ajot al-
koivat T3E-tietokoneella joulukuussa 1997.

Vektorikoneet olivat jaetun muistin koneita, jois-
sa prosessoreilla on yhteinen muistiavaruus, kun taas 
T3E oli hajautetun muistin kone, jossa kullakin pro-
sessorilla oli oma muistiavaruus. Näiden koneiden 
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Vuosi Kone Teho(Gfl ops) Mallin resoluutio(km) Mallipintojen lkm

2004 IBMp690 141 22/9 km 40

1997 T3E 96 44/22 km 31

1995 C94 4 55/27.5 km 31

1990 Cray-XMP 1  55 km 16 

kapasiteetista IL sai käyttöönsä investointiosuutensa 
mukaan 20,25 prosenttia. 

Viimeisin, kolmannen sukupolven supertietoko-
neen valmistelu alkoi 2000. Jälleen kerran joudut-
tiin tarkkaan arvioimaan, kuinka paljon tarvitaan ai-
kaa ohjelmistokonversioille ja järjestelmien päällek-
käistä käyttöä.

Vuonna 2002 otettiin käyttöön pohjoismaiden 
tehokkain supertietokone IBM Cluster 1600, jossa 
IBMpSeries p690-laskentasolmuja on 16 ja kussa-
kin solmussa 32 prosessoria, yhteensä 512 prosesso-
ria. Koneen maksimiteho on 2,2 Tfl opsia (biljoonaa 
liukuoperaatiota sekunnissa). Euroopan sääennus-
tuskeskus otti käyttöön samanaikaisesti vastaavan-
laisen koneen, jossa laskentasolmuja oli 30. 

Tässä vaiheessa ei Ilmatieteen laitos enää osallis-
tutunut tietokoneiden investointiin, vaan super tieto-
konekapasiteettia os tetaan palvelu na CSC:lta. IL:
n käy tös sä on yksi 32 prosessorin noodi ja lisäk-

Taulukko 1. Tietokoneiden kapasiteetin kasvu ja mallin resoluution kasvu

si mahdol lisissa ongelma tilan teissa vara noodi on 
käytettävissä.

Edelleenkin eniten kapasiteettia tarvitseva sovel-
lus on HIRLAM-malli, jonka resoluutio on kasva-
nut jokaisen tietokonepäivityksen yhteydessä. Muita 
käyttäjiä ovat olleet ilmanlaatumallien kehittäjät ja 
avaruustutkimuksen mallintajat.

TEHOJEN MUUTOKSET

Supertietokoneen tehon mittayksikkö on Gfl ops 
(miljardia liukulaskuoperaatiota sekunnissa). Alla 
olevassa taulukossa on kuvattu, miten IL:n käytös-
sä olleiden koneiden teho on kasvanut ja miten IL:
n HIRLAM-mallin horisontaalinen ja vertikaalinen 
resoluutio on kasvanut vastaavasti tänä ajanjaksona. 
(taulukko 1)
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Kuva 2. Mesomallin ennustama painekenttä (punaiset isoviivat) sekä 

sateen intensiteetti (mm/h) värein (keltainen ja vihreä vesisadetta ; sininen 

lumisadetta). Kyseessä on 30 tunnin ennuste, joka on voimassa 

22. syyskuuta 2004, klo 06 UTC.
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Resoluution kasvu on parantanut ennusteita ja 
tarkempi resoluutio on mahdollistanut automaation 
kasvattamisen sääennustuksessa. 

 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

Lokakuun alusta 2004 otettiin Ilmatieteen laitok-
sessa operatiiviseen käyttöön ensimmäistä kertaa 
ns. mesoskaalan malli, hilaväliltään 9 km:n malli. 
Tämän mallin oletetaan parantavan varsinkin me-
rialueittemme, Suomenlahden ja Pohjanlahden, 
tuuliennusteita. Tällä erotuskyvyllä on mahdollis-
ta myös rannikkoalueillamme esiintyvän maa- me-
rituuli-ilmiön simulointi. Kuvassa 2 on esimerkki 
mesomallin ennusteesta.

Tulevissa suurteholaskentaympäristöissä muodos-
taa arkistointi yhä tärkeämmän roolin. Ilmatieteen 
laitoksen tallennuskapasiteetti suurteholaskennan 
yhteydessä oli vuonna 2004 noin 6 Teratavua (bil-
joona) ja sen tarve kasvaa eksponentiaalisesti. 

Ilmasto- ja ympäristömallinnus on ajankohtai-
nen kasvava suurteholaskennan sovellusalue sääen-
nustusmallinnuksen lisäksi. Koska ilmastomallinnus 
ei ole kriittistä suoritusajan suhteen, voidaan mallin-
nusta tehdä myös hajautetuissa ympäristöissä, joissa 
laskenta on jaettu eri laskentakoneille Internetissä. 
Tällaisia superlaskenta- ja tietokanta-grid -järjestel-
miä rakennetaan lukuisissa eurooppalaisissa yhteis-
projekteissa. Grid-yhteistyö lisääntyy kansallisten ja 
kansainvälisten tutkimuslaitosten kesken. 

Ilmatieteen laitoksen siirtyessä Kumpulaan voi-
daan entistä paremmin tehdä yhteistyötä yliopisto-
jen kanssa yhteisten suurteholaskentaympäristöjen 
kehittämisessä käyttäen hyväksi optimaalisesti kes-
kitettyjä ja hajautettuja ratkaisuja. 

(1) Puhuri 1976, nro 3

(2) CSC - Tieteellinen laskenta Oy – 25 vuotta, 1996, Juhani 
Käpyaho

(3) Vuosikertomukset 1980-2003

(4) Keskustelut Erkki Jatilan, Simo Järvenojan, Mikko 
Alestalon ja Kalle Eerolan kanssa
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O B S E R V AT O R I O S TA  S AT E L L I I T T I A S E M A K S I

Osmo Aulamo

ILMATIETEELLINEN OBSERVATORIO SODANKYLÄSSÄ

   uonna 1858 Suomen Tiedeseura perusti mittarein varustetun säähavaintoaseman Sodankylään. Yhte -
   näinen aikasarja alkoi vuonna 1908. Vuonna 1914 siirtyi meteorologinen mittaustoiminta nykyiselle 
Tähtelän kankaalle vasta perustetun (1908) Suomalaisen Tiedeakatemian geofysiikan observatorion tiloihin. 
Vihdoin vuonna 1949 perustettiin Ilmatieteen laitoksen observatorio, mikä nykyisin on osa Lapin ilmatieteel-
lisen tutkimuskeskuksen toimintaa.

Toiminta käsitti alusta lähtien säännölliset Synop-havainnot sekä radiosondiluotaukset. Tämä observatorio-
toiminta on edelleenkin Lapin ilmatieteellisen tutkimuskeskuksen perustehtäviä. Toiminta kuuluu Observatorio- 
ja tekniset palvelut-ryhmän tehtäviin. Muina ryhminä ovat Arktisen globaalimuutoksen tutkimusryhmä sekä 
Satelliittitoimintojen ryhmä. Lisäksi Sodankylässä toimii laitoksen alueellisen havaintotoiminnan henkilöstöä. 
Henkilömäärä on kasvanut alun vajaasta kymmenestä noin kolmeenkymmeneen lisääntyneitten tehtävien myötä.

OTSONIKATO JA SODANKYLÄ

Ensimmäinen kasvun vaihe ajoittui 1980-luvun puoleen väliin. Etelänapamantereen yllä oli tuolloin havaittu 
voimakas otsonikato ja saman ilmiön arveltiin esiintyvän myös pohjoisella pallonpuoliskolla. Observatorion 
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perustamisesta asti johtajana toiminut Pentti Rapeli jäi tuolloin eläkkeelle ja uudeksi johtajaksi nimitettiin 
Esko Kyrö 1986. Sodankylässä käynnistettiin monipuoliset maanpinnalta tehtävät otsoni- ja UV-havain-
not. Otsonin kokonaispitoisuutta mitattiin Brewer- ja SAOZ-spektrometreillä. Otsoniprofi ilia alettiin mi-
tata viikottaisilla otsonisondeilla. Keskitalven ja alkukevään otsonikatotilanteissa tehtiin runsaasti ylimää-
räisiä luotauksia, joten vuosittain mitattujen otsoniprofi ilien määrä on ollut noin 80-100. Toiminnan ym-
pärille kerääntyi pieni tutkimusryhmä. Otsonitutkimus on ollut alusta asti hyvin kansainvälistä ja niinpä 
Sodankylänkin ryhmä on osallistunut aktiivisesti lukuisiin mittauskampanjoihin.

Radioluotauksia, erilaiset erikoisluotaukset mukaan lukien, on menneiden 55 vuoden aikana tehty jo noin 
42 000. Sodankylän aikasarjat sekä sääluotausten että otsoniluotausten osalta kuuluvat pisimpien joukkoon 
koko maailmassa. Mittaukset on tehty kaikki samalta paikalta, mikä lisää aikasarjojen arvoa.

SATELLIITTITOIMINNOT KÄYNNISTYVÄT

Avaruustoiminnot käynnistyivät Ilmatieteen laitoksella vuonna 1985 Geofysiikan osastolla. Itse olen ollut mu-
kana toiminnassa alusta asti. Oma osuuteni on ollut etupäässä projektien hallinnointia. Vuonna 1988 käynnistyi 
GOMOS otsonimittalaitteen suunnittelu suomalais-ranskalaisena yhteistyönä. Sittemmin instrumentin toteutus 
siirtyi Euroopan avaruusjärjestö ESA:n rahoittamaksi hankkeeksi ja nyt laite lentää Envisat ympäristösatelliitissa.

Otsonitutkimus oli laitoksessa hajallaan eri yksiköissä. Vuonna 1997 operatiivinen otsonimittausten satel-
liittitoiminta päätettiin keskittää Sodankylän observatorioon. Satelliittimittausten katsottiin täydentävän laajaa 
maanpinnalta tehtävää otsonihavainnointia. Itse siirryin GOMOS-mittausten prosessointikeskuksen perusta-
misen projektipäällikkönä vuoden 1998 alusta Helsingistä Sodankylään. Lapin liiton myöntämällä mittavalla 
aluekehitysrahoituksella oli myös suuri merkitys sijaintipaikan varmistumisessa.

FIN-CoPAC on GOMOS:n prosessointikeskus ja osa mittavaa Envisatin maanpäällistä toimintaa. 
Satelliitissa on kaikkiaan 10 instrumenttia, joiden datan käsittely on ESA:n omien toimintojen lisäksi jaettu 
seitsemän kansallisen prosessointi- ja arkistointikeskuksen (PAC) kesken. Suomalainen keskus toimii yhteis-
työssä suuren saksalaisen keskuksen, D-PAC:n kanssa. Heidän tehtävänsä on arkistoida myös Sodankylässä 
prosessoitu GOMOS aineisto tutkijoiden käyttöön. Kaikki seitsemän keskusta on rahoitettu kussakin jäsen-
maassa kansallisella rahoituksella. Oma rahoituksemme jakaantui Ilmatieteen laitoksen, Lapin liiton ja Tekesin 
kesken. Nyt operatiivisen vaiheen käynnistyttyä toukokuusta 2002 lähtien toiminnan rahoittaa täysin ESA.
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TOIMINTA LAAJENEE

Keskuksen perustaminen sujui vauhdikkaaksi ja ESA:n hyväksynnän saimme jo tammikuussa 2001 ensimmäisenä 
toimivana osana Envisatin maasegmenttiä. Kuten satelliittitoiminnassa usein käy, lykkääntyi Envisatinkin laukai-
su vielä noin vuodella. Maaliskuun 1. päivänä 2002 laukaisu onnistui vihdoin täydellisesti ja Ariane 5 kantoraketti 
toimitti Envisatin täsmälleen oikealle polaariradalle. Omalta osaltani GOMOS mittalaitteen parissa vuonna 1988 
alkanut työ saaavutti käännepisteen ja operatiivinen toiminta Envisatin ja GOMOS:n kanssa jatkuu vielä vuosia.

Prosessointikeskuksen varmistuttua Sodankylään saimme nopeasti muita vastaavanlaisia hankkeita toteutetta-
vaksemme. Ruotsalainen Odin-satelliitti kantaa OSIRIS nimistä otsonilaitetta ja sen datan käsittelyssä saimme vas-
taavanlaisen tehtävän kuin GOMOS:n osalta. Odin ehdittiin kuitenkin laukaista radalleen jo noin vuotta aiemmin 
kuin Envisat, joten prosessointitoimintakin käynnistyi vauhdikkaasti sen myötä. 

Hankkeiden myötä satelliittitoimintoihin oli kiinnitetty jo kuusi henkilöä. Odinin toiminnassa avautui lisäk-
si hieno mahdollisuus toimia operaattorina ESRANGE:ssa Kiirunassa, missä sodankyläläinen Matti Anneberg 
aloitti jo kesällä 2001 valmistautuen satelliitin laukaisuun. Hänen lisäkseen kesällä 2002 Kiirunassa toimi 
Ilmatieteen laitoksen palkkaamana insinööriopiskelija Riku Tajakka. Hän sai myöhemmin valmistuttuaan tehtä-
väkseen Sodankylän vastaanottoaseman teknisen vastuun. Matti Anneberg jatkaa Kiirunassa Odinin toiminnan 
loppuun, tätä kirjoitettaessa arviolta vuoden 2006 kevääseen asti. Kiirunassa tapahtuva Odin-operointi toteutetaan 
suomalaisosuuden osalta Tekesin rahoittamana.

VASTAANOTTOTOIMINTA KÄYNNISTYY

Aiemmin mainitut prosessointitoiminnot perustuvat jossakin muualla vastaanotetun datan jatkokäsittelyyn etu-
päässä tutkimuskäyttöön tyypillisesti muutaman viikon viiveellä vastaanotosta. Otsonin mittauksissa ja siitä edel-
leen lasketuissa UV-säteilyn määrissä tällainen ei tietenkään riitä esimerkiksi varoitusten antamiseen. Tähän tarvi-
taan lähes reaaliaikaista prosessointia mikä puolestaa edellyttää omaa vastaanottoa.

Satelliittivastaanottotoimintaa Sodankylään on yritetty käynnistää useampaan kertaan ja Ilmatieteen laitok-
sen lisäksi myös muiden toimijoiden taholta. Tällaiseen tarjoutui kuitenkin konkreettinen mahdollisuus NASA:n 
Aura satelliitissa lentävän otsonia mittaavan suomalais-hollantilaisen OMI instrumentin osalta. Ilmatieteen laitos 
vastasi suomalaisen osuuden toteutuksesta. Aluksi koetettiin saada hankituksi täysimittainen napasatelliittien da-
tan vastaanottoon kykenevä noin 12 metrinen antennijärjestelmä. Tällaisen rahoitus ei kuitenkaan useista yrityk-
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sistä huolimatta toteutunut satelliit-
tihankkeen aikataulussa. Onneksi 
perustoiminnan turvaamiseksi riitti 
niin sanottu Direct Broadcast (DB) 
vastaanottojärjestelmä, jonka pie-
nemmällä antennilla kyetään vas-
taanottamaan napasatelliitin lähet-
tämä aineisto Sodankylän näky-
vyysalueella. 

Tällainen paikalliseen, sa tellii-
tin kul loi sellakin näky vyys alueel-
la kes kit tyvä DB-vastaanottotoi-
min ta oli maail man laajui sesti kas-
vanut huo mat tavasti eri tyi sesti NA-

Nuoren ja innokkaan teknisen 

päällikön Riku Tajakan toimittama 

spontaani kommentti ensimmäisestä 

Sodankylässä vastaanotetusta ja 

prosessoidusta MODIS-kuvasta 

12.3.2003.

SA:n Terra- ja Aqua-satel liiteis-
sa len tävi en MODIS-ins trument-
tien osal ta. Jär jestel mien hinnat 
oli vat vii me vuo sien kulues sa las-
ke neet sii nä määrin, et tä Ilma-
tieteen lai tos kykeni omal la rahoi-
tuk sel laan toteut ta maan tä män tär-
keän han kinnan. Sa mal la varmis-
tet tiin myös MODIS-instru men-
tin tieto jen saa mi nen se kä lai tok-
sen omaan meteo ro logi seen käyt-
töön että myös muit ten, etu pääs-
sä suomalais ten tutki mus laitos ten 
käyt töön.

MODIS tuottaa aineistoa, joka 
prosessoidaan lähes reaaliaikaisesti 
loppukäyttäjien tarpeita vastaavak-
si. Yksi ylilento tuottaa raakadataa 
noin 1,2 GB ja kaiken kaikkiaan 
tästä prosessoitu ja käyttökelpoi-
seksi tuotteiksi jalostetttu aineisto 
kunkin ylilennon osalta on lähes 
10 GB. Kun Sodankylän leveysas-
teella kyetään vastaanottamaan na-
pasatelliitin vuorokautisesta 14 ra-
dasta jopa 11, vaatii tällaisen data-
määrän siirto Sodankylästä eteen-
päin todella laajakaistaisen data-
väylän. Vuoden 2004 alussa täl-
lainen 100 Mbit/s linja saatiinkin 
käyttöön ja toimitukset käyttäjille 
voitiin aloittaa.
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VASTAANOTTOASEMAN VAUHDIKAS TOTEUTUS

Vuosia kestäneet yritykset ja osin pettymyksetkin 
saada vastaanottotoiminta Sodankylään saivat vih-
doin vuonna 2003 onnellisen päätöksen. Ilmatieteen 
laitos toteutti keväällä 2002 kansainvälisen tarjous-
kierroksen DB-vastaanottoon kykenevästä asemasta. 
Viiden tarjouksen joukosta valikoitui lopulta kalifor-
nialainen SeaSpace Corporation toimittajaksi. Heillä 
oli tuohon mennessä toimitettuna jo noin 20 vastaa-
vanlaista asemaa maailmanlaajuisesti, joten luotetta-
vuus tuntui selvältä kilpailijoihin verrattuna.

Ilmatieteen laitos teki hankintapäätöksen ja tila-
uksen lokakuun lopulla 2002. Samaan aikaan käyn-
nistettiin suunnittelu aseman vaatiman rakennuk-
sen toimittamiseksi. Toteutus oli valtion rakennuk-
sia hallinnoivan Senaattikiinteistöjen ja syntynyt ra-
kennus tuli laitoksen vuokratiloiksi kuten muutkin 
toimitilat. Itse rakennustyöt käynnistyivät marras-
kuun alussa. Vauhdikas talvirakentaminen osin an-
karassakin pakkasessa sujui hyvin ja pääpiirteittäin 
rakennus oli valmis jo vuoden 2003 alussa. Tämä 
pääosin vuoden 2002 puolella rakentaminen olikin 
edellytyksenä hankkeen saaman työllisyysperustai-
sen avustuksen takia. Lopullisesti rakennus hyväkyt-
tiin ja luovutettiin maaliskuun alussa 2003.

Toimitusvalmius SeaSpacella oli hyvä ja hy-
väksyntätarkastukset San Diegossa voitiin teh-
dä jo helmikuun alussa 2003. Heti testien jäl-
keen siellä toiminut asemamme purettiin ja rah-
dattiin Sodankylään. Saimme vuokratuksi kokoa-

mispaikaksi osan Sodankylän pelastushelikopteri 
Aslakin lämpimästä hallista läheiseltä lentoken-
tältä. Amerikkalaisen toimittajan kaksi insinööriä 
omien asiantuntijoidemme kera alkoivat purkaa 
pakkauslaatikoita maanantaina 10.3.2003 aamu-
päivällä. Koko antennilaitteisto suojaavine Radom-
kupuineen saatiin kasatuksi noin vuorokaudessa ja 
niinpä seuraavana päivänä klo 15 koko komeus siir-
rettiin paikalle ja nostettiin suurella autonosturilla 
vastaanottorakennuksen katolle. Järjestelmän kyt-
kennät ja antennirakennelman hitsaus jalustaansa 
sujuivat edelleen vauhdikkaasti. Niinpä jo keski-
viikkona 12.3. klo 14 saatiin ensimmäinen Aqua-
satelliitin ylilento ja erityisesti sen MODIS-data 
vastaanotetuksi. Tekninen päällikkö Riku Tajakka 
toimitti sen välittömästi usealle asiaan vihkiyty-
neelle kolleegalle spontaanein kommentein va-
rustettuna. Paikanpäällä jatkuivat hyväksyntätestit 
ja lopullinen hyväksyntä saatiin 30 yhtäjaksoisen 
ongelmattoman vuorokauden jälkeen kesän 2003 
aluksi. Sen jälkeen vastaanottotoiminta onkin jat-
kunut lähes ongelmitta.

SATELLIITTIDATAKESKUKSEN TÄYDET 
TOIMINTAVALMIUDET

Tätä kirjoittaessani kesällä 2004 Aura satelliitti 
saatiin onnellisesti radalleen. Siinä lentävän OMI-
instrumentin datankäsittelyn myötä Sodankylän 
satelliittidatakeskus saa täydet toimintavalmiu-
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det. Aiemmin käynnistyneitten etupäässä otsoni- ja UV-aineistojen prosessoinnin sekä vastaanoton lisäksi 
Sodankylään saadaan arkistointijärjestelmä. Tämän myötä voidaan aloittaa myös arkistoidun aineiston data-
palvelut. Juuri OMI tulee olemaan ensimmäinen hanke, jonka aineiston osalta nämä kaikki neljä toimintoa 
toteutuvat; oma vastaanotto ja lähes raaliaikainen prosessointi ja aineiston välitön siirto käyttäjille, sitten tal-
letus arkistojärjestelmään ja myöhempi toimittaminen tutkijoille datapyyntöjen mukaisesti. OMI:n dataketju 
tulee toimimaaan hyvänä pilotprojektina vuonna 2006 käynnistyvälle EUMETSAT:n otsoniosaamiskeskus-
toiminnalle. Siinä on tarkoitus käsitellä samankaltaisesti kolmen noin neljän vuoden välein laukaistavan po-
laarisatelliitin UV-aineistoa. Sen myötä satelliittitoiminnoille on turvattu tehtäviä pitkälle tulevaisuuteen.

Lopuksi totean kuitenkin, ettei perinteinen ja kaiken toiminnan taustalla oleva observatoriotoiminta mi-
hinkään ole kadonnut. Se muodostaa edelleen oleellisen osan Lapin ilmatieteellisen tutkimuskeskuksen toi-
minnasta. Sitä täydentävät hyvin mukaan tulleet tutkimus, tekniset palvelut sekä edellä kuvattu satelliittitoi-
minta. Otsoni- ja erikoisluotauksia käytetään enenevässä määrin myös satelliittimittausten validointiin, joten 
sitäkin kautta tutkimuskeskuksen eri toiminnot nivoutuvat saumattomasti yhteen.

Maaliskuussa 2003 

valmistunut kauko

kartoitussatelliittien 

vastaanottoasema 

Sodankylässä 

kevätauringon 

paisteessa.



A L U E E L L I S I A  L E N K K E J Ä  H A V A I N N O N ,  P A LV E L U N  

J A  T U T K I M U K S E N  K E T J U S S A

Timo Erkkilä

   uutto Kumpulaan päättää kokonaisen aikakauden Kaisaniemessä. Onhan Ilmatieteen laitoksen ja 
   sen edeltäjien keskuspaikka käytännössä koko historiansa sijainnut Vuorikadun päässä. Tässä kirjoituk-
sessa kurkistetaan ajassa taaksepäin. Näkökulmana on erityisesti, millaista havainto- ja palvelutoimintaa ja tut-
kimustakin on kuluneina vuosikymmeninä tehty keskustoimipaikan ulkopuolella. 

Omana aikanamme tuntuu, että muutos on jatkuvaa. Mennyt kuitenkin muistuttaa, että laitos on aina saanut 
eteensä uusia haasteita tai toimintaympäristössä on muulla tavoin tapahtunut isojakin muutoksia. On mielen-
kiintoista, että ne on monta kertaa kohdattu ja ratkottu alueellisen toiminnan avulla. Vaikka keskuspaikka on 
ollut Kaisaniemi ja tulee olemaan Kumpula, aktiivista ja laaja-alaista toimintaa on muuallakin.

HAVAINTOASEMAT OVAT ENSIMMÄINEN ALUEVERKOSTO

Alun perin yliopiston magneettisena observatoriona aloittaneen laitoksen toiminnan oheen meteorologia alkoi 
liittyä aivan varhain, jo Johan Jacob Nervanderin aikana. Meteorologisen havaintotoiminnan ja -asemaverkos-

M
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ton kehittymisen 1800-luvun jälkipuolella voi nähdä 
ensimmäisenä ja samalla hyvin luonnollisena alueel-
lisen toiminnan vaiheena. Jos yhteiskuntaa haluttiin 
palvella ilmatieteen keinoin, pohjaa oli tietysti luota-
va luotettavin havainnoin koko maasta.

Oloissamme havaintotoiminta on var maan ai-
na ol lut tais te lua niuk kojen va ro jen kans sa. Vuo-
sikymmeniä jouduttiin toteamaan, että ”asema-
verkon harvuus oli jatkuvasti vakava heikkous”. 
Hyvien havaintojen arvo kyllä ymmärrettiin ja sitä 
korostettiin – laitoksen johtaja saattoi itse tehdä 
aseman tarkastuskäynnin. Havaintoverkko on tie-
tysti ikuinen optimointiongelma: mihin varoja on 
panostettava, mistä taas luovutaan, jotta vapautui-
si resursseja uuteen. Toiminnan vaiheet kertovat, 
mitä kulloinkin on pidetty tärkeänä. Esimerkkinä 
voi tarkastella, millainen alueverkosto säähavainto-
ja varten laitoksella oli 1920-luvun lopulla. Tällöin 
sen voi ajatella pitkälti tulleen itsenäisessä valta-
kunnassa rakennetuksi. Täydellisimmät havainnot 
tehtiin Kaisaniemessä, Ilmalassa ja Sodankylässä. 
Kaikkiaan asemia oli lähemmäs sata ja sateen mit-
tausta tehtiin niiden lisäksi yli 300 paikalla. 

Tuon ajan havaintojärjestelmässä näkee tieteelli-
sen näkökulman ohella voimakkaan käytännöllisen 
painotuksen niin merenkulun kuin maa- ja metsä-
taloudenkin hyväksi. Yli kolmellakymmenellä ma-
jakalla tai majakkalaivalla tehtiin havaintoja aina-
kin osan vuotta. Pitkin maata lisäksi vielä satojen 
palkkiotta toimivien havaitsijain verkosto tiedot-
ti Keskuslaitokselle vuodentulosta, halloista, uk-

kosista sekä salamavahingoista. Kun ukkostilastoa 
katsoo nykysilmin, hätkähtää: salama surmasi vv. 
1932–1938 joka vuosi lähes 25 ihmistä. Lämpimät 
kesät aikana, jolloin suuri osa kansasta teki ulkotöi-
tä, näkyvät näinkin. Talvikaudella kerättiin havain-
toja lumi- ja kelioloista ympäri maan. Niillä oli suu-
ri merkitys metsätaloudelle – rekipeliaikaa kun elet-
tiin. Myös maanpuolustuksen näkökulma oli muka-
na noita tietoja koottaessa.

AEROLOGISTEN HAVAINTOJEN HAASTEESTA 
KASVOI OBSERVATORIOTOIMINTAA 

JA TUTKIMUSTA

Vuosisata sitten vapaan ilmakehän tutkimus – ae-
rologia – oli meteorologiassa nouseva tutkimusala 
ja ylempää saatavien havaintojen arvo tajuttiin yhä 
selvemmin. Muutamat huimapäät maailmalla nousi-
vat ilmapallolla suuriin korkeuksiin ja tropopausikin 
löydettiin näihin aikoihin. Varsinaisena ylemmän il-
makehän havaintovälineenä käytettiin leijoja, joihin 
kiinnitettiin rekisteröiviä mittalaitteita.

Niin mainio ja keskeinen paikka kuin Kaisaniemi 
onkin, alettiin 1900-luvun alussa tähyillä paikkaa ob-
servatoriolle Helsingin silloisen keskustan ulkopuo-
lelta. Herkkiä magneettisia mittauksia nimittäin sot-
kivat lähelle vedetyt raitiotielinjat eikä leijatoimin-
taa kaupunkiympäristössä tietysti voinut ajatellakaan. 
Niinpä Helsingin maalaiskuntaan Karjaan radan var-
teen perustettiin Ilmalaksi nimetty leija-asema, joka 
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Säähavaintojen merkintöjä 

havaintokirjasta vuodelta 1883.

samalla oikeastaan muodosti laitoksen havainnonte-
ko- tai aerologisen osaston. 

Ilmalassa päästiin leijojen kulta-aikana joskus 
hämmästyttäviin korkeuksiin: ennätys oli yli 5 ki-
lometriä. Enimmäkseen niillä operointi oli kuitenkin 
hankalaa eikä aivan vaaratontakaan puuhaa. Sota-ajat 
aiheuttivat katkoja toimintaan ja asutus sähköjohtoi-
neen levisi liki Ilmalaa. Hiljalleen alkanut reittilento-
liikenne tarvitsi säännöllistä ylätuulitietoa, jota saa-
tiin pilot-palloilla usein kätevämmin. Kiinnostava 
vaihe alueellisessa yläilmakehän havaintotoiminnas-
sa oli 1930-luvulla. Puolustusvoimat teki tällöin vuo-
sikaudet useilta kentiltään, etenkin Utista, lentokone-
havaintoja lämpötilasta ja kosteudesta eli ”aerologi-
sia korkeuslentoja”.

Leijojen jäätyä vähitellen maahan Ilmalassa 
suuntauduttiin vahvemmin tutkimukseen. Kerättyä 
ylätuuli- ja lämpötila-aineistoa oli tilastollisen tut-
kimuksen tarpeiksi ja ennen kaikkea kehitettiin täy-
sin uutta havaintokojetta: radioluotainta. Sen synty 
1930-luvulla Ilmalan pitkäaikaisen johtajan Vilho 
Väisälän johdolla on jo kauan saanut jatkoa suoma-
laisena menestystarinana.

Tiedeakatemian magneettinen observatorio oli 
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toiminut Sodankylässä vuodesta 1914 lähtien, sää-
havaintoja siellä oli tehty jo aiemmin. Varsinainen 
ilmatieteellinen observatorio aloitti Sodankylässä 
1940-luvun lopussa. Radioluotausten lisäksi sen 
tehtäviin kuului havaintomenetelmien tutkimusta, 
muun muassa kojeiden vertailua. Ilmalassa mag-
neettisten havaintojen teko oli jäänyt vähäiseksi 
päinvastaisista kaavailuista huolimatta. Tämän alan 

työ Etelä-Suomessa keskittyikin 1952 toimintansa 
aloittaneeseen Nurmijärven geofysiikan observato-
rioon, jossa häiriötön ympäristö voitiin taata. 

Helsingin kaupunki kaavaili 1950-luvulle tultaes-
sa Ilmalaa uuden vesisäiliön sijoituspaikaksi. Niinpä 
alueesta luovuttiin kokonaan ja uusi ilmatieteellinen 
observatorio aloitti 1957 Jokioisilla. Myös siellä on 
tehty sekä mittalaitevertailuja että erikoishavaintoja, 
muun muassa maan lämpötilasta ja auringon sätei-
lystä. Monien vaiheiden jälkeen Ilmalan ”meteoro-
logisina perillisinä” jatkavat siis nykyään Jokioinen 
ja Sodankylässä Lapin ilmatieteellinen tutkimuskes-
kus. Sen tuomaa pohjoista ulottuvuutta havainnon 
ja tutkimuksen aloilla kuvataan tarkemmin toisaal-
la tässä teoksessa.

