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Ivlldafto 

1. Ilavaintojen suoritus. Ne Havainnot, jotka muodostavat 
täniä.n katsauksen perustan, ovat samalla tavalla kuin ennenkin 
IM: e r e n t u t k i in u s 1 a i t o k s e n kolcoainat (kts. esiin. tämän 
sarjan julkaisua n:o 513); koska, laitos nyt lcyseessäolevan havaintokau-
den kuluessa on lianld] rout oman langattonian aseman, ovat kuitenkin 
1angattozna11a saapuneet tiedoitulcset höyrylaivoilta ja rannikko- 
asemilta tällä kertaa lukuisanlinat kuin a,ika,isenilnin. 	I-1avainto- 
aineiston. muodostavat: 

1:0) viikottaiset päiväkirjat perjantaisin laadittuine jäälcarttoi-
neen, la,i.toksen omien palkattujen havaitsijain lähettäinät (havaitsi 
jat kunlnvat enimiräkseen lZ e r e n k u l k u Ii a. l l i t u lc s e ii -
lienkilökunta,an majahoilla ja lnotsiaseniilla), 

2:0) päivittäiset langattomat puhelin- ja lennä.tintiedoitukset, 
suiiriininalcsi osaksi valtion jäänsärkijäin päällystön, osaksi myöskin 
eräitten ra,iinilckoasemien ja kauppalaivojen päällystön antamat;  

3:o) päivittäiset sähkösanomat, laaditut baltialaisen jääsala-
kirjaimiston mukaan (kts. esiin. tämäi,n sarjan julk. n:o 41, siv. 16) 
taiviliilcennelcaupungeilta, (ja eninnnälcseen niiden sa,ta,nia,viranoniais-
ten lähettämät), 

4:o) säännölliset pulielinilnloitiul(set eräiltä ra.nnilckoa.seniilta 
sekä sitäpaitsi 

5:o) jääpä.ivälcirjat, Suomen ta-lvi1ra,uppalaivain päällystön laati-
mat, ja 

6:o) tilapäiset tiedoitnkset. 
Säännöllisten liavaintoa,semien kartta on luovassa 1, asemien 

luettelo kirjasen lopussa. Läheinmät tiedot eri asemien ilmoituksista 
sisältyvät laitoksen johtajan vuosilcertomulcseen v. 1931, joka myös-
kin kuuluu tähän jg7caisnsarjaan. 

Icäytettäviuäni ovat lisäksi olleet muitten itäenerenveltioitten 
antamat langattomat jäätiedoitlaset sekä niiden laitokselle lähettä-
niät jääkertomekset ka,rttoineen, jotka, mikäli n.e ovat olleet omiaan 
valaisemaanSuomenkin raiuiikkojen jääsnhteita., ovat käytetyt 
jälempänä seuraavia jä,äsnhteitten yleiska-rttoja laadittaessa. 

2. 11avaiittoaineistoli runokkatis. La,itolcselle tuleva, havainto-
aineisto on viikottain Merentutkimuslaitoksen jää-
0 s a s t o 1 1 a sovitettu ka,rttoiliin, jotka kuvaavat jääsnhteita 
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perjantaisin; myöhemmin saapnneella aineistolla ovat kartat sittem-
min täydennetyt. Kartat ovat laaditut Icaliclelcsaan väriin, jokainen 
j ä t1aji omalla värillään. 

Kuvissa 2-28 ovat mainitut kartat pienel1netyt mittakaavassa 1: 5; 
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Kuva 1. Hauaintoasemat. 

sitäpaitsi ne ovat uudestaan piirretyt yksivärisinä, erikois-
nierkkijäa•jestelnlää tähän käyttämällä; karttojen ka,avamaistut-
taminen on hlonnollisesti samalla ollut tarpeen. Tämän julkaisu-
sarjan 28. minerossa olen lähemmin selostanut kyseessäolevaa jul-
ka•isennistapaa. Viitaten siihen katson tässä voivani tyytyä antamaan 
ainoastaan seuraavat karttojen ymmärt miseen välttå•niättömät 
merkkien selitykset: 
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ohuet, lyhyet suorat viivat: avainta vettci 
pienet ympyrät: sahjacc 
pisteet: yhteenjiiiityn2jttcl s:ahjacc 
pienet ristit: sinijciätä 
harvat, paksut viivat, rannikolta ulospäin: sr-lajcrcr.tcr•, stlecitci 

lciintajciiitä 
täyttämättöniät kolmiot: ccjajidt« 
täytetyt kolmiot (alue voi lisäksi olla viivoitettu kuten silo- 

jäätä varten): yhteenjcicitynyttä cr,jajäätä, 
ympyiäviivat: ahtaj&itli 
ympyräpimlat: (allie voi lisäksi. olla viivoitettu ]tuten silojää.tä 

varten): yhteenjciätynyttä ehtajäälä: 
paksu murtoviiva: ahtojääcinvyöhyke, cchtajäilnvyö 
yllämainittujen merkkien yhclistelmät: kysynlyksessä olevalla 

alueella yksityisten merkkien osoittaria jäälajeja 
pitkä viiva: jälrn'r:ajcr-, s. o. kandej.i eri jäälajin tahi jään ja avo- 

veden välinen raja 
katkoviiva: li /ciniäiiuiiinen j&r,rzrcr-j cc. 
Lisäksi merkitsee: 
tyhjä alue: havaintaja puuttuu, sekä vielä 
nuolet: jäitten ccjcr•2r,ter,?izss'a'ieuttcr,ce, mikäli tämän ilinoittaniinen on 

katsottu tarpeelliseksi. 
Kirjasen lopussa on taulukon muodossa eräitä tietoja jään ja 

lumen pa-lcsunclesta, joita, näissä pienissä., yksivärisissä kaa toissa ei 
voi.cla selvästi esittää. Lopuksi on taulukko jää.- ja meriliikenne- 
suhteista Sn omen satamissa, nojautuen pääasiallisesti. sataana.- 
konttozien antainiin tietoihin. 

jä suh eef. 
1. Edeltävä, ka.tsaus. Syksy 1930 oli loppuosana siitälä.inpöja.k-

sosta, joka, alkaen keskikesällä 1929, kesti miltei vuoden 1930 lop-
1)1100 saakka, ja jolle luonteenomaista oli, että tänä, melkein puolen -
toista vuoden pituisena aikana, i 1 in a n k e s k i 1 ä in p ö t i 1 a 
kaikkina kuukausina., paitsi syyskuussa 1930, oli korkeampi kliin 
>mormalisesti», millä tässä tarkoitetaan vastaavia 40-vuoden keskimää-
riä. enoden 1931 kolme ensiniinäistä kuukautta oli sen sijaan keslki-
mnä.ärin normalia huomattavasti kylmempi, kuitenkin sillä huomatta-
valla poikkeuksella, että varsinainen sycläntalven kuukausi, helmi-
kuu, ka.uvimpana pohjoisessa oli norzna.lia, tuntuvasti lä.mpöisempi. 
Mainittakoon kuitenkirn, että talven alhainen keskiläinpötila enein- 
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män aiheutui puuttuvasta suojaisesta säästä kuin suorastaan kovasta 
pakkasesta. Huhtikuu, ensimmäinen kuukausi, jonka keskilämpötila 
oli jäätymispisteen yläpuolella (vuorokauslii.mpötilan vaiIltuminen 
negatiivisestä positiviseen sattui kuukauclen keskiva,iheilla), oli poll-
joisessa ja idässä normalia lälnpöisempi, mutta lounaassa sitä tuntn-
vasti kylmempi; tämä riippunee talven syvästä, 1 u ni i p e i t-
t e e s t ä, joka etenkin maan lounaisosissa oli tavallista huonlatta-
vasti paksumpi. Mutta huomautettakoon tässä, että lumipeitteen 
paksuus ei kuitenkaan niin paljon johtunut siitä, että sademäärä. 
olisi ollut tavattoman suuri, kuin siitä, että lnainittavien suojasä.iden 
puuttuessa lumi ei sanottavasti painunut kokoon talven kuluessa, 
vaan suurimmaksi osaksi rupesi sulamaan vasta keväällä; tällainen 
jatkuva kylinäjakso ilman suojasäätä pitkin talvea on etenkin lou-
naassa harvinaista. Mitä lopuksi toukokuuhun tulee, niin oli kuukausi 
kaikkialla lämmin, 1 1/,°-2 1/90 yli normalin. 

Lähemmin selviävät illaan l<ilnpösuhteet seuraavista kahdesta 
taulukosta, jotka ovat laaditut V a l t i o n M e t e o r o 1 o g i s e 1L 
IK e s k u s 1 a i t o k s e n julkaisemien kuukausikatsausten perus-
teella, samaten kuin myöskin muut ilmastolliset tiedot seuraavassa 
melkein kaikki ovat otetut niistä. 

Tavi. 7. jl?nan kesi??Wiiiöinen lti,)repöti.la 1930-31. 
Ix x >I x11 I II lir 	1\r v S -V SiI -111 

71) Oulu 	.......... 5.8 2.6 -3.1 -7.3 -11.8 - 9.1 -8.7 0.7 7.8 -3.G -9.2 
1G Vaasa. 	........ 7.8 4.5 -0.2 -4.3 - 8.0 - 8.0 --6.5 0.7 7.9 -2.9 -6.7 
61 Tiurlcu 	........ 8.1 	6.1 1.2 -1.8 - 7.1 - 7.0 -6.2 2.L 11.1 -1.7 -5.5 
47 ll:h<imiva....... 9.2 	7.4 2.8 0.8 - 3.7 -- 5.1 - -1.G 	1.0 8.4 0.9.---3.2 
78 Helsinki 	...... 9.1 	6.5 1.7 -2.0 -- 6.9 - 6.3 -5.-1 1.8 10.5 -0.0 5.2 

(102) Viipori 	........ 8.2 	4.7 0.7 -6.7 - 9.2 10.0 -6.5 2.4 11.3 1,7 -8.1 
112 Sortavala 	...... 7.4 4.2 -0.2 -7.1 - 9.7 10.9 -6.3 1.4 9.6 -2.4 -8.5 

Tao?. ?. Poikkeus 1930-31 ilmaa heski~nti,tirci.isestci, lamp ötilasta. 
1886-1925. 

ix 	x 	>I 	Xil 1 IL III 	1V 	V XI -v NIL -III 
7 0ii1u 	...... -2 2 +0.4 +0.2 +0.3 -2.55 +1.2 -2.1 +0.8 +2.1 +0.0 -0.8 

16 Vaasa 	.... __1.5 +0.4 -80.4 +0.3 -1.0 -0.7 1.0 	-1-0.0 	+1.4 -0.2 - 1.0 
61 Turku 	.... -2.2 +0.8 +0.7 -1,1.4 - 2.1 -1.2 -3.0 -0.5 +2.2 -0.2 -1.2 
47 ll:hamuina .. -1.2 . i 1.3 +0.8 +1.8 -1.2 -1.4 -2.2 -1.1 +1.4 -0.1 0.8 
78 1-lelsinl(i 	.. -1.4 +1.1 +1.2 	{81.4 -1.5 -1.1 -1.8 --0.4 	; 2.2 -0.2 -0.8 

(102) A7 ii1)' 	' 	.... -1.8 +0.4 +1.7 -1.1 -0.0 -1.5 -1.0 +0.4 +2.6 -0.1 -1.3 
112 Sortavala.. -1.7 +0.7 +1.6 -0.8 -0.4 -1.2 -0.6 +0.2 +1.9 +0.2 -0.8 

') Luvut pailcannimen edessä tOssä ja se uaavissa taulukoissa. viittaavat 
kuvaan 1; sollcumei kei~sä oleva luku viittaa lähimpään kuvassa 1 niuueroitinui 
paikkaan. 
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Tämän verran ilman lämpötilan katsaukseksi. 
P i n t a v e cl e n 1 ä in p ö t i 1 a, rannassa mitattuna, sekä sen 

poildceukset monivuotisista keskiinääristä ilmenevät taulukosta 3; 
taulukon numerot ovat samoin kuin toiset meritieteelliset ilmoituk-
set jälempänä otetut Merentutkimuslaitoksen julkaisuista. 

