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Johdanto. 
1. ll.,A'aintojen suoritus. Ne havainnot, jotka muodostavat 

tämän katsauksen perustan, ovat samalla tavalla- kiun, ennenkin 
11'Iei•entutkiniuslaitolcsen kolkoamat (kts. esim. tämän 
sarjan julkaisua N:o 56). Havaintoaineiston muodostavat: 

1:o) viikottaiset päi,väkirjat perjantaisin laadittuine jää.kaa•ttoi-
neen, laitoksen omien palkattujen havaitsijain lähettämät (havaitsi-
jat kuulivat enimmäkseen TVI e i- e u k u 11k u li a 1 1 i t it k s e n lien-
kilöktultaau majakoilla ja. lnotsiaseiuilla), 

2:o) päivittäiset langattomat puhelin- ja leiniätintiecloitukset, 
suuemniaksi osaksi valtion jäansä,rkijäin pää.11ys-
t ö n antamat, 

3:o) päivittäiset sälikösanonia,t, laaclitut baltialaisen jää.sala-
kirjainiistoii tutkaan (lets. esim, tämän sarjan julle. N:o 41, siv. 16) 
talviliikennelkaupiiiigeista (ja eniiuuiäkseen niiden s a t a ni a v i 
r a. n o in a i s t e n lähettämät), ja 

4:0) sääimölliset pulielinilnioitulkset eräiltä, rrl.nnilckoaseiuilta, 
sekä sitäpaitsi 

5:0) jääpäiväku:jat, Suomen talvikauppalaivain pääl]_ystön laati-
mat, ja 

6:o) tilapäiset tiedoitukset. 
Näistä jäätiecloituksista inainittakoon, että edellä koldam. 2 

luetellut jäänsärlujäin antamat sähkösanoma,t tästä talvesba alkaen 
huomattavassa määrässä ovat lisääntyneet, niin että nyttemmin 
sekä aamupäivä- että iltapäivätiecloitus säännöllisesti on saapunut 
knitaldn työssä, olevalta jäänsärkijältä; näin laaja• sälil ösaaiomien 
langaton vaihto on kohtuullisin kustannuksin käynyt mahclollisel si 
ainoastaan siten, että tästä talvesta alkaen laitoksen orala langaton 
asema. (OHY) on ollut täydessä toiminnassa. 

Säännöllisten havaintoasemien kartta on kuva ma. 1, asemien 
luettelo ki jasen lopussa. Lähemmät tiedot eri asemien ilmoituksista 
sisältyvät laitoksen johtajan vuosikerto.mul(seen vuodelta 1932, joka 
myöskin kuiil.uu tähän jrilka,isusa,rjann. 

Kö.ytettävinä,iii ovat lisäksi olleet muitten itäiuerenva.ltioittei.i 
aintaamat lan.gattomiat jäätiedoitukset sekä niiden laitolcselle läliettä-
mät jääkertomukrset karttoineen, jotka, mikäli ne ovat olleet omiaan 
valaisemaan Suomenlg.n rannikkojen jääsuhteita, ovat käytetyt 
jälempänä seuraavia jääsuhteitten yleiskarttoja. laadittaessa. 
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2. Hnvain_toa.iiieistou muokkaus. Laitokselle saapunut havainto-
aineisto on viikottain Merentutkimuslaitoksen j ä ä-
o s a s t o 11 a sovitettu karttoihin, jotka kuvaavat jääsuhteita 
perjantaisin; myöhemmin saapuneella aineistolla ovat kartat si,tteni- 
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fcnva 1. I.a.v aintoa~einat. 

inin täydennetyt. Kaa:tat ovat laaditut kandeksa.a.n väriin, jokainen 
jä:älaji omalla väriltään. 

Kuvissa 2-28 ovat ina'initut kartat pienennettyinää mitta-
kaavassa. 1 : 5, sitäpaitsi ne ovat laudestaan yksivärisilksi pi_u'retyt, 
erikoisillerkkijärjesteimä i. tähän käyttäen; karttojen kaavamais-
tuttanlinen on luonnollisesti samalla ollut tarpeen. Tämän julkaisu- 
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sarjan. 28. numerossa olen lähemmin selostanut kyseessä olevaa ju.l- 
kaisemistapaa. Viitaten, siihen katson tässä, voivani tyytyä a.ntamna.an 
vain seu aavat karttojen ymmärtämiseksi välttämättömät merkkien 
selitykset: 
ohuet, lyhyet suorat viivat: avointa, vettä 
pienet ympyrät: sohjoa 
pisteet: yhteenjäätynyttä sohjoa 
pienet ristit: sinijäätä, 
harvat, paksut viivat, rannikolta ulospäin: silojäätä, sileätä kunto- 

jäätä 
 

täyttäinättömät kolmiot: a/jojäätä 
täytetyt kolmiot (alue voi lisäksi olla vii.voitettu kuten silojäätä. 

varten): yhteenjäätynyttä ajojäätä. 
ympyräviivat: ah.tojäätä 
ympyräpinnat: (alue voi lisäksi olla vii.voitettu kuten silojäätä var- 

ten): yhteenjäätynyttä ahtojäätä 
paksu murtoviiva: ahtojäänvyöhyl e, ahtojäänvyö 
yllämainittujen merkkien yhdistelmät: kysymyksessä olevalla alueella 

yksityisten merkkien, osoittamia jäälajeja 
pitkä viiva: jäänraja, s. o. kahden eri jäälajiin talli jään ja avoveden 

välinen, raja 
katkoviiva: likimaäi•äinen jäänraja 

Lisäksi merkitsee: 
tyhjä alue: havaintoja puuttuu, sekä vielä 
nuolet: jäitten ajautumissuuntaa, mikäli tämän ilmoittaminen on 

katsottu tarpeelliseksi. 
Kirjasenn lopussa on taulukon, muodossa eräitä, tietoja jään ja 

lumen paksuudesta, joita näissä pienissä, yksivärisissä kartoissa ei 
voitaisi selvästi esittää. Lopuksi on taulukko jää- ja meriliikenne- 
suhteista Suomen satamissa, nojautuen pääasiallisesti satama- 
konttorien antamiin tietoihin. 

jW;T.#1 'eck. 

1. Edeltävii katsaus. Jäätalvi 1931/32 sellaisenaan sai leimansa 
siitä, että talvi kaikkialla oli normalia leudompi. Tämän lämpöyli-
tyksen jakautumisesta talven aikana voidaan länsirannikkoon näh-
den sanoa samaa eri kuukausistakin, jotka siis kaikki olivat normalia. 
leudommat, mutta ei etelärannikkoon nähden, siellä kun kaksi kuu- 
kautta — helmikuu ja maaliskuu 	oli normalia huomattavasti 
kylmempi. Pitkin koko ragnnikkoa oli tammikuu ja erikoisesti sen 
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loppupuolisko poikkeuksellisen lämmin pentadilsesldarvoin.een, jotka, 
vieläpä niin kaukana pohjoisessa kuin 71) Oulussa, olivat 1 1/2 nolla-
pisteen yläpuolella. 

Näissä olosuhteissa syntyi kyseessä olevan talven jäänkehityk-
sessä kaksi toisistaan selvästi eroittautuvaa jaksoa, joista edellinen 
jatkui mainitun lämpöjakson loppuun saakka, jälkimmäinen siitä. 
alkaen; viimemainitussa oli samoin kaksi vaihetta•: jään kasvun ja 
jään _ taantumisen aika, mitkä molemmat muuten kuitenkin ovat 
helpommin eroitettavissa etelässä kuin pohjoisessa. 

Talven ensimmäisen jakson aikana tuulet e3~iminäkseen olivat 
lännen puolelta ja niiden kestäessä vähitellen syntynyt jää tuli siten 
länsirannikolla, jossa saariston tarjoainaa suojaa on verrattain vä-
hässä määrin, muodostamaan paikotellen joksenkin lujaan ahtoutu-
neen jääreunustan. Suomenlahdella saattoi vastaava ahtojään-
vyöhyke muodostua ainoastaan lahden itäisimpään osaan. 11ra•i-
ni.ttavan merenjään syntymisen edellytyksiä• ei 3uainitim jakson 
aikana, ollut missään. 

Pakkanen, loka sitten seurasi ja, joka merkitsee talven toisen 
jakson alkua, oli idässä (102 Wiipuri) kovempi kuin pohjoisessa 
(7 Oulu), myöskin absolutisesti otettuna. Yleensä on jakson. lä3npö-
suhteille luonteenomaista lämpötilan, huomattava aleneminen län-
nestä itään, eikä, siis samassa määrin etelästä pohjoiseen. Voimakas 
jäänsyntyminen, etenkin Suomenlahdella, oli huomattavissa. heti 
tämän jakson alettua. Tuuli, joka. aluksi yleensä oli ollut pohjanpuo-
lelta, oli maaliskuun a.lusLu. usein eteläpuolelta, jolloin merenjä.ä., 
joka tänä talvena oli tavallista liilzlkuvampaa, painautui Suoneen 
etelärarmikkoa. vastaan, kim taasen Pohja ilandella osaksi jään synty-
minen tapahtui hitaammin, osaksi Suomea länsn:a.nmlcko jolcseen-
kiu säilyi jään ahtoutumisesta. 

Talven viimeisestä jaksosta. mainittakoon tässä ainoastaan, 
että myöskin pohjoisessa jäänlähtö suhteellisen vähäisen. jäännää,rän 
takia sujui nopeasti, joskin siellä tämä, jakso oli sekä suhteellisesti 
että absolutisesti_ otettuna huomattavasti vi.henuuän lämmin kuin 
etelässä. 

Lähemmin selviävät ilman lämpösuhteet seuraavasta, 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 n 
K 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 niistä, otetut. 