LENTOSÄÄN ALUSTA LAAJAAN 
ALUEELLISEEN SÄÄPALVELUUN

Lentosään – ensimmäisen alueellisen sääpalvelun 
– alkuvaiheista on jo yli 80 vuotta. Vuonna 1924 
aloitettiin Helsingin ja Tukholman välillä vuoro-
lennot, joita varten silloinen Meteorologinen Kes-
kuslaitos antoi sääpalvelua. Laajempaa, kansain-
välisten säännösten mukaista vakinaista palvelua 
alettiin antaa Malmin lentoasemalla, jossa liikenne 
alkoi joulukuussa 1936 sekä Turussa. Mallia sääpal-
velulle haettiin muun muassa Ruotsista ja Saksasta. 
Todennäköisesti pidettiin monestakin syystä selvä-
nä, että se on annettava alueellisista lentosääkeskuk-

Meteorologi-apulaismeteorologi -työpari 

ennustamiseen keskittyneenä Länsi-Suomen 

aluetoimiston sääpäivystyksessä Pirkkalassa 

1980-luvun lopulla. Tuohon aikaan alueilla 

tuotettiin laajalti hyvin monen tyyppisiä 

ennusteita ja työmäärä lisääntyi, vaikka 

tietotekniikka osin jo helpottikin toimintaa.

(Kuva: Aarre Paloposki)
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sista, ei Kaisaniemestä. Olihan lentosää oleellinen 
osa lennonsuunnittelua ja -varmistusta ja siihen saat-
toi kuulua suoraa materiaalin ja neuvonnan antamis-
ta lentäjille. Myös nopeimmat tietoliikenneyhteydet 
lienevät ensin olleet ilmailun käytössä.

Viisikymmenluvulta alkaen lentoliikenne ja sen 
tarpeet kasvoivat tuntuvasti. Helsingin lentosääkes-
kuksen toiminnot siirtyivät Vantaalle. Seuraavalla 
vuosikymmenellä paine vaati perustamaan uu-
det lentosääkeskukset Tampereelle, Rovaniemelle 
ja Kuopioon. Tässä eivät taustalla kuitenkaan ol-
leet pelkästään siviililentoliikenteen, vaan myös 
Puolustusvoimien normaali- ja kriisiajan tarpeet. 
Joka tapauksessa 1970-luvun lopulle asti lentolii-
kenteen voimakas kasvu edelleen lisäsi palvelun tar-
vetta. Lentosääpalvelun käytännön toteutus ja lento-
säähän liittyvä osaaminen keskittyivät näin voimak-
kaasti alueille.

Näihin aikoihin alettiin selvästi nähdä jälleen 
uusi muutos toimintaympäristössä: lisääntyvä sää-
palvelujen kysyntä myös muualla kuin lentosääs-
sä ja mahdollisuudet maksulliseen palvelutoimin-
taan. Lentosäävelvollisuuksien ohessa aluekeskuk-
sissa oli koko ajan palveltu tiedon tarvitsijoita myös 
puhelimitse. Ajoittain suuret puhelumäärät kuormit-
tivat meteorologeja, mutta toisaalta ne tehokkaasti 
lisäsivät tietoa siitä, että paikallista sääpalvelua oli 
olemassa ja saatavissa. 1980-luvulla alettiin ottaa 
nopeita askeleita maksullisen sääpalvelun laajenta-
misen suuntaan. Osoittautui taas, että muutokseen 
oli reagoitava useastakin syystä juuri aluetoimin-

nan keinoin. Olihan suuri osa asiakkaista maakun-
nissa, heidän tarpeidensa tunteminen sekä oman ra-
jatun alueen tuttuus olivat etu ennusteita laadittaes-
sa. Yksin keskustoimipaikan rahkeet eivät laajenevi-
en palvelujen tuottamiseen olisi riittäneet. 

Muitakin tekijöitä, jotka veivät kehitystä edel-
lä kuvattuun suuntaan, oli olemassa. Seitsemän-
kymmenluvulla hajasijoitusajatukset elivät voimak-
kaina ja koko laitoksen siirtoa Jyväskylään väläytel-
tiin. Ajatus torjuttiin korostamalla, että alueellis-
ta palvelua todennäköisesti voidaan parhaiten ko-
hentaa olemassaolevia aluekeskuksia vahvistamal-
la. Sattui sitten niinkin, että taloudelliset suhdan-
teet olivat edulliset kahdeksankymmenluvulla, jol-
loin kehittäminen pääsi vauhtiin. Tietotekniikka al-
koi myös tulla monin tavoin avuksi. 

Alueellisuuden voimaako vai muutoin suotuisien 
olojen vaikutusta, yhtä kaikki erään tilaston mukaan 
IL:n omat tulot hyvin kymmenkertaistuivat 1980-lu-
vun aikana. Muutama uusikin alueyksikkö perus-
tettiin näihin aikoihin. Hieman lienee jäänyt uno-
hduksiin, miten ison työn silloiset aluetoimistojen 
päälliköt alaisineen tekivät tiesää-, maataloussää-, 
media- ja muidenkin palvelujen rakentamisessa ja 
myynnissä koko maassa. 

ALUEELLISEN TOIMINNAN UUDET NÄKYMÄT

Kilpailun avautuminen sääpalveluissa 1990-luvun 
jälkipuolella oli seuraava iso toimintaympäristön 
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Alueellisessa palvelutoiminnassa 

Puolustusvoimat on tällä hetkellä 

eräs tärkeistä kumppaneista. 

Ilmavoimien lentosääpalvelu kattaa 

koko maan ja myös Maavoimien 

tarpeet ovat lisääntyneet. Kuva on 

Niinisalosta, jossa Tykistöprikaatin 

Sääosasto tekee luotauksia tykistön 

epäsuoran ammunnan tarpeisiin.

(Kuva: Aarre Paloposki)



183

muutos. Vaikutukset olivat alueilla tuntuvia yksiköiden lopettamisineen ja väen vähennyksineen. Kuitenkin 
on hyvä muistaa, että koko ”kaupalli suuden ajan”, vaikka kukaties hieman näkymättömästi, aluepalveluissa 
tietysti tehtiin laajaa lentosääpalvelua. Paitsi siviilipuolta niin vähitellen laajeten palveltiin myös Ilmavoimia. 
Monipuolista osaamista ylläpidettiin ja mahdollisuuksien mukaan kehitettiin. 

Viimeisessä organisaatiouudistuksessa voi nähdä myönteistä paluuta juurille. Entiset aluepalvelut muodos-
tavat nyt Lento- ja sotilassääyksikön. Halutaan korostaa, että siviili- ja sotilaslentosääpalvelun integroitu tuo-
tanto on monin tavoin hyvä ja edullinen ratkaisu. Paitsi Ilmavoimille niin myös muuten Puolustusvoimille an-
nettava sääpalvelu on koko ajan lisääntynyt. Työnkuvan muutos näkyy siinäkin, että apulaismeteorologit, jot-
ka ennen olivat vahvasti mukana ennustetuotannosssa ovat osin siirtyneet ilmastotutkimusta palvelevaan van-
han havaintodatan digitointityöhön. Tässä yksi ympyrä sulkeutuu: arvokkaita havaintoja, joiden kerääminen oli 
ensimmäisiä laitoksen alueellisia toimintoja, saatetaan nyt alueilla tehtävänä työnä tietokantoihin tulevan tut-
kimuksen käyttöön. Uudenlaista ajattelua on myös muu vahvistuva tutkimus- ja kehitystyö: Kuopion se osalta 
konkretisoitui uuteen tutkimusprofessuuriin ja yksikön muuttoon yliopiston tiloihin.

TULEVAISUUS YHTEISTYÖSSÄ JA VERKOSTOITUMISESSA

Kun uudesta toimitalosta puhutaan, mainitaan usein sen etuna luontevan yhteistyön mahdollisuudet muiden 
Kumpulassa toimijoiden kanssa. Tämä pitääkin täysin paikkansa, sinne muodostuu ja on jo syntynyt ainutlaa-
tuinen luonnontieteellinen osaamiskeskus. Kuva täydentyy, kun lisäksi pidetään mielessä laajemman verkos-
toitumisen haasteet ja mahdollisuudet. Kannattaahan ja täytyyhän myös sellaisten yksiköiden ja laitosten, jot-
ka ovat fyysisesti kaukana toisistaan – eri puolilla maata ja maailmaakin – löytää yhteistyön muotoja, toimia 
verkostona. Vahvoja ovat ne, jotka kykenevät yhdistämään osaamisensa välimatkoista huolimatta. Tekniset 
mahdollisuudethan tähän ovat paremmat kuin koskaan. Laitoksellamme on jo omassa historiassaan voimavara-
na juuri tätä alueverkostona toimimisen taitoa.
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Rolf Mattson huoltamassa ilman 

radioaktiivisuuslaitteen pumppuja 1970-

luvulla. (Kuva: Ilmatieteen laitos)
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R A D I O A K T I I V I S U U S M I T TA U S T E N  A L K U  

I L M AT I E T E E N  L A I T O K S E S S A

Rolf Mattsson

”YDINRÄJÄYTYSTEN AIKAKAUSI ALKAA”

   aiken alku. 16.7. 1945 räjähti terästornissa Los Alamosissa ensimmäinen atomipommi. Pian sen jäl -
   keen, 6.8.1945, räjäytettiin atomipommi Hiroshiman yllä ja kolme päivää myöhemmin vielä Nagasakin 
yllä. Radioaktiivista saastetta kaikista näistä pommeista kulkeutui varmasti myös Suomeen ja olisi niillä mittaus-
laitteilla, jotka jo 1960-luvulla olivat käytössä, ollut helposti mitattavissa. USA jatkoi seuraavina vuosina tiiviis-
sä tahdissa ydinasekehittelyä ja suoritti vuoteen 1954 mennessä ainakin 44 ydinräjäytystä. Radioaktiivisen saas-
teen kulkeutumisesta meille saakka ei silloin vielä kirjoitettu. Ehkä parhaiten ovat jääneet muistiin koeräjäytyk-
set Bikinin atollisaarella 1946, koska saaren mukaan sai nimensä naisten kaksiosainen uimapuku. Länsimaailma 
hermostui vähän enemmän, kun vuonna 1949 yllättäen Neuvostoliittokin alkoi tehdä ydinkokeita. 1952 myös 
Englannista tuli ydinasevaltio. On arvioitu, että 1954 oli olemassa jo n. 1000 atomipommia. Kovin suuria uutisia 
Suomessa tästä ei vielä silloin tehty ja tiettävästi vuoteen 1955 mennessä ei yhtään mittausta ilman tai sadeveden 
radioaktiivisuudesta suoritettu. Ehkä tämä olikin hyvä asia. Kaukokuljetuksella tullut radioaktiivisuus oli meil-
lä ilmeisesti suhteellisen heikkoa ja esim. vielä 1950-luvulla aivan yleisesti käytetyt itsevalaisevat radiumpitoiset 
kellot olivat varmasti 10- tai 100- kertaisesti vaarallisempia.  Vuonna 1955 kuitenkin kaikki muuttui.
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RADIOAKTIIVISUUTTA ILMASSA - KUKA MITTAA? 

Vuonna 1955 tehtiin ydinkokeita eri puolella maailmaa yhä kiihtyvämpään tahtiin. Sekä fi ssio- että fuu-
siopommikokeita suoritettiin Neuvostoliiton alueella, Nevadassa ja Tyynen valtameren saarilla. 24.3.1955 
valtioneuvosto asetti komitean valmistelemaan atomialan asioita, joihin kuuluivat atomienergia, valvon-
ta ja koulutus. Atomiuutiset herättivät nyt lehdistön, etenkin kun tuli tietoja Japanissa mitatuista korkeis-
ta sadeveden säteilyarvoista. Suomessahan ei vielä mikään laitos ollut ottanut tehtäväkseen ilmapölyn eikä 
sadeveden radioaktiivisuuden mittausta. Tosin Suomi liittyi marraskuussa 1954 European Air Chemistry 
Networkiin (EACN) neljällä ilmapölyn ja sadeveden keräysasemalla, joista huolehti Merentutkimuslaitos. 
Näistä näytteistä ei kuitenkaan mitattu radioaktiivisuutta. Tiettävästi ensimmäiset sadeveden radioaktiivi-
suuden mittaukset teki akateemikko A.I.Virtasen silloinen assistentti Jorma K. Miettinen syksyllä 1955. Hän 
totesi, että marraskuun lopulla sataneiden lumien haihdutinjätteen beta-radioaktiivisuus oli merkittävästi 
suurempi kuin varhempien sateiden. Tästä syntyi ensimmäinen tiedote Suomeen tulleesta radioaktiivisesta 
saasteesta; Helsingin Sanomat julkaisi varovaisen otsikon, 31.11.1955, ”Viime päivien lumisateet lievästi 
radioaktiivisia”. 

On selvää, että tämäntapaiset uutiset herättävät levottomuutta, mutta tietämättömyys on vielä pahempi asia. 
Suomeen oli siis saatava säteilyvalvontaorganisaatio.

ORGANISOITUMINEN

Avainasemassa säteilyvalvonta-asian eteenpäin viemisessä oli vuoden 1956 alussa valtioneuvoston asettama 
atomienergiakomitea, jonka puheenjohtaja oli professori Erkki Laurila. Kun maailman meteorologinen järjes-
tö, WMO, Dubrovnikin kokouksessa maaliskuussa 1956 oli päättänyt ottaa ilmakehän ja sadeveden radioak-
tiivisuusmittaukset ohjelmaansa, ilmatieteellisen keskuslaitoksen johtaja, professori Franssila, keskusteli pro-
fessori Laurilan kanssa ja he katsoivat, että olisi hyvä alku perustaa jatkuvia radioaktiivisuuden rekisteröinti-
laitteita keskuslaitoksen kolmelle luotausasemalle, joissa jo valmiina olivat viestiyhteydet maailmanlaajuiseen 
WMO:n verkostoon ja samanaikaisesti saataisiin radioaktiivisuuden leviämisennusteille välttämättömät tuuli 
ja muut meteorologiset tiedot eri korkeuksista. 

Joulukuun 21 pnä 1956 pidettiin ilmatieteellisessä keskuslaitoksessa kokous, jossa olivat läsnä niiden piiri-
en ja laitosten edustajat, jotka maassamme tulisivat radioaktiivisuusmittausten tuloksia tarvitsemaan. ”Kaikki 
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kokouksen osaanottajat (kenraalimajuri Rissanen, 
professorit Mustakallio, Franssila ja Hela sekä mais-
terit Salimäki ja Sucksdorff, joista viimeksi mainittu 
toimi sihteerinä) olivat yksimielsiä siitä, että mitta-
ustyö kuuluu ilmatieteellselle keskuslaitokselle, jol-
la on valmis havainto- ja viestitysverkosto ja joka si-
ten helpoimmin ja vähimmin kustannuksin voi mit-
tausverkoston organisoida” (IKL:n kirjelmästä N:o 
2187 15.1.1957). Tämän kokouksen jälkeen keskus-
laitos lähetti ministeriölle anomuksen, ”että keskus-
laitoksen tontille rakennettavaan virastotaloon varat-
taisiin entisten tilojen lisäksi 62 m2 keskuslaitokselle 
perustettavaa radioaktiivisuuslaboratoriota varten.” 

Vuonna1957 kaikki näytti selkeältä; ei ollut in-
stansseja, jotka olisivat kyseenalaistaneet keskuslai-
toksen sopivuuden säteilyvalvontatehtävään. Ei kui-
tenkaan ollut tarvittavia työntekijöitä eikä rahaa mit-
tauslaitteisiin. Vuoden aikana, 26.4.1957, astui voi-
maan pitkään valmisteltu säteilysuojauslaki,. Laissa 
säädettiin säteilyn valvontaa ja tutkimusta varten pe-
rustettavaksi tutkimuslaitos. 29.9.1957 valmistui sä-
teilysuojausasetus, jossa annettiin ko. tutkimuslaitok-
selle nimeksi Säteilyfysiikan laitos. Laitos aloitti toi-
mintansa keväällä 1958. Sädehoitoklinikan säteily-
fysiikan laboratorion fyysikko, FM Kauno Salimäki 
1.4. läh tien nimitettiin johtamaan Säteilyfysiikan lai-
tosta oman toimensa ohella.

Tämän jälkeen Ilmatieteellisen keskuslaitoksen 
osuus säteilyvalvontatehtävässä ei enää ollut selvä. 
Uusi Säteilyfysiikan laitos korosti, että keskuslai-
toksen tehtävänä tulisi toimia vain näytteen ottajana 

ja mahdolliset rekisteröivät laitteet valvoisi ja kalib-
roisi Säteilyfysiikan laitos. 

Säteilysuojausasian neuvottelukunta jätti koko-
naissunnitelmansa säteilyn yleisen valvonnan jär-
jestämisestä maassamme Valtioneuvostolle 25.3. 
1958. Suunnitelmassa esitettiin virkoja ja laite-
määrärahoja sekä mittausohjelmia Ilma tieteel-
liselle kes kus laitokselle, Puolus tuslaitokselle, Sä-
tei ly fy siikan lai tokselle, Hyd rogra fi selle toimistol-
le, Meren tut kimuslaitokselle ja Helsingin yli opis -
ton seis mogra fi  asemalle. Ilma tieteelli sel le kes kus-
 lai tok selle tulisi 2 fyysikon virkaa sekä laitteis-
torahaa vuosille 1959+1960, 24 miljoonaa. Neu-
vot telukunnan esitys meni sellaisenaan läpi. En-
simmäisessä vaiheessa Ilmatieteellisen keskuslai-
toksen tulisi perustaa 8 radioaktiivisuuden seuran-
ta-asemaa (Jokioinen, Sodankylä, Jyväskylä, Marie-
hamn, Joensuu, Vaasa, Lap peenran ta ja Iva lo). 
Tämä osa suunnitelmasta myös toteutui lähes sel-
laisenaan. Sen sijaan ns. toisen vaiheen 7 asemasta 
vain kaksi toteutui mutta jo toteutettujen asemien 
varustelusta tuli monipuolisempi kuin mi tä suunni-
telma edellytti.

Paineita ryhtyä ilman radioaktiivisuuden mittaa-
miseen tuli ilmatieteelliselle keskuslaitokselle muu-
altakin kuin WMO:lta ja Säteilysuojausasian neu-
vottelukunnalta. Talvella 1957 keskuslaitoksen mag-
neettisia mittauksia hoitava tutkija maisteri Christian 
Sucksdorff osallistui kansainvälisen geofysikan vuo-
den (IGY:n) puitteessa CSAGI:n (Comité Speciale 
de l’Année Géophysique Internationale) kokouk-
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seen Utrechtissa. Täällä suositeltiin, että perustet-
taisiin maailmanlaajuinen mittaus- tai ainakin näyt-
teenottoverkosto, jonka tiheys olisi yksi asema 105 
km2 kohden eli suurin piirtein sama kuin aerologis-
ten observatorioiden tiheys. 

SUUNNITELMIEN TOTEUTTAMINEN

Keväällä 1958 oli jo selvää, että keskuslaitokselle 
tulee virat ja määrärahat viimeistään vuodelle 1959 
radioaktiivisuuden valvontaverkoston perustami-
seen. Asioita valmisteli ja suunnitteli ensi sijaisesti 
geofysiikan ryhmän fyysikko, Christian Sucksdorff. 
Kirjoittaja aloitti viransijaisena työskentelynsä 16.2. 
1958 keskuslaitoksessa, työtehtävänään Auringon 
säteilymittaukset. Säteilyfysiikan laitos oli aloitta-
nut toimintansa keväällä ja ensimmäinen yhteistyö 
Ilmatieteellisen keskuslaitoksen kanssa oli sadevesi-
näytteenottajien sijoittaminen Jokioisiin, Kajaaniin ja 
Ivaloon. Minun ensimmäinen kosketukseni radioak-
tiivisuusvalvontaan oli elokuun alussa, kun yhdessä 
maisteri Sucksdorffi n kanssa veimme sadevesitark-
kailuun tarkoitetun laitteen Jokioisten observatori-
oon. Kyseessä oli sadevettä keräävä suppilo, josta 
vesi johdettiin U-muotoiseen putkeen, missä oli ioni-
vaihtajia, ja joihin radioaktiivisten ionien piti absor-
boitua. Laitekaappia pidettiin lämpimänä hehkulam-
pulla, jota ohjasi kontaktilämpömittari. Ionivaihtajista 
luovuttiin aika pian koska todettiin, että radioaktiivi-
suus jotenkin ”kanavoitui” niistä läpi.

Syksyllä 1958 tuli uutinen, että USA, Iso-Britan-
nia ja Neuvostoliitto olivat sopineet moratooriosta 
eli ydinkokeet lopetettaisiin toistaiseksi. Tämä asia 
ja se, että budjettirahaa ei vielä ollut käytettävissä 
oli ilmeisesti syy siihen, ettei radioaktiivisuusmit-
tauksissa paljoakaan tapahtunut talvella 1958-59. 
Maaliskuun alusta keskuslaitos tarjosi minulle ja 
maisteri Matti Karrakselle puolipäivätyötä kolmek-
si kuukaudeksi. Tehtävänä oli suunnitella instru-
mentointia tulevaa valvontaverkostoa varten. Tässä 
tehtävässä saimme suurta apua fysiikan apulaispro-
fessorilta, Matti Nurmialta. Hän oli aina täynnä ide-
oita ja lisäksi hän toteutti monet niistä menemäl-
lä itse metallityöpajaan tekemään mallikappaleet. 
Kuriositeettinä taas muistan, että ulkomailta tuota-
vien instrumenttien suhteen piti tuontilisenssiä var-
ten tehdä paperi, josta ilmeni, että laite käytettäisiin 
vain tieteellisiin tarkoituksiin, eikä siis atomipom-
min valmistukseen, joka kiellettiin Pariisin rauhan-
sopimuksessa. 

Lokakuussa 1959 alettiin ottaa rutiininomaises-
ti sade- ja ilmapölynäytteitä, jotka lähetettiin Sätei-
lyfysiikan laitokselle. Ensimmäisen ilmapölyn ra-
dioaktiivisuutta rekisteröivän hälytyksellä varuste-
tun laitteiston asensin Nurmijärven geofysiaaliseen 
observatorioon 12. joulukuuta 1959. 

Olin kesäkuun 1. päivästä 1959 lähtien saanut 
tilapäisen ylimeteorologin viran, ja se muuttui yli-
määräiseksi vuotta myöhemmin. Tällöin palkat-
tiin myös suunnitelmien mukainen toinen fyysik-
ko radio  aktiivi suus val von taan. Hän oli mais te ri
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Veikko  A. Helminen, joka siirtyi tähän ol tuaan ai-
kai semmin viransijaisena ilmas to-osastolla. Hel-
misen tehtäväksi tuli siirtää piirturista luetut tun-
tiarvot IBM-reikäkortteihin sekä tehdä tietoko-
ne-ohjelma tietojen edelleen käsittelyä varten. 
Tietokone oli silloin Suomen ensimmäinen suur-
kone, IBM-650. Havaintoaineistoa alkoi vähitel-
len kertyä Helmiselle. Nurmijärven aseman lisäk-
si perustettiin 6. helmikuuta 1960 vastaavanlainen 
asema Vaasan lentoasemalle sekä 9. maaliskuu-
ta vähän erityyppinen Jokioisten observatorioon. 
Vuoteen 1965 mennessä oli toiminnassa 8 jatku-
vasti rekisteröivää mittausasemaa; yllä mainittujen 
lisäksi Joensuu, Mariehamn, Helsinki, Luonetjärvi 
ja Kevo. Näiltä asemilta ja lisäksi Kemistä, 
Sodankylästä ja Ivalosta lähetettiin myös ilmapöly- 
ja sadevesinäytteitä Säteilyfysiikan laitoksen labo-
ratorioon analysoitaviksi.

Ilman radioaktiivisuuden valvontaverkosto on 
siitä lähtien säilynyt lähes sellaisenaan. Pari ase-
maa on tullut lisää ja jotkut ovat vaihtaneet paikkaa. 
Mittauslaitteistot ovat kuitenkin monipuolistuneet 
ja varsinkin tietojen siirrot ja käsittelyt nopeutuneet 
modernin tietotekniikan mukaan. 

LAITTEISTOKEHITTELYN ALKUVUOSIEN 
ONGELMAT, ELI MIHIN PITÄISI VARAUTUA

Syyskuuhun 1961 saakka keskuslaitoksen jatkuvas-
ti rekisteröivät ilman radioaktiivisuusmittarit piirsi-

Rekisteröivä ja hälyttävä ilman 

radioaktiivisuuden valvontalaitteisto 

Nurmijärven geofysikaalisessa 

observatoriossa 1960-luvun alussa. Kuvassa 

laitteiston edessä observatorion johtajan, 

Matti Kivisen, poika Tapani sekä 

vahtikoira Tessi.
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 Radioaktiivisen pilven liike 

Suomen yli joulukuun 

22. pnä 1966 Ilma -

tieteellisen keskuslaitoksen 

jatkuvatoimivan verkoston 

( Lappeenranta, Helsinki, 

Nurmijärvi, Mariehamn, 

Joensuu, Vaasa ja 

Rovaniemi) rekisteröimänä. 

(Kuva: Nature, Vol. 216, 

p. 238-241, Oct 21, 1967)



191

vät vain luonnollisen radioaktiivisuuden vaihtelut. 
Suurten ydinvaltioiden moratoorio jatkui. Tänä ai-
kana olikin jatkuvasti mielessä, että olemmeko ol-
lenkaan oikealla tiellä. Onko laitteisto tarkoitukseen 
asiallinen? Tuleeko koskaan tilanteita, joissa nykyi-
nen laitteistomme havaitsee muuta kuin luonnollis-
ta radioaktiivisuutta? Miten saadaan laitteistomme 
erottamaan keinotekoinen radioaktiivisuus luon-
nollisesta? Miten luodaan mittausasema, joka ha-
vaitsee kaikentyyppisen radioaktiivisuuden ilmasta 
sekä antaa mahdollisimman hyvän kuvan kokonais-
tilanteesta? 

Ongelma on moninainen, mahdollisia radionu-
klideja on satakunta, joiden radioaktiivisuus voi olla 
alfa- beta- tai gamma-aktiivisuutta. Ne voivat esiin-
tyä kaasu- tai höyrymuodossa tai olla sitoutuneita 
pienhiukkasiin. Ne voivat saapua hyvin korkea-ak-
tiivisina agglomeraatioina, niin sanottuina kuumina 
hiukkasina. Ne voivat saapua pintavirtauksien mu-
kana, mutta myös laskeutua korkeammista ilmaker-
roksista puhtaan pintailmakerroksen läpi. Samoin 
sadepisaroihin sidottu radionuklidi voi pudota puh-
taan ilman läpi. 

Radioaktiivinen saaste ydinpommista on ensisi-
jaisesti fi ssiotuote. Fissiotuote eroaa ilman tavalli-
sesta luonnollisesta radioaktiivisuudesta siinä, että 
luonnollinen ilmapölyn radioaktiivisuus yleensä on 
lyhytikäisempää kuin fi ssiotuotteet sekä siinä, että 
fi ssiotuote on ainoastaan beta-aktiivinen kun sen si-
jaan tavallinen luonnollinen ilmapölyn radioaktiivi-
suus on alfa- ja beta-aktiivinen. Edellistä eroa käy-

tettiin hyväksi heti ensimmäisessä mittauslaitteistos-
sa. Neljä tuntia suodatinpaperille kerätyn ilmapöly-
näytteenoton jälkeen radioaktiivisuutta seuranneen 
pulssitaajuusmittarin asteikko herkistyi automaatti-
sesti. Ellei aktiivisuus siihen mennessä kuollut pois, 
kuten luonnollisen radioaktiivisuuden pitäisi, häly-
tyskello soi. Toinen ero, eli alfa-aktiivisuuden puut-
tuminen fi ssiotuotteissa oli sovellettu toisessa mitta-
uslaitteistossa, joka toimi Jokioisten observatorios-
sa. Tässä mitattiin sekä alfa- että beta-aktiivisuutta 
liikkuvasta fi ltterinauhasta. Kun nauhaan imetyn il-
mapölyn radioaktiivisuuden beta-aktiivisuuden suh-
de alfa-aktiivisuuteen nousi, hälytyskello soi.

1. syyskuuta 1961 lähtien alkoivat suurten ydin-
kokeiden sarjat jotka päättyivät vuoden 1962 lo-
pussa. Fissiotuotteita oli tänä jaksona ilmassa niin 
paljon, että niiden jatkuva rekisteröinti käynnissä 
olevilla mittausasemilla onnistui hyvin, ja kellot 
soivat suunnielmien mukaisesti.

5. elokuuta 1963 100 valtiota (mm. Suomi) alle-
kirjoitti ydinkoekieltosopimuksen, joka kielsi kaik-
ki kokeet, jotka voivat aiheuttaa radioaktiivisuutta il-
makehään tai meriveteen. Ranska ja Kiina eivät al-
lekirjoittaneet. 

Ydikoekieltosopimuksen jälkeen ilmakehän kei-
notekoinen radioaktiivisuus väheni hiljalleen ja oli 
syksyyn 1965 mennessä supistunut noin 1/100-osaan 
siitä, mikä se oli testikauden 1961-62 aikana ja heti 
sen jälkeen. Suurvaltojen suhteet olivat kuitenkin ki-
reät ja 10. lokakuuta 1964 Kiina aloitti ydinpommi-
testaussarjan räjäyttämällä ydinpommin ilmakehässä.
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Tietojenkäsittelyyn erikoistunut Veikko Helminen 
siirtyi pian takaisin ilmasto-osastolle ja tilalle tuli eri-
tyisesti puolijohde-elektroniikkaan erikoistunut fyy-
sikko Mauri Hyppönen. Näin ollen instrumenttikehit-
tely sai uutta voimaa. 

Aluksi lähetimme kaikki ilma- ja sadevesinäyt-
teet Säteilyfysiikan laitokselle mitattaviksi. Tarkis-
tim me karkealla pintamittauksella osan ilmafi ltte-
rinäytteistä. Kun tulokset eivät olleet sopusuhtees-
sa Säteilyfysiikan laitoksen mittausten kanssa lähe-
timme syksyllä 1960 tunnetulla radioaktiivisuudella 
preparoituja näytteitä. Kun näittenkin tulokset olivat 
meille käsittämättömiä ryhdyimme mittaamaan il-
mafi lttereiden totaalin pitkäikäisen beta- ja alfa-ak-
tiivisuuden rutiininomaisesti omassa laboratorios-
samme.  Erimielisyydet loppuivat vuoden 1962 jou-
lukuussa, kun Säteilyfysiikan laitoksen laboratorion 
kemistiksi tuli fi l. kand. Olli Paakkola. 