Tavi.. 3. Piivta.veclen läunpötilc t poileke3t.ksineen monivuotitista- keski - 
m.ääristät . 

L:iml)öt.il+i Iccal(iin:i;ii-iii 	Poikketus I(esl(il:i,ul)öt,ilastn. 
Paildca 	 - 	- 	 -- 	 - 	Ajan: 

jakso i 	 i -' I1I IX l x ' SI ~ III \III 	IA. 	x 	SI 	XII 

5 	AIIarjauiemi ..I 14.4 8.5 3.7 ~ 1.5 0.1 -0.8 2.3 -0.4 -O.G 0.8 1920 -29 
10 	UDkroIctillti 	...1 8.6 9.2 6.9 4.4 1.2 4.2! -1.3 -0.2 1-0.8 +0.2 1907- -29 
12 	'1'aI>I<ir 	..... i 13.5 10.0 5.9 2.4 0.3 -0.8 -1.2 . 	0.0 +07 0.5 1919 -29 
19 Va•lsörania 	.. 15.0 10.0 5.4 2.0 0.2 -0.0 -1.1 -!-0.1 -O4 -0.2 1919 -29 
20 torrskär .... 12.8 8.8 5.7 4.1 1.6 -24 -2.4 - 	0.8 -; 	1.3 •; 0.4 	1912 -29 
25 	Sälgruud 	....1 13.51 9.5 5.G 2.9 0.3 1.5 -2.6 -1.0 0.8 0.2 1919-29 
31 	Sippi 	......i 15.4 9.9 7.0 4.6 1.2 +0.6 -2.1 -0.G -• 	I.1 - 1906 -29 
42 	Aliiricet 	..... 17.6 13.0 9.4 6.7 4.5 +3.1 f-1.01i -I-0.6 - 1,2 •; 	1.3 	1906 -29 
55 Jmt;frns]6ir . 	18.6 12.7 9.1! 	15.7 2.1 1 	1.6 - -0.9 +0.3 0.9 -0.2 1920 -29 
57 	Lohmi 	...... i 18.2 13.2 9.6 ; 6.5 2.8 ',-0.9 • -0.7 _!_0.0 +0.8 -; 0.4 1920 -29 
56 	Utö 	........ 17.6 11.4 8.5 ' 5.7 2.3 1.7 0.7 0.7 +1.3 ; 0.1 	1900 -29 
68 Russarö 	.... 17 4 13.2 8.7 5.8 2.3 +1.1 +0.7 ; 	0.•1 -; 	1.1 i 0.2 1900 -29 
77 	Iiarmaja .... 16.6 12.1 7.8 4.8 1.6 +1.5 +0.6 H0.0 - -0.4 +0.1 1900 -29 
78 	Aelsinki 	.... 17.1 11.9 7.5 4.1 0.9 •;-1.0 +0.1 -!-0.4 --0.9 -i0.1 1905 -29 
79 	Börter3ltiir 	...; 16.3 12.2 8.2 5.5 2.2 -;-0.9 -=-0.4 0.0 - 0.3 -0.1 1913-29 
95 •Tammio 	....I 17.2 12.0 6.9 3.6. 0.5 -0.2 -1.6 -0.8 ' 	0.3 0.3 1920 -29 

Silmä.änpistäväii edellisessä taulukossa on In. ni. elokuun verrat-
tain matala lämpötila polljoisessa Selkämeressä ja Perämeressä, 
erikoisesti 10 Ulkokallan tienoilla; tätä alhaista lämpötilaa ei voida 
selittää ilnianlälnpötilasta johtuneeksi, tämä klut ei ollut alhainen; 
mutta sen sijaan se helposti on selitettävissä vesikerrosten siirrosten 
kautta, kuten esine. 10 Ulkoka,llan läheisyydessää olevan Inajakkalai-
van Naltkiainen (64°36' Pi 23°51' Ip) lämpötila- ja suolaisuus-
havainnot osoittavat, joista taulukossa 4 on ote (tätä kirjoittaessa 
eivät vielä suolaisuushavainnot 10 Ulkokallasta eivätkö muilta taulu-
kossa. 3 mainituilta kiinteiltä hava.intoaseniilta ole va,lmniiksi lasketut). 

Tautd. 4. IYc,Jaki(sisefa liim•))ötila- jci s2Uotai,s2U2ts1acwc1ina1aot, sytts. 1930 

P3iviimltire: 
l 	Pinta 

to 	S°/° 

5m 
° 	~ 	S.,f 

10 n1 

G° 	5 	..,L° '  

20m 	i- 

S °l°e 

25m 

(1 0 	S 

VIII 	1. 	.» • 18.0 3.13 13.6 	i 3.32 5.5 3.39 4.4 11 3.50 3.9 3.50 
VIII 	11. 	. :1 9.0 3.46 8.2 3.46 5.6 3.44 i 3.8 3.50 3.0 3.50 
VIII 21.. 8.7 3.44 7.8 3.46 6.2 3.46 4.8 3.50 4.2 3.50 
I1 	1. 	.. 8.4 3.46 8.4 3.55 7.8 3.46 7.4 3.46 6.9 3.48 
I1 21. 7.7 3.55 7.6 3.55 7.6 3.59 7.6 3.55 7.6 3.55 
1 	11. 	.. 5.9 3.50 6.0 3.50 6,0 3.50 5.9 3.55 5.9 3.55 
XI 	1. 	.. 6.5 3.48 i 	6.5 3.48 1 6.5 3.48 6.4 	, 3.48 6.4 3.48 
XI 21. 	. 4.0 	i 3.42 4,0 3.42 4.0 3.42 4.0 3.44 4.0 3.44 
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Yksityiskohtiin kaj oamatta mainittakoon ylläolevan taulukon 
täydennykseksi, että lämpötilaluvut elokuun toisen pentadin alusta 
lokakuun keskivaiheille ovat suhteellisen alhaiset, marraskuun 
aikana korkeat, sekä että suolaisuusluvut kauttaaltaan ovat korkeat, 
joskaan eivät ääiiminäisen korkeita. 

Huomattavaa taulukossa 3 on edelleen, myöskin suhteellisesti 
otettuna korkea k inpötila 42 iMärketin seutuvilla. Tämän aseman 
syvvyshavaintoja tarkastaessa huomaa seuraavat lämpötilat eri 
sy'vy'v'ksissii 28:na elokuuta'): 0 m: 17.5°, 10 m: 17.o°, 20 m: 15.9°, 
30 ni: 10.9°, 40 in: 7.°, 50 m: 5.°, 60 Ju: 4.9°, 70-100 in: 4.2°-4.1°; 
länipöisen peitekerroksen sekä paksuus että lämpötilat ovat molem-
mat suurininiat havaitut niiden 20 vuoden aikana, joiden kestäessä 
havaintoja siellä säännöllisesti on tehty. Märketin vastaavia suolai-
suusarvoja ei vielä kun tätä kirjoitetaan ole käytettävissä, kuten jo 
mainittu, mutta sen sijan niitä jo on mainitun paikan läheisyydessä 
sijaitsevasta maj akkalaivasta Storbrotten (60°26' Pl 19°13' Ip); osa 
niistä on koottuna. taulukossa 5. 

Taut. 5. Stonbnotteniv. 14mpötilct- ja szcolaisicushcrvu,intflot, sy'. 1930 

Piiir'dimålrli 	
ii Pinta. 5 in 10 m 20 in 	1 

- 
25 ni 

- 	- 

'III 	1. 	.. 18.6  5.23 18.-6 	' 5.12 	1  17.7 	' 5.25 10.6 • 912' 8.G 5.17 	1 
VIII 	11. 	.. 18.5 4.58 18.6 4.58 18.3 	'• 4.Gö 15.1 • 5.01 11.9 	1  5,08 	' 
VIII 	21. 	..i 17.0 4.85 17.1 	• 4.90 16.3 5.23 11.1 5.32 9.3 5.28 
Il 	2. 	. 15.4 5.17 15.6 5.17 	1  15.5 5.19 15.4 5.45 	i 10.8 5.72 
IL 	I1. 	.. 13.4 	1 5.26  13.7 5.26 	1 13.7 5.26 .  13.6 .  5.26 13.4 .32 

Tästä taulukosta selviää, että suolaisnus oli hyvin alhainen ja 
lämpötila hyvin korkea Selkämeren lounaisosissa; se täydentää siis 
joka kohdassa sitä Pohjanlahden lserrost- tnnissuhteitten kuvaa, joka 
saatiin lähinnä edellisistä taulukoista. 

Veden lälopötilasuhteitten selvittämiseksi talven ajalta, ja ke-
väältä annetaan lisäksi eräitä tietoja taulukossa 6. Taulukossa ovat 
osaksi ne talven päivät, jolloin pintalämpö muutamien Merentutki-
muslaitoksen rannikkoasemien rannoilla on ollut alle 0° , osaksi ne 
päivät, jolloin lämpömäärä syvemmässä vedessä aseman lähimmässä 
ympäristössä on ollut alle 0°, ainakin jossain syvyydessä; nätnät 
arvot ovat omiaan antamaan käsityksen sekä jää.nniuodostunlisen 
edellytyksistä yleensä että pysyvän jään synty>.nisen mahclollisuuk-
sista. H:uonlata tulee (vrt. taulukon viimeistä sareketta!) että syvyys-
hava.intoja on tehty korkeintaan kol masti luuukaudessa, pintaha-
vaintoja joka, päivä. 

') Lähiunä edellinen nnittaus suoritettiin 16:na heinäk., lähinnä seiu•aava 
4:119 marraslc. 
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vallitsevina, helmikuussa eteläiset ja itaeteläiset, valtakunnan lou-
naisinunissa osissa länsieteläiset; maaliskuun vallitsevat tuulet olivat, 
luoteiskvachantista, huhtikuussa tuulet olivat enimmäkseen idästä 
ja itäpolijoisesta, toukokuussa etelästä. Tuulisimmat kuukaudet olivat 
joulukuu ja tammikuu, vähimmin tuulisia maaliskuuu ja huhtikuu. 
Kovatuulisien päivien joukosta mainittakoon länsirannikolla 20.-22. 
heletik., tuuli eteläinen ja länsieteläinen, 25.-26. heletik., tuuli 
eteläinen ja itäeteläinen, myöhemmin itäpohjoinen eteläranni-
kolla, sekä vielä 23.-24. huhtik., jolloin tuuli oli eteläinen ja itäete-
läinen. 

P i l v i s y y s oli noin tammikuun loppupuolelle normalinen tai 
hieman suurempi, helmikuussa normalia suurempi ja suurin maan poh-
joisosissa, missä lämpötila suhteellisesti oli korkeimmillaan (vrt. 
Caul. 2), maaliskuussa norrnalia pienempi, paitsi pohjoisessa, niissä 
se nytkin oli hiukan normalia suurempi; huhtikuu ja toukokuu olivat 
harvinaisen pilvisiä. 

