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Suomen Etelämanner-
tutkimusstrategia

Etelämanner-tutkimus tuottaa korkeatasoista tieteellistä tutkimustietoa, joka 
koskee Etelämannerta tai jolle Etelämantereelta saatava aineisto on  
korvaamatonta. Tutkimus voi olla joko globaalia tai molempia napa-alueita koskevaa,  
mutta jonka toteuttaminen ilman Etelämanner-aineistoa ei olisi mahdollista.  
Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa kansallisen ja kansainvälisen päätöksenteon tueksi.  
Suomalainen Etelämanner-tutkimus on hyvin koordinoitua ja integroitua  
kansainvälisen tutkimuksen kenttään. Tämä vaatii panostamista sellaisiin  
vahvoihin aloihin, joissa Suomella on mahdollisuus merkittävällä tavalla edistää  
tieteellistä kansainvälistä tutkimusta sekä parantaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 

Suomi liittyi Etelämannersopimukseen vuonna 1984. Suomalaiset perustivat tutkimus-
aseman Kuningatar Maudin maalle vuonna 1988 ja Suomi hyväksyttiin Etelämanner-
sopimuksen konsultatiiviseksi jäseneksi vuonna 1989. Tutkimustoimintaa ja siihen liittyviä 
järjestelyjä koordinoi opetusministeriön asettama eri hallinnonaloja sekä tutkimusyhteisöjä 
edustava Etelämanner-tutkimuksen koordinaatioryhmä. Se tarkastelee säännöllisin väliajoin 
Etelämanner-tutkimuksen strategiaa ja päivittää sen tilanteen mukaan. 

Vuonna 2006 suoritetun kansainvälisen arvioinnin (Publications of the Academy of 
Finland 13/06, www.aka.fi/publications/) mukaan osa suomalaisesta Etelämanner-tutki-
muksesta on ollut vuosina 1998–2005 menestyksekästä, mutta tutkimuksen tuloksellisuus 
jää keskimäärin kansallisen ja kansainvälisen tason alapuolelle. Suomalainen tutkimus on 
integroitunut heikosti kansainvälisen tutkimuksen kenttään ja myös kansallinen tutkimus-
ryhmien välinen yhteistyö on ollut vaatimatonta. 

Tutkimusrahoituksen alkuperäisenä taustamotivaationa oli Suomen liittyminen 
Etelämannersopimukseen. Erityisesti polaarialueiden muuttuvien ilmasto-olosuhteiden 
sekä niiden maailmanlaajuistenvaikutusten myötä Etelämanner-tutkimuksen merkitys tie-
teessä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa on kasvanut huomattavasti. Globaalimuutos ja 
sen seurauksien tutkimus vaatii bipolaarista tarkastelua, johon kuuluvat niin arktiset kuin 
antarktiset alueet. Etelämanner on ainutlaatuinen luonnonlaboratorio, jossa tutkitaan koko 
maapalloa koskevia ilmiöitä. Suomalainen korkeatasoinen osaaminen arktisten alueiden tut-
kimuksessa muodostaa vahvan perustan Etelämanner-tutkimuksessa ja sitä pyritään edel-
leen vahvistamaan. 
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Visio Suomen Etelämanner-
tutkimuksen tilasta vuonna 2015

Suomalainen Etelämanner-tutkimus on valikoiduilla alueilla kansainvälisesti 
korkeatasoista ja tunnustettua sekä avoin uusille avauksille

Suomessa on vähintään kolme kansainvälisessä vertailussa kilpailukykyistä 
tutkimusryhmää, joilla on vahvaa Etelämanner-osaamista

Suomalaisten tutkijoiden osallistumista kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön  
(mm. SCAR:n ohjelmat) tuetaan rahoittamalla pitkäjänteisesti laajoja ja  
monitieteisiä tutkimushankkeita. 

Tutkijat käyttävät hyödyksi sekä kansalliset että kansainväliset rahoitusmahdollisuudet 

Tutkijat ja tutkimusryhmät tekevät sekä kansallisesti että kansainvälisesti 
monitieteellistä yhteistyötä, myös teknologian toimijoiden kanssa 

Etelämanner-tutkijoiden ja arktisten alueiden tutkijoiden vuorovaikutus on aktiivista

Suomi osallistuu aktiivisesti Etelämanner-tutkimuksen kansainvälisen tieteellisen 
komitean (SCAR) toimintaan ja vaikuttaa Etelämannerta koskevien kansainvälisten 
tutkimushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen 

Tutkimus on kansallisesti hyvin koordinoitua ja kansallinen tutkimus- ja 
logistiikkarahoitus ovat laadukkaan tutkimustoiminnan edellyttämällä tasolla. 