1960-luvun alkupuolella päätimme, että vähin-
tään puolet kaikista ilmafi ltterinäytteistä arkistoi-
daan niin, että tulevaisuudessa, kun analysointime-
netelmät kehittyvät on arvokasta materiaalia käytet-
täväksi. Päätös oli ilmeisesti hyvä koska näitä ilma-
näytteitä, nyt yli 40 vuotta pitkä jatkuvaa sarjaa, on 
käytetty erityyppisiin ympäristötutkimuksiin kan-
sainvälisissäkin yhteistyöprojekteissä. Tämän li-
säksi aloitimme kaikkien päivänäytteiden tutkimi-
sen autoradiografi sesti, eli fi ltterinäytteet olivat vuo-
rokauden ajan herkän röntgenfi lmin kanssa kontak-
tissa. Kaikista ydinräjäytyksistä sekä vakavista reak-

torionnettomuksista syntyy niin sanottuja kuumia 
hiukkasia, jotka jättävät röntgenfi lmille selvän jäl-
jen. Menetelmä on hyvin herkkä nimenomaan kei-
notekoiselle radioaktiivisuudelle, koska luonnolli-
nen radioaktiivisuus ei koskaan muodosta kuumia 
hiukkasia. Toiminta jatkuu edelleen. 

Eräs hauska yksityiskohta liittyi tähän toimin-
taan 1960-luvulla. Kun kuuma hiukkanen oli pai-
kallistettu ilmafi ltteristä ja tarkastettu mikroskoo-
pilla osoittautui, että neuvostoliiton ydinkokeis-
ta peräisin olevat hiukkaset olivat punaisia mutta 
Kiinan kokeista peräisin olevat keltaisia.

Aamulla 21. joulukuuta 1966 joutui valvontaver-
kosto koetukselle. Radioaktiivinen pilvi saapui yl-
lättäen kaakosta ja liikkui Suomen yli kaartaen vä-
hitellen pohjoiskoilliseen ja poistuen Murmanskin 
suuntaan neljä päivää myöhemmin. Laitteet toimi-
vat hyvin ja tapauksesta, joka osoittautui johtuneen 
Neuvostoliiton Semipalatinskissä tehdystä maan-
alaisesta ydinkokeesta, teimme julkaisun Nature-
lehteen. Tämä julkaisu oli liitteenä kun USA lähetti 
Moskovaan nootin, jossa huomautettiin ydinkoekiel-
tosopimuksen rikkomisesta.

Ilmafi lttereiden rutiinimittauksia varten Suomen 
Kaa peli tehtaan vastaperustettu elek troniik ka osas-
to ke hit teli meille niin sanotun digi taalisen data-
loggerin. Erityyppiset radioaktiivisuuden mittaus-
anturit kytkettiin siihen, ja loggeri tulosti määrävä-
lein tulokset reikänauhalle. Reikänauha käsiteltiin 
sitten Kaapelitehtaan tietokoneella Elliot 803:lla. 



193

Monet ilmakehän radionuklideistä soveltuvat apuvälineiksi meteorologiaan. 

Kuvassa yllä paksumpi käyrä ilmaisee pitkäikäisen radioaktiivisen lyijyn 

(210Pb:n) pitoisuudet talvisin vuosina 1966-1992 Nurmijärvellä. Toinen 

käyrä on pilvisyys Islannissa (Reykjavik). Korkeat 210Pb-pitoisuudet liittyvät 

mantereelliseen ilmamassaan (210Pb akkumuloituu hitaasti ilmamassaan 

syntyessään mantereen pinnasta tulevasta radonkaasusta). Korkeat 

pitoisuudet liittyvät siten mantereelliseen ilmastoon, jolloin pilvisyys 

Islantiin saakka on vähäisempi. 
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Myöhemmin tilattiin samasta elektroniikkalaboratoriosta uusi muunnelma loggerista. Nyt fi rman nimeksi oli 
jo tullut Nokia.

Seuraava vaihe oli kehittää automaattinen näytteenvaihtaja joka pystyisi käsittelemään suurikokoisia ilma-
fi lttereitä, halkaisija 25 cm, ja mittaamaan niistä beeta-aktiivisuuden lisäksi alfa-aktiivisuuden  sekä toteamaan 
epätavallisen komponentin esiintymistä. Hanke onnistui ja nyt saimme tehokkaksi mittausajaksi lähes 24 tun-
tia vuorokaudessa, virka-ajan sijaan. Prototyyppi tästä laitteesta oli useita vuosia käytössä kunnes 1980-luvun 
loppupuolella tilasimme kaupalliselta yritykseltä (Genera Oy) teollisen version. Tämä lajissaan ainutlaatuinen 
analysattori on siitä lähtien toiminut lähes keskeytyksettä ja täyttänyt siihen alunperin asetetut vaatimukset. 

Vuosien kuluessa pysyi jatkuvasti mielessä ”täydellisen” valvonta-aseman luominen. 1980-luvun loppupuo-
lella käynnistimme muutaman aseman, jotka tulivat aika lähelle tätä tavoitetta. Tällainen asema oli kolmiosainen. 
Siinä a) rekisteröitiin ilmapölyn radioaktiivisuutta, b) rekisteröitiin gammasäteily erikseen maanpinnasta ja ympä-
röivästä ilmasta ja c) rekisteröitiin ilman positiivista ja negatiivista johtokykyä. Kaikki tiedot siirtyivät tietokonee-
seen, jossa niiden keskinäiset loogiset kytkennät testattiin. Tämä järjestelmä julkaistiin 1994 ja iloksemme saim-
me lukea, että J. Environmental Radioactivityn päätoimittaja oli valinnut tämän julkaisun (”A Comprehensive 
Station for Monitoring Atmospheric Radioactivity”) niiden julkaisujen joukkoon, joita hän suositteli tämän alan 
tutkijoille luettaviksi. 



TA U S TA I L M A N  L A A D U N  S E U R A N TA A  

 Tuija Ruoho-Airola

 SEURANNAN KÄYNNISTYSVAIHE

   erologian osastolla aloitettiin 1970-luvun alussa valmistelut laitoksen toiminnalle aivan uu -
    den tehtä vä alueen käynnistämiseksi. Pohjoismaiset tutkijat olivat jo 1960-luvun loppu puolella ha  vain-
  neet uh kan il man ja sadeveden happamoitumiselle. Merkittävää oli lisäksi se, että happamoittavat ilmansaas-
teet kulkeutuivat maasta toiseen, joten ongelmaan piti puuttua kansainvälisin toimin. Selvitys perustui jo 1940-
luvulla Ruotsissa aloitetun, myöhemmin suuren osan koko Länsi-Eurooppaa kattaneen sadeveden ja ilmanäyt-
teiden keruuverkoston analyysituloksiin. Pohjoismaat olivat tässä haitallisten aineiden kulkeutumisessa vas-
taanottavana osapuolena, joten oli luonnollista, että ne yhdessä Nordforskin (Pohjoismaiden Teknis-luonnon-
tieteellisen tutkimuksen yhteistyöjärjestö) kanssa ryhtyivät toimenpiteisiin ongelman laajuuden selvittämisek-
si. Valmistelutyön jälkeen saatiin OECD (Euroopan taloudellinen yhteistyö- ja kehitysjärjestö) käynnistämään 
koko järjestön kattava yhteisohjelma ilmansaasteiden kaukokulkeutumisen mittaamiseksi. Tavoite oli selvittää 
toisaalta paikallisten ja toisaalta kaukaisempien lähteiden rikkipäästöjen suhteellinen merkitys alueelliseen il-
man saastumiseen. Erityispaino ohjelmassa oli sateen happamoitumisen selvittämisessä. 

Aerologian osaston osastopäällikkö Antti Kulmalan mielenkiinto ilmansaasteisiin liittyvään tutkimukseen 
oli herännyt jo 1960-luvulla ja hän toi tutkimuksen johtamaansa yksikköön. Linkkinä muuhun osaston toimin-
taan toimi mm. radioaktiivisuuden kulkeutumistutkimus. Muiden haitallisten aineiden kaukokulkeutuminen il-
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Lapin Pallastunturin taustailmanlaadun mittausasema Global Atmosphere 

Watch (GAW) - ohjelmassa (Kuva: Jussi Paatero/Ilmatieteen laitos)
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mamassojen mukana tapahtuu suurelta osin samas-
sa ilmakerroksessa kuin radioaktiivisten aineiden 
kulkeutuminen, joten uusi tehtäväkenttä sopi hyvin 
osaston aiempaan toimintaan. Pohjoismaiseen yh-
teistyöhön yleiseurooppalaisen happamoitumisen 
mittausohjelman kehittämiseksi osallistuivat osas-
topäällikön lisäksi tiiviisti DI Alec Estlander ja FL 
Göran Nordlund. 

Kun Pohjoismaiden huoli happamoitumises-
ta oli tunnustettu aiheelliseksi laajemmin Länsi-
Euroopassa, käynnistettiin asteittain OECD:n LRTAP-
ohjelma (Long Range Transport of Air Pollutants). 
Sen johtoryhmän työhön osallistui myös laitoksen 
ylijohtaja Lauri A. Vuorela. Suomessa hankkeen 
käynnistymisvaiheen rahoitti Suomen Akatemian 
Luonnontieteellinen toimikunta. Aerologian osastolle 
palkattiin marraskuussa 1971 fi l.yo Tuija Ruoho ke-
hittämään ja suorittamaan ilma- ja sadevesinäytteiden 
kemiallista analysointia. Ensi alkuun analysointi teh-
tiin Vesihallituksen laboratoriossa, koska ilmatieteen 
laitoksella ei ollut kemialliseen työskentelyyn sopi-
via tiloja. Luonnontieteellisen toimikunnan rahoil-
la ostettiin kuitenkin jo valmiiksi tarvikkeita tulevaa 
omaa kemian laboratoriota varten. Ihan kaikki hankit-
tu ei odottanut vuosia paketoituna, keittolevyt ainakin 
otettiin jouhevasti käyttöön aerologian osaston käytä-
vävarastossa kokoontuneen kahviporukan tarpeisiin. 

Suomen ilmanlaadun mittausverkosto käsit ti 
aluksi 5 asemaa, jotka muodostivat linjat etelästä poh-
joiseen sekä lounaasta koilliseen. Ensimmäiset kak-
si asemaa perustettiin 1.8.1972 laitoksen observato-

rioille Jokioisiin ja Sodankylään. Observatorioiden 
henkilöstö kiinnostui uudesta työstä ja auttoi pal-
jon seurannan käynnistämisessä ja kehittelyssä. 
Ilman kaasumaisista ja hiukkasmaisista rikkiyh-
disteistä sekä sadevedestä otettiin näytteitä päivit-
täin. Alun keruulaitteet ja -menetelmät sekä kemi-
allisen analyysin ohjeet saatiin hankittua Ruotsin ja 
Norjan yhteistyölaitoksilta. Pari kuukautta myöhem-
min alkoi samanlainen mittaustoiminta Jomalassa 
Ahvenanmaalla sekä Puumalassa ja Ähtärissä. 

TOIMINTA LAAJENEE

Maailman Ilmatieteen järjestö WMO käynnisti sa-
moihin aikoihin maailmanlaajuisen mittausoh-
jelmansa seuraamaan ilmanlaatua ilmakemian ja 
meteorologisten näkökohtien kannalta. BAPMoN 
(Background Air Pollution Monitoring Net work) 
mit taus ohjelmas sa kerättiin ja analy soitiin vuoden 
1973 alus ta sade vesi näytteitä Jokiois ten ja Sodan-
kylän observatorioilla. Mittausohjelma oli laa jempi 
kuin LRTAP-ohjelmassa, mutta näytemäärä pie-
nempi, kun analysoitavaksi kerättiin kuukau den 
kokoo manäyte.

Ilmanlaadun seurantatyö laajeni alun rikki-
yhdisteiden tutkimisesta varsin nopeasti katta-
maan useampia komponentteja. Kemiallista analy-
sointia suorittamaan palkattiin vuonna 1973 LuK 
Taru Kaje ja tutkimusapulaiseksi Raija Numento. 
Joka viikko laboratorion ja mittausasemien välillä 
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kulki varsinainen pulloralli, puhtaat sadeveden ke-
ruupullot ja ilmanäytteiden absorptionestettä sisäl-
tävät pullot lähtivät laboratoriosta kentälle palatak-
seen takaisin keruun jälkeen näytteinä. Asemien ja 
laitteiden huollosta oli huolehtinut kokonaan ase-
maosaston henkilökunta, kunnes vuonna 1974 kau-
punki-ilman mittaustoimintaan aerologian osastol-
le palkattu teknikko Pasi Mäkinen saatiin välillä 
avuksi taustamittaustöihin. Eduksi oli, että omalla 
osastolla oli henkilö edesauttamassa erilaisten ke-
räinten prototyyppien toteutuksessa, seurantahan 
oli vielä monin osin kehittelyvaiheessa ja raken-
nettavaksi suunniteltiin monenlaista laitetta. Pasi 
Mäkinen ja asemaosaston henkilökunta konkreti-
soivat tutkijoiden paperille luonnostelemat ideat 
maastokelpoiseen muotoon, saivatpa jotkut osuvan 
nimenkin Eiffel-tornia myöten. 

1970-luvun puolivälissä ilmanlaadun seu-
rantatyö laajeni suurin harppauksin ja henkilö-
kunta lisääntyi alun pioneereistä monikymmen-
päiseksi useiden erityisalojen asiantuntijakaar-
tiksi, paljon suuremmaksi kuin tässä lyhyes-
sä muistelussa voi nimiltä mainita. Ensinnäkin 
Merentutkimuslaitoksella jo vuonna 1954 aloitet-
tu Euroopan ilmakemian mittausverkosto EACN 
(European Air Chemistry Network) ohjelmineen 
siirtyi Ilmatieteen laitokselle. Juuri tämän ohjelman 
tulokset olivat herättäneet Länsi-Euroopan perusta-
maan LRTAP-mittausohjelman. Toinenkin ilman-
laadun seurannan toimija, Työterveyslaitos, lopet-
ti ulkoilman mittaamisen tehtävien rationalisoin-

nin vuoksi ja noin 15 hengen yksikkö siirtyi pää-
osin Ilmatieteen laitokselle. Työterveyslaitoksen 
aloittamaa tausta-asemien mittaustoimintaa jatket-
tiin kansallisten asemien nimisenä, osa asemista oli 
käytössä vuoden 2003 loppuun. 

Merkittävää taustailman laa dun seu ran nal le oli 
se, et tä mit tauk set kuuluivat, ja kuuluvat edelleen-
kin, kansainvälisiin mittausohjelmiin, Työ ter veys-
laitokselta siirtynyttä kansallista ohjelmaa lukuun 
ottamatta. Tulokset raportoitiin kansainvälisiin tie-
tokantoihin ja yhteistyö Pohjoismaiden ja muiden 
maiden kanssa oli tiivistä. 

OECD:n LRTAP-ohjelman tulokset osoittivat ar-
viot ilmansaasteiden merkittävästä kaukokulkeutumi-
sesta todeksi. Ohjelma tuotti sen tieteellisen pohjan, 
jolle YK:n Euroopan Talouskomission (ECE) ilman-
saasteiden kaukokulkeutumista koskeva yleissopi-
mus voitiin vuonna 1979 perustaa. Yleissopimuksen 
alaiseksi neuvoteltiin tulevien vuosien kuluessa usei-
ta päästövähennyspöytäkirjoja, joiden tuloksena il-
man laatu koko Euroopassa parani. Koska myös Itä-
Euroopan maiden merkitys ilmansaasteiden kulkeu-
tumisessa oli suuri, laajennettiin seurantaohjelma 
ECE:n puitteissa 1980-luvun alussa koko Euroopan 
kattavaksi EMEP-ohjelmaksi (European Monitoring 
and Evaluation Programme). Mittausten yhdisteva-
likoima laajentui myös, happamoitumisen prosessia 
ymmärrettiin syvemmin ja rikin ohella oli tarve mita-
ta paljon muitakin yhdisteitä. 

1970-luvun lopussa alkoi voimistua näkemys sii-
tä, että Itämeren kuormituksesta merkittävä osa joh-
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tuu ilman kautta mereen tulevasta 
osuudesta. Seuraavat ilmanlaadun 
mittausasemat perustettiinkin vuo-
den 1980 alussa Suomenlahden 
ja Pohjanlahden saarille toteutta-
maan Itämeren suojeluyhteistyön 
puitteissa sovittua mittausohjel-
maa. Vastaavia mittausasemia pe-
rustivat muutkin Itämeren ympä-
rysvaltiot ja seurannan kohteek-
si valittiin ravinteet ja eräät me-
ren kannalta oleelliset raskasme-
tallit. Tämä yhteistyö on kierrät-
tänyt minua kokouksissa ympäri 
Itämerta, projektiluontoisesti on 
kuormaa mitattu myös merentut-
kimusaluksilla.

ECE:n kaukokulkeutumissopi-
muksen puitteissa sovittiin valtioi-
den välillä myös ilmansaas teiden 
vaik utusta mittaa van oh jel man käyn-
nistämi sestä. Yh den  netyn ym  pä -
ristön seurannan (YYS) mit taus-
 toiminta aloitettiin Suo mes  sa ja 
useas sa muussa Eu  roo pan maa-
sa vuosina 1987–88 laa jalla ke-
mial lisia ja bio logisia ana ly-
sointeja sisältävällä ohjel malla. 
Läh tökohtana YYS-ohjelmalle oli 
kes kittää tutkimus laitos ten toimin-
ta muu tamalle valuma-alueelle, 

Ilmanlaadun seurantaa Sodankylän observatoriossa v. 1974. 

Keskellä EACN-ohjelman näytteenottimia.

joilta saataisiin perus seurannan 
ja erillisten tutkimushank kei den 
avul la erit täin kat tava ja moni-
puolinen ai neis to ilman saastei den 
eko logisten vaikutusten selvit tämi-
seen. Seurannassa ekosys teemiä 
ja sen pro ses seja tar kastel laan 

toi min nal lisena ko ko nai suu te na. 
Sade veden ja il man kaasu mais ten 
pi toi suuksien tuloksista ketju kul-
kee kasvillisuuden muutoksien tul-
kintaan. 
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KANSALLINEN KIINNOSTUS 
ILMANLAATUUN LISÄÄNTYY

1980-luvulta lähtien yleinen kiinnostus ilman-
suojeluun lisääntyi myös kotimaassa. Teollisuus-
paikkakuntien ilmansaasteongelmista keskusteltiin 
vilkkaasti, mikä herätti maakunnat ja kunnat toivo-
maan Ilmatieteen laitoksen mittaustoimintaa omil-
le kotikulmilleen. Kun suuria pistelähteitä korkeine 
piippuineen oli paljon, kotimaisten päästöjen vaiku-
tus taustailman laatuun oli suuri. Tiheä mittausverkko 
oli tällöin perusteltu, joskin läheskään kaikkiin toivei-
siin eivät laitoksen resurssit toki riittäneet.

Laaja suomalainen happamoitumistutki mus HAP-
RO tuot ti 1980-luvun loppupuolella paitsi arvokas-
ta tutkimustietoa happamoitumisesta myös laajem-
paa näkemystä Suomen taustailman muista ongel-
mista. Typen ilmakemiaan sekä otsoninmuodostuk-
seen liittyvät tekijät olivat erityisesti ajankohtaisia. 
HAPROn mukana laitoksen ilmanlaadun tutkimuk-
sen henkilökuntaan saatiin uusien erityisalojen asi-
antuntemusta. Uutena taustailman laadun seuranta-
ohjelmana aloitettiin alailmakehän otsonin seuran-
ta ja joitain vuosia myöhemmin ohjelmaan liitettiin 
otsonia muodostavien kevyiden hiilivetyjen (VOC) 
keräys ja analysointi. VOC-yhdisteiden analysointi 
edellytti orgaanisen kemian menetelmien käyttöä, 
joten oli tarpeen perustaa orgaanisen kemian labora-
torio epäorgaanisen laboratorion rinnalle. 

Ilmanlaadun seurannan alkuajoista lähtien mit-
taus  ten laatuvaatimukset ovat olleet korkeat. Kan-

sain väliset mittausohjelmat sisälsivät vuosittain 
kemiallisten analyysien vertailuja. Osallistuvat la-
boratoriot saattoivat siten nähdä tulostensa laadun 
ja parantaa niitä osia työketjussa, jotka eivät ol-
leet riittävän hyviä. Vuosien kuluessa vertailtavak-
si otettiin myös keruulaitteita ja monitoreja. Tämän 
systemaattisen vertailun avulla laajan mittausohjel-
man tuloksien vastaavuus eri maissa voitiin taata ja 
johtopäätökset pitoisuustasojen kehityksestä saa-
tiin luotettaviksi. Kun mittausohjelmat monipuo-
listuivat ja mitattavat pitoisuudet laskivat lähelle 
mittausten havaintorajaa, tulosten laadun ylläpito 
vaati yhä suuremman työmäärän ja erikoistuneem-
paa asiantuntemusta. 

Ilmanlaatuhavaintojen aikasarjojen pidentyes-
sä ja mitattavien yhdisteiden määrän lisääntyessä 
oli tarpeen saada aineistot tallennettua systemaatti-
sesti ja helposti käyttökelpoiseen muotoon. Niinpä 
tietokannan kehittämisestä tuli tärkeä osa ilmanlaa-
tutoimintaa. Ilmanlaatutietokanta mahdollistaa ha-
vaintojen raportoinnin ja tutkimuksen myös ilmas-
toaineistoon yhdistettynä.

TARPEET MUUTTUVAT – ILMANLAADUN 
SEURANTA NIIDEN MUKANA

Taustamittausten asemat ja ohjelmat muuttuivat 
ajan mukana yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Kun 
Kuolan niemimaan suuret saastepäästöt ja niiden 
haittavaikutukset metsiin nousivat ajankohtaiseksi 
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1990-luvun alkupuolella, ilmanlaadun seuranta-ase-
mia perustettiin itäiseen Lappiin tuottamaan tutki-
mukselle tarpeellista kuormitustietoa. 

Samaten 1990-luvun alkupuolella Maailman il-
matieteen järjestö uudisti ilmanlaadun mittaus oh-
jelmaansa. Uuden GAW-ohjelman (Global Atmos-
phere Watch) lähtökohta on tuottaa korkealaatuis-
ta havaintoaineistoa ilmakehän kemiallisesta koos-
tumuksesta alueellisessa ja globaalissa mittakaa-
vassa tiedeyhteisön käyttöön. Asemia on lukumää-
räisesti melko vähän, mutta mittausohjelma niil-
lä on laaja. Suomen Pallas-Sodankylän GAW-ase-
malle on lisäksi keskittynyt merkittävä määrä tut-
kimustoimintaa, niinpä aseman aineistoa on hyö-
dynnetty useissa tutkimushankkeissa. Kan sain väli-
sesti huo lestuttiin myös ilmansaasteiden, erityises-
ti raskas metallien ja pysyvien orgaanisten yhdistei-
den, kulkeutumisesta puhtaille arktisille alueille ja 
ilmiön tutkimiseen perustettiin Pallakselle havain-
toasema AMAP-ohjelman (Arctic Monitoring and 
Assessment Programme) puitteissa.

YYS-, GAW- ja AMAP-asemien toiminta ku-
vaa hyvin ilmanlaadun seurannan kehityksen nyky-
vaihetta. Mittaustoiminnan alkuvaiheessa ase mia 
oli vä hän, sitten yleinen kiinnostus ilmanlaatuun 
lisään tyi ja lukuisat suuret ilmansaasteiden pisteläh-
teet johtivat lisääntyvään määrään havaintoasemia. 
Viime vuosien kehityssuunta on ollut kohti vähem-
piä asemia, mutta laajoja mittausohjelmia ja yhteis-
työtä muiden tutkimusyhteisöjen kanssa. Siten on 
saatu kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa resurs-

sit hyvin käyttöön.
Ilmanlaadun mittaustoiminta perustettiin Ilma-

tieteen laitokselle tuottamaan poliittisen päätöksen-
teon tueksi tietoa kansainvälisten päästörajoitusten 
vaikutuksista ja riittävyydestä. Ajan kuluessa teh-
täväkenttä on laajentunut kattamaan paljon mui-
takin tutkimusyhteisön ja yhteiskunnan tarpeita. 
Ilmanlaadun seuranta on pystynyt hyvin vastaamaan 
niihin kysymyksiin, joiden takia se on perustettu ja 
on osaltaan ollut edesauttamassa Suomen aktiivista 
roolia ilmansuojelun kansainvälisessä toimintaken-
tässä. Happamoittava rikkilaskeuma on jo varsin hy-
vin saatu vähenemään, mutta työtä riittää vielä eri-
tyisesti typen yhdisteiden, otsonin, raskasmetallien 
ja pysyvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksien 
seuraamisessa.
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Kuva 1. Esimerkki 

ukkoshavaintokortista 

vuodelta 1887 

(B-osa “Ukkonen 

on etäällä” on 

samanlainen).
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U K K O S P Ä I V I S T Ä  S A L A M A N P A I K A N N U K S E E N

 Tapio Tuomi

UKKOSPÄIVÄHAVAINNOT

   äähavainnoinnin vakiintuessa 1800-luvulla myös ukkoshavaintoja alettiin tehdä säännöllisesti.
   Suomen Tiedeseura alkoi vuonna 1887 A. F. Sundellin aloitteesta kerätä havaintokortteja (kuva 1) 
eri puolilta maata. Korttiin merkittävä tieto oli melko perusteellista. Ukkosen lähestyminen ja etääntymi-
nen kirjattiin äänettömien kalevantulien ja elosalamoiden näkymisenä ja ukkosen läsnäolo jyrinän kuu-
lumisena. Havaintopaikan yli tai vierestä kulkeva ukkonen kirjattiin erikseen. Samoin merkittiin (vesi) 
sateet ja rakeet, ukkosen saapumis- ja poistumissuunta sekä tuulen suunta ennen, aikana ja jälkeen. Myös 
huomautuksille (ukkosen rajuus, vahingot) oli tilaa.

Havainnot vuosilta 1887-1906 koottiin yhteenvedoiksi (Ukonilmat Suomessa), joissa oli lisäksi perusteel-
lisia kuvauksia ukkosen tuhoista. Kaino W. Oksanen julkaisi muutamia ukkostutkimuksia, esim. vuonna 1940 
ukkoshavaintojen 50-vuotiskatsauksen (Matemaattisten Aineiden Aikakauskirja, vihko 3-4). Hän kokosi myös 
yhteenvedon 60 vuoden salamatuhoista 1887-1946 (Kuukausikatsaus Suomen sääoloihin, marraskuu 1948).

Sääasemien ukkoshavaintoja on sittemmin julkaistu säännöllisesti Ilmatieteen laitoksen (tai sen edeltäjän) 
kuukausikatsauksissa ja vuosikirjoissa, mutta tieto on pelkistynyt ukkospäivien lukumääriksi, kun 1950-luvul-
la ukkostuhokuvaukset jäivät pois. Toki ukkosia tutkittiin myös 1950-luvulla (esim. Erkki Harjama: Ukkosten 
luokittelusta, kuukausikatsaus heinäkuu 1955). Käsiin on sattunut myös Aili Nurmisen kuvaus ukkosilmiöstä 
Kotiliedessä 14/1957.
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SALAMANLASKIJAT

Ukkospäivien aistihavainnointi antaa ukkosesta sikäli puutteellisen kuvan, että salamoiden määrää ei yleensä 
edes yritetä laskea, vaan tyydytään toteamaan jokin ilmaisu tilanteen rajuudesta. Jos siis pelkän esiintymisen 
sijaan halutaan tietoa ukkosten voimakkuudesta, selvin suure olisi ukkoseen liittyvä salamamäärä, vaikka myös 
sade ja tuuli ovat usein merkittäviä vahinkojen aiheuttajia.

Koska salama on sähköpurkaus, se lähettää ympärilleen sähkömagneettista säteilyä, joka koetaan esim. radio-
häiriönä. Toisaalta näitä häiriöitä voidaan mitata ja saada sitä kautta tietoa salamoista. Ensimmäinen ja yksinker-
taisin sovellus oli salamanlaskija, jonka antenni ottaa vastaan häiröitä muutaman kymmenen kilometrin säteeltä 
ja joka tallentaa sykäyksen kustakin havaitusta salamasta. Laite suunniteltiin laskemaan vain maasalamat ja kar-
simaan pilvisalamat.

Salamanlaskijatoiminnan Suomessa aloittivat Suomen Sähkölaitosyhdistys, Ilmatran Voima ja Ilmatieteellinen 
Keskuslaitos vuonna 1959, jolloin Suomeen hankittiin 8 salamanlaskijaa. Kesällä 1960 laskijoita oli 28 ja kesäl-
lä 1961 jo 45. Tällöin Ilmatieteelinen Keskuslaitos alkoi huolehtia tulosten keräämisestä ja julkaisemisesta, aluksi 
Urho Nevalaisen ja myöhemmin Leila Laitisen toimesta. Pääosa tuloksista on julkaistu vuosittain tai kaksivuosit-
tain Ilmatieteen laitoksen Tutkimusseloste-sarjassa (vuoteen 1979) ja yhteenveto 1961-1980 lehdessä Sähkö No. 
58 (1985). 1980-luvun alussa mittaustoiminta jatkui, mutta julkaisemisessa oli tauko.

ENSIMMÄINEN SALAMANPAIKANNIN

Sopivaa antennia käyttäen voidaan mitata paitsi salaman esiintyminen sinänsä, myös sen lähettämän radiohäi-
riön tulosuunta. Jos mittaus tehdään kahdella anturilla, jotka ovat sopivalla etäisyydellä toisistaan, saadaan sa-
laman paikka suuntien leikkauspisteenä, siis kolmioimalla. 1970-luvulla markkinoille ilmestyi ensimmäinen 
kaupallinen tähän menetelmään perustuva maasalamanpaikannin. Norjan ja Ruotsin esimerkkiä noudattaen 
Ilmatieteen laitoksella alettiin suunnitella laitteiston hankkimista 1980-luvun alussa. Aluksi yritettiin saada 
yhteistyöhön samoja tahoja kuin salamanlaskijatoiminnassa, mutta lopulta laitos osti laitteiston itse. Se asen-
nettiin kesällä 1984 kahden anturin järjestelmänä, mutta muutaman vuoden kuluttua antureita oli jo neljä niin, 
että tyydyttävää tietoa saatiin vuodesta 1987 lähtien. Sijoituspaikat olivat Tammela (myöhemmin Jokioinen), 
Suonenjoki, Nurmo ja Lappeenranta, ja havaintoalue kattoi Suomen eteläpuoliskon Oulun korkeudelle asti. Eri 
maiden laitteistoista koostuvaa pohjoismaista verkkoa kaavailtiin, mutta tekniset hankaluudet ja varsinkin tosi-
aikaisen tiedonsiirron kalleus olivat esteenä.
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Ensimmäinen salamanpaikannin oli nykymittapuun mukaan teknisesti aika kömpelö. Se vaati kiinteät puhe-
linlinjat asemien ja Säätalon välille, ja paikannetut salamat piirrettiin kynäpiirturilla, joka “nokki” kiivaasti koval-
la ukonilmalla - päivystäjät saattoivat jo äänestä päätellä ukkosen voimakkuuden. Tieto tallennettiin magneetti-
nauhalle, jonka varajärjestelmänä paikannukset tulostettiin myös jatkolomakkeelle, ja sehän meni välillä sotkuun. 
Salamanpaikantimen tekninen ylläpito oli pää  osin geomagnetismin osaston yhden teknikon ja allekirjoittaneen 
varassa, mutta enimmäkseen siitä selvittiin kunnialla. Pahin tietoaukko syntyi kovan ukkosen aikana juhannuk-
sen jälkeen 1988. Menetettyyn aineistoon sisältyi luultavasti vuorokautinen salamointiennätys vuodesta 1960 jat-
kuvassa havaintosarjassa.