L u rn i p e i t t e e n paksuudesta on jo puhuttu. Syksyn kuu-
kausista oli marraskuu hyvin saclerikas, mutta sade tuli eniinmäk-
seen vetenä; joulukuu oli vähäsateinen, sade tuli kuitenkin etu-
pää,ssä kuukauden lopussa, siis lumena. Tammikuu oli runsassateinen, 
pohjoisessa melkein normalinen, helmikuun sademäärä ei sanotta-
vasti poikennut normalista, maa-liskuu oli vähäsateinen, samoin 
huhtikuu maan lounaisosissa, kaakkoisosissa sen sijaan runsassatei-
nen, muualla jokseenkin normalinen, toukokuu oli pohjoisessa runsas-
sateinen, etelämpänä vähäsateinen. 

ellä hahmoteltujen ulkonaisten olosuhteitten vallitessa ke-
liittyvä jäätalvi alkoi myöhään. Varsinaisen jäätymisen alettua 
joulukuun keskivaiheilla se jatkui ilman mainittavaa taantumista, 
vaikkakin vähän väliä sattuneiden verrattain leutojen — mutta ei 
suojaisten — jaksojen vaimentaniana, leutojaksot kun miltei sään-
nöllisesti talven aikana seurasivat muutamia päiviä kestäneitä 
pakkasia. Jäätymisen huippua,ika sattui — säännöllisesti — maalis-
kuun keskivaiheille; silloin jäätä oli siinä määrin, että myöskin koilli-
sella Itämerellä oli ajojäätä. Myöskin jään sulaminen tapahtui sään-
nöllisessä järjestyksessä; sulamisnopeus oli suuri, joten jäätalvi, koko-
na.isuutena katsottuna, päättyi varhain; viimesanottua ei voida 
kuitenkaan sovelluttaa maan lotnnaisosiin, missä ko ten mainittu 
runsas lutni viivästytti jäiden lähtöä, vaan tarkoittaa se etupäässä 
Perämerta. Yleensä oli talvelle luonteenomaista helpot jäät lännessä, 
mikä johtui sekä veden kez•rostumisesta talven alussa että lukuisista 
itä.-konlponenttisista tuulista, ja suhteellisen korkeasta heiniilmun 
läinpötilasta pohjoisessa. Jo tässä mainittakoon, että Ahvenanmeri 
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ei ollut kertaakaan kokonaan jään peittämänä ja että Merenkurkussa 
ainoastaan muutamana sydäntalven päivänä oli kiintojäästä muo-
clostunut kiinteä jääsilta Ruotsin ja Suomen rannikkojen välillä. 

2. Syksy ja alkuta•lvi. Ensimmäinen jäätiedoitus saapui Ice-
mistä, niistä, jo niin aikaisin kuin 19:nä syyskuuta ilmoitettiin aivan 
ohutta jääkalvoa mataliminissa• rantavesissä. Jää hävisi miltei heti. 
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huva 2. Jsuhtee6 1930 XI 21. 

Toinen, laajempi, jäätyniinen sattui lokakuun toisen pentaclin 
aikana, jolloin jäätä, korkeintaan 5 cm paksua, tiecloitettiin eräiltä. 
liavaintoasemilta Perämeren rannikolla; ainoastaan yhtenä päivänä, 
8:na lobak., ilmoittivat myöskin eräät etelämmässä sijaitsevat 
aseniat aivan ohutta jääkalvoa matalissa rantavesissä; in. ni. 
(102) Viipuri, 83 Loviisa, (71) Ta•mnlisa•a,ri ja 34 Uusilcaupunki; 
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pohjoisessa jää hävisi eninmäkseen n. 12:na lokak., joka tapauksessa, 
oli 15:nä loka.k. kaikkialla, jä.ä,töntä. 

Dolmas ja lopullinen jäätyrninen alkoi Reinin seuduilla 3:i1a 
7uarrask., vähän etelämpänä 12:nä, marrask. ]\Ia,rraskuun 17:nä, ja 
18:na j ityminen" ulottui 31yyöskin Etelä-Suoneen ra»nikkoseuduilte. 
Jääsuhteet 21:nä niarrask. ilmenee lähemmin kuvasta 2. 
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Kuva 3. Jääsuhteet 1930 XI 28. 

Etelässä, paitsi Viipurinlanden perukassa ja mahdollisesti myös-
kin jossakin toisessa syvälle ma,ntereeseen tunkeutuvassa lahdessa, 
jä,å taas hävisi marraskuun 26:n jälkeisenä aikana,, kun lämpötila 
jälleen oli jäätymispisteen yläpuolella. Pohjoisessa sensijaan, niissä, 
lä,m pötila oli jonktuiverrann alha.isennpi, jää ainakin osaksi jäi pysy-
vä.iseksi, pa,ikotellen tuuli sitä jonkunverran kasaannutti; mitään 
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jä,ä.nlca.svua, ei ollut. Jääsuhteitten kehitys marraslu un lopussa ja, 
johlakunn alussa selviää 1ä.liemin kartta1uonnoksista kuvissa 	5, 
jotka osoittavat jääsuhteita 28:na im rrask. seldi 5:nä ja 12:na jouluk. 

Viiineuiainittii 1)äi\'ä oli viimeinen, jolloin meri vielii. kaikkialla 
oli jäätön. Jouluktnni 13:nä alkoi nimittii.in kauvimpana pohjoisessa 

Kii a 4. j äsubteet 1930 XII 5. 

saariston ulkopuolella jä.ktä, muodostua,, ja seuraavana päivänä., kun 
pa1(lcanen tuntuvasti yltyi, hyydettä, levisi pitkälti meren yli. Sein,aa-
vat päivät olivat yhä edelleen kylmiä ja 1S:na jouluk. pa,klcanen oli 
kovimmillaan tänk jaksona. Silloin oli jäätä ulkona merellä lnuo-
dostunut jo siinä, mä.äa•in, että, niin kaukaa etelästä, kuin 20 Norrskärin 
majakalta .Selkämeren pohjoisimmassa, osassa• ilmoitettiin jään moo- 
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dostumista yli koko näköpiirin. Etelämpänä ei vielä tämän palckas-
jakson aikana mitään mainittavaa jään muodostumista ulkona 
vierellä ollut, snitta kylläkin saaristossa, jonka sisäosat kailclkialla 
kävrivät jäähän, paitsi lounaassa; paikotellen jää ulottui myöskin 
ulkosaaristoon. Suomenlahden itäisimmissä osissa jäätä• syyntyi 
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Bliva 5. Jääsuhteet 1930 XII 12. 

paikotellen ulkomerella,kin. Jäänsä,rkijät määrättiin viikon kuluessa• 
ensinllnäisille a.semäpaikoilleen, Voima Vaasaan sellä Tarmo ja 
Sampo Suomenlahden sisäosiin; jää tuotti kuitenkin silloin vielä 
ainoastaan heikoille aluksille jonkunverran haittaa. Joululu ui _ 19;iä 
lämpötila hilomattavasti nousi; lzun tuuli sanialla oli eteläinen, haj oitti 
se meren uudenjää•n, joten jää.suhteet u>_ainittuiia päivänä m uodostui-
vat sellaisiksi, kelin kuvasta. G selviää. 



16 	 J:T 7.930 31 

Lämpötila nousi nopeasti ja, oli 20:nä jouluk. sula.mispisteen ylä-
puolella, jolloin myöskin se uusijää, joka vielä on kuvassa: 6 näky -
vissä, sntueksi osaksi hävisi. Jääsuhteet pysyivät sitten muuttu-
inattomina inuuta.man päivän ajan, s. o. 24:een jouluk., jolloin yltyv~i. 
palkkanen jälleen sai aikaan jäätymistä. Itäisimninässä Suomenlah- 
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Kuva, G. Jääsuhteet 1930 XII 19. 

dessa silloin syntynyt jää jäi pysyväiseksi, minkä lisäksi Suomen-
landen itäpuoliskon saaristo kauttaaltaan kävi jäähän. Uusijää 
länsirannikon saariston ulkopuolella kulkeutui sen sijaan itäisen ja, 
itäeteläisen tuulen a.ja,inana koko ajan ulos merelle, missä se siili; 
kuten taul. G (siv. 10) osoittaa, oli nimittäin 10 Ulkokallan seutuvilla, 
jota hyvinkin voinee pitää Perämeren ullo-osia edustavana, pinta- 
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l~inipötila: siksi korkea, että jää• ei voinut jääclä sulamatta. 	Jää- 
tilanne sellaisenaan 26:na jouluk. esitetään kuvassa 7. 

Joulukuun loppupuoli oli kohtalaisen kylmä, tuulet kovat tai 
myrskyiset, etelästä tahi itäetelästä. Siten se jäätilanne syntyi, joka 
nähdään kuvasta 8, jolta tarkoittaa tammilniun 2:a: niin pitkälle 
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Kuva 7. 	JääsuhLeet 1930 XII 26. 

saaristossa, että: jä.ä on varmasti maitten tukemana ja suojaainana, 
jää on kiinteätä, vähitellen kasvaen paksuudeltaan; tämän kiintojää-
reunusta.n ulkopuolella on Suomenlahden itäosissa, missä jäänmuo-
dostuminen ulkomerellä on ollut voimakasta, jo huomattavasti ahto-
jäätä, väheten länneznpänä; Selkämeren rannikon edustalla 
on ki.intojääreunustan ulkopuolella ainoastaan byvin vähän jäätä; 

33so—: i 
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Perämeren jää Iisä.änty}y pohjoiseen pain, täyttäen kokonaan meren 
pohjoisimmat osat. Talviliikenteestä mainittakoon, että 2:na tammik. 
jii.änsä -kijå.t Tarmlo ja Sampo olivat avustamassa, viimeisiii, höyry-
laivoja 102 Uuraasta, minkli, jälkeen 87 Kotkan itäpuolella olevien 
satamain meriliikenne piiättyi; jo 24:nä jouluk. Voima oli lähtenyt 
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Kliva 8. Jääsuhteet 1931 I 2. 

Vaasasta 32 Ramnalle; Rauman edustalla sijaitseva, majalthalaiva 
Re1a.i cleriinnatala jätti 27:nä jouluk. aseinapaikkansa. 

Seuraavana viikkona, tuuli 4:nä. tammik. kääntyi idänpuolei-
seksi; 5:, 6: ja 7:nä tametik. itäiset ja itä:polijoiset tuulet vallitsivat, 
S:na pohjanpuoleiset, paitsi kauvimpana. pohjoisessa., missä• tugli oli 
itäetelä:inen, 9:nä. tuuli oli länsirannikolla etel<•i.inen, etelässä. itästeläi- 
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nen; pakkanen oli koko aikana kohtalainen. Näitten olosuhteitten 
vallitessa kulkeutui viikon aikana etelärannikon yhteenalitoutunut 
jää. suurimmaksi osaksi ulos merelle, muuttuen ajojääksi. Meren-
lcuikun irrallinen jää ajautui Ruotsin puolelle, Perämeren jäät kasaan-
tuivat pohjoiseen. Tammikuun 9:nä, jonka jääsuhteet esitetään 
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Kuva 9. 	JäästiliteeL 1931 I 9. 

kuvassa 9, näkyy kuvasta jätiänrmuodostumisen jatkuneen, kuten 
luonollista on, tutalen alla olevilla rannikoilla. Mainittakoon, että 
majakka•ls.iva 1 ransgrund, jonka aserapaikka on meri 78 Helsi.ngin 
edustalla, 8:nä tammik. jätti asemansa, koska ajojäätä alön aikana. 
oli alkanut ilmestyä sen ympäristöön. Viikon kuluessa jiiä•nsärkijii. 
Jiiäkarhu aloitti toimintansa, asemapailcicain.a oli 78 Helsinki. 
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Seuraavan viikon alkupuolisko ja loppu olivat leuclot, Inotta. 
niiden välillä 14. ja 15. tammik. 1kylmiä päiviä laajoine jäiityi iisiuee77. 
Tammilkuiin 15:nä jäänsärkijä Sampo jätti 87 Kotkan ja kulki meri-
teitse 78 Helsinkiin; jäänsärkijä totesi matkallaan meren länteenpäin.. 
ainakin Helsingin meridiaaniin saakka, olleen ohuessa jäässä. Seuraa-
vana päivänä Tarmo avusti viimeiset höyryalukset Kotkasta, minkä 
jälkeen 78 Helsinki oli itäisin meriliikenteelle avoinna oleva satasia. 
Tammikuun 15:nä sattui edelleen ensi kerran jäätymistä meressä 
68 Russarön ja 67 Bengtskärin ulkopuolella, siis Suomenlahden ja 
Itämeren raja-alueilla; Russaröstä ei mitään avovettä ollut näky-
vissä, Bengtskäristä näkyi ainoastaan hiukan sulaa,; sen sijaan meri 
jonkunverran lännempänä sija.itseva.n 56 Utön majakan edustalla 
oli a.iva;n jäätön. Tammikuun 16:nä lämpötila nousi ja tuuli kääntyi 
idän- tahi itäetelänpuolelle; silloin meren nuorjää hävisi; ja mat-
kallaa.n viimemainittuna päivänä 78 Helsingistä meriteitse uuteen 
asemapaikkaansa G9 Hankoon Sampo kulki avoimessa vedessä. 
J ääsuhteet sinä päivänä selviävät lähemmin kuvasta 10. 

