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johdanto. 

1. Havaintojen suoritus. Havaintoaineiston, joka samalla ta-
valla kuin aikaisemminkin on Merentutkiinus1aitoksen 
kokoamaa, muodostavat: 

1) viikottaiset päiväkirjat perjantaisin laadittuine jääkarttoi-
neen, laitoksen omien palkattnjen havaitsijain lähettämät (havaitsi-
jat kuuluvat eniinmäkseen 11'Ieren1eiZlkuha1lituksen ma-
jakka- ja luotsiaseulieh henkilökuntaan) 

2) päivittäiset la,ngattomat puhelin- ja lennätintiedoitukset, 
viran puolesta Valtion jäänsärkijäin päällystön 
antamat laitoksen oman radioaseman (OHY) välityksellä 

3) päivittäiset sähkösanomat, la aditut bcrltialaisen jääsala-
lcåja.imiston mukaan (kts. esiin. tämän sarjan julle. N:o 41, siv. 16) 
talviliilcennekaupungeista (ja enimmäkseen niiden sata in a v i 
 

-  
ranoina i sten lähettännät) 

4) s€iännö]liset puhelinilinoitukset eräiltä ra,iinikkoasemilta, sekä 
5) jääpäiväldrjat, Suomen kan ppalaivain pää1-

1 y s t ö n laatimat, ja 
6) tilapäiset tiedoitukset. 
Sääiniöllisten havaintoasemien kartta on kuvassa 1, asemien 

luettelo kirjasen lopussa. Lähemmät tiedot eri asemien ilnioitu]Ksista 
sisältyvät laitoksen johtajan vuosikertomukseen vota 1933, joka 
myöskin kuuluu tähän julkaisusarjaan. 

Käytettävinäni ovat lisäksi olleet muitten i t ä m e r e n-
valtioitten antamat langattomat jäätiecloi-
t u k s e t sekä niiden laitokselle lähettämät j ä ä k e r t o m u k s e t 
k a r t t o in e e n, jotka, mikäli ne ovat olleet omina-n valaisemaan 
Suomenkin ra.nnikkojen jääsuhteita, ovat käytetyt jälempänä sen-
raavia jääsuhteitten yleiskarttoja laadittaessa. 

2. II avaintoaineiston inuokkaus. Laitokselle saapunut ha,vainto-
aineisto on viikottain 1hIerentutkimuslaitoksen jää-
o s a s t o 11 a sovitettu karttoihin, jotka kuvaavat jääsuhteita 
perjantaisin; myöhemmin saapuneella aineistolla ovat kartat sittem- 
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min täydennetyt. Kartat ovat laaditut kahdeksaan väriin, jokainen 
jäälaji omalla värillään, 

Kuvissa 2-20 ovat mainitut kartat pienennettyinä mittakaa-
vassa 1 : 5, sitäpaitsi ne ovat uudestaan yksivärisiksi piirretyt, eri- 
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Kuva 1. Havaintoaseetat. 

koisinerk1iijärjestelmä,ä tähän käyttäen; karttojen kaavamaistutta-
minen on luonnollisesti samalla ollut tarpeen. Tämän julkaisusarjan 
28. numerossa olen lähemmin selostanut kyseessäolevaa julkaisemis-
tapaa. Viitaten siihen katson tässä voivani tyytyä antamaan vain 
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seuraavat karttojen ymmärtämiseksi välttämättömät merkkien seli-
tykset: 

ohuet lyhyet viivat: avointa vettä 
pienet ympyrät: sohjoa 
pisteet: yhteenjäätynyttä sohjoa 
ristit: sini jäätä 
harvat, paksut viivat, rannikolta ulospäin: silojäätä, sile&i kii,nto- 

jäätä 
täyttänmättömät kolmiot: ajo jäätä 
täytetyt kolmiot (alue voi lisäksi olla viivoitettu kuten silojään): 

yhteenjäätynyttä a-jojäätä 
ympyräviivat: ahtojä itci 
ympyräpinnat (alue voi lisäksi olla viivoitettu kuten silojään): yh- 

teenjäätynyttä ahtojäätci 
paksu murtoviiva: ahtojäänvyöhyke, ahtojäänwyö 
pitkä viiva: jäänraja, s. o. kahden eri jäälajin tahi jään ja avoveden 

välinen raja 
katkoviiva: liki lciräinen jäänraja 

Lisäksi merkitsee: 
tyhjä alue: havaintoja puuttui, sekä vielä 
nuolet: jäitten cjautumissuvntaä, mikäli tämän ilmoittaminen on 

katsottu tarpeelliseksi. 

Kirjasen 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; tanlnkko on pääasiallisesti laadittu 
s a t a in a k o n t t o r i e n antamien tietojen mukaan. 

Jääsuhteet. 
1.. Edeltävä, katsaus. Jäätalvi 1932/33 sai leimansa siitä, että 

tämä vuoden osa oli normalia leudompi. Ennen kaikkea lämmön 
ylitys oli suuri loppusyksyllä ja alkntalvella (joulukuu ja tammikursn 
alkupnolisko), josta seurasi jäätymisen alkuvaiheen »venyttytuinen», 
voitaisiin melkein sanoa sen siirtyminen, vastaavassa määrässä. 
Normaliset olivat kuitenkin lämpösuhteet siinä suhteessa, että helmi-
kuu keskimäärin oli talven kylmin kuukausi. Siitä huolimatta jäät 
saavuttivat huippnkohtansa jo noin maaliskuun 10:nä elni hieman 
aikaisemmin kuin tavallisesti. Maaliskuun loppupuolisko oli jok-
seenkin leuto selvästi vähenevine jäineen. Ja koska jäät lyhyen 
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sydäntalven aikana olivat saavuttaneet vain verrattain rajoitetun 
ulottuvaisuuden, sujui jäiclenlähtö huhtikuun aikana siksi nopeasti, 
että toukolenul alussa jäätä oli ainoastaan Perämeren rannikoilla; 
täällä jäitten häviäminen tapahtui kuitenkin hitaammin, joten vii-
meinen jää hävisi vasta toukokuun lopussa. 

Ilman lämpötilasuhteet ilmenevät lähemmin seuraavasta kah-
desta taulukosta, jotka ovat laaditut V a l t i o n M e t e o r o l o g i-
s e n K e s k u s 1 a i t o k s e n julkaisemien kuukausikatsausten pe-
rusteella; samaten ovat myöskin melkein kaikki muut seuraavassa 
mainitut ilmastolliset tiedot niistä otetut. 

Taul. 1. ilmaan keskimricir ciinen lämpötila, 1932-33 
1S 	x X1 Cu 1 11 111 iv 	v 1T -v X11-IV 

1)7 	Oulu 	............ 9.0 	1.2 -1.0 -0.1 -7.0 -11.4 -8.1 -1.0 6.1 -1.4 -5.5 
16 	Vaasa........... 9.52.8 0.1 1.4 -4.5 7.2 -4.0 0.4 5.9 0.5 -2.8 
59Tmku 	.......... 11.24.0 1.9 2.1 -3.8 6.3 -1.6 2.5 8.7 2.1 -1.4 
46 Maarianlia.mina 	.. 11.1 4.9 3.2 2.7 -1.9 - 4.3 -0.8 2.5 	7.4 2.8 -0.4 
77 	Helsimki ......... 11 5 5.3 2.0 2.5 -4.3 - 6.3 -2.1 2.7 8.1 2.2 -1.5 

102 	Viipuri 	......... 11.6 4.4 -0.4 1.0 -7.8 - 8.7 -3.8 3.0 8.0 0.8 -3.3 
112 	Sortavala ........ 10.3 4.4 -0.6 0.6 -8.7 -10.5 -5.3 1.7 6.8 -0.1 4.4 

Tanl. 2. Poikkeus 1932-33 ilman keskimuiar•aisestci lcimnpötilasta 
1886-1930 

IS 	x 	X1 	Sn 	I 11 	In 	lv v 	IX-v XII-Iv 
7 	Oulu 	.......... +1.0 	1.0 +1.3 +7.7 +2.3 - 	1.1 -1.6 	-0.S +0.3 --0.9 +1.3 