Salamanlaskijaverkkoa ylläpidettiin salamanpaikantimen rinnalla vertailutiedon saamiseksi niin, että kesän 
1988 jälkeen laskijoita pidettiin enää Lapissa, jonne salamanpaikannin ei yltänyt. Käytännöss ä kelvollisia ver-
tailuvuosia olivat 1987 ja 1988. Vuodesta 1984 lähtien salamanlaskijatulokset ja sittemmin vain salamanpai-
kannustulokset julkaistiin vuosittain sarjassa Geofysikaalisia julkaisuja nimellä Salamahavainnot.

Kun samaa asiaa mitataan kahdella eri laitteistolla, voisi kuvitella, että ne on siten helppo “kalibroida” tois-
tensa suhteen. Kuitenkin tässä tapauksessa ainakin on mukana sekä tuntemattomia että jopa ristiriitaisia tekijöi-
tä. Kuinka suuren osan todellisesta salamoinnista salamanpaikannin havaitsee? Onko salamanlaskijan havain-
noissa mukana pilvisalamoita ja kuinka suurelta säteeltä se saa havainnon? Ja niin edelleen. Sopivin oletuksin 
saatiin järkeenkäypä yhteys tulosten välille.

UUSI MAASALAMANPAIKANNIN

1990-luvun alkupuolella alkoi käydä selväksi, että salamanpaikannin alkoi vedellä viimeisiään, ja keskusyksik-
kö hajosikin keväällä 1995. Se korvattiin itse ohjelmoidulla tietokoneella, jolloin tietojen jatkokäsittely saatiin 
samalla hieman paremmalle tolalle. Anturimallin iän takia havaintoalueen laajentaminen samanlaisilla antu-
reilla ei tullut enää kysymykseen, vaan koko laitteisto jouduttiin uusimaan. Tarjouskilpailun voitti saman ame-
rikkalaisen valmistajan uusi paikanninmalli, joka oli huomattavasti kehittyneempi. Nyt hankinnan ja ylläpidon 
hoiti havaintoyksikkö, ja allekirjoittanut saattoi keskittyä tutkimukselliseen puoleen.

Antureita hankittiin viisi, joista pohjoisin on Rovaniemellä, ja näin maa katettiin suunnilleen Keski-Lappiin 
asti. Tarkkuus ja havaintotehokkuus (paikannettujen salamoiden osuus todellisista) olivat huomattavasti en-
tistä parempia. Antureissa on GPS-vastaanottimet tarkan ajan saamiseksi, ja paikannus perustuu yhdistettyyn 
suuntima-aikaeromenetelmään, mikä parantaa tarkkuutta ja mahdollistaa “sisäisen” virhearvioinnin. Tarkkaan 
ajoitukseen liittyy, että salaman jokainen osaisku paikannetaan erikseen ja “salama” kootaan sellaisista tietyin 
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perustein. (Vanha paikannin ilmoitti salamalle vain 
yhden paikannuksen sekä osaiskujen lukumäärän.) 
Asennus valmistui elokuussa 1997 ja vanhaa paikan-
ninta pidettiin käytössä vielä syyskuu. Yhteinen ver-
tailuaineisto jäi melko suppeaksi, mutta osoitti, että 
uusi paikannin havaitsi (samalla alueella) 2-4 -ker-
taisen määrän salamoita! Koska vanhan paikantimen 
oletettu havaintotehokkuus 70 % oli siis aivan lii-
an suuri, menivät siihenastiset salamatilastot uusik-
si. Eron syyksi osoittautui, että vanha paikannin oli 
epäherkkä: se ei havainnut suhteellisen heikkoja sa-
lamoita, joiden osuus on paljon suurempi kuin aikai-
semmin oli kuviteltu.

Kuvaan tuli myös Internet, joka osoittautui hal-
vaksi kanavaksi siirtää anturitietoa jopa maiden vä-
lillä. Norjan ja Ruotsin salamanpaikantimet ovat ny-
kyään samaa uutta mallia, ja niinpä kolmen maan 
anturit on yhdistetty yhdeksi verkoksi, jossa kunkin 
maan keskusyksikkö vastaanottaa kaikkien anturien 
havainnot. Näin ollen myös Pohjois-Lappi on nyky-
ään tarkan havaintoalueen sisällä ja paikannusten 
laatu muuallakin Suomessa on parantunut.

PILVISALAMANPAIKANNIN

Mainitun maasalamanpaikantimen kilpailijaksi kehi-
tettiin Ranskassa pilvisalamanpaikannin, joka tosin 
paikantaa myös maasalamat. Pilvisalaman paikan-
nustulos koostuu peräkkäisistä purkauspisteistä, jotka 
havaitaan korkeataajuisista (VHF) radioaalloista, ja 
maasalamat tunnistetaan samanaikaisista matalataa-

juisista (LF) purkauksista. Korkeataajuushavainnot 
suunnitaan ns. interferometrisesti, mutta havaintoihin 
liitetty GPS-aika mahdollistaa periaatteessa myös ai-
kaeropaikannuksen.

2000-luvun alussa Vaisala hankki itselleen mo-
lemmat valmistajat. Vuonna 2001 Ilmatieteen lai-
tos osti pilvisalamanpaikantimen, jonka kolme an-
turia sijoitettiin Lounais-Suomeen. Havaintoalue ra-
joittuu Tampereen eteläpuolelle ja Kouvolan länsi-
puolelle. Yhden aseman häiriöinen sijainti sekä itse 
järjestelmän eräät tekniset ongelmat haittasivat aluk-
si, mutta keväästä 2004 laitteisto on tuottanut varsin 
laadukasta tietoa, jota kuitenkin kerättiin edelleen 
vain koemielessä.

LISÄÄ VERTAILUA

Uuden maasalamanpaikantimen sekä pilvisalaman-
paikantimen tekninen taso sallii entistä perusteelli-
semman laitevertailun, ja erityisesti GPS-ajoituksen 
avulla voidaan paikannuksia verrata osaisku osais-
kulta. Tässä tuli eteen taas yllätys: kun ukkonen on 
pilvisalamanpaikantimen nimellisellä havaintoalu-
eella, sekä maa- että pilvisalamanpaikannin havait-
sevat karkeasti ottaen saman määrän maasalamoi-
den osaiskuja. Yhteiset havainnot voidaan tunnis-
taa GPS-aikojen perusteella, joka on yleensä sama 
0,0002 sekunnin puitteissa. Kuitenkin yhteisten ha-
vaintojen osuus kaikista paikannetuista osaiskuis-
ta on vain tyypillisesti 20 %. Kumpikin paikannin 
havaitsee paljon osaiskuja, joita toinen ei havaitse. 
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Kuva 2. Paikannetut salamat 2004-08-21. Ei sisällä varsinaisia 

pilvisalamoita (korkeataajuushavaintoja), mutta jotkut 

matalataajuushavainnot on tulkittu pilvisalamoiksi.

Asiaa ei olennaisesti paranna aikaikkunan väl-
jentäminen. Osaselitys on, että kumpikin pai-
kannin voi ilmoittaa maasalaman osaiskuiksi 
myös pilvisalamoita (tai muita salamaan liitty-
viä toissijaisia purkauksia). Joka tapauksessa 
salamanpaikantimille on luonteenomaista, että 
osaiskun havaitseva anturimäärä vaihtelee huo-
mattavasti, vaikka ukkonen esiintyisikin hyväl-
lä havaintoalueella. Asian voi korjata oikeastaan 
vain tihentämällä anturiverkkoa.

UUSIN RATKAISU

Koska maa- ja pilvisalamanpaikantimien val-
mistus on samoissa käsissä, on luontevin rat-
kaisu syöttää kaikki anturitieto samaan pai-
kannustapahtumaan. Ilmatieteen laitos onkin 
kesällä 2004 ostanut Vaisalalta uuden keskus-
yksikön, joka käyttää maasalamoiden matala-
taajuuspaikannuksessa kaikkia antureita ja lisää 
siten verkon tiheyttä ja suorituskykyä Lounais-
Suomessa. Pilvisalamat Lounais-Suomessa pai-
kannetaan erikseen korkeataajuushavainnoista.

On olemassa myös laitteistoja, joissa hy-
vin tiheä anturiverkko mittaa suppealta alueel-
ta käytännössä kaiken “rätinän” mitä ukkospilvi 
tuottaa ja näyttää purkauskanavat kolmiulottei-
sesti. Sellaiset sopivat kuitenkin vain tutkimus-
käyttöön, ja niitä tuskin ainakaan lähivuosina 
hankitaan Suomeen.



Sadetilanne 

tutkakuvien mukaan 

Unto-myrskyn aikana 

5.7.2002. Punainen 
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voimakkaimpien 

sateiden alueet. 

(Kuva: Ilmatieteen 

laitos)
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T U T K AT  S Ä Ä T Ä  TA R K K A I L E M A S S A

Jarmo Koistinen

TUTKAMETEOROLOGIAN KÄYNNISTYMINEN ILMATIETEEN LAITOKSESSA

   elsingin Seutulan lentoasemalla sijaitsevan Ilmatieteellisen keskuslaitoksen lentosääpalvelun eli 
   Meteon vanhan lennonjohtotornin katolle oli Ilmailuhallitus vuonna 1961 asentanut amerikkalaisen 
pommikoneen keulasta otetun nokkasäätutkan, jonka merkki oli Bendix. Laite oli Suomen ensimmäinen maa-
han sijoitettu säätutka. Sen PPI-kuvaa katsottiin piskuiselta fl uoresoivalta kuvaputkelta, nykytermein analogia-
näytöltä. Kuvaputkella pyörivä tutkasäde on Suomessa jäänyt parhaiten mieleen TV-ohjelman ’Ajankohtainen 
kakkonen’ tunnuskuvana. Bendixiä huolsivat Ilmailuhallituksen teknikot, koska vastaavia taitoja ei ollut 
Ilmatieteen laitoksessa. Sen kaikki säätutkat myös hankittiin vuoteen 1985 asti Ilmailuhallituksen lentosäähan-
kintabudjetista, jonka rahat ohjattiin IL:n lentosääosastolle.

Suomalaisen tutkameteorologian alkuunpanija on yksi mies, professori Lauri Vuorela. Kun hänet valittiin 
Helsingin Yliopiston meteorologian professoriksi, Vuorela ryhtyi määrätietoisesti ajamaan mm. tutkameteo-
rologisen koulutuksen ja tutkimuksen edistämistä Yliopistossa. Vuorela ehdotti Erkki Jatilan pro gradu -työn 
aiheen valitsemista tutkameteorologiasta, koska tällä oli kokemusta tuuliluotaustutkan käytöstä Arlandassa. 
Tavoitteena oli sateen alkamisen lähihetkiennustaminen. Ilmatieteellinen keskuslaitos kustansi Jatilan teke-
mään gradutyötä Arlandaan 1962-63, jonne oli hankittu italialainen 3 cm:n aallonpituudella toimiva Selenia-
säätutka. Sateen alkamisen ennustaminen osoittautui melko epätarkaksi, mutta Jatilan työn avulla opittiin luo-
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kittelemaan erityyppisten sateiden tutkakaikuja.
Vuorela hankki Selenian meteorologian laitoksen katolle Porthaniaan vuonna 1965. Tutkan täysipainoinen 

käyttö edellytti sitä hyödyntävän tutkimusryhmän synnyttämistä. Sen vetäjäksi Vuorela onnistui perustamaan 
muiden uusien toimien ohella laboratorioinsinöörin viran vuonna 1967, johon hakijoiden joukosta valittiin 
Jatila. Pioneerityötä Yliopiston tutkaryhmässä tehtiin mm. pisarakokojakaumien ja lumisateen mittaamisessa. 
Varsinkin lumisateen tutkamittaustuloksia on usein referoitu kansainvälisissä julkaisuissa, koska niitä on nyky-
äänkin tehty melko vähän. Lumisademittausten maavertailussa oli sellainen hieno laite kuin villakinnas, jolle 
sataneita lumihiutaleita valokuvattiin. Säätutkan sademittauksista väittelivät Jatila ja Timo Puhakka. 

Ilmatieteen laitoksessa ei ollut tarjolla säätutkatyöpaikkoja ennen kuin 1980-90 -luvuilla. Yliopiston tut-
karyhmästä tulleita ovat olleet ainakin Aalto Harju (IL:n tutkatöissä 1985-88 ja 1996-98), Anu Lahdensuu-
Kallio (1989-), Jarmo Koistinen (1990-) ja Harri Hohti (1999-). Yliopiston tutkaryhmässä työskennelleitä, 
muihin IL:n tehtäviin siirtyneitä ovat mm. Erkki Jatila, Pirkko Karhila, Martti Heikinheimo, Pirkko Saarikivi 
ja Kirsti Jylhä, joista kaksi viimeksi mainittua tekivät tutkameteorologiaan liittyvät väitöskirjat. Yliopiston 
merkitys minkä tahansa meteorologian tai geofysiikan asiantuntijuuden vahvistajana IL:ssä on merkittävä. 
Tutkameteorologinen osaamisen laajuus ja taso on ollut Suomessa muita pohjoismaita korkeampi osaksi siksi, 
että vain Suomessa on annettu alan yliopisto-opetusta. Koska henkilömäärät tutkameteorologiassa ovat pieniä, 
sekä Ilmatieteen laitoksen että Yliopiston meteorologian (nykyään ilmakehätieteiden) yksiköiden johdossa yk-
sittäisten henkilöiden tiedot, toimintatavat ja valitut visiot voivat korostua edistävinä, jarruttavina tai jopa tu-
hoisina seurauksina koko alan kotimaiselle kehitykselle.

Ilmatieteen laitos käynnisti säätutkahankinnat heikkotehoisen Bendixin tilalle, koska lentosääosaston tuore 
päällikkö Jorma Riissanen halusi kehittää lentosääpalvelua säätutkien avulla. Uudistuksia vauhditti vaarallinen 
onnettomuus, kun Seutulan lentoaseman Meteossa syttyi räjähdysmäinen tulipalo 1967, joka tuhosi tutkanäy-
tön ja koko huoneen. Laitos hankki 10.1.1968 Selenia METEOR 200 M RMT-2S säätutkan, joka otettiin käyt-
töön Helsingin Seutulan lentoasemalla. Seutulan tutkaa käyttivät lentometeorologit katselemalla fl uoresoivalta 
kuvaputkelta sadekaikujen kehitystä, sijaintia ja liikettä. Tätä helpotti näytön päälle asetettava pyöreä, kehys-
tetty lasi-ikkuna, johon piirrettiin keltaisella rasvakynällä esimerkiksi kaikujen sijainti. Säätutkien meteorolo-
gisten sovellusten kehittämiseen erikoistui Robin King, joka on Vuorelaa vastaava merkkihenkilö Ilmatieteen 
laitoksen säätutkatoiminnassa vuosina 1968 – 2001. Hänellä oli merkittävä asiantuntijan rooli melkein kaikis-
sa Ilmatieteen laitoksen säätutkajärjestelmien suunnitelmissa, hankinnoissa ja kehittämisissä 30 vuoden ajan. 
Helsingin Seutulan lentoaseman Selenia palveli Ilmatieteen laitosta aina 1970-luvun loppupuolelle asti, jolloin 
lentoaseman nimi muuttui Helsinki-Vantaaksi.
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IDÄNKAUPPA TUTKAHANKINTOJEN VAUHDITTAJANA JA JARRUNA

Ilmatieteen laitoksessa haluttiin 1970-luvulla saada Helsinki-Vantaalle uusi tutka Selenian tilalle ja lisäksi laajen-
taa tutkaverkkoa lentosääpalvelun tarpeisiin. Kauppapoliittisista syistä eivät länsimaiset tutkajärjestelmät tulleet 
kysymykseen. Niin sanotuilla kananmunakompensaatiokaupoilla hankittiin Rovaniemelle (1973) ja Kuopioon 
(1977) neuvostoliittolaiset MRL-2 -säätutkat sekä 1980-luvulla MRL-5 -laitteistot Helsinki-Vantaalle, Maskuun 
ja Rovaniemelle. MRL-tutkien hankintojen ja käyttökoulutusten aikana tehtiin melko vaiherikkaita matkoja 
Neuvostoliittoon, joista kerrotaan lähemmin tämän kirjoituksen lyhentämättömässä versiossa Ilmatieteen laitok-
sen intranetissä. 

Neuvostoliittolaisen tutkan mahdollinen asennus Helsinki-Vantaalle oli aluksi ylipääsemätön punainen vaa-
te Ilmailuhallitukselle. Vasta ylijohtaja Vuorelan soitettua liikenneministeriön kansliapäällikölle voitiin tutka 
asentaa entiseen lennonjohtotorniin. Tutkaa ei saatu Ilmailuhallituksen painostuksesta käyttää ennen kuin lä-
hettimeen oli rakennettu katkaisija, joka sammutti lähetteen aina keilan pyyhkäistessä uuden lennonvalvon-
tatornin ohi. Maskun MRL-5 -tutkan hankinta ja toimintakuntoon saattaminen ovat olleet Ilmatieteen laitok-
sen tähän mennessä käyttämistä 14 säätutkasta hankalimmat. Tutkan vihkiäisissä alihankkijayrityksen toimi-

Säätutkan (MRL-

5) näyttö- ja 

ohjauskonsoli 

1980-luvulta. 

Teknikko Dimitri 

Renko täyttää 

lokikirjaa. (Kuva: 

Ilmatieteen laitos)
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tusjohtaja lausui sanat: ”Vaikeuksien kautta voit-
toon”, minkä Havaintoteknisen toimiston päällikkö 
Esko Elomaa omassa puheessaan muutti muotoon 
”Voittojen kautta vaikeuksiin”. Tämä piti paikkan-
sa, sillä Maskun säätutkajärjestelmä tuli operatii-
viseen kuntoon vasta kolmen vuoden kamppailun 
jälkeen. Vaikeuksien osasyy oli se, että asema oli 
Pohjoismaiden ensimmäinen täysin kauko-ohjattu ja 
digitalisoitu säätutka. 

Kuten Seleniaa, MRL-tutkia käytettiin 1980-
luvun alkuvuosiin asti lähinnä lentosääpalvelus-
sa. Kuvia saattoi katsella loisteputkelta vain pai-
kan päällä. Tietojen siirtoa varten palkattiin kak-
si uutta tutkimusapulaista eli ns. tutkavuorolaista 
Rovaniemelle ja Vantaalle. He piirsivät kaikualueet 
tussikynällä pleksimuoville ja koodasivat päivystä-
vän meteorologin avustuksella sadealueet ja pilvi-
tyypit RAMES- ja RAMEX-sanomiksi. Ne toimitet-
tiin Ilmailuhallituksen viestikeskukseen, jossa sano-
mat lävistettiin reikänauhalle ja lähetettiin kaukokir-
joittimilla muille lentokentille. 

Tekninen kehitys toi 1970-luvun lopulla län-
simaihin digitaaliset säätutkajärjestelmät. Niiden 
olennainen osa olivat vastaanotetun signaalin käsit-
telyn ja digitoinnin hoitava signaali- eli esiprosesso-
ri, mittauksia ja tuotteiden tekoa säätelevä tietoko-
neohjelmisto sekä tietoliikenneverkko ja magneetti-
nauha-arkisto. Tutkakuvien levittämismahdollisuus 
tosiajassa laajalle käyttäjäkunnalle olivat etuja, jotka 
saivat myös Ilmatieteen laitoksen tilaamaan MRL-
5 -tutkiin mittausten digitoinnin ja tutkan tietokone-

pohjaisen ohjauksen. Tietoliikenneyhteydet mahdol-
listivat myös antennin ja miehittämättömän tutka-
laitteiston sijoittamisen parhaille, esteettömille pai-
koille. Tätä on pidetty laitoksen tutkien sijoittelun 
yhtenä pääperiaatteena vuodesta 1985.

MRL-5 -tutkien digitalisoinnista tehdyn tar-
jouskilpailun voitti ruotsalainen Ericsson. 
Tutkatietokoneena oli VAX 11/730, jonka hinta 
näyttöjärjestelmineen oli 600 000 mk mutta suo-
rituskyky nykyistä pöytätietokonetta selvästi hei-
kompi. Esimerkiksi levytilaa oli vain 80 megata-
vua (MB), ja linjanopeus 4,8 kb/s. Kun Ericsson oli 
valittu, tehtiin asiasta kaksikin eduskuntakyselyä: 
”Miksi heikennetään suomalaisten työllisyyttä, eikä 
oteta neuvostoliittolaista tarjousta?”. Erkki Jatila 
ja Jorma Riissanen joutuivat poliittisen hiostuksen 
kohteiksi, mutta eivät horjuneet päätöksessään, joka 
perustui hintaan ja tietotekniikan moderniuteen.

Ylimääräisistä kiemuroista huolimatta Ericssonin 
digitalisointi toteutettiin Vantaalla vuonna 1984, jol-
loin siis Ilmatieteen laitoksen ensimmäiset värilliset 
tutkakuvat tulivat saataville. Vuonna 1988 digitaali-
set tutkakuvat kaikilta kolmelta MRL-5 -tutkalta oli 
liitetty muuhun havaintotietoon meteorologien käyt-
tämässä VAX-työasemassa. Parin vuoden kuluessa 
niiden avulla Ilmatieteen laitoksen kaikissa toimi-
pisteissä voitiin katsoa värillisiä tutkaverkon yhdis-
telmäkuvia. Vuonna 1991 tutkakuvia alettiin toimit-
taa suoraan Tielaitokselle osana tiesääpalvelua.
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DOPPLER-TUTKAJÄRJESTELMÄT
 

Doppler-tutkissa on selviä etuja perinteisiin tutkalait-
teistoihin nähden. Tutka mittaa siroajista myös mitta-
ussäteen suuntaisen nopeuskomponentin, jonka avulla 
saadaan tuuliluotauksia ja voidaan tunnistaa vaarallisia 
sääilmiöitä kuten tornadoja ja puuskarintamia. Tavaton 
etu sademittauksissa on maakaikujen poisto Doppler-
suodattimien avulla. Euroopassa vuonna 1989 opera-
tiivisessa palvelukäytössä oli vain neljä Doppler-jär-
jestelmää. Maailmalla laajalti käytetty oli amerikkalai-
sen EEC-yhtiön malli WSR-82D, jollainen asennettiin 
tutkimuskäyttöön Helsingin Yliopiston meteorologian 
laitokselle marraskuussa 1984. 

Ilmatieteen laitoksessa Doppler-tutkat tulivat 
ajankohtaiseksi vasta laitoksen tutkauudistuksessa 
1990-luvulla, kun hankintoja ei Neuvostoliiton ha-
joamisen seurauksena enää kytketty idänkauppaan. 
Ulkoista hankintapainetta aiheutti mm. Tielaitos, 
joka suurena asiakkaana oli jo tuolloin oivaltanut 
säätutkien merkityksen lumisateen mittaamises-
sa ja sitä kautta teiden talvisessa kunnossapidos-
sa. Lumen auraus- ja teiden suolauskulut kun ovat 
keskimäärin 100 miljoonan euron suuruusluokkaa 
talvessa. Ehdotus mittavista tutkainvestoinnista he-
rätti silti myös voimakasta vastustusta Ilmatieteen 
laitoksen johtoryhmässä. Puoltajat saivat voiton, 
koska pelättiin koko säätutkaverkon ja tutkaosaa-
misen luisuvan Tielaitoksen käsiin, jos IL ei vas-
taisi niistä. Myönteistä hankintapäätöstä helpotti 
Tielaitoksen sitoutuminen miljoonan markan pa-

Ilmatieteen laitoksen tutkaverkko kattaa 

lähes koko Lapin. Pohjoisin tutka (vuodesta 

2000) on Luostotunturilla. Tutka parantaa 

lähituntien sade- ja tuuliennusteiden 

luotettavuutta ja on siten meteorologin 

tärkeä työkalu. Yleisölle tutkakuvat ovatkin 

tulleet tutuiksi television säätiedotusten 

yhteydessä. (Kuva: Ilmatieteen laitos).
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nostukseen kussakin uudessa säätutkainvestoinnissa. 
Seitsemän vuoden aikana asennettiin yhteensä seitsemän 5 cm:n Doppler-järjestelmää, joissa kaikissa val-

mistajat olivat samat, saksalainen Gematronik GmbH (Meteor-360 AC tai Meteor-500 -tutkalaitteet) ja yhdys-
valtalainen Sigmet Inc. (IRIS-ohjelmisto ja RVP-6 tai RVP-7 -signaaliprosessori). Hyvän tutkapaikan ja suo-
siollisen maanomistajan löytymisen jälkeen lähitienoon asukkaat, säteilyturva-, radioliikenne- ja lentoestevi-
ranomaiset, ympäristö- ja perinneyhdistykset, kylätoimikunnat ja kunnanhallitukset on saatava suosiolliseksi. 
Doppler-tutkien sijoittamisessa opittiin, että koskaan ei saa tiedottamisessa käyttää sanaa säteily, on kerrottava 
ainoastaan mikroaalloista. Lyhyen tai pitkän kaavan jälkeen hyvät tai erittäin hyvät paikat löytyivät Vantaalta, 
Ikaalisista ja Anjalankoskelta (käyttöönotto 1993), Kuopiosta (1995), Korppoosta ja Utajärveltä (1997) sekä 
Sodankylän Luostotunturilta (2000). Kolme ensimmäistä laitteistoa voitiin sijoittaa vesitorneihin, mutta lop-
puihin oli rakennettava 10-30 m korkea teräksinen tutkatorni. Korppoon tutkan maanomistajalla oli yksi eri-
tyisehto: tutkatorniin pitää saada näköalatasanne. Maanomistaja rakensi tutkan juurelle mökin, jossa hänen tyt-
tärensä myivät pullaa ja virvokkeita sekä rahastivat 10 mk aikuisilta ja 5 mk lapsilta pääsystä näköalatorniin. 
Ensimmäisenä kesänä kävijöitä oli yli 5000.

Vuonna 2004 on jätetty tarjouspyyntö kahdeksannesta ja varmaankin viimeisestä laitoksen tutkaverkon 
järjestelmästä, jolla Suomi saadaan kohtalaisen hyvin katetuksi. Se sijoitetaan Pohjanmaalle, Vimpeliin. 
Sekä hankinnat, asennukset että käyttö ovat kaikissa Doppler-järjestelmissä sujuneet pienehköjä lastentau-
teja ja toimittajien viivästyksiä lukuun ottamatta huomattavan hyvin. Eräs erikoisimmista ”vioista” havait-
tiin Anjalankoskella, kun yhteys tutkaan katkesi äkillisesti. Paikalle mentäessä todettiin vesitornin alaovi 
murretuksi ja puinen ovi tutkahuoneeseen kirveellä rikotuksi. Tutkatietokone sen sijaan oli irrotettu verkos-
ta siististi ja viety; muualle ei ollut koskettu. Kovasti ihmeteltiin, mihin joku voisi käyttää VAX VMS-tieto-
konetta. Laitoksen tutkaverkon mittaustiedon saatavuus vuonna 1994 oli 90-95 % ja kymmenen vuoden pääs-
tä siitä maailman kärkeä, keskimäärin noin 99,4 %, mikä sisältää tietoliikenteen, viat ja määräaikaishuollot. 
Tutkatietojen saatavuudesta tuli 90-luvun puolivälissä tulostavoite. 

Doppler-tutkien mittauksista tehtyjen tuuli- ja sadetuotteiden käyttö on kymmenessä vuodessa laajentunut 
valtavasti sekä laitoksen sisällä että ulkopuolisille asiakkaille, joille lähtee tunnissa satoja tutkatuotteita mm. sa-
teen voimakkuudesta, kertymästä ja olomuodosta, pilvien korkeuksista, tuuliluotauksista ja puuskista, rakei-
den ja ukkosen todennäköisyydestä sekä ennusteita lähituntien sateen voimakkuudesta ja todennäköisyydes-
tä. Pullonkauloina ennen olleet tiedonsiirron ja tuotantotietokoneiden hitaus ja pieni kapasiteetti ovat poistu-
neet. Tosiaikainen asiakasjakelu hoituu tehokkaasti laajakaistayhteyksien, internetin ja mobiilipalveluiden avul-
la. Esimerkiksi kun vuonna 1990 linjanopeus tutkilta oli vain 9,6 kb/s, on se tätä kirjoitettaessa vähintään 256 kb/
s. Myös kaikki alkuperäiset tutkamittaukset, joita kertyy n. 3,7 teratavua (TB) vuodessa, pystytään arkistoimaan. 



215

Doppler-järjestelmien tietokoneina olivat aluksi VAX VMS-, sitten UNIX-työasemat ja nykyisin taloudellisesti 
edulliset Linux-työasemat ja -klusterit. Tutkatiedon käyttöä ja tuotekehitystä on vauhdittanut massiivinen kaupal-
linen myynti laitoksen Asiakaspalvelun kautta.

YHTEISTYÖTÄ YLI RAJOJEN

Ilmatieteen laitoksessa vuoden 1985 organisaatiouudistuksesta alkaen uusi Tekninen osasto ryhtyi hoitamaan 
tutkajärjestelmien hankinnan ja ylläpidon. Sinne siirtyi Ilmailuhallituksesta tutkatekninen ryhmä. Doppler-
laitteistojen hankinta, käyttöönotto, tutkatuotteiden kehittäminen ja asiakasjakelu Ilmatieteen laitoksen sisällä 
1990-luvun alkupuolella sujuivat suhteellisen mallikkaasti, vaikka säätutka-asioita hoidettiin linjaorganisaati-
on monessa haarassa. Siksi vuonna 1994 perustettiin virallisesti ns. tutkaryhmä, joka vastasi säätutkiin liitty-
vien toimintojen koordinoinnista ja suunnitteli hankinta-, palvelu-, kehittämis- ja ylläpitoesityksiä linjaorgani-
saation johdolle sekä toimi laitoksen asiantuntijana säätutka-asioissa ja tutkameteorologiassa. 

Tutkaryhmän ydinjoukon muodostivat Robin King, Jarmo Koistinen ja Elena Saltikoff (vastuualue tuote-
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kehitys), Keijo Leminen ja Hannu Kärki (hankinnat ja ylläpito) sekä Thomas Skogberg ja Lassi-Pekka Laine 
(tietoliikenne ja tutkaohjelmistot). Kun säätutkajärjestelmät sekä uudet palvelun ja laadun kehittämisprojektit 
edistyivät hyvin, kasvoi johdon luottamus ja tyytyväisyys tutkaryhmään – henkilöstön itse perustamaan, linja-
organisaation poikki kulkevaan hallinnolliseen kummajaiseen. 

Yhteistyö yli rajojen on sujunut niin mallikkaasti, että tutkaryhmää on pidetty esimerkkinä nyt niin muodik-
kaasta verkottumisesta. Niinpä laitoksen uusimmassa organisaatiouudistuksessa vuonna 2004 henkilöstöä on 
kannustettu verkottumaan ”tutkatiimin mukaisesti”. Tiimi on nykyinen nimitys linjaorganisaation poikki toimi-
ville yhteistyöjoukoille (erotuksena linjaorganisaation pienimmistä rakenteista ryhmästä ja solusta). 