U) Luvut pmlcanniruen elessä teLrstissli ja taulukoissa veettenvah kuva~'n 1, smikn-
merlceissä oleva lii1ai viittaa lällimpä n, kuvassa 1 numez:oitrulm p2iIrkaan. 
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Tare./.. 1. Il-man lcesk-e.»au.dräiiaeia lämpötila 1931 32 
Ix 	x XI XII I II III 	IV V X-V YII -111 

7 Oulu 	............... 6.2 	2.7 -0.5 -6.5 -3.8 - 9.3 -6.2 1.5 5.9 -2.0 - 6.4 
16 \nasa . 	.............. G.5 	3.7 1.0 -3.3 LO - 5.5 -5.0 1.3 6.4 -0.3 	-3.7 
60 Turku 	.............. 7.2 	4.5 2.2 -3.4 -0.2 - 7.2 -5.4 2.1 9.9 0.3 	- 4.0 
46 Marlliaullaluina 	...... 7.9 	5.5 3.6 -1.1 1.2 - 3.5 -3.4 2.1 7.7 1.5 	-1.7 
77 Helsinki 	............ 8.4 	5.0 2.1 -3.3 --0.6 - 7.9 -5.9 2.7 9.7 0.2 	-4.4 

1.02 Viipuri 	............. 7.9 	4.0 0.2 -5.5 -2.4 -10.1 -7.8 3.2 10.3 -1.0 6.4 
112 Sorti vala 	........... 7.5 	3.4 -0.5 -6.0 - -2.9 - -10.7 -7.8 2.0 S.4 -1.8 - 6.8 

Ta-ui. 2. Poik:kreus 1931-32 'riman k:eslIi.Iri.rr.äräisestrr- lccmpötilasta. 7886-1925 
I> > 	XI XII 1 I( III IV V X -V XII- -I11 

7 Oulu 	........... -1.8 -0.5 -1 2.8 -I1.1 5 5.5 1.0 +0.1 1.6 0.2 1.6 2.0 
16 Vaasa 	.......... -2.2 0.1 	1.6 =• 1.3 -5.1 1.8 -0.4 0.8 -0.1 --1.4 2.0 
60 Tio-tu 	.......... -3.1 -0.8 --1.7 -0.2 -- 4.8 -1.4 - 	-2.2 -0.5 1.0 -1-0.3 5 0.2 
46 Maaliiuil a.wiva- 	.. -2.5 -0.6 -, 1.6 -0.1. --3.7 -0.2 -1.0 0.0 ' 	0.7 -'-0.6 - 	0.7 
77 Helsinki 	........ 2.1 -0.4 	-1-1.6 -50.1 --4.8 --1.6 -1.7 -0.5 -1.1 --0.6 --0.4 

102 Viiptri 	......... -2.1 -0.3 -1.2 +0.1 5.9 -1.6 --2.9 --1.2 -1.6 0.7 --04 
1.12 8oriavaiiI 	....... -1.6 -0.1 --1.2 -'-0.7 - 	6.0 -1.0 -2.1 0.8 -80.7 -0.8 -0.9 

Pinta-veden ili.inpötilat jii,ähtyiiiiska.uclen aikana, rannassa nä-
tattuina., sekä. niiden poi.likeukset monivuotisista keskiarvoista il-
menevät tanlnkosta 3. Näitä tietoja. täydentävät ta.Iilnk. 4:11 pinta.-
veden ilmoitukset, jotka, osoittavat kuinka, monena päivänä pin.ta-
vesi talven aikana, oli ollut jäähtylleenä. 0°:n alapuolelle. Taululcko-
jen numerot ovat, samoillkui.n toiset mei,itieteelliset ilmoitukset j ii-lem -
pä.Iiö.,otetutM.eeentntleimiisiaitok sen julkais iii eta. 

T01,1. 3. Pil tcrverle-u- iälnpötilcr-t poil /i:cnk-si;-iaeen mo-uvuotisi,sia lies kiai voi,stu 
Llillll)ötill, 	kcskir1I- V o PDi c 	,iis 	l.it)])öt-il;lll 	);[•g k iarvosr:i 

r,, ii;i;a 
vnP Ix 	IV 	XI xli I 	VIII 1x x Xl -VII I -elit- 	a jalljak- 

5 MIarjauimui ..t0.k 	8.6 	1.I' t0] -OJ -1.2 -1.8 ,-0.:3 0.01 -0.1 - 12 1920-31 
10 Ulllokal la - - 15.4 8.8 	6.6 	3.9~ 0.8 0.1 	-2.7 1.G1 -0.3 -0.3 -0.2 - 23 1907-31 
12 Tankar 	.... 15.9 9.5 5.3 	2.5 0.1 -0.2 ,-1.6, 1.5, --0.3 +0.7, -0.(0 13 1919-31 
19 Valsörirua. . 	16.- 9.21 5.1 	2.1' 0.1 -0.2 1.3- 1.6- -0.2 -0.7I -0.3 - 13 1919-31 
20 \ortskör ... 1:5.7' 	9.0 	5.2' .3.3 1.5 0.3 	1-0.6- 1.9] -0,8 -0.1 +0.2 13 1919-31 
25 	S1.lgrimcl 	... 16.8 10.1 	5.4 2.2-0.1 0.2 	11.8 -1.6 --1.1 0.0' -0.6 - 13 	1919 31 
31 	Siippi 	.. 	.. 17.4 	8.9 	6.2' 3.1 0.11 0.2 	-2.51 2.9 -1.3 -0.2 0.7 -I-0.1 21 	1906 -31 
42 Märket 	.... 14.0 10.0, 7.8 	5.4 3.7 1.9 	-0.6 1.9 -0.8 0.2 : 	0.4 --0.1 20 1906 31 
48 Ligslrä.r 	.... 15.911.0 	8.1~ 5.1 3.0 2.2 	-0.6 1.8 -0.3 0.1' -, 0.3 --0.1 10 1922-31 
51 .Jiuigl'ruslcär 17.6 11.8 	8.2 	J.7 1.4 0.4 3-0.3 - -1.6 -0.6 0.2' 0.5- -0.1 12 1920-31 
56 Lofil 	..... 16.1) 12.0 	8.9' 5.5 1.7 0.4 	-0.51 -1.7 -0.7 0.21 -0.6,- -0.2 12 	1920-31. 
55 	Utö 	....... 15.5 10.7 	7.3 1.1 2.5 1.9 	-0.4 1.4 -0.5 -0.1 0.3 -; 	1.3 32 1900-31 
66 	Beiigtskii.r .. 16.4 12.2 	8.3 5.7 2.6 1.6 	-0.31 0.6 - -0.8 0.21 -0.9 -0.3 12 11920-31 
G? 	R.ussarö .... 18.0 16.9 8.0 5.k 1.6 0.5 	1.6'- 0.6 -0.3 -0.2' -0.0 -0.1 32 1900-31 
74 ILal.lbåclau . 	16.6 12.2 	8.3 5.01 1.6 , 0.7 - - - -  

~ 76 Harmaja ... 17.3 12.1 	7.9 4.61 0.91 --0.1 	-;-2.1 L0.5 1-0.1 I-0.2' -0.0 31 1900-31 
77 Helsinki 	... 17.5 12.1 	'7.0 3.5 - -0.1 0.1 	1.3] 0.3 -0.1 ',-0.2] -0.9 ' 27 1905 31 
78 Söderskär .. 15.5 11.9 8.2 5.2 2.3 0.4 	; 	1.5~-; 0.51 0.0- 0.1 -0.8 - 19 1913 -31 
89 Haa,pasaai-i ..19.313.0 8.1 1.6 0.9 ;-1.3 1.k- -0.2 0.0,, -0.(i 12 1920- 31 
94 Tainnno 	...118.1 11.9 6.8 3.41 0.3' - 	1.0' -1.1. -0.7 -0.1]-0.5 - 12 1920-- -31 
93 Someri 	.. 18.9 12.9 8.3 4.8 1.1 0.41 	-1.5 0.51 0.0 -- - - 	• 12 	1920- -31 

7.01 Seivästö 	...19.7 12.0 	7.2 2.4 0.0 0.0 	-Ll -LG 0.0', --- 	0.6, -0.3. - 12 1920-31 
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Taul. 4. Tietoja• veden lämpötilasta 1931- 32 
Pintaveden llmpötila rnnnaa ,,. < lP Hav. syvyysIa'npti- 	Toilet, tiyvyysmittau5- Pnikko-i - 	 -_ 

XI 	XII 	I 	II 	III IV 	tila < 0 ten 	),11v imiir.5t 

5 Marjamiemi .. 1.,2.' 	1.,2. 	1. -14., 	1. -29. 	1. -21. -. 	III 22., IV 2., 11. 	XI 17., IV 21. 
26.-30. 	5.-31.26.-31.1 

10 Ulkoltalla 	... - 	30.,31. 	1. -20., 	1. -29., 	1. -28.  
24.,31. 	' 

12 	'1'aailrnr 	..... . 	11. -31. 	1. -11. 	1. -17., 	1. -26. 8. -10. XII 20., I 23., II 3., ; [ 1., 11. 	IV 1., 	11., 
I 	15.,16.

,
, 20. -29.1 11., 21., 1111., Il.,' 	21. 

H 23.-31. 21. 
19 Valsöraana. 30. 	12.-17.,, 1.-i?., 	1.-29. 1. -24. - 	T 12., 21., II 1., Il., 1II 21., 	IV 1., 12., 

'19., 26.1 21.,25., 22., III 1., 14., 21. 	21. 
-31., 	-31. 

2" Nonskiir• 	.... - 	 - 2.,3.,5.. 7. -14. 1 1-., 21., 116., IV 13., 
8. -16., 22. 
22. -25. 

.25 	S5.lgrimd 	.... - 	7. -31., 1. -26.,, 1. -26., 1. -25., - 	- 	XI 30., V 4. 	i 
30.,31. 	98.,29. 28. 