16 Vaasa 	........ +0.2 -1 3 +0.7 +6.0 +1.6 +0.1 +0.4 -0.3 -0.6 +0.8 +1.6 
59 	Turku 	........ +0.9 -1.3 +1.4 +5.3 +1.2 -0.4 +1.4 -0.1 -0.2 +0.9 +1.5 
46 Tlaarianliaanina +0.7 -1.2 -1-1.2 +3.7 +0.6 -0.5 +1.4 +0.5 +0.2 +0.7 +1.1 
77 	Helsinki ....... +1.0 -0.1 -1-1.5 +5.9 +1.1 +0.0 +1.3 +0.5 -0.2 +1.2 +1.8 

102 	Wiiptui 	....... +1.6 +0.1 +0.6 +6.6 +0.5 -0.1 +1.0 +1.1 -0.8 +1.2 +1.8 
112 Sortavala 	..... +1.2 +0.9 +1.2 +7.3 +0.3 -0.7 +0.3 +0.6 -0.0 +1.1 +1.6 

Pintaveden lämpötilat jäähtymiskauclen aikana, rannassa mi-
tattuina, sekä niiden poikkeukset monivuotisista keskiarvoista il-
menevät taulukosta 3. Näitä tietoja täydentävät tauluk. 4:n pinta-
veden ilmoitukset, jotka osoittavat kuinka monena päivänä pinta-
vesi talven aikana on ollut jäähtyneenä 0°:n alapuolelle. Taulukkojen 
numerot ovat, samoinllin toiset meritieteelliset ilmoitukset jälem-
pänä, otetut 1V[erentutkimuslaitoksen julkaisuista. 

1) Luvut paikanuinten edessä tekstissä ja taulukoissa viittaavat kuvaan 1, luku 
sull<umeikeissii viittaa lä.limpään, kuvassa 1 numeroitann paikkaan. 
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Taul. 3. Pintaveden lcisnpötilait 1932/33 I)oikke ,ttksi,neen mnonivuotisista 
keskiarvoista: 

Lämpötilan keskiarvo Poikkeus lnmpötilan keskiarvosta 
Paikka 

vIIII IZ 	X TI I - 	 v no- I vm v 	i 	Ix i 	x 	xI 	TII 	I 	i sin 
ajnujak- -  

sostn 

5 lla.rjamiemi . 16.9,10.1 3.5 0.11 0.1 0.1 +1.61 ±0.0I 	-0.6i---0.6 +0.1 	13 1920-32 
10 	Ulkolcall ti 	.. 15.5 11.5 7.0 3.4 2.2 0.6+2.7+1.1. 0.1 	0.2 1.2 	24 1907-32 
12 Tankar 	.... 15.4 11.2 5.6 1.6, 1.5 0.2 +1.0 +0.2±0.0 -0.2' i 0.7 	- 	14 

+1.0 +0.4~ 	-0.1 ±0.0+0.? 	I 14 
1919-32 

19 1'nlsör<arma 16.11 11.2 5.2 1.7 	1.21 0.2 1919-32 
20 Norrskär ... X15.81 10.5 	6.1 3.7 	2.9 	1.6 

2.71 2.31 0.7 
+0.51-I 0.4 	-0.1 +0.7 +1.5 	- 	14 1919-32 

25 Sälgrund ... 15.8.11.5 	6.7 +0.71 	0.2,-1--0.2 +0.5,1 0.1 	- 	14 1919-32 
31 	Säppi ...... 17.2 12.8 	7.6 3.81 2.8 k 0.8 +2.2• -1.0 X0.1 1-0.21 	-1.6 4-0.71 	22 1906-32 
35 	Isolcari 	..... 17.6 13.81 8.61 1.6 	3.1 1.1 - -- 	 - 	- I - - 
42 	1Iiirlcet 	.... 16.1h2.6I 7.7, 5.4 4.0 2.2 -1-1.5 1-0.7 	-0.9 -0.2'-F-0.1 -;-0.71 	21 1906-32 
48 Lågskur .... 17.4 12.9 	7.5 	5.1 3.9 2.0 =0.8 +0.1 	-0.8 -X0.1'+1.1 +0.1 	11 1922-32 
54 JlLngfrnslciir '18.3 13.4 	8.3 	5.0 3.5 1.1 +0.9LIT0.0, 	-0.5 	10.1 	1-1.5 	1 -0.4 	13 1920-32 
56 Lolim ...... 18.313.5 9.1 5.4 3.8 1.4 +0.8 0.2' 	-0.5 - 0.3' I-0.5 +0.7 

- 	-0.6 --0.81-;-0.8 J. 	2.6 -;-1.5 
13 1920-32 

55 Utö 16.9 11.5 	7.0 	5.3 4.9 2.2 ---1.0 33 1900-32 
66 Bemgtslcär .. 16.8 10.7 	8.6 	7.1. 5.4 2.3 -I-0.8' 	2.0 -1.31 	1.1 1-1.7 	•-1.4 12 1920-32 
67 Rmssarö .... 
74 KallbUIaan .. 

18.1 10,8' 7.9 
17.2 10.0 7.6 

5.5 
6.1 

	

4.1 	1.7 

	

4.7 	1.9 
+1.61 	-1.6 	-0.41 	0.7 

- 	- 	- 	- 
-]-1.9 x-1.3 	33 

- 	- 
1900-32 

76 Harmaja ... 17.1 	9.7 	7.5' 5.0 3.8' 1.2 +1.8. 	-1.8 	-0.5 +0.6 +2.2 	- 	32 1900-32 
77 Helsimki 	... 1 17.7 10.01 7.1 	3.9 3.1 0.8 +1.11 -0.8+0.0 +0.6+2.2 	28 1905-32 
78 Söderskär .. 17.2 10.2 	8.2 	5.9 4.3 0.2 +3.1 1.1:_0.O +0.6 10.9 	- 20 1913-32 
89 Haahasaari . 19.6 1 13.6 	9.4 	5.3 3.3 0.9 +1.5 --0.4i-1-0.7I-!--0.6+1.1 13 1920-32 
94 Talmmio 	... 19.3 13.4 	8.6 3.8 2.6 0.6 +0.9 ! -0.01+1.01+0.3-;-1.7 	- 13 11920_32 
93 Someri ..... 1 19.7 14.1 	9.6 5.0 	3.2 0.7 +2.1 -1-0.6 +1.21 	- 	- 	- 13 1920---32 

104 Scivästö 	... 120.024,4 	7.9. 2.9 	1.4 0.1 +1.3 +0.7 +0.61 - 0.1 1-1.01 	- 13 1920-32 

Leuclon loppusyksyn ja alkutalven aikana huomattavasti myö- 
hästynyt pintaveden jäähtyni.inen illnenee selvästi taulukosta, josta 
muuten myöskin huomaa, että alkulsyksyn jäähtyminen sitävastoin 
oli 	verrattain pitkälle 	ehtinyt. 

Taul. 4. Tietojec, verben lärapötilasta• talvella. 1932/33 
Pintaveden lämpötila Tarmo-sa < 00 	 Hav. syvyys 	Toisten syvv~a 

Paikka 	 .-. 	 - 	Iuimpölih 	nu itkanstmn piiivå- 
i 	X 	I 	XI I v-II I 	I 	I 	II 	I 	III 	Iv 	 < 00 	I 	määrfå6 

- I - 	- 	- - Il.,2.TV11. 
18.-31., 	1.-28 	1.-31. 	1.-10., 

13., 14. 
11.-25. 	1.-28 	1.-23. 11.-9., I21., II1.,10., 20., I 	11., 	IV 	1. 
27.-31. 	 13.-16 124., Ill., 11., 
11.-13. 	- 	1.-27., 	1.-10. 22., III 3., 21. 116., III lily 1. 

30. 31. 
15.-31. 	1.-28 
- 	- 	2.-5. 	- - I1.,17., II3., IV 3. 

18.-26. 1., 	G.-I 1.-13.. I 	- II 11., 21., III 2., 15., 24., Iii 11. 
S., 	10.-,17.-23. 11., 	21., 	IV 	1. 

28. 	1 

17.-31. 	1.-28. 	1.-12., I 124., 113., 13., 22. I 1., 13., IV 15. 
15.,16., III 1., 	11., 	24., 
20.-23. IV 1. 

- 	26. 	4., 7. 	- - III 	14. 
- 	 17.-19.1 	4.-6. 	- - Il., 	24., 	Ill., 

18.-23. 	21. III 1., 	12„ 24. 
23.-25. 