Kansainvälinen säätutkayhteistyö vahvistui 1980-luvulla. Yhtenä välineenä tähän luotiin Euroopan ko-
mission rahoittamat COST-hankkeet ( engl. ’European Cooperation in the Field of Scientifi c and Technical 
Research’). Niiden tarkoitus ei ollut rahoittaa uutta tutkimusta, vaan kartoittaa jo olemassa olevia menetel-
miä sekä suositella yhteiseurooppalaisia ratkaisuja. Koska tiedonsiirto mahdollisti ainakin periaatteessa kan-
sainväliset tutkaverkot, olivat säätutkat luonnollinen eurooppalainen kehittämiskohde. COST 72 -projekti 
vuosina 1980-85 keskittyi sateen tutkamittausmenetelmiin, COST 73 vuosina 1986-91 länsieurooppalaisen 
säätutkaverkon kehittämiseen ja COST 75 vuosina 1993-97 uusien menetelmien ja laitteistojen hyödyntä-
mismahdollisuuksien selvittämiseen. Hankkeiden johtoryhmissä Suomea edustivat Jorma Riissanen, Robin 
King ja Jarmo Koistinen. 

Euroopan ilmatieteen laitosten yhteisesti rahoittaman EUMETNET-verkon käynnistyessä 90-luvun alku-
puolella oli sen ensimmäisiä hankkeita ns. GORN-projekti, jonka tavoitteena oli Euroopan tutkaverkon edis-
täminen. GORN-työ jatkui myöhemmin kahtena OPERA-nimisenä EUMETNET-projektina, joista ensimmäi-
sessä keskityttiin tutkatietojen vaihdossa tarvittavan tiedostorakenteen ja ohjelmiston kehittämiseen (1990-lu-
vun loppupuolella) ja toisessa (vuodesta 2004) erikoisesti tutkatiedon laadun ja sen mittareiden kehittämiseen. 
Kumpula-projektin vietyä Keijo Lemisen hänen tilallaan tutkatiimissä on ollut Asko Huuskonen, josta tuli toi-
sen OPERA-projektin päällikkö Ilmatieteen laitoksen voitettua projektin tarjouskilpailun. 

COST- ja OPERA-hankkeiden myötä on syntynyt eurooppalainen verkottunut säätutka-alan asiantuntijoi-
den joukko, jossa operatiiviset kokemukset sekä tutkimus- ja kehityshankkeet tulevat sujuvasti tietoon eri mais-
sa. Näin vältetään päällekkäistä työtä ja voidaan ottaa käyttöön kulloinkin saatavilla olevat parhaat ratkaisut. 
Eurooppalaisen tutkameteorologisen tutkimuksen jatkuvuuden ja verkottumisen takaamiseksi COST 75 -hank-
keen jälkeen luotiin kahden vuoden välein toistuva tutkameteorologinen konferenssi ERAD. Tutkatiimin roo-
li ERAD-käytännön synnyttämisessä ja konferensseihin osallistumisessa on ollut voimakas. Kaikissa kolmessa 
jo pidetyssä konferenssissa (Bologna 2000, Delft 2002, Visby 2004) Suomi ja Ilmatieteen laitos ovat kulloinkin 
olleet Euroopan mahtimaita säätutkakehityksessä ja -tutkimuksessa 6 -10 suullisen tai juliste-esitelmän voimin. 
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Tutkimuksen ja kehittämisen ohel-
la Ilmatieteen laitoksessa on nykyi-
sin vahva osaaminen myös kansain-
välisen tutkameteorologisen koulu-
tuksen ja konsultoinnin alueilla. 

Tutkien digitalisoinnin, tieto-
liikenneverkkojen syntymisen ja 
COST-hankkeiden vauhdittama-
na 1980-luvun loppupuolella syn-
tyi ajatus pohjoismaisesta säätut-
kaverkosta. Hankkeen taakse saa-
tiin Pohjoismaiden ministerineu-
vosto, joka antoi peräti 15 miljoo-
nan Ruotsin kruunun rahapanos-
tuksen NORD RAD-ohjelmiston 
teke miseen ja asentamiseen. Järjes-
telmän rakentamisen hoi ti ruot-
salainen tie to tekniikka yritys, ja se 
kes ti viisi vuot ta. Vuo desta 1993 
on voitu lähes reaali ajassa seura-
ta tutka yhdis telmäkuvia, aluksi n. 
10:stä ja nykyisin n. 25:stä tut kasta 
Suo mesta, Ruotsista ja Norjasta. 

Alkuperäisessä NORD RAD- yh
 teis työ sopimuksessa kiel lettiin tut-
ka tiedon myynti siihen maahan, 
josta tieto oli peräisin. Näin halut-
tiin taata kullekin Ilmatieteen lai-
tokselle monopoli omassa maas-
saan. Kaupallisen kilpailun kiris-
tyessä Ruotsin SMHI rikkoi sopi-
musta ja alkoi myydä yksityiselle 

Suomen säätutkaverkko. Tutkia ympäröivät vyöhykkeet on piirretty 

120 ja 240 km etäisyyksille.



218

suomalaiselle sääpalveluyritys Forecalle Suomen tutkatietoja. Tämä suututti Ilmatieteen laitoksen sääpalve-
lun johdon niin, että IL alkoi noudattaa NORDRAD-sopimuksen kirjainta, ’vaihdetaan yhtä hyviä tutkatie-
toja’. Koska Ruotsin tutkatuotteiden laatu on näihin päiviin asti ollut suomalaisia huonompi mm. puuttuvan 
Doppler-fi ltterin takia, alettiin Ruotsiin lähettää tutkatietoja, joissa maakaiut olivat mukana. Foreca tuohtui täs-
tä, ja Ilmatieteen laitos joutui oikeusprosessiin, jossa tuli lopulta tappio. Kilpailuneuvosto määräsi 18.1. 2002 
Kilpailuviraston esityksestä Ilmatieteen laitokselle 20 000 euron suuruisen kilpailunrikkomismaksun määrää-
vän markkina-aseman väärinkäytöstä. Kiistan ollessa kuumimmillaan väläyteltiin jopa Ilmatieteen laitoksen 
eroa NORDRAD:ista. Tästä tapahtumasta viisastuneena on ohjenuoraksi nykyisin otettu parhaan mahdollisen 
tutkatuotteen välittäminen, olipa käyttäjä kuka tahansa. Se on tutka-asioiden pitkäjänteisen edistämisen kan-
nalta hyvä ratkaisu. 

Tosiaikainen tutkatiedon vaihto käynnistyi yli kymmenen vuoden juhlallisten kokousprotokollien ja käytän-
nön pettymysten jälkeen vihdoin vuonna 2002 myös Venäjän kanssa. Virosta saadaan Tallinnan tutkan tiedot, 
mutta niitä ei juuri voi käyttää, koska tiedon laatu on huono ennen kaikkea liian matalan sijoituspaikan takia.

TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

Aina 1990-luvun puoliväliin asti säätutkakehittämisen resurssit Ilmatieteen laitoksessa olivat niin pienet, 
että ne kuluivat lähinnä operatiivisten järjestelmien hankintaan ja niihin liittyvien käytännöllisten seikkojen 
kuten kalibrointien ja mittausten optimointiin sekä uusien tuotteiden mekaaniseen kehittämiseen. Vuodesta 
1996 alkaen uudessa Tuotekehityksen tulosalueessa tehtiin soveltavaa tutkatutkimusta. Tulosvastuuna oli 
kuitenkin sovellusten pikainen asennus operatiiviseen sääpalveluun, ei tieteellisten julkaisujen kirjoittami-
nen. Siksi voidaan kärjistetysti sanoa, että Ilmatieteen laitoksen linjaorganisaation tutkimushaaralle laitok-
sen vireä tutkameteorologinen tutkimus oli tuntematon käsite ennen vuotta 2003. 

Ensimmäinen mittava tutkimuskohde tuotteiden laadun parantamiseksi oli NORDRAD-yhteistyön alkaes-
sa havaittu valtava porras säätutkayhdistelmäkuvissa Suomen ja Ruotsin tutkien saumakohdissa. Sen pääsyyt 
löydettiin perusteellisessa järjestelmäanalyysissä, joka sai Suomi-Ruotsi -maaottelun piirteitä. Selittämättömiä 
tutkien välisiä eroja jäi kuitenkin jäljelle; näin kiinnitettiin huomiota tutkien kalibrointien parantamiseen. 
Käynnistettiin ensimmäinen NORDRAD-laadunparannushanke, ns. absoluuttinen pallokalibrointiprojek-
ti. Pallokalibrointien tarkkuus suhteessa niiden työläyteen ei riittänyt asetetun ongelman käytännölliseen rat-
kaisuun. Lopputulos oli silti hyödyllinen, koska sen seurauksena oli kansainvälinen havahdus kalibrointiasi-
oihin. Seuraavissa, osaksi NORDRAD:in rahoittamissa kalibrointiprojekteissa Asko Huuskonen kehitti pääl-
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lekkäisiin tutkamittauksiin ja aurinkohavaintoihin perustuvat tutkien suhteellisen kalibrointieron ja antennin 
korkeuskulman kalibrointimenetelmät, joita on siirretty koko NORDRAD:in alueelle ja muihinkin maihin. 
Aurinkomenetelmän avulla Suomen tutkien antennin korkeuskulman tarkkuus on keskimäärin 0,05 astetta. 
Säätutkan lähetys-vastaanottoketjun absoluuttinen, vaivaton kalibrointi on edelleenkin ratkaisematon ja haasta-
va tehtävä, sillä tutkajärjestelmän tarkkuus on vain 1-3 dB.

Tutkakaikujen liikkeeseen perustuvaan sateen ennustamiseen paneuduttiin Harri Hohdin vetämässä 
TULISET-kehittämisprojektissa. Menetelmä on oikeastaan nykyään muodikas ja mesomittakaavassa vielä lä-
hes käyttämätön parviennustustekniikka. Lopputuloksena syntyvät, puolen tunnin välein laskettavat sade-en-
nusteet aina 5 tunnin päähän ovat olleet jo neljä vuotta suosittu tuote meteorologien ja ulkoisten asiakkaiden 
keskuudessa. Vaikka tuote on hyvä ja aika harvinainen eurooppalaisissa sääpalveluissa, on siinä vielä paljon ke-
hittämisvaraakin. TULISET-sadekenttien jatkojalosteeksi Asiakaspalvelu rakensi mm. automaattisesti matka-
puhelimeen lähetettävän varoituksen lähestyvästä kuurosta. Ilmatieteen laitos on osana Nokia-maata ollut edel-
läkävijä ns. mobiilipalveluissa. Aluksi tuotteet tehtiin mittausdatasta, jossa sateen ohella oli runsaasti laivoja, 
lentokoneita, lintuparvia, hyönteisiä, merivälkettä ja muita mikroaaltolähetteitä. Niiden vähentämiseksi Roskat 
pois- eli ROPO-projektissa Teknisen korkeakoulun informaatiotekniikan laboratoriosta saatiin Ilmatieteen lai-
tokselle Markus Peura, jonka kehittämä sumean logiikan luokittelija siivoaa tutkakuvista muita kuin sateen ai-
heuttamia kaikuja. Tälläkin alueella on vielä paljon kehitettävää etenkin, kun jotkut asiakkaat haluaisivat tuot-
teita, joissa näkyvät vain tietyt kaiunaiheuttajat kuten vaarallisen voimakkaat ukkoskuurot (pelastusviranomai-
sille), hyönteiset (maatalouden tuholaispalvelulle) tai linnut (Ilmavoimille).

Tavanomainen Doppler-säätutka ei pysty tunnistamaan sateen olomuotoa vedeksi, rännäksi, rakeiksi tai 
lumeksi. Tilanteen korjaamiseksi Elena Saltikoff, Jarmo Koistinen ja Harri Hohti ovat kehittäneet tilastolli-
sen olomuotoalgoritmin, joka arvioi sateen sulamisasteen maanpinnalla 2 m:n havaintokorkeuden lämpötila- 
ja kosteushavainnoista. Tutkakuvaan liitetty sateen olomuotokartta on havaittu hyödylliseksi tuotteeksi. Harri 
Hohdin vetämässä RAE-projektissa otettiin käyttöön ja testattiin Suomen oloissa hollantilaisten kehittämä ra-
esateen tunnistusalgoritmi, joka perustuu tutkamittauksiin ja numeerisen säänennustusmallin lämpötilatietoi-
hin. Raesateen todennäköisyys lasketaan jokaiseen tutkakuvan pikseliin. Tuotteen avulla olisi todennäköisesti 
vältetty vaaratilanne, jossa SAS:n reittikone lensi 21.7. 2001 raekuuropilveen Lohjalla. Rakeet mursivat ohjaa-
mon lasit halkeamille, ja suuronnettomuus oli aivan hilkulla. Ainakin huhujen mukaan lentokone jouduttiin ro-
muttamaan. Merkillistä kyllä, tutkijalautakunnan raportissa moititaan Ilmatieteen laitosta varoitusten puuttees-
ta, eikä niinkään koneen ohjaajia, jotka eivät käyttäneet nokkasäätutkaa, tai Ilmailuhallitusta, joka ei ole ollut 
kiinnostunut Ilmatieteen laitoksen tutkasääpalveluista.

Unto-rajuilma heinäkuussa 2002 vauhditti kehittämään menetelmiä vaarallisten sääilmiöiden tunnistami-
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seksi. PUUSKA-projektissa Elena Saltikoffi n johdolla selvitettiin mahdollisuutta tunnistaa Doppler-tutkien 
tuuliväänne- eli shear-mittauksista vaarallisia ukkospuuskia ja puuskarintamia. Tulokset olivat lupaavia, sillä 
säätutkien havaitsemiskyky on melko hyvä jopa 200 km:n etäisyydelle. 

Säätutkien kvantitatiivinen käyttö sademäärän mittaamisessa ja hydrologiassa on Suomessa pitkään ol-
lut asia, johon vain pieni joukko tutkameteorologeja on tosissaan uskonut. Jarmo Koistinen ja Heikki Pohjola 
ovat EU:n 5. puiteohjelman tutkimusprojektissa CARPE DIEM luoneet ensimmäisenä maailmassa operatii-
vinen maanpintasateen arviointimenetelmän, joka on jatkuva säätutkaverkon alueella. Menetelmän perusidea 
on hyödyntää tutkan mittaamaa sateen korkeussuuntaista voimakkuusprofi ilia ja numeerisesta sääennustus-
mallista saatavaa sulamiskerroksen korkeusjakaumaa ja niiden avulla arvioida korkealta maanpinnan yläpuo-
lelta tehdyistä tutkamittauksista maanpintasadanta. Marraskuun 1. päivästä 2004 alkaen Ilmatieteen laitoksen 
karttamuotoiset tutkasadetuotteet eivät enää ole edustaneet alkuperäistä tutkahavaintoa, vaan siitä laskettua 
arviota sateen voimakkuudesta maanpinnalla. Hyvät testitulokset tutkasateen käyttämisestä vesistömalleissa 
Kyrönjoen alueella ovat vauhdittaneet SYKE:ssä säätutkaverkon sademittausten käyttöönottoa koko Suomen 
jokien vesistömalleissa. 

Toinen sademittausten tutkimushaara syventyy rankkasateiden esiintymistodennäköisyyksien klimatologiseen 
selvittämiseen ja tutkatiedon soveltamiseen taajama-alueiden äkillisissä tulvissa. Miljardeja mittauksia käsittävän 
tutka-aineiston koko on sen valtti, koska suureen aineistoon osuu erittäin harvinaisia tapauksia (sateen intensiteetti 
jopa 1000 mm/h), joiden löytyminen yhden sademittarin tiedoista vaatisi 100 000 vuoden mittaukset. 

Tutkiin liittyvä perustutkimustakin on tehty. WMO:n suurten ilmastohankkeiden joukossa on globaali ve-
den kiertokulun tutkimushanke (GEWEX), jota Euroopassa edustaa Itämeren valuma-alueella BALTEX-han-
ke. Sen tutkatyöryhmän puheenjohtaja on Jarmo Koistinen. Työryhmässä on kehitetty korkealaatuiset tutkayh-
distelmät kaiun voimakkuudesta (15 minuutin välein) sekä 3 ja 12 tunnin sademäärästä. Tuotteet hyödyntävät 
NORDRAD:in, Puolan, Tanskan ja Pohjois-Saksan säätutkat ja sademittarit. Käytännön tietojenkäsittelyn on 
tehnyt SMHI:ssä Daniel Michelson, jonka kanssa Ilmatieteen laitoksen tutkatiimillä toimii erinomainen yhteis-
työ. BALTEX-tuotteet on tarkoitettu vain tieteelliseen tutkimukseen. Meteorologisen tutkimuksen alueelle on 
syntynyt säätutkia hyödyntävä sään ennustusmallitutkimus, missä Kirsti Salonen selvittää Doppler-tuulien as-
similointia HIRLAM-malliin. Näin vielä 10 vuotta sitten toisilleen vieraat numeeriset ennustusmallit ja tutka-
meteorologia ovat löytämässä toisensa. 

Verkottuneen tutkimusyhteistyön kannalta erittäin hyödyllisiksi on havaittu tieteellisten konferenssien 
ohella niitä vapaamuotoisemmat kansainväliset työpajat, joissa synergia ja innovaatioideat kypsyvät. Niinpä 
Ilmatieteen laitos järjesti ensimmäisen pohjoiseurooppalaisen säätutkatyöpajan syksyllä 2002. Kolmannessa 
vastaavassa työpajassa Bornholmissa keväällä 2004 päätettiin yhdistää työpajan ja BALTEX-tutkatyöryh-
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män kokoukset yhteiseksi työpajaksi, jonka nimeksi tuli ’Baltic Weather Radar Workshop (BWRW)’. Näin 
Ilmatieteen laitoksen säätutkatutkimus ja -kehitys on verkottunut toisiaan tukeviin sisäkkäisiin piireihin: tutka-
tiimi ja sen yhteistyökumppanit (Suomessa), BWRW (Pohjois-Euroopassa), EUMETNET- ja EU:n tutkimus-
projektit sekä ERAD (koko Euroopassa) ja Amerikan Meteorologisen Seuran tutkakonferenssi (Amerikassa). 

Vuoden 2004 organisaatiouudistuksessa Ilmatieteen laitoksen entisen Tuotekehityksen mesoanalyysi-, 
säätutka- ja satelliittiasiantuntijat siirtyivät uuteen Kaukokartoituksen tutkimusohjelmaan, Kaukomittausten 
sääsovellukset -nimiseksi ryhmäksi, jota vetämään pyydettiin laitoksen salama-asiantuntija Tapio Tuomi. Näin 
tutkameteorologia liittyi laitoksen ”laillisiin” tutkimusalueisiin, jota linjaorganisaation johto tukee. Myös Asko 
Huuskosen vetämässä Kaukomittaukset-ryhmässä Havaintotekniikan puolella tehdään tutkalaitetutkimusta. 
Säätutkatutkimuksen ja -kehittämisen toivotaan samanaikaisesti edistävän seuraavia asioita. 1. Uusien tai en-
tistä parempien tuotteiden ja menetelmien saamista sääpalvelun käyttöön. Palvelun rooli tutkimuksen tilaa-
jana on vahva. 2. Verkottunutta yhteistyötä, tutkimusta, koulutusta, konsultointia ja julkistamista Suomessa, 
Euroopassa ja maailmalla. 3. Korkeatasoisten tieteellisten julkaisujen tuottamista. 4. Väitöksiä tutkameteoro-
logian alalta. 

 

AJATUKSIA MENNEESTÄ JA TULEVASTA

Suomessa on oltu keskimäärin muita edellä säätutkajärjestelmien käytössä ja kehittämisessä, mikä on perustu-
nut vain muutamien henkilöiden innostukseen sekä organisaatioiden päätöksiin ja valintoihin. Hankintojen ja 
ylläpidon ottaminen Ilmatieteen laitoksen tehtäväksi vuonna 1985 on ollut hyvä ratkaisu tutkatuotteiden laadun 
ja saatavuuden kannalta. Ratkaisu maksaa, mutta vielä enemmän voi maksaa ulkoa ostettu asennus ja ylläpi-
to, joka tyypillisesti johtaa tiedon saatavuuden laskuun ja pahimmillaan laajaan asiantuntemattomuuteen myös 
tutkajärjestelmien hankinnoissa ja tuotteistuksessa. Monissa maissa elätellään kuvitelmia, joiden mukaan kau-
pasta ostettu tutka tuottaa jatkuvaa, täydellistä mittausta kunhan se vain painetaan katkaisijasta päälle juhlalli-
sissa vihkiäisissä. Samoin erehdytään kuvittelemaan, että ulkopuolinen insinöörifi rma huoltaa ja päivittää tut-
katekniikkaa korkealuokkaisesti ja halvalla. 

Koko maan kattavan Doppler-tutkaverkon hankintapäätös vuonna 1990 oli oikea, kun ajatellaan tutkasää-
palvelun nykyistä laajuutta ja laatua sekä viranomais- että kaupallisella puolella. Doppler-ominaisuuksien 
operatiivisessa hyödyntämisessä Ilmatieteen laitos oli Euroopan pioneerimaa 1990-luvun loppupuolelle asti. 
Vuoden 2004 organisaatiouudistuksen jälkeen meillä on lähes kattava asiantuntemus koko palveluprosessissa 
havaintolaitteen tekniikasta aina sen tieteelliseen hyödyntämiseen ja asiakaspalveluun. Tästä kannattaa pitää 
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kiinni. Säätutkajärjestelmät tulevat olemaan edel-
leenkin niin monimutkaisia, että kokonaishallinta 
laitoksen sisällä tuottaa parhaan laadun sääpalvelus-
sa ja tutkimuksessa. Kriittisenä vastapainona tulevat 
olemaan kustannukset.

Viimeisten 40 vuoden aikana säätutkajärjestel-
mien teknologia, signaalinkäsittely ja tuotanto-oh-
jelmistot ovat melkoisesti vanhentuneet aina 10 vuo-
den kuluessa. Niinpä Ilmatieteen laitoksen kuusi 
vanhinta Doppler-säätutkalaitteistoa olisi uudistet-
tava pian. Säätutkajärjestelmien tulevassa kehityk-
sessä laitteistojen tekninen kehitys hidastuu suhtees-
sa sisällöntuotannon kehitykseen. Laitteistopuolella 
seuraavan sukupolven säätutka käyttää todennäköi-
sesti kaksoispolarisaatiota. Lisäksi signaalin proses-
soinnissa voidaan kerätä Doppler-mittauksista use-
ampia tietoja kuin vain Doppler-nopeus ja -spekt-
rin leveys. Nämä molemmat teknologiauudistukset 
mahdollistavat siroajien tunnistamisen nykyistä pal-
jon helpommin. Esimerkiksi sateen olomuoto, hyön-
teiset ja merivälke tunnistetaan uusien mittaussuu-
reiden avulla. 

Mittausdatan analysointi ja sääsuureiden sekä 
ilmiöiden tulkinta siitä tulee olemaan teknologiaa 
suurempi työmaa. Säätutkatietoja ei useinkaan tul-
la käyttämään sellaisenaan, vaan siirrytään integ-
roituun diagnoosiin, mesoanalyysiin ja lähihetkien-
nustamiseen, missä hyödynnetään samanaikaises-
ti myös säänennustusmallit sekä kaikki muu sääha-
vainto- ja kaukokartoitustieto. Ilmatieteen laitoksen 
ja Suomen ponnisteluja säätutkasaralla on aivan äs-

kettäin tullut vahvistamaan Vaisala Oyj, joka on ra-
kentamassa kaksoispolarisaatiotutkan prototyyppiä. 
Ilmatieteen laitoksen ja Vaisalan kesken on aloitettu 
jo kaksi yhteistä tutkimus- ja kehitysprojektia, joita 
rahoittaa TEKES. Vaisalan prototyyppitutkan sijoi-
tuspaikaksi tulee Helsingin yliopisto. On mahdollis-
ta, että kolmikantayhteistyö teollisuuden, Yliopiston 
ja Ilmatieteen laitoksen kesken johtaa tutkameteoro-
logian entistä vahvempaan tutkimukseen ja palvelu-
sovelluksiin maassamme.
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I L M A S T O P A LV E L U  –  ” T I E T ’  I S Ä I N  A S T U M A A N ”

Anneli Nordlund 

   ää ja ilmasto liittyvät tiiviisti toisiinsa, ovathan ne ilmakehän kuvaajia kumpikin omalla tavallaan. 
   Sää on kertakäyttötavaraa, sillä se on hetken päästä mennyttä säätä. Ilmasto taas kokoaa yhteen ja tii-
vistää tilastoissaan lukuisan määrän menneitä säitä. Sanoina -sää ja ilmasto- eroavat toisistaan täysin, sillä ne 
kaikuvat kovin erilaisina useilla kielillä (väder – klimat, weather – climate, temps - climatologue, das Wetter 
– das Klima). Voidaan vain kysyä miksi, sillä eilisen sää muodostaa jo tänään pienen pienen lenkin, oman li-
sänsä kulloisenkin nykyilmaston ketjuun. 

Sääpalvelua ja ilmastopalvelua -sää ja ilmasto-sanojen eriävyydestä huolimatta, ei voi eikä pidäkään erottaa 
toisistaan, sillä jokaisessa sääkatsauksessa ja sääennusteessa on mukana aina ripaus ilmastoa ja ilmastotietoa. 
Niin meteorologi kuin tietokoneen laskema sääennustusmalli tuntevat säämuuttujien ilmastollisen tilastotaus-
tan kunakin ajankohtana. Syksyllä on pääsääntöisesti syksyn sää eikä syksy enää ennen seuraavaa suvea kesäk-
si muutu. Etenkin luonto ja sen kasvikunta kertoo meille mitä vuodenaikaa eletään.

Ihmiset ja ihmiskunta ovat aina huomanneet sään, luonnollisesti. Siitä todistavat jumaltarustot, joissa sään-
haltijoilla oli merkittävä rooli. Sään nopeat muutokset ja ennen kaikkea pelottavat sääilmiöt kuten ukkonen ja 
myrsky, synnyttivät kunnioituksen sään oikkuihin. Kului vuosituhansia ennen kuin vasta 1700- ja 1800-luvulla 
päästiin kiinni vankemmin sään ”hallintaan”, ts. sen jatkuvaan seurantaan ja tilastointiin. 

Säähavaintojen teko kuhunkin säämuuttujaan, -ilmanpaine, lämpötila, sademäärä jne.- sopivin mekaanisin 
mittarein oli toki vielä 1800-luvun alkupuolella aika lapsenkengissä, koska havaintoja voitiin aluksi järjestää 
vain muutamissa paikoissa. Havaintolaitteet olivat kalliita, joten niiden huolehtiminen oli viisasta antaa ym-

223



224

Viipurissa kesällä 

1932 pidetyssä 

maatalousnäyttelyssä 

Ilmatieteellinen 

Keskuslaitos sai 

karttasarjastaan 

2. palkinnon. 

(Kuva: Ilmatieteen 

laitos)



225

märtäviin käsiin. Havaintojen tekoon valjastettiin yliopistokaupungeissa ja kirkonkylissä tärkeät henkilöt, ku-
ten apteekkarit, lääkärit tai kirkkoherrat. Näiden jo vakavasti otettujen mittausten rinnalla oli myös Suomessa 
aloitettu 1700 -luvulla tiedemiesten ohjaamina tehdä luontohavaintoja. Niitä voidaan pitää nykyaikaisen ilmas-
toseurannan varsinaisina kulmakivinä, etenkin kun niistä on olemassa jatkuvat havaintosarjat nykyaikaan asti. 

ILMASTOSEURANNASSA JÄÄNLÄHDÖT JA FENOLOGISET HAVAINNOT 

Suomen pisin yhtämittainen säähän nivoutunut ja ilmastoa kuvaava havaintosarja on Tornionjoen jäänlähtöpäivät 
vuodesta 1693 lähtien. Myös merten jäitten vaiheet olivat merenkulun kannalta suunnattoman tärkeät. Jäänlähdön 
ajankohta jos jokin kuvastaa menneen talven pakkasia eli pakkassummaa, ja keväällä taas ilman lämpenemisen ja 
auringon säteilylämmön kasvavaa voimaa. Jäitten seurannan ohella tärkeän luontohavainnoinnin osan muodosta-
vat kasvikunnan fenologiset havainnot. Kasvit reagoivat auringon lämpösäteilyyn sekä lämmön kertymään niin 
maan sisällä juuristossa kuin ilmassa. Fenologisessa seurannassa merkitään muistiin päivämäärä, jolloin kasvi 
kukkii ja viljakasvi heilimöi, ja milloin se kypsyy. Näitä havaintoja järjesti jo myös G.G.Hällström (1775–1844) 
Suomessa. Myös lehtipuitten vaiheita on havaittu kunnioitettavan pitkään. On merkitty muistiin milloin esimer-
kiksi koivu saa ”hiirenkorvat”, lehti avautuu, sen väri tummenee ja milloin puu kukkii. Syksyllä ovat tärkeitä virs-
tanpylväitä taas lehtien kellastumisen ja ruskan vaiheet sekä lopulta lehtien putoaminen.

Jos halutaan pohtia milloin ilmastopalvelu alkoi Suomessa, niin luonnon havainnoinnin ja pysyvän seurannan 
alkamista voidaan pitää ilmastoseurannan ja -palvelun ensi askeleina. Komean lakinnoston arvoinen on tieto, että 
jo G.G.Hällström laski vuorokauden keskilämpötiloja kolme kertaa päivässä mitatuista lämpötila-arvoista. Mutta 
jo hän teki johtopäätöksen, että kolme havaintoa päivässä ei riitä tähän laskentaan. Niin Hällström kuin Nervander 
kävivät ottamassa toki oppia Euroopasta. Opintomatkojen merkitys tieteen eteenpäin viemisessä ei ole suinkaan 
vähentynyt nykyaikana. 

Fenologisten havaintojen ja havaintosarjojen merkitys 1800-luvulla näkyy jo selkeästi Suomessa tehtyjen 
julkaisujen määrässä. Fenologisista havainnoista tehty ensimmäinen pitkä kooste oli jo vuonna 1857 Adolf 
Mobergin julkaisema kirjoitus. Sen otsikko on yhä kunnioitusta herättävä: ”Om de ifrån år 1750 till år 1850 i 
Finland gjorda naturalhistoriska daganteckningar och deras betydelse i klimatologiskt hänseende”. Kirjoitus 
sai myöhemmin 1800-luvulla monta seuraajaa. Fenologinen havainnointi kukoisti useilla paikkakunnilla pit-
källe toiseen maailmansotaan asti, mutta hiipui vähitellen. Nykyisin metsäpuitten fenologinen seuranta on saa-
nut uutta laajuutta, kun Metsätutkimuslaitos on laajentanut uudelleen havaintoverkostoa. Jokainen luonnon 
edistysaskelista kiinnostunut voi helposti tavoittaa internetin avulla seurantatiedot ja vertailla ajankohtia men-
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neisiin vuosiin. Jälleen tutkitaan fenologisten ja me-
teorologisten havaintojen yhteyttä ja on kiintoisaa 
nähdä, miten paljon yksistään säämuuttujilla voi-
daan selittää kasvun ihmettä ja lakastumista. 