Tutkimustulokset julkaistaan kansainvälisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa ja 
 niistä tiedotetaan yleisölle

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään laaja-alaisesti, mukaan lukien kansallinen ja 
kansainvälinen päätöksenteko

Etelämanner-logistiikka turvaa hyvät edellytykset tutkimukselle Etelämantereella

Suomi osallistuu Etelämannersopimusjärjestelmän päätöksentekoon

Suomi tukee ja kehittää aktiivisesti Etelämanneralueen ympäristön kokonaisvaltaista 
suojelua

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Kuva. Etelämanneralue (CIM/Asko Simanainen)



10

Keinot tavoitteiden  
saavuttamiseksi

1	Valikoiva	panostaminen	tutkimuksen	vahvuusalueille

Vuonna 2006 tehdyn Etelämanner-tutkimuksen arvioinnin mukaan Suomella on jo 
 olemassa vahvaa kansallista ja kansainvälistä osaamista tietyillä aihealueilla. Suomella on 
mahdollista saavuttaa kansainvälisen tutkimuksen kärki vuoteen 2015 mennessä erityisesti 
seuraavilla aloilla: 

Geodesian ja glasiologian tutkimus

Bi-polaarinen ilmatieteellinen ja avaruusfysiikan tutkimus

Kallioperän geologinen ja geofysikaalinen tutkimus

Meribiologinen ja merijään tutkimus

Nämä aihealueet ovat monitieteisiä ja liittyvät globaalimuutoksen tutkimukseen sekä laatta-
tektoniikan aiheuttamien muutosten tutkimukseen. Ne tukevat Etelämanner-tutkimuksen 
kansainvälisen tieteellisen komitean (Scientific Committee on Antarctic Research, SCAR) 
asettamia kansainvälisesti merkittäviä painopistealueita. 

Tutkijoita rohkaistaan myös uusiin avauksiin, joilla on mahdollisuudet tieteellisiin lä-
pimurtoihin Etelämanner-tutkimuksessa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi osallistumalla 
SCAR:n pysyvien tieteellisten toimikuntien alaisten asiantuntijaryhmien työhön tai SCAR:
n tutkimusprojekteihin. Myös SCAR:n ja IASC:n (International Arctic Science Commit-
tee) yhteistyön tehostaminen antaa tähän mahdollisuuden 

2	Tutkimusyhteistyön	lisääminen	

Etelämanner-tutkimuksen arvioinnin mukaan menestyksekäs tutkimus vaatii suomalaisten 
ryhmien tietotaidon yhdistämistä ja jo olemassa olevien aineistojen tehokkaampaa hyödyn-
tämistä. Kansallinen yhteistyö Etelämanner-tutkimuksessa edellyttää laajempia ja monitie-
teisempiä tutkimushankkeita. 

Suomi vahvistaa Etelämantereella tehtävää tutkimusta hyödyntämällä ja painottamal-
la omassa tutkimuksessaan keskeisiä kansainvälisiä ohjelmia, joihin suomalaiset tutkimus-

-

-

-

-
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ryhmät tulevat kuulumaan kiinteänä osana. Suomi toimii aktiivisemmin SCAR:n paino-
pistealueilla ja SCAR:n työryhmissä. Vuosina 2007–2008 toteutettava kansainvälinen 
polaarivuosi (International Polar Year, IPY) tarjoaa suomalaisille tutkijoille hyvän mahdol-
lisuuden vahvistaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Bi-polaarinen tutkimus vaatii tiivis-
tä yhteistyötä myös IASC:n suuntaan. Yhä useampi suomalainen tutkija tekee tutkimusta 
muiden valtioiden asemilla ja aluksilla. Myös Suomen tutkimusasemaa tarjotaan mahdol-
lisuutena muiden maiden tutkijoille ja suomalaisten tietokantoja käytetään vertailuaineis-
tona. Kansainvälisen yhteistyön mittareina voidaan pitää mm. korkeatasoisia kansainvälisiä 
yhteisjulkaisuja, tutkijanvaihtoa ja kansainvälistä rahoitusta sekä havaintoaineistojen käyt-
töä kansainvälisessä tutkimuksessa ja seurannassa.

Polaaritutkimuksen kansallisen komitean roolia kansallisena yhdyssiteenä tutkimuksen 
koordinoinnissa vahvistetaan. Komiteassa ovat edustettuna Etelämanner-tutkimusta teke-
vät tahot ja komitea hoitaa SCAR:n virallisen edustuksen. Komitea nimeää myös kansal-
liset edustajat SCAR:n pysyviin tieteellisiin toimikuntiin. Edustajien tulee toimia linkkinä 
SCAR:n elimien ja kansallisten toimijoiden välillä. Komitea edistää myös yhteistyötä IASC:n 
suuntaan.

Etelämanner-tutkimuksen tutkijankoulutusta vahvistetaan. Nykyisten alaan liittyvien 
tutkijakoulujen kiinteämpi yhteistyö ja integroiminen osaksi polaaritutkimusta edesauttavat 
kansallista yhteistyötä sekä tutkijankoulutusta. 

