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io Johdanto, 

1. Havaiittoa.ineisto. IMermtUtkiiiinsIaitoksel1e 
saapunut Suomen rannikon ja siihen rajoittuvien Itämeren osien 
samoin kliin Laatokan jääsuhteita talvena 1933-34 valaiseva koti-
mainen aineisto on saatu kuten alempana on mainittu ja lkäsittää: 

1) viikottaiset jääpäiväkirjat, joihin liittyvät perjantaisin piir-
retyt jä,ätilannekaa,takkeet; näitä jääpäivä.kirjoja pitävät laitoksen 
palkkaaniat, om at havaitsij at, jotka melkein kaikki kuuluvat kl e- 
r e n Ift u 1 k u Ii a I I i t u k s e n alaiseen majakka- ja luotsiasemieis 
henkilökiintaan; 

2) päivittäiset langattomat puhelin- ja sanoniatiecloitckset, 
joita Valtion jääusärkijäeii päällystöt viran puolesta, antavat Aleren-
tutkininslaitoksen oman raclioaseman OHY välityksellä; . 

3) päivittäiset langattomat, eräiden M e r i v a r t i o 1 a i t o k- 
s e ii asemien balttiala.ista jääsalakirjaimistoa (hts. esiin. tämän 
sarjan julkaisua, N:o 41, sivu 16) käyttämällä laaditut tietloitukset; 
näanät tiecloitukset kokoaa il Zerivaa•tiolaitoksen if-lelsingin asema ja. 
toimittaa ne sitten Merentutkiniuslaitokselle; 

4) päivittäiset talA,iliilkennekanpwikien (ja yleensä niden s a- 
t a in a v i r a n o m a i s t e n lähettännät) lennätiusanoira.t, jotka 
näenätl(in ovat laaditut belttialeista jääsalakirjaimistoa noudatta-
mua11a; 

5) säännölliset puhelinihnoitukset eräiltä raainiklcoa,seinilta; ja 
6) jääpäiväkirjat, joita picletääan S n o rr e n t a l v i 1 i i k e n-

teessä olevilla kauppalaivoilla; sekä 
•7) tilapäiset merkinnät ja tiecloitukset. 
Säännöllisesti talven aikana toimineet asemat ovat  merkityt 

kartalle kuvassa, 1; numerojärjestyksessä ja aakkosjäa•jestyksessä 
lueteltnina nämät asemat ovat tämän tutkimuksen lopussa sivuilla-
(i7 ja 68. Ta,rkenunat tiedot asemien toiminnasta samoin kliin ha.-
vaitsijoiclen luettelo ovat llferentutkimns]asitoksen vuosikertomuk-
sessa vuodelta 1934. 

Paitsi yllälneteltua kotimaista aineistoa on käytettävissäni vielä 
ollut ,niden itänierenva1tioi(1en antania -t lan -  
gattoniat j äätiecloitukset samoin kuin niiden Meren-
tutkimuslaitokselle lähettämät j ä ä k e r t o 1n u k s e t ja j ä ä-
k a r t a t . Näitä olen käyttänyt, mikäli on ollut tarpeen, Suomen 
rannilkon ja • merien j äätilannekarttoj a piii-täessäni. 
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2. Ha•vaintoail)eiston intiokkaus. Nlerentutkinmslaitokse1le näin 
saapuneen ha•vaintoaineiston perusteella olen viikottain talven ku-
luessa piirtänyt peijantaipäivien jäätilannetta esittävät kartat. 
Kartat ovat myöhemmin täydennetyt ulkorveren ma•ja.koilta Y. in. 
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Kuva 1. Hax,aintolsen-.ab. 

saapuneiclen havaintojen ja merkintöjen perusteella. Näinät iv s. 
arkistokartat ovat piirretyt kahdeksaa eri väriä käyttänmällä siten, 
että kulin jäänlaatu on esitetty omalla erikoisvärillään. Merentnt-
kimuslaitoksen jääosastoila närvät talven perjantaipäivien jäätil.aai-
nekartat ovat sitten yksivärisinä uudelleen piirretyt tätä tu tkiinusta• 
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varten pienennettäviksi suhteessa 1 : 5. Tällöin eräänlainen jään eri 
la.atujen yhdistely samoin kuin tilantei den yksityiskohtien yleis-
täminen on ymmärrettävästi ollut tarpeen. Tämän julkaisusarjan 
N:ossa 28 1) on lähemmin tehty selkoa, tässä käytetystä esittä.mis-
tavasta, ja kuvissa 2-29, jotka esittävät näitä juuri mainittuja pie-
nennettyjä ja yksivärisiä talven 1933-34 perjantaipäivien jäätilan-
teita, tarkoittavat: 

ohuet, lyhyet vinoviivat: avovettä., sulaa; 
pienet ympyrät: sohjoa; 
vinoristit: jääkulvoa; ohutta uvrtta jäätä, sinijää,tä; 
paksut, rannikolta ulospäin piirretyt suorat: sileätä kiintojäätä, si:lo- 

jäälä; 
kolmiot: ajojää-tä; 
runstat kolmiot (alueella voi samalla olla sileätä kiintojäätä, jolloin 

lisäksi vastaava viivoitus): yhteenjäätyn'ytiä, a,jojäälä.; 
ympyrät: ahtojääträä; 
nustat ympyrät (alueella voi samalla olla sileätä kiintojäätä, jolloin 

lisäksi vastaava viivoitus): yhteenjäätynyttci ahtojäätä.; 
paksut murtoviivat: ahtojäänvöitä, jäävalleja; 
paksut, pitkät käyrät: jään. 'rajoja- (joko jään kahden eri laadun tai 

jään ja avoveden välillä); 
paksut katkokäyrät: l'ikimääräisiä jään 'rajoja; 
nuolet: junien ajaudumissuuntaa, ja 
tyhjät alueet: havaintoja puuttuu. 

Tutl(iinuksen loppuun on liitetty taulukko jään ja lumen palcsuu-
desta perjantaisin - näitä lukuja luun kuvissa 2-28 ei voida esittää. 
—selvä taulukko satamien jääoloista ja meriliil(enuesuhteista; viime-
uiainittu taulukko on pääasiallisesti laadittu s a t a m a k o n t t o-
r i e n ilmoitusten perusteella. 

II. Katsaus jäätalven 1933-34 yleiseen kulkuun 
ja ilmastollisen sekä meritieteellisen 

talven vaiheisiin. 
1. Jänta-lven yleinen kulku. Lopullisen jäätymisen alkov til)eita 

vastaavat jäätilanteet ilmestyivät marraskuun aikana länsirannikolla 
yleensä 1 å. 2 viikkoa keskimääräistä vaa•haiseinmin, lounaassa samoin 
kuin etelärannikolla vain noin 'A, viikkoa varhaisemmin tai normaali 
aikaan. Joulukuun alkupuolella jäänkasvu oli yleensä, hidasta, mutta. 

') UVNCN.vf GI+;vAQv'1S'r: .urrit vuonin 1922-23. 
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kuukauden lopussa verrattain voimakasta (vertaa, jäätila'nteita. 1933 
XII 22 ja XII 29, kuvat S ja 9), ja jäätyminen saavattikin tämän 
kautta laajuuden, joka keskimäärin on odotettavissa vasta 1 a 2 
viikkoa myöhemmin. Tammikuun alkupuolelta jäänkasvu kaikkialla 

Ic i 'a 2 Jaa tilann(, 1933 XI 10. 

hidastuu, jopa paikotellen taantuikin. Ja' jo noin I 5 (kuva. 10) jään 
ulottuvaisuus suurin piirtein Perämerellä ja Saa'ristomerellä niin 
hyvin rannikoilla kuin merellä vastasi keskimääräistä tähän a'ja:n-
kohtaan odotettavissa olevaa jäätymistä, samoin noin viikkoa: myö-
heinmin (I 12, kuva, 11.) muualla. Ta.nmmikuun lopussa jäätyminen 
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oli, jatkuvasti hiclastuen, jo 3 å 4 viikkoa ja helmikuun lopussa Perä-
merellä 3 viikkoa, mutta. muualla 5 å 6 viikkoa keskimääräistä myö-
häisempi. Ja maaliskuun keskivaiheilla tai loppupuolella — jääty-
inisen laajimmillaan ollessa (Jäätilanteet 1934 III 16 ja III 23, kuvat 
20 ja 21) — voimme myöhästymisen arvioida Perämerellä 5 viikoksi, 
muualla 6 å 8 viikoksi. Keskitalven laajin jäätyminen vastasi näin 
vain sellaista keskipitkän talven vaihetta, joka on tammikluni lopussa 
tai helmikuun alkupuolella ilmestyväksi odotettavissa. 

Jään ulkoreunan taantuminen ja jään lopullinen häviäminen 
a] Roi siten varsin alkutalvisista oloista, joten ensimmäiset piirretyt 
varsinaiset jään taantumistilanteet 1934 III 23 ja III 30 (kuvat 21 
ja 22) vastasivat sellaisia normaalisen jäätalven kevätpuoliskon vai-
heita, jotka ovat odotettavissa vasta, 2 å 3 viikkoa, NIerenkurkussa 
noin 4 viikkoa myöhemmin eli huhtikuun 7-14 p:n vaiheilla.. Jään 
keväinen sulaminen suoriutui kuitenkin tavallista hitaammin, vieläpä 
siksi hitaasti, että jään lopullinen häviäminen tapahtui joko vain 
1 viikkoa keskimääräistä varhaisemmin tai aivan normaali aikaan. 
Raniukkojää alkoi nimittäin lounaassa, hävitä noin IV 20; eteläranni-
kolla, samoin kuin länsirannikolla Vaasan saariston seuduille tämä 
jää hävisi ennen huhtikuun loppua. Mutta. Suomenlahden viimeiset, 
hajallaan olevat ahtojään jäännökset hävisivät vasta toukokuun 
alkupuolella (V 11), ja Perämeren merelliset ahtojä•ät 	ainakin ha 
vaintoasemien näköpiiristä — noin kuukautta myöhemmin 1. kesä-
kuiul alkupuolella (VI 8). 

Jäätalvelle 1933-34 oli, kuten ylläolevasta selviää, erikoista, 
että talven kuluessa syntyneiden jäätilanteiden joukosta tyystin 
puuttuivat kaikki ne tilanteet, jotka vastaavat aikaan nähden nor-
maalisessa jäätalvessa helmikuun ja maaliskuun aikana sekä huhti-
kuun alkupuolella, ilmestyviä va.iheita.. 

Jos nyt normaalisen jäävnoclen »s y k s y y n» luemme kuuluviksi 
kaikki ne al kutalven aikana syntyvät vaiheet, joiden jokavuotisen 
ilmestymisen todennäköisyys on 1; »s y cl ä n t a 1 v e e n» kuulu-
viksi taasen ne talven vaiheet, joiden ilmestymistodennäköisyys on 
pienempi kuin 1; ja. »k e v ä ä s e e n» vihdoin juuri mainittuja seu-
raavat lopputalven vaiheet, joiden ilmestymisen todenn iköisyys 
jälleen on 1 — jos näin määritteleinnie jäävuoden »syksyn», »sydän-
talven» ja »kevään», voimme talven 1933-34 kulussa todettavan 
merkitsevimmän poikkeuksen lyhyesti lausuttuna, sanoa, olevan siinä, 
että jäävuoden kulusta nyt 	keskipitkään eli normaa.liseen talveen 
verrattuna — puuttuivat kaikki sydäntalven vaiheita vastaavat 
jäätilanteet. Ja näin siitä huolimatta, että jäätymisen yleisvaihe 
joulukuun lopussa kaikkialla oli tavallista varhaise>npi. I.un jää- 
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talvi vielä loppui joko vain 11!, vii1d oa keskimääräistä varhaisemmin 
tai aivan normaaliaikaan, oli talvi lopuksi kuitenkin — vaikka sydän-
talvisian jäätilanteita ei ilmestynytkään — jäätymisen alkamisen ja 
jääai ]opullisen häviii,misen välilläi aikaan nähden •yleensä keskipitkä, 
pa.ikotellen jonkinverran pitempikin. 
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Kava 3. 	Jäätilanne 1933 XI 17. 

Että jäätaIven yleinen kulku alkutalven ja keskitalven kohdalta 
muodostuisi stillin piirtein ylläkuvatun nuikaiseksi, selviää jo ilman 
lämpötilan vastaavista kuukausikeskia.rvoista sekä näiden poihkeuk-
sista. keskimääristään (taulukot 1 ja 2). Suhteellisen pitkäksi taasen 
—jäätalven yleiseen kulkuun sanoin kuin ilmastollisen kevä.ä.n jään 
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häviäiniselle perin suotuisiin lämpöoloihin verrattuna — »venynyt» 
lopputalvi aiheutui, kuten tuonnempana huomaamme, ennen kaikkea 
keskitalven, osaksi myöskin kevään erikoisista tuulisuhteista. 

2. Ilman lämpötila, sää ja. mulet. Ilman lämpötilan kuukausi-
keskiarvot ja, näiden poikkeukset vastaavista keskimääristään sel -
viävät taulukoista 1 ja 2, jotka ovat laaditut Ilmatieteellisen Keskus-
la.i toksen kuukausikatsausten perusteella. 