: 31 	Snppi 	....... - 	11.,15. 	1. -14.,, 	1.-29. 1. -31. 1.,8. 	 XII 23., IV 22. 
-20.,, 	31., 

28. -31., 
35 	Iso6ai'i 	..... - 	11.,15. 	1. -15.1 2. -16., 	1. -25., 8.,9. I 1., 11., 	II 11., 24.,'XII 21., I 21., II 2., 
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Vertaamalla tauluk. 2 ja 3 huomaa, että pintaveden lämpötilan 
poikkeus monivuotisista keskiarvoista eli »normaleistas suurin piir-
tein ovat seuranneet vastaavia ilman lämpötilan muutoksia: syyskuu 
kylmä, lokakuu vähemmän kylmä, marraskuu lämpimämpi, joulu-
kiul jälleen kylmempi, ka-ilgyki suhteellisesti, otettuna, s. o. suhteessa 
keskiarvoon, ja luonnollisesti niine poikkeuksineen yksityiskohdissa, 
jotka johtuvat veden ja ilman erilaisista fysikalisista ominaisuuk-
sista. Mainittakoon kuitenkin eräs poikkeus: Suomenlahden suhteelli-
sen lämmin syyskuinen pintavesi Helsingin seutuvilla. Syynä tähän 
oli verrattain, paksu ja siitä syystä hitaanunin jäälityvä peitekerros, 
mikäli syvyyslämpötiloi.sta voi päättää — tätä kirjoitettaessa eivät 
nimittäin jakson aikana otetut suolaisuusnäytteet vielä ole tutkitut. -
Veden syvyyslämpötilasuhteista ra.jotun tässä niihin, tietoihin, jotka 
sisältyvät taut. 4:n kahteen viimeiseen sarekkeeseen. Siinä ma,ini-
taan ensiksi ne päivät, joina lämpötila. syvemmässä vedessä aseman 
lähimmässä ympäristössä on, ollut alle 0°, aina]zzn jossain, s3'vyyclessä; 
jälkimäisessä sarekkeessa ovat taas ne päivät, joina lämpötila ei 
missään havaintosyvyydessä ole ollut alle 0°; moleimnat sa,rekkeet 
yhdessä sisältävät siten tiedot kaikista talven aikana suoritetuista 
syvyysliava.intosaarjoista; näitten lukumäärä on ohjelman mukaisesti 
korkeintaan kolme kuukaudessa, kun taasen pintaveden lämpötila 
mitataan joka päivä. 

2. Syksy ja alkutaiti'i. Jo lokakuun 4.:lle, jolloin yö oli kylmä, 
saapui 3 Ajoksesta talven eusi.mrnäinen ilmoitus jään syntymisestä 
ma-talimmissa landenpohjukoissa, joihin ilmestyi jonkun millin 
paksuinen jääkalvo, joka kesti muutaman.  tunnin. Lokakuun 13.:na 
ilmiö uudistui. Vinurinen kolmasosa, lokakuu i•ai, oli syltsyn em im-
mäinen varsinainen kylmäjakso, jona pentadikeskiarvot olivat nolla.-
pisteen alapuolella. 1\oin lokakuun 20.:n seuduilla ilmoitettiin jo 
jään syntymisestä mataliin rantaveEiin usealta eri paikalta; mai.nit-
sen vain seuraavat: 3 Ajos, 4 Ulkokrunni, 5 1l'iarjaHiemi ja 11 Ohta-
kari Peräinerellä, 19 Valsörarnan saaristo Merenkurkussa ja 82 Loviisa, 
Suomenlahdella. Lähinnä seuraavan viikon kuluessa saapui lisäksi 
ilm oituksia, m. m. seuraavilta paikoilta: 8 Tauvo ja 15 Stubben Perä-
merellä, 16 Vaasa ja 17 Björkö 1Vlerenkurknssa, 25 Sälgrunel, 29 Repo-
saari, 33 Löirö, 34 Uusikaupunki_, 35 Isokari ja 36 Lypertö Selkäme-
rellä, 58 Ruotsalais ja 64 Hästhoten Saaristomerellä, 72 Barönsalmi, 
81 Våtskär, 94 Tammio ja 98 1Martinsaari Suomenlahdella. Mitään 
pysyvää jäätä tästä ei kuitenkaan syntynyt, paitsi kauvimpana 
pohjoisessa, missä vedet eivät enää käynieet kokonaan jäättömiksi. 
Mutta muualta »jää» hävisi, kun sää loka—marraskuun vaiheessa. 
kääntyi leudoksi. 
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Leutojakso kesti runsaasti puolen kuukautta. Sen jälkeen lämpö-
tila jälleen laskeutui jäätymispisteen alapuolella, ja pentadikeski-
a.rvot. pysyivät negativisina aina tammikuun kexkipaikkeille, jolloin 
jo mainittu harvinainen tammikuinen lämpö alkoi. Maaan louuai- 

Kasva. 2. Jääsuhteet 1931 XI 27. 

ianaasassa osassa oli myöskin koko marraskuun sekä joulukuun en-
;:imnmäi.sen ja viidennen pentaclin läinpötila,t keskimäärin yli 00 . 
Kyhniimnät olivat kaikkialla päivät vuoden vaiheessa. 

Alkavaa jäänsynitym.istä esittää kuva 2, jääsuhteet 27.:nä mar-
rask. Siinä on kauvimpa.na, pohjoisessa aikaisemmin syntyseen jään 
jätteitäkin havaittavia-a. 
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Tilannetta• viikkoa myöhemmin, 4.:nä jouluk., osoittaa kuva 3. 
Mainittakoon, ettö. väliajalla oli ollut joukilnverrau enemmän jäätä, 
joka kuitenkin hävisi sen kovan etelä- ja lounaism,vrskyi aikana, 
joka• alkoi 3.:na jouluk. lcestäen 5.:een saakka. Mrskyii jälkiä a.hto- 

931 
X
I ` 

2 

Kuva 3. Jääsuhteet 1931 XII 4. 

jäävallien muodossa. huomataan kanvinmpana pohjoisen a elvästi 
kartalta, kuva 3. 

MMyrskyrn päätyyttyyä seurasi jokseenkin heikkotuulinen aika; 
tuulet olivat enimmäkseen NW-kvadrantista, pakkasta oli it. 5°-
100 , loimaassa kuitenkini vähemmän. Näissä olosuhteissa jäänsyntymi-
neu edistyi nopeammin kuin siihen asti, etenkin länsira•nnikolla.. 
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missä pakkasta oli enemmän, tuulisuhteet jää,nsyntymiselle suotui-
sammat sekä vesi kylmempää. Pohjois-Perämerellä, vesi tähän ai-
kaan (vrt. tauluk. 3 ja 4) oli jääht~nnyt niin h•yyvin pinnalla kuin jon-
kim ver,ra.0 syvemmälläkin, joten myros merenjääu wntvmisen edelly- 

3å°c~~ 	vx 	 ---  

f{~- 1931 ----te 	 =~,H 
IJIII 
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K«va. 4. JäSsebteet 1931. XII 11. 

t:ykset olivat olema-!a. Joulukuun 11.:n jäätilaanletta, osoittaa, huva 4.. 
Mainittakoon, että jäänsärkijät aloittivat näillä päivhiä toimikan-
tensa,, A oima 16 \ aasa,ssa ja Tarmo Suomenlahden itäi5iuuissä, 
sa,ta,missa. 

Seuraavan viikon aikana oli etelässä jouluk. .15.:nä itäinen ja 
itäpohjoiuen lunlimyrskv, minkä jälkeen tuuli kääntyi pohjanpuo- 
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le.11e; 18.:na, jota päivää kartta kuvassa 5 tarkoittaa, oli heikko länsi 
tuuli. To»luk. 16. ja 17. olivat syksyn siihen mennessä kylmimnlät 
päivät ja. aikaansaivat vieläpä Turum vean ulkosaaristossakin heik-
koa jäävuiodostumista.. Lähemmin seivenee. jouluk. 18.:n jää-
suhteet kuvasta 5. 

1931 

--- 	` -- i. 	 - 	iii 

Kuva. 5. Jääsuhteet 1931 ZII 18. 

Nouseva lämpötila ja lännenpnoieiset tuulet antoivat leiman 
seuraavan viikon säälle. Lendoin oli 25. jouluk., jota päivää kuvan 6 
j ääsuhteet tarkoittavat. Verrattuna edellisen kartan j äätilanteeseen 
huomataan heikko taantumin.en jääsuhteisiin nähden tapahtuneeksi. 

Erikoisesti mainittakoon alitojäänvyöt pohjoisessa, jotka inuo-
clostuivat aikaisemmasta, länsituulen raimikkoa vastaan ajamasta 
merenj äästä. 
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Joulini. 26. oli kova Ail tahi NW tuuli. Sitten tuuli kääntyi 
polijoiseksi. Pohjoistuuli, yleensä aivan heikko — ajottain oli aivan 
tyyntäkin 	jatkui vuoclenvailieeseen, lämpötilan vähitellen aletessa. 
Folio viikolle olikin luonteenomaista jatkuva jään synty iinen, 
etenkin Pohjanlaliclen rannikolla. Jo våkon alno.~a 16 Vaasan meri- 

- 	•.voj,, 

. 	 ~ 7yc . 	- --_— 	--_ - - 

liikenne lopetettiin, ja jäänsärkijä Voima siirrettiin .sieltä Pohja•n-
lalhden eteläisiin satamiin. Vuoden kahtena viime päivänä uusijää, 
nopeasti levisi suurien Saa,iistomei°en oden li Suomen inailtereelta 
Ahvenanmaalle. Suomenlahden rannikolla pohjoi tuuli kuletti saa-
riston ulkopuolelta• jään, sitä mukaa luin jäätä syntyi, ulos merelle, 
minne jää hävisi. Meren itäisimpiin osiin kerääntyi sillä välin vii-
kon kuluessa, siksi paljon jäätä, että liikenne siellä vuodenvai1zeessa, 
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oli loppuma:isillaa.n. Jo viikon keskipa.ikkeilla jätänsärkijii. Sampo oli 
siirt,yynvt 86 Kotkaan. Taniluikuun l.:n jiiäsuhteet selviävät lä,heni-
miu kuvasta. 7. Kovan täcvdentänliseksi niaiaitta.koon. että• ,sinä pä,i-
vänä. tuuli oli kä.ä,ntvllvt etelänpuolelle, joka. muuten ,selvästi on 

. 	`e, 	ff r g i 
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>- 

f. 	 1 

1.1. 