Etelämanner-tutkijoiden tulee tehdä tiivistä yhteistyötä myös muiden alojen tutkijoiden 
kanssa saadakseen tarvittavaa tietotaitoa, mittausmenetelmiä ja teknologioita turvaamaan 
Etelämanner-tutkimuksen uusiutumista. Ääriolosuhteet vaativat rakenteilta, energian saan-
nilta ja mittalaitteilta erityistä kestävyyttä sekä jatkuvaa kehitystyötä.

Tutkimusaineistojen tallentamista ja saatavuutta tehostetaan edelleen. Suomalaiset ovat 
keränneet merkittäviä näytesarjoja ja pitkän aikavälin havaintosarjoja, jotka pyritään tallen-
tamaan avoimiin tietokantoihin ja samalla mahdollistetaan näiden aineistojen tehokkaampi 
käyttö esimerkiksi numeerisessa mallinnuksessa. 

Yhteiskunnallista tiedottamista ja tutkijoiden välistä yhteistyötä vahvistetaan määräajoin 
järjestettävällä tutkimusseminaarilla. 

3	Suomi	ylläpitää	tutkimusasemaa	
ja	retkikuntatoimintaa

Etelämanner-logistiikan toimintaedellytykset on turvattava huolehtimalla kokonaisrahoi-
tuksen riittävyydestä. Toimiva logistiikka on edellytyksenä turvalliselle tutkimukselle Suo-
men tutkimusasemalla sekä mahdollistaa suomalaisten tutkijoiden ja hankkeiden toiminnan 
muiden maiden asemilla. Suomalaisen Etelämanner-tutkimuksen kansainvälinen arviointi 
vuodelta 2006 suositti voimakkaasti logistiikka-rahoituksen lisäämistä 40 prosentilla, jotta 
nykyinen toiminta ja tutkimusaseman ylläpito saadaan katetuksi. 

Monille tutkimushankkeille ympärivuotinen havaintojen saanti on keskeistä, joten 
Aboa-tutkimusaseman mittaustoiminnan tulee olla automaattista ja vaativat olosuhteet sie-
tävää. Suomen Aboa-tutkimusaseman kehittäminen ja käytön tehostaminen myös kansain-
välisessä yhteistyössä on tärkeätä. Etelämanner-logistiikan kalustoa ja yhteysverkostoja tulee 
tarvittaessa voida hyödyntää myös arktisessa tutkimuksessa (mm. retkikuntatoiminnassa ja 
mittauskampanjoissa), priorisoiden kuitenkin Etelämanner-tutkimuksen toteutusta. 
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4	Rahoitusta	myönnetään	suurempina		
hankekokonaisuuksina

Suomen Akatemia rahoittaa tutkimusta pitkäjänteisesti monivuotisina tutkimushankkeina, 
jotka valitaan kansainvälisiin asiantuntija-arviointeihin perustuen. Tavoite on korkeatasoi-
simpien tutkimushankkeiden, lupaavimpien tutkijoiden sekä yhteiskunnallisilta vaikutta-
vuudelta merkittävien hankkeiden tunnistaminen hakemusten joukosta. 

Erinomaisiksi arvioiduille hankkeille pyritään myöntämään haetun mukainen koko-
naisrahoitus. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen keskittymisen tutkimukseen. Rahoituksen 
tarkoituksenmukainen koko määräytyy kuitenkin aina hankekohtaisen tarkastelun pohjalta. 
Lahjakkaiden nuorten tutkijoiden uraa sekä tutkijankoulutusta tuetaan ja samalla varmis-
tetaan sekä tutkimuksen että tutkijakunnan uusiutuminen. Etelämanner-tutkimusrahoi-
tuspäätöksiä tehtäessä tutkimushankkeissa painotetaan sekä kansallista että kansainvälistä 
yhteistyötä. Isot kansainväliset yhteishankkeet sekä tutkimuksen liittyminen kansainvälisiin 
tieteen suurhankkeisiin nähdään rahoituspäätöksiin myönteisesti vaikuttavana tekijänä. Kan-
sallinen yhteistyö Etelämanner-tutkimuksessa edellyttää laajempia ja monitieteisempiä tutki-
mushankkeita. Suomen Etelämanner-tutkimusstrategia huomioidaan rahoituspäätöksissä. 

Suomen Akatemian Etelämanner-tutkimuksen haku on ollut perusedellytys Etelä-
mannersopimuksen velvoitteiden toteutumiseksi sekä tutkimusta tukevan logistiikan koor-
dinoinnille. Monivuotisten tutkimushankkeiden tarpeet muodostavat kehyksen, jonka 
puitteissa tutkimusretket tulee voida suunnitella logistisesti ja taloudellisesti tarkoituksen-
mukaisella tavalla. Suomen Akatemia jatkaa Etelämanner-tutkimuksen haun rahoitusta vä-
hintään nykyisellä rahoitusvolyymillä. Etelämanner-tutkimuksen koordinaatioryhmä antaa 
tarvittaessa ehdotuksensa Suomen Akatemian Etelämanner-tutkimuksen rahoituksen tar-
koituksenmukaisesta suuruudesta. 