Taulukon 2 lukuarvot osoittavat, että ilmastollisen talvikauden 
193 3-34 yleiset vaihtelut jo ilman lämpötilan kuukausikeskiarvojen 
poikkeuksissa normaahluvuista noudattavat samanlaista kulkua kuin 
jäätalven vaiheet: Keskimääräistä kylmempää alkutalvea (marras-
jonlukuuta, sareke XI—XII), jonka aikana jäätalven lähes ainoat 
aikaan nähden liian varhain ilmestyneet jäätilanteet syntyivät, seu-
rasi keskimääräistä huomattavasti lämpöisempi keskitalvi (tammi-
nia.aliskuu, saxeke I—III). Erikoisen »lämmin» oli tammikuu, jonka 
aikana jäätyminen yleensä oli pysähdyksissä tai taanttnassa. Helmi-
kiiui ja, maaliskuun alkupuoliskon aikana, jotka molemmat olivat 
tammikuuta kylmenlmät, alkoi jäätyminen jälleen kasvaa, mutta 
jään kasvu pysytteli kuitenkin koko aj an keskimääräistä vähäisent-
pänä. Loppiitalvi (huhti—toukokuu, saxeke IV—V) oli sekin keski-
määräistä lämpimämpi, mutta ilman lämpötilan positiivinen poikkeus 
oli tuntuvasti pienempi kuin keskitalven aikana. Jään taantuminen 
lopputalven aikana ei kuitenkaan suoriutunut, kuten jo va,remmin 
on mainittu, tavallista nopeammin niinkuin ilman lämpöluvuista ja 
jäätalven yleisestä kulusta päätellen olisi odottanut, vaan selvästi 
hidastuen. 

Ilman lämpötilan kuukausikeskiaivoja tarkastaessa huomaa 
lisäksi (Taulukko 1), että marraskuu länsirannikolla (55 Turku ja 
7 Oulu) 1) ja, kaakossa Laatokan seuduilla (110 Sortavala) oli kyl-
mempi kuin tammikuu; että joulukuu Perämeren pohjoisosia ( i 
0eina.) lukuunottaanatta oli talvik auden kylmin kuukausi; että tammi -
kuu m uua,lla. paitsi Suomenlahden pohjukassa (100 Viipuri) jäi keski-
taulven (I—III) lauhkeimmaksi kuukaudeksi. Alkutalven — marras-
joulukiuin aika muodostui näin (sareke XI—XII) koko talvikauden 
kylminmmiäksi, olipa Ahvenanmaan saaristossa (44 Maa,rianhaniina) 
keskitalven lämpötila positiivinenkin, +0. i°, siellä kun tällöin vain 
maaliskuun lämpötila (-0.s°) oli alle jäätymispisteen, joohckuun 
ollessa- —2.4°. Ja koko jäätalven — marras-toukokuun - aika jäi 
(sareke XI—V) positiiviseksi lounaassa (55 Turku ja 44 Ma,arian- 

1) Paikvmi»1»m edessä oleva 111än taakoittait puheena olevan paikan numeroa. hai alla 
kenvassa 1: sulkujen sisällå oleva luku tarkoittaa låliimtå olevaa mune:oitua paikkaa. 
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hamina) ja, etelässä 73 Helsinkiä myöten, samoin kuin suurimmaksi 
osaksi kai Selkämerenkin rannikolla, sillä vielä 16 Vaasan seuduilla 
koko ta•lvikausi oli perin lauha, vain 	0.20. 

• - 
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Kuva 4. JäåGi(anne 1933 XI 24. 

Yksityiskohtaisesti ilman lämpötilan vaihteluja tarkastaessa') 
selviää, että vuoden 1933 ensimmäinen huomattavampi s3,1(syinen 
lämmön aleneminen sattui l o k a. k u u n alkupuolelle, jolloin 7 
Oulussa jo 8 p:nä, Tampereella ja 110 Sortavalassa seuraavana päi- 

1) ILS[,ATIETEELLISEN IKESKUSLAITOKSEN k iiukausikatsaulsess3 jI116IIistuista 1) ä- 
v• i t. t. ii i s i s t ii ffimrli ltimpöinan Dceslciarvaoist;i on tåtå katsauksen osaa vartem foivte_tty 
7 Oulun, 16 Vaasan, Tampereenja 73 Helsingim sekin 110 Sortavalam arvoja. 
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ääää ilman 1änlllötila.n vllorokaIlsikeslkia.rvo oli -0 å. -2° ja ilman 
lninilniliamhötilab 73 Ilelsingissä, -1°, nnlna.11a -4 å, -6°. Seuraa•va 
mainittava syksyinen ilnia.nlä,mmön aleneminen sijoittalltni loka.kunll 
loppinal, jolloin lämpötila 26 ja, 27 p:nä- Perämeren rannikolla, aleni 
0. I 	-1 asteeseen. Kylnät päiviit sattuivat näinä, iln)anläaumön 
alenelnisenjaksoina joko Pohjois-Suomen ylitse tai Nordka.pin ohitse 
ju ri knikeneita, ilniaalpaineeu matalia seu aaa,issa, korkeiden harjan-
teissa, joissa länunöil säteily selkenevässä, ja tyventyvässti säässä oli 
]yllin sllri. 

I]1nan lilinpötila, pysytteli vielä, n) a r r a s k n u n ensi päivinä 
0-asteen ylä,pllolella., olutta. jo 6 p:nä, oli 7 Oulussa- ja seuraavana 
pä,iväniti 16 Vaasassa, Tampereella, ja, 73 Helsingissä seldi. 110 
Sortavalassa --1 å -2°. Kylmää, sä.äää riitti tällä, kertaa vielä pari 
päivää ja pakkanen oli kovimmillaan, yleensä, -3 å. -6°, 9 p:nä. 
_(-Ceti trzniä.n jälkeen sää päiväksi tai pariksi laulitui, mutta jo noin 
marrasklnnl 12 p:stä lukien innian lämpötila, yleensä, lyhyitä, mutta 
siitä lnlolimatta- vuoclena.ikaan nähden monasti hyvin lnerkittä.viä, 
jaksoja ]ulklnulotta,matta, pysytte]i kyhluän puolella, sumriunuaji osaii 
talvikautta eli noin huhtikuun a1klipnolelle a 1zeskiva,ipeille 1934, 
sillö, vasta, hu11tilumiul 15 p:n jälkeen illaan läimmpötila kaikkialla rauni-
kol]a lopullisesti vaihtui positiiviseksi. 

Taulicl,l,o I. Ilmaann- lölflpOIjlaTh kuakxvusi1ces/:ia.rvol IX 1933-V 1934 

IN A AI =AIII T 	11 111 	~ 	IV 	v I :::1ii I:-i 	 I -iii 1\\- NT_ 

7 	Oulu 	......... 9.( 3.3 -~.41 1 -7.,~ . 	-2. 	, 	8 	1 7 	-8.O -=1.G 	1.1 

	

-1.1 	8.9 -6.0I -5.1i 3.9 	2.£ 
1G 	Pausa ........ 10.0 4.4 -2.3,- 4.G -1.0 -2.G -2.4 	1.3, 10.1 3.4 -2.O 5.7 -0.2 
44 iyI 	uTi~umIammiva. 11.2 7.3 1.3 2.4 0.8 	0.1 0.6 	3.0, 	9.8 0.0 0.1 6.7 	1. 
nb 	Turku 	...... 11.41 G.0 1.3.1 : 	S)'.. 

4.7I 
-0.8 	2.1 1.4 	3.7 	11.3 -3.1 i -1.4 7.5 	0.G 

3 	EhD,inäi 	...... 11.6 6.2 -0.-. -1.1 	2.71 1.6 	3.4 	10.9- 2.f' -1.8 7.2 	0.5 
100 	V'iipwui 	........ 10.9 5.2 - -2.2 -7.2L 2.8, 	-5.1 2.4 	3.4 	11.7. 1.7~ -3.5 7.6. 	O.7 
110 	Sortavala 	..... 9.9, 3.6 . 3.0, S.6-2.7 7.81 4.2 	2.0 	9.8, -5.8 - -1.9 5.9 	2.1 

J'(( (lzcl/,o 	2. 	Ilmaan- lci.mIapötilan kzlnl a,vs7:1 est iam vojen IX 1.933-1 1934 
poi11 ezibsel. Va.slaa.vislcc Xeskini.9ämö- isi.slcl kuukcczrsiI eslka-m t oislcc (1386- 1930). 

P, ila;a Iti ti _Ni \lf I 	Il TII 	I\" 	\ S1I 11 llI \; 

i Oulu = 	1.'I. 1.2 -1.1 0.()i- -6.611 2.3 = 	1.9 	-0.9:-3.1 -0.0, i 3.6 -;-1.1 1.7 
10 	viiasa 	.... 	.. - 	08' 	! 0.4 1.S'-- 0.1 il. 	4.71. 2.0 	;-0.6 	36-10 :.3.0 21+20 
44 Maal'ianham ina. - 0.7- 1.5 -0.6' 1.5 '.-3.3 -L3.91- 1.0 ---1.6-;-2.6 -1.0 : 	2.9; 2.1+1.6 
55 	Turku 	........ 1.2 	' 0.8-1.9 1.8 -1 	4.2 --3.6i ---1.6 	-..1.1 --2.4 -1.8 3.2 . 	1.8 11.3 
73 	1fetsiu1ci 	......i 1.1I- -0.8 1.1 1.'I -4.3 +3.6 1.8 	1.2 	-2.9 1.2--3.2 -1.9 H 1.G 

100 	Viipuri 	....... - 0.9-.-0.9 1.k 1.6'r5.0 -3.2 ' 	2.4 	, 	1.5-;-2.9~- 1.0 3.7 . 	2.2 ; 	1.6 
110 	Sdrta\, la 	..... 0.S 1.1 1.4 2.0+6.3 2.0 -. 1. ! 	-0.9±2.0,--1.7 -! 3.2 1.1 1.3, 
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Raaniikkovesien lopullinen jäätynhinen syksylhi 1933 alkoi eclellä-
mainitun mai askntui ensimm äisei kylmän sää;ja]Kson aikana, ja, talvi-
kaaulen 1933-34 ensiiumäinen jäätilanne marraskuun 10 patä 
(kuva 2) osoittaa. jäätyrmisen laajuutta juuri näiden kylmien päivien 
sääjakson päättyessä. Sään määräsi laaja, syvää 6 p:nä Lofoteilta 
Suomen itäpuolelle siirtynyttä ilnianpa,ineen matalaa seura.nuratt kor-
kean uloke pohjois-etelän suuntaisine isobaareineeu ja N-tuulisine 
säineen; 9 p:nä korkean kiila ulottui lounaasta maaii i e yli, tintli 
heikkeni ja sää. kirkastui. 11 p:nä maahamme alkol nniodostua kor-
kean alue; se kehittyi verra.tta.in voimakkaalksi ja, määräsi sään 
maassanshne kuukauden koko toisen dekaadin aika.iia. Pakkanen oli 
17 ja 18 p:nä kovimmillaan: pä,iväl(eskiarvo oli —12 å 	16° ja minimi- 
[ämpötila, —16°  110 Sortavalassa, —18° 16 \7aasassa ja —20 7 
Ouhissa. Jäänkasvu oli näinä, päivinä varsinkin Perämeren alueella 
hyvin liuomattava (Jäätilanne 1933 XI 17, kuva 3). 19 p:nä maainme 
sijaitsi korkean ]noteisessa reuna-alueessa, ja 21 ja 22 p:nä oli pohjoi-
sessa laaja matalan alue, jonka vaikutuksesta sää lauhttu. Mutta jo 
seuraavana päivänä uusi korkean alue alkoi levittäytyä inaahamiue 
ja sen yhteydessä sattui marraskuun kolmas, kuukauden loppuun 
asettunut pa,kkasja,kso. Ilman lämpötila oli 25 p:nä alimmillaan, 
vaihdellen —8 å1, —12° välillä. Etelära.nnil(ollakin oli tämän pakkas-
jakson aikana varsin kylmää, sillä miniinilämpötila vailhteli —10 n. 
—17° välillä; edellinen arvo merkittiin 44 Maarianhaininassa, jäl-
kimmäinen 55 Turussa.. Pal kkasjal son vaikutus jään kasvuun 
selviää kuvasta 5: Jäätilanne 1933 XII 1. 