7~ — 	w 

-. 	 `T - 	- 

.:..~~ f _ 	„f fax x X-~jrx• 	~~~ L - 	- . - 	- 	~-{~ 

KYiva 7. Ti6sil1tee1 1932 l 1 

liava.itta,vissa. ii]](leii irrallisen jää]1 . ijoittimii.,,fl kiintoj LLlll'ell1YU 

taa.n n.Iähclenl. 
Ta.niluikuun l.:ii jääsuliteet (kuva 7) merkitsevät Eteli-Stio-

melle erä, tä. jää.tymise]] huipputilannetta.; pohjoisempana oli illeren 
veden jä.ähtvniiuen (vit. tauluk. 3 ja. 4) jo elitimt niin pitkälle, että 
jään5yiitylninen 5a,a,ttoi jatkaa siitä iiipptuniatta, että. lämpötila oli 
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kohtaia,isesti nousemassa. Tuuli oli verrattain vaihteleva ja, muodosti, 
kun se oli lännen puolelta, pa,ikotellen länsira.nnilzolle ja Suocneu-
lalhåen itäisimpiin osiin silasi vaikeita ahtojäänvöitä, että heikorn-
mat niaa.uhuoleiset tuulet eivät niitä Sitten enää voineet iiajoittå,a:. 

.. 	' 	1932 : 
s 	I.B. 4~ -  ~. 

! 	f 9• 
i~°oo 	QollT.. 

oäå 	i..~, 	:ì  

fit} 	il; 	Ei 

~iå~ỲJ~f f - 	_ _ -{-- _ -- 	F. 
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Kuva 8. 7<i5sahte.et 1932 18. 

Tulos tä.niänsuuntaisesta. viikon kestäneestä lcehityksestä näkyy 
kuvassa- 8, joka. osoittaa tanlniik : 8. :n jziä.suhteita,. 1\Iainittukoon. 
että Saaristomeren jää hävisi aivan heti vnodenva.iheen jäl-
keeii, sanoin linin irrallinen jää Suomenla.hden länsiosan kiinto-
j äänreunusta.sta. 

1)1.2---22 	 3 
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Seuraavan viikon alkupäivinä oli vielä heikkoa pakkasta, mutta 
sitten alkoi vare>_uiuin mainittu lämpöjakso, joka, kesti kuukauden 
loppuun, läntisiue tai lounaisine tuulineen. J ääsuhteitten kehitys 
tämän jakson aikana käy selville kartoilta kuvissa 9, 10 ja 11, jotka, 
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Iciuva 9. Jääsulitec-,t 1932 115. 

vuoronperään tarkoittavat 15.:tä, 22.:ta ja 29.:tä tametik. Näistä 
huomataan selvä jääntaantuminen, joka päättyi siihen, että etelä-
rannikon lämpöjakson allkuun täydelliseksi kehittyneen kiiutojään-
reunustan laajuus supistumistaan supistui samalla kun länsirannikon 
merenjäät tuntuvasti vähenivät — siellä kiintojäänreunustan ulko-
reunassa olevat ahtojäänvyöt jäivät kuitenkin länsituulien takia 
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paikoilleen, m. m. tuottaen haittaa länsirannikon molempien, Voi-
ma,n vielä avoimina pitämien satamien. nim. 30 Mäntyluodon ja. 
32 Rauman, meriliikenteelle. 

Tammikuun 29. oli 1ämpöjakon viimeinen päivä.. Ja tämän 

---- 	
--.Ss 

-.,VI 

 

F 

1.22. _ 

1 

r/ 	» 

=5:: (:'.; äi5_ 
-- 	- -- - —_ fj•,' . 

~o ?7 

IyuV0 lU. 	.lii ~uhteel 1982 I 22. 

päivän jää,tila,une nierizitseekin erästä jään ulottuvaisunden ininimi-
tilannetta. 1Miten paljon jää tammikuun kuluessa kehityksessään 
oli taantunut, selviää parhaiten kun vertaa viiine»lainittua karttaa 
ta,inniikuun l.:n maksiinikarttaan. Jään taantumisen on sitä merkilli-
senipää. kun se tapa-htui sellaisena vuodenaikana,, jolloin jään nor-
ma]isesti. ainakin suurin piirtein, jo,skaa.n ei joka päivä, pitäisi huo- 
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mattavassa määrässä kasvaa niin hevin la,a,juuteensa kuin lujuuteensa 
nähden. 

3. Sydiintalvi. Pakkanen, joka katkaisi pitkän lämpöjalkson, 
muodostui sekin verrattain pitkäaikaiseksi. Alasta. helmikuun keski- 

Kuva 1]. Jääsuhteet 1932 129. 

va,ilieilla, lämpötila alkoi ratkaisevasti nousta, mutta kuukauden 
viidennen pentacin aikana se kuitenkin jälleen huomattavasti aleni. 
Helmikuun lopussa ja melkein koko maaliskuun aikana vallitsi sitten 
miltei keskeytyulätön pakkanen, joka, kuitenkin vain maaliskuun 
toisen pentadin aikana oli kova, muuten jokseenkin kohtalainen. 
hasta maaliskuun viimeisestä pentadista lukien voidaan pitää kevään 
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lämmön alkaneen. Tuuli oli helmikuussa enimmäkseen pohjoinen 
tai länsipohjoinen, maaliskuussa enimmäkseen eteläinen ja läntinen, 
ajottain myrskrinen. 

Alkava helnlikuulzpakkanen aiheutti merellä 100 Seiskarin ja 
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Kuva 12. Jiiiisuhteet 1932 lI 5. 

Lavausaaren ympäri lä Suomenlahden itäosassa helmikuun I. :nä 
jäänsyntymistä. Ja 3.:na helmik. tiedoitetaan jään muodostumisesta, 
paitsi Suomenlahden itäosasta myöskin sen läntisen osan rannikolta. 
Turunmaan saaristosta ja länsirannikolta, mistä esiin. maaeittuna 
päivänä 31 Säpin koko näköpiirin ilmoitettiin olen=an uudenjään 
peittämänä. Silmäänpistävää on kuitenkin, ettei tänä jäänniuo- 
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dostunlinen, kovasta. pakkasesta huolimatta, johtanut varsinaiseen 
jäätymiseen, mitä m,yösldn kartta. kuvassa. 12, tarkoittaen jääsuh-
teita kaksi päivää. myöhemmin, 5.:nä, helmik., selvästi osoittaa. 
Syy tähän selviää tatulukon 4 viimehe tä a.rekkeesta. josta ilmenee. 

huva 13. JiiSsuliteet. 1932 TT 12. 

että ni. ni. 20 I\Norrskäri-n, 35 Isoukarin, 54 Jungfruskärin, 56 Lohmin 
ja 69 Tvärminnen seuduilla, puhumattakaan varsinaisista meria.semista 
loLanaassa, syvävesi ei vielä siihen mennessä ollut täydelleen jäälit,pnyt. 

Seuraavana, viikkona pakkanen aiheutti Suomen mantereen ja. 
Ahvenanmaan välisen Saaristomeren (vrt:. 54 Jungfruskäv. tauhek. 4) 
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jäälitymisen. Helmils. H. on se päiva, josta alkaen kfii.ntojää.nsilta 
±llivenammaalle oli olemassa. Suomenlahdella jääsnliteet viikon 
kuluessa tuntuvasti va.ikeutuiva.t. Helmikuun 10.:nä näyttäytyi 
inerenjää ens keira,n 77 Heiiingi.n lillzopuolella. Samana pä,ivänä 

_-?.0_ 	— - 	-... .mm:n?•I= r' 	 - 	J 

Kliva 1-1. Jääsuhteet 1932 Il 19. 

mnäärätti.in kaikki Helsinkiin tahi 86 Kotkaan matkalla olevat laivat 
saapumaan 74 Porkkalan—Iallbådanin kautta, jatkakseen sieltä 
,aaristoteitse edelleen mainittuihin satamiin. Viikon lopus-a eli 
12.:na helmil. ilmoitettiin jo mereltä 68 Hangon ulkopuolella, siis 
Suomenlahden juntta;  jäänmuodostumisesta. Itämerelle ja Ahvenan- 
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merelle saakka jäätyminen ei kuitenkaan ulottunut, mutta pohjoi-
sempana, siis länsirannikolla, jäätyininen kävi taasen voimakka.am-
maksi. Helmikuun 12.:n jääsuhteet selviävät lähemmin kuvasta 13. 

Seuraavana viikkona oli, kuten jo mainittiin, lämpötila nouse-
muassa,, jopa niin, että helmikuun 18.:na enimmäkseen oli lämpö-
asteita. Tämä kuvastuu myöskin jääsuhteitten kehityksestä, kuten 
selvästi huomaa helinik. 1.9.:n jäätilanteen kartasta (kuva. 14), missä 
m. m. merenjäitten liikkuva,isuus niiuhyvin idässä kuin pohjoisessa 
on suurempi kuin viikkoa, varemmin. Mainittakoon lisäksi., ettähelnii-
ktua 16.:na. Merenkurkku tänä talvena, ensi kertaa oli kauttaaltaan 
Liikkumattoman jään peittämänä; seuraavana, päivänä aukeni kui-
tenkin. länsituulella railo Ruotsin rannikon puolelle, ja paria päivää 
myöhemmin Merenkurkku oli miltei jäätön. 