5	Tehokkaampi	kansallisten	ja	kansainvälisten		
rahoitusmahdollisuuksien	hyödyntäminen

Suomen Akatemian Etelämanner-tutkimuksen haun lisäksi muiden kansallisten ja kansain-
välisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteena on 
menestyksekkäiden hankkeiden laaja-alaisen rahoituspohjan saavuttaminen. Tutkijat käyt-
tävät Akatemian muita rahoitusmuotoja niin menestyksekkäästi hyväksi, että niiden kautta 
tutkimukseen suuntautuu arviolta yhtä paljon rahoitusta kuin Etelämanner-tutkimuksen 
haun kautta. EU:n rahoitusmahdollisuudet tarjoavat tutkimus- ja liikkuvuusrahaa. Yhteis-
pohjoismaisten rahoituslähteiden tehokas hyödyntäminen takaisi tiiviimmän Pohjoismaisen 
tutkimusyhteistyön. Yliopistot ja tutkimuslaitokset panostavat omaa rahoitusta Eteläman-
ner-tutkimukseen. Määrä pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. Osa tutkimus-
työhön käytetyistä resursseista ja infrastruktuurista on sellaista, että omarahoitus on ainoa 
mahdollisuus niiden ylläpitoon. 

Rahoituslähteestä riippumatta kaikkien tutkimushankkeiden, joihin kuuluu mittaus-
kampanjoita Etelämantereella, tulisi olla yhteydessä Etelämanner-logistiikkaan.
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6	Suomi	osallistuu	kansainväliseen	Etelämanner-	
sopimusjärjestelmään	liittyvään	yhteistyöhön	

Suomalaisten Etelämanner-tutkimuksessa otetaan huomioon kansainväliset säännökset ja 
Etelämanneralueen herkän ympäristön erikoisvaatimukset ympäristönsuojelun suhteen. 
Suomi osallistuu aktiivisesti Etelämannersopimusta sekä sen asemaa ja tulevaisuutta koske-
vaan kansainväliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Suomi on pannut täytäntöön Etelä-
manner-sopimusjärjestelmän määräykset. Myös jatkossa mahdolliset uudet määräykset pan-
naan täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä. Tulevaisuudessa ilmastonmuutos voi aiheuttaa 
muutoksia Etelämanneralueen ympäristön suojelussa. Tällöin Suomella on syytä olla käytettä-
vissään laajin mahdollinen asiantuntemus, jota ei saada muuten kuin aluetta koskevan tutki-
muksen ja siihen perustuvan korkeatasoisen koulutuksen avulla. Suomi ottaa käytännökseen 
suomalaisen tutkimuksen ja osaamisen esittelyn aktiivisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla 
Etelämannersopimuksen konsultatiiviosapuolten vuosikokousten yhteydessä. 
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Liite	1	

Taustaa

Etelämannersopimus

Suomi liittyi Etelämannersopimukseen (SopS 31/1984) vuonna 1984 ja sai täysjäsenen eli 
konsultatiivisen osapuolen aseman vuonna 1989. Suomen tavoitteena oli erityisesti varmis-
taa mahdollisuudet tieteelliseen tutkimukseen. Vuonna 2007 Etelämannersopimuksen on 
allekirjoittanut 46 maata, joista 28 on täysjäseniä. Suomessa ulkoasiainministeriöllä on yleis-
vastuu Etelämannersopimuksen hallinnoinnista. Täysjäsenyys edellyttää merkittävää tieteel-
listä tutkimustyötä Etelämantereella ja oikeuttaa osallistumaan päätöksentekoon ATCM-
kokouksissa (Antarctic Treaty Consultative Meetings). Kansainvälisissä ATCM kokouksissa 
käsitellään Etelämannersopimusta ja siihen liittyviä muita sopimuksia. Niistä tärkein on 
vuonna 1991 tehty Madridin ympäristönsuojelupöytäkirja (SopS 5/1998). Sopimukseen 
voivat liittyvä kaikki valtiot, jotka ovat Yhdistyneiden kansakuntien jäseniä tai jotka kut-
sutaan liittymään sopimusosapuolien suostumuksella. Etelämanner-sopimusjärjestelmässä 
Suomen valtion vuosittaiseksi maksuosuudeksi on sovittu n. 30 000 USD, mutta budjetti-
ylijäämän takia se on viime vuosina ollut alhaisempi. Kun Suomi alkoi neuvotella liittymi-
sestä Etelämannersopimukseen, niin tavoitteena oli alusta asti konsultatiivisen osapuolen 
asema, eli jo silloin varauduttiin panostamaan tutkimukseen ja logistiikkaan. Konsultatiivi-
osapuolen asemaa ei voi saada suoraan. Sen voi saavuttaa, kun on sopimukseen liittymisen 
jälkeen osoittanut kiinnostusta Etelämantereeseen harjoittamalla siellä merkittävää tieteel-
listä tutkimusta; perustamalla alueelle tutkimusaseman tai lähettämällä alueelle tieteellisiä 
retkikuntia. Suomen tutkimusasema Aboa perustettiin kaudella 1988/1989. 