Seuraavan viikon kolmena ensinnnäisenä päivänä oli lentoa, 
kolmena seuraavana hyvin kylmää, viikon viimeinen päivä., 23. tam-
mik., jota kartta kuvassa 11 tarkoittaa, oli jälleen jokseenkin leuto. 
Tuuli oli pohjanpuoleinen, kääntyen vasta 23:nä, pohjoisessa 22:na. 
taminik. etelänpuoleiseksi. Pakkasta seurasi runsas jäätyminen. Laa-
jimmillaan viikon aikana jää oli 22:na tammik.; silloin ei sulaa näkynyt 
Suonienlallden maj akoilta eikä, myöskään 67 Bengtskä,ristä, mutta 
sensijaan kyllä 56 Utöstä. Jo edellisenä päivänä, tammik. 21:nä, 
oli mantereelta Alivenanmaalle Saaristomeren pohjoisosien yli synty-
nyt kiinteä jääsilta; ja yöllä tametik. 23:tä vastaan oli jäätymistä 
myöskin saariston eteläisemmissä osissa. Länsipuolella Ahvenan-
maata ei sen sijaan, pakkasesta huolimatta,, jäätä muodostunut, mutta 
kylläkin pitkin koko Pohjanlahden rannikkoa, niin että meressä 
22:na tannnik. mitään sulaa ei länsirannikon majakoilta näkynyt. 
Kuten kartasta kuva, 11 lähemmin selviää, oli kuitenkin tämä uusi 
jää jo seuraavaksi päiväksi suurimmaksi osaksi hävinnyt. Tärkeim-
mät, kestävät muutokset jääsuhteissa viikon aikana oli toisaalta 
kiintojään ulottuminen .Ahvenanmaalle, toisaalta Suomenlahden itä -
puoliskon jäätyminen, siellä kun kiintojäänreunusta.a pitkin synty-
nyt utuorjää pohjanpuoleisten tuulten kuljettamana jatkuvasti ajau-
tui ulospäin eikä siellä sulanut, kuten lännempänä ulkornei•essä oli 
laita, vaan muodostui kiinteälcsi jääpeitteeksi. Talviliikenteeseen näh-
den mainittakoon vain, että 7 Helsingin meriliikenne viikon lopusta 
joliclettiin 75 Igallbädanin kautta ja että molemmat saaristojään-
särkijät Apu ja Murtaja viikon aikana aloittivat toimintansa 61 
Turun ja Ahvena,nma•an välisessä saaristossa. 
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Seuraavalle viikolle luoLeenomaista, oli kohtalainen pakkanen ja 
itäeteläiset tahi itäiset tuulet. Näin ollen Suomenlaliden jäät olivat 
kasvanlassa, jossain iizää.rin. Saaristo:lmerenitin. Länsirannikolla, aavaa,, 
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Kuva 10. Jääsuhtee(, 1931 I 16. 

laajaa. Selkämerta: pitkin ei syntynyt mitään pysyväistä- merenjäätä, 
nnorjä.ä, kun ylitänlitt La ajautui glos merelle, missä siili; pinttivesi 
tällöin luonnollisesti vähitellen jäälityi; kapea, ja matala. Merenkurkku, 
joka• helpoinniin sekä jä.ähtyi että täyttyi jäällä, tuli nyt jäätä thy- 
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teen, kun taasen etelä Perä i erein j iä•suhteet olivat jossain mä iris 
samanlaa,tuiset kuin Selkämeren; Perämeren pohjoisosat sitä vastoin 
vähitellen täyttyivät jää11ä. Jää•tila•nne viikon lopussa, 30:na, tam-
niik., ilmenee 1iihemmin kuvasta, 12. 
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]cu,-a 11. Jääsuhteet 1931 I 23. 

3. Sydii»talvi. _lika. helmikuun 2:sta, S:een on talven 1kyy1min, 
tuuli etelästä• ja itä etelästä• tai oli tyyntä•. Näissä, olosuhteissa jä•ä,tymi-
uen nopeasti edistyi. Kehitys 6:ksi helu3ik. selviää kuvasta. 13. 

Tilanne vastaa• jo tyypillistä talvitilannetta,, jolloin kiintojä..ä 
peittää koko saariston, Ahvenanmaa mukaanluettuna, edelleen Me- 
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rent urkiui ja Perämeren ainakin niin pitl(älle kuin ni.ajakoilta, voi 
nähdä. Edelleen tapahtui jäännnlodostuniista, Suoinenlanden länsi-
osissa ja siihen liittyvissä osissa Polhjois-Itämerta sekä Selkämeren 
rannild~oa pitkin. Jäättöminä olivat sen sijaan Pohjois-Itämeren 

Kuva 12. Jääsuhteet 1931 1 30. 

länsiosat ja. Ahvenanineri. Tässä yliteydessii, mainittakoon, että 49 
Lägskärin luona helmikuun 2:na tehty mittaus osoitti meren pinta-
veden lämpötilan olevan 1. a°, mistä se alaspäin väliitellen kohosi 
2.0°:seen pohjassa (80 m). Että syksyllä Ahvenanmeren peitekerros 
oli sekä lämmin että harvinaisen paksu on jo varemmin osoitettu. 
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Hlelni kuun 1nä osoitti syvyysniittaus majalilialaiva Storbrottenin 
(600  26' P1 190  1) ' Ip) luona lä-inpötilan vaihtelevaa) pinnalta, 1. -
asteesta 1.7 asteeseen 25 ni:n syvyydessä,. Rttä tällaisissa olosuhteissa, 
jä ttä siellä ei vielä voinut syntyä on ymmärrettävää. Selvää on toi- 
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I(u 'a. 13. Jaasuhteet 1931 II 6. 

saalta kuitenkin, että meren läinpövarasto nyttennnin ei olisi riit-
tävä jatkuvan pakkasjakson sattuessa kauran estäinään jään synty-
mistä. Nyt määrättiin jäänsärkijä Voima länsirannikolta Turun—
Ahvenanmaan alueelle. Kun jäänsärkijä 5:nä helmikuuta oli mat-
kalla etelä Selkli neren poikki 32 Raumaita majakkalaiva Stor- 
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brottenin suuntaan, kulki se n. 35 mailia tätä taivalta, vaihtelevassa 
jäässä. 

Helmikuun 7. oli talven kylmin päivä. .Silloin ensirmwäisen ker-
ran jäätä muodostui ulkona merellä Ahvenanmeren pohjoisosissa, ja 
kello 12 ei 42 Märketin majakalta mitään sulaa näkynyt, äsken-
muodostunut sohjo peitti koko näköpiirin. 1lIajakkaiaiva Storbrot-
ten lähti asemaltaan. I-Ielmikuun 8:na, joka oli hiukan lauhkeampi, 
jää Märketin ympärillä oli jo osaksi hävinnyt, ja 9:nä, kim lämpötila 
yhä edelleen oli noussut, ei mitään jäätä vieressä enään ollut näkyvissä.. 
Koko ajan oli meri 40 Sälskärin ympäristössä, ollut osittain avoinna, 
samoin 43 Signilskärin ja 48 Kobbaklintarin ed usta.11a sekä. 49 Låg-
skärin ympärillä; helmikuun 9:nä oli meri kaikilla mainituilla poi-
koilla aivan jäätön. Sensijaan ei 54 ICökarista mitääl) sulaa ollut 
näkyvissä; 56 Utön ulkopuolella avovesi 7:-9:nä heletik. alkoi noin 
10 mailin etäisyydestä. Mutta sen jälkeen etelänpuoleiset tuulet 
ajoivat jään kokoon, niin että I1:na helmikuuta jään ulkoreuna oli 
ainoastaan noin kahden mailin päässä Utön ulkopuolella — mai-
nittakoon, että tämä ahtojää oli jäänsärkijällekin verrattain vaikea-
kulkuista. 

Näin on joucluttu siihen sääninuutokseen, joka ratkaisevasti tuli 
määräämään jääsuhteitten kehityksen koko talveksi: ei tullut jat-
kuvaa pakkasta antaakseen seuraavina päivinä leimansa jäitten kehi-
tykselle, tuli sen sijaan leuto, melkein suojainen sää eteläisine tuu-
lineen. 

Tämän sään vaikutukset kuvastuvat kyllin selvästi kartasta, 
kuva 14, jääsuhteet helmikuun 13:na. 

Ensiksi huomaa• Suomenlahden itäosan, se kim leutojakson alussa 
oli kovassa kiintojäässä, pysyneen muuttumattomana, verrattuna 
tilanteeseen viikkoa vareuiniin; Suomenlahden länsiosassa ja Saaristo-
ineren etelärewiaa pitkin on länteenpäin kapeneva alitojäävyö kiinto-
jään reunasta ulospäin, Ahvenanmerellä ja etelä Selkämerellä ei ]ui-
tään jäätä näkyvissä,, pohjoisella Selkä.merellä ajojäätä. 1lviyöskin etelä 
Perämnerellä• huonaarnne meren kiintojäänreunustan ulkopuolella 
avoimeksi, niistä selviää, että• edellisenä viikkona varsinainen syvä-
m.eri rannikon n:i•köpiirin ulkopuolella lienee ollut joko sularea, 
tahi, mikä on todennäköisempää, ohuen jään peittämänä.. 

Etelärannikon y1lä,mainittu ahtojäänvyö aiheutti aluksi, kuten 
jo m a.inittiin, )ueriliiltenteelle tuntuvia vaikeuksia. Helmikuun 13:na, 
Jääkarhu avusti 78 Helsingistä purjehcluskauden viimeiset liöyry-
alukset, minkä jälkeen tämänkin sataman meriliikenne päättyi. 
Kaikki jäänsärkijät olivat tämän jälkeen sijoitetut alueelle 69 Han-
gosta länteen, siis sycläntalvisiiu asemiinsa. 

4 



26 	 I Ä Ä'r to3o-31 

Helmikuun 13:n jälkeisen viikon ensi päivät olivat kylmiä, tuuli 
itä•eteläinen; helmikuun 18:na tuuli kääntyi länsirannikolla länsi-
etelä,iseksi; myöheinniin viikon aikana tuuli oli eteläinen. Helmikutui 
18:na se jään ahtoutuminen tapahtui, joka kuvassa 15, jääsuhteet 
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huva. 1I. Jziäsuhteet 1931 II 13. 