Meriliilzennesuhteisiin nähden mainittakoon, että viikkoa, varem-
min annetun jäävaroituksen jälkeen jäääusärkijä Voima Helmikuun 
16.:ua, jätti länsirannikon eteläiset satamat 30 Mänt luodon ja. 32 .Rau-
alau, sekä, jäänsärkijä. Sampo helmikuun 1S).:na 86 Kotkan, jolloin 
meriliikenne mainittuihin satamiin tältä purjebduskaudelta lope-
tettiin. Matka,lla,an Selkämeren poikki ja Ahveualunerellä Voima, ei 
tava,nuut, jäätä,, rannikon kiintojä,ä,nreiuiustaa luonnolliesti lukuuun- 
ottamatta. 

Helmikumnl 16.:tä seurannut viikko oli taasen kylnlempi ja sen 
lisäksi verrattain tuulinen. Kova pohjoistuuli 20.:ua aiheutti heti 
viikon alussa merenjäitten siirtymisen eteläiseen suuntaan, jolloin 
Suomuenla.lulelle aukeni leveä merenrailo, joka länsiosa saan oli siksi 
laaja:, että merenjää oli joutunut majakkain näköpiirin ulkopuolelle. 
Tähän railoon syntyi uutta.jäätä. Vaihtelevilla, tuolilla. aja.utuiva,t 
sitten viikon aikana, merenjäät edestakasiu, jolloin jäättömiksi joutu-
neisiiln alueisiin jatkuvasti syntyi uuttajäätä. 

Tä.11.ä tavalla, jää mnää.rältään huomattavasti kasvoi. Erikoisen 
kylmiä olivat 23. ja 24. helmikuuta.. Silloin koko Suomenlahti oli 
jään peittämänä, ja. jää ulottui sieltä edelleen itäpohjoiselle Itä-
merelle, niin että 24.:nä helmil. jään ulkoreuna oli suunnilleen 20 
mailin päässä 66 .Bengtskärin majakan ulkopuolella.. 1onkunverran 
läunempänä 55 Utön seudulla meri oli sensijaan avoinna koko vii-
kon aikana., eikä jää ulottunut edes aivan Utöhönkää.n saakka (vrt. 
tauluk. 4, viimeinen sareke). Helmikuini 25.:nä kova länsietelä tuuli 
rikkoi Suomenlahden merenjään. Tästä päivästä, ovat suureksi 
osaksi ne ahtojäänvyöt, jotka. ovat piirretvt Suomenlahden itäosaan 
helmikuun 26.:n päivän jääsuhteita osoittava.an karttaan (kuva 15). 
Piimemainittuna päivänä puristtuninen maata vasta,aan oliloppunut, jää 
liikkui jälleen ulospäin, kuten myöskin selvästi kartalla olevista 



.LÄT 15:31- 33 
	

25 

joko avoinna olevista talli sohjon tävttänmistä railoista huomaa. 
Pohjanlahdella ei koko viikon. aikana Perämeren pohjoispuoliskossaa 
mitään avointa, ollut näkvvi.ssä, ei edes 10 Ulkokallan merensaaren 
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Kiva 1,5. J-,ikisuliteet 	1.932 	I1 26. 

inajakalta. Sensijaan 12 Tankar viikon alussa tiedoitti avointa 
näkyväksi. mutta viikon lopussa tämän alueen peitti ajautuva vanha 
merenjää. Merenkurkku oli vain viikon keskipaikeilla parina päi-
vänä. kauttaaltaan jään täyttämänä. Sitten jää ajautui etelään 
päin, jättäen jälkeensä suuria avoveden alueita. Selkämereen näli- 

1 
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elen voidaan mainita, että 25 Sälgrunclin majakalta ei 23.:na ja 
24.:nä helmik. avovettä ollut näkyvissä, vaan oli meri enimmäkseen 
uuden jään peittämänä. Avovesi hävisi 31 Säpin ja 35 Isonkarin 
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Kuva 16. J66suhtee( 1932 III 4 

m.ajakkoiden näköpiiristä 24.:hä hetmil. Kuten jo on ma.itiittu, 
osoittaa helmik. 26.:n kartta (kuva 15) jäätilannetta etelään päin 
kulheutuvine jäineen. flika helmi—maaliskuun vaiheessa oli kohta -
laisen kylmää ja heikkotuulista, tuuli useiflinitet) etelänpiioleista_ 

ss 
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Jääsuhteitten muutokset osoittavat näissä, olo::nhteissa tasaisesti 
jatkuvaa kehitystä, siis ilman jyrkkiä, vaihteluja. Mainittakoon, että• 
Perämeren eteläpuoliskoon avautui heletik. 28.:na leveä merenrailo 12 

1Suva 17. 	Ja2sti[i eet 19,2 III 11. 

Tankarin ulkopuolelle, sama railo, jolka näkyy maaliskuun 4.:u jääsnh-
teitten kartalla (kuva 16); railo 19 Valsörarnan ulkopuolella syntyi maa. 
lisle. 3.:na; heletik. 28.—maalisk. 2. M.erenkurkkii oli hikkuniattoman 
jään peittäniä.nä. Etelä-Sellcämei,ellä ilmestyi ensi kerran tänä talvena 
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jäätä 42 Allärketin luo 23.:na helmik.; maalisk. 1. mainitaan Märlcetiu 
havaintokaavakkeessa, että hyikeitä oli suurimmilla jääkappaleilla; 
maalisk. 2.:na oli suurin osa ('/io) 11lärketistä näkyvästä merestä 
ajojään täYttämänä, seuraavana päivänä oli jää, hävinnyt länsi-
pohjoiseen suuntaan. 

Edellä kuvatun jään tasaisen kehityksen päätti ankara itä- ja 
itäpohjoismyrsky, joka alkoi 7.:nä maalisk. ja, 5hä voimakkaammaksi 
käyden, kesti 9.:een, jolloin myrsky loppui. Sitten seurasi heikkoja 
pohjoistuulia. Samalla talven kylmin pakkasjakso alkoi. Juuri näi-
den tekijöitten vaikutukset lcäyyvät ]syvin selvästi ilmi maalisk. 11.:n 
jääsullteitten kartasta. (kuva 17). Aina Suomenlahden itäisimpiä 
osia myöten nähdään merenjä.än olevan rannikon kiintojäänreunus-
tusta irti. 

Tästä johtui arveliittavia, seurauksia niille kala,stajille, jotka 
olivat uskaltautuneet näennäisesti kiinteälle merenjäälle siellä. Tälnä 
vei siihen, että jäänsärkijä Tarmo maaliskuun 10.:nä määrättiin 
avustamaan varomattomimpia kalastajia, s. o. niitä, jotka olivat 
Suomenlahden keskiosis,-a. Tarino oli tämän takia pakoitettu sellai-
sena ajankohtana,, jolloin sen avustus olisi nierenliikenteelle ollut 
hyvin tarpeellista, jättämään tälnän työn. Retkeltään jäänsärkijä 
10.:nä maalisk. ilmoitti, että matkan osalla 74 Kallbädan-78 Sö-
derskär jä.ä aluksi oli paksua ahtojäätä, Aransgrundin seuduilla jää oli 
sileämpää, kuitenkin ko vine vaheineen; Tarmon keskinopeus oli 5 sol-
mua. Seura.avana päivztillä `la.rmo ilmoitti n. 16' xkholman pohjoispuo-
lelta monen metrin korkuisia jääröykkiöitä; sanana päivänä, otettiin 
Ruuskerin seudulta. laivaan suuri joukko kalastajia, minkäjällzeen 
jäänsärl;ijä lähti paluumatkalleen länteen päin; 12.:nä jäänsärkijä 
oli 77 Helsingin ulkopuolella. — Jos vielä taarkastamme 11.:n karttaa 
(kuva 17), nä.emnle ajojään kulkeutuneen pitkälle ulospäin Itämerelle; 
maaliskuun 11.:n.ä ilmoitettiinkin, että heikot hör~aluket olivat 
avustuksen tarpeessa jo 53, SSVV:ssä 55 Utöstä. Ensimmäinen meren-
jää, oli 55 Utös.tä havaittu vasta 7.:nä maalisk. Vielä lännerrmpäuä. 
48 Lägskärin majakan seuduilla, syntyi jäätä ensilmmäisen kerran 
tana talvena ulkona merellä S).:nä maalisk., 11.:nä peitti sohjo jo 
koko merenpinnan. Pohjoisempana Ahvenanmerellä ei 42 Märke-
tistä 6., 9. ja 10.:nä jäätä ollut näi vvissä, muina päivinä oli jäätä 
vaihtelevin määrin. Pohjanlahden ramiikolla myrsky kuletti jään 
rannikolta ulospäin. Että may skyn vaiktuus ulottui aina 10 Ulko-
kallaa.n aakka pohjoiseen osoittaa, railo, joka surve viikon aikana 
oli auemiut; ensimmäiset oireet railon syntymisestä havaittiin siellä 
6.:na rnaa.lisk. 
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Kilten jo aikaisemmin mainittiin, alkoi jäätalvi nivöhään. 	Sv- 
dantalven 	tilanteesta kuvassa 	17 	näemme m 	öskin 	selviä jälkiä 
siitä riittamättömä tt1 peristeelli811ticle -ta, los tätäsanoiitatapaa salli- 
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Kuva 18. 	J:iäsuhteet 	1932 Iii 	18. 

taan, millä tilanne on rakentunut. Tämä ominaisuus käy ennen 
kaikkea ilmi jään liian suuresta liikkuvaisuudesta, jotta tilannetta 
voisi pitää tyypillisenä sydäntalven tilanteena: itäisellä Suomen-
1lalidella jää on liikkuvaa. MMerenkurkns,s:a, ei ole kiintojään siltaa,. 
10 L1lkokallan ulkopuolella on avointa vettä — lnainita,ksemnle vain 
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kolme heti eilmäänpistävää ominaisuutta., jotka eivät ollenkaan 
kuulu uormaliseen sydänta,iven tilanteeseen; tilanteen vlccityiskoh- 
taisesta tarkastelusta• selviäå edelleen joukko seikkoja, jotka. viittaa- 

.ide,+ ~~ 	.. .• ~ ✓. 	~ 	--- 	~ - ~ ` ~ '~•- ~{.~~~ 	'fi,5 ~4. I 	r~ 

Kuva 19. Jäiisflhteel i932 I11 25. 

vat eama.au enunt.aa.n, kuten jonkinla,ineu jään liikkuvaieuus eräillä 
pelillä, jotka oikeastaan kuuluvat iciintojää.n reilnuetan alueeseen. 