Etelämannersopimus ja siihen liittyvä Madridin ympäristönsuojelupöytäkirja säätelevät 
Etelämanneralueella (= 60. leveysasteen eteläpuoliset alueet) tapahtuvaa toimintaa.

Etelämannersopimuksen keskeiset päämäärät ovat Etelämantereen demilitarisointi, tie-
teellisen tutkimuksen sääntely ja tutkimuksen vapauden turvaaminen sekä aluevaatimusten 
jäädyttäminen. Ympäristönsuojelupöytäkirjalla pyritään Etelämanneralueen ympäristön 
sekä siitä riippuvien ja siihen liittyvien ekosysteemien kokonaisvaltaiseen suojeluun. Ympä-
ristönsuojelupöytäkirja kieltää sellaisen mineraalivaroihin kohdistuvan toiminnan, joka ei 
ole tieteellistä tutkimusta. Pöytäkirja on pantu Suomessa täytäntöön Etelämantereen ympä-
ristönsuojelusta annetulla lailla (18.10.1996/28) ja asetuksella (13.2.1998/122). Suomessa 
ympäristöministeriö on pöytäkirjan toimeenpaneva viranomainen.
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Rahoitus

Suomen Akatemialla on ollut joka neljäs vuosi Etelämanner-tutkimukseen haku, jossa on 
myönnetty noin 2 milj. euroa. Tutkimushankkeet voivat hakea rahoitusta myös muiden 
Suomen Akatemian rahoitusmuotojen kautta.

Vuosina 1988–1997 rahoitus- ja hallinnointivastuu oli kauppa- ja teollisuusministe-
riöllä. Vuodesta 1998 vastuu siirtyi opetusministeriölle ja sen myötä tutkimuksen rahoitus 
Suomen Akatemialle ja logistiikkarahoitus liikenne- ja viestintäministeriölle/Merentutki-
muslaitokselle. 

Suomen Akatemia vastaa Suomen Etelämanner-tutkimuksen hankerahoituksesta 
 Etelämanner-sopimuksen edellyttämässä laajuudessa ottaen huomioon opetusministeri-
ön Etelämanner-tutkimuksen koordinaatioryhmän ehdotukset. Suomen Akatemian Etelä-
manner-rahoituksen hakukierroksia on ollut kolme; 1998, 2001 ja 2004. Seuraava haku 
on suunniteltu toteutettavan tammikuussa 2008. Tutkimuslaitokset tekevät Etelämanner-
tutkimusta myös omalla rahoituksella. Lisäksi tutkijoille on olemassa kansallisia ja kansain-
välisiä rahoitusinstrumentteja. 

Logistiikasta ja Aboan ylläpidosta vastaa Merentutkimuslaitoksen (liikenne- ja viestin-
täministeriö alainen) yhteydessä toimiva Etelämanner-logistiikka, jonka vuosibudjetti on 
noin 850 000 euroa.

Logistiikka

Merentutkimuslaitoksen Etelämanner-logistiikka (FINNARP, Finnish Antarctic Research 
Programme) vastaa Aboa asemasta (73  03’S, 13 25’W) ja sen irtaimistosta sekä ylläpidosta. 
Lisäksi logistiikka vastaa Suomen Akatemian ja muiden tahojen, kuten tutkimuslaitosten 
rahoittamien, Etelämantereeseen kohdistuvien tutkimushankkeiden käytännön toteutuk-
sesta järjestämällä FINNARP tutkimusretkikuntia. Logistiikkarahaa käytetään myös suo-
malaisten hankkeiden toteuttamiseen muiden maiden tutkimusasemilla. Mikäli tutkimus 
edellyttää työskentelyä muun maan asemalla tai laivalta käsin, niin nämä järjestelyt tehdään 
pääsääntöisesti Etelämanner-logistiikan toimesta. 

Etelämantereella tehtävät kenttätyöt keskittyvät usein Aboalta käsin tehtäviksi, mutta 
Suomella on myös pysyväisluontoinen otsoni- ja UV-tutkimus Argentiinan Marambion 
asemalla. Logistiikka järjestää tarvittaessa hankkeille työskentelyedellytykset myös muiden 
maiden asemilta käsin. Myös meritieteellisille hankkeille järjestetään työskentelymahdolli-
suudet muiden maiden tutkimusaluksilla. Pääsääntöisesti tällaisten hankkeiden tulisi olla 
kansainvälisiä yhteishankkeita. FINNARP-retkikuntiin osallistuu vuosittain ulkomaalaisia 
tutkijoita, ja suomalaisia tutkijoita muiden maiden retkikuntiin.

Etelämanner-logistiikka vastaa tutkimushankkeiden matkakustannuksista, kuljetuksis-
ta, terveydenhoidosta, kenttäkoulutuksesta, vaatetuksesta, muonituksesta sekä eräistä ku-
lutustarvikkeista. Logistiikka ei rahoita tutkimushankkeille tutkimusvälineistöä eikä kul-
jetuspakkauksia. COMNAP:n (Council of Managers of National Antarctic Programmes) 
puitteissa on sovittu yleisistä pelisäännöistä tutkijoiden osallistumisesta muiden maiden 
tutkimusretkille. 