I 	' 

	

5 lfnrjaniemi .. 30., 31. 17.-19. 	- 
10 Ullcö1ca.11a, .. 	- 	- 	- 

12 Tankar .... 	- 	4.I 	- 

19 Na,Isörama .. 	-- 	4.» 	- 

20 Norrs]cär .... I - 	- 	- 
25 Sälgnuicl ....I - 	- 	- 

I 	I 

35 Iso]rnri .....I - I 	- I 	- 

42 Märket ..... 	-   
48 Ligs]dir ..... 	

-  

	

, 	- 
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l Pintaveden lämpötila rannassa < 0° 
Paikka 

X 	XI I XII I I 	II . III 	IV  

9 

Hav. syvyys 	I Toiston syvySs- 
Iämpötila 	mittausten p5ivö- 

< 00 	 miiä5it 

54 Jiuigfruskär . - 	- i 

56 Loma ..... 

55 Utö ........ 	- 	- 

66 Bengtsksir ... 	- i 

67 Rnssa.rö ..... 	- I - 

69 Tvärminme .. 	- 	- 

74Iiallbåda.n .. 	- 	- 

76 Harnia~a 

1 77 Helsiniti .... 
I 

78 Söderskäa: ... 	- I - 
i 
90 Sutu'saari .. 	- 	-  
89 Haapasaam ..' 	- 	- 

94 Tammiio .... 	- i 	- 

93 Sonieri ...... i 

- 	3., 15- 3., 4. 	- 
17. 15.,19.,1 

20., 23. 
18.-22.1 19.-25., i 

28. 

	

21.-23.1 4.-28.I 1.-11., 	- 
19.-22. 

- 	17.-28. 1.-14., 
21. 

- 	- 	7., 11., 1.-11., 	- 
20.-31. 12., 15. 

17.-28. 
17.-31. 3.-24 - 	- 

- 	- , G-8., 1-25., 
11.-12. 27. 28.1  

19.-22. 15.-28. 
- l 	- 	1., 2., 1.-12., 1., 2., 

14.-25,, 4.-8 
27.-31., 

20.-30. 4.-28. 
- 	17.-20. 7.-9. 	1., 2., 	- 

11., 	4.-9., 
23., 24. 14.-28.1 21.-23.1 

	

- 8-9., 1-12., 	- 
21.-24. 11.-28.1 20.23. 
20.-31.1 1.-28 1.-26. 

- 	17.-31. 1.-28 1.-12., 	- - 
1G.-19.' 

1G.-31. 1.-28 1.-11., - 
17.,18, 

22. 

	

18.-31., 1.-28. l 1.-29. 	- 

II 25., III 3., 11., Ii., 17., 30., II3., 
23. 	 13., IV 8. 

I 21., 1I 11., 21.,11 2., 11., II 3 
III 1., 21. III 11., IV 1. 
- 12., 30., 116., 13., 

III .11.. IV 4. 
III 	1., 11. Il.. 13., 25., Ill., 

III., 26. 
I 25., 	III 	1., 	11., I 	1., 	12., 	II 	1., 

22. II 	12., IV 3. 

122., 1121. III 1., Ii., 11., 1I 1.,12., 
11., 21., IV 1. IV 	11. 

111 1., 11., 22. 1 1.,12., 25., 1I1., 
12., 21. 	IV 2. 

II 	21., III 1. Ill., III 11., 21., 
I\1 	1. 

III 	1., 	15. 1 	12., 	27., 	II 	5. 
III 23., IV 8. 

- XI 22. IV 27. 	I 
II 25. 1I 2., III 13. 

I 	21., 	Ill., 	11., Il., 	11., V 1. 
21., 1111. 11., 21., I 

I\ 	1.,11.,21. 1 
II 	21., III 	1. I1., 11., II 3.,12., 

III 11.,21. IV 2., 

Tästä yleiskatsauksen antavasta taulukosta huomaa selvästi, 
että vasta tammikuun loppupuoliskolla jään muoclostumisen edelly-
tyksiä alkoi syntyä sillä alueella, jota useimmat Lavaintoasemat 
edustavat, s. o. ulkosaaristossa; varsinaisilla meriaseluilla, ennen 
kaikkea lounaassa sijaitsevilla, näitä edellytyksiä oli, kuten tavalli-
sestikin, vielä vähemmän. 

2. Syyskausi. Syksy oli, kuten jo mainittiin, erikoisen pitkä. 
Ensijäätyminen alkoi varhain, koska jo lokakuun alkupäivinä sattu-
nut pakkasjakso rannikon pohjoisiminissa osissa aiheutti, tosin vain 
lyhytaikaisen jäätymisen matalampiin vesiin. Ja lokakuun lopussa 
sattuneen toisen pakkasjakson aikana jäätyivät pienet matalat 
landenpohjukat ja senkaltaiset vedet paikotellen jo koko rannikolla. 
Rannikon pohjoisimmilla seuduilla tämä myöhemmän pakkasjakson 
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aiheuttama jää ei enään täydelleen hävinnyt, mutta etelämpänä 
ennenpitkää taas rantavedet kävivät avoimeksi. Kuitenkin sattui 
siellä eräinä päivinä marraskuun alussa ja keskivaiheilla, jolloin 
lämpötila pysyi jonkunverran jäätymispisteen alapuolella, useita 
kertoja jäätyrnisiä vähäisissä vesissä johtamatta silti varsinaiseen 

Kuva 2. Jnäsuhteet 1932 XI 18. 

jäätymiseen. Suurimman laajuutensa syksyllä jää — tahi ehkä oi-
keammin jäänmuodostuminen — saavutti 18.:na ja 19.:na marras-
kuuta, jolloin sattuivat syksyn kylmnimmät vuorokaudet. Tätä 
jäätymistä tarkoittaa kuv. 2, joka osoittaa. marraskuun 18.:n jää-
suhteita. Lähinnä seuraavina päivillä, jolloin jälleen oli lämpö- 
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asteita, suurin osa tästä jäästä taas hävisi, niin että viikkoa myöhem-
min 25.:nä marrisk. jäätilanne jo oli sellainen kuin seuraava kuva 
3 osoittaa. 

Tätä kuvan osoittamaa jäätilannetta voidaan lisäksi pitää suu-
rin piirtein koko seuraavan ajan aina noin 10.:een tametik. saakka 

Kuva 3. Jääsuhteet 1932 XI 25. 

jääsuhteita kuvaavana, joten muita viikkokarttoja tästä talvenosasta 
ei tässä julkaista. 

Tammikuun 10.:nä alkoi lievä pakkanen, joka aikaansai ne vä-
häiset jääninuodostukset, jotka näkyvät kuvasta 4, joka osoittaa 
tammikuun 13.:n jääsuhteita. Tätä varsin kohtalaista pakkasta 
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kesti 16.:een tamlik. Sitä seurasi talven kylmin viikko, jota voidaan 
pitää varsinaisen talven ensi oireena. 

3. Sydiintn,lvi. Täten nimitetylle vuodenajalle tunnusomaista 
olivat m. m. hyvin vaihtelevat lämpötilat; myöskin tuulen suunta 

Kuva 4. Jääsuhteet 1933 I 13. 

ja voimakkuus olivat hyvin vaihtelevia. Ensinlmäinen paklcasjakso 
kesti kuten mainittu, viikon ajan. Tämän viikon keskivaiheilla, 
tamlik. 20.:na, jäät olivat saavuttaneet kuvan 5 kartan osoittaman 
tilanteen. Samana päivänä majakkalaiva Relanderinmatala jätti 
asemapaikkansa 32 Rau man edustalla. Pakkasviikon lopussa, 24.:nä 
tammikuuta, jäätymisen luonnollisesti oli kehittynyt hieman pi-
clemmälle. Silloin, siis pakkasjakson lopussa, Suomenlahden merenj ää 
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jo ulottui Suursaaren länsipuolelle, ollen kuitenkin irralisella Suur-
saaren seuduilla. Lännempänä ei silloin näkynyt majakoilta 78 Söder-
skär ja 76 Harmaja missään avovettä. Porkkalan tienoilla jään ulko-
reuna kulki Mac Elliotin saaren kautta, sieltä 71 Jussaröhön sekä 

Kuva 5. Jääsuhteet 1933 I 20. 

hieman 67 Russarön sisäpuolitse. Saaristomeren pohjoisosissa oli 
ollut siiiijään kalvo, joka ulottui Ahvenanmaalle. Selkämeren ja 
Perämeren majakoilta, sula meri oli näkyvissä siellä, missä näkyväi-
syys oli hyvä, paitsi kauviinpana pohjoisessa. 