Seuraava aika oli tosin kv1rnä. vaikka lämpötila, oli nousemassa; 
ja hierenvesi oli tosin vähitellen käy n•yt jokseenkiu jäähtynieekei 
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(vit. tauluk. 4). Mutta vnodenaika. oli toisaalta jo ehtinyt maa.lis-
kuuii keskivaiheille, nlinikä, ajankohdan jälkeen jään taipumus jäätyä 
yhteen on pienempi kuin alkutalvella, minkä, lisäksi seurtiava aika 
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Kliva 20. Jsiiliteet 1932 1 	J. 

py•B.vi. vaikkakaa•a ei suora•staan niiyrskyisenä, niin kuitedziu ver-
rattain tuulisena., jokseenlcin vaihtelevine tiinlensnuntineen. llrteren-
jä.ä. ei näin ollen päässyt vhteenjäätymään kiinteäksi jääpeitteeksi. 
vaan säiivtti jakson loppuun saakka liiic]cuva.isuutensa. Kaksi ,seui- 
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raavaa jääkarttaa, maalisk. 18.:n (kava 1å) ja niaalisk. 25.:n (luva 1J) 
eivät siitä syystä edusta initään uutta jään kehitysastetta. Ne ha- 
vainnollistutta,va,t ainoastaan kahta, uiuunnosta kuvan 17 osoitta-
uiasta, tyypistä, jotka lähinnä riippui: at tuulten vaikutuksesta juuri 
niinä päivinä, joita kuvat tarkoittavat. 

Koska jää, lusten jo on mainittu, ei edes Suomenlahden itä -
osassa ruvennut varmasti yhteenjäätvniään kiinteäksi jäänpeitteeksi. 
pidettiin tarpeeninulkaisena ryhtyätoimenpiteisiin saattaa maihin 
myöskin me kalastajat, jotka olivat Snoineulanden sisimpien osien 
jäillä 	'[armon matkahan oli ulottunut vain Run lceirin seticlniile 
(Suursaaren läheisyy~le sö). Tähän uuteen lcalastajaretkiktuntaan 
tä,ytyri, merenjään paksuuden taltia, käyttää valtion voimakkainta 
jäänsärkijää, Jää.kailicia. Saatettciaa.ii viimeiset ltövveyalukset 77 Hel- 
singistä, minne meriliikenne tämän j ällceen loppui, Jääkarhiu lähti 
14.:nä maalisk. matkalleen itäänpäin. Aluksi. Matka kävi, noin Ära iis-
gruncliti seudulle iclässä, avointa, railoa, pitkin. Sitten ,,seurasi verrat- 
taiu_ paksu a.litojäälivyö, sen jälkeen hienan helpoiupaa jäätäRuuske.- 
rin seuduille. Ruuskerin ja 92 Tytärsaa.reavälilläjääolihy-vin vaikea -
lculkuista. llaalisk. 16. jäänsärkijä ilmoitti olevansa »äärettömän 
paksussa alitojäänkentässa•» Tytärsaaren ja Vigrundin välillä. Maalis-
kuun 17.:nä Jäälcarhu oli valmis palaamaan, 19.:nä oli palmmnatka 
inainittavitta jäävaikenksitta Suoritettu. 

Jääscihteista ulkona Itämerellä voidaan mainita, ettö uiaalis-
lsnun 21.:nä eräs höyrylaiva ilmoitti, että jää silloin ulottui l)ageror- 
tista noin 20 mailia Gotlannin sunntaarn. Pohjanlahdella ei ollut 
mitään meriliilkennettä, joten tietoja puuttuu jäästlhteista niajak-
kain näköpiirien ullkopuolella,. 

4. [lovät, Huhtikuun i,:n päivän jääsuhteitten kartta (kuva 20) 
on pääpiirteiltään samaa tyyppiä kuin kolme läliinnä edellistä, wdän- 
talven ka'r'ttaa: hevin liikkuvia jäitä. Mutta verrattuna näil.iin kol - 
meen karttaan liuoivaaiume siinä sen lisäksi vielä jotakin muuta: 
avoveden alueet ovat la•ajeiitnneet jääu kustannuk>ella.. Hluhtikurui 1 
kuuluu siis selvästi siihen ja,lcsoon, jolloin jä.ä on väheneniäs>:ä: kevää-
seen. Jotain tarkkaa ajankohtaa talven ja kevään välille erikoisen-ti 
jäähän nähden on luonnollisesti vaikeata määrätä; muaaliskuun viime 
viikon lämpimät päivät ovat rajana näiden jaksojen välillä. 

Irrsten tavallista, on kevään tulo ensiksi selviiuniin havaitta -
vissa lounaassa. Jään vähenemisen ajalta huomattavista ajankoli- 
dista mainittakoon, että rmalislc. 27.:n jälkeen ei 55 Utöstä liavaittu 
merellä jäätä lukuunottamatta vähäisiä ajalelitivia jäänjätteitä 
huhtikuun alkupuolella. parina erillisenä päivänä, sekä että kubtik. 
l.:n jälkeen reitti Ahvenaiiruaan ja Ruotsin välillä 47 Iolbaklintariin 
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ulkopuolella oli jaaton. il'Ieriliikennesuhteista huhtikuun ensini-
mäisenä viikkona voidaan lisäksi mainita, että jäänsärkijä Voima 
2.:na huhtik. lähti 46 1hlaarianhaniinasta 30 Mäntyluotoon, minne 
jäänsärkijä saapui 3.:na huhtik., ja, seuraavana päivänä, Mänt..v- 
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Kuva 21. Jääsuhteet 1932 IV 8. 

luodolta. 32 Raumalle. Matkalla Ahvenanmerellä ja Selkämeren 
poikki Voima, ei tavannut jäätä, lukuunottamatta. kiintojäänreu-
nnstaa. Vielä mainittakoon, että jäänsärkijä Apu noin 5.:nä huhtik. 
avasi väylät muutamiin Ahvenanm aan saaristola.itureiliin, siellä 
kun kiintojää oli käynyt niin heikoksi, ett'eivät saaristolaiset voi-
neet jäätä pitkin kulkea vävlän luo a,stuakieen jäältä suoraan talvi- 
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matkustajalaivaan, niinkuin varemniin talvella. Wlerkittäköön edel-
leen, että 68 Hangon meriliikenne kaiken aikaa• johdettiin 55 Utöii 
kautta. eikä 67 Russarön ohitse, koska merenjää• Russarön edustalla 
oli verrattain va.ikeakulkuista. klin taasen väylää kii.nteässs'ä saaristo- 

Kuva 22. Jääsub.tee • 1932 IV 15. 

jäässä Utön ja Haangon välillä vaikeuksitta voitiin pitää kunnossa. 
Jäasuhteet huhtikium ensimmäisen yiil.ron lopussa., 8.:na lhuhtik., 
selviävät lälJemmiii kuvasta 21. 

1?_uhtikuun toinen viikko oli aluksi jonkunveiran kylmempi 
kuin ensimmäinen, keskilämpötila hieman. alle 00 ; viikon loppnpuo-
lella lämpötila, nousi. Tunu oli 13.:een yleensä eteläinen, kääntyi 
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seuraavana päivänä lännen kantta pohjoiseksi, 15.:ksi; tuuli oli heikko 
tahi kohtalainen. Tällaisten olosuhteitten vallitessa ei jääsuliteissa 
sattunut nopeita perinpoli_joisia nlnatoksia. Viikon alussa jääsuh-
teet pysyivät snutin pein muuttuin ittoinina, mutta viikon lopptu- 
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Kuva 23. Jääsuhleet. 1932 IV 22. 

puoliskon aikana on todettavissa selvä jään väheneiuinen, ennen 
kaikkea, saaristojäässä, missä etenkin lonnaisessa •Saaristossa lukuisat 
aukeamat virtapaikoissa,, salmissa ja rantoja pitkin osoittavat ke-
vään edistymistä. 1lleriliikenteestä voidaan mainita, että 77 Hel-
ingin me>_Zliikenteen huhtik. 10.:nä avasi jäänsärkijä Jää].uarhu. 

68 Hangon meriliikenne johdettiin hi edelleen 55 CTtön kautta, 
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vaikka, merenjää, jäänsärkijän antamien tietojen mukaan 67 Russarön 
ulkopuolella, nyttemmin ei enää ollut yhtä vaikeata, kuin vareinmin. 
Länsirannikolla jää oli liikkuvaa, saariston ulkopuolella aina 10 Ulko-
kallan seuduille saakka, pohjoisessa. Irrallisen jään asema vaihteli 
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hula 24. Jaasuhteet 1932 IV 29. 

tuulista• ja nnereuvitroista. riippuen; jää.vyöhylzlceeu leveys ei ollut 
yen suurempi kuin että kaikkialla, missä tämä jää alkoi välittömästi 
kiintojääanreunustasta, avoin vesi ajojään takaa, miltei aina. näkyi 
majakoilta. Hahtilz. 15.:nn jääsuhteet esitetään kuvassa 22. 

Huhtikuun kolmannen viikon lämpötila oli jäätymispisteen ylä-
puolella, tuulet vaihtelevia. )tiinhyvin saariston jää samoin kuin 
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merenjää väheni nopeasti. Lounaassa, viikon lopussa viimeinen 
jääyhteys kiintojääsillassa mantereelta Ahvenanmaalle katkesi. 1'Iitä 
kiintojäästä saaristossa, vielä oli, oli hyvin vettynvvLtä. Selkämeren 
ja Suomenlahden liinsiosan nIaristojä.ähän ilmestyi lokuisia, a.ulceamia. 