”ALAVILLA MAILLA HALLANVAARA”

Maanviljelyn onnistuminen on aina ollut maailman 
kansoille elinehto. Maatalous oli maassamme valta-
elinkeino pitkään 1900 -luvulla. Toki metsät muo-
dostivat rakennus- ja lämmitysaineksen sekä ”vihre-
än kultamme”, ja niitä riitti vuoltavaksi. Varsinkin pel-
loilla halla oli, ja on yhä, ikävä vieras, niin keväällä 
kuin myös sadonkorjuun aikaan. Jo G.G. Hällström 
yritti jo vuonna 1807 selvittää hallan olemusta. Hänen 
tiedemiehen sydämensä oli särkyä, kun hänelle oli 
selvinnyt, että ”yhtenä ainoana yönä voitiin menettää 
koko vuoden sato”. Tuolloin peltoviljely jatkui syk-
syllä paljon myöhäisempään ajankohtaan kuin nykyi-
sin, joten hallan mahdollisuus oli varhaista korjuuta 
suurempi. Hallaa osattiin pelätä, ja sitä pyrittiin torju-
maankin esimerkiksi savun avulla, mutta heikoin tu-
loksin. Kansalliskirjailijamme kertoivat kurjuudesta, 
jonka kato aiheutti. Paikallinen kokemus opetti nope-
asti, minne halla iskee ensin, tietysti alavalle maalle. 
Illalla seurattiin silmä tarkkana sään selkenemistä ja 
tuulen tyyntymistä, jotka olivat melko varmoja hallan 
merkkejä. Otsikon tuttu iskulause kertoi syvän paikal-
lisilmastollisen totuuden.

Kun 1800-luvulla julkaistiin paljon tietoja fenolo-
giasta, niin hallatutkimuksia oli ainakin saman verran. 

Hallan olemuksen tutkimisella ja tuntemisella tähdät-
tiin hallan parempaan ennakoimiseen ja siten torju-
miseen. Säästä tiedottaminen aloitettiin 1880-luvul-
la, mutta tiedon saaminen ajoissa viljelijälle perille ei 
ollut mahdollista. Säätiedotukset, jotka painettiin leh-
tiin, saapuivat viikonkin viiveellä, jolloin niissä esi-
tetty varovainen arvio ”huomisen säästä”, oli jo van-
hentunut. Sään omakohtainen tarkkailu kuului jokai-
sen viljelijän tapaan. Myös allakan sääennusteisiin 19 
vuoden kuunkierron syklillä haluttiin uskoa, kunnes 
kokemus osoitti ne huonoiksi.

ILMASTOKATSAUKSET JA SÄÄN VUOSIKIRJAT

Samaan aikaan, siis 1880-luvulla säätiedotusten rin-
nalla alettiin jo julkaista säännöllistä ilmastokatsa-
usta kerran kuukaudessa. Nykyisen Ilmastokatsaus-
lehtemme varhaisin koenumero ilmestyi joulukuus-
sa 1880. Kun syksyllä 1995 aloimme uudistaa ja 
nopeuttaa Kuukausikatsaus Suomen ilmastoon – 
Klimatologisk Översikt till Finlands klimat-lehden 
ilmestymistä, oli mielenkiintoista selvittää lehden 
historiaa ja vaiheita. Suunnitellessamme uutta gra-
fi ikkaa ja löydettyämme arkistosta edeltäjän koenu-
meron vuodelta 1880- saatoimme vain todeta, että 
”ei mitään uutta auringon alla”. Silloinen nelisivui-
nen toki mustavalkoinen lehti sisälsi niin käyriä, 
karttoja ja taulukoita kuin kuvailevan tekstin men-
neen kuukauden säästä. Kerran kuukaudessa lähes 
katkotta ilmestynyt Ilmastokatsaus-lehden edeltäjä 
koki 1900-luvulla monen monta muodonmuutosta, 
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välillä lihoen, välillä taas laihtuen. Maailmansodat 
aiheuttivat ymmärrettävästi laihtumista niin havain-
to- kuin julkaisupuolella. 

Ilmatieteen laitos kaikkine edeltäjänimineen, on 
”aina” julkaissut Ilmastollisia vuosikirjoja, niin pe-
russäämuuttujista kuin erikseen sade-, lumi-, au-
ringonpaiste- ja säteilyoloista jne. erittäin raskaas-
ti numeroiduissa ja nimetyissä sarjoissa liitteineen. 
Tuntumani on, että sarjajulkaisujen muinoin muo-
toutuneet nimet haittasivat ilmastollisen tiedon leviä-
mistä suuren yleisön keskuuteen. Toki tarkat tutkijat 
osaavat käyttää ja löytää ilmastotiedon, mutta aika 
moni akateeminen lopputyö on jäänyt ilman tärkeää-

kin ilmastotietoa. Vaikka tietoa on ollut tarjolla pai-
nettuna paljon, niin sen esiin saaminen oli ja on osin 
yhä hyvin työlästä. Tietokonetaltioinnit alkoivat laa-
jasti 1950-luvun puolivälissä, jonka jälkeen tiedon 
tonginta ja yhdistelyt tulivat sujuvammiksi. 

MAANTIETEILIJÖIDEN ATLAKSET

Ilmatieteen laitos osallistui 1900-luvulla useaan  
Maan mittaushallituksen ja Suomen Maatieteelli-
sen seuran toimittamaan Suomen Atlas-julkai-
suun. Ilmastoasiathan olivat pitkään maantieteilijöi-
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den hallussa, ja yhä koulujen maantiedeaineessa opetetaan maapallon ja Suomen ilmastoasiat. Tuorein näis-
tä kartastoista: Suomen kartasto, vihko 131 (1987) Ilmasto, oli erittäin kunnianhimoisesti ja ansiokkaasti to-
teutettu sään ja Suomen ilmaston esittely. Ainoa varjopuoli on sen erittäin epäkäytännöllinen koko ja että se 
on ”vain” painotuote. Siinä olevat lämpötilojen ja sademäärien ym. suureiden Ilmastokartat vertailukaudelta 
1931–1960 ovat samalla väriasteikolla ympäri vuoden toteutettuina hyvin kuvaavat ja ilmastollinen vuoden-
kulku on helposti vertailtavissa.

MAATALOUDEN SÄÄPALVELU JA KASVUKAUDEN ILMASTOSEURANTA 1982 LÄHTIEN

Vuonna 1982 aloittaessani Sääosastolla maatalouden sääpalvelun kehittämisen yhteistyössä maataloustutki-
muksen ja – neuvonnan kanssa toiminnan rahoittajaksi saatiin maa- ja metsätalousministeriö. Maanviljelijöille 
suunnatun alueellisesti tarkan sääpalvelun ja maatalousmeteorologisen tutkimuksen sekä termisen kasvukau-
den ilmastoseurannan tehostaminen ja parantaminen oli ties monennenko kerran sukupolvien saatossa maata-
lousväestön, mutta toki myös ilmatieteilijöiden toivomuksena. Saavutettavissa olevat kansantaloudelliset hyö-
dyt, mutta myös viljelijän päivittäisen päätöksen teon tuki palvelujen avulla painoivat vaakakupissa paljon. 
Elettiin 1980-lukua ja tehomaanviljelys oli jo lähes huipussaan. Kuitenkin syksyllä 1981 korjuuajan runsaat 
sateet aiheuttivat suuret vahingot. 

Ilmatieteellisten palvelujen merkitys viljelytoimiin oli todettu 100, jopa 200 vuotta aiemmin. Lähestulkoon 
samat perusteet palvelujen tehostamiselle oli painavasti tuotu esiin muun muassa vuonna 1907. Ne voidaan sel-
keästi lukea Oscar V. Johanssonin (1878–1956) perusteellisesti laatimasta ”Kertomus Suomen Tiedeseuran 
Meteorologisen Keskuslaitoksen toiminnasta v. 1907”. Mutta Pohjolan viljely oli ja on herkkä säävahingoille. 
Säät oikuttelivat, ”rillasivat”, niin silloin kuin nykyisin. 

Jälleen kerran huikean teknisen kehityksen antaessa uudet mahdollisuudet palvelujen parantamiseen, ryhdyt-
tiin toimeen. Oli hienoa saada olla mukana yhteistyöprojektissa, jossa tavoiteltiin selkeästi alueellisesti parempaa 
sääennustamista, ja sen rinnalla myös ilmastollinen seuranta sai lisävauhtia. Jokaisen maaseutukeskuksen alueel-
le tehtiin alueen tarkka ilmastokartoitus, selvitettiin jokaisen alueella sijaitsevan sää- ja ilmastoaseman edustavuus 
ympäristössään. Havaintoasemien tiedoista laskettiin kaikki mahdolliset tilastojakaumat, verrattiin hallaisuutta 
asemien kesken jne. Joka kevät koulutettiin niin meteorologit kuin alueen maatalousneuvojat ja tutkijat tuntemaan 
säätä ja oman alueen ilmasto-olot. Maatalousmeteorologia oli saanut 1970-luvulla Ilmasto-osastolle ensimmäisen 
täyspäiväisen tutkijan, Pentti Järven ja hänen seuraajanaan toimi Esko Elomaa. Muut tämänkertaisen tehostamis-
kierroksen ”kummisedät” olivat mm. Juhani Rinne ja Seppo Huovila, joiden maanviljelyksen ja sään välisen riip-
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puvuuden tuntemus oli suurta. Jo varhemmin Jaakko Keränen ja Matti Franssila olivat edistäneet ilmastoasioiden 
tuntemusta. Franssila oli kirjoittanut Mikroilmasto-oppikirjan (1946) ja hän opetti sää- ja ilmastoasioita maa- ja 
metsäylioppilaille yli kahden vuosikymmenen ajan.

Termisen kasvukauden ilmastoseuranta on kehittynyt yhä Ilmastopalvelun siipien suojassa. Sitä on hoidettu vuo-
desta 1967 lähtien järjestelmällisesti. Nyt ennen Kumpulaan siirtymistä alettiin tehdä Ilmastopalvelun voimin uusia 
kehitysaskeleita, jotta tälläkin saralla saavutetaan kansainvälinen ilmastopalvelujen taso. Mallintamisen toteuttami-
seen tarvitaan hyvä luotettava ilmastotietokanta, jonka tarkistetuista havainnoista voidaan poimia halutun säämuut-
tujan tiedot halutulla tavalla ja esittää joustavasti asiakkaidenkin tarpeiden mukaan.

ILMASTOLLISET VERTAILUKAUDET 1885 – 2000

Ajan kulumisen ja säätiedon karttumisen huomaa helposti ilmastollisten vertailukausien sarjasta. Aluksi lasket-
tiin 15 vuoden yhteenvetoja, mutta maailman ilmatieteen järjestö on ”normeerannut” ilmastovertailukaudet 30 
vuoden mittaisiksi. Standardin mukaiset ilmastokaudet ovat peräkkäiset ajanjaksot kuten 1901 – 1930, 1931–
1960 ja 1961–1990. Koska tarvetta on aina ollut muidenkin 10-vuotiskausien liukumiin, niin näiden väliin ja 
näiden kanssa päällekkäin on mahdutettu muita 15 - 30 vuoden jaksoja. Nyt verrataan kauteen 1971–2000 hy-
vin laajasti ns. kehittyneissä maissa. Ilmastollisesti jopa 50 vuoden jakso on lyhyt ja mm. ilmastollisissa riski-
arvioissa terminä käytetään toistuvuusarvioita keskimäärin kerran 50 vuodessa. Matemaattisin keinoin tällaisia 
laskelmia voidaan tehdä, ja olisikin tärkeää saada rakentamisen suunnitteluun mukaan entistä laajemmin myös 
ilmastoriskit, siinä missä on alettu arvioida ympäristövaikutuksia. 

MAATALOUSNÄYTTELYT JA TIEDONJAKO

Meteorologinen päälaitos osallistui jo vuonna 1895 Moskovassa järjestettyyn yleiseen maatalousnäyttelyyn. Suomen 
sääolot olivat siellä esillä 40 kartan, 22 kaavion ja 30 julkaisun avulla, ja osasto sai myönteistä tunnustusta. Vähistä 
voimavaroista huolimatta maataloustutkimuksen voimistuessa ja perustaessa koeasemiaan eri puolille maata 1920 ja 
1930-luvulla osallistuttiin jälleen maatalousnäyttelyihin. Ainakin yksi todistus on säilynyt laitoksen osallistumises-
ta maatalousnäyttelyyn vuonna 1932 Viipurissa. Palkintotodistuksen mukaan esillä ollut aineisto oli mitä kattavin. 
Maatalouskoeasemien tärkeä merkitys laitokselle oli ja on yhä samalla paikalla tehdyt huolelliset ilmastohavainnot. 

Maatalouden sääpalvelun uudesta tulemisesta 1980-luvulla en voi millään jättää mainitsematta kesäisiä 
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maatalousnäyttelyitä, joita tuolloin järjestettiin 3 - 4 kesässä eri puolella maata. Mikä markkinoinnin ja myös 
motivoinnin paikka, puolin jos toisin! Tuolloin voitiin jo toteuttaa nykyaikainen yhteydenpito, kun näyttöpäät-
tein ja faksien avulla oli toteutettavissa tosiaikainen sääpalvelu. Alueellisesti tarkkojen sääennusteiden ja neu-
vontapalvelun mainostamisen oheen sopi tuoda esille maatalousmeteorologista tutkimusta ja kasvukauden il-
mastoseurantaa lämpösummineen, sadannan vajauksineen ja haihdunnan laskemisineen. Suomen hallaisuus-
kartta (Solantie ja Elomaa, 1985) kiinnosti myös silloista tasavallan presidenttiä, Mauno Koivistoa hänen vie-
raillessaan puolisoineen Lopella kesäkuussa 1990. Aikansa tähtäiltyään karttaa ja keskusteltuamme sen sisäl-
löstä, hän totesi, että ”aina sillä vedellä on taipumus olla väärässä paikassa”. Tällä hän vihjasi, miten Pohjois-
Suomen viljelyoloja sodan jälkeen yritettiin parantaa soita kuivaamalla. Itse asiassa soitten kuivaaminen lisäsi 
hallaisuutta erityisesti Kainuun ja Perä-Pohjolan pienillä peltotilkuilla.
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NYKYINEN ILMASTOPALVELU JA ENNÄTYSTEN METSÄSTYS

Kesän 2004 runsaissa sateissa on ollut perässä pysyminen. Nykyinen tiedon janon tahti on kiihtynyt äärimmil-
leen. Media, tiedonvälittäjät, odottavat saavansa vastauksen heti, tässä ja nyt. Jos jonkun mielestä sää on ollut 
jotenkin erikoinen, niin heti ollaan metsästämässä ennätystä tai sään poikkeuksellisuutta. Kysyjän pettymyk-
seksi vastaamme usein, että samankaltainen säätilanne on koettu joskus aikaisemmin säätaltiointien aikana ja 
kerromme toki myös milloin viimeksi olikaan yhtä sateista. Toisinaan saamme vastata tilastoihin ja taltiointien 
pohjalta nojautuen jopa, että aika tavanomaisesta ilmiöstä on kysymys. 

Ilmastopalvelu toimii kaikella saatavana olevalla tarkastetulla havaintotiedolla ja niistä lasketuilla tilas-
toilla. Olemme säässä ”kiinni” joka hetki. Haluan myös korostaa, miten tärkeää on niin ilmastopalvelutyöl-
le kuin toki myös tutkimukselle ja sääpalveluille, että käytössämme on luotettavat, tarkistetut havaintotiedot. 
Laitoksen havaintoyksikön tekemän jatkuvan ja vaativan laadun varmennuksen kautta saavutetaan mahdolli-
simman luotettava taso niin ilmastollisille keskiarvoille, tilastojakaumille kuin ennätysten metsästykseen. 

Ilmastopalvelun kuten muun sääpalvelun mielenkiintoa pitää yllä alati vaihteleva sää. Ilmastopalvelussa 
sään seuranta saa oman mielenkiintoisen lisänsä siitä, että mennyt eilinen sää ei olekaan entistä, hyljättävää 
säätä, vaan siitä muodostuu osa ilmastoa. Eilisen säätä saamme selittää vielä vuosienkin jälkeen, ja aina sen ar-
vot muodostavat oman palasensa tuleviin tilastojakautumiin. 
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Työhuoneen kirjoja ”vanhassa puutalossa” osaston johtajien 

huoneessa 1920-luvun alussa.



I

K I R J A K O K O E L M A S TA  H Y B R I D I K I R J A S T O K S I  –  3 5  V U O T TA  

K I R J A S T O T O I M I N TA A  K A I S A N I E M E S S Ä

Ritva Hänninen

JULKAISUJEN VAIHTO JA KIRJASTON KOKOELMIEN ALKU

  lmatieteen laitoksen kirjaston alkuvaiheita ei tarkkaan tiedetä, mutta arvattavasti kirjaston kokoelmat 
  alkoivat vähin erin kertyä tieteellisen julkaisutoiminnan mukanaan tuoman julkaisujen vaihdon seuraukse-
na. Vaihtona saatuja julkaisuja, niin magnetismin kuin meteorologiankin alalta, alettiin kerätä kokoelmaksi jo 
toiminnan alkuaikoina. Siitä ovat todistuksena jo 1800-luvun alkupuolelta olevat julkaisusarjat. Näiden lisäk-
si hankittiin myös joitain magnetismin ja meteorologian alojen oppi- ja käsikirjoja. Kirjaston kokoelmissa on 
vieläkin aivan 1800 -luvun alkupuolella ilmestyneitä meteorologian ja magnetismin klassikoita kuten Gaussin 
Werke yms. Myös monet meteorologian ja geofysiikan alan keskeiset aikakauslehdet ovat tulleet perustamises-
taan lähtien laitoksen kirjastoon.

Ilmatieteen laitoksen kirjastotoiminta on ollut monin tavoin kytköksissä laitoksen omaan julkaisutoimin-
taan. Meteorologisen päälaitoksen tai keskuslaitoksen tärkeimpiä tuotteita olivat julkaistut havaintotulokset. 
Niiden lähettäminen muiden maiden laitoksille toi vaihtoina näiden julkaisuja. Luonnontieteellisen alan tut-
kijalle ja asiantuntijalle uusimman tiedon tärkeimpiä lähteitä ovat oman alan aikakauslehdet ja sarjajulkaisut. 
Näissä hän myös useimmiten julkaisee omat tutkimustuloksensa. 
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Sitä mukaa kun laitoksen oma julkaisutoiminta 
monipuolistui, lisääntyi kirjastoon tulevien vaihto-
julkaisujenkin määrä. Tämä julkaisusarjojen lisään-
tymisen ensimmäinen vaihe ajoittuu 1900-luvun en-
simmäiselle ja toiselle vuosikymmenelle. Tällöin 
alettiin julkaista meteorologisten vuosikirjojen eli 
vuositilastojen lisäksi myös Kuukausikatsauksia 
Suomen ilmastoon.

1910 -luvulla alkoi ilmestyä sekä Ilmatieteellisen 
Keskuslaitoksen toimituksia – Mitteilungen der 
Meteorologischen Zentralanstalt (myöhemmin nimi 
muuttui muotoon Ilmatieteen laitoksen toimituksia 
– Finnish Meterological Institute contributions) sekä 
Maamagneettisia tutkimuksia – Studies on earth 
magnetism. Näistä ensimmäisessä ilmestyi meteo-
rologian alan tutkimusjulkaisuja ja jälkimmäisessä 
magnetismia käsitteleviä tutkimuksia.

1960 -luvulla alkoivat ilmestyä myös suomen-
kieliset sarjat Ilmatieteen laitoksen tiedonantoja ja 
Ilmatieteen laitoksen tutkimusselosteet. Nämä mo-
lemmat sisälsivät paljolti ns. yleistajuisia julkaisuja, 
joita esimerkiksi muiden alojen tutkijat tai sääasioi-
den harrastajat saattoivat hyödyntää.

1970 -luvulla tapahtunut tekninen kehitys ja au-
tomaattisen tietojen käsittelyn alkaminen toivat mu-
kaan myös uuden julkaisusarjan Technical reports. 
1960 – luvun ydinkokeet toivat mukaan tarpeen seu-
rata ja raportoida ilman radioaktiivisuudesta, teko-
kuuhavainnoista jne. Meteorologian eri osa-alueilla 
oli niin ikään omat vuosikirjasarjansa. 

1970 -luvulla Ilmatieteen laitoksessa alkoi ilman-

laadun seuranta, kun Työterveyslaitoksen kokonai-
nen tutkimusryhmä sijoitettiin Ilmatieteen laitoksen 
aerologian osaston yhteyteen.

Heidän työnsä tuloksina alettiin julkaista ilman-
laadun taus ta mittauk sia ns. tausta-asemilta ensin puo-
li vuotis rapor teissa ja sittemmin vuosi kirja muodossa. 
Ilmanlaadun selvityksiä julkaistiin sekä Tutki mus-
selosteissa että erillisissä tilaustutkimuksissa.

Kaikki uudet sarjat lisäsivät myös laitokseen päin 
vaihtona tulevien julkaisujen määrää. Tieteellinen jul-
kaisujen vaihtohan oli yleensä vastavuoroista. Mitä 
enemmän nimekkeitä oli lähettää, sitä enemmän voi 
myös saada vaihtona julkaisusarjoja. Ilmatieteen lai-
toksen julkaisujen vaihtotoiminta oli kenties runsaim-
millaan 1980 – luvulla. Julkaisujen vaihto on koko 
ajan painottunut laitoksen alkuperäisiin lajeihin mag-
netismiin ja meteorologiaan. Tämä on näkynyt myös 
kokoelmissa olevissa sarjoissa, joiden ylivoimainen 
enemmistö on ollut meteorologiaa tai geofysiikkaa.

VAIHTOTOIMINNAN HIIPUMINEN

1985 uusittiin Ilmatieteen laitoksen julkaisusarjat, 
jolloin sarjojen lukumäärää jonkin verran karsittiin. 
Tällöin myös meteorologinen vuosikirja sulautettiin 
yhdeksi osaksi. Tämä yksikin osa lopetti sitten il-
mestymisensä vuonna 1999. Tutkimusjulkaisuihin 
tuli kolmijako Meteorologisia julkaisuja, Geofysi-
kaalisia julkaisuja ja Ilmansuojelun julkaisuja – sit-
temmin Ilmanlaadun julkaisuja. 
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1980 -luvulla alettiin yhä enemmän tukeutua tie-
tokantoihin ja sääkarttojen tuotanto oli automatisoitu 
monissa kehittyneissä maissa. Näihin aikoihin meteo-
rologiset laitokset lopettivat myös painettujen päivit-
täisten sääkarttojen tuotannon ja niiden lähettämisen 
ympäri maailmaa. Tämä tiesi monien hyllymetrien 
supistumista kokoelmien vuotuiseen kasvuun, mikä 
oli hyvä asia. Jos kasvu oli jatkunut entisen kaltaise-
na, olisivat kirjaston tilat loppuneet jo aikoja sitten.

1980 -luvulla moni meteorologinen laitos lopetti 
myös muiden tilastojulkaisujen painamisen ja lähet-
tämisen. Myös tutkimusjulkaisut alettiin yhä useam-
min lähettää joko ilmaiseksi, mutta vain pyynnös-
tä tai sitten pelkästään maksullisesti. 1990 -luvulla 
Euroopassa ja muuallakin tapahtunut meteorologis-
ten havaintojen muuttuminen kauppatavaraksi vä-
hensi merkittävästi tämän alan julkaisujen vaihtoa. 

Myös politiikka on monesti vaikuttanut julkaisu-
jen vaihtoon. Kiinan kulttuurivallankumous lopetti 
vuosikymmeksi julkaisujen vaihdon Kiinan kans-
sa. Neuvostoliiton romahtaminen ja sen valtapiiriin 
kuuluneiden maiden itsenäistyminen lopetti ns. bila-
teraaliseen kulttuurivaihtoon perustuneet keskitetys-
ti johdetut vaihtosuhteet. Vähitellen muutamat maat 
ovat itsenäistyttyään käynnistäneet uudelleen jon-
kinlaista julkaisujen vaihtoa. 

Suurin yksittäinen lopettaja oli kuitenkin USA. 
Ronald Reaganin presidenttikauden julkisen sekto-
rin säästöjen vuoksi hyvin moni liittovaltion laitos 
joutui karsimaan julkaisusarjojaan ja lopettamaan 
niiden lähettämisen vaihtona. Suomi oli saanut so-

tien jälkeen, kun ei voinut poliittisista syistä vas-
taanottaa Marshall – apua, hyvin runsaasti tieteellis-
tä kirjallisuutta – myös tilastoja ja tieteellisiä sarjo-
ja USA:sta. Nämä lakkasivat 1990 -luvun aikana lä-
hes tyystin. Nykyään sieltä tulee vain satunnaisesti 
jotain NASA:n julkaisuja. Julkaisujen vaihtosuhteet 
ovat 2000 -luvun puolella vähentyneet huomattavas-
ti. Julkaisujen vaihtotoiminnalla on nykyisin eniten 
merkitystä laitoksen omien julkaisusarjojen jakelu-
kanavana, ei niinkään kokoelmien kartuttajana.

VARSINAISEN KIRJASTOTOIMINNAN ALKU

Joissain kirjastohakemistoissa Ilmatieteen laitoksen 
kirjaston perustamisvuodeksi mainitaan 1847. Tämä 
varmaan pitää paikkansa kirjaston kokoelmien osal-
ta. Ne alkoivat varmaankin karttua aivan magneet-
tis- meteorologisen observatorion ajoista lähtien. 
Kuitenkin varsinaisesta kirjastosta ja sen tarjoamista 
palveluista voitaneen puhua vasta pätevän ja päätoi-
misen viranhaltijan aikana.

 Laitos oli saanut uuden toimitalon vuonna 1967, 
jossa oli myös nykyaikaiset ja tilavat tilat kirjastol-
le. Muistan hyvin, miten ilmavan ja valoisan vaiku-
telman sain laitoksen kirjastosta, kun sen ensi ker-
ran näin vuonna 1970. Vuonna 1968 voimaan astu-
nut laki ilmatieteen laitoksesta vahvisti sen aseman 
maan keskeisenä sääpalveluja tuottavana viranomai-
sena. Laitoksen organisaatio uusittiin ja uusia virko-
ja perustettiin. Vuonna 1969 Ilmatieteen laitokseen 
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perustettiin ensimmäinen kirjastonhoitajan päätoi-
minen virka. 

Kirjastonhoitajan pätevyysvaatimuksien määrit-
telystä nousi keskustelua. Ennen päätoimisen viran 
perustamista oli kirjastoa hoidettu sivutoimena tai 
ilman muodollisia pätevyysvaatimuksia. Viran au-
kipanossa esitettyihin pätevyysvaatimuksiin puut-
tui kuitenkin valpas akavalainen kirjastonhoitajien 
keskusliitto. Niinpä pätevyysvaatimuksiin kirjattiin 
ylempi korkeakoulututkinto ja kirjastotutkinto.

Kun kirjastonhoitajan virka sitten täytettiin, oli 
ansioituneimmalla hakijalla Annikki Kaivosojalla 
humanistinen ylempi korkeakoulututkinto ja kirjas-
tonhoitajan pätevyys. Luonnontieteellisestä kirjal-
lisuudesta hänellä oli kokemusta Tieteellisten seu-
rain kirjastosta, jossa hän oli toiminut amanuenssi-
na. Tämä olikin varsin hyvä pohja, sillä Ilmatieteen 
laitoksen kirjastossa oli paljon samantyyppisiä sarja-
julkaisuja kuin Tieteellisten seurain kirjastossa.

Artikkelien ja kirjojen luokituksesta huolehti-
vat muutamat laitoksen alojen asiantuntijat kirjas-
tonhoitajan ohella. Näin oli sovittu, koska kirjas-
tonhoitaja ei ollut meteorologi eikä geofyysikko, 
vaan peruskoulutukseltaan humanisti. Myös kir-
jojen valintaan toivottiin meteorologien ja mui-
den laitoksen substanssialojen osaajien suosituksia. 
Kirjastonhoitajalle kuului mm. uusien kirjojen han-
kinta ja vaihtosuhteiden hoito. Annikki Kaivosojan 
aikana kirjasto alkoi huolehtia myös laitoksen jul-
kaisusarjojen standardinumeroinnista ja valvoa nii-
den ulkoasun yhtenäisyyttä. Hän myös vei kirjaston 

aivan alkuvaiheessa mukaan kansalliseen tieteellis-
ten kirjastojen tilastoon, jossa Ilmatieteen laitok-
sen kirjasto on ollut yhtäjaksoisesti mukana vuoden 
1968 tilastotiedoista alkaen.

Kirjastoon saatiin myös kirjastoapulaisen toimi. 
Hänen tehtävänään oli mm. saapuvien julkaisujen 
rekisteröinti ja mittaaminen. Kirjastoapulaisen teh-
täviin kuului myös kirjoittaa artikkelikortteja aika-
kauslehtien artikkeleista. Nämä monistettiin ja pan-
tiin kortistoon tiedonhakijoiden avuksi. Kirjastotyö 
sisälsi tuohon aikaan hyvin paljon rutiininomaista 
käsityötä. Kortit olivat sekä aakkosjärjestyksessä, 
että UDK:n (Universal Decimal Classifi cation) mu-
kaisessa aihejärjestyksessä.

Ensimmäisen kirjastonhoitajan kaudella vuosina 
1969–1973 luotiin monet hyvät kirjaston käytännöt. 
Mainittakoon, että kirjastonhoitajan ja kirjastoapulai-
sen yhteistyönä oli saatu julkaistua Tutkimusseloste -
sarjassa mm. bibliografi a meteorologian alan tiedon-
lähteistä. Tällaiseen alan perustyöhön ei enää toisen 
kirjastonhoitajan aikana tuntunut olevan resursseja, 
vaikka 1980 – luvulla kirjastoon saatiin kolmaskin 
henkilö. Annikki Kaivosoja oli aktiivinen myös yh-
distystoiminnassa, sillä hän toimi jonkin aikaa mm. 
Suomen tieteellisen kirjastoseuran sihteerinä. Hän 
kuului myös vastaperustetun laitoksen henkilöstöleh-
den Puhurin toimituskuntaan. Kaivosojan aikana kir-
jastosta tuli monenlaisen aktiivisen toiminnan keskus. 
Kuvaavaa on, että allekirjoittaneen ensi aikoina joku 
tuli kysymään kirjastosta käännösapua julkaisunsa 
englanninkielelle kääntämiseen.
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Ilmatieteen laitoksen kirjaston yleisnäkymä vuodelta 1987. Tällöin kirjasto sijaitsi 

Säätalon 4. kerroksessa. Kuvassa kirjastosihteeri Pirjo Martikainen.
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Sitä en voinut luvata, sillä minun kielitaitoni oli 
paljon kehnompi kuin englantilaista fi lologiaa pää-
aineenaan opiskelleen edeltäjäni. Kirjastonhoitajan 
viran toimenkuvaan kuului myös vastata laitoksen 
arkistosta.