Aboalla ja sen ympäristössä voi yhden kesäkauden aikana työskennellä korkeintaan 8 
tutkijaa. Aseman ympärivuotista automaattista mittaustoimintaa tuetaan edelleen varmista-
malla ja lisäämällä sähkönsaantia. Tällä hetkellä asemalla toimii sääasema, aerosolipartikke-
lien mittausjärjestelmä, kiinteä GPS-asema ja seismometri. 

Aboan seuraava polttoainetäydennys laivakuljetuksineen tehdään 2010. Vuosien 2007 ja 
2008 retkikuntien kuljetukset hoidetaan lentokuljetuksin.
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Lisätietoa Etelämanner-logistiikasta, Suomen tutkimusasemasta ja tutkimuksesta löytyy 
Merentutkimuslaitoksen www-sivuilta (www.fimr.fi/fi/etelamanner.html). 

Tutkimus

Suomella on jo maantieteellisen sijaintinsa ansiosta vahvaa, monipuolista sekä kansain-
välisesti tunnustettua osaamista arktisten alueiden tutkimuksessa. Suomen Etelämanner-
tutkimus on aikaisemmin pohjautunut hyvin pitkälle jo tähän olemassa olevaan arktiseen 
osaamiseen ja tutkimukseen. Suomen tutkimuspoliittisena tavoitteena on ollut harjoittaa 
Etelämanner-tutkimusta ensisijaisesti sellaisilla tieteellisesti merkittävillä ja ajankohtaisilla 
aloilla, joilla Suomessa on korkeatasoista osaamista ja joiden tutkimus liittyy tarkoituksen-
mukaisella tavalla myös pohjoisten alueiden kysymyksiin ja niiden tutkimukseen.

Suomen tutkimustoiminta Etelämantereella on keskittynyt merentutkimukseen sekä 
ilma- ja geotieteisiin ja vähäisessä määrin meri- ja merijääbiologiaan. Tutkimustoimintaan 
ovat pitkäjänteisesti osallistuneet Lapin yliopiston Arktinen keskus, Geodeettinen laitos, 
Geologian tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos sekä Merentutkimuslai-
tos ja Oulun yliopisto.

Vuosina 1998–2005 Suomen Etelämanner-tutkimus käsitti seuraavat aihealueet:

Geodesia (Geodeettinen laitos)

Meri-ilmakehä rajapintailmiöt (Merentutkimuslaitos)

Aerosolitutkimus (Ilmatieteen laitos ja Helsingin yliopisto)

Otsoni- ja UV-tutkimus (Ilmatieteen laitos)

Avaruustutkimus (Ilmatieteen laitos ja Oulun yliopisto)

Geologia (Geologian tutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto)

Geofysikaalinen lumitutkimus (Helsingin yliopisto)

Glasiologia (Lapin yliopisto, Arktinen keskus)

Merigeologia (Oulun yliopisto, Thule instituutti)

Antarktiksen ilmakehän tutkimus (Helsingin yliopisto)

Merijään ja -biologian tutkimus (Merentutkimuslaitos ja Helsingin yliopisto)

Suomi on täysjäsenenä mukana Etelämanner-tutkimuksen tieteellisessä toimikunnassa 
(Scientific Committee on Antarctic Research, SCAR). Suomen jäsenmaksu on koordinoitu 
Suomen Tiedeakatemiain valtuuskunnan kautta. Polaaritutkimuksen kansallinen komitea 
toimii kansallisena kontaktina SCAR:in, nimeää kansalliset edustajat SCAR:n kokouksiin 
ja SCAR:n pysyviin tieteellisiin toimikuntiin. Polaaritutkimuksen kansallinen komitea on 
YK:n alaisen Kansainvälisen tieteellisten unionien neuvoston ICSU:n jäsen ja komiteassa 
on edustajat polaaritutkimusta tekevistä laitoksista ja yliopistoista. Suomalaisia tutkijoita 
osallistuu jonkin verran SCAR:n pysyvien tieteellisten toimikuntien alaisten asiantuntija-
ryhmien työhön ja yhteen viidestä SCAR:n projektista.
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Liite	2	

Raportointi	ja	tiedotus

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tietopalvelu ylläpitää ’Antarctic Master Directory’ -tie-
tokantaa suomalaisten tutkijoiden osalta Etelämantereella kerätystä tutkimusmateriaalista 
(arcticcentre.ulapland.fi/amd/). Antarctic Master Directory on kansainvälinen tietokanta, jo-
hon on tallennettu kuvaukset Etelämantereella kerätystä tutkimusaineistosta. 

Etelämannersopimuksen mukaan kaikkien valtioiden, jotka tekevät tutkimusta An-
tarktiksella, on huolehdittava, että tutkimuksen metadata on asianmukaisesti tallennettu 
ja kaikkien vapaasti saatavilla. Jokainen suomalainen Etelämanner-tutkija on velvollinen 
tallentamaan omat tietonsa kyseiseen tietokantaan. 