Kuva 25. .)aasulhtaet ]932 V 6. 

idempänä ja, pohjoisenzlpana jää senesijaan vielä oli verrattain lujaa. 
Suomenlahden merenjää vzilieni nopea.ati. Iluhtik. 18.:sta. Hangon 
meriliikenne jolidettiin yksinom aan Rnssarön ohitse. Lännessä 
jäänmurtaja Voima saattoi 19.:nä huhtik. jättää 30 Mäntyluoclon 
ja 32 Rauman selvä lähteä pohjoiseen 16 Va.asaa•n. )Merellä ei ollut 
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jäätä, mutta Vaasan edustalla. kiintojää oli vielä niin lujaa, että jään-
särkijän oli tehtävä joukon syöksyjä päästäkseen etenemään. Jää-
suhteet viikon lopussa, 22.:na huhtik., esitetään kuvassa 23. 

Lämpöinen sää jatkui, tuuli oli heikko tai kohtalainen, kovia 
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Kuva 26. )66snliteet 1932 V 13. 

myrskyjä ei sattunut. Jäänlälitö sujui näin ollen jatkuvasti samalla. 
levollisella, tasaisella tavalla kuin siihenkin saakka, mikä selvästi 
kuvastuu viikon väliajoin laa.di.tuilta jää.suhteitten kai•toilta kuvissa 
24 -28, jotka vuoronperään tarkoittavat jää.tilannetta hulitik. 29., 
sekä tonkok. 6.:na.. 13.:na, 20.:na ja, 2Taia.. 
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1 clellisen täydennyksek .i mainitta,l oon seuraa vaa . Ahvenanmaan 
saaristossa ja Selkämeren rannikolla jäänlähtö kätännöllisesti oli 
pää.ttyynyyt toukokuun alhaes:sa, Suoiiienlaliclella pari päivää myö-
henunin. Vaasan sa,a,iisto«a n. 4.:uä tonkok. 1Mainittujen pä,ivä- 

Kuva 27. Jfiäsuhi eet 1932 V 29. 

määrien jälkeen oli saaristossa, enintään siellä täällä ajelehtivia jään-
jätteitä. Perämeren keskosi sa jää pysyi kiinteänä vielä noin viikon 
verran ja vasta tolkok. 22.:n seuduilla, viimeinen kiintojää ka,nvim-
pa-na pohjoisessa murtui. Viimeinen ajojää. ilmoitettiin Suomen-
landelta 14.:nä toukok.. Perämereltä 1.a7ä, kesäk. 
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Meriliikenuesuhteista• mainittakoon lopuksi, että saaristoreitin 
77 Helsingistä S6 Kotkaan avasi Tarmo 25.:nä huhtik., sekä että 
Fotkan meriliikenteessä huhtik. 30.:sta alkaen käytettiin nlerireittiä 
Lupin oli. Satainat 102 Viipuri, 101 Uuras ja 103 Koivisto Tarmo 
avasi huhtik.—toukokuun vaiheessa. Toukok. S.:n jälkeen ei vk~i 
kään jäänsärkijä enää ollut toimessa.. 

ö. I,antoltka. Kuvissa 2-27 on, kuten aikaisemminl<in, pieniä 
karttoja Suomeen kuuluvan Laatokaai osan jääsubteista. 

Ensimmäiset Laatokan jäätiedoitnlcset saapuivat jo lokakuun 
lopussa, jolloin eräisiin hyvin mataliin 
rantavesiin parin kylmän ,yön aikana, 

	

ji 	syntyi aivan vähissä, n ärin jäätä. Sen 
.•;'~',~ 	4 	* 	jälkeen oh »täysi kesä», käyttääksenune 

erään Havaitsijan sanontaa,, noiTn marrask. 
r ' 	--. – 	21 si 	eucluille s~.akka,, 	olloi3T matalat 

~ y32 	- --_ - 4 x 	 .i 
_?; 	labdet alkaneen pakkasen vaikoti--l<sesta 

	

7 ==–i 	vähitellen kävivät jäähän. Jää oli sitten 
joulukuussa ja, t-nnmilzuun alussa., suurin 
piirtein, hitaasti kasvamassa; eräinä 
päivinä jouluk. tamn)ikuun vaiheessa. 

_'~.•~` 	 i 	levis<i uusijää — tosin aivan tilapäisesti 
- -=_  ' r 	_ 	— aina sullen ulkosaarienv öli  1(keeseen 
• saakka, johon kuuluvat in. m. Heinäse3t-

K 28. Ja.asuhteet Tnaa, Mökerilckö ja 114 \Talarro. Ta•mnmi-uv a  
932 v 27. 

	

	kuun leutona loppupaoliskoi.ia, on myöskin 
Laa.tokaLla. selvä jään taa.iitunlinen 
todettavissa. 

Tammik.-1elmikuon Vaihe. 	 Tä 1 	 e~~~a ~ a,r,;ii~ai~len jä~ätnl~ i alkoi. 1 ainä 
johti siihen, että runsaasti kuukausi 	myöhemmin Laa.toklca 
imävttää kauttaaltaan olleen liikkuniattouian . jääil peittän).äaTä. 
mikä jää näytti olevan vhteenjäätymässä kiinteäksi jään peitteeksi, 
ehkäpä jo oli sellaiseksi inuodod.tunntkin. 

Silloin aikaisemmin mainittu maaliskuun myrsky puhkesi, 
aiheuttaen täälläkin jyrkän keskeyt•yksen jääsuhteitten tasa.i.-
sessa kehityksessä: leveä nnerenraiio avautui ja irti reväisty jää 
ahtoutui tuulenvastaiselle rannalle. Yhtä ratkaisevasta merkityksestä 
j ääsuhteitten kehit. ,ks elfe ]tuin Suomenlande]la, joka. välittömästi tätt 
laajaan mereen, eivät kuitenkaan myrskyn vaikutukset tosin suurelle, 
mutta kuitenkin eristetylle Laatokalla olleet pakkanen kun vielä 
lisäksi siellä oli jonkunverran kovempi. Sillä ulkona Laatokalla. 
meri pian taas kävi jäähän, josta yhtenäinen kiintojäänpite syntyi, 
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mikä vasta 14.:nä huhtik. murtui, kun läntinen tuuli avasi sen railon. 
joka, näkyy huhtik. 15.:n kartalta (kuva 22). 

Jäänlähdön aika — kevätjahso — Laatokkaan nähden voidaan 
sopivasti laskea tästä ajankohdasta tahi, kuten tavallisesti, jostakin 
vähän myöhäisemmästä vaiheesta, kuin merelle. Runsaasti kaksi 
viikkoa myöhem min, lähemmin määrättynä 3.:na toukok., rikkoutui 
kiintojää varemmin mainitun ulkosaarieu v,yölmvkkeeu ja Laatokan 
länsipolijoisrannikon välillä, minkä jälkeen käntojäätä oli ainoastaan 
sisäsaariston alueella. N. 10.:uä toukok. viimeinen ]ciintojää näkyy 
irtautuneen. Viimeinen Laatokan ranliikolta saapunut jäätiedoitus 
tarkoittaa 23.:ta tonkok., jolloin vähäisiä jäänjätteitä ilmoitettiin 
113 Hanhipaadeu majakalta. 

(i:c,tr !) 

it 
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(I Lsisssa saeu: inkon monen ilinoittasnien tietojen mukaan). 
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Ilavaintoasemien luuettelo, 
1. 	aseiaal~z.r1air. ii /OI. 1) 	+niter01iirjesGy4sess0. 

h.öy 116. 
I`iemi 
Aj os 

} TJllcobrauni 
5 I'larjanieiiii 
6 Toppila 
7 Oulu 
S Tauvo 
9 Isolcraaseli 

10 Ul liolcalla 
11 Ohtaka.ri 
12 Tankar 
13 YkspiIilo.la. 
14 Pietarsaari 
15 Stubben 
16 lhaasa. 
17 13jörlcö 
18 Korsö 
19 Valsövarna 
20 Norrskär 
21 Rönnskär 
22 Strömmingsb6dan 
23 Bergö 
24 1-Nari-ströuz 
25 Siiabru .ci 
26 Il rö laubl) 
27 Ytterbrund 
28 I~ar\'ian ourat 
29 Reposaar'i 
30 iNlä•ntyluot,o 
31 Sä.ppi 
32 I3.aunua, 
33 Lökö 
34 llJusika.up r nk l 
35 Isolcari 
36 Lypertö 
37 Jarmo 
38 Saggö 
39 Danö 

40 	Sälskär• 
41 Finbo 
42 Märket 
43 Signilskär 
44 Torpö 
45 Korsö 
46 llaa.rianl aniina 
47 Kobbalilinta.r 
48 Lågskär 
49 Degerbyy 
50 Bo~ua.rscuicl 
51. Dnlzlinge 
52 Sälsö 
53 Köliar 
54 Jungfrus1 .r 
55 Utö 
56 Lolim 
57 Gräun6s 
.58 huotsalais 
59 Naan tal i 
60 Turfnu 
61 Gtiilllcrona 
62 Parai:-iö'nportti 
63 Jungfrusancl 
64 Hästltolm 
65 Kemiön kanava 
66 Ben tslcär 
67 R,ussarö 
68 Hauho 
69 Tvärruiune 
70 Hästo- 	linsö 
71 Juiarö 
72 Barönsalini 
73 Bågaskas 
74 Kallbådan 
75 Porlckala,1Rönnskär 
76 Harisia-ja, 
77 Helsinki 
78 Söderskär 