Tästä laajinta jäätymi.stä vastaavasta tilanteesta tammikuun 
27.:n kartta (kuva 6) merkitsee taantumista, jonka aiheuttivat no-
peasti nouseva lämpötila ja lännenpuoleiset tuulet. 
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Tällainen sää vallitsi yleensä helmikuun keskivaiheille saakka. 
Jää sentähden tänä aikana vähitellen väheni, kuten helmikuun 3:n 
ja 10:n kartoista (kuv. 7 ja 8) lähemmin ilmenee. 

Helmikuun keskivälissä sää muuttui kylmäksi ja nyyt alkoi tal-
ven pisin, voiclaampa sanoa: varsinainen pakkasjakso. Tämä jatkui 

Iiuva. 6. Jääsuhteet 1933 I 27. 

vaihtelevine pakkasineen miltei neljä viikkoa. Sen alkaessa oli kohta-
lainen paldi;anen ja tuuli länsipohjoisen puolelta. Seurauksena oli 
nopea jääns57rt57minen. Helmikuun 16.:na jäätyminen oli ulkona 
Suomenlahdella ulottunut jo siksi kauas, että majakkalaiva ATäns-
grundin täy7ty7i jättää mez•ellisen asemapaikkansa 77 Helsingin ulko-
puolella. Seuraavana päivänä, helmikuun 17.:nä, s3yntyi ensimmäi- 
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sen kerran tämän talven aikana jäätä Suomen sekä etelä- että länsi-
rannikon majakoiden koko näköpiirissä. Sensijaan Lounais-Suomen 
saariston suuret merenaukeat olivat vielä sulina samoinkuin meri 
saariston ulkopuolella. 

Silloinen tilanne ilmenee lähemmin kartasta kuv. 9. 

Kuva 7. Jääsuhteet 1.933 II 3. 

Seuraavan viikon kuluessa tapahtuneesta kehityksestä mainitta-
koon in. in., että Suomen mannermaan ja Ahvena,nlnaan välinen jää-
silta vahvistumistaan vahvistui, sekä että 21.:nä ja 22.:na heletik. jää 
ensimmäisen kerran ulottui Pohjoisen Merenkurkun yli; seuraavana 
päivänä itäpohjoistuuli kuitenkin pani jään liikkeelle, jää kun silloin 
vielä ei ollut käynyt riittävän vahvaksi kiintojääksi; sama tuuli 
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vallitsi vielä seuraavana: päivänäkin, jonka jäätilannetta kuva 10 
esittää. Mainittakoon, että Suomenlahden irrallisen jään ensi ahto-
jääfuuodostukset lähinnä ovat 20.:lta hellnik., jolloin itä-etelätuuli 
kuletti äskensyntyneen merenjään saariston kiintojäävyöhykettää 

vastaan, sekä että 86 Kotkan meriliikenne viikon lopussa lakkautet-
tiin; sitä: ennen oli liikennettä viikon verran johdettu väylää pitkin 
saaristoteitse 77 Helsingin ohitse, merireitin ollessa jään sulkemana. 
Helsingin meriliikennettä taas johdettiin majakkalaiva Äiansgrundin 
poistumisen jälleen saaristoreittiä pitkin Porkkalaan ja sieltä 74 Kall-
bådanin ohitse ulos merelle. 
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Helmikuun 24. ii seurannut viikko oli kohtalaisen kyllIlähe]kkoine 
tuulineen. Näiden olosuhteiden vallitessa, jää jatkuvasti joskin verrat-
tain hitaasti lisääntyi. Helmikuu] 26.:a ensimmäisen kerran jäätä 
sy ityi mereen 42 11lärketin ympärillä Ahvenanmeren ja, Selkämeren 
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Kuva 9. 	Jääsuhteet 1933 II 17. 

raja-aineella. Samana päivänä viimeinen vielä aseluapaikallaa.n oleva 
majakkalaiva, Storbrotten, jätti asemansa. Ahvenanmaan länsi-
pohjoisrainnikon edustalla.. Jääsuhteet viikon lopussa, maaliskuun 
3.:na, selviävät lähemmin kuvasta 11. 

Tähän aikaan vielä avoimina pidettyjen Selkämeren satamien 
32 Rauman ja 30 -Mäntyluodon meriliikenne jo oli loppuina-isillaa,u, 

2010-33 	 3 
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ja seuraavana päivänä — siis maaliskuun 4.:nä — jäänsärkijä Woima 
jätti Ran man, suunnaten matkansa Selkämeren poikki Ahvenan-
merelle. Matkallaan jäänsärkijä ensiksi kulki 18 mailia yönvanhassa 
jäässä, jossa oli verrattain vähäisiä siihen jäätyneitä jäälauttasia; 

sitten seurasi noin 12 tuuman paksuista jäätä, joka osittain oli jon -
kunverran ahtoutunutta, joten jäänsärkijän toisinaan täytyi hinata 
avustettavinaan olevat höyrylaivat. Matkattuaan 30 mailia jään-
särkijä tuli sulaan veteen. Ahvenanmaan pohjoispuolella oli aje-
lehtivia jäälauttoja ja sohjoa. 

Maaliskuun 3.:a seurannut viikko oli neljästä pakkasviikosta 
viimeinen. Sen kuluessa Merenkurkun jäät 7.:nä maalisk. jäätyivät 
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yhteen, niuoclostaen kiinteän jiiäsillan Ruotsin ja Suomen välille. 
Tämän pohjoispuolella, siis Perämeren eteläpuolislkossa,, jää yhä 
edelleen oli liilklkuvaa. Jääsillan eteläpuolella, s. o. Selkämeren ranni-
kolla, alkuviikon aikana niajakoilta ei avointa vettä näkynyt; missä 
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Kuva 11. JIasuhteet 1933 III 3. 

rannikon jäävyöhykkeen ulkoraja tällöin oli, sitä ei voida arvioida, 
kun meriliikenteen loputtua meritiedoituksia ei ole voitu saada. 
Maaliskuun 8.:na idänpuoleinen tuuli ajoi Selkämeren rannikolta 
uikojäät merelle, jolloin syntyi jäätilanne, joka pääpiirteiltään on 
samanlainen klin se, joka vallitsi maaliskuun 10.:nä ja jota kartta 
kuvassa 12 tarkoittaa, Ahvenanmerellä oli viikon aikana hajallaan-
olevaa ajojäätä, eniten 8.:na ja 9.:nä, koko ajan kuitenkin verrattain 
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vähissä määrin; molempina juuri mainittuina, päivinä siellä syyntyyi 
jäätä verrattain runsaasti, ei kuitenkaan niin pitkälti etelään, kuin 
8 Lågskärin tienoille. Saaristomeren ja Itämeren raja-alueilla 
jää ei viikon alussa irrallisine jäävyöhykkeineen kiintojään ulkoreu- 
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Kuva 12, Jääsuhhteet 1933 III 10 

uassa ulottunut aivan 55 Utöhön saakka. Viikon kuluessa kiintojää 
siinä määrässä kasvoi, että viikon lopussa kiintojään ulkoreuna oli 
noin 4 mailin päässä Utön ulkopuolella. Samalla kiintojään reunasta 
alkavan irrallisen jään vyyöhyke leveni, ja 7.:ksi maalisk. itätuuli oli 
kulettanut siksi paljon jäätä idästäpäin, ettei 55 Utöstä eikä 53 K.öka-
rista, missään sulaa vettä ollut näkyvissä. Tuulen viikon loppupuolella, 
kääntyessä etelänpuoleiseksi tämä jää jonkunverran alitoutui, niin 
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että viikon lopussa sulaineri alkoi n. 10 mailin päässä 55 Utön etelä-
puolelta. Sama etelätuuli avasi Neski-Perämeren rannikolla ne 
merenrailot, jotka, näkyvät kartalta• kuvassa 12. Snomenlai ilen itä-
osissa jää viikon kuluessa jäätyi yhteen moofiostuen kiinteäksi jää- 
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Nuva 13. Jääsuhteet 1933 III 17. 