KIRJASTOTOIMINNAN VAKIINTUMISEN AIKA

Vuoden 1974 alusta Annikki Kaivosoja lähti Hel-
singin yliopiston alaiseen Maatalouskirjastoon, ensin
johtajan sijaiseksi ja sitten vakinaiseksi johtajak-
si. Hänen tilalleen valittiin ensin sijaiseksi ja myö-
hemmin vakinaiseksi kirjastonhoitajaksi Ritva 
Hänninen. Allekirjoittaneen vahvimpana meriittinä 
sijaiseksi pääsemiseen lienee ollut, se että olin toi-
minut 1970 kaksi kuukautta kirjastoapulaisen äitiys-
loman sijaisena ja tunsin jonkin verran laitosta en-
nestään. Ilmeisesti en myöskään sijaisuuteni aikana 
pahemmin epäonnistunut, koska minut nimitettiin 
virkaan loppuvuodesta 1974. Ilmatieteen laitoksessa 
oli jo edeltäjäni aikana totuttu luottamaan humanis-
teihin, sillä kirjastonhoitajan pätevyyden omaavia 
luonnontieteilijöitä ei edelleenkään ollut tarjolla. 

En mielestäni alkuaikoina joutunut kokemaan 
minkäänlaista syrjintää, vaan minut otettiin asian-
tuntijaksi asiantuntijoiden joukkoon, niin humanis-
ti kuin olinkin. Tuntuu, että vasta nykyisen tulosjoh-
tamisen aikoina on työntekijöitä alettu arvostaa, ei 
ammattitaidon, vaan sen mukaan tuovatko he laitok-
seen ulkopuolista rahoitusta. Kirjastohan pelkässä 

rahassa laskien edustaa aina pakostakin vain meno-
erää. Meidän tuloksemme eivät taivu budjettien nu-
meroilla ilmaistaviksi. Itselleni sen sijaan luonnon-
tieteellinen laitos ja kirjasto kokoelmineen on ollut 
suuri seikkailu. Laitokseen ja sen kiinnostaviin toi-
minta-aloihin perehtyminen on tarjonnut haastetta 
aina näihin päiviin asti.

Ensimmäiset kymmenen vuotta olivat kirjas-
tossakin voimakkaan kasvun aikaa. Laitos sai uu-
sia tehtäviä ja uusia virkoja ja työsuhteita perustet-
tiin, joten myös kirjaston asiakkaiden määrä kas-
voi. Ilmatieteen laitoksen kirjasto on koko ajan ol-
lut avoin myös ulkopuolisille käyttäjille. Niinpä 
kun valtionhallinnon tehtäväkenttä laajeni 1970 - 
1980 - luvuilla, niin asiakasmäärä lisääntyi myös 
näistä syistä. 1980 -luvun lopulla ja 1990 -luvun 
alussa kirjastoon ohjautui myös monia tietopalve-
lupyyntöjä eri alojen yrityksiltä, jotka sittemmin 
ovat menneet joko ilmastopalveluun tai asiakas-
palveluun. 

 Myös julkaisujen hankintamäärärahat kehittyi-
vät niin, että kirjastoon pystyttiin hankkimaan jok-
seenkin kaikki laitoksen tutkimusalojen keskeiset 
lehdet, vaikka kirjojen hankintaan ei sitten paljon 
rahaa jäänyt. Kuitenkin tieteellisten aikakauslehti-
en hintojen nousu ylitti yleensä valtiovarainminis-
teriön infl aatioennusteen ja kirjastomääräraha laa-
hasi lehtien hintakehityksestä jäljessä. Joskus kir-
jastorahat loppuivat kesken vuoden, mutta hallin-
non rahoista yleensä saatiin lohkaistua lisää rahaa 
tosi tarpeeseen.
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ULKOISTA JA SISÄISTÄ YHTEISTYÖTÄ

Niukkoja hankintamäärärahoja koetettiin myös siten 
saada riittämään, että hankintoja koordinoitiin mm. 
Helsingin yliopiston meteorologian laitoksen kirjas-
ton ja Merentutkimuslaitoksen kirjaston kanssa. Jos 
joku näistä kirjastoista tilasi kalliin aikakauslehden, 
niin toiset lainasivat sitten sitä tai pyysivät kopioita.

Näinä vuosina Ilmatieteen laitoksen kirjas-
to myös vakiinnutti paikkansa osana Suomen tie-
teellistä kirjastoverkkoa. Kirjastojen kesken on ol-
lut jo sotien jälkeisestä niukkuuden ajasta lähtien 
voimakas yhteistoiminta. Se konkretisoitui kirjas-
toverkkoajatteluna. Sen eräs ilmenemis muoto oli 
kansal lisen keskuskirjastoverkon perustami nen. 
Näille keskuskirjastoille opetusminis te riö myön si 
erityistukea keskuskirjastotehtävien täyttämi seen. 
Geotieteiden alalle ei syntynyt virallista keskus-
kirjastoa, mutta eräät tutkimuslaitoskirjastot ku-
ten nykyisen Geologian tutkimuskeskuksen kir-
jasto ja Ilmatieteen laitoksen kirjasto toimivat to-
siasiallisesti alojensa keskuskirjastoina. Ne hyö-
dyttivät näin muiden laitosten ja yliopistojen tut-
kijoita ja opiskelijoita kaukopalvelun avulla. 
Vastavuoroisesti Ilmatieteen laitoksen tutkijat ja 
asiantuntijat saivat kirjallisuutta lainaksi tai kopioi-
ta muista kirjastoista kaukopalvelun kautta.

Kirjastonhoitaja osallistui myös Suomen tieteel-
lisen kirjastoseuran toimintaan ja oli kaksi kautta 
seuran hallituksessa erikoiskirjastojen edustajana. 
Kirjaston henkilökunta on ollut aktiivisesti muka-

na myös laitoksen henkilöstöjärjestöjen toiminnas-
sa. Kirjastonhoitaja sekä informaatikko ovat osallis-
tuneet Ilmatieteen laitoksen yhteistoimintakomitean 
työskentelyyn ja kirjastonhoitaja on ollut yhden kau-
den henkilöstön edustajana johtokunnassa ja johto-
ryhmässä.

 TIETOTEKNIIKAN ESIINMARSSI

Kirjasto sai ensimmäisen tietokoneensa joskus 
1980-luvun lopulla. Kone oli MikroMikko2, jon-
ka käyttöjärjestelmä oli MS-DOS. MikroMikkoon 
saatiin ensimmäinen printteri, kun oli laadittava lai-
toksen historiassa ensimmäinen arkistonmuodostus-
suunnitelma eli arkistosääntö. MikroMikolla pyö-
ritettiin myös laitoksen lehtien saapumisvalvontaa 
jonkin aikaa, ja sen avulla tallennettiin artikkeleita 
kansalliseen artikkelitietokantaan. Tätä teki kirjasto-
apulainen, kunnes järjestelmät muuttuivat ja laitok-
sen osallistuminen ei enää onnistunut.

1990 kirjastoon hankittiin ensimmäinen ns. in-
tegroitu kirjastojärjestelmä. Tämä tarkoitti sitä, että 
järjestelmän avulla oli tarkoitus hoitaa jokseenkin 
kaikki kirjastotoiminnot. Hankinnasta järjestettiin 
asianmukainen tarjouskilpailu, jonka tuloksena lai-
tokseen hankittiin noin 200 000 silloista markkaa 
maksanut Newlib – kirjastojärjestelmä.

Onnettomuudeksi Suomen kirjastomaailma en-
simmäisissä järjestelmähankkeissaan hajaantui niin, 
että vain korkeakoulujen kirjastot kulkivat yhtä jalkaa 
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Ilmatieteen laitoksen henkilökuntaa juomassa kahvia Maailman ilmatieteen 

päivänä 1997 kirjaston uusissa tiloissa.
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valiten VTLS:n (Virginia Technical Library Systems). 
Muut tieteelliset kirjastot hajaantuivat pahasti eri jär-
jestelmien käyttäjiksi. Newlibin käyttäjiä olivat lopul-
ta Suomessa vain Ilmatieteen laitoksen ja Tielaitoksen 
kirjastot. Näillä pienillä kirjastoilla ei ollut henkilö-
voimavaroja eikä rahaa järjestelmän kehittämiseen. 
Näin ollen se jäi jossain määrin torsoksi.

Kun Ilmatieteen laitoksen kirjasto vuonna 1997 
onnistui pääsemään Helsingin yliopiston kirjaston 
järjestelmään mukaan, ilmeni että Newlib - järjestel-
män tuki olisi joka tapauksessa loppunut. Silloinen 
järjestelmän vastuuhenkilö siirtyi nimittäin paperiko-
neiden ohjausjärjestelmien pariin. Tällä taholla oli il-
meisesti varakkaampia asiakkaita kuin kirjastoissa.

Vuonna 1997 kirjaston Newlibissä olleet kokoel-
matiedot konvertoitiin Helsingin yliopiston kirjasto-
jen Helka – tietokantaan. Tämä oli suuri asia, sillä 
Helkan osana Ilmatieteen laitoksen kirjaston kokoel-
matiedot ovat saaneet sellaisen näkyvyyden, että kor-
tistokaudella sellaisesta ei osattu edes uneksia. Myös 
luetteloinissa Helka säästää merkittävästi työtä. 

KIRJASTO LAITOKSEN ORGANISAATIOSSA

Kuten edellä mainittiin, perustettiin uusi kirjas ton-
hoitajan virka vuonna 1969 silloiseen hal linto toimis-
toon.  Siitä lähtien kirjasto on ollut osa Ilmatieteen 
hallinnollista toimintaa - vain yksiköiden nimet ovat 
vaihdelleet.

Organisaatiouudistuksessa 1985, jossa laitokseen 

tuotiin toimisto- ja jaosto- jako, perustettiin hallinto-
toimiston alaisuuteen Informaatiojaosto. Siihen kuu-
luivat sekä kirjasto että arkisto.

1990 -luvun alkupuolella kirjastossa oli jon-
kin aikaa neljä työntekijää: kirjastonhoitaja, in-
formaatikko, kirjastosihteeri ja toimistovirkailija. 
Informaatikon tehtäviin kuului mm. julkaisu- ja pai-
natusasioiden hoito sekä tiedonhaut ja tutkimusre-
kisteriasiat. Myös seuraavassa organisaatiouudistuk-
sessa 1995 kirjasto ja arkisto kuuluivat hallintoon – 
tällä kertaavat hallinnollisen yksikön alaisuuteen. 

1996 lähtien kirjaston toimistovirkailija siirtyi lai-
toksen viestintään. Tämän jälkeen kirjaston henkilö-
kunnan määrä on vakiintunut kolmeksi. Nämä ovat: 
kirjastonhoitaja Ritva Hänninen informaa tikko Esko 
Puheloinen ja kirjastosihteeri Pirjo Martikainen. 
Tämä kokoonpano onkin pysynyt pitkään laitoksen 
palveluksessa

Vuoden 2004 organiaatiouudistuksessa kirjasto 
ja henkilöstön kehittäminen yhdistettiin samaan ryh-
mään. Ryhmä kuuluu laitoksen hallintoon.

KIRJASTON KOHTALO VAAKALAUDALLA 

Jo 1980 -luvulta asti on Ilmatieteen laitos etsiskellyt 
uutta toimitalon paikkaa, sillä vuonna 1967 valmis-
tunut toimitalo oli jäänyt auttamattoman pieneksi. 
Lukuisten epäonnisten yritysten jälkeen alkoi näyttää 
mahdolliselta saada yhdessä Merentutkimuslaitoksen 
kanssa uusi toimitalo Helsingin yliopiston Kumpulan 
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kampusalueelta. Tähän liittyen pääjohtajat ja yliopiston johto laativat aiesopimuksen, jossa kaavailtiin tutkimus-
laitosten kirjastotoimintojen yhdistämistä Kumpulan tiedekirjastoon. Myös monia muita toimintoja on tutkiskeltu 
ns. synergiaetujen löytämiseksi.

Erilaiset yhdistämishankkeet ovat 2000 -luvulla yleistyneet, kun myös julkissektorilla on palvelujen tuotan-
nossa alettu etsiä tehokkuutta keskittämällä toimintoja mahdollisimman suuriin yksiköihin. Ilmiö on paralleeli 
esim. kaupan alalle tapahtuneelle keskittymiselle suuriin marketteihin ja yritysten fuusioille. Näissä hankkeis-
sa tehoa haetaan suuresta mittakaavasta ja asiakkaiden itsepalvelusta. Sikäli vertaus marketteihin ontuu, että 
pienet kirjastot eivät yleensä kilpaile keskenään kuten pienet kaupat tai yritykset. Kirjastot tekevät pikemmin-
kin yhteistyötä. 

Kirjasto jäi kolmeksi vuodeksi ajelehtimaan epävarmuuden tilaan. Kehitys pysähtyi, kun uutta kirjallisuutta 
ei kannattanut hankkia. Kokoelmia ei myöskään voinut alkaa karsia, kun ei tiedetty mitä ympäristöä varten oli-
si karsittu. Kirjaston henkilökunnalla ei ollut mitään selvyyttä siitäkään, jäisikö se Ilmatieteen laitokseen mah-
dollisesti muihin tehtäviin vai siirtyisikö se mahdollisesti Kumpulan tiedekirjastoon. Tämä oli ihmisten heit-
teillejättöä.

MIHIN KIRJASTOA VIELÄ TARVITAAN? HYBRIDIKIRJASTON AIKA

Kuitenkin myös epävarmuuden aikana 2001–2004 kirjastossa tapahtui kehitystä. Vähitellen laitoksen tutkijoi-
den käyttöön on saatu elektronista aineistoja. Niitä on voitu hankkia, kun ne eivät vaadi tiloja, mutta kylläkin 
työvoimaa linkkien ylläpitoon. Näin kirjastosta on tullut ilman sen suurempia strategioita ja linjauksia vähitel-
len hybridikirjasto. Hybridikirjastohan on sellainen kirjasto, jossa on ”toisaalta painettuja kirjoja ja lehtiä sekä 
toisaalta elektronisia tietoaineistoja”. Meillä on vielä runsain määrin painettuja aineistoja, mutta myös merkit-
tävästi elektronisia aineistoja. Kirjasto siis alkaa olla  hybridi, mutta nähtäväksi jää, ovatko myös asiakkaat ke-
hittyneet hybrideiksi.

 Nykyaikana mielipiteet kirjastojen tarpeellisuudesta jakaantuvat voimakkaasti erisuuntiin. Eri kirjaston 
käyttäjät kaipaavat myös hyvin erilaisia palveluja. Käyttäjäkyselyt ja asiakastutkimukset vahvistavat tämän. 
Toiset kaipaavat rauhallisia lukutiloja ja painettuja aineistoja kirjastoon, kun taas toiset etsivät mieluummin tie-
tonsa internetistä. Monet työssään paljon tietoa tarvitsevat kaipaavat lisää tiedonhaun opetusta. Jotkut taas arvi-
oivat, että Googlen hakukone ja omaehtoisesti internetistä löytyvät tiedot riittävät heille.
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LOPUKSI

Tätä kirjoitettaessa on varovainen toi veik kuus kir-
jas ton tulevaisuuden suhteen nosta mas sa päätään. 
Kirjas ton henkilökunta suunnittelee yhdessä Meren-
tutkimuslaitoksen kirjaston henkilökunnan ja sisus-
tusarkkitehdin kanssa molempien tutkimuslaitos-
ten vierekkäin olevia kirjastoja uuteen toimitaloon. 
Tilaa saamme huomattavasti nykyistä vähemmän, 
mutta onhan ainakin hyvä syy karsia kokoelmia ja 
siirtää niitä Varastokirjastoon. 

Kumpulassa kirjaston painopiste jo pienten tilo-
jen vuoksi siirtyy varmaan elektronisiin aineistohin. 
Nähtäväksi jää, miten paljon niihin on tulevaisuudes-
sa rahaa käytettävissä. Elektroniset aineistothan ovat 
yleensä kallimpia kuin painetut julkaisut, puhumat-
takaan vaihtona saaduista julkaisuista.Yhteistyötä 
on viritelty myös Kumpulan tiedekirjaston kanssa. 
Suomen tieteelliset kirjastot ovat toiminnassaan har-
rastaneet synergiaa paljon ennen kuin tämä muotisa-
na keskushallinnossa edes keksittiin. Tähyämme tu-
levaisuuteen ja uskomme, että edelleenkin maan kir-
jastokentässä löytyy tilaa pienelle tutkimuslaitoskir-
jastolle. 

KIRJALLISUUTTA JA MUITA LÄHTEITÄ

Ilmatieteen laitoksen arkistoaineistoa, kuten Ilmatieteellisen 
toimikunnan pöytäkirjoja ja diaariluettelo vuosilta 1967 
- 1969, 1974 sekä valokuvia.

Karhula, P., 2004. Sähköinen kujanjuoksu. Signum, 37:4, s. 3.

Myllys, H., 2000. Visio hybridin kirjaston henkiinjäämisstrategi
asta – Information for co-operation: creating the global 
library of the future. Signum, 30:7, s. 150-153.

Mäkinen, I., 1989. Puoli metriä mietintöjä: tieteellisten 
kirjastojen ja informaatiopalvelujen suunnittelun kehitys 
Suomessa toisen maailman sodan jälkeen. Tampereen 
yliopiston kirjastotieteen ja informatiikan laitoksen 
tutkimuksia. 31,  181 s.

Saarti, J. ja Ovaska, T., 2004. Aineistojen saatavuus 
tutkimuskohteena – mitä opiskelija, opettaja ja tutkija 
tarvitsee? Signum, 37:4, s. 20-25.

Seppinen, I., 1988. Ilmatieteen laitos 1838 - 1988. Ilmatieteen 
laitos, Helsinki, 290 s.
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Ilmatieteen laitoksen päärakennus 1841-1963. Kuva on 1960-luvun alusta. 

Rakennuksessa toimi aluksi Helsingin magneettinen observatorio. 

Kts. kuvaa sivulla 47. (Kuva: IL)



M

T O I M I TA L O N  S I J O I T U S V A I H T O E H T O J A

 Erkki Jatila ja Jouko Paananen

TAUSTAA

 
   onien vuosien sitkeän työn tuloksena Johan Jakob Nervander onnistui 1830-luvulla vakuuttamaan 
   päättäjät niin Helsingissä kuin Pietarissakin siitä, että Aleksanterin yliopiston yhteyteen Helsinkiin 
tuli perustaa Magneettinen observatorio. Keisari Nikolai I allekirjoitti observatorion peruskirjan maaliskuus-
sa 1838, jonka jälkeen käynnistettiin välittömästi työ sopivan tontin löytämiseksi observatoriolle kaupun-
gista. Vaihtoehtoina tarkasteltiin mm Ullanlinnanvuorta, jolla jo sijaitsi tähtitieteellinen observatorio sekä 
Katajanokan kallioita, joille sittemmin rakennettiin Uspenskin katedraali. Lopulta valinta kuitenkin päätyi 
kauempana kaupungin keskustasta sijaitsevaan Kaisaniemen puistoon Puutarha- ja Vuorikadun kulmaan, josta 
Helsingin kaupungin maistraatti osoitti joulukuussa 1838 noin 350 neliömetrin määräalan observatoriota var-
ten. Arkkitehti C.L.Engelin suunnittelema puurakennus valmistui kesällä 1841, joskin mittaustoiminta käyn-
nistyi vasta 1844. Onneksi rakennus oli riittävän suuri, jotta toiminta saattoi jatkua siellä 1960 alkupuolelle 
saakka eli lähes 120 vuotta. Tosin jo 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä vuokrattiin Vuorikatu 12:
sta keskikokoinen huoneisto laajentuneita toimintoja varten. Vuonna 1909 onnistuttiin hankkimaan silloiselle 
Meteorologiselle päälaitokselle lähes 10 hehtaarin määräala Fredriksbergin kruununtilasta Helsingin pohjois-
puolelta nykyisestä Pasilasta. Tänne rakennettiin nopeasti Ilmalan leija-asemana maailmanmainetta saavutta-
nut uudisrakennus, jossa kehitettiin ja toteutettiin ylemmän ilmakehän mittauksia. Siellä toimi myös laitoksen 
instrumentti- ja kojehuolto 1960-luvun puoliväliin saakka. 
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Toisen maailmansodan puhjetessa Ilmatieteellisen 
Keskuslaitoksen toimitilat Vuorikadulla olivat käy-
neet ahtaiksi ja puurakennus oli teknisesti huonossa 
kunnossa. Sodan jälkeen uudisrakentaminen oli mah-
dotonta, joten päätökset uudesta talosta tehtiin vasta 
1950-luvulla. Vihdoin 1966 valmistui alkuperäiselle 
tontille Kaisaniemeen 6-kerroksinen moderni toimi-
talo, jonne kaikki Ilmatieteen laitoksen Helsingissä 
olevat toiminnat voitiin keskittää. Tilaa oli aluksi 
riittävästi myös Vesihallituksen Hydrologian toimis-
ton sijoittumiseen samaan taloon parin vuosikymme-
nen ajaksi.    

HAJASIJOITTUMINEN ALKAA

Muutaman vuoden kuluttua uuteen toimitaloon siir-
tymisen jälkeen valtionhallinnossa käynnistettiin 
hanke joidenkin virastojen ja laitosten siirtämisek-
si pois pääkaupunkiseudulta. Ilmatieteen laitoksel-
le ehdotettiin siirtoa Jyväskylään, olihan sinne pe-
rustettu juuri uusi yliopisto, jossa oppiaineena oli 
myös meteorologiaa lähellä oleva fysiikka. Lisäksi 
Ilmavoimien esikunta oli siirtynyt Luonetjärvelle 
Jyväskylän pohjoispuolelle. Laitos vastusti kuiten-
kin keskuspaikkansa siirtoa Helsingistä perustellen 
tarvetta pitää laitos meteorologiaa opettavan yliopis-
ton läheisyydessä ja valtion keskushallinnon naapu-
ruudessa. Lisäksi laitos korosti voivansa laajentaa 
maakunnallista toimintaansa vastaperustetuissa alu-
eellisissa yksiköissään Tampereella, Kuopiossa ja 

Rovaniemellä. Näitä argumentteja käytettiin sitten 
aina viime vuosiin saakka erilaisten työ ryhmien ja 
komiteoiden suunnitellessa jatkuvasti laitoksen siir-
toa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Ilmanlaadun seuranta ja tutkimus asutuskeskus-
ten ulkopuolella siirrettiin Työterveyslaitokselta 
Ilmatieteen laitokseen vuonna 1975. Tehtävä edel-
lytti kemianlaboratorion perustamista ilmanäyttei-
den analysoimiseksi. Tällainen rakennettiin ole-
massa olevaan teollisuusrakennukseen Pulttitielle 
Roihuvuoreen Itä-Helsingissä. 1980-luvulla labora-
torio siirrettiin Sahaajankadulle Herttoniemeen, jon-
ne keskitettiin ilmanlaadun tutkimus kokonaisuu-
dessaan. Näinä vuosina myös geofysiikan tutkimus, 
jonka yhteyteen perustettu avaruustutkimusta teke-
vä yksikkö kasvoi kasvamistaan, joutui siirtymään 
tilanpuutteen vuoksi keskustassa päärakennuksesta 
naapurikiinteistöihin. Hajasijoittuminen Helsingin 
sisällä oli alkanut. 

TAVOITTEENA UUSI TOIMITALO

Ilmatieteen laitoksen toiminnan kannalta kahden 
tärkeän osaston siirtyminen pois keskusyk si köstä 
1980-luvul la sel västi heikensi osastojen välistä yh-
teistyötä. Näin menetettiin synergiaedut moniksi 
vuosiksi ja laitoksessa alettiin tehdä päällekkäis-
työtä. Muuttaneilla osastoilla saattoi olla jopa ha-
lua toimia itsenäisesti omaa profi iliaan korostaen. 
Koko laitoksen kannalta tilanne aiheutti ylimääräi-
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Vakuutusyhtiö KANSA:n toimitalosta (Hämeentie 33) vapautuneita tiloja suunniteltiin Ilmatieteen 

laitoksen käyttöön 1990-luvun puolivälissä. Rakennuksen katolla sijaitsi 1960-luvulta 1980-luvulle 

sääliikennevalotorni, joka kolmella valolla näytti lähituntien säätilan selkeästä sateiseen. KANSA-

talon oikealla puolella olevassa rakennuksessa Hämeentiellä (ei näy kuvassa) oli Ilmatieteen 

laitoksen tiloja 1960-luvulla (kuva on vuodelta 1966). Kuva: B. Möller/Helsingin kaupunginmuseo
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Ilmatieteen laitoksen päärakennus (Säätalo) 1966–2005 

Kaisaniemen puiston laidalla Vuorikadun ja Puutarhakadun 

kulmassa. Kuva: IL

siä kuluja eikä ilmakehän tutki-
musta talon eri osissa voitu pitää 
parhaalla mahdollisella tavalla or-
ganisoituna. Myös kojehuolto oli 
käytännös sä hajautunut kolmeen 
eri yksikköön.

Laitoksen oma ministeriö, Lii-
ken neminis teriö, ym märsi tilan-
teen, ja sal li laitoksen käyn nistää 
tunnustelut uuden toimi tilan 
löytämi seksi. Valtio varain minis-
te riö kin oli peri aat tees sa suo pea, 
mutta edellytti siir tymistä Kehä 
3:n ulko puolel le varsinkin, jos 
halutaan saada uusi toimi talo. 
Vaihtoehtoina esillä olivat voimak-
kaimmin Tik kuri lan alue ja Kera-
va. Laitoksen toimin nan kannal ta 
oli kuitenkin tärkeää, että yhtey-
det sekä valtion keskushallintoon 
että varsinkin Helsingin yliopis-
toon olivat mahdol lisimman
hyvät. Lai tos han käyt ti run saasti 
opis kelija työ voimaa ja mo net 
laitok sen tut ki jat toi mivat opet ta-
jina yliopistolla. 

Yliopiston mate maat tis-luon-
non tieteellisten toimintojen alkaes-
sa keskittyä uudelle Kum pulan 
kam pukselle oli luonnollista, että
myös Ilma tieteen lai tos pyr ki
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ten oli ylin kyllin saatavilla. Kaupan päälle olisi saa-
tu loistavat maisemat linturikkaalle Vanhan kaupun-
gin lahdelle. Nämä ja monet muutkin vanhaan ra-
kennukseen perustuvat vaihtoehdot eivät kuitenkaan 
tarjonneet laitokselle sellaisia etuja, jotka olisivat 
voittaneet 10 vuotta aiemmin syntyneen toiveen saa-
da uusi toimitalo Kumpulan kampusalueelle yliopis-
ton välittömään läheisyyteen.

Väliaikaisratkaisuna saatiin lisätilaa keskustassa 
hydrologien poismuuton johdosta Säätalosta. Hert-
toniemessä ilmanlaatuosaston viereiset Inspectan 
hallussa olevien tilojen vapauduttua voitiin sinne si-
joittaa Vuorikadulta laitoksen kojehuolto sekä ha-
vaintotoiminnan ohjaus ja valvonta. Näin järjestel-
len vältettiin enempi hajasijoittuminen.

TOIVE TOTEUTUU

Lama alkoi Suomessa hellittää 1990-luvun puoli-
välin jälkeen, ja oli mahdollista käynnistää uudel-
leen keskustelut uudesta toimitalosta Kum pu laan 
sijoitettuna. Yliopisto kannatti ajatusta edel leen 
voi mak kaasti ja oli valmis näkemään tutkimus-
laitoksen sijoit tumisen välittömästi Physicumin ja 
Exactumin eteläpuolelle alueen korkeimmalle koh-
dalle. Helsingin kaupunki hoiti tarvittavat kaava-
muutokset ajallaan. Liikenne- ja viestintäministeriö 
oli myös edelleen asialle periaatteessa suosiollinen 
edellyttäen kuitenkin, että Merentutkimuslaitos saa 
kipeästi tarvitsemansa uudet tilat samasta rakennuk-

pää semään samal le alu eelle. Kes kus telut yli o pis-
ton kans  sa olivat alus ta al kaen myön tei siä, koska 
siel läkin hyvin ym märret tiin välit tö män yhteistyön 
arvo ylio piston ja sen toimintaa lähellä olevan tut-
kimuslaitoksen kes ken. Myös Helsingin kaupun-
ki oli asian taka na luvaten apunsa kaavoitukselli-
sissa asioissa. Ra ken nushallituskin lämpeni asial-
le siinä määrin, että uu den toimitalon ensimmäinen 
luonnoskin valmistui sijoitettuna silloin Kumpulan 
kampus alueelle Kustaa Vaasan tiehen rajoittuval-
le tontille. 

Siirryttäessä 1990-luvulle taloudellinen tilanne 
Suomessa huononi kuitenkin siinä määrin, että val-
tio ei pääkaupunkiseudulla uudisrakentamista suosi-
nut. Ilmatieteen laitos alkoi etsiä kodikseen tyhjil-
leen jääneitä joko uusia tai käytössä olleita kiinteis-
töjä. Liike-elämähän oli silloin suurissa vaikeuksis-
sa ja tilaa oli saatavissa vuokralle lähes mistä kau-
punginosasta tahansa. Pitäjänmäellä Valimotiellä 
oli valmistumassa onnistuneesti mäen päälle sijoi-
tettu toimistorakennus. Pasilassa kaupungin vesi-
laitos oli muuttamassa pois Ilmalan mäellä sijaise-
vista vesitornin yhteyteen rakennetuista tiloistaan, 
ja Ilmatieteen laitos olisi voinut siirtyä lähes sille 
paikalle, jolle Ilmalan leija-asema oli rakennettu lä-
hes 100 vuotta aiemmin. Sörnäisissä Hämeentiellä 
oli vuokrattavissa Kansa-yhtiön toimitalo, jonka ka-
tolla oli pitkään 1960–1980-luvuilla keltaista ja vih-
reää näyttävä säätorni. Kumpulan lähellä Arabiassa 
oli Hackmanin teollisuustoiminta lopetettu, ja halli-
tilaa toimisto- ja laboratoriotiloiksi muuttamista var-
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sesta. Tältä pohjalta uudisrakennushanke sisällytettiin molempien tutkimuslaitosten keskipitkänajan toiminta- 
ja taloussuunnitelmiin, jotka myös valtiovarainministeriö hyväksyi.

Rakennushankkeen toteuttajana Senaatti-kiinteistöt toimi ansiokkaasti valtion kannalta sopivan rahoitus-
menetelmän löytämiseksi, jonka jälkeen keväällä 2002 Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos saivat mi-
nisteriöltään valtuudet allekirjoittaa pitkäaikainen vuokrasitoumus toivetontille rakennettavasta toimitalosta. 
Laitoston puolesta sopimuksen allekirjoittivat ylijohtaja Pentti Mälkki Merentutkimuslaitoksesta ja pääjohta-
ja Erkki Jatila Ilmatieteen laitoksesta. Koska laitokset olivat määritelleet tilatarpeensa jo aiemmin, rakennuk-
sen suunnittelu saattoi käynnistyä välittömästi. Kierros oli umpeutunut ja pari vuosikymmentä eläneen toi-
veen toteutuminen alkoi konkretisoitua. Yliopiston osana Helsingin keskustaan alunperin rakennettu magneet-
tis-meteorologinen observatorio oli pääsemässä Ilmatieteen laitokseksi muuttuneena takaisin sille itselleen lä-
heisimmän yliopistokampuksen välittömään läheisyyteen, suorastaan sen sisälle. Lisäetuna on luonnollisesti 
Merentutkimuslaitoksen sijoittuminen samaan rakennukseen. Erinomaiset yhteistyön mahdollisuudet sekä si-
sartutkimuslaitoksen että läheisimmän yliopistokokonaisuuden kanssa oli luotu. Nykyisen ja tulevien sukupol-
vien tehtävänä on osoittaa, että tämä mahdollisuus hyödynnetään.



M Ä Ä R Ä N P Ä Ä  DY N A M I C U M

Tuija Vuorinen

   lmatieteen laitoksen muutto Kumpulaan on viestinnän näkökulmasta kuin hurrikaani tai suomalaisille 
   tutumpi  trombi, jossa pyörteen vauhti kiihtyy koko ajan. Pyörteen mukaan kiertyy koko ajan enemmän ja 
enemmän asioita ja tekijöitä. Eikä vauhti lopu muuttopäiväänkään.

Muutama vuosi sitten tiedotettavaa uudesta toimitalosta oli vain harvoin. Alustavia päätöksiä Ilmatieteen 
laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen yhteisestä toimitalosta tehtiin harvakseltaan. Taustatyötä toimitalo-
hankkeessa tehtiin silti aktiivisesti monilla tahoilla. Samaan aikaan huhuja ja epäilyksiä tulevasta muutok-
sesta liikkui tietysti jo henkilöstön keskuudessa. 

Vielä keväällä 2003, talon suunnittelukilpailun aikana, henkilöstölle ei voitu kertoa hankkeen yksityiskoh-
tia, koska kilpailuehdotusten käsittely oli luottamuksellista. Epävarmuudet alkoivat hälventyä, kun laitokset al-
lekirjoittivat vuokrasopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa ja arkkitehtikilpailun voittajaksi valittiin Timo 
Vormalan ja Erkki Karosen Atrium-niminen ehdotus. Talon toteuttajaksi valittiin YIT Rakennus Oy. Samoihin 
aikoihin myös toimitalon rahoituksesta tehtiin päätökset. 

Toimitalon suunnittelun alkaessa viestinnänkin vauhti lähti kiihtymään. Toimitalon rakennustyöt pääsivät 
käyntiin syyskuussa 2003 ja vauhdittivat viestintää entisestään.

I
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KÄYTTÄJÄT MUKANA SUUNNITTELUSSA

Ilmatieteen laitoksen toimitalo eli Säätalo on val-
mistunut Kaisa niemeen 1960-luvun puolivälissä. 
Useim mille Ilma tieteen laitoksen työntekijöille ra-
kennus- ja muuttohanke on ensimmäinen laatuaan. 
Kumpula-hanke on siis työntekijöille myös merkit-
tävä oppimisprosessi. Onneksi muutossa mukana 
on myös alan tiukkoja ammattilaisia: arkkitehtejä, 
suunnittelijoita ja rakentajia.

Koska uusi toimitalo tehdään nimenomaan Ilma-
tieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen käyt töön, 
työntekijät ovat alusta lähtien päässeet mukaan talon 
suunnitteluun erilaisten suunnittelu- ja projektiryhmi-
en kautta. Kumpula-hankkeen tiedottamisessa pro-
jektiryhmien jäsenet ovat olleet tärkeässä asemassa. 
Heidän tehtävänään on ollut, paitsi tuoda omien yksi-
köidensä tarpeita ja toiveita suunnittelijoiden tietoon, 
myös levittää Kumpula-tietoa yksiköissään. 

Suunnittelu- ja valmistelutyötä on tehty todel-
la paljon jo vuosien ajan. Kun toimitalon tekniset 
ratkaisut ja yksityiskohdat on välttämättä hoidetta-
va, jää asioiden viestimiseen joskus vain vähän tai 
ei ollenkaan aikaa. Tiedonvälitys suunnitteluryhmi-
en kautta ei ole ollut järjestelmällistä eikä tasapuo-
lista. Jotkut ovat saaneet enemmän tietoa kuin toiset. 
Tietoa on ehkä saanut vasta, jos on osannut kysyä oi-
kealta ihmiseltä.

Viestinnän suurin haaste onkin ollut se, että kaik-
ki talon käyttäjät kokisivat saavansa riittävästi tietoa 
suunnittelun etenemisestä. Kun suunnitelmat olivat 
keskeneräisiä ja epävarmoja, niistä ei välttämättä ha-

luttu kertoa laajemmin. Tällöin kuitenkin huhut läh-
tevät väistämättä liikkeelle. Mielikuvituksellisia pu-
heita välttääkseen viestintä on pyrkinyt kertomaan 
talon tuleville käyttäjille myös keskeneräisistä asi-
oista. Hankkeen edetessä talon tulevat käyttäjät on 
voitu huomioida entistä paremmin. 

MUUTOSVASTARINNAN VAIHEITA JA AIHEITA

Muutto uuteen työympäristöön ja uuteen toimi-
ta loon on suuri muutos kaikille työntekijöille.
Myönteisimmin muuttoon ovat suhtautuneet Ilma 
tieteen laitoksen Herttoniemen yksikön ja Meren-
tutkimuslaitoksen työntekijät. Kaikki Helsingin ydin 
keskustassa, Kaisaniemessä, työskentelevät Ilma-
tieteen laitoksen työntekijät eivät ole olleet innostu-
neet muutosta syrjäiseltä vaikuttavaan Kumpulaan. 

Muutosvastarinta on ilmennyt epäluuloina sekä 
itse rakennusta että erityisesti liikenneyhteyksiä ja 
parkkipaikkoja kohtaan. Myös talon lasiseinät, ker-
rossiltojen kaiteet, lasikatto ja ilmastointi herättivät 
epäluuloa muuttajissa. Omien työtilojen lasiseinien 
avonaisuus on myös herättänyt keskustelua.

Kaisaniemen sijainti on tietysti mainio. Parempia 
liikenneyhteyksiä on vaikeata kuvitella. Vaikka 
Kumpulaan ei metrolla ja junalla suoraan pääse, rai-
tovaunu- ja bussiyhteydet ovat hyvät. Monille poh-
joisesta ja idästä Kumpulaan tuleville työmatka var-
masti lyhenee ja nopeutuu kun ruuhkaiseen keskus-
taan ei tarvitse enää tulla. Vaikutukset työmatkoihin 
ovat siis monenlaisia: ne, jotka hyötyvät, eivät sano 
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Toimitalon nimikilpailun tulosta saapui 

kuulemaan Kumpulaan noin 200 kävijää 

Ilmatieteen laitoksesta ja Merentutkimus-

laitok sesta. Dynamicum-nimen julkistuksen 

jälkeen tulevat käyttäjät pääsivät myös 

tutustumiskierrokselle taloon. 

(Kuva: Riku Lumiaro/Merentutkimuslaitos)

mitään. Ne, joiden matka pitenee, ovat tietysti pa-
hoillaan ja lausuvat mielipiteensä ääneen. 

Kun Kumpulassa työskentelevien määrä kas-
vaa, täytyy myös alueen joukkoliikenteen vähitel-
len kehittyä nykyisestä. Ilma tieteen laitos ja Meren-
tutkimus laitos ovat aktiivisesti olleet vaikuttamas-
sa muun muassa YTV:n Tiede linja-hankkeessa, jos-
sa pyritään järjestämään poikittaisliikenne eri tutki-
muskeskusten välillä Otaniemestä Viikkiin saakka. 
Erityisesti Tiedelinjan osuus Pasilasta Kumpulaan 
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Uuden toimitalon 

nimikilpailuun tuli 

yli 220 eri ehdotusta. 

Kilpailun tulos, 

Dynamicum, julkistettiin 

henkilöstötilaisuudessa 

Kumpulassa 

lokakuussa 2004. 

Kuva: Eija Vallinheimo/

Ilmatieteen laitos

olisi monille laitosten työntekijöille hyödyllinen. Muitakin joukkoliiken-
teen vaihtoehtoja selvitellään jatkuvasti. 

YHTEINEN VERKKOPALVELU HENKILÖSTÖLLE 

Syksyllä 2002 Kumpula-hankkeen tiedotusta varten rakennettiin oma si-
säinen verkkopalvelu Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen 
henkilöstölle. Yhteisellä verkkosivustolla varmistettiin se, että tietoa hank-
keesta saadaan jaettua tasapuolisesti ja nopeasti kummankin laitoksen hen-
kilökunnalle. 

Kumpula-sivujen kautta välitetään ajankohtaisia uutisia, verkkokame-
ran kuvaa työmaalta, pohjapiirrustuksia ja valokuvia. Verkkopalveluun 
on tallennettu kaikki hankkeen suunnittelun ja rakennustyön päävaiheet. 
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Rakennustyön käynnistyttyä tietoa on voitu tarjota en-
tistä enemmän. Muuton lähestyessä myös verkkosivu-
jen käyttömäärät ovat kasvaneet.

Kumpula-sivujen kautta on voinut myös lähet-
tää palautetta ja kysymyksiä hankkeen vetäjille.  
Palautteeseen on vastattu yleensä suoraan Kum pula-
sivuilla. Koska tietoja on pitänyt tarkistaa ennen jul-
kaisua monelta taholta, vastausajat ovat välillä ve-
nyneet pitkiksi. Lieneekö tässä syy palautemahdol-
lisuuden vähäiseen käyttöön? Toinen mahdollisuus 
on, että vastaus on saatu ilman välikäsiä projektiryh-
män jäseniltä.

VERKKOPALVELUN LISÄKSI 
TIEDOTUSTILAISUUKSIA

Henkilöstölle on Kumpula-muuttoon liittyen järjes-
tetty myös tiedotustilaisuuksia. Ensimmäinen jär-
jestettiin Kumpulassa kesäkuussa 2003 kun arkki-
tehtikilpailun voittaja oli valittu. Tällöin Kum pulaan 
asti saapui reilut 50 Ilmatieteen laitoksen ja Meren-
tutkimuslaitoksen työntekijää tutustumaan alustaviin 
rakennussuunnitelmiin ja talon tulevaan tonttiin. 

Toinen tilaisuus järjestettiin Ilmatieteen laitoksen 
henkilöstölle huhtikuussa 2004, kun suunnitelmat 
olivat edenneet niin pitkälle, että henkilöstö oli saa-
tu ensimmäistä kertaa jaoteltua eri kerroksiin ja työ-
tiloihin. Tässä vaiheessa tulevista työtiloistaan kiin-
nostuneita kuulijoita oli paikalla noin sata.

NIMIKILPAILU INNOSTI HENKILÖSTÖÄ 
JA NAAPUREITA

Atrium oli arkkitehtien antama nimi toimitalosuunni-
telmalle. Talon tuleville käyttäjille haluttiin kuitenkin 
antaa mahdollisuus nimetä tuleva toimitalonsa itse. 
Keväällä 2004 käynnistettiin kaikille avoin nimikil-
pailu, jonka palkinnoksi luvattiin käyttöönotet tavan 
nimen keksi jälle huomattava rahapalkinto. Syksyyn 
mennessä eri nimiehdotuksia tuli yhteensä 226 kappa-
letta. Ehdotuksia tuli paitsi taloon muut tavien laitoksi-
en työn tekijöiltä, myös tulevilta yli opisto naapureilta.

Ehdotuksissa oli mukana paljon um-päätteisiä, 
muita kampusalueen rakennuksia muistuttavia eh-
dotuksia: Advectum, Aeromaricum, Aquarium, 
Ilmarecum, Meteomarum, Tempestum jne. Uuden 
talon nimeksi ehdotettiin myös reilusti suomalai-
sia nimiä, kuten Arvola, Tuulia, Horisontti, Ilmala, 
Ilmari ja Ilmatar. Laitosten tutkimusaiheisiin liitty-
viä nimiä, kuten Aurinkotuuli, Merivirta, Merituuli, 
Trombi ja Usva, löytyi myös paljon ehdotusten jou-
kosta. Myös kaksi keskeistä tiedemiestä pääsi mu-
kaan nimikisaan: Johan Jakob Nervander muodossa 
Nervanderia ja Erik Palmén muodossa Palménium. 
Hiven huumoria oli mukana ainakin seuraavis-
sa nimiehdotuksissa: Kumpiainen, Huvikumpu, 
Taalaslandia, Terrestricum, Terrarium, Feng Shui, 
Solarium ja Spiritusfortus.

Nimiraadin tulos julkistettiin henkilöstötilaisuu-
dessa toimitalon työmaalla lokakuussa 2004. Tässä 
vaiheessa talo oli jo harjakorkeudessa. Nimikilpailun 
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raati kiinnitti nimen valinnassa huomiota Kumpulassa jo olevaan nimistöön, nimen kotimaiseen ja kansainvä-
liseen käyttökelpoisuuteen sekä nimen synnyttämiin mielikuviin. Kilpailun loppusuoralle nousi näillä kritee-
reillä viisi nimeä: Palménium/ Palménicum, Dynamicum, Atmosmarecum, Celsium, Merituuli ja Coriolos/
Coriolum. Erilaisten selvitysten jälkeen raati valitsi voittajaksi nimen Dynamicum. Nimi kuvaa molempien 
tutkimuslaitosten tutkimuskohteiden eli ilman ja veden dynaamisuutta. Samalla dynaamisesta nimestä syntyy 
mielleyhtymä myös laitosten toimintatapaan. 

UUSI KULTTUURI UUDESSA TALOSSA

Avoimuus ja mahdollisuudet vuorovaikutukseen olivat jo toimitaloratkaisun valinnassa kantavia ideoita. 
Arkkitehtikilpailun voittaneessa ratkaisussa ihmiset kulkevat talon eri puolia yhdistävillä kerrosilloilla ja avoi-
messa atriumtilassa kaikkien nähtävillä. Samoin taukotilat ovat avoimia ja sijaitsevat talon keskellä. Myös run-
sas lasiseinien käyttö edistää läpinäkyvyyttä ja yhteisyyden tunnetta. Mahdollisuudet avoimuuteen ja yhteis-
työhön ovat siis ainakin talon arkkitehtuurin osalta olemassa. 

Tähän saakka Ilmatieteen laitoksen pääkaupunkiseudun työntekijät ovat olleet hajaantuneena moneen osoit-
teeseen Kaisaniemessä ja Herttoniemessä. Kumpulassa lähes kaikki Ilmatieteen laitoksen työntekijät ovat sa-
man katon alla. Yhteinen talo helpottaa jo sinänsä laitoksen eri yksiköiden välistä yhteistyötä. Viestinnän kan-
nalta muutto yhteisen katon alle on siis erittäin tervetullut. Uusi toimitalo tulee vähentämään matkustamistar-
vetta eri yksiköiden välillä ja helpottaa varsinkin henkilökohtaista kanssakäymistä. Tiiviissä Kumpulassa mei-
dän täytyy silti muistaa alueyksiköitämme, jotka säilyvät edelleen Tampereella, Kuopiossa, Rovaniemellä ja 
Sodankylässä.

Kuinka paljon talon rakenne ja yhteinen osoite tulevat vaikuttamaan työntekijöiden toimintaan ja koko lai-
toksen työkulttuuriin? Sen näemme ja koemme vasta muuton jälkeen. Odotukset ovat tällä hetkellä korkealla. 

Tuleva sijaintimme Helsingin yliopiston kampuksella tulee varmasti vahvistamaan yhteistyötämme yliopis-
tomaailman kanssa. Ilmatieteen laitos lähestyy myös esimerkiksi tulevia työntekijöitään muuton myötä, sillä 
Kumpulan kampuksella kouluttautuvat kaikki Suomen meteorologit. Myös monet tutkijat tulevat Ilmatieteen 
laitokseen töihin yliopiston luonnontieteellisestä tiedekunnasta. 

Ilmatieteen laitoksessa työskenteleville tutkijoille yliopiston läheisyys tuo myös lisäarvoa. Lähellä ovat 
sekä yliopiston professorit että mittava kirjasto. Uusi sijaintimme lisää varmasti myös viestinnällistä yhteistyö-
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tämme yliopiston kanssa. Suunnitelmissa on järjestää luentosarjoja ja muita yleisölle avoimia tilaisuuksia yh-
teistyössä yliopiston kanssa. Kumpulan kampuksen elävöittäminen on yhteinen etumme.

VIESTINNÄN TAVOITTEITA

Koko Kumpula-hankkeen ajan viestinnän työn johtoajatuksena on ollut vähentää työntekijöiden epätie-
toisuutta ja muutosvastarintaa Kumpulaan muuton suhteen. Talon suunnittelun käynnistyttyä viestintä on 
pyrkinyt toimimaan välittäjänä talon suunnittelijoiden ja henkilöstön välillä. Viestinnän edustajat ovat ol-
leet aktiivisesti mukana erilaisissa suunnitteluryhmissä ja tuoneet esiin viestinnällisiä tarpeita ja toiveita. 
Rakennuksen valmistumisen lähestyessä olemme pyrkineet konkretisoimaan taloa sen tuleville käyttäjille 
sekä verkkopalvelun kautta että erilaisissa tilaisuuksissa. Myös henkilöstölehdessämme, Puhurissa, muuttoa 
on käsitelty monipuolisesti.

Muuton lähestyessä viestinnällä tulee olemaan tärkeä tehtävä muuton sujuvuuden varmistamisessa, henki-
löstön kotiutumisessa sekä työn ja palveluiden mahdollisimman häiriöttömässä jatkumisessa. Entistä läheisem-
pien kumppanien eli Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen ja erityisesti Merentutkimuslaitoksen kanssa 
etsitään jatkuvasti uusia yhteistyötapoja.

Koko Ilmatieteen laitokselle uusi, upea talo tuo julkisuutta. Edustavat tilat antavat uudenlaisia mahdolli-
suuksia profi ilin kohentamiseen. Ilmatieteen laitos on tunnettu sääennusteista, mutta laitoksessa tehtävää kor-
keatasoista tutkimustyötä ei välttämättä tunneta. Uusissa tiloissa käytössämme tulee olemaan nykyistä huomat-
tavasti paremmat seminaari- ja kokoustilat, joissa on mahdollisuus järjestää suuriakin tilaisuuksia.

PYÖRTEEN VAUHTI KIIHTYY

Tätä kirjoittaessani Kumpulaan muuttoon on aikaa vajaa vuosi. Odotettavissa on, että tuleva, muuttoa edeltävä 
vuosi tulee olemaan vielä paljon edellisiä vilkkaampi. Muuton jälkimainingeissakin riittää tekemistä: järjes-
tämme työntekijöille ja sidosryhmille talon avajaiset, perehdytystilaisuuksia, tupaantuliaisia ja vierailuja.

Kaikkia uuden talon antamia uusia mahdollisuuksia ja uusia tietotarpeita emme ehkä huomaakaan ennen 
muuttoa Kumpulaan. Luvassa on kuitenkin varmasti uusia tuulia.
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Havainnepiirros Dynamicumin 

eteläkulmasta Ernst Lindelöfi n 

kadulta katsottuna.



K

AT R I U M I S TA  DY N A M I C U M I K S I

Marjatta Erwe ja Erkki Karonen

KUMPULAN KAMPUSALUE

   umpulan mäen asemakaavoituksen pohjana on ollut rakennushallituksen 1980-luvulla teettämä 
   maankäytön yleissuunnitelma. Yleissuunnitelman ja sen pohjalta laaditun asemakaavan hyväksymisen 
yhteydessä todettiin, että yliopistoalueelle ei voida laatia sellaista lähiympäristön arkkitehtonisia ominaisuuksia 
määrittelevää, koko aluetta koskevaa suunnitteluasiakirjaa, joka olisi tarkoituksenmukainen hyvän ympäristön 
edellytyksiä antava ohjausväline kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Siksi pyrittiin pikemminkin määrittelemään 
ympäristön suunnittelun prosessi. Tämän mukaan kunkin rakennushankkeen edellyttämä korttelikokonaisuus 
lähiympäristöineen suunnitellaan yleispiirteisen asemakaavan ja yliopistoalueen kussakin rakennusvaiheessa 
tarkistettavan maankäyttösuunnitelman puitteissa yhteistyönä kaupungin ja valtion kesken. Prosessin tulok-
sena asemakaavaa on muutettu kunkin rakennusvaiheen edellyttämässä laajuudessa. Näin meneteltiin myös 
Dynamicumin, Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen yhteisen toimitilarakennuksen kohdalla.

Jo ennen yliopistoalueen asemakaavan laatimista Kumpulan mäelle aivan Dynamicumin naapuriin oli raken-
nettu vuonna 1982 valmistunut kiihdytinlaboratorio. Yliopistoalueen toisen rakennusvaiheen, kemian laitoksen 
suunnittelusta järjestetyn arkkitehtuurikutsukilpailun perustalta muutettiin kyseessä olevien kortteleiden asema-
kaavaa vuonna 1991. Tämän suunnitelman mukaisesti on rakennettu vuonna 1995 valmistunut kemian laitos.
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Dynamicum on osa alueen kolmatta rakennus-
vaihetta, jonka pohjalta on laadittu asemakaava-
muutos vuonna 1999. Tämän mukaisesti on raken-
nettu vuonna 2001 valmistunut fysiikan laitosra-
kennus ja vuonna 2004 valmistunut matematiikan 
laitosrakennus.

Suunnittelu-, rahoitus- ja toteutuskilpailun tu-
loksena syntynyt Ilmatieteen laitoksen ja Meren-
tutkimuslaitoksen yhteinen toimitilarakennus edel-
lytti sekin asemakaavamuutoksen, joka vahvistet-
tiin keväällä 2003.

Alueelle tullaan Dynamicumin valmistuttua to-
teuttamaan rakennuksen länsipuolelle Nylanderin 
puisto sekä Pietari Kalmin kadun jatko joukkolii-
kennekatuna.

Dynamicum täydentää arkkitehtonisin keinoin 
Kumpulan kampusaluetta rajoittuen kahdelta sivul-
taan aluetta ympäröivään puistoalueeseen. Alueen 
puusto on nykyisellään hoitamatonta täysikasvuis-
ta luonnonmetsää, johon voimakas, kuluttava käyttö 
on jättänyt jälkensä. Ympäristöä on tarkoitus kehit-
tää enemmän hoidetun metsäluonnon suuntaan.

DYNAMICUM OSANA KAMPUSTA

Kumpulan mäelle on muodostunut kaksi erilais-
ta arkkitehtuurikokonaisuutta – toisaalta Kemian 
lai tos ja toisaalta Fysiikaalisten tieteiden ja Mate-
matiikan laitos kirjastoineen. Ilmatieteen laitoksen 
ja Merentutkimuslaitoksen rakennus tukee ominai-

suuksiltaan jo tehtyjä ratkaisuja, mutta muodostaa 
silti riittävän omaleimaisen Kumpulan mäen raken-
tamisen kolmannen jakson.

Elinkaariajattelu ja energiatalous ovat raken-
nuksen ulkoisen olemuksen lähtökohtia. Mahdol-
lisimman yksinkertainen ja kompakti rakennus-
massa muodostaa päätteen yliopistoalueelta tule-
valle ”napanuoralle”, jonka päätteeseen sijoittuu 
Erik Palménin aukio ja rakennuksen sisäänkäyn-
ti. Tämän rakennuksen korkuisen kiviaineisen ar-
kadin luonne on vertikaalinen vastaten matema-
tiikan ja fysiikan laitosten arkkitehtoniseen haas-
teeseen. Päätyjen kivipinnat parvekkeineen ja ka-
toksineen ovat saman aiheen vähäisempiä heijas-
tumia. Näitä kaupunkikuvaa määrittäviä korosteita 
yhdistävät sivujen neutraalit ”curtain wall”-jaksot, 
kevyinä ja heijastavina. Tiiviistä perusratkaisusta 
huolimatta rakennus alittaa asemakaavan salliman 
maksimikorkeuden.

Pysäköintialue on erotettu katuympäristöstä ho-
risonttaalisella muuriaiheella, jolloin rakennuksen 
vaikutuspiiri jatkuu koko Ernst Lindelöfi n kadun 
varrelle. Teknillinen piha-alue rajataan puistoaluees-
ta graniittipintaisella muurilla.

Rakennus on laajennettavissa Ernst Lindelöfi n 
ka dun suunteisesti sekä luoteeseen että lounaa-
seen. Ensisijainen laajenemissuunta on luoteinen. 
Laajennus kiertyisi U-muotoisena uuden sisäpihan 
sivuille, jolloin nykyiset rakennuksen rakenne- ja 
talotekniset ratkaisut ulottuisivat laajennuksenkin 
alueelle.
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KILPAILUVAIHEEN TULOS

Suunnittelu-, toteutus- ja rahoituskilpailun voittaneen 
ehdotuksen, työnimeltään ATRIUM, katsottiin olevan 
kokonaisuudessaan määrätietoisesti ja elegantisti rat-
kaistu keskihallin ympärille kiertyvine toimintoineen, 
jonka ulkoarkkitehtuurin ainekset olivat selkeitä ja 
rohkeasti suurimittakaavaisia, joskaan eivät ongel-
mattomia. Visuaalisesti näyttävän keskushallin kat-
sottiin luovan avaruutta ja tukevan satunnaisia koh-
taamisia ja yhteisöllisyyden tavoitetta.

Kattovalaistun keskushallin katsottiin liikenteel-

Havainnekuva 

Dynamicumin 

pääsisäänkäynnistä.

lisenä keskuksena luovan rakennukselle mieleenpai-
nuvaa identiteettiä ja hyvät mahdollisuudet rakennuk-
sessa työskentelevien keskinäiselle kanssakäymiselle. 
Ehdotus täytti hyvin nimenomaan ilmatieteen laitok-
sen asettamat tavoitteet ja tilojen toimivuutta ja sel-
keyttä pidettiin erinomaisina. Sen sijaan merentutki-
muslaitos piti ratkaisua huonona tiloille asetettujen 
toiminnallisten tavoitteiden näkökulmasta.

Linjakkaan kokonaisratkaisun suurimpien an-
sioiden katsottiin olevan eri tilatyyppien välisessä 
muunneltavuudessa. Rakennuksen massoittelu sekä 
ilmanvaihdon järjestelyt antoivat hyvät mahdolli-
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suudet saavuttaa tavoiteltu, hyvä energiatalous.
Epäilyjäkin arvioinnissa esitettiin. Nylanderin 

puiston suuntaan massan ja julkisivun yksioikoi-
suus herätti kysymyksiä. Monoliittisen rakennuksen 
arvioitiin lähes jäsennöimättömine julkisivuineen 
hahmottuvan maisemassa ”ylisuurena” kappalee-
na, jonka massavaikutelmaa tavalla tai toisella tuli 
keventää. Tosin kompaktista massasta syntyi etuja-
kin, koska pysäköinnin ja kevyen liikenteen järjes-
telyt olivat juuri siitä johtuen luontevia ja erityisesti 
Pietari Kalmin katu istui maisemaan ja kaupunkiku-
vaan optimaalisella tavalla.

Ehdotuksen hienoimmat piirteet liittyivät kome-
aan aulatilaan sekä eri työvyöhykkeiden joustavaan 
ratkaisuperiaatteeseen. Perusratkaisussa katsottiin 
olevan määrätietoisuutta ja näkemyksellisyyttä, mikä 
edellyttäisi hankeen osapuolilta mukautuvaisuutta.

Ehdotuksen katsottiin täyttävän asemakaa-
van kaupunkikuvalliset tavoitteet lukuun ottamat-
ta rakennuskorkeuksien porrastamisperiaatetta – 
siis massan jo aiemmin mainittu monoliittisuus. 
Poikkeuksien katsottiin kuitenkin ansioihin verrat-
tuna olevan vähäisiä ja kaupunkisuunnitteluviraston 
käsityksen mukaan muutettavissa.

Kokonaisarvioinnissa vaakakuppi kallistui 
ATRIUMin puolelle ja se valittiin viiden kilpailuun 
osallistuneen ehdotuksen joukosta voittajaksi ja to-
teutussuunnittelun lähtökohdaksi.

Toteutusmuotokaan ei ole kohteessa tavanomai-
nen. Ensimmäistä kertaa Senaatti-kiinteistöjen his-
toriassa, jonka katsotaan alkaneen vuonna 1811 pe-

rustetusta Intendentinkonttorista, ei ole käytetty niin 
sanottua yksityisrahoitusmallia. Hanke on tästäkin 
näkökulmasta ollut kehittämis- ja kokeiluluontei-
nen, jolla on haettu mahdollista uutta toimintamallia 
toimitilojen hankkimiseen.

TILALLISET JA TOIMINNALLISET RATKAISUT

Rakennuksen ytimen muodostaa keskeinen valokat-
teinen atriumtila, jolle aukeavat jatkuvana kehänä 
varsinaiset työtilat viidessä tasossa. Atriumiin sijoit-
tuvat rakennuksen tärkeimmät vertikaaliyhteydet, 
yhteiset tilat sekä kerroskohtaiset, kohtaamista tu-
kevat tauko-, kahvio- ja käsikirjastotilat. Tästä muo-
dostuu toimintojen synergiaa, työntekijöiden koh-
taamisia sekä hiljaista tiedonsiirtoa korostava kes-
kus. Varavesiallas sekä kasvit muodostavat tilasta si-
sämaiseman, jossa maa, vesi ja ilma kohtaavat.

Taukotilasillastot ja portaiden sekä hissien ver-
tikaaliaiheet muodostavat tilavasta atriumista visu-
aalisesti monipuolisen tilakokonaisuuden, jonka il-
matila on käytettävissä rakennuksen toimintojen de-
monstrointiin monipuolisilla tavoilla. Atriumiin kes-
kitetyt liikenneyhteydet mahdollistavat myös kerros-
ten jaon erikokoisiin toiminnallisiin ja hallinnollisiin 
kokonaisuuksiin. 

Atriumin sisääntulotasolle ja pohjatasolle muo-
dostuu rakennuksen toimintojen näyteikkuna, jossa 
ilmatiede ja merentutkimus tulevat kertomaan histo-
riastaan ja uudesta tutkimuksesta esillepantavin tut-
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kimuslaittein ja -tuloksin sekä interaktiivisin infopis-
tein. Sisääntulotasolle sijoittuvat laitosten yhteiset ko-
koustilat ja ravintola, pohjatasolle laitosten kirjastot.

Kerrosten työtilat muodostuvat nurkkavyö-
hykkeisiin sijoittuvien talotekniikan nousukuilu-
jen, poistumistieportaiden ja aputilojen väliin va-
paiksi ja muuntojoustaviksi tilakokonaisuuksiksi. 
Ulkoseinävyöhykkeet noudattavat toimistotyön tila-
mitoitusta ja varustusta. Atriumin viereinen vyöhy-
ke ja keskivyöhyke sisältävät päällekkäin sekä toi-
mistotyön tilamitoituksen että laboratoriotilamitoi-
tuksen ja talotekniikan varustamismahdollisuuden 
kumpaankin käyttötarkoitukseen. Taloteknisten jär-
jestelmien muutokset ovat tehtävissä häiritsemättä 
ylä- ja alapuolisten kerroksien käyttäjiä. Väliseinät 
toteutetaan järjestelmäseinäelementteinä nopeiden 
ja häiriöttömien tilamuutosten mahdollistamiseksi.

Tulevaisuus tulee näyttämään, miten hyvin on 
onnistuttu tavoitteiden asettelussa, suunnittelus sa
ja toteutuksessa. Odotukset ovat korkealla, raken-
netaanhan nyt Ilmatieteen laitoksen ja Meren-
tutkimuslaitoksen tulevaisuutta konkreettisesti beto-
niin – ja vähän teräkseen ja lasiinkin.

Osa Dynamicumin sisäänkäynnistä 

11.1.2005. Ikkunalaseista heijastuu 

Helsingin Yliopiston Ilmakehätieteiden 

laitoksen säätutka viereiseltä tontilta. 

(Kuva: H. Nevanlinna)
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