79 Glosholnu 
SO Pellinlci 
81 Våtskär 
82 Lo vii sa 
83 Oi-ren,>rwicl 
84 Boistö 
85 ICa,linissaari 
86 Kotka 
87 Rankka 
88 Kuutsalo 
89 Haapasa.ar'i 
90 Pohj. Suin' a-aii 
91 Et.. Suursaari 
92 TS,tärsaar.i 
93 Soineri 
94 Tai urn iu 
95 Kuor-aio 
96 Hain i i ia. 
97 Piticäpaasi 
98 Star tinsaari 
99 IN arvi 
100 heiska.ri 
101 	uras 
1.02 l\Tiip In. i 
103 koivisto 
104 SeiviItö 
105 Sa,una.uienn 
106 S ou' ta.nlaluti 
107 Käft salmi 
108 Kai ksaio 
109 Sly kry missa al i 
110 Sorola 
111 bronivaara. 
112 hortavala 
113 Hanhipaasu 
114 walamo 
115 Läskelö. 
116 Man tsinsaari 

1112—:;2 
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2. .1akkosjihjest yksesse 

Saunanieini 105 
Seiskari 100 
Seiviistö 104 
Signilskär 43 
Souleri 93 
Sorola 110 
Sortanlahti 1.06 
Sortavala. 112 
Strönmiingsbåda•n 22 
Stubben 15 
Suursaari Dt. 90 
Suursaari. Pohj. 91 
Saltrund 25 
Sälskär 40 
Sälsö 52 
Säppi 31 
Söderskär 78 
Tamniio 94 
Tankar 12 
Tauvo 8 
Toppila 6 
Torpö 44 
Tulliniemi 68 
Turku 60 
Tytär_aaai 92 
Ulkogrunni 4 
Ulkokalla 10 
Utö 55 
Uivas 101 
Uusikaupunki 34 

75 - 1\Taasa 16 
Walamo 114 
Ve.lsörarna 19 
WViipuri 102 
j'åtskäu 81 
Ykspihlaja 13 

a) 75 Yttergrund 27 
1 

Ajos 3 
Ba.rönsalini 72 
Bengtskär 66 
Bergö 23 
Björkö, 17 
Bomarsund 50 
Boistö 84 
Bågaskär 73 
Degerby (Ah''.) 49 
Dånö 39 
DnDdinge 51 
Finbo 41 
Glosholm 79 
Grynnäs 57 
Gullkrona 61 
Haa.pasaa.ri 89 
Hamina 96 
Hanko 68 
Hanhipaasi 113 
Harmaja 76 
Harrström 24 
Helsinki 77 
Hästllohn 64 
Hästö-Busö 70 
Högklubb 26 
Isoka.ri 35 
Isolu•aaseli 9 
Jungfruskär 54 
Jungfrusund 63 
Jurrno 37 
Jusarö 71 
Ralltådan 74 
Kalksalo 108 
Narvian orerat 28 
Kaunissaari 85 
Kemi 2 
Kemiön kanava 65 
Nobbaldintar 47 
Koivisto 103 
Korsö (Va 1.) 18 

Korsö (Ahv.) 45 
Kotka 86 
Kuorsa.lo 95 
Kuutsa.lo 88 
Kä.lcisalmi 107 
Kökar 53 
Lohm 56 
Loviisa 82 
Lumivaara 111 
Lypertö 36 
Lagskär 48 
Läskel.ä 115 
Lökö 33 
Maarianhamina 46 
illantsiusaa.ri 116 
Marjaniemi 5 
Martinsaari 98 
Myluyinissaari 109 
11läntyluoto 30 
Märket 12 
Naantali 59 
1Tarvvi 99 
Norrskär 20 
Ohtakari 11 
Orrengrcuzd 83 
Oulu 7 
Paraistenportti 62 
Pellinki 80 
Pietar.-aari 14 
Pitkäpaasi 97 
Poräkala-Rönnskär 
Hankki 87 
Hamna 32 
Reposaari 29 
Ruotsalais 58 
Russarö 67 
Rönnskär (Porkkal 
Rönnskär (Va 1.1 2 
P,öyttä 1 
Saggö 38 



Deutsclaes Referat-. 
Ubersichi der liisverhältnisse im. Winter 1931-3'? a.n, den. Kusten 

Finnlands. 

Das Heft liefert in LIbersielitskarten eine Zusammenstelhuig der 
finnläaidisclien Eisbeobachtiingen nebst kurzeni, erldä,reiidem Texte. 
Die in den Kasten angewanclten Bezeichnungen sirad folgende: 
kurze, NN,agerechte Striche: u//cam fV'a.sser 
kleine Kreise: Eishrei oder Breie.is 
Punktes zusa.ln,inenye/orenes J3reieis 
kleine EEreuze: Blaneis 
von der haaste gerade aus gezogene, ziemlicli stark ge(h, ticicte Liuien: 

ebenes, testes Eis 
Dreiecke (ungefiillte): Treibeiis 
(h-eieelcförrnige Fläcken (das Gebiet kann ausserdem von Linien -wie 

beam festen Eis åberzogen sein): zUsa'lnln.enge/rorenes Treibeis 
lireislinien: Pa•ckeis 
k eisförmige Ilächen (das Gebiet kana ausserdein von Linfen wie 

Ibeim festen Eis iiberzogen sein): zusumon.eicgefiorenes Puckeis 
luause, stark gedruckte Linje: Pack:eli-sbcr:n(l oder -wall 
inehrere obengenannter .Zeichen durch einander in deniselben Gebiete: 

alle die Eisa.rten, welche Ilie hetreffenden Zeicl.ien bezeichnen, 
kommen ini Gebiete vor 

ausgezogene Linie: Lis(Jren.ze, cl. h. Grenze zwischen verseliiedeneii 
. ;isarten oder zNvischen Eis und offenem \rassen 

gestrichelte Linje: etiva•ige Eisç,rrenze. 1!'erner bezeichnet 
leeres Gebiet: Meld ungen liegen niche vor. 

]De BeNs,egungsrichtung des Eises wird bisweilen durcli kleine 
Pfeile angedeutet. 

-\u£ der Seite 5 findet slob eine Ubersiclitskarte der festen 
Beobachtangsorte, und anf den Seiteil 49 u. 50 die dazugehörigen 
Namenverzeichnisse. Die Tabellen 1 und 2 (S. 8) entha.lten eine 
Ubersicht der Lufttemperaturen und die Abweicliangen derselben 
von den 40-jä•lbrigen iLVlittelwerten, die Tabell. 3 (S. 8) liefert Mittel-
werte der Wassertemperatur einiger Orte und deren Abweieliung 
von mehrjährigen (niche die letzte Kolonne der Tabelle) Mitteiwerten, 
Ilie 'Tabelle 4 (S. 9) liefert einige Data von der Abkiihlung Gles Vassers 



ttn.d der '\\liederer väa-inuiig desseiben. Auf den Seiten 42-47 finders 
sieti Angaben von der Dieke des Eises iumcl Gles Sehnees auf dem Eise, 
tued auf der Seite 48 en.dlieh eine Zusa. muenstelltuig der agaben 
fiber Eis- und Scliifffahrtsvei,lkä,ltnisse in, den I-iä.fen. Die Zahlen-
angaben. vor den. Orstnlaumen. sowohl in. den Tabellen als im Texte 
beziehen sick auf die Zahlen im Fig. 1 (S..5) oder im n Ortsvei-zeichnisse 
(S. 49 u. 50). 

Der Eiswinter 1931/32 war als ein Gauzes betraclitet wä•riner als 
normal, jedoch so, dass zwei 1l'Ionate — Februar und Mä.rz -- an 
der S' dki.iste beträ,clhJiclh kälter als normal wagers. Besonders warm 
war die Ietzte H älfte Gles Monats Januar. 

Hierdurcb zerfi.el der EisNN,inter erstens in zwei von einander 
deutlich aozotrennendei Perioden: die Herbst- nu cl Frjitiwinterzeit 
und cler Nachwinter. Der letzte Teil hestand auch anis zwei 'Teilen: 
dem eigentlielien Flochwinter, wo das Eis in Zuwaclis .var, und der. 
Naebwiijtej'- und DriiIiiiiigszeit runt abnelunendem Eis und endlich 
Eisgang. 

\\Täan•end Gles \Vorwinters va-r• der Wind i eneisteas von der west-
lichen Seite. 1-tier(lncli wurde der A7esticiiste entlang und ini öst-
lichsten Teile Gles Finnischen Meerhuseos das Eis ztfsannersgepresst, 
so class es der Scliiffalut gewisse Seluviei,igkeiteii erbot, obschon 
eigentliclmes Meem:eis mir in IcIeinen Mesgen wiilirencl clieser Periode 
gebildet wurde. 

\\rährend cler H oeliwiiitei,periocle war fir die Te]uperaturver-
hä.ltnisse ein meter a.nsgeprägtes Temperatarabnehnnen von Tresten 
gen Osten als voit Sifiden gen Norden a.nszeielmend. Die Windver-
hä.ltnisse va-ren, bosondens ilo Mä.rz, fir Eispressung gen die Siid-
kiiste nmchrnma.ls gunstig. Perhii.ngnisvoll fir die EiitNN,iciceltuig Gles 
Eises wurde in hohenn Grade ein starker Starin von der E Seite in 
der Zeit 7.-9. März, von dem n. A. das Meereis im ganzen Finnischen 
1MIeerbusen in_ Bewwegung versetzt varde, woclurch eine Hochwinter-
eislage gescliaffen varde, die durcli die grosse Beweglichkeit Gles 
Eises wesentlicli von einer uormualen Hocliwintei,eislage abwich. 

Die dritte Periode war warms, so dass der Eisgang selniell vorging 
und fråli vollendet wurde. Das letzte Eis wurde vom Finnischen 
Meerbusen am 14. Mai geineldet, von der Bottensee a.m 1. Juni.. 
Die Eisbrecllertä:tigkeit höi•te am 8. Mai auf. 

IHelsingfors, Institut fiir ll,Ieeresforschang, den 26. Oktober 1932. 
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