Ilmatieteen laitos toimittaa Etelämantereelta keräämänsä otsonihavainnot kahteen kan-
sainväliseen tietokantaan: World Ozone and Ultraviolet Data Centre (WOUDC, Toronto, 
www.woudc.org) ja Norsk institutt for luftforskning (NILU, Oslo, www.nilu.no/nadir/). Vas-
taavasti UV-mittaustulokset ovat saatavilla osoitteesta polarvortex.org. Sekä otsoni- että UV-
havainnot toimitetaan Maailman ilmatieteen järjestön otsonitiedotteiden taustatiedoiksi, 
joista näkyvin on Etelämantereen otsoni bulletiini (WMO Antarctic Ozone Bulletin, www.
wmo.int).

SCAR ja COMNAP (Council of Managers of National Antarctic Programmes) perus-
tivat vuonna 1997 Etelämanneraineiston tietohallinnon työryhmän (Joint Committee 
on Antarctic Data Management, JCADM), jonka tehtävänä on koordinoida ja auttaa eri 
maiden tietopankeissa olevien Etelämanneraineistojen saatavuutta ja käyttöä. JCADM:n 
edustajina on tavallisimmin kansallisista arkistoista vastaavat henkilöt. Sillä on yksi pysyvä 
toimikunta, Standing Committee on Antarctic Geographic Information (SC-AGI), jonka 
aloitteesta kehitetään mm. Etelämanneraineiston digitaalista tietokantaa, Antarctic Digital 
Database (ADD). JCADM:n kautta kansallisesti kerätyt aineistot ovat koordinoidusti kan-
sainvälisen tiedeyhteisön saatavilla.

SCAR pyytää toimittamaan kansalliset raportit vuosittain kenttäkauden päätyttyä ja 
viimeistään kuusi viikkoa ennen joka toinen vuosi olevaa kansallisten edustajien kokous-
ta. Raportti on nykyisin suhteellisen lyhyt taulukkomuotoinen tiedosto, joka on jäsenten 
nähtävillä SCAR:n verkkosivuilla. Se sisältää yhteyshenkilöiden tiedot ja lyhyen selvityksen 
tärkeimmistä vuoden aikana tehdyistä tutkimuksista.

Etelämanner-sopimuksen ja sen ympäristönsuojelupöytäkirjan velvoittama valtioiden 
välinen tiedonvaihto tapahtuu Etelämanner-sopimuksen kansainvälisen sihteeristön sivujen 
kautta (www.ats.aq/). Suomen Etelämanner-logistiikka päivittää Suomen osalta vaadittavat 
tiedot Merentutkimuslaitoksen kautta ylläpidetyille sivuille (www.fimr.fi/en/etelamanner/in-
formation.html). 
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Suomen Etelämanner-retkikuntaan osallistuva tutkimusryhmä raportoi retkikunnan 
johtajalle tutkimustyöstään yhden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä. Retkikunnan 
johtaja laatii raportin koko retkikunnasta kahden kuukauden kuluessa matkan päätyttyä. 
Raportti toimitetaan retkikunnan organisoinnista vastaavalle taholle, Etelämanner-tutki-
muksen koordinaatioryhmälle ja tutkimusryhmien taustaorganisaatioille.  

Suomen Akatemian rahoitusta saanut tutkija raportoi tutkimuksen edistymisestä Aka-
temialle. Tutkimusraportti tehdään Akatemian sähköisessä asioinnissa rahoituksen päätty-
mistä seuraavan vuoden kesäkuun 15. päivään mennessä. Raportointijakso on päätöksen 
rahoituskausi.

Etelämanner-tutkimuksen tiedotus on jaettu Merentutkimuslaitoksen ja Suomen Aka-
temian kesken.
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Liite	3

Etelämanner-tutkimuksen	arviointi

Suomen Akatemia toteutti vuonna 2006 yhteistyössä opetusministeriön kanssa arvioinnin 
suomalaisen Etelämanner-tutkimuksen tieteellisestä tasosta ja hallinnollisesta toimivuudesta 
vuosina 1998–2005. Etelämanner-tutkimuksen rahoitus siirtyi vuonna 1998 Suomen 
 Akatemialle. Arviointi toteutettiin riippumattoman kansainvälisen asiantuntijaryhmän 
 voimin ja siinä käytettiin kansainvälisiä standardeja. Arvioinnin kohteena oli 11 tutkimus-
yksikköä sekä tutkimuksen koordinaatioryhmä ja logistiikasta vastaava Etelämanner-
 logistiikka. Tutkimuksen arvioinnista jäi huomioimatta meribiologinen ja merijään biologian 
tutkimus, joissa tutkimusvarat ovat tulleet joko suoraan laitoksilta tai yksityisiltä säätiöiltä ja 
muilta rahoittajilta.