Ilman lämpötila pysytteli koko j o ii 1 n k u n n aj an vain miui-
tamia päiviä hiknnnottamatta kaikkia.11a, maassamme 0-asteen ala-
puolella. Kuukauden alkupuolella aina 10 pään sä.ä oli hyvin vaih-
televaa, samoin kuin lämpötilan muutokset. Sään määräsi koko 
maassa 1 ja 2 p:nä FeiiiioskanclÅaan asettunut korkea. Pakkanen oli 
kohtalainen, mutta, jo 4 p:nä oli koilliseen sijoittuneen syvän matalan 
va.il(utuksesta ka.ikkalla lauha, W iå NW tuulinen sää. 5-7 p:nä oli 
jälleen uuden, lännestä leviävän korkean vaikutuksesta NW å NE 
tuulien ohella kylmempää, mutta jo 8 p:nä suuntautui maamme yli 
ohimenevästi lauha ilniavirtaus. 9 p:nä oli maassamme kuitenkin 
jälleen kohtalainen pakkassää, joka kuitenkin jo setuaa.vana päivänä 
— Pohjois- Venäjälle asettuneen matalan vaikutuksesta — vaihtui 
lämpötilan jyrkästi noustessa. Lämpötilan nousun katkaisi kuitenkin 
11 p:nä alkanut joulukuun ensimmäinen 	tosin kaksiosainen, mutta 
silti yhtenäinen — pakkasja.kso. Sen aikana, erilaisten ilmapaineen 
mwodostuuiien, matalien ja korkeiden, v imoroupci'äis.n vaikuttaessa 
lämpötilan vaihtelut yhä edelleen olivat varsin suuret ja kovimmat 
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pakkaset, —11 å —13°, sattuivat 11, 12 ja 15 p:n i. Miililnilämpötil I.t, 
yleensä 15 ja. 16 p:nä:, olivat —16 a —19° lol maassa ja etelässä, 
- -22 å —23°  kaakossa: ja lännessä.. Sään n 1ä:rä:si molempina ensiksi 
ma:iiiittuina 	Feiinoskancliaan 1aa:jeneva korkean alue, viimeksi 
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Kuva U. •Jäätilauuo 1933 Xii 1. 

mainitiin ja 16 pat kova pakkanen taasen liittyi i1aa1iuue ylitse kul-
kevaan korkeaan. Jäänkaswu oli tällä: välin 1ulukauilen alkoptno1iskon 
perin wa:ihtelevasta, sää-stä hnoliinatta tasaisesti jatkunut. Ja kuu-
kauden keski aiheilla: Thott-ikin jo yhtenäinen kiintojää-n reunnsta. 
pitkin koko lii:nsivaauiiklcoa- ja eteli—ra—nnikolla-kin sen itapuoliskossa 
1. iintojä.ä peitti sinuriiiman osan ra-nuikon lälieisintä. saa-ristoa (Jää:- 

m 
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tilanne 1933 XII 15, kuva 7). 16 p:stä alkaen sää jälleen muutaiuiksi 
päiviksi SW t NW tuullenkautta huomattavasti lanhtni, olipa 18 
h:n1 monin paikoin useampia asteita lämmintä. Syvåt pohjoisatlanti-
laiset tai jäämerelliset matalat määräsiv~it näinä päivinä sään, nmtt<a 
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Kuva 6. 	J,t tilanne 1933 XII S. 

jo 20 p:nät 1E.i pötila jälleen heikon hortrean vaikutuksesta, alkoi aleta. 
Ra:nuikkoslueella. pakkanen oli 21 p:nä kovimmillaan vaihdellen 
—10 å, —14° välillä, mutta sää lauhtui knitei~kin jo senraa,va.ksi 
päiväksi ja, 23 p:nä lämpötila yleisesti oli 0-asteen yläpuolella. Näin 
va,ihteleva.ii sään aikana jään leveiiemisessä ei sanottavia, muutoksia. 
paitsi Perämeren holijoisosissa ja. Suomenlahden pohjukassa, sattu- 
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neita, tapahtunut (Jäätilanne 1933 XII 22, kuva 8), jäänpaksuus 
sensijaan kasvoi. Juuri mainittua — joulukuun järjestyksessä toista., 
tosin vain paripäiväistä (20 ja 21 p:n) — pakkasjaksoa seurasi sitten, 
kuten sanottu, 23 p:ksi lauha sää, mutta 24 ja. 25 p:nä lämpötila 
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Kuva 7. Jäätilanne 1933 XII 1.5. 

jälleen pohjoisesta maanmle haakkoispuolelle kulkeutunutta. syvää 
matalaa seuraavan korkean vaikutuksesta oli alenemassa, jolloin 
joulukuun kolmas, koko talvikauden ankarin pakkasjaltso kestävine, 
yleensä E puoleisine tuulineen alkoi. Pakkanen kovimmillaan olles-
saan, mikä yleensä sattui kuukauden viiinepäivinä., oli rannikko-
alueella: 73 Helsingissä, —12°, muualla —16 å —23°; minimilämpö- 

-12S7-31 	 3 
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tila oli 110 Sortavalassa 29 p:n t ja 7 Oulussa 30 p:nä —24°. Pakka-
n.en oli mulsten lähes koko ajan lova ja päättyi vasta. tammikuun 2 
p:nä, jolloin erään laajan, luoteisen matalaan reuna-alueen vaikutuk-
sesta• tuuli maassamme kaä.ntyi S å. SW puolelle ja sää alkoi lauhtua. 

Kova 8. Jäätilanne 1933 XII 22. 

Tämän jää,talven 1933-34 huomattavimman pahkasjakson vaikutus 
jään kasvuun selviää osaksi kuvasta 9 (Jäätilanne 1933 XII 29), 
osaksi kuvasta. 10 (Jäätilanne 1934 I 5); edellinen osoittaa tosin ti-
laalnetta ennen pakkasja.kson päättymistä, joten jää.tyminen ei silloin 
vielä ollut laajimmillaan, ja jälkimmäinen taasen tarkoittaa tilannetta, 
joka. sattui siksi myöhään pakkasjakson loppumisen jälkeen, että 
silloin 	jo heti veloden vaihteessa sattuneen 	sään perusteellisen 
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Muutoksen v£llj(ntnl(sesta, j ää nlottnvaisiius on lieie~]ii knia se 

todellisuudessa, heti pakka.sjalcson päätyttyäi, oli. 
Ilman 1 impötila, pysytteli sitten nmutaanaa päivää lukutnlotta- 

lneatta koko t a nl n1 i k u n n ajan lca.iklcia.11a, reannilckoa.hleella keski- 

7~ 	_- 	_ ~i I :l.t -- 

- 

huva. 9.. Jäätilanne 1933 XII 29. 

lnääräistä korkeanlpana, olipa vielä tammikuun 22-25 p:n välisenä 
aikana vuodena.ika,an nähden ajoittain harvinaisen lämmintä: ilman 
marsimilitmpötila vaihteli +3° (73 Helsinki) a, ; i - (16 Vaasa) välillii,. 
Tammikuinen jäiin leviälninen olikin tiiinäii taltia: joko perin vähäistä 
tai aivan pysähdyksissä, olipa, toisin paikoin selvä i jään taa:ntumis-
tal:in havaittavissa (Jäätilanteet- 1934 I 5. 12, 19 ja 26, kuvat 10-13). 
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Tämän lauhan tammikuun aikana tuuli 5-12 p:nä yleensä oli SNV, 
sitten S, ja SE, nauta 21 ja 22 p:nä NW ja 23-30 p:nä SW, W k Mk. 
Kuukauden alkupuolelta aina 20 p:n seuduille saakka vallinneitten-. 
osaksi kovien S\V tuulien kautta irrallinen merenjää alkoi, etenkin 
Suomenlahden itäosissa,, alitoutua kiintojään reunustaa vastaan, 
jolloin monin paikoin syntyi korkeita jääva.11eja; kuukauden vii -
meisen kolmanneksen «T-kornponentisten tulien kantta, jään alitoutn-
minen ja jääva.11ien syntyminen kävi ]nuomattavammaksi myöskin 
Perämeren rannikolla.. 

Tammikuun viimeisenä 'päivänä eräs läntinen, laaja korkean 
alue ulottui maahanune, ja lämpötila alkoi, tuulen kääntyessä, NN \T ja 
N puolelle, aleta. Vaikka tämä korkea jo h e l ni i k ii u n 1 p:nä 
kulki maamme yli, ehti näiden parin pakkaspäivän vaikutuksesta 
jään muodostu ninen jälleen alkaa (Jäätilaiie 1934 II 2, kuva 14). 
6 p:nä. levittäytyi maahamme erään kaakkoon kulkeutuneen minimin 
jälkeen korkean alue, jonka vaikutuksesta tuli kääntyi NV, pa.iko-
tellen N puolelle, ja. sään kylmetessä alkoi keskitalven, tammi—
maaliskuun, ensimmäinen pakkasjakso. 8 p:nä oli Pohjois-Skancli-
naviassa korkean keskus, seuraavana päivänä oli maassannne heikko 
korkean kiila ja molempien aikana, NWT ja NE trumlien ohella, kohtalai-
nen tai kova pakkanen. Jäänkasvu oli näinä päivinä kaikkialla varsin 
voimakasta (Jäätilanne 1934 II 9, kuva, 15). Erään korkean kiilan 
vaikutuksesta pak anen vielä jatkui — eniinmäkseen N puoleisten 
tuulten ohella — 13 p:ään, minkä jälkeen, tuulen erään luoteisen 
matalan vaikutuksesta käännyttyä SW puolelle, ilman lämpötila 
hyvin jyrkästi alkoi nousta. Pakkanen oli tämän pakka.sjakson aikana 
rannikkoalueella kovimmillaan ollessaan 	10 å - -19°  (minimilämpö- 
tilat —15 å —25°). Jäänkasvu oli kaikkialla huomattava vaikkakin 
ensimmäisessä, pakkasjakson päättymisen jälkeen piirretyssä jäätilan-
teessa (kuva 16: Jäätilanne 1934 II 16) jään ulkoreuna, jään- ahtoutu-
misen kautta 1IV puolelle käiintyneen tuulen vaikutuksesta, oli siir-
tynyt jonkinverran sisäänpäin. 13-18 p:n välisenä aikana moos-
samme jälleen vallitsi, syvien jäämerellisten matalien vaikutuksesta., 
vuodenaikaan nähden hyvin lämmin sää, jonka kestäessä ilman lämpö-
tila 17 p:°ä. saavutti ainutlaatuisen korkeita. arvoja: 7 Oulussa _L4°, 
16 Vaasassa +7°, 44 Maarianllaminassa +11°, 55 Turussa - 
73 Ilelsingissä -j-8°, 100 Viipurissa - 9° ja 110 Sortavalassa, +G°. 
Tuuli pysytteli yleensä WV puolella vaihdellen SW ja NAV välillä ja. 
irrallisen merenjään ahtoutuminen kiintojään reunustaa vastaan 
jatkui. 

Helmikuun 20 p:nä tuuli jälleen, maamme ylitse kulkeutuniitta 
syvää matalaa seuraavan korkean vaikutuksesta, kää.iityi N lnlolelle, 
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sää kirkastui ja kylmeni. Helmikuun toinen, lähinnä kuitenkin vain 
pohjoisessa ja, kaa.kossa lmoinattavampi pakkasjakso (110 Sorta- 
v-alassa mininnilä•mpötila 22 p:nä 	26) alkoi, päättyäliseen 25 p:nä. 
Keskellä pakkasjaksoa lämpötila, tuulen S\IV i S puolelle kääntyessä, 

1934   

4jTi 
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Kuva 10. J ntilanne 1934 I 5. 

jonkinverran nousi suoraan maamme yli kulkeutuneen matalan vai-
kutuksesta, smitta matalaa seuranneessa korkean harjanteessa lä.mpö-
tila, jälleen aleni tuulen enemmän N puolelle kääntyessä. Jo pakkas-
jakson alkupuoliskon aikana Perämeren jäät noin (9) Nahkia.isen 
seuduilta pohjoiseen jäätyivät kauttaaltaan yhteen (Jäätilanne 1934 
II 23, kuva 17), pysyäkseen sellaisina talven loppuun saakka. —Vain 
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kahden (helmik. 26. ja 27.) päivän lievän pakkasen tai suojaisen sään 
katkaisemana alkoi kutilkanden viiiuepä.ivänä erään vahvan, pohjois-
venälä.isen korkean reuna-alue levitä maahamme, sää SE å E tuulten 
ohella kirkastua ja ilman lämpötila aleta. Nain keskitalven kolmas 
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Kuva 11. Jäätilanne 1934 I 1.2. 

pakkasjakso alkoi, liittyen juuri mainittuun ihnapaineen korkeaan, 
joka hitaasti, maamme itäpuolitse kulkien, painui Etelä-\%enäjälle. 

Lämpötila alkoi kuiterthin jo m a a 1 i s k it u n 3 p:nä, maa -
tamme lähestyvän laajan atlantilaisen matalan reuna-alueen vaiku-
tuksesta, S tuulien ohella, kohota ja lämpötila oli jo 5 p:nä lähellä 
0-astetta. Jäätilanteen muutokset tämän keskitalven kolmannen 
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pakkasjakson aikana selviävät kuvasta 18 (Jäätilanne 1934 III 2), 
osaksi myöskin kuvasta. 19 (Jäätilaauie 1934 III 9), vaikka, viime-
mainittu tarkoittaa tilannetta pakkasjakson päättymisen jälkeen. 

Leuto sää vallitsi yleensä 5—S p:nä maassamme, mutta. jo 9 p:nä 
sää jälleen — aluksi toisarvoisten korkean alueen muodostumien 
vaikutuksesta —kävi kylmenunäksi, ja keskitalven neljäs ja samalla, 
koko talvikauden viimeinen yleisempi pal~kasjakso alkoi. Aluksi 
tuuli oli N puolella, mutta kääntyi sitten yleisesti E a. SE puoleiseksi. 
Rannikkoalueella pakkanen oli kovimmillaan ollessaan yleensä 	9 

11°, pohjoisessa ja kaakossa kuitenkin —19°; nlinimuilänlpötila 
oli Ahvena,nmaa•lla —S°, multen —13 å —22°, mutta kaakossa (110 
Sortavalassa) ja pohjoisessa, (7 Oulussa) —25 å —26°. Laajallntinen 
matala- alkoi kuitenkin jo 15 p:nä reunamuoclostumansa kautta vai-
kuttaa maassamme, aluksi Etelä-Suomessa, sitten Keski- ja Pohjois-
Suomessa,, ja päätti 16 p:n kuluessa pakkasjalzson. Sitä ennen hat-
keamna-tton kiintojään silta kuitenkin ehti syntyä — ajassa noin viikkoa 
vaille 2 kuukautta, myöhästyneenä — Saaristomeren poikki Ahvenan-
maalle (Jäätilanne 1934 III 16, kuva 20). 

Vaikka sää. jo maaliskuun 17 p:nä, samoin kuin seuraavina päi-
vinä, etupäässä idässä sijainneen ilmnanpaiaeen korkean tai sen tois-
arvoisten ulokkeiden vaikutuksesta pysyi leutona ja ilman lämpö-
tilan päiväkeskiarvot vaihtelivat 0 å +2° välillä, jäätymisen saavutti_ 
yleisesti vasta näihin aikoihin (Jäätilanteet 1934 III 16 ja 23, kuvat 
20 ja 21) suurimman laajuutensa., ja jäävolyymi lienee sekin silloin. 
ollut suurimmillaan, sillä vasta maaliskuun loppupuolella, kiintojään 
palzsuus yleisesti alkoi pienentyä. 

Sään maaliskuun viime viikon. aikana — vuoroin vahvan itä-
eurooppalaisen korkean, vuoroin laajan keski- tai eteläeurooppalaisen 
matalan reiuiamuodostumien tai osaminiinien vaikutuksesta -- yhä, 
edelleen aivan yleensä lämpimän puolella pysyessä ja tuulen ollessa 
SE, E å NE, jään häviäminen alkoi käydä varsin huomattavaksi 
sekä Selkämeren rannikolla, Saaristomerellä että. Suomenlahdella. 
Niinpä m. m. kiintojään silta Ahvenanmaalle oli Teilin kohdalta maa-
lisk. 30 p:ään mennessä (Jäätilanne kuva 22) hävinnyt, ajassa runsaasti 
?/., kuukautta keskimääräistä varhaiseminin, minkä lisäksi kiintojää 
muutenkin Saaa:istomeren alueella oli suurelta osaltaan sulanuut, 
j.n.e. 

H u h t i k u u n ensi päivinä sää pohjoisessa — jäämerellisen 
alatalan vaikutuksesta — kylmeni, muualla oli sensijaan vielä päivin 
lämmintä, mutta öisin pakkasasteita. 4 ja 5 p:nä sään määräsi jää-
merellisen matalan ohella maamme S ä SE puolelle sijoittunut korkea, 
mutta 6 p:nä osamaksimi allkoi muodostua maa.hanime, Sen vaiku- 
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tnksesta alkoi Perämeren raniikolla jäätalven viimeinen k,yiin5 siiä-
jakso, joka, 10 ja I1 p:nä tuntui yli koko maan. Kylmä sää, joka 
yleensä näytti liittyneen toisarvoisiin korkean ilmanpaineen nino-
clostuiniin, päättyi olijoisessa 13 p:nä. A1inunni]1aa.n ollessaan lämhö- 

I.I9- • 

`Wåä. 
•/o / 

- 

/ / f:.; 

// r 

Kuva, 12. JS9,tilanne 193-1 t 19. 

tila, yleisesti oli —3 å —1°, pohjoisessa 	i ä, —90; nminimilämpötila. 
oli lounaa.ssa -'i', muualla —9 å 	11°, mutta pohjoisessa —19°. 
Perämeren alueella jäänpaksuus tämän kylmän sääja.kson aikana. 
pa,ikotellen vielä kasvoi ja. jää lujittui, ja vasta huhtikuini 15 p:n 
jälkeen, luun ilman lämpötila• lopullisesti kävi positiiviseksi pohjoi-
sessakin, jään paksuus vihdoin sielläkin .kaikkialla aikoi pienetä. 
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IIsityksen jäii.n keskimii,tir list i huomatittavasti hitaammasta, ltä:vki-
misestii huhtikuun ka,h.den ensi viikon aikana, saa. kuvista. 23 ja, 24 
(Jää,tilaaiteet 1934 IV 6 ja 13). — Huhtikuun loppupuoliskon aikana 
sää,, perin erilaisten ilmaii-pa,ineiiiuoc.lostumien vaihtelevista va,i-
kutuksista, huolimatta,, pysyi 1(esl(iniääräistäi tuntuvasti lä.inpi- 

1 - 	=Q 	1934 ;a 
1.25. 

//fl'.``! ".'. 	 ... -..]" 
 

1/;::;••.r'r~y 't 	~~;;I>. rl.:"~I'.i~ 	̀  	 a,,.., :.... ~~o~ yuv~--n ;f ~ni~47r.'7 ~:~...., ,,,. ~ i. 	r.,•;!_,.. 	., . 	 ,ä'7i 	i a— S" ` 

Kuva. 13. ,] ibila1uI3e 1934 I 26. 

nizi,nlpänii, tuuli suu nialtaan vaihtelevana., enimmäkseen kuitenkin 
S ja, SIV puolelta,: ja, jään sulaminen sujuu huomattavasti nopeammin 
luin kuukauden alkupuoliskon aikana• (Jäätilanne 1934 IV 20 ja-
2 7. kuvat 25 ja. 26). 

Huhtikuun 28 p:nä, vahva korkeaan alue o]i maassamme. Sää 
selhem sen vaikutuksesta, ja. ilman lämpö alkoi entisestään vielä 

4 
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hnoma.ttavasti nousta. T o 1.1 k o k 1.1 1.1 ii all(u1Jli-olella,  maamme >>l i. 
edelleen lkuului korkean alueeseen ja ilman l.ampötila kohosi 5 p:SKt 
alkaen harvinaisen korl(eihin arvoihin; siten havaittiin 5-9 p:n 
välillä suurimmassa- osassa mna.ata +24 å -2S'. Tällä välin j44 oli 

_ 	_ 3 	å / "'  -- TI 

	

_

- 1934 	 iiE  
° 	 3 	TF2. 	// t. 

. 
	

=s. 

•% • s 	 il 	_ - 	 - - -  

Duva 14. Jiiritilannc 1934 II- 2. 

tyystin hävi3nlyt (Jäätilanne 1934 V 4, kuva 27) Selkälneren ranni-
kolta ja Suonlenlandellakin oli irra.l]ista jäätä enää vain idässä VViipu-
--rinlmbden ulkopuolella. Perämeren alueella kiintojään reluiusta sen 
sijaan — tosin jo aivan yleisesti raiui-attoniana — ulott11i, Vaasan 
saariston pohjoisosista alkaen, pitkin koko rannikkoa ja. 11 Himangan 
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seuduilta pohjoiseen reunustaafi alko-osa, oli ytiteenjäätynyttä nJerel-
listä alitojäätä, joka lisäksi täytti Perämeren pohjuka.n. I~ in touko-
kuun ensi kolmanneksen harvinaisen lämmin ja. VV-tuulinen sää 
päättyi, tämä yhteenjäätynyt merellinen ahtojää oli enää vain 
vähäisiltä osiltaan rikkoutunia,tta ja talvisessa levossaan (Jäätilanne 
1934 \T 11, kuva 28). 

Perämeren pohjoisosissa merenjäät joutuivat ajelehtimaan vasta 
18 p:nä, sitten kun tuuli, Pohjamuereltä Lofoteille lnulkeutnneen 
nmatalan va,ikutnksesta, oli kääntynyt E puolelle (Jäätilanne 1934 
V 18, kuva, 29). Ja kun tuuli 23 p:nä, maamme ylitse kulkeutuneen 
syvält matalan jälkeen kääntyi N puolelle, Perämeren viimeiset jäät 
vihdoinkin alkoivat kulkeutua• noin eteläänpäin (Jäätilanne 1934 V 
25, luva 29) samalla suureksi osaksi siilaen. 29 ja 30 p:nä tuuli oli 
kuitenkin SVV ja jäät painuivat jälleen rannikkoa vastaan. Kuukauden 
vviimeisenä päivänä tuuli kääntyi N\'V ja seuraavana päivänä, lz e s ä-
1i r u n 1 p:nä, N puolelle. Jäät alkoivat jälleen ajautua, etelään 
päin (Jäätilanne 1934 VI 1, kuva 29). Istui tuuli kesäkuun ensi vii-
hon pysytteli N a NE suuntaisena, jäiden kulkeutuminen jatkui 
ja. 8 p:nä (Jäätilanne luva 29) oli enää vain siellä täällä ulkomevellä 
0 Raahen ja 10 Ulkolua,llan välillä jäätä havaittavissa. Seuraava,ksi 
päiväksi olivat vihdoin nämätkin talven 1933-34 vähäiset, viimeiset 
jäät hävinneet. 

3. Meren liimpötilia. Ilmastollisen talven 1933-34 poikkeuk-
sellinen kulku kuvastuu selvästi myöskin meren vesirungon lämpö-
tilaii muutoksista.. Ja näitäi, selvittäessä voi todeta, että ulkomeren 
jäfihtyminen oli perin hidasta ja että. — itse asiassa —ulkomeren 
yleisempää jäätymistä eli norinaalisen jäätalven sydäntalvisia, va,i-
heita vastaavien tilanteiden ilmestymistä ei lopuksi, meren vesi-
rungon joko pnntteellisen tai perin myöhäiseksi käyneen jäälitymisen 
takia, ollut odotettavissaka,aas. 

Seuratessamme tässä lämpötilan alenemoista meren vesirluigon 
13eitekerroksessa — jossa kesäinen lämnpiäminen ja talvinen jäähty-
minen varsinaisesti tapahtuu — edellytämme sen paksuudelzsi 50 
metriä. Tarkastuksen avloitamme marraskuun keskivaiheilta, eli 
siitä. ija.nkohda.sta•, josta matalien rannilkovesien lopullinen ylei-
sempi jäätyminen alkoi. Samoihin aikoihin peitekerros, seuraavassa 
taulukossa mainittujen roeritieteellisten asemien havaintojen mukaan, 
suurin piirtein kävi tasalämpimäd si. Tämän taharhduttua tuulien 
ja merenvirtausten kautta mahdollisesti sattuvat meren kerrostumi-
sen sekä muutokset että kallistumisen vaihtelut eivät enää aiheuta 
meren vesiu•ungon lämpötilan jyrkkiä muutoksia ja sen kautta. 
näennäisesti, vesimassojen odotta,ma.tonta.; joko länipiämistä tai 
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j~i,ähtymistä. Taulukossa 3 a ja b enure lisäksi käytä syvyyslämpötila-
arvoja sell aisinaan, vaan niistä Iaskettuja, merenlginnasta lukien 
vuoronperään 10, (20), 30 ja 50 metriä paIsTU vesikeuoksers keski-
lämpötila-lukuja, siten yhä edelleen tasoittaaksemme eri syvyyksissä 
vielä esiintyviä hiinpötilan vähäisiä vaihteluja,. Klin meren syvyys 
eräiden havaintoasemien kohdalla on pienempi kuin peitekeri-oksen 
edellytetty paksuus, voimme meren vesirungon lämpötilan muutoksia 
yleisesti seurata vain kunkin aseman syvyyden rajoissa. Taulukon 
3 a ja, b hllruarvot i) samoin kuin niiden aviilla piirretyistä häyiistä 
johdetut, eivät täplän takia, kaikki joka, kohdassa, ole aivan sama-
merkityksellisiä ja, sellaisina suorastaan toisiinsa verrattavia tai toi-
siaan vastaavia - ne eivät yleisesti ole sitä lisäksi havaintoasemien 
erilaisen sijoituksen takia joko aivan raavvkollisina tai - sa,a.rel-
lisinakin - liiaksi meren altaiden reunoilla olevina. Nyt kyseessä 
olevaan tehtävään: osoittaa, eniten perin vaihteleva illnastollinen 
talvi 1 93 3-34 kuvastuu met en vesirungon lämpötilojen nlnutok-
sissa, voimme kuitenkin näitä lukuja, sellaisinaan käyttää. 

Taulukko 3 a. pa b. Jieren vesiru-ngon pinnalta lu1•ienn, vuoromperci(i-n 10. 
(20) ; 30 Sca 50 an pa-kszan Tero/sen k:eshia.avoiset, lcimpötilat noinn XI 15 
1933-nai-n V 1'5 1934 10 LJi/okecllav, 19 Valccssacx en, 20 ZNorrsköri-a., 
31 Säp-i,n, (44) Lciçjslcärin, 50 Jv.ng f rv.skärin, 51 Utön., 63 Rgrssa.-•ön ja 91 
Sonaeri-n 'm.e~iI-ieteellisi•ll asemilla, toimitetuista, -inittazrTesrsta lctsetbrr-i-act. 

Taululcico 3 a. 
:i0 U1kokalla. 

t ~ 	,' 

XI 
1- 3 .S1I - I II 	

-_ 	-
1  lit IV 

 - 	-1 1 - 
m .. 

_- . 

0-10 	1 	- :1.il3.o 	--1 --1 	- 	-1 	 1.o 
19 Zrtiuisslaret. f°: 

m 	11, 	221 	1 	
-I 

3 	11 	24 	1 7 	16 	21 	1 	1 	13 	21 	1 	1 	14 	31 	1 1 	1 

0-10 	3.s[0.s1.20.o --0.2' 	0.l 	0.:1-0.2; 	O.ol -0.1 -0.2 	-0.2 	0.0 	O:t 	0.7  
20 Moriska , f ': 

m 1223l 1 ,15 	 2G 112 j 	1.1 

0-10 	 4.o 2.s 2.o17 - 	1.s 	 - 	- 	0..~; 	0.s 	l.' 
0-20 	4.2 2.s 2.s1.s 	- 	- 	l.s 	- : 	- 	- 	- 	0.o 	Os. 	- .. - 

11, 0-30 	-o 2.s 2.s,2.o - 	- 	l.s 	• 	. 	- 	- 	- 	-~ 	0.o 	0.s 	- - 	3.2 
31 S3.Uni. [°: 

to 	11112)1 	1 	: 	211 	- 	: 	- i 	- 	- 	- I 	- 	- 	26 1 	2 	12 	2s 	1 	1 	1.2 

0-10 
0-20 

6.24.-1 
0.1 4.4 

4.1~ 	- ~0.0 
4.0 -~0.-1~ 

- 
- 	-~ 

- 
---  

0.o 
0.3 

0.-i 	0.7 	2.o 
0.:, 	0.7- 	2.s~3.-• 

-t 	- 	0.,, 
r.4 

1) 'Tässä. lcivtetvt arvot ova pial~koiu ilutestyvästä, ui eritieteclliset havainnot Vf ! 
1933 -V 31 1931 CI:äsittävåstä 1[ereiittt0zimiislaito3sai 1tillcaisusta. 
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Taulukko 3 b. 

(44) Lägski i, t°: 

XI 	_XII 	I 	 II 	 III 	 IV 	 v 
Kerros      

In 	111 23 2 11 21 	1 	- 	21 	14 	21 	5 	11 1 23 	2 	• 	21 	1 114 

0- 10 7.s 5.r 5.o 4. 3. 	2.9 1 	2.s 	- 	1.,1, 	0.9 	1.1! 	1.0 	1.0 	1.1 	- 	2.1 3.1 6.0 

0 -30 7.s 5.,1 5.2 4.2 3.7 	2.9i 	2.8 	1.o 	1.0 	1.1 	1.1 	1.0 	1.1 	• 	1.7 2.6 5.3 

0- •:,0 7.s 5.7 5.s~4.1,3.s 	2.9 	2.9 	- 	1.3 	1.1 	1.1~ 	1.1 	1.0 	1.1 	1.6(2.3 4.3 

50 Juligfrusk0.r, t°: 

M 	I12,20l 2i2 211 - 	11 	22 13 	i • 	715 1 21 12 I 11 	21 	iii 

0-1 0 
16.,s15.9~4.0~1,811.0
6.sl5.s4.0 1.u1.o 	- 	1.o1 	O.sl O.o 	-

1-0.2~-0.2m-
0.2-0.2 --0.21 0.1 	0.3 	1.4 2.4 4.1 

0 	30 	 ' 	• 	1.0, 	0.6 	0.0 	-0.2 	0.11 	0.2 	1.2 2.o 3.9 

51 Utö, t°: 

n 118 1 27 1 	2 	! 11 I 	1 	- 29 	I 	3 	15 	• 	21  - 9 	I 2S  - 11 : 21 I 	1 	14 

0-10 5.3 5.-i 5.o 3.2! 2.2 1.8 1.0 0.c 	0.6 - 0.1 0.o - 0.-1 1.5 3.1 4.1 
0 	30 5.9 5.i 5.0 3.0 ä 

J 
 2.1 	- 1.8 1.2 0.si 	0.s - 	0.3 0.0 0.2 1.3 2.9 4.0 

0 	50 5.9 5.5 5.o 4.o~  2.-1 	- 2.1 1.. 1.1 	1.o - 	0.41 0.0 - 	0.1 1.22.4 4.o 

63 Russarö, t°: 

m 1 12 	211 	1 	11 	211 3 	i 	11 	21 I 	1 	14 	21 	I 	3 	1 	21 I 	1 	11 	21 	112 

0- 10 
- 0-30 

6.3 	1.1 
6.s 11 

3.s 2.s 2.o1 
3.s3.o,2.3 

	

0.1 	0.2 	O.sl 

	

0.1 	0.3 	0.s 
0.51 	0.2 --0.2 
O.o - 	0.2' 	0.1 

I 
- • 	0.2 	-0.2 

	

-0.2 	-0.2 
0.0 - 0.1 

-0.1 	-0.1 
1.2 
1.2 

2.5 
2.2 

4.S 
4.,1 

92 Solneri, t°: 

„i 	12(2! 1 	13 	211 1 	11. 	21 1 	1 	13 	22 1 	1 	• 	11 	1 	21 1 	1 	1 	11 	1 	21 1 	1 	. II 

0- l0 6.1 4.7 3.o 1.6,1.01 

	

-0.2 	-0.2 	-0.2 

	

-0.1 	0.0 	0.2 
-0.a --0.2-0.2 
--0.2 	-0.2 -0.2 

-0.2 	0.2 	0.o 0.01 	0.o 	0.o 1.1 1 3..; 
0 	30 I6.: 	5.o 3..i 1.7 1.2 -0.21 	-0.2 	0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.s 2.i 
0- 	:r0 12.1 	1.G 0.0 	0.1 	0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2! 	0.2; 	0.2 --0.1 	0.1 - 0.1 0.e, 1.:i 

Peitekeri-ol(sen lämpötila, - koko ja puoliasteisiin pyöristettyinä 
- oli (Taulukko 3 a, ja b) m a, r r a s k n u n keskivaiheilla pienim-
3nillään 3° 1i lerenl~lu•kun matalalla kylnnyksellä 19 Valassaarten luona, 
3 å ~° 11lfei-enl(ur1(nn eteläsunlla 20 Norrskärin luona, 5° Perämeren 
U]apalla 10 Ulkolca.11an sendiiilla,, 5 1, aivan Selkämeren rannikolla 
31 Säpin luona, 5 1/2 a 6 lj:,° Saac•istonlerellä ja Suonienlahclella,. 
mutta 7° Ahvenanmeren eteläsuulla (44) Lågskärin luona. Pakkassäät 
ma,rra-skului loppupuoliskon aikana kuluttivat huolnatGava,sti Treren 
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lä.nipövarastoa, sillä näinä kahtena viilkl~ona, peitekerrolcsen läinpötila 
yleisesti aleni 1 1/.) ä 2 : ;°. Peitekerroksen lämpötila oli niirnittäinn 
1 0 U 1 Zl k u u n 1 h:n seuduilla 19 Ya1assaaiten luona vain l", 2 ) 

- _ -- :fia d 	~~s 	 - 	 _-- 

— 	 _tT:i 

8,ä4
1 	-- 

51 ,.XI , ! 	_=- 	. 	= 

	

/4---- 
	 . -- 

	

_1r! 	— 	-:--::: 	fl 

/ 	 ä.3 k' - : 	__— yy 	5 ..,,. :.1:--L-1 L.. 	iia°~5.J'?:.°"p i`CLqp~ n O C~ 
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IIuva 15. Jäätilanne 1934 II 9. 

No1:r:skärin. luona 2-3°, 10 Ulkoka.11an 1non2 3°, Suomenlahden 
itäosassa (92 Someri) 3-4°, muualla, Suomenlahdella saanoin kuin 
Saaristomerellä ja 31 Säpin luona Selkä.nieren rannikolla 4-5`. 
mutta: (44) Lågskäriii luona 5-5 ? ;° 

Joiiluknluz, talvi kauden kylriffin iiiÉtn kuukauclen a.ilkana meren 
edelleen jäähtyrninen oli hyvin liuoma•tta.va: Ainaldin peitelkeri,oksen 
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rainnihonlä]isisin ylin, 20 30 n.etriii paksu osa jä lityi lähes l.aii -
kialla 3 å, 4°, ja koko peitekerros lisäksi ainalein Suomenlaliden itä- 
puoliskossa ja Saa,ristonierellä sekä 	todenniiköisesti - suureksi 
osaksi Perämerellä lähes samaa verran. Kauimpana. lounaassa, 51 
Ltön ja. (44) I gskärin seuchlilla koko peitekerroksen jäähtyminen_ oli 
2 å 2 -;° snutta its.erenkiu:ktui etelästmlla, 10 Norisi isin Mona, vain 
1i å 1°. Viimeniainittu meren vähäinen jäähtyniinen lienee kuitenkin, 
ainakin osaksi, ollut näennäistä — todellisuudessa, kai lämpötilan ale- 
neiuinen Selkil merenkin piirissä oli yleisesti suurempi 	0 Norrsl:ärin 
aseman Mona,, asema kun sijaitsee syvän, merellisen laajan Selkä-
meren partaalla, meren vesijoukot voivat sopivilla mulilla jatkuvasti 
aaihtua. Tällöin paikallinen jäähtyminen voi peittyä aseman seu-
duilla, tapalitnvaan, uusintuvien vesimassojeii hitaa.iun]iii suoriutuvawn 
jäähtymiseen. 	llei,eu1äii inön jonlnkninen kuJutns oli siiiiä määrässä 
jä.ähclyttän),t meriämme, että rannikon läheisen peit.ekeri-oksen yliin-
män osan lämpötila v u o cl e n v a i h t e e s s a jo pitkin koko 
raauiilkkoa, oli saavutti-nut suolaisen sulaveden 0-asteen, ja koko 
peitekerros oli ainakin Suomen]aliden itäosassa samoin kuin varmaan 
Perämeren polijoispuoliskossa kauttaaltaan jo 0°. Sensijaan peite-
kerros oli Suomenlahden länsiosissa viela n. l.,', Saaristomeren 
Nilulillä. 1° ja Polijols-Itämeren partaalla., 51 Utön ja (44) Lzgskärin 
luona, 2 ä 3°. 

Perin lavhan t a ni m i k e ii n a,ika.na, meren Ni.mpövarastoii 
kul utus oli vähäistä. Missä peitekerroksen lämpötila vielä ta.iurni-
kulun alussa oli ollut yli 0°, kuten Suomeulahclen länsipuoliskossa ja 
suupuolella, Saaristomeren keski- ja eteläosissa, Itämeren partaalla 
sekä. Seikäineien piirissä 20 Nouskäiiri luona, siellä tammikuinen 
länunön aleneminen oli yleisesti vain 0 å ? z , Saaristomerellä kui-
tenkin 1°. Tämän kautta peitekesroksen länspötila ii e I in i k u u. n 
alussa Saaristomeren suurilla, sehllä,liin oli suolaisen sulaveden 0-
asteessa samoin kuin — mikäli havainnoista voi päätellä — Suomen-
lahclella.kin sen keskiosia, myöten. 

PvI a a] i s k u u n alussa peitekerroksen lämpötila, oli kauimpana. 
lounaassa Pohjois-ltäineren rajoilla yhä vielä 	å 1° ja pohjoisessa, 
20 Norrskärin luona 0 i 7„°, mutta muuten 0°. MIaalis-h u h t i k 11 u ii. 
vaihteessa keskitalven lopussa ja lopputalven alussa peite-
kerrolisen lämpötila oli yhä kauimpana lounaassa, (44) Lågskärin 
luona, 1°; länsirannikolla seilsijaan Saaristozvere» seucåeilta pohjoiseen 
aina 19 Valassaarten korkeudella saakka peitekerroksea ylipuissä• 
osissa, jo oli a,]kiikeväistä, lämpenemistä havaittavissa. Ja kuukautta 
myöheminiil, t o u k o k u i1 n 1 p:nä, peitekerroksen ylin osa, oli 
Perämeren keskiosassa, ~!,°, koko peitekerros Suomenlahdella 1. 
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2 1,  muualla 2-3°, mutta 31 Säpin luona 4. Ja 2 viikkoa inyö-
hemmin, toukokuun 15 p:n seuchiilla, meren ylimmän osan lämpiä-
minen jo oli varsin timtuva: Peitekerroksen ylin osa oli tosin Perä-
meren keskiosissa vain I ?!,°, mutta. muualla 4—G 

/ 	...stir.   - -:
- 	

- 

I Liva. 16. Jää,tila.nne 1934 II 16. 

l'erieuinie jäähtymisen keskimääräistä kulkua ei tosin vielä 
ole lopullisesti selvitetty, mutta. kirjoittajan vuosien kuluessa suo-
rittamista, meren lämhövaraston syksyisen kulutuksen likimääräisistä, 
arvioimisista päättäen lämmön luovutus, ylempänä mainittujen 
lukuaa•vojen perusteella, suoriutui seuraavasti: 
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Mi a r i• a. s k u u n keskivaiheilla peitekerros tuntui yleisesti 
olleen 	å 1 1!,°, kauvimpana lounaassa, (44) Lågskärin seuduilla, 
kuitenkin 2 ?z it 3° keskimääräistä lämpimämpi. J o u l u k u u n 
alussa peitekerroksen positiivinen poikkeus yleisesti oli enää vain 
14°, paikotellen kuitenkin 1 å. 2°, joten jäähtyminen marraskuun 
loppupuoliskon pakkasten a.ika.na yleisesti oli ollut keskimääräistä 
suurempi — Suomenlahden suulla (63 Russa.rö ja 51 Utö) se kuitenkin, 
poikkeuksellisesti, näytti olleen keskimääräistä pienempi. Joulu-
kuinen lämmön kulutus oli kaikesta päättäen taasen varsin huomat-
tava, sillä meren lämpötilan aleneminen näyttää yleisesti olleen 
keskimääräistä ¼ å 1 1:z suurempi. Peitekerroksen lämpötila tuntui 
nimittäin t a m in i h u u n alussa olleen keskimääräistä 1 å 1 1:7` 
pienempi tai noin normaali Suomenlahdella ja Selkämeren ranni-
kolla, keskimääräistä 14° suurempi Sa.a.ristomerellä, mutta 1 å 1 1.>-
suurempi vain (44) Lågskärin ja 20 Norrskärin seuduilla. Tamnmi-
kuinen veden jäähtyminen oli sensijaan — missä meri vielä, oli jäätön 
—perin vähäistä, olipa lämpötilan aleneminen Suomenlahden alueella 
ja Pohjois-Itämeren pa.rtaaIla (51 Utön ja (44) Lågskärin seuduilla) 
varmaan 7 2 	1° keskimääräistä pienempi. H e l m i k u u n alussa. 
peitekerros tämän takia, yleisesti näytti olleen lähes norinaaliläinmin 
(poikkeus —~; å. 0°), mutta kauviinpana lounaassa, 51 Utön ja (44 
Lågskärin luona, ja. pohjoisessa, 20 INTorrskärin seuduilla., 1 5. 1 1,',° 
lämpimämpi. hlelmikuun aikana lämmön kulutus 	mikäli siitä nyt 
yleensä enää voidaan alkutalvisessa mielessä puhua. — oli Suomen-
landen suulla noin norinaalinen, Itämeren partaalla ¼° ja 20 Norr -
skärin luona % a 1 1/z keskimääräistä suurempi. M a a l i s k u u n 
alussa peitekerroksen lämpötila yleisesti oli normaa.linen, 0' , vain 
kauvimpana lounaassa 'A å 1° lämpimämpi. Maaliskuun loppu-
puolellai peitekerroksen lämpötila. ehti vielä 51 Utön seuduilla aleta 
sydäntalviseen 0-asteeseen, mutta (44) Lågskärin luona lämpötila. 
oli alimmillaankin ollessaan vielä. +10, joten positiivinen poikkeus 
siellä oli lähes 1°. Näin siis normaalisen jäätalven sydäntalvisia 
vaiheita vastaavien tilanteiden ilmestyminen peitekerroksen joko 
puutteellisen ((44) Lågskär) tai perin myöliäiseksi siirtyneen jäähty-
misen kautta (51 Utö) kävi mahdottomaksi, sillä maalis-huhtikuun 
vaihteessa on jo keskipitkänkin normnaalisen jäätalven kulussa keväi-
nen taa.ntuminen selvästi havaittavissa. 

Lopputalven tässä huhtikuun sekä toiikokuun 
alkupuoliskon — a.ikana peitekerroksen ylimpien osien samoin kuin 
osaksi koko peitekerroksenlein läinpiäminen tapahtui kauvimpana 
lounaassa ((44) Lågskärin luona.), Saaristomerellä ja lännessä Selkä.-
meren rannikolla Vaasan saaristoa myöten kaikesta päättäen keski- 
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iuitärä.isti HOpeamfl ifl . I\Yiinpä hohti-toulcokuiui vaihteessa maini-
tuilla, alueilla meren lämpötila kaikkialla oli lkeslkiinää.räistä kov-
kea,inpi: yleens i 1 å 1 14°, mutta, (44) Lågskärin luona 1 1 / il, 2°. Ja 
pari viikkoa, rn,,öhenunin, toulcokuitii 15 p:n. seuduilla, 1 1A a. 3°. Sato- 
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Kuva 17. Jiiiitilarenc. 	1934 II 	23. 

i.en1abclella , etenkin sen keski- ja itäosissa,, sa.moiu kuin Pei'ämel.ellii, 
vastaava, ii]npit1nine1i sensijaaan nä,yttä i tapalltauleen huomattavasti 
Iiita.a.i linin. INiinpä. toukokuun. 1 p:nä lä,inpötilan nousu Suom en-
anden itäpuolislzossa. tuntui. vielä, olleen_ 1 å. 1 ¼° keskiiiiä,ä,Täistit 
pienempi, Perä•niere11i melkein norivaa.linen. Ja pari viikkoa myö-
hemnlin, jolloin Periianerelläkiis 10 Ulkonalian luona lämpötila 
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keskiarvoon nähden jo oli normaalinen, oli poikkeus Suomenlahden 
itäosissa 92 Somerin luona yhä vielä 0 å 	1°. »Kevään» toisaalta. 
nopea edistyminen lounaassa-, Selkämerellä ja, Merenkiukun saaris-
tossa, toisaalta »venyminen» Suomenlahden alueella ja Perämerellä, 
kuvastuvat nekin näin meren peitelzerroksen erilaisesta lämpiämisestä 
lopputalven kuluessa. 

Illa 3äätalven vaiheet. 

1. Ensi jäätyi.uiset rannikoillamme havaittiin l o k a k u u n 
aikana sattuneiden kylmien säiden yhteydessä Perämeren pohjois-
osan matalissa rantavesissä: Kuukauden alkupuolella oli 9 p:nä 3 
Kemin seuduilla merenlahden pohjukoissa hyvin ohutta jäätä, joka 
kuitenkin seuraavaksi päivälksi hävisi. Kuukauden lopussa oli 2 6 p:nä 1 
Röytässä lahden pohjukoissa vähän heikkoa, kiintojäätä ja satama-
a.lueella ohutta, irrallista jäätä, samoin kuin seuraavanakin päivänä, 
jolloin lisäksi 9 Raahessa, kaupungin sisälanden pohjukassa oli 
jääkalvoa. 28 p:nä oli kaikkialla kuitenkin jälleen jäätöntä. 

Ramiikkovesien 1 o p u 11 i n e u j ä ä t y in i n e n alkoi noin 
viikkoa myöhem min ja tällöinkin ensiksi Perämeren pohjukassa. PJi ar-
r a, s k u u n 6 p:nä — aivan juuri alkaneen marraskuun ensiinmäi-
sen pakkasjakson. alussa — oli 1 Röytän satama-alueella, tosin vain 
vähissä määrissä, ajautuvaa jäätä; 7 p:nä, lahtien pouharrat olivat 
siellä jo ohuen kiintojään peittäminä, 16 Vaasan Onkilandella oli 
ohutta sinijäätä ja 19 Valassaarten saariston matalissa landissa ja 
sa.lmissa oli jääninuodostumista. Kun lisäksi 8 p:nä 3 Kemin ja 2 
Ajoksen välillä jo oli 1,~.; cm paksuista jäätä ja 9 Raahen ja 12 
Tankarin seuduilla, ra.nnildkolandissa jääsohjoa, oli Perämeren ranni-
kon lopullinen jäätyininen tällöin yleisesti alkanut. Ja seuraavana, 
il p:nä, kun vielä Suomenlahden itäosissa rannikon lahtiin ja paiko-
tellen saa.ristoonluin oli ehtinyt muodostua ohutta sinijäätä, oli, 
marraskuun ensimmäisen pakkasjakson päättyessä, lopullisen jääty-
uneen e n s i in m ä i s t ä alkuvaihetta, vastaava jäätilanne (1938 
ZI 10, luva 2) syntynyt rannikoillemme - Perämeren ja Meren-
kuukun rannikolla, noin viikkoa keskimääräistä myöhemmin, Suomen-
landen itäosissa noin normaaliaikaan. 

2. Alkntalvi. Marraskuun ensimmäistä pakkasiaksoa, seurasi 
parin päivän kuluttua marraskuun toinen pakkasjakso. Se käsitti 
kuukauden koko toisen dekaadin, oli siis verrattain pitkä, ja lisäksi 
kohtalaisen kova. Pakkasjakson aikana syntyi jo melkein kaikkialla 
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rannikoillanmle rannikkolahtiin sanoin kuin sisäsaaristoihin jäätä, ja. 
Perämerellä jään muodostuminen oli ulkoorerelläkin 9 Raahesta 
pohjoiseen (Jäätilanne 1933 XI 17, kuva 3) hyvin runsasta. Nor-
maaliseen jäätalveen verrattuna tämä jäätilanne ilmestyi yleisesti noin 
1 å 1 1/, viikkoa, Selkämeren rannikon pohjoisosissa kuitenkin noin 2 
viikkoa keskimääräistä varhaisemmin. Marraskuun kolmannen. 
kuukauden viimeiseen dekaadiin asettuneen pakkasjakson aikana 
j äätynlinen oli länsirannikolla, etenkin Vaasan saaristossa samoin kuin 
Selkämeren rannikon pohjoisosissa, varsin huomattava (Jäätilanne 
1933 XI 24, kuva 4), ja marras- joulukuun vaihteessa jäätynninen oli 
(Jäätilanne 1933 XII 1, kava 5) keskipitkään normaali talveen 
verrattuna: lounaassa Saa.ristomneren rannikolla sekä etelässä Suomen-
landen rannikolla 1/z  viikkoa, länsirannikolla 1 å 1 ? ; viikkoa keski-
määräistä varhaisempi. — Näihin aikoihin 13 Ykspihlajan ja 14 
.Pietarsaaren meriliikenne loppui, kun jäänsärkijä »Voima» marras-
kuun 30 p:nä siirtyi 16 Vaasaan. 

J o u 1 u k u n n ensi viikon aikana, kun sää yleisesti vain päivän 
tai pari oli keskiaa•voista, vähän kyhnempi, jäätyminen ilmeisesti 
hidastui, mutta jatkui kuitenkin ja huomattavimniin Perämeren 
pohjoisosissa ja Vaasan saaristossa (Jäätilanne 1933 XII 8, kuva 6). 
Kuukauden toisen dekaaclin alkupuoliskoon asettuneen joulukuun 
toisen, kaksiosaisen pakkasjakson kestäessä, jäätymisen sensijaan 
yleisesti kiihtyi, suoriutuen keskimääräistä jonkinverran nopeammin. 
Ja pakkasjakson kuukauden keskivaiheilla päättyessä rampikon kiinto-
jään reunusta ulottui Perämeren pohjukasta, missä reunusta jo oli 
hyvin leveä, katkeamattomana. etelään Saaristomeren itäosiin (Jää-
tilanne 1933 XII 15, kuva. 7), ja. Suomenlahden rannikollakin oli. 
sen itäpuoliskossa, kapea, yhtenäinen jääreunusta jo syntymässä. 
Perämeren pohjoisosissa oli lisäksi merellä laajalti ajojäätä ja ete-
lämpänä länsirannikolla oli pitkin kiintojään reunaa, etenkin VVaasan 
saaristossa ja sieltä etelään noin 29 R,eposaaren seuduille, jääsohjoa. 
jonka syntymiseen etenkin 13 ja 14 p:n lumisateet tuntuvalta osal-
taan lienevät myötävaikuttaneet. Saaristomeren suursaaristen saa-
ristojen lahtiin samoin kuin Ahvenanmaan lahtiin ja raaltavesiin oli 
niillekin alkanut syntyä jäätä ja kauvimpana idässä., Suomenlahden 
pohjukassa, oli sohjoa ja sinijäätä m. m. Viipurinlahclen suulla. 
Joulukuun 15 p:n jäätilanne ilmestyi normaalisen talven vastaa-
va n vaiheeseen verrattuna etelärannikolla, lounaassa. ja Perämerellä 

mutta Selkämeren rainiikolla, lähinnä sen pohjoisosissa, ja 
\7aasan saaristossa 2 viikkoa liian varhain. — Jäänsärkijä »Voiman» 
ohella, joka. ylläpiti 16 Vaasan meriliikennettä, oli tähän aikaan 
vielä jäänsärkijä »Tarmro» työssä 101 Uuraalla ja jäänsärkijä »Sampo» 
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avusti tarvittaessa 79 Valkomin ja .84 Kotkan liikennettä. Ja vähän 
myöhemmin, 21 p:nä, jää•nsthkijä »Murtaja» aloitti avustamisensa. 
32 Raumalla. 

Joulukuun kolmannen, 21 p:n kohdalle asettuneen pakkasen 

aiheuttama jäätyminen —jota• edelläk<iyneet lumisateet kai huomatta-
vasti edistivät —oli tun.tnvin Saaristomeren ja • Suomenlahden 
rannikolla sekä Suomenlahden itäosissa, missä äskensyntynyt sinijää 
ulottui (Jäätilanne 1933 XII 22, kuva 8) rannikolta noin 99 Seiskarin 
ja 91 Lavansaaren puoliväliin sekä 98 Narvin länsipuolelle. 
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Talvikauden kovimnnlau, joulukuun loppinal asettuneen pakkas-
jaJison aikana• jäätynuinen kaikkialla kiihtyi huomattavasti ja joulu-
kuinen nieren lännpövaraston kulutus oli juuri tällöin suurimini]Jaan. 
Lämmön kulutusta edistivät lisäksi rannikkoalueilla 22-29 p:nä 
sattuneet, ajoittain hyvinkin runsaat, luunisateet. Jo ennen pa1 1(as-
jakson lopullista piättymistä kiersi yhtenäinen ja, suhteellisen leveä. 
kiintojään reunusta (Jäätilanne 1933 XII 29, kuva 9) rannikkoanune, 
niissä enää vain 64 Ha.nkoniemen seuduilla sula n eri kohtasi man-
tereen. Perämeren pohjoisosassa ja Suomenlahden itäosissa aina 86 
flaapasaaata., 87-88 Sunrsaaita ja 90 Tytärsaarta myöten o]i ajo-
jäätä; Peräinerellä o]i lisäksi runsaasti jääsohjoa, joka kiintojään 
reunaa noudattaen kapenevana., irra.l]isen järin vyöhykkeenä ulottui 
lieien1nirkun kantta etelään Saariston3erelle, ja etelärannikolla oli 
sielläkin 86 LIaapasaaren seuduilta kiintojään reunassa kapea, länteen 
noin 71 Porkkalan seuduille ulottuva, jääsohjonvyöhyke, jossa paiko-
tellen oli a.htoutuinista. .AvOinna olivat kuitenkin vielä Saaristo-
merelhi paitsi Teiliä ja ISihtiä myöskin Airiston ja Ominaisten selät. 
Va.ikeutuvan jäätilanteen takia annettiin 27 p:nä 102 Koiviston ja 
101 Uuraan sa.nioinkuin 16 Vaasan satamille n. s. »7 päivän ilmoitus», 
joka merkitsee, että meriliikeinle ilmoituksessa mainittuihin sa.ta'miiu 
vielä, taattiin — antopä.ivä mukaanluettuna —vain 7:ksi päiväksi. 
Jo 29 p:nä annettiin kuitenkin määi•äyys, että 102 Koivistolle ja 101 
Uuraaseen matkalla olevien laivojen tuli suunnata. kulkunsa 84 
Kotkaan. 30 p:nä »Voima» lälhti 16 Vaasasta ja. »Tarmo» alkoi avustaa 
ulos viimeisiä laivoja 101 Uuraasta ja 102 Koivistolta. 

Vasta pakkasjakson päättyessä (Jäätilanne 1934 1 5, kuva 10) 
kiintojääii reunusta saavutti Sa.aristorneren itäpuoliskon suuisa'ariset 
saaristot samalla, kun Ahvenanmaata kiersi osaksi ylitenäinen jää-
reuniista.. Saaristomeren sulhet selät samoin kuin Storströmmen ja 
Oniiuiaisten selkä osaksi olivat yhä avoinna.. Irrallinen merenjää oli 
sensijaan aivan uuden vuoden alussa, l.auhalcsi ja  V å S tuuliseksi 
3nuuttimeen sään kautta joko osaksi sulaen hävinnyt kuten Perä-
m eren eteläosissa — todennäköisesti meren ulapallisten vesimassojen 
vaihtiu.misen vaikutuksesta. — tai osaksi kokoonaja.ntuen a.11~anut 
ahtoutua, kuten Suomenlahden itäosissa.. Irrallisen jään ahtoutu-
1ninen oli Suomenlahden itäosissa. niin voima-liasta, että jäänsärkijä 
»J ääka,rlhu», j oka »Tarmoa» avustaa.kseen teki 73 Llelsingistä ta,nuni-
kuun 1-3 p:nä matkan 102 Koivistolle, tapasi 98 NTaivin ja (101) 
TI allin välillä Siksi vaikeat ahtojäät, että se vain syöksyjä tehden 
pääsi niissä etenemään. Tämän takia. »Jääkarhw> saattoikin viimeiset 
laivat 10.2 Koivistolta Verkkoma.talau kautta ja palasi 73 Helsinkiin 
4 p:ksi. 3 p:nä, »Tamro» oli saapunut, ra.nnikkoreittiä, kulkien, laivoi-
neen 84 Kotkaan. jonne »Saannon» ohella jäi. 
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Jäätyminen oli tähän aikaan Perämerellä noin 1/, viii 
hä.ssä, 	muualla 	sensijaan 	yhä vielä 	keskimääräistä 	va 
~tJerenkurliuss t, ja Saaristomel.ellä ?!, å 1, Selkämerellä ja 
lahdella 1 ? 	å 2 viikkoa. 

1934 ~~ 	f w  1119 ® 	==  
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3. «eslzitalvl. Keskimääräistä huomattavasti Janheinman t a m-
:u i 1, u u n. aikana, jään leviäminen oli perin. vähäistä tai a,ivaai 
pysähdyksissä, olipa toisin paikoin selvää ta,antumistalkin havaitta-
vissa, (Jäätilanteet 1934 15, 12, 19 ja 26, kuvat 10-13). Tämän 

.koa myö-
rhaisempi: 

Suomen- 
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Kuva 19. Jäätilan»e 1934 III 9. 
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takia jäätyminen normaalitalven vaiheisiin verrattuna päivä päivältä 
hidastui, eniten Perämerellä. Myöhästyminen oli kuukauden keski- 
vaiheilla.: Suomenlahdella 	Selkämerellä 1, Saaristomerellä ja 
I1lerenkurkussa 1 1/,, Ahvenammaalla 2 ja Perämerellä 3 viikkoa. 
Leudon sään vaikutuksesta olivat tällävälin Saaristomerellä Onii-
naisten selkä kokonaan ja Airisto samoin kuin Lappvesikin suurini-
maksi osaksi auenneet (Jäätilanne 1934 I 12, kuva 11) ja vähän 
myöhemmin kiintojään reunusta oli Vaasan saaristossa samoin kuin 
Selkämerenkin rannikolla selvästi kaventunut (Jäätilanne 1934 I 19. 
kuva 12). Kuukauden alkupuolelta, aina 20 p:n seuduille vallinneiden 
aluksi enimmäkseen SAV puoleisten, sitten enemmän S ja SE puoleisten 
tuulien kautta irrallisen. merenjään ahtoutnminen Suomenlahden 
itäosissa jatkui ja ]muka-oden kolmannen dekaaclin aikana, kun 
tuulen W-kornponentti kasvoi, kävi a.htoutuminen myös Perämeren 
pohjoisosissa (Jäätilanne 1934 I 26, kuva 13) huomattavaksi. 

Tamnmikuun viime päivinä sattuneiden lumisateiden ja niitä 
seuranneiden tammi—h e 1 m i k u u n vaihteeseen asettuneiden parin 
pakkaspäivän vaikutuksesta jäätyminen jossain määrin alkoi kiihtyä. 
Sekä Perämerellä. että Suomenlahdella oli siten aivan helmikuun 
alussa (Jäätilanne 1934 II 2, kuva 14) jo vähän runsaammin ajojäätä ja 
kiintojään reunustaa pitkin oli Selkämerellä ja Saaristomerellä samoin 
kuin Suomenlahdella Porkkalan länsipuolelle saakka kapea sohjovyö. 
Jäätymisen myöhästyminen oli nyt etelässä ja lounaassa sekä Selkä-
rneren rannikolla 3 viikkoa, Merenkurkussa ja Perämerellä 4 viikkoa. 

Keskitalven — tamni -in aaliskuun — ensimmäisen, helmikuun 
alkupuoliskoon sijoittuneen pakkasjakson aikana jäätymisen leviä-
minen oli, osaksi edellä sattuneiden ja, paikotellen hyvin runsaitteir 
lumisateiden vaikutuksesta, jo 9 p:ään mennessä hyvin suuri (Jää-
tilanne 1934 II 9, kuva 15). Perämerellä jäätä oli kaikkialla ja idän-
puolelle juuri kääntyneen tuulen avaaman merenrailon peitti siellä 
sinijää. Kiintojään reunustan uloimman osan muodosti, aina Vaasan 
saaristoa myöten, yhteenjäätynyt ahtojää ja Merenkurkku oli täynnä 
irrallista jäätä. Selkämeren rannikolla oli kiintojään reunassa etelään-
päin kapeneva jääsohjon vyöhyke. Kiintojään reunusta Ahven.an-
maan ympärillä oli kasvanut ja Ahvenanmerellä oli, minsten ainoan 
kerran koko talven aikana, vähän NW:stä ajautuvaa jääsohjoa. 
havaittavissa. Saaristomerelläkin oli varsin huomattavasti jääsohjoa 
ja sinijäätä ja Suomenlahdella irrallinen nzerenjää ulottui länteen 
päin linjaan Ekholm-70 Porkkalan Kallbådan. 10:nnen päivän run-
saiden lumisateiden ja uudelleen kiristy vän pakkasen vaikutuksesta 
jäätyminen myös pakkasjakson loppuosankin aikana oli hyvin tuntuva. 
Ensimmäisessä pakkasjakson jälkeen piirretyssä perjantaitilanteessa 
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(1934 II 13), kuva 16) jään retina S\V ja W puolelle kääntyneen tuulen 
vailkutuksesta• jo suureksi osaksi — etenkin Suomenlahdella — oli 
siirtynyt sisäänpii.in, joten jämt leviäminen pahkasjakson päättyessä 

Kuva, 20. Jäätilanne 1934 III 16. 

itse asiassa oli suurempi kuin kartalla kuvassa 16. Jääty niseni kasvu 
oli helmikuun alkupuoliskon aikana, länsirannikolla noin normaalisen 
nopeata,, etelärannikolla sitä hiukan hitaampi, joten myöhästyminen 

u 
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kuukauden keskivaiheilla oli jotakuinkin sama tai korkeintaan noin 
viikon verran suurempi kuin kuukauden alussa. 

Vaikeutuvan jäätilanteen takia annettiin 10 p:nä 84 kotkan 
satamalle n. S. 7 päivän varoitus, mutta peruutettiin se kuitenkin 
pian. 84 Kotkan meriliikenne oli tähän saakka: jäänsärkijöiden 
»Sa.mmon» ja »Tarnion» avustamana ohjattu 80 Orrengriuidin kautt~i, 
mutta 10 p:stä lukien se johdettiin saaristoreittiä pitkin 73 Helsingin 
kautta, missä jäänsEirlkijä »Jääkarhw> tarvittaessa avusti. 

Jo ennen kuin helmikuun toinen, vain pohjoisessa ja, kaakossa 
huomattava pakkasjakso päättyi, Perämeren irralliset nierenjäiit 
jäätjivät noin (9) Nahkiaisen seuduilta pohjoiseen kauttaaltaan 
yhteen (Jäätilanne 1934 II 23, kuva 17) ja pysyivät sellaisina sitten. 
aina talven loppuun saakka,. Suomenlahdella irrallisen merenjaafi 
reuna oli noin Kokskärin — 70 Kallbådan linjalla. 

Flelmi—m a a 1 i s k u u n vaihteessa sattuneen talvikauclen koi -
mannen ja yleisesti varsin heikon pakkasjakson aikana jäätyminen 
oli tuntuvin Suoìnenlandelia (Jäätilanne 1934 III 2, kuva. 18), tlnili 
kim siellä. oli jään leviämiselle sopiva E å SE. Irrallisen merenjiiän 
ulkoreuna oli etelässä jo Suomenlahden suupuolella, ahtojäätä oli 
pitkin melkein koko kiintojään reunustaa ja, lahden pohjukassa ahto- 
jää oli huomattavalta, osalta yhteenjäätynyttä. Saaristomerellä Teili 
vielä oli avoinna samoin kuin Kihti suurimmaksi osaksi. Jäät»'- 
misen myöhästyminen kasvoi jälleen helmiku ni ,loppupuoliskon 
aikana kaikkialla muualla paitsi Perämerellä. Normaa.lita.lveen 
verrattuna, myöhästyminen oli helmi—maaliskuun vaihteessa: Peräi-
merellä 3, Merenkurkussa 5, Selkämerellä ja Saa.ristomerellä sekä 
Suomenlahdella 6 viikkoa. 

84 Kotkan meriliikenne päättyi näihin aikoihin kun »Sampo» 
maaliskuun 4 p:nä lähti 84 Kotkasta, mukanaan viimeiset höyry- 
laivat, 73 Helsinkiin, missä meriliikenne »Jääkarhun» avustuksella, 
johdettiin saaristoreittiä pitkin 70 Porkkalan—Ka.11l»ädanin kautta. 
»Sampo» lähti sitten 73 helsingistä, 64 Hankoon, jossa se 6 p:stä 
alkaen tarvittaessa avusti. 

Maaliskuun alkupuoliskon aikana 8 p:n jälkeen alkaneen keski-
talven kolmannen ja samalla viimeisen yleisen pakkasjakson kes- 
täessä syntyi vihdoin kuukauden keskivaiheilla (Jäätilanne 1934 III 
16, kuva, 20) ja ajassa 7 viikkoa myöhästyneenä kiintojään silta 
Saaristomeren poikki Ahvenanmaalle. Kihdillä samoin kuin'Vidskärin 
selällä oli runsaasti jääsohjoa ja Suomenlahden irrallinen merenjää 
ulottui lahden suupuolella Naissaaren seuduilta, kapenevana kielek-
keenä Utön seuduille. Länsirannikolla jäätilanne vallinneilla E å NE 
tuulilla sensijaan ilmeisesti helpottui, siellä kuri kiintojään reunassa 
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ollut kapea a.jojään vyöhyke ulospäin kulkeutnneena oli alkanut, 
h.ajaantua, ja Perämeren eteläosissa merenrailo oli avautumassa. 
Perjaiita.itilanteicien nmkaan (Jäätilanteet 1634 III 16 ja. 23, ]uivat 
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Kuva, 21. Jäätilanne 1934 III. 23. 

20 ja 21) jäätyminen näihin aikoihin saa =otti sunriinmanlaajttutensa.. 
vaikkakin kiintojää,n retuinsta Selkämeren ran iikolla ja Vaasan 
saaristossa jo selvästi oli kapenema.ssa. iK in lämpötila, tämän viikon 
(III 16- -23) aikana koko ajan oli korkea. (päiväkeskimääzin 0 å. +2°) 
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ja tuuli kestävä SE suuntainen, olivat Perämeren irralliset nlerenjäät 
(kuva 21) ajautuneet ulospäin ja siten auvennut inerenra.ilo ulottui 
Merenkuikusta jo Nahkiaisen matalan pohjoispuolelle. Selkämerellä 
oli enää vain vähäistä, hajallaanolevaa ajojäätä näkyvissä., mutta 
etelässä Suomenlahdella suupuolen irralliset jäät olivat, länteenpäin 
pitkin Saaristomeren kiintojään reunaa liikkuen, ajautuneet, osaksi 
51 Utön sisäpuolitse kulkeutumalla, V'idskärin selälle. Länteenpäin 
kulkiessaan Suomenlahden irralliset jäät olivat samalla aktoutuen 
painautuneet Suomen puolelle, jolloin Viron puolelle Suomen lahtea 
oli syntynyt leveä, läm estä, aina Ekholman majakan itäpuolelle 
ulottuva avoveden alue. - Maaliskuun keskivaiheilla tai noin viikkoa 
mnyöhemmin jäävolyymikin lienee ollut suurimmillaan. Kiintoj ään 
paksuus saavutti nimittäin näihin aikoihin yleisesti sum•imma.t 
arvonsa ja vasta kuukauden lopussa jään paksuus alkoi Selkämeren, 
Saaristomeren ja Suomenlahden rannikoilla yleisesti osoittaa piene-
neviä arvoja,. 

Jäävuoden keskitalven aika päättyi lopullisesti tilanteisiin 
kuvissa 20 ja 21, joissa samalla myöhästyminen kaikkialla oli smuim-
inillaan: Pegäinei•ellä 5, Suomenlahdella 5 14, mutta Merenkurkiussa 
Selkämerellä ja Saaristomeren alueella 7 viikkoa. — 

Keskitalvisen jäätymisen laajimmillaan ollessa, joka eri merissä 
aikaan nähden vähän vaihteli, jäätilanne vastasi Perämerellä ja Suo-
men lahdella lähinnä sellaista keskipitkän ja ajassa normaalisesti suo-
riutuvan talven vaihetta, joka on helmikuun alkupuolella, Meren-
kurkiissa, Selkämerellä sekä ,Saaristomerellä taasen tammikuun 
lopussa ihnestyväksi odotettavissa. Närnät normaalitalven vaiheet 
kuuluvat ka,ilkki sellaisiin, joiden jokatalvisen ilmestymisen toden-
näköisyys vielä on 10/10  

4. Lopputalvi. Kun keskitalvi näin siis päättyi perin a.11cutalviseen 
jäätymisen vaiheeseen edusti ensimmäinen lopputalven jäätilainle 
1934 III 30 (kuva 22) jo varsin pitkälle ehtinyttä jään keväistä 
taantumista. Kiintojään silta Ahvenainnaalle oli Teilin osalta hävin-
nyt — ajassa runsaasti % kuukautta keskimääräistä varha.isemmin 
mutta Ahvenanmaata kiersi vielä osaksi yhtenäinen kiintojään reu-
nusta; kiintojää oli muuallakin Saaristomeren alueella suurelta 
osaltaan sula.miut, Lappvesikin oli jo suurimmaksi osaksi ja Stor-
strömmen kokonaan avoinna. Kihdillä oli tosin vielä hajallaanolevaa 
ajojäätä, mutta tämä jää oli — ainakin suurimmalta osaltaan 
Suomenlahden suupuolelta, niistä se, läntecnpäin kulkeutuessaan oli 
joutunut Saaristomeren alueelle. Suomenlahdella sulaveclen alue 
Viron puolella, oli laajentunut ja irrallisten merenjäiden kaikkialla 
ollessa, liikkeessä länteenpäin oli Suomenlahden itäosassa kiintojään 
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reunaa pitkin auennut, samoin kuin pohjoisessa. Perämerellä, laajat 
sulaveden alueet ja leveät n~erenra,ilot, minkä lisäksi ajojä,icleukin 
jotthossa oli runsaasti a.voveden alueita. Kun Suomenlahdella hiinto- 
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Kuva 22. Jaatilanne 1934 III 30. 

jään reunustan filko-osan 71 Porkkalan seuduilta aina 86 _Eiaapasaaren 
itäpuolelle muodosti vain vaikeasti kuljettavissa oleva yhteen-
jäätynyt ahtojää ja. idempänä myöskin Viipurinlanden ulkopuolella. 
oli sielläkin vaikeata ahtojäätä, ohjattiinkin jä.änsarhijä.in »Sam inon» 
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vähän myöhemmin, huhtikuun 2 p:nä, aloittama 84 Kotkan meri-
liikenne saaa•istoreittiä pitkin 73 hlelsinkiin ja Helsingistä edelleen 
saaristotietä 70 Kallbådanin kautta eikä suoraan inerelle johtavaa 
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Tova. 23. Jäätila.suie 1934 IV 6. 

reittiä myöten. Länsirannikolla irrallinen jää oli Vaasan saaristoon 
saakka suurimmaksi osaksi hävinnyt ja kiintojään reunusta huo-
nlattavasti kaventunut. 16 Vaasaan johtavalla reitillä, oli Gloppetin 
selällä kiintojään reunustassa vhteenjäätyneen ahtojään vyöhyke, 
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Kuutta irrallinen nnerenjää oli kulkeutunut Merenkurkun länsiosiin. 
Perämeren eteläpuoliskossa, kiintojään reunustan ulko-osan muodosti 
yhteenjäittynyt ahtojää ja noin 9 Raahen korkeudelta pohjoiseen 
Perämeren nierellinen jää näytti kauttaaltaan olleen yhteenjäätynyttä 
ahtojäätä; irrallinen nierenjää oli vadlineiden tuulien kautta kulkeutu-
nut ulospäin, ja sen kautta syntynyt leveä merenrailo ulottui noin 
15 Stubbenin seuduilta (9) Nahkiaisen matalan korkeudelle, mistä 
railo — kuten tavallista — näytti kääntyneen noin N\ V:hen. 

Tämä lopputa.lven ensimmäinen jäätilanne (kuva 22) ilmestyi 
aikaan nähden kaikkialla, kuten luonnollista olikin, keskimääräistä, 
varhaiseniniin. Se vastasi itse asiassa sellaista normaalisen jäätalven 
kevätpuoliskon vaihetta., joka keskimäärin on odotettavissa 2 å 3, 
Merenkurkussa vasta noin 4 viikon kuluttua. Kun nyt jäätyminen 
keskitalven lopussa kaikkialla oli myöhästynyt ja lopputalvi alkoi 
liian varhaisena, jäätalvi 1933-34 jäi keskipitkän ja ajassa normaa-
lisesti suoriutuvan jäätalven »sydäntalven» vaiheiden kohdalta huo-
niatta.vasti liian lyhyeksi: Perämerellä 7 viikkoa, Suomenlahdella 8 
viikkoa, Merenkurkussa, Selkämerellä ja Saaristonierellä 9 ? ', k 10 
viikltoa liian lyhyeksi. 

Elan jäänsärkijäin avustus lounaassa ja länsirannikolla ei enää 
ollut erikoisemmin tarpeen, »Sampo» h u h t i k u Ti n 2 p:nä avasi, 
kuten edellä juuri mainittiin, saaristoreitin 73 Helsingistä 84 Kotkaan 
ja. santana, päivänä »Voima) saapui 16 Vaasaan. 73 Helsingin samoin 
kuin juuri alkanut 84 Kotkan meriliikeinle johdettiin yhä edelleen vai-
keiden kiintojään reunustan ja meren a.htojäiden takia 70 Porkkalan 
Kallbådanin kautta. 

Jään taantunlinen suoriutui kuitenkin aikaa myöten kaikkialla, 
keskimääräistä, hita.anunin. Niinpä viikon aikana huhtikuun 6 p:ään. 
mennessä (kuva 23) muutokset kiintojää.n reunassa Saaristomerellä 
olivat verrattain vähäiset ja kiintojään reunustan yhteenjäätyneet 
ahtojäät olivat Suomenlahdella ja Perämerellä vielä rikkoutumatta. 
ja varsin lujat. Sensijaan irrallinen merenjää oli ilmeisesti vähentynyt. 
Ja. huhtikuun keskivaiheilla, (Jäätila.nne 1934 IV 13, kuva 24) jään 
taantuminen oli siinä määrin hidastunut, että tilanne Suomenlahdella. 
oli aikaan nähden normaa.linen, muualla, — paitsi 1Merenkurkussa -
enää vain 1. a. 1 viikkoa, snutta. Merenkurkussa kuitenkin yhä 2 
viikkoa liian varhainen. Lähes katkeamaton kiintojään reunusta 
ulottui kuitenkin vielä pitkin koko rannikkoamme, lautta irrallinen 
jää. oli tyystin hävinnyt Selkämeren ja Saaristomeren alueilta. Perä.-
meren irrallinen jää oli sensijaan kiintojään reunustaa- vastaan ajau-
tuneena; Suomenlahdella merenjäät olivat, samoin kitin kiintojään 
rikkoutuneen reunustan osat, hyvin hajalleen joutuneina, ajautuneet 



k 

48 
	

7,ä.äT 1933-34 

eteläänpäin, jolloin leveä iinereniailo oli a.nennut Siioinen puolelle 
kiintojään reunustaa pitkin. 
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Kuva. 24. Jäätilanne 1934 Iv 13. 

Jäätilanteen etelärannikolla, näin käytyä helpomnia.ksi jä-ä.ii-
särkijä »Tarmo» lähti huhtikutul 13 p:nä meritse itään ava.ta.kseeu 
102 Koiviston ja 101 Unman meriliikenteen ja. 14 p:stä alkaen 13 
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Helsingi» meriliikenne ohjattiin 72 Harmajan reittiä pitkin suoraan 
nnerelle. Seuraavana, 15 p:nä, otettiin 84 Kotlian liikenteessä samoin 
auoraa.n merelle johtava (86) Lupin reitti käytäntöön, ja 16 p:nä 
»Tarmo» aloitti 102 Koiviston ja 18 p:nä 100 Piipurin 1G1 LTIU•aan. 
meriliikenteen. 

I-Tuhtikuun loppupuoliskon aikana j ää.n häviäminen sujui huo-
n>attavasti nopeammin kitin alkupuoliskon aikana; etelässä ja lou-
noassa jään häviäminen vastasi keskimääräistä jään sulamista, Selkä-
meren ja Mereuktu•luin rannikolla kesl imääaäistä nopeampaa, mutta 
Perämnerellä jään sulaminen sensijaan oli h taampaa. 20 p:nä (Jää-
tilanne kura 25) Saaristomeren lciintojää jo oli surivimmaksi osaksi 
hä,viizetyt — ajassa noin /) viikkoa keskiuiääa•äistä varhaisenintin -
ja Selkämeren raaniikolla reunusta oli kwin kapea, samoin kuin 
Suomenlahden rannikolla Ilangon iiiemestä itäänpäin, mutta Vaasan 
saaristossa ja Perämeren rannikolla reunustan kapeneminen oli vielä 
verla,tta.in vähäistä. Irrallista inerenjäätä oli Suomenlahdella enää 
vain sen itäosissa ja Peräfluerelläkin merenjää oli huomattavasti vä-
hentynyt. 

Jäänsärkijä ,>Voima lähti 21 p:nä 16 Vaasasta 13 Ykspihla-
jaan ja sieltä 25 p°:nä l4 Pietarsaa.reeu; jäänsaikijän avustus oli siis 
nyttemmmin tarpeen lähiiu~.ä vain Perämerellä ja, etelässä 100 VTiipnrin 
—101 Uuraan ja 102 Koiviston meriliikenteessä. 

huukauden lopussa (Jäätilanne 1934 IV 27, kuva 26) lciinto-
jään reunasta oli jo melkein kokonaan hävinnyt eteläran nkolta; 
losinaassa ja länsirannikolla oli kaikkialla sulaa aina 27 Yttergiundin 
seuduille, mistä hyvin kapea kiintojään retunusta ulottui pohjoiseen 
päin. 14 Pietarsaaren korkeudelta, pohjoiseen kiintojään reunasta 
sensijaan oli vielä rikkoutumatta ja. melkein ennallaan. Irrallista. 
merenjäätä oli Suomenlahdella enää vain. sen pohjukassa noin 102 
Koivistoa, 98 Narvia ja 94 Kuorsaloa myöten, mutta Viipnrinlanden 
suulla jää oli siinä määrin a,htoiitiinutta, että 100 Viipu in-101 L ii 
raaat liikenne yhä vielä kävi 102 Koiviston salmen kautta eikä suoraa. 
nierireittiä pitkin. 

Jään taa.nttuuisen vaihe huhtikuun lopussa vastasi yleisesti 
keskiinääräisiä oloja, vain länsirannikon keskiosissa, (Selkämeren 
rannikon pohjoisosissa ja • Vaasan saaristossa) jää»_ häviäminen enää oli 
keskimääräistä 1 ?,.', viikkoa va.rha,isempi. 

H:nhtikutin lopussa alkanut sään lämpiäminen jatkui t o ii k o-
k u u n alkupuolelle ja ilman lämpötila saavutti lopuksi, kuten jo 
on mainittu, ha.rvina,isen korkeat arvot. Irrallisen jään häviäminen 
olikin sen takia keskimääräistä nopeampi. Toukokuun 4 p:nä Suoiuen-
landella enää vain Viipurinlanden edustalla oli (kuva. 27) irrallista 
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jäätä. Tämä jää o1i keskitalven ahtojäiden viimeisiä jää.nnöksi ; se 
oli hyvin paksua ja sum•möh1 i1eistä, minkä takia kulkeminen siinä 
aluksi, etenkin pin~eän aikana, oli vaarallista. 100 Viipurin 101 LTu- 
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Kuva 25. 	 j la. c 1934 IV 20. 

raan meriliikenteessä käytettiin mainitusta päivästä lukien suoraan 
mei•el1e johtavaa reittiä ja seuraavana, 5 p:nä, »Tarmo» lähti kesä.-
teloilleen 73 Helsinkiin. Perämerellä oli tