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Seilin meriympäristön seurannan taustaa
• Seurannan päätyypit ulottuvuuden mukaan
 Monitorointi (ajallista)
 Kartoitukset (tilassa tapahtuvaa)

• Miksi Seilissä tehdään seurantaa?
 Nimen myötäsyntyinen velvoite

• Vanhin ohjelma käynnistyi 1966
Seilin Päiväluodon tarkkailupiste:
seurannassa





Lämpötila (*) 1966Suolapitoisuus (*) 1966Eläinplankton* 1966-1985,- tauko-, 1990Silakka* 1984-

* Vanhimmat yhä käynnissä olevat meriympäristön
tarkkailuohjelmat pohjoisella Itämerellä!

• Päiväluodon seurannalle kansainvälinen status 1970-luvulla
 ODAS (Oceanographic Data Acquisition System)
→ Saaristomeri osaksi maailman merien tilan
seurannan kv. yhteistyötä

Seuranta sittemmin monipuolistunut, laajentunut ja modernisoitunut
 Meriveden ravinteet 1980-luvulla (LoSYKE, ELY-Keskus)
→ tiheäotantaisen intensiiviaseman status
 Kasviplankton 1990-luvulla (LoSYKE, ELY-Keskus)
 IL yhteistyö 2017: CTD-sondi (RBR:n XR-620) korvaamaan pullonäytteenottoa

Päiväluodon automaattinen profiloiva mittauspoiju
 Toiminnassa vuodesta 2006, yhteistyössä
TurkuAmk:n Ympäristötekniikan laitos, nykyään
myös Syke/IL (FINMARI-konsortio)
→ http://saaristomeri.utu.fi/odas/
 Muuttujina lämpötila (T°C), happi (mg/l), saliniteetti (PSU),
klorofylli (ug/l), sinilevä (cell/ml) & sameus (NTU)
 Profiili 2-45 m, 4 krt/vrk, data gsm-syöttönä palvelimelle
 varustettu aurinkopaneelein, toimintakausi huhti-joulukuu
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Profiloiva poiju vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja päivitystä







Asennus- ja nosto (Meritaito Oy) hieman kelien mukaan
(mm. jäätilanne → piileväkukinta voi jäädä taltioimatta)
Syksyisin aurinkopaneeleiden latausteho ei aina riitä
→ joudutaan antamaan lisävirtaa tai ohjelmoimaan
Huolletaan ja tarkistetaan n. 10 päivän jaksoissa
→ sykli omasta monitoroinnin aikataulustamme
Akut ja paneelit uusittu 2017, kuluvat osat tarvittaessa
Lisävarustettiin merisääasemalla 2015 (Vaisala VTX-520)
→ T (°C), Barom (hPa), Hum (%), Rain (mm), Wind
speed (m/s), Wind direction (°)
Uusimmat päivitysajatukset liittyvät
antureihin ja sähköistämiseen

Seili-Indeksi





Tausta-ajatuksena Aerobiologian siitepölyennusteet (NORKKO)
GAMM (Generalized Additive Mixed Models)-malleilla löydettiin
epälineaarinen yhteys meriveden lämpötilan ja chl-a:n välillä
Yhteyttä koetetaan hyödyntää rehevöitymistason lyhytaikaisiin
ennusteisiin (7 päivää) ilman lämpötilan avulla (sääennuste)
GAMMia testataan myös sinileväriskille (lämpötila & tuulisuus)

Odotuksia JatkuvaLaatu -verkostosta
Massalaskelmista olisi hyvä jo päästä eteenpäin eli
meressä tapahtuviin prosesseihin
 esimerkki: jokien mukanaan tuomat ravinteet,
kiintoaines, mikromuovi, jne.
→ voidaan laskea paljonko mitäkin tulee mutta ei
kyetä sanomaan mitä ainekselle tapahtuu
 Jatkuvassa seurannassa oltava samanaikaisesti
automaattisia mittareita ja ”perinteistä tekniikkaa”

Seuranta-aineistoja olisi mahdollista hyödyntää
nykyistä enemmän




Tarkkailuja tehdään määrällisesti paljon mutta
hyödynnetään varsin vähän
Johtunee mittausresoluutiosta ja siitä johtuvasta
laadullisesta heikkoudesta
JatkuvaLaatu –hankkeessa keskityttävä huolella
mittausaineiston laatuun!

Kiitokset!