Kansainvälinen arviointi julkistettiin marraskuussa 2006 (Publications of the Academy 
of Finland 13/06, www.aka.fi/publications/). Arviointiryhmän loppuraportti oli hyvin kriit-
tinen. Se totesi, että Suomen Etelämanner-tutkimuksen taustalla on vahvasti kansainvälinen 
politiikka, mutta se ei saisi olla ensisijainen syy tutkimukselle. Suomelta puuttuu yhtenäi-
nen tieteellinen strategia ja tutkimuksen tasoa voidaan nostaa kehittämällä alan tutkimuk-
sen tehokkaampaa verkottumista. Rahoitus on ollut vaatimatonta, mutta arvioinnin mu-
kaan se vastaa nykytasollaan sille asetettuja vaatimuksia. Etelämanner-tutkijoiden joukko 
on pieni ja eristäytynyt. Vuosina 1998–2005 tehty suomalainen tutkimus ei yleisesti ottaen 
saavuttanut kansallista ja kansainvälistä tieteellistä tasoa, joskin osa tutkimuksesta on ollut 
hyvin menestyksekästä. Menestystarinoiksi todettiin seuraavat tutkimusaiheet: otsoni- ja 
UV, aerosolimittaukset, Etelämantereen rajakerroksen dynamiikka sekä Gondwana-suur-
mantereen hajoaminen. Keskeinen syy tutkimuksen tason kritiikkiin on tutkimustulosten 
hidas tieteellinen raportoiminen ja vähäinen julkaisujen määrä kansainvälisissä tieteellisissä 
laatulehdissä, joilla on hyvä vaikuttavuuskerroin. Kansainvälinen yhteistyö on elintärkeätä 
pienen maan pienelle ohjelmalle. Arvioinnin mukaan koordinaatioryhmän tarkoitus ja toi-
minta vaatii uudelleentarkastelua. Etelämanner-logistiikka sai hyvän arvosanan tehokkuu-
destaan ja Pohjoismaisesta yhteistyöstä.

Arviointiryhmälle oli jäänyt osittain epäselväksi Suomen Akatemialle osoitettujen ha-
kemusten arviointikäytäntö. Akatemialle lähetetyt Etelämanner-tutkimushakemukset arvi-
oidaan ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvissa paneeleissa. Paneeli laatii yhteisen lau-
sunnon kustakin arvioitavasta hakemuksesta. Mikäli tämä ei jonkin hakemuksen kohdalla 
ole mahdollista, se lähetetään arvioitavaksi vähintään kahdelle yksittäiselle asiantuntijalle. 
Asiantuntijat ovat pääosin ulkomaisia ja omalla alallaan arvostettuja tutkijoita. Näiden 
yleisten tutkimussuunnitelmien ja -ryhmien tasoa koskevien arviointiperusteiden lisäksi 
rahoituspäätöksiä tehtäessä huomiota kiinnitetään myös muihin Akatemian hyväksymiin 
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tiedepoliittisiin tavoitteisiin. Painoarvoa annetaan rohkeille uusille avauksille, kansainväli-
syydelle ja tutkimushankkeiden monitieteellisyydelle. Lahjakkaiden nuorten tutkijanuraa 
halutaan edistää. Etelämanner-tutkimuksen haun rahoituksesta päättää Akatemian halli-
tuksen nimeämä erillinen jaosto. Suomen Akatemia pyrkii jatkossa ottamaan huomioon 
arviointiryhmän suosituksen, että tutkimusrahoitusta osoitetaan suurempina rahoitusko-
konaisuuksina harvemmille ryhmille. Pitkäjänteistä ja menestyksekästä tutkimusta pyritään 
tukemaan myös jatkossa. Tutkimustulosten julkaisemista kansainvälisissä laatujulkaisuissa ja 
niistä tiedottamista yleisölle kannustetaan. Akatemialla on olemassa tutkijoiden liikkuvuut-
ta sekä tutkijoiden työskentelyä ja koulutusta ulkomailla edistävät rahoitusmuodot, joihin 
arviointiryhmän esittämissä suosituksissa viitattiin. Akatemia pyrkii osaltaan tiedottamaan 
tutkijoille kyseisten rahoitusmuotojen tarjoamista mahdollisuuksista ja edistämään Etelä-
manner-tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ko. tukimuotojen avulla. Suomen Akatemia 
vaikuttaa aktiivisesti Suomen Etelämanner-tutkimusstrategian tiedepoliittisten tavoitteiden 
ja tieteellisten painotusten selkeyttämiseen. 

Suomen Etelämanner-tutkimusstrategia vastaa osaltaan arvioinnin esittämään kritiik-
kiin. Strategiaa pyritään yhtenäistämään. Ryhmien kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä 
edellytetään ja edesautetaan. Samoin opetusministeriön koordinaatioryhmän ja tutkijoiden 
välistä vuorovaikutusta lisätään. Suomi ottaa jatkossa paremmin huomioon SCAR:n suosi-
tukset ja tutkimuksen painopistealueet.
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