peitteeksi, joka länteenpäin ulottui jonkinverran Suursaaren länsi 
puolelle; Suomenlahden keslkiosa oli täyninä ajojäätä, sen länsiosissa 
ajojää viikon lopussa oli Suomen puolella, Viron puoleisten osien 
jäädessä avoimiksi. Sularneren ja inerenjään välinen raja, kulki 10.:nä 
maalisk. noin 7 mailin päässä Naissaaren pohjoispuolelta: ja 7 mailin 
päässä 67 Russarön eteläpuolelta (kuva 12). 
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Juuri selostettu jäätilanne jäi samalla talven huipputilanteeksi. 
Maaliskuun 10.:ä seurannut viikko oli leuto, sen kuluessa jäänmuo-
dostuminen loppui, ellei jää silloin jo ollut, kuten maan lounaisosissa, 
vähentyniässä. Jäätilanteessa sattuneista muutoksista mainittakoon, 

Diiva 14. Jääsuliteet 1933 III 24. 

että 12.:nä maalisk. Suursaarta ympäröivät jäät joutuivat liikkeeseen 
sekä että seuraavana päivänä Suomenlahden i.täosan inerenjäät 
samoin olivat liikkeessä 103 Koiviston ulkosaaristoa myöten idässä; 
maaliskuun 14.:na Merenkurkussa viikonvanha kiintojäänsilta. murtui 
etelänpuoleisen tuulen vaikutuksesta; maalisk. 15.:nä näkyi Selkä-
meren 25 Sälgrundista jään ulkopuolella sulaa ja samoin 16.:na niaalis-
kuuta Suomenlahden 78 Söderskäristä. Maaliskuun 11.:n jälkeen ei 
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j äätä havaittu 42 Märketin majakalta, mutta viikon aikana oli sil-
loin tällöin jonkunverran jäätä näkyvissä 47 Kobbaklintarista ulkona 
merellä. Maaliskuun 17.:n jääsuhteet selviävät lähemmin kartasta 
kuvassa 13. 

11Iaaliskuun 17.:ä seurannut viikkoja,kso oli talven viimeinen, 
jolloin sattui mainittavia pakkasia. Pakkanen ei kuitenkaan riittä-
nyyt estämään varemmnl allkanutta jään vähentymistä lounaasEa; 
tämä väheneminen on erikoisesti havaittavissa ajojäässä, joka viikon 
kuluessa huomattavasti väheni. Viikon loppupuoliskolla Suomen-
landen irralliset jäät tuulen kulettamina ajautuivat Viron puolelle. 
Tällöin Suomen rannikolle syntyneessä merenra.ilossa oli jäänmuo- 
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clostumista havaittavissa, mutta muoclostunut jää. jäi vain tilapäi-
seksi. Sanaan aikaan ilmestyi in öskin 42 Märketin seuduille jon-
1 unverran pohjoisesta päin tullutta ajojäätä. Pohjanlahden rannikon 
ajojää oli liikkuvaa aina Perämeren keskiosia myöten pohjoisessa. 
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huva 16. JiA-isuliteet 1933 IV 7. 

Perämeren pohjoisosissa ei mitään kevään merkkejä vielä ollut ha-
vaittavissa. Jäätilanne viikon lopussa, maaliskuun 24.:nä selviää 
lähemmin kuvasta, 14. 

• 4. ieviit. Edellistä viikkoa voi -pitää lopputalven viimeisenä 
viikkona.; sitä seurasi lämmin viikko, jonka kuluessa jää huomatta-
va,sti väheni. Tämä selviää kantasta kuvassa 15, joka osoittaa jää-
tilannetta 31.:nä ma:aliskuuta:, siis viikon lopussa. Näemme siitä, 
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kuinka lounaassa Suomen mannermaan ja Ahvenaninaan välinen 
jääsilta on häviämässä. Ja • jään paksuuden taulukoista kirjasen 
lopussa selviää niistäkin kiinteän jään väheneminen, täydentäen 
karttaa, josta jään paksuuden muutokset eivät käy ilmi. Silmään- 
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Kuva 17. Jääsuhteet 1933 I17 14. 

pistävää on merenjäitten väheneminen ennen kaikkea Suomen-
landella,. Siellä on n.yt enään jäätä vain lahden sisäosissa, minne 
länsietelän puoleiset tuulet sen olivat ajaneet. Sama-nsuunta.isten 
tuulten 1uulettainina, myöslein Selkämeren a:jojäät ovat liikkuneet 
pohjoiseenpäin, kuten kartasta, lähemmin selviää. Mainittakoon, 
että tämän viikon aikana Suoneen länsirannikon ssatama.t 32 Rauma 
ja 30 Mäntyluoto jälleen avattiin meriliikenteelle. Matkallaan Alive- 

4 
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nanmereltä Selkämeren poikki 11Iäntylaotoon jäänsärkijä Voima 
28.:na maalisk. ei kohdannut jäätä ennenkuin 31 Säpin seuduilla, 
missä oli ajelehtivia jääkenttiä 7 mailin päässä Kallon ulkopuolella. 
Seuraavana päivänä jäänsärkijä avasi Rauman sataman. 
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Kuva 18. Jääsuhteet 1933 IV 21. 

Huhtikuun ensimmäisen viikon aikana oli heikkoa pakkasta 
ja vaihtelevan voimakkaita itäpohjoisen puoleisia tuulia. Näitten 
vaikutuksesta jää joutui jo n. 2.:na huhtik. liikkeeseen niinkin poh-
joisessa kuin merellä (9) Raahen edustalla; tällöin aukeni kapea 
merenrailo noin 15 mailin päässä rannikon ulkopuolella. Seuraavana 
päivänä oli jonkunverran etelämpänä, 10 Ulkokallan seuduilla, meren-
jää kokonaan ajautunut näköpiirin taakse, niin että meri siellä oli 
aivan jäätön, jollaisena se pysyi koko viikon. Perämeren eteläosissa 
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oli sensijaan samaan aikaan koko ajan ajojäätä, samoinkuin Meren-
kurkussa. Selkämeren pohjoisosissa taasen ei huhtikuun 2.:sta alkaen 
nlajakoilta näkynyt ollenkaan ajojäätä, mutta etelämpänä Selkä-
merellä nähtiin kylläkin ajoittain ajelehtivia ajojäänkenttiä, jotka 

~l agn 

1933 ` 
j 	N28. o 

Do Qoo 

Kuva 19. Jä äsuhteet 1933 IV 28. 

eivät missään kuitenkaan olleet laajanpnoleisia. Saaristomerellä 
Teilin ja. Kihclin viimeinen kiintojää joutui 4.:nä huhtik. pohjanpuo-
leisen tuulen ajamana liikkeeseen, jolloin kiintojään silta manner-
maalta Ahvenanmaalle lopullisesti rikkoutui. Senjälkeen jäiclen-
lähtö nopeasti jatkui, niin että viikon lopulla, 7.:nä huhtik., Saaristo-
meren länsiosa miltei kaikkialla oli sularea. Myöskin Suomenlahden 
jäät, sekä saaristossa että merellä, vähenelnistään vähenivät. Siten 
ajautui jää 3.:na huhtik. 76 Harmajan edustalta ulos mnerelle ja hävisi 
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sille matkalleen, ja kolme päivää myöhemmin ei Suomenlinnan ullco-
puolella enään ollut mitään jäätä. Jonlcunveuan idempänä 78 Söder-
skärin seuduilla oli tosin koko viikon aikana ajelehtivia jäälauttoja 
näkyvissä, mutta varsinaista- ajojäätä tavattiin vasta Suomenlahden 
itäosassa, missä tämä jää tuulten kuletta•mana ajelehti edestakaisin. 
Jäätilanne viikon lopussa, 7.:nä huhtik. selviää lähemmin lcuvasta 16. 
Meriliikenteestä tämän viikon aikana mainittakoon, että 77 Ilelsin-
gin meriliikenteessä huhtikuiln 5.:stä alkaen saatettiin ilman avus-
tnsta kärttää suoraan merelle johtavaa reittiä sekä että Sampo 1.:nä. 
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Kuva 20. Jääsuhteet 1933 V 5., V 12., NT 19., NT 26. 

huhtik. tivasi saaristoreitin 86 Kotkaan ja 4.:nä reitin sieltä merelle, 
jonka jälkeen me)•iliikenne jatkui molempia reittejä pitkin. 