20:na heletik., on näkyvissä Perämeren keskiosissa. Selkäuierenkin 
rannikolla ajojäii lisääntyi lisä•äntyniistäEn, ja etelä•ra.nnikolle etela-
tuuli keräsi jonkunvevran ajojäätä., mitkä seikat kaikki näkyvät 
kuvasta 15. 
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Päivät helmikuun 20:n jälkeen olivat leutoja etehiisine ja länsi-
eteläisine tuulineen; 25:nä ja, 26:nä helniik. tuuli muuttui itiiseksi 
tai itäpohjoiselcsi. Silloin Suomenlahdella syntyivät ne aukeamat, 
jotka kuvassa 16, jääsnliteet 27:nä. helmils., vielä ovat jäljellä, samalla. 
koin Suonienl uliden ajojäät alkoivat Icifficeutua ulos Itämerelle päin. 
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huda, 15. Jääsuhteet 1931 II 20. 

Sinä päivänä, siis helmikuun 27:nä, jota. kartta. tarkoittaa, tuuli oli 
pohjanpnolelta. Apäiden erisutunta.isten tumlien kautta muodostui 
eteläiannikon edustalle se pitkä ajojä11 kieleke, joka kartassa: näkyy 
ulottuvan Suoiiienlanden keskiosasta uloshä.in Itämerelle melkein 
Ruotsin rannikon edustalle. Länsiral,nnikon jiä,lia,va.intoja, oli viikon 
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aikana suureksi osaksi ollut mahdotonta tehdä lumipyryn ja huonon 
nä•1,yväisyyden takia — mitään meriliikennettälcään ei siellä, ollut, 
että sen välitylksellä olisi saatu jäätietoja; helmikuun 27:n kartassa 

huva 16. Jzhsuliteet 1931 II 27. 

oleva aj oja ,ä, nälcyväisyyden tällöin ollessa hyvän, oli liikkeessä etelään 
päin, ja selvää, on, että Selkämeren ja Peräineren ajojäät viikon 
aikana olivat olleet mandollisiminan lkaukana, pohjoisessa, jättäen 
1dicomerien eteläosat avoimiksi. 



T.ä äT 10:30-31 	 29 

Seuraava• viikko oli kylmä, tuulet pohja,npuolelta, pohjoisessa 
kuitenkin ajoittain etelänpuolelta. Näissä olosuhteissa Suomenlahden 
merenrailo leiintojäiänretunlstaai edustalla säilyi, ja Selkämeren sekä 
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Kuva 17. Jääsuhteeb 1931 III 6. 

Perämeren irrallinen jää ajautui etelään. Tilanne muodostui toisin 
sanoen sellaiseksi kuin kuvasta 17, jääsuhteet 6:na maalisk. näkyy. 

Viilnemainittuna päivänä oli Polijanlalideu keskiosissaitä.pohjois-
niyrsky; tänZän seurauksena aukeni railo 10 Ulkokallaaz suojapuolel1a., 
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jossa tämän saariryhmän jäitten liikkeelle tekem este loppui; edel-
leen syntyivät nyt Merenkurkun saariston pohjoispuolella olevat 
vaikeat ahtojäät, hon jää liikkuessaan eteläänpäin pysähtyi maita 
vastaan. Merenkurkun eteläpuolella uteri sen sijaan puhdistui jäistä; 
mainittakoon, että kaksi päivää varhaiseulnnin, maaliskuun 4:nä, 
20 Norrskärin niajakalta ei mitään avovettä ollut näkyvissä. Pohjois-
Ahvenanmerelle ilmestyi 42 1VIäiketin ulkopuolelle viikon elsim nä.i-
nen a.jojää lalä maaliskuuta. 

Maaliskuun toisena viikkona pakkanen oli kohtalainen, tuulet 
heikot ja enimmäkseen iclänpuolelta, toisinaan pohjoisella, toisinaan 
eteläisellä komponentilla. Jään kulkeutuminel Suomenlahdelta Itä-
Inerelle jatkui näissä olosuhteissa, ja merenra.ilo etelärannikon edos-
talla oli milloin sulkeutuneena, milloin avoilnla; luun se oli avoinna, 
oli siinä yleensä jään muodostumista havaittavissa. Selkämeren 
länsirannikolla, ei ollut mainittavasti ajojäätä, jää kerääntyi vähitel-
len meren eteläosiin. 1Maaliskuun 13:na, jonka jääsuhteet esitetään 
kuvassa 18, oli lämpötila — 4° 	— 10°, tuuli itäinen tahi itäpohjoi- 
nen, Initkä. seikat selvästi kuvastuvat jäätilanteesta. 

Seuraavana viikkona oli jää,tyniinen laajimmillaan. Viikon a,lku-
pnol_i oli suhteellisen kylm ä, (— 8°-- — 16°), tuuli läunelpuolelta.. 
Jo 14:nä, maaliskuuta syntyi sinijäätä yli 20 Norrskärin inajakan koko 
nii.köpiirin; tämä jää pysyi koko viikon, snitta alkoi pru•istua 19:stä 
maa.lisk. i\'Iaaliskuun 16:na 22 Strömmingsbädan ilmoitti jääkalvoa 
kaikkialla, kaksi päivää myöhemmin jää oli 5-10 cm paksua. 11'Iaalis-
knun 1S:na tiedoitti 23 Bergö ajojäätä kaikkialla, samana päivänä 
samoin 25 Sälbrund, missä uteri viikon aikana siihen saakka oli ollut 
jäätön, kun taasen ajojäätä koko viikkona, joskaan ei aina yli koko 
näköpiirin, oli ilmoitettu 27 Yttergrunclin edustalta. Avointa näky-
vissä tiedoitti vielä 1G:na maalisk. 31 Säppi, 17:nä• maalisk. »meri 
yli oli koko näköpiirin täynnä ajojäätä, sinijäätä ja jääka.lvoa», Inaalis-
kuuu. 18:na viimeinen avovesi 32 Rauman edustalta hävisi. iWitään 
avointa ei koko viikkoon näkynyt 35 Isoltakarilta. ja 20:nä meren -
jään Inajalkan koko näköpiirissä kävi kiinteäksi. Meri 38 Saggön 
ulkopuolella täyttyi jäällä 19:nä maalisk., 39 Dånön. ulkopuolella. 
20:nä; koko viikon aikana oli 40 Sälskärin majakalta aulceanna jää-
kenttien välissä havaittavissa. Maaliskuun 14:nä oli meri 42 11Iärke-
tin edustalla täynnä jäätä, 15:na ilmestyi pieniä aukeamia etelään 
ja länteen, 18:sta alkaen alkoi lännessä, siis Ruotsin puolella, avo-
veden alue nopeasti laajeta, niin että 20:na, maalisk. puolet näky -
vää nierenpintaa oli jäättömä,nä. Tämän verran jääsuhteista Selkä-
merel alueilla, joissa, kuten luonnollista onkin, lännenpuoleiset tuu-
let aiheuttivat yllärnainitut oleelliset muutokset, jotka., verrattuina 
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edellisen viikon jiiä.suhteisiin, selvästi näkyvät kartasta kuvassa 1 ), 
joka tarkoittaa maaliskuun 20:a. 	Koko viikon aikana o1i eteläin- 
piinä sijaitsevasta 43 5ignilskä,ristii sulaa, vettä näkyvissä k<tiuvenl 
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IKuva 18. Jääsahteef, 1931 II1 13. 

paha. meressä, 45 Torpön edustalla neri täyttyi jäillä 17:nä n aa.lisk. 
llaa,liskuun 16: ja 17:nä. oli 48 Kobbaklinta in edustalla, loko meri 
avoinna, mutta, 18:na, se osittain oli luoteesta, tulleen a,jojä,in peittä-
n1ä.nä. hoko viikon aikana, oli 40 Lå,gskärin ympä.ristöllä l)a.jallista 
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ajojäätä. Aina maalisktuln i6:een saakka ei u6 Utöstä mitään sulaa, 
ollut näkyvissä, vaan meren peitti helppo ajojää ja sinijää, mutta: 
mainitun päivän jälkeen jää alkoi hajaaiitua; silloin syntyi se railo, 
joka, kaatassa. 19, jääsuhteet 20:nä maaliskuuta., näkyy eteläranni- 
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Kuva 19. Jääsuhteet, 1931 III 20. 

kon edustalla osittain aivan avoinna, osittain olnlen sinijään peittä-
mänä,. 

Seuraava viikko oli la,uhkea, tuuli lännen- tahi länsipohjan-
puoleinen. Läaisira.nnikon jäätilanne pysyi näin ollen suurin piirtein 
muuttumattomana,, etelärannikolla railo levisi, nuorjäa siitä hävisi; 
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se jä, joka oli ajautunut ja yh t edelleen ajautui ulos Itämel'e11e, ei 
palaii1 ut sieltä, takaisin, vaan suli siellä; kehitys siis oleellisesti tapah-
tui jäitten taantuniisen merkeissli,. Jäiitila,nne iikon lopussa, 27:nii 
maaliskuuta, esitetään luvassa 20. 
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-Kuva, 20. 	Jäas(iliteet• 1931 	III 27. 

Viikko maalisk.—huhtik. vaiheessa, oli talven viimeinen inainit 
tavan kylmä viikko, ja. edellistä huomattavasti kylniernpi. Tuuli oli 
pohjoinen tahi, viikon lopussa, pohjoisessa itli,pohjoinen. Etelä -
ra.nnilkon railo pysyi näissä olosuhteissa avoimena, Ahvenanmeren 
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kantta ajelehti silloin tällöin ajojään kenttiä, jotka Selkämeren etelä -
osista vähitellen kulkeutuivat etelään päiii, joutuen siten Itäme-
relle, jossa hävisivät. Selkämeren irralliset jäät kokoontuivat meren 
eteläosiin, myöskin .erenkurkun kantta kulkeutui osa. Perämeren 
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Kuva 21. Jä5suhteet 1931 IV 3. 

	

ajojäitä eteläänpäin, ja 	huomattavan aikaisin — siksi pitkälle 
pohjoiseen kuin 5 i'1arja-niemen. edustalle voitiin tämä• jään liikkuminen 
etelä.ä,npäin todeta, koska siellä Merikallain ka•rien eclusta•lle viikon 
lopussa kapea :railo ilmestyi; se oli_ kuitenkin nähtävästi olenia•ssa 
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vain muutaman päivän. Näin syntynyt jäätilanne selviää läheni -
min kuvasta 21, 3. huhtik. 

Vuodenaika oli nyyttemmin siksi pitkälle kelhittynyt ja jääsuh-
teet siksi helpoittuneet, että jä nsärkijä.in sijoittamisessa se muutos 
tehtiin, että, Jääkarhu siirrettiin 73 Helsinkiin ja Voima 30 Mänty -
luotoon. Jääkarliu saapui 30:äa, inaalisk. 1-lelsinkiin 75 I(allbådanin 
ohi, niissä, kiintojää, johon uoma avattiin, alkoi Mae-Elliot-saaresta; 
matkallaan merellä huomasi jäänsärkijä hajallisia, verrattain palz-
suu ajojään kenttiä.. Aloin-1a 1ksi 28:na maalisk. Turusta, oli 30:nä 
a.am ulla Alivena.nmerellä, niissä ajojään retina kulki hieman Gisslan'in 
1otmaispuole1ts• ja noin 2 mailia 42 ilärketistä, etelään, missä. a.jojää. 
loppui. Sitten jäänsärkijä, kulki sulassa vedessä noin 20:een meridiaa-
niin saakka, m,ssä, 3 a 4 mailin levyinen eteläpohjois-suuntainen 
jäävyö tavattiin; sitten seurasi 6 7 mailin levyinen saanansuuntai-
nen avoin alue, ja sitten vuoron perään ajojään ja avoimen alueita, 
mitkä, viiniconainitut kävivät yyhä, vähä.iseninliksi ja harvina,isemniiksi 
jää.nsä.rkijän rannikkoa lähestyyessä. Iciimitojäänreunusta alkoi Linjalta. 
31 Säppi Kaijaka,ri. Ajojään mää,ritteli jäänsärkijä, verrattain 
helppokulkuiseksi, sen pal suus oli 1:) i 20 cni. Noin klo 1. maalisk. 
31:nä jäänsärkijä saapui Mäntyluotoon. 

Seuraavan viikon alussa tuuli oli etelänpuoleinen, joten ajojäät 
siis liildkuivat pohjoiseen, inyöheiuinin tuuli kävi pohjanpuoleiseksi 
ja ajojäät palasivat eteläänpäin. Näin leudolla. säällä edestakaisin. 
liikkuessaan Suomenlahden ja Selkä.meren ajojäät kävivät huoniatta-
vassa, määrin ohueminiksi. Iciintojäähä,nkin, ensiksi maan louna.is-
osissa, ilinesty7i reikiä ja aukkoja virtapaikkoihin ja salmiin, kaikki 
viittauksia siitä, että jäitten ta.lvitilanne oli loppumassa. Jä.ä,-
tilanne viikon lopussa, 10:nä huhtik., ilmenee 1äl1emnmin kuvasta 
22. — Viikon aikana jäänsärkijä Tarmo siirrettiin Hangosta, Hel-
sinkiin. 

Seuraavana viikkona,, viimeisenä., jona lceskilä3npötila, vielä enin 
niäkseen oli nollapisteen alapuolella, ei inainitta,vampia jäätilanteen 
muutoksia. sattunut; tuulet olivat heikot, eniten idän- ja, pohjan-
puoleisia, 16: ja 17:nä huhtik. kuitenkin etelän puolelta. Suomen-
landen ajojäät lähenivä,t viikon kuluessa meren pohjoisrannikkoa, ja 
Perämeren eteläosissa railo aukeni, kuten jääsiihteitten huhtik., 
17:n kartasta, kuva 23, läheininin selvenee. 

4. Itr~vä.t. Huhtikuun 16:n jälkeen lämpötila oli kaikkialla 
nollapisteen yzlä.puolella. Voimakas jään sulaminen alkoi, josta osoi-
tuksena on ni. in. jään nopea oheneruinen (ert. siv. 44- -49). Aluksi. 
tuulet olivat verrattain heikot; mutta. 23:na huhtik. ja seuraavana 
päivänä oli, etenkin pohjoisessa, voimakas itäetelä- ja, etelätuuli. 
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Silloin ne valtavat Perämeren etelä- ja keskiosan railot syntyivät, 
jotka näkyvät kuvassa 24, jääsuhteet 24:nä liuhtik.; sanaan aikaan 
Suomenlahden ajojäät ku]..keutnivat Viron puolelta Suomen puolelle 
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Kuva 22. Jääsuhteet 1931 IV 10. 

ja ,Selkämeren vielä näköpiirissä, olevat merenjä.iit kulkeutuivat ulos-
pä-in hävitäkseen. 

Lonnaisessa saaristossa kiintojnpeite tosin vielä oli suureksi 
osaksi jälellä., mutta jää oli verrattain huokoista ja tä•ymnä aukeaniia. 
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vain muutaman päivän. Näin syntynyt jäätilanne selviää ]äheni-
inin kuvasta 21, 3. liuhtilk. 

Vuodenaika oli nyttemmin siksi pitkälle keliittynyt ja jääsah-
teet siksi helpoittuneet, että jäänsärkijäin sijoittamisessa, se muutos 
tehtiin, että Jäi karhu siirrettiin 78 I-Ielsinkiin ja, Voima 30 lIänty-
luotoon. J5äkar1T1u saapui 30:nä maalisk. Helsinkiin 75 Kallbådanin 
ohi, missä kiintojää, johon uoma avattiin, alkoi ilat-Elliot-saaresta; 
matkallaan merellä, huomasi jäänsärkijä ha.ja.l.lisia.. verrattain pak- 
siin ajojään kenttiä. hoitoa läksi 28:na. niaalisk. Turusta, oli 30:nä, 
a.anzulla Alivenaninerellä, missi a.jojään reuna kulki hieman Gissla.n'in 
lotuiaispuolelta ja noin 2 mailia. 42 1Mäi'ketistä, etelään, missä ajojää 
loppui. Sitten jäänsärkijä kulki sulassa vedessä noin 20:een meridiaa.- 
niin saakka, niissä 3 å- 4 i ailin levyinen eteläpolijois-suuntainen 
jäåvyö tavattiin; sitten seurasi 6 7 mailin lev ;ginen samansuuntai- 
nen avoin ahie, ja sitten vuoron perään ajojään ja avoimen alueita, 
1uitkä viimemainitut kävivät yllä, väliäiseinnliksi ja ha.rvinaisenuniksi 
jäänsiirki.jSn rannikkoa lähestyessä. Kiintojääiueluiusta alkoi linjalta 
31 Säppi- Kaijakari. Ajojään määritteli jäänsärkijä verrattain 
lielppokulkuiseksi, sen pa-ksuus oli 15 i 20 em. Noin klo 1 maalisk. 
31:nä. jäänsärkijä saapui Mäntyluotoon. 

Seuraavan viikon alussa tuuli oli etelänpuoleinen, joten ajojäät 
siis liildzuivat polijoiseen, myöhemmin tuuli kävi pohjanpuoleiseksi. 
ja ajojäät palasivat eteläänpäin. Näin leudolla, säiillä edestakaisin 
liikkuessaan Suomenlahden ja Selkämeren ajojäät kävivät huoinatta-
vassa määrin oliuemsniksi. Ixiintojää.liänkin, ensiksi maan loana.is- 
osissa, ilmestyi reikiä ja aukkoja virtapaikkoihin ja, saliniin, kaikki 
viittauksia siitä, että jåitten tatvitila.nne oli lopptuassa. Jää-
tila,nne viikon lopussa, 10:nä huhtik., ilnenee lähemmin kuvasta 
22. — Viikon aikana jäänsärkijä Tarmo siirrettiin Hangosta Hel-
sinkiin. 

Seuraavana viikkona, viimeisenä, jona keskilämpötila vielä enim-
mäkseen oli nollapisteen alapuolella, ei mainittavampia jäätilanteen 
muutoksia sattunut; tuulet olivat heikot, eniten idän- ja pohjan-
puoleisia, 16: ja 17:nä huhtik. kuitenkin etelän puolelta.. Suomen-
landen ajojäät lälienivät viikon kuluessa meren polijoisrannikkoa,, ja. 
Perämeren eteläosissa railo aukeni, kuten jääsuliteitten huhtik., 
17:n kartasta, kuva 23, lähemmin selvenee. 

4. IKev it. Huhtikuun 16:n jälkeen lämpötila oh kaikkialla 
nollapisteen yläpuolella. Voimakas jään sulaminen alkoi, josta osoi- 
tuksena on in ni. jään nopea oheneminen (vrt. siv. 44 49). Aluksi 
tuulet olivat verrattain heikot; mutta, 23:ra huhtik. ja seuraavaana 
päivänä oli, etenkin pohjoisessa, voiniakas itäetelä- ja etelätuuli. 
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Silloin ne va.lta-v tt Perämezen etelä- ja keskiosan railot syntyivät, 
jotka näkyvät kuvassa- 24, jä,ästohteet 24:nä, b1htik.; samaan a,ikaa,H 
Suomenlahden ajojäät kulkeutuivat Viron puolelta Suonzen puolelle 
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Bova 22. Jäåsuhteet, 1931 IV 10. 

ja Se11kämeren vielä, näköpiirissä olevat nierenjää.t kulkeutuivat ulos-
pä,in hä,vitäkseen. 

Lotuia•isessa saaristossa kiintojää:npeite tosin vielä oli suureksi 
osaksi jäilellä,, mutta jää oli verrattain hookoista ja täynnä aukeaania,. 
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Jä,ä.nszi.rkijöi.tten sijoituksessa. tehtiin viikon aikana sellainen 
muutos, että Voima, jolla siihen saakka oli asecintian 30 Mänty-
ltuoto ja 32 Ramnia, 1S:na lasuhtik. lähti pohjoiseen (25) Kaskisten 
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Kuva 23. Jääsahteet 1931 IVV 17. 

kautta 16 Vaasaan, jolloin 11Jiurtaja sen tilalle siirrettiin 61 Turusta 
Raumalle. Matkallaoan Ahvenanmeren kautta Storbrot-tenin ma-
jalckalaivan (60° 26' P1 19° 13' Ip) ohi Selkämeren poikki Raumalle 
iktiiita.ja, kohtasi ensiniinliisen jään vasta jonkinverran Vaikeakarin 
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tilkopuole11a Rauman edustalla. Voima ei myöskään inatkalla,an 
merellä, kohdannut mainittavaa jäätä, mutta Vaasan saariston jää,, 
joka alkoi jonkun verran 21 Rönnskärin ullcopLiolelt t ja oli yhteen-
jäätynyttäi sohjoa ja ajojäätä, oli verrattain paksua — aina 90 cm 
— etenkin Storhästen-saaren ja Vaskiluodon sataman vii1i11ä-; ja 
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Kuta 24. 	Jääsuhteet 1931 	IV7 24. 

sielut jä:ä,nsä,rkijä,n täytyi tehdä, syöksyjä syöksyjen jälkeen, niin 
että väylän avaaminen Rönnskä,.ristä Vaasaan kesti yhteens i 18 
tuntia; myöhään i11a,11a 1.9:nä, jäänsärkijä, oli perillä. Vaasassa. 

Seuraava viikko o1i vuorostaan hnonzattavasti länipöisempi kuin 
edellinen. Huhtikuun 27:nä Turunnmaa,n ja Ahvenanmaan välinen 
ji:isilta murtui oltuaan kiinteänä 21:stä talrink. Sen jälkeen jään 
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lähtö nopeasti jatkui, niin että 1:nä toukok. ainoastaan rippeitä jää-
peitteestä oli lounaisessa saaristossa.. Viimeinen jää näkyy hä•vin-
neen sieltä 3:na toukok. Etelärannikolla• saariston jää samaan aikaan 
nopeasti väheni, ja Suomenlahden sisäosan merenjää joutui liikkee- 
seen 26:na ja, 27:nä, huhtikuuta• itätnulella,. 	Sama tuuli kuljetti 

Selkämeren rannikon tilkosaa-ristosta, jään, mikäli sitä, siellä vielä 
oli, glos merelle. Jää, 16 Vaasan ulkopuolella oli y11ä edelleen lDaikoil-
laan, joskaan ei ny7t enää aivan liikkumattoinana,. Kehitysaste 1 n 
toukok. selviää lähemmin kuvasta 25, viikkoa, myöhemmin touko-
kuun ensimmäisen lämpöisen viikon lopussa• kuvasta 26, jäätilanne 
S:na toukolc. 
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ilIeriliikenteestä näihin aikoihin mainittakoon, ettii, Tarmo 26:na. 
hnhtik. saapui saaristoteitse 87 Kotkaan 78 Helsingistä. Nopeus 
matkan varrella oli 4-5 solmua, paitsi Hainnholman selvillä, misst. 
alitojäänvyö oli läpikuljettava. Jäänsärkijän 28:na huhtik. Kotlasta 
etelään Lupin reittiin tekemä tarkastusmatka, osoitti, että jää siellä 
-vielä pa,ikotellen oli siksi paksua, että, liikenee helpommin oli jolidet- 
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Duva. 26. JaE suhteet 1931 V 8. 

tavissa saaristoteitse. Vasta 4:nä toukok. reitti Kotkasta, merelle 
avattiin. Avovesi alkoi silloin 5 mailia Lupin ulkopuolelta. Seuraa-
vaana päivä. iås lähti Sampo, joka jo 2:na toukok. oli siirretty 69 Han-
gosta 78 Helsinkiin, sieltä merireittiä pitkin 87 Kotkaan. Matkallaan 
jäEinsiii•kijä kohtasi jokseenkin paksun ahtojäänvyön 77 Harmajan ja 
Sitin'in matalan välillä, hieman viimemainitun matalan ulkopuolelta 
avovesi alkoi, minlä jälkeen jå.äns<i.rkijii, tapasi jäätä vasta saaris- 
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tossa 85 Boistön ja 87 Kotkan välillä. Dhutaja, joka Sammon tilalle 
siirrettiin Hankoon ja sitten 4:stä toukok. alkaen oli ollut 76 Porka-
lan luona avustaakseen tarpeen vaatiessa I-lelsingin meriliikennettä, 
joka johdettiin tätä reittiä pitkin, sai 7:nä toukok. määräyksen 
asettua kesätiloille. Samana päivänä, siis 7:nä toukok., Tarnio oli 
matkalla Kotkasta Suomenlahden itäisinipiin satamiin. Ensimmäiset 
jäät, hajallisina jäälauttoina, jäänsärkijä kohtasi 5 mailia 90 Suur-
saaren itäpuolella; jää oli samanlaista 94 Somerin seuduille, Somerin 
ja 100 Narvin välillä oli enimmäkseen avointa, mutta pohjoisessa 
näkyi jäätä. Aivan Narvin itäpuolella oli hajallista ajojäätä, idem-
piiaiä oli jäätöntä. 

Samoihin aikoihin oli Pohjois-Perämeren kiintojäänreunustassa 
jo suuria stila-alueita jokien suissa ja virtapaikoissa. Toukokuun 7:nä 
Voima teki 16 Vaasasta tieclustelumatkan 14 Pietarsaareen, mistä 
se seuraavana päivänä palasi. Meri oli avoinna 21 Rönnskäristä 
alkaen majakkalaiva Östra Kvarkenin seudtulle saakka, sieltä elel 
leen hajallista ajojäätä, jota jäänsärkijä piti keskivahvoille höyry-
aluksille kuljettavana. 

Toukokuun 8:n jälkeen Suomenlahden jälelläolevat jäät nopeasti 
sulivat. Dunn Tarmo toukokuun 11:nä palasi Suomenlahden itäosista, 
oli ainoa jää, joka havaittiin, 89 Haapasaaren edustalla oleva vähäinen 
jääsohjo. Suomenlahden viimeinen jää hävisi kuitenikin vasta niin 
myöhään kun 22:na toukok. Tämä jää sijaitsi 95 Tammion seuduilla. 
Jää peitti siellä noin 2 km2:n suuruisen alueen, ollen liikkumattomaaia 
siellä aina 19:een toukok. Jää muodostui kyljelleen joutuneista 
jääpalasista, jotka olivat ajautuneet sinne ja jäätyneet yhteen jo 
syksyllä, sekä oli, paikkalkuntalaisten ilmoituksen mukaan, koko 
jäiden sulamisajan pinnassaan pysynyt »kuivana kilinlattia», minkä 
takia se niin perin hitaasti suli. 

Pohjanlahden jääsuhteista mainittakoon, että jää 16 Vaasan 
edustalta pohjoistuulella hajaantui 9: ja 10:nä toukok., minkä jäl-
keen viimeinen jäänsärkijä Voinia lopetti työkautensa. Tuuli oli 
seuraavana aikana verrattain heikko, lämpötila korkea. Perämeren 
jäät sulivat näin ollen suureksi osaksi paikoillaan. Toukokuun 15:n 
kehitysaste ilmenee kartasto kuv. 27, 22:n toukok. kartasto 28. Poh-
jois-Perämeren viimeinen kiintojää joutui liildieeLle 18:na tonkok. 
ja ajautui seuraavina päivinä pohjoistutilen kuljettamana etelään. 

Toukokuun 25:n jälkeisen viikon kuluessa jää hävisi. Viimneinen 
jää etelä Perämereltä ilmoitettiin 25:nä tonkok., jolloin yksinäisiä 
jääaikappa•leita oli näkyvissä 19 Valsörarnan majakalta; Pohjois-
Perämereltä tiedoitettiin ajelehtivaa jäätä, yksinäisiä jäänkappaleita, 
viimeisen kerran 29:nä toukok.; tiecloitus tuli 11 Ohtakarilta- 

G 
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Muutama. päivä, myöhemmin karlen viimeiset jäävallit lopuksi ro-
malitivat; viimeisen tiedoituksen tästä antoi 9 Isokraa,seli 2:na kesälle. 

Nopea jäitten lähtö Perämerestä, ilman varsinaisia jäitärikkovia 
myrskyjä, on ymmärrettävissä ainoastaan sillä tavalla, että jää siellä 
yleensä oli ollut verrattain heikonpuoleista. Että näin todellisuudessa 
oli, ovat myöskin useat ha,vaitsijat ilmoittaneet, m. ni. jäänsärkijä 

huva 27. Jääsuhteet 19.31 V 15. 

Voiman päällystö jäänsärkijän Polija.nlandella tehtyjen tiedustelu-
ma.tkojen jalkeen. 

5. Laatokka. IKuvissa 6- --'6 on, kuten aikaisemminkin, pien.iiä 
karttoja Pohjois-Laatokan jääsuhteista. Kuten tavallisesti muistutti 
jäitten kehitys siellä itäisen Suomenlahden oloja, jäidenlähtö kuiten-
kin myöhästyneenä, koska aavan Itämeren välit,tömiisti a-ntam ia. 
jään irtaa,ntnmisvirkkeitä Laatokalla. ei ollut. 
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Ensimmäiset jää,tiedoitukset Laa okalta saapuivat ma,rraskumi 
keskivailieen kylmin<ti päivinli, jolloin jäännvuoclostunlista ilmoitettiin 
useilta rannikkoaseniilta. Joululnuun alkupuolen lä.znpöisinä päivinä, 
tämä• jää, lukuunotta,ma•tta rannoille siellä täällä jäänyttä• jäätä, 
hävisi . 

Lopullinen jäännluodostuininen ta•p.ahtui joulukutui lceskivai-
heilla. Jää levisi vähitellen ),li saariston (vrt. kuvia 6, 7 ja 8, jää.-
suhteet 19: ja 26:na jouluk. seldi 2:na tainn ik.). 

Ulkomeren ajojään niuoclostunlinen 
alkoi noin 7:1iä.  t u nik. Aluksi Pohjois •, 	 h 
Laatokan jåät lisääntyivät verra,tta,in 	~'; 	å, 

%" 
 hitaasti, i•iihpue~i m. in. siitä, ett~ti jäät 	=  

polija,npiioleisten tuulten kautta usein 	 a - 
kullkeutuivat Laatokan etelädselle, Veni 	i  
jää1- knuluvalie puolelle, siis havainto- V .22. cf 
asemien näböpiiristä. (vrt. kuvia 9, 10 ja, 11, 	 ai-r 
jääsehteet 9:, 16: ja 23:na tanimik.). Vielä 	 --. -( 
23:na ta•Hsinik. Polijois-Laatokan meri 	 - s'  
oli suurimmalksi osaksi jää•tön. 11luttti 21 st 	~• r~~=~'—.__ 	_ 
tammil. alkaen, jolloin itäetelä-tuulinen  
aika. alkoi, alkoi Polijois-L u, utokka.kin hope- 	Kuva 28. Jääsiilitcet 
asti täyyttyä jää11ä.. Ja sen jälkeen touko- 	1931 V 22. 
kunri. albuun meri oli suureksi osaksi jään 
tä,yttä.niänä (vrt. kuvia 12-25). 

1 luitenkin oli, kuten äsken i a,inituista haitoista 1iuolnaa, niel-
kein koko talven aikana, sopivilla tuolilla jonkinlaista, liilkunta•a jäissä 
huomattavissa,, ja, saariston kiintojäänreunusta.n ullkopuolella aukeni 
silloini tällöin tuulen suojassa olevilla rannoilla railoja•, jotka, osoitti-
vat, että Laa,tokallalkin, samoin kuin. Perämerellä, ulkona, merellä 
oli joko avointa, tahi jossain ainoastaan hyvin ohuen jään peittä-
nläå vettä. Kiinteä• jää peitti koko Laatokan to lennälköisesti johon-
kin aikaan helmikuun alussa, ja maaliskuun alkilpuolislcolla, sekä 
sen keskivaiheilla. 

Saariston kiintojä•ähi•eunustassa alkoi virtcpa,ffldcoiliin aukkoja 
ilnlestyyä- noin 20:nä huhtik. ja, viikkoa, n),ölieinmiii niitä, jo oli verrat-
ta•in runsaasti. 11'Ierellä jäiden lähtö alkoi 6: ja 7:nä toukok. kovan 
läntisen ja, länsipohjoisen tuulen vallitessa.. Tuulen vaikutukset 
ovat selvästi havaittavissa ka,rtasta kuvassa 26, jääsiiliteet 8:na, 
toukok. Sen jälkeen jäänlä,lltö, oikeanirnin jään sulaminen, vallitse-
rnnn länipöisen sään aikana sujui erikoisen nopeasti, niin että, viikkoa 

Jyö1ieirunin 15:nä, toukok. La,a.tokka, oli miltei jäätön, vain siellä• 
täällå jokunen. jä,äpala•raen. 

Helsinki, 11,lerentutkimusla,itolksella, syyskuussa, 1931. 
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7. Satamien ää- ja meriliikennesuhteet 1930-31 
(Pääasiallisesti satamalronttorien antamien tietojen mukaan) 

Paikka 
P.nsimnen 

j3:i 
Viimeinen 	lopullinen 
purjealus 	jäätvminen 1 Jiiänsärkijä tosa 

Viimeinen 	Ensimiiinen Eusimäinen 
liöyryalus 	1iöyrylus 	pmjealus I 

Viimeiueu i 
jaa 	 ta 	I 

2 Kemi...... X 	7. X 30. XI XI 	3. - r11- X1., V30. V V31. 
7 0ilu x 	8. I - XI15. - XI2:3.1 V24. - V21. 

(9) R.aa,he........ Xi 1. 5 x124_  • XI 15. -- 	I XI 17. V26.. VI 10. V28. 
13 Ykspililaja .... 1I 18. XI 	4_' XI IS. - XII 	2.1 V 16. V 15. V19.1 
1-!- 1'i(tarsaari 	.. X117. IX 10.1 XI 17. V 7 XII 	S. V 7. - V20.1 
16 Vaasa 	........ - XI 24. XI 	O. XII 17.-24. X1124. IV 20.1 V 11. V 	9. 

' [V 	19.-V 	s. 
I 25 [vaskznell 	..... XI 20. X 17. XI 20.  IV 18. XII 	(3 IV 22. V 19. V 	3.1 
i27) liristi;nanl:aiip. XI 17. XI 1. XI 17. - XI 11.E V 14.1 - V 4. 
29 I3eposaari..... XI20 XII22. X120. - XII 11. V 11. V 19. IV9S. 

IV 29.1 30 (3läntyhioto 	... XI 24., X 28.. XII 17. I 24., II 	7. III 31. V 2:3. 
III 31.-IV 15. 

32 P~~tama 	....... - I 	6.~, XII16. XII 2(3.11 19. , II19. IV 15. V 	3.i V 2. 
IV 15.-30. 

:34 Uusikaupunki.. X Si X I:T 	1.. XI 27. - XII 18. V 6. V 11. V 	2. 
47 5fa nanl .,Liinsi -- ill 	2. • I 15., - Meriliike ne koko IV 11. IV 11. 

' talven 
61 Turku 	........ XI 17. x [123. XII26.Tarpeen DIer=iliikenne koko V 4. IV 27. vaatiessa 

talven 
09 Hanko ........ XII 27. - I 	2. Tarpeen vaatiessa1 l,Ioriliikenne koko V 16. V 	7. 

. talven 
(70) Tammisaari ... - XI [20.1 XI 13.i - 	, XII 1G.1 V 	7. V 10.1 V 	2. 
78 Lclsinhi, 	Lt 	s. XII 17.1 X1 [ 19.1 XII 24.E I 1.-1I 14. II 14.1 IV" 	3. V 6. V 	6. 

. III 30.-IV 29. 
Porvoo XI 17. X12S. - - XI131. V 	S. V 14. - 

53 Loviisa 	.. x 	8. X 22.11 XII 16. XII 19.-I 6. I 	6. IV 28. V 	1. V 	5.' 
S7 10 	':<i 	........ X125.1 - XII 15. XII 27.-I 15. I1.5 IV 27. - V 4. 

IV 27.-V 1. 
97 1 	a~ 1in~1 	...... XI 18. 1I 21. - - XII 24. V 10. V 	9. V 	6. 

102 Urnras 	........ X f l 	2. XI 2S. XII iS. XII 14.-I 3. I 	3. V 	9. V 12. V 	7. 
(1fl2)Aii nri xi 21. XII 18. XII 	1. XII 14.-30. XII 80. V 9. V 	7. V 4. 
103 koivisto 	...... - XII 14. XII 15. XII 25.-30. XII .30. V 	9. V 	:3. V 	5. 

V 7.-1G. 



7 
8 
9 

10 
11. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Havaintoasemien luettelo. 
1. 	 bla. I )UU1c(mi. 

Röyttä 40 Sälskäx 79 Söderskär 
Kemi 41 IF inlo 80 G1osho1n 
Ajos 42 Märket 81 Lillpellinge 
Ullcogrunai 43 Signilslcär 82 VAtslcä.r 
i\la.rjaiiieini 44 Eckerö 83 Loviisa 
Toppila 45 Torpö 84 Orrenbrlul(l. 
Oulu 46 Korsö 85 Boistö 
Teuvo 47 1llaarianhamina, 86 Kaunissaari 
Isokraaseli 48 Kobbaldintar 87 Kotlya 
Ulkolcalla 49 Lågskär 88 Ruutsalo 
Ohtakari 50 Degerby 89 Ilaapasaari 
Tankar 51 Boinarsund 90 P. Suursaari 
Yi<spihla.ja. 52 Enlclinge 91 Eh. Suursaari 
Pietarsaari 53 Sälsö 92 Tyttirsaari 
Stubben 54 I1ölcai 93 Lavansaari 
Vaasa 55 Jungfruskär 94 Sonzeri 
Björkö 56 Utö 95 Tainmio 
Korsö 57 Lolhnz 96 Kuorsalo 
Vadsörarna 58 Grännäs 97 Hamina 
NNorrslthi 59 Ruotsalais 98 Pitkii.paasi 
Röaniski r 60 Naantali 99 llartinsaari 
Ströminingsbå.dan 61 Turku 100 Narvi 
Bergö 62 Gullkrona 101 Seiskari 
Harrst_eöm 63 Paraistenportti 102 Uuras 
Sö.lnrancl 64 Jungfrusund 103 Koivisto 
Högklubli 65 Hästhoiin 104 Seiv<istö 
Yttergruncl 66 Iselniönlcanava 105 Sannauieini 
I,,arvianourat 67 Bengtskär 106 Sortamahti 
Reposaari 68 Bussarö 107 [cilkisalini 
i1äntyluoto 69 Hanko 108 Iialksalo 
Säppi 70 Tvärininne 109 BZ1unaosaari 
B,auma 71 Hästö—Busö 110 Sorola 
Lökö 72 Jusarö 111 Ltiuniv,aaa•a 
ulisikaupwilci 73 Barönsalmi 112 Sortavala 
Isokari 74 Bågaskär 113 Hanhipaasi 
Lypertö 75 Kallhådary 114 Valamo 
Jtu•mo 76 Porkliala-Böiuislcär 115 Läskelå 
S,i gbö 77 Harmaja 116 Mantsinsaari 
h ä nö 78 Helsinki 
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2. Aa1rkosjäar jesty13essii. 

Ajos 3 Korsö (Va 1.) 18 Sagoö 38 
]3arönsaliui 73 Korsö (Aha'.) 46 Saunaniemi 105 
Bengtskär 67 Kotka• 87 Seiskari 101 
Bergö 23 Kuonsalo 96 Seivästö 104 
Björkö 17 Icuutsalo 88 Signilskär 43 
Boinarsuncl 51 IKäkisalcai 107 Soureri 94 
Boistö 85 Kökar 54 Sorola 110 
B5.gaskär 74 Lavansaari 93 Sortanlaliti 106 
Degerby (Ahv.) 50 Lillpellinge 81 Sortavala. 112 
Dånö 39 Lolim 57 Stubben 15 
Bcicerö 44 Loviisa 83 Sti,öazmirsgsbåthn 22 
Enklinge 52 Luniivaara 111 Suursaari, Bt 91 
Et. Suursaari 91 Lypertö 36 Suiu•saari, P 90 
Finbo 41 Lågskär 49 Sälgrwld 25 
C1osholin 80 Läskelä 115 Sälsbär 40 
Gränuäs 58 Lökö 33 Sälsö 53 
Gulllirona 62 D'Iaarianhamina 47 Säppi 31 
Haapasaasi 89 liantsinscari 116 Söderskär 79 
Ramitia 97 Ikla.rjaiiiemi 5 Taininio 95 
Ha.nhipaasi 113 Martiusaari 99 Tankar 12 
Radio 69 lIä.ntyluoto 30 Tauvo 8 
Harmaja 77 Market 42 Toppila 6 
Ha.rrströni 24 Naantali 60 Torpö 45 
Helsinki 78 Narvi 100 Tullisiiemi 69 
Hästho]m 65 Norrskär 20 Turku 61 
IF -Busö 71 Ohtaka.ri 11 Tvärininne 70 
Högklubb 26 Orrengrund 84 Tytärsaari 92 
Isolzari 35 Oulu 7 Ullzogrunni 4 
Isoluaaseli 9 Paraistenportti 63 Ulkokalla 10 
Jungfruskär 55 Pietarsaari 14 Utö 56 
Jungfrusund. 64 Pitkcäpaasi 98 Uuras 102 
Juri-no 37 Polij. Sucu•saari 90 Uusilcaupuulci 34 
Jusarö 72 Porklcala-R,önnslcäi• 76 Vaasa 16 
Idallbådau 75 Rahnlansaasi 109 Valamo 114 
Naiksalo 108 Rauma 32 ZTa.lsörawna 19 
Karviaaiourat 28 Reposaa-ri 29 Våtskär 82 
Kaunissaari 86 Ruotsala.is 59 Ylcspilila.ja. 13 
Kemi 2 R.ussarö 68 Yttergrund 27 
lKemiöultarsava 66 Rönnskär (Pork kala) 76 
IKobl)alclintar 48 Rönnskär (Va 1.) 21 
Koivisto 103 lRöytt4 1 



Deutschen Referat. 

Uber•sich•t der L,isver/ iltrzisse 1::rn Winter 1930-31 an den. Klisten 
Ti) niancls. 

Das ITeft liefert in Ubersielltslcarten eine Zus t,mmenstellung 
del fiiniländischen Eisbeobachtungen nebst kurzem, erklä,rendein 
Texte. Die in den Isarten angewandten Bezeichnungen sind folgende: 
kiu'ze, Avagevechte Striche: o f f enes i'Vasser 
kleine Kreise: Eisbrei oder Breieis 
Punktes zresccvzm.engefr orenes Breieis 
kleine B reuze: Blcreceis 
Yon der Kiiste gerade ans bezogene, ziemlich stark gedrucicte Linfen: 

ebenes, Testes Eis 
Dreiecke (ungefilllte): Treibeis 
clreiecicförmio-e Flätlien (das Gebiet kann ausserclenl von Linfen wie 

being festen Eis i berzogen rein): zvsannnercge f r:rn enes Treibeis 
Kreislinien: Packeis 
kreisförinige Fläclien (elas Goblet kana ansserdem von Linfen wie 

beim festen limis iiberzogen sein): zresa•irnraengefrorenes Pcrck-eis 
krause, stark gecl.iuckte Lillie: Packeisbancl oder -wall 
inelu.:ere obengenannter Zeiehen church einander in clemselben Gebiete: 

alle Ilie Risarten, wwwelche Ilie betreffenclen Zeichen bezeichnen, 
kominen inf Gebiete vor 

ausbezogene Linfe: Eisgrenze, cl. h. Grenze zwischen verschiedenen 
Eisarten ocler zÅvischen. Eis uncl offenein (Passer 

gestrichelte Linfe: etwaiçje Eisgrenze. Ferrier bezeiehnet 
leeres Gebiet: Illelclu:nyen liegen nich.t. vor. 

Die BeAs,egungsriclitinig des Eises Avircl biswwweilen durch kleine 
Pfeile angecleutet. 

Auf dej: Seite 5 findet sick eine Ubersielitslcarte cler festen 
Beobachtiungsorte, und a,uf cl.en Seiten 51 u ii: die clazugehörigen Na-
nienverzeiclinisse. Die Tabellen 1 und 2 (S. 7) enthalten eine -0bersicht 
der Lufttemperaturen und die AbAs,eiclnuzgeii derselben von clan 
40-jälirigen 1bIittelwerten, Ilie Tabelle 3 (S. 8) liefert Mittelwerte 
der (%\7asseiteinperatm• einiger Orte und cleren AbAveiclinng von 
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inehijäh igen (siehe die letzte Dolonne der Tabelle) Mittelwerten, 
in den Tabellen 4 (S. 8) und 5 (S. 9) finden sick einige Tempera-
tur- und Salzgehaltsangaben von den Feuerschiffen Nahkiainen 
und Storbrotten, die Tabelle 6 (S. 10) liefert einige Data von der 
Abkiihlung des TTrassers und der AAxiedererwärmung desselben. 
Auf den Seiten 44-49 finden sich Angaben von der Dicke des Eises 
und des Schnees auf dens Eise, und auf der Seite 50 endlich eine 
Zus,bminenstell ing der Angaben iiber Eis- und Schifffahrtsverhält-
nisse in den Häfen. Die Zahlenangaben vor den Ortsnamen sowohi 
in den Tabellen als ini Texte beziehen sick auf die Zahlen iin Fig. 
1 (S. 5) oder im Ortsverzeichnisse (S. 51 u. 52). 

Der eigentliche Eiswinter fing, nachdem friiher ner sporadische 
Eisbilclung hie und cia in lcleinen Gewvässern stattgefunclen hatte, 
Mitte Dezember an, das Eis kulminierte, zu ganz normaler Zeit, 
Mitte März (vgl. Figg. 18 und 19), die Eisgangszeit hann von 
Mitte April an gerechnet werden. Der Eisgang kana als wesentlicli 
vollenclet ini Shclwesten etwa ini 1., in der Bottensee etwa am 5., 
ini Finnischen 11leerbusen und in der Icwark etwa ani 10. und in der 
Bottenwiek etova, ani 25. Mai angesehen werclen, später warden nur 
unbeclentende Eisreste beobaclitet, cue letzten in cler Bottenwviek ani 
2. Juni. Die Eisverhältnisse waren währencl des WTinters ini "Vesten 
verhältnismässig leichter als im Suden. Das Ålandsmeer war im 
ganzen Winter nicht zugefroren, der nördliche Icwark imr an veT-
einzelnten Tagen Gles Hochwinters. 

Helsingfors, Institut fiir Meeresforschung 1931, Okt. 3. 
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