Huhtikuun toisena, viikkona oli ajotta•in yöpakkasia, jään-
muodostumisineen, jotka jonkunverran myöhästyttivät jäitten lopul-
lista lähtöä. Täininöisestä, lähinnä lämmön poissäteilyn kautta synty-
neestä jään)nuodostumisesta esimerkkinä mainittakoon, että huhti-
kuun 10.:n vastaisena yönä ticdoitettiin sinijäätä yli koko meren 78 
Söclei-skäristä, missä pintaveclen lämpötila, koko ajan oli n. 0.5, siis 
huomattavasti jäätyinispisteen yläpuolella. — Tuuli oli enimmäkseen 
etelänpuolelta, kääntyi kuitenkin viikon lopes::--a, pohjoisenpuolei-
seksi. Perämeren pohjoisosissa ei mitään ma.inittavia muutoksia 
jäihin nähden ole havaittavissa, Sen eteläosissa ja. 1llerenkurku a 
ajojää liikkuii tuulten mukaan, kiintojää oli täälläkin melkein mnuttu- 
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mattomana. Selkämeren rannikon kiintojää väheni jokseenkin 
nopeasti, ja viimeiset ajojäät Hävisivät näinä päivinä. Huhtikuun 
12.:na jäänsärkijä Woim.a jätti Mäntyluodon lähteäleseen polijoi-
seen päin 16 'Vaasaan 25 Kaskisten kautta. Voiman matkaa vii-
västytti sumu, joten se vasta 14.ana saapui perille. Saaristomerellä 
Kihclin viimeiset jäät hävisivät 12.:na huhtik., Korppoon ja Nauvon 
saariston eteläosien selkäjäät samana päivänä, kaksi päivää myö-
hemmin Saaristomeren sisemmät aukeat kuten Ominaisten selkä ja 
Airisto kävivät jäättömiksi, niin että 14.:nä ainoastaan kiintojään-
jätteitä, jotka eivät kannattaneet jalankulkijaa, oli jälellä, kuten 
sen päivän jääkartalta (kuv. 17) lähemmin selviää. Suomenlahden 
itäosissa itäetelä tuuli viikon keskipaikkeilla kuletti ajojäitä 86 Kot-
kaan johtavaan merireittiin, ei kuitenkaan sen lännemmäksi, kuin 
että näinä päivinä, huhtikuun 11-14.:ua, meriliikenne vaikeuksitta 
saattoi sujua 83 Orreugrunclin kautta. Huhtikuun 11.:nä jäänsärkijä 
Tarmo lähti Suomenlahden itäisimpiin osiin. Tarmo joutui mat-
kallaan Ruuskerin (Suursaaren ulkopuolella) ja 93 Somerin välisellä 
alueella kulkemaan. jokseenkin paksussa ahtojäässä sekä Somerin 
ja Narvin välillä helppokulkuisessa ajojäässä; Narvista Halliin oli 
sulaa, Hallista Tuppuraan osittain jokseenkin paksua ajojäätä, mistä 
syystä 101 Uuraan, 102 WWTiipurin ja 103 Koiviston meriliikeime joh-
dettiin Werkkomatalan ohi, s. o. Koivistonsalmen kautta. Saaristo-
jää oli jo silloin myöskin Suomenlahden itäisimmissä osissa jokseen-
kiu heikkoa. 

Huhtikuun kolmannella viikolla sattui Selkämeren rannikolla, 
Saaristomerellä sekä Suomenlahdella, paitsi sen itäosissa, kova lumen-
tulo. Tämä luonnollisesti juuri silloin jonkunverran viivytti jäiclen-
lähtöä, mutta toisaalta sulava lumi myöhemmin huomattavasti hei-
kensi jäätä. Jo viikon alussa Pohjois-Perämeren merenjää, joka vii-
meiseksi oli pys)myt liikkumattomana, joutui liikeeseen. Tuuli oli 
viikon aikana enimmäkseen ollut pohjoisenpuoleinen, jota myöskin 
aj ojäitten sijoittuminen viikon lopulla vastaa, kuten huhtikuu]] 21:n 
jääkartta (kuva 18) lähemmin osoittaa. Tästä kartalta, huomaa 
lisäksi sitä edelliseen karttaan verrattaissa, että viikon kuluessa 
Saaristomeren jäidenlähtö oli päättynyt, mikä tapahtui noin 18.:na 
huhtik., sekä että Selkämeren rannikolla viikonvaihteessa ainoas-
taan hyvin vähän jäätä oli jäljellä, sa-moinkuin Suomenlahdella, 
paitsi sen itäisimmissä osissa, niissä m. m. merenjää Wiipurinlanden 
suun edustalla vielä oli niin vahvaa, että 101 Uuraan ja 102 Viipurin 
meriliikenne yhä edelleen johdettiin 103 Koiviston salmen kautta; 
sitävastoin jäänsärkijä jo 20.:na huhtik. lopullisesti lähti 86 Kot-
kasta. 
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Huhtikuun neljäntenä viikkona, jolloin vallitsi kaunis sää, 
Selkämeren viimeiset jäät vähitellen hävisivät, ainakin käytännölli-
sesti katsoen, niin että viikon lopussa vain aivan vähäisiä jäänjätteitä 
oli jäljellä, kuten huhtikuun 28.:n jääkartta (kuva 19) lähemmin 
osoittaa. Suomenlahdella taas huhtikuun 26.:stä alkaen 102 Wiipurin 
meriliikenne johdettiin suoraan merireittiä myöten. Merenkurkussa, 
16 Vaasan saariston jää viikon lopussa sensijaan oli vielä siksi vahvaa, 
että merilukenne ainakin ajottain oli jäänsärkijän avustuksen tar-
peessa. Pohjoisempana, Perämerellä, sekä meren että saariston jäät 
olivat vielä vahvat, joskin saaristojään paksuudessa selvä ohenemi-
nen oli havaittavissa, minkä lisäksi siellä täällä sulapaikkoja alkoi 
ilmestyä virtapaikkoihin ja jokien suihin. 

Toukokuun ensimmäisen viikon aikana Suomenlahden viimeiset 
jäänjätteet hävisivät 86 Kotkan ja 96 Haminan saaristosta 2.:na ja 
3.:na toukok. Jokseenkin samaan aikaan myöskin Selkämeren ran-
nikko täydelleen vapautui jäistä. 1Merenkurkun saaristossa 16 Vaasan 
edustalla jäät alkoivat liikkua toukokuun ensimmäisinä päivinä; 
silloin m. m. höyrylaivaväylä meni kiinni, niin että meriliikenteessä 
vielä oli turvauduttava Woiman avustuteeen. Mutta viikon lopussa 
jäät olivat miltei hävinneet, joten Voima määrättiin lähtemään 
pohjoiseen, 13 Ykspihlajaan. Perämeren irralliset merenjäät pysytteli-
vät viikon aikana pohjoisen ja länsipohjoisen puoleisten tuulten 
ahtomina meren itäeteläisissä osissa. Jäätilanne viikon lopussa, 
touk. 5.:nä, selviää lähemmin kuvasta 20. 

Toukokuun toisen viikon keskivailleilla Merenkurkun jäät hävisi-
vät, joten jäätä viikon lopussa oli vain Perämerellä, niinkuin 12.:n tou-
kokuun kartta (kuva 20) lähemmin osoittaa. Kiintojäätä, ja sekin 
suureksi osaksi »rannatonta», oli silloin jälellä vain Perämeren poh-
joisiinmassa osassa. 

Seuraavan viikon kuluessa jää hävisi Perämeren eteläosasta 
noin 12 Tankarin seutuja myöten pohjoiseen. Viikon lopussa jää 
kuitenkin vielä oli liikkzcoatonta kauvimpana pohjoisessa. Touko-
kuun 19.:1 jääsukteet selviävät tarkemmin partasta kuvassa 20. 

Toukokan 20.:na viimeiset kiintojäänjätteet rikkoutuivat ja 
26.:nä havaittiin Kemin seutuvilla viimeisen kerran jäätä. 

5. Laa.tokka. Kuvissa. 1-20 on, kuten ennenkin, merien ran-
nikkokarttojen yhteydessä pieniä karttoja Suomeen kuuluvasta 
Pohjois-Laatokasta. 

Mitään mainittavaa jäätä ei Laatokalla ollut ennen 10.:ä tammik., 
jolloin sisimmät landenpohjukat alkoivat käydä jäähän. Vasta tammi-
kuun 20.:nä alkoi mantereen ja 114 Walamon välillä olevalle alueelle 
syntyä jäätä, mutta sitten oli jo 22.:na tametik. kiinteä jääpeite 
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Pohjois-Laatokalla, ulottuen ulkosaariin saakka. Kaksi päivää nzyö-
heminin kova tuuli kuitenkin kuletti uuden merenjään itää ja itä-
pohjoista kohden. Tämän jälkeen aina helmikuun keskivaiheille 
saakka ei Laatokalla ollut mainittavasti merenjäätä, mutta saariston 
peitti jää avomerta myöten. 

Helmikuun 15.:nä Laatokan merenosien toinen jäätynuinen alkoi. 
Jää syntyi tällöin kauniin sään vallitessa, joten merellinenkin jää 
jäi sileäksi, vahvaksi teräsjääksi. Helmikuun 18.:na jää oli siksi 
lujaa, että juuri kesti jalank.11kijan 113 Walamon ja 115 Mantsin-
saaren välillä. Helmikuun 21.:nä ajettiin ensi kerran hevosella 112 
Sortavalan ja 113 Walamon välillä. Lähinnä seuraavina päivinä 
näkyy sitten — mikäli voidaan päätellä havaintogineistosta, joka 
kuitenkin on saatu yksinomaan Pohjois-Laatokan kiinteiltä havainto-
asemilta — koko Laatokka käyneen jäähän, minkä jälkeen jää pysyi 
liikkumattomana aina maaliskuun keskivaiheille, s. o. aikaisemmin 
mainitun noin kuukauden pituisen pakkasjakson aikana. Pakkas-
jakson päätyttyä aukeni se merenrailo, joka on maaliskuun 17.:n 
jäätilannekartassa (kuva 13). Jään liikkeeseen joucluttua kasvoi-
vat kasvamistaan avoveden alueet jään tuulten ajamana edestakai-
sin kulkiessa; samaan aikaan kiinteänj ään reunustan ulkoreuna 
läheni rannikkoa, kun sen alko-osat rikkoutuivat ja joutuivat liik-
keeseen. Näin syntyi 28.:na inaalisk. länsituulella länsirannikolle 
se jäänraja, joka näkyy maalisk. 31.:n jääkartalla (kuva 15); 
9.:nä liuhtik. jää taasen irtautui sitä rajaa myöten, joka on huhti-
Iiuun 14.:1 kartalla (kuva 17). Huhtikuun 14.:ä seuranneena viikkona 
Laatokan pohjoisimman osan kiintojää alkoi murtua, ensiksi sen 
länsiosat, niille kun ulkosaarten antama tuki ei ollut yhtä tehokasta 
kuin idempänä oleville osille. Noin 1.:nä toukok. irtaantui lopuksi 
viimeinenkin idintojää. Mikäli ajojäätä silloin vielä oli, oli sitä vain 
väleissä määrin. Toukokuun 5.:nä oli, kuten kartta (kuv. 20) lähem-
min osoittaa, suurimmaksi osaksi sulaa; ja neljä päivää myöhemmin, 
toukokuun 9.:nä, tiedoitettiin viimeisen kerran jäätä Laatokalta. 
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. Satamien jää- ja merililkennesuhteet, 1932-33. 
(Pääasiassa satamakonttorien ilmoittamien tietojen mukaan). 

i 

Viim. I Lopull. 	 Viini. 	Ensi i Ensi- 	Viime- 
taikka 	 Susi jaa 	purjel. 	j:iätmn. 	J:.ansår>;ija työssii 	hörnyl. 	him'!. 	purjeL 	7ää 

3 Kemi 	........ XI 	3. 
7 Oulu 	......... XI 17. 

(9) Raahe 	........ XI 17. 
13 Ykspihlaja .... XII 	8. 
14 Pietarsaari .... 	1 XI 	1. 

Uusikaarlepyy . X 31. 
16 Waasa....... -  
(25) Kaskinen...... XI 1S 

i4ristiinankaup. XI 14. 
29 Reposaari 	.... 	1 - 
30 Mäntyluoto .... XI 18. 
32 Rauma 	....... I14. 

34 Uusikaupunki XI 15. 
46 Staarianhamina I18. 
60 Turku 	........ XII 12. 

68 Hanko ........ 120. 	1 
Tammisaari .... I 13. 

77 Helsinki, Et. s.. 110. 

Porvoo 	....... XI 3. 
82 Loviisa 	....... XI 19. 
86 Kotka ........ XI 19. 
96 1-lamina...... X 27. 

102 Wiipuri ....... XI 17. 
101 Uuras 	........ XI 19. 
103 Koivisto 	...... I 14. 
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XI 	1. 	I 17. 	- 	XI 24. 	V 27. 	V 29. 	V 1S. 
XI 	2. 	117. 	V 6.-14. 	XI 29. 	V 	6. 	V 17. 	V 12. 
X 20. 	I17. 	~ 	- 	XI 19 	V 17. 	V 18. 	V 	2.")I 
- 	I10. 	- 	l 	IX 2. 	- 	- 	V12. 1 

XII 	3. 	I 17. 	IV 14.-25. 	I 	5. 	IV 14. 	V 	5. 	IV 30. 
XI 10. 	117. 	IV 13. 	XII 	3. 	IV 21. 	V 19. 	V 	1. 
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X1I 14. 	118. 	I 18.-III 3.; III 30.- 	i 	III 	3. 	III 30. 	V 	1. 	IV 19. 
1V9. 

XI 21. 	116. 	 I 	2. 	IV 25. 	V 	1. 	IV 27. 
115. 	II 25. 	 IV 	1. 	IV 	5. 

XII 17. 	118. 	Kollo talvi, tarpeen 	- 	- 	IV 22. 	IV 14. 
vaatiessa 

- 	I22. 	1 	» 	» 	» 	 IV 	1. 	III29. 
XI 15. 	1 	120. 	IV 6. 	I 15. 	IV 23. 	IV 28. 	IV 19. 

i 11. 	119. 	Koko talvi, tarpeen 	- 	- 	IV 11. 	IV 14. 
i 	vaatiessa 

III 	3. 	XII 31. 	II 7.-8. II 14. 	XII 23. 	V 14. 	IV 27. 	IV 25. 
XI 10. 	112. 	IV 20. 	XII 31. 	V 	1. 	V 16. 	IV 22. 

XII 10. 	I 19. 	1 18.-II 25.; IV 4.-20. 	11 25. 	IV 	1. 	IV 23. 	IV 19. 
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T 	8. 	I 10. 	I 14.-20.; IV 12-25. 	117. 	IV 14. 	IV 29. 	IV 27. 
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2) Meri ulkopuolella jiätön V 12. 	2) iVIeri ulkopuolella jititön IV 30. 



ilavaintoasemien luettelo. 
1. thzr.me.iojä.>es1yksessci kuv. 1 m ukaan, siv. 5. 

1 Röyttä 
2 Aj os 
3 Kelni 
4 Ulkogrulnni 
5 iV1arjaliemi 
6 Toppila 
7 Oulu 
8 Tauvo 
9 Isokraaseli 

10 Uilcolcalla 
11 Ohtakari 
12 Tankar 
13 Ylcspihla.ja 
14 Pietarsaari 
15 Stubben 
16 Vaasa 
17 Björkö 
18 Korsö 
19 Valsörarna 
20 Nori:slcär 
21 Rönnskär 
22 Strömluingsbiidan 
23 Bergö 
24 Harrströln 
25 Sälgrund 
26 Högklubb 
27 X ttergrund 
28 Icarvian ourat 
29 Rep osa ari 
30 i\lä.ntylaoto 
31 Säppi 
32 Rau rna 
33 Lyölcki 
34 Uusilcaupun1ci 
35 Isokari 
36 Lypertö 
37 Jurmo 
38 Snggö 
39 Dänö 

40 Sä.lskär 
1:1 Finbo 
42 Märket 
43 Signilskär 
44 Torpö 
45 Korsö 
46 Maarianhamina 
47 Iiobbaklintar 
48 Lågskär 
49 Degerby 
50 Boroarsund 
51 En]c]inge 
52 Sälsö 
53 Kökar 
54 Jungfruskär 
55 Utö 
56 Lohln 
57 R•uotsalais 
58 Naantali 
59 Turku 
60 tålillicl'oila 
61 Paraistenportti 
62 Jungfrusund 
63 Hästllolm 
64 ICeiuiönleanava 
65 Örö 
66 Bengtskär 
67 R•ussarö 
68 Hanko 
69 TvärH1i1z1e 
70 Hästö-Busö 
71 Jussarö 
72 Ba•rönsalmi 
73 Bä:gaskär 
74 Kallbtidan 
75 Yorklzala.-R•önnslcär 
76 Ha.rnlaja 
77 Helsinki 
78 Söclerslcär 

79 (1Josholm 
80 Pellinki 
81 Våtskär 
82 Loviisa 
83 Orren rund 
84 Boistö 
85 Ka1111issn a1.1 
86 Kotka 
87 Hankki 
88 Kull tsalo 
89 .Haal)asaari 
90 Pohjois-Suursaari 
91 L tel ä-Suursaari 
92 Tytärsaari 
93 Someri 
94 Talnmio 
95 Kuorsaio 
96 Hamina 
97 Pitkäpaasi 
98 lIartinsauri 
99 Nary  

100 Seiskari 
101 Uuras 
102 Viipuri 
103 Virtanielni 
104 Seivästö 
105 Saunaniemi 
106 Sortanlahti 
107 Icäkisalmi 
108 Ika•]lcsa.lo 
109 llyl,rymissaari 
110 Sorola 
111 Luin ivaara 
112 Sortavala 
113 IValalno 
114 Läskelä 
115 Sian Ism sa a'1 
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2. Aakkosjäh:jestijksessö 

Ajos 2 Kuorsalo 95 Seiskari 100 
Baröiisa.luni 72 Ruutsalo 88 Seivästö 104 
Bengtskär 66 Käkisalmi 107 Signilskär 43 
Bergö 23 Kökar 53 Someri 93 
Björkö (Wa 1) 17 Lohm 56 Sorola 110 
Boina.rsund 50 Loviisa 82 Sortanlaliti 106 
Boisbö 84 Lumivaara 111 Sortavala 112 
Bågaskår 73 Lypertö 36 Stubben 15 
Negerby (Ah".) 49 Lyökki 33 Strömmingsbå-dan 22 
TUånö 39 Lågskär 48 Suursaari 	90. 	91 
Bnklinge 51 Läsrelä 114 Sälgrund 25 
Etelä-Suursaari 	9] Maarianhamina 46 Sälskär 40 
Finbo 41 \Iantsinsaari 115 Sälsö 52 
Glosholm 79 Marjaniemi 5 Säppi 31 
Gu111srona 60 DIa.rtinsaari 	98 Söderskär 78 
Haapasaari 89 1IAIykrymissaari 	109 Tammio 94 
Harnina 96 Mäntyluoto 30 Tankar 12 
Hanko 68 Märket 42 Tauvo 8 
Harmaja 76 Naantali 58 'I'oppila 6 
Harrström 24 Na.rvi 99 Torpö 44 
Helsinki 77 Norrskär 20 Tulliniemi 68 
Hästholm 63 Ohtakari 11 Turku 59 
Höstö—Busö 70 Orrengrund 83 Tvärminne 69 
Högklubb 26 Oulu 7 Tytärsaari 92 
Isokari 35 Paraisteaportti 61 Ulkogrunni 4 
Tsokraaseli 9 Pellinki 80 Ulkokalla. 10 
Jungfruskär 54 Pietarsaari 14 Utö 55 
.Jungfrusond 62 Piticäpaasi 97 Turas 101 
Jurmo 37 Pohjois-Stitusa.ari 90 Uusikaupunki 34 
Jussarö 71 Porkkala-Rönnskö.r 7,5 Waasa 16 
Kalksalo 108 Ran.kki 87 \SWaianio 113 
Kallbådan 74 Ratuna 32 Valsörarna• 19 
Karvian ourat 28 Reposaari 29 Viipuri 102 
Kannissa-ari 85 R.uotsalais 57 Virtaaiiemi 103 
Kemi 3 Russarö 67 Våtskär 81 
Keiniönkanava. 64 Rönnskär (Porkkala) 75 Y1,spililaja 13 
Kobbaklintar 47 Rönnskär 	(Wa 	1.) 	21 Yttergrund 27 
Korsö (Ahv.) 45 Rö}'ttä. 1 Orö 65 
Korsö (Wa) 18 Saggö 38 
Iclotka 86 Sauna.niemi 105 



Deutsches Referat, 
Ubersich.( der Eisverh.äItnisse im Winter 1932/33 an den, Kilsten 

Finnlands. 

Das Heft liefert in L[bersichtskarten eine Zusainiuenstellung der 
Eisbeobachtungen nebst kurzem, erldärendem Texte. Die in den 
Karten benutzten Bezeichnungen sind folgende: 
furze Striche: of /enes Wasser 
kleine I seise: Eisbrei oder Breieis 
Pun kte: zusa•'nunenge/rorenes Breieis 
kleine I reuze: Blaueis 
von cler Ki ste gerade aus gezogene, ziemlich stark gedruckte Linfen: 

ebenes, testes Eis 
Dreiecke (ungefiillte): Treibeis 
(lreieckförniige Flächen (das Gebiet kann ausserclem von Linfen wie 

beim festen Eis åberzogen sein): zusam'lnen(je/rorenes Treibeis 
krause, stark gedruckte Linie: Packeisband oder -wall 
Kreislinien: Packeis 
kreisförmige Flächen (elas Gebiet kann ausserdem von Linien wie 

beii.n festen Eis åberzogen sam): zusct'inmenyel? ,oi-enes Packeis 
meln•ere obengenannter Zeichen clurch einander in demselben Ge-

biete: alle die Eisarten, welehe die betreffenden Zeiclien be-
zeichnen, kommen ini Gebiete vor 

ausgezogene Linie: Eisgrenze, cl. h. Grenze zwischen verschiedenen 
Eisarten oder zwischen Eis und offenem Wasser 

gestrichelte Linfe: etwaige Eisgrenze. Ferner bezeichnet 
leeres Gebiet: 111eidunyen liegen n'icht vor. 

Die Bewegwigsrichtung des Eises wird bisAi eilen durell Icleine 
Pfeile angedeutet. 

Auf der Seite 5 findet sich eine Vbersichtskarte der festen Be-
obachtungsorte, und auf der Seiten 39 und 40 die dazugehörigen 
Namenverzeichnisse, Die Tabellen 1 und 2 (S. 7) enthalten 
eine l bersicht der Lufttemperaturen und die Abweichungen cler-
selben von den 45-jährigen 1llittelwei,ten, die Tabelle 3 (S 8) liefert 
11littekiverte der Wassertempera.talr einiger Orte und deren Ab- 

G 
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weichung von mehrjährigen (siehe die letzte Kolonne der Tabelle) 
Mittelwerten, die Tabelle 4 (S. 8) liefert einige Data von der Ab-
kiihlung des AVassers und (ler AA 7 iedererAveirmung clesselben. Auf elen 
Seiten 32-31 finclen sieti Angaben von der Dicke Gles Eises und des 
Schnees auf Clem Eise, und auf der S. 38 endlich eine Zusammen-
stellung der Angaben fiber Eis- und, Sehiffalirtsverhåltnisse in den 
Häfen. Die Zalilenangaben vor den Ortsnarren sowolil in elen Ta-
bellen als ini Texte beziehen sick auf die Zahlen in Fig. 1 (S. 5) 
oiler im Ortsverzeichnisse (S. 39). 

Die erste urafassende Eisbildung gescha.h im Winter 1932/33 
erst Mitte Januar•. Die Eisbildung wurcle aber scion nach einer AVoche 
durch mildes Wetter fast abgebrochen Urn zum zweiten Mal Dlitte 
Februar mit zunehmender Kälte \vieder anzufangen. Da dauerte die 
Kälteperiode etwa vier Wochen. Die Zeit der Beendigung dieser 
Periocle, etwa um 10. März, bezeichnet zugleich Ilie Kulminations-
zeit des Eises (vgl. Fig. 12), Ilie von kurzem Dauer -\N,iirde, indem fast 
unlnittelbar Tvegen warmen «letters elas Abnehulen des Eises be-
gann. Da während der kurzen «Tinterzeit nur verhältinsmässig 
wenig Meereis entstanden war, wurcle auch die Eisschmelzungszeit 
von kurzen Dauer. Der Schärenhof ini Siiclwesten nebst angrenzen-
cleii Teilen von der Bottensee und dem Finnischen 1Ieerbusen -\vw.•clen 
scion Mitte April praktisch eisfrei, der gauze Finnische i1'Ieerbusen 
uncl die Bottensee etwa zehn Tage später, der sådliehe Bottenwiek 
Anfang Mai, im nördlichen Bottenwiek wurde das letzte Eis am 
26. Mai gesichtet. 



1litnl~t> :;,felt 3(J, 
(on n1Viiskiii ruotsi!I::i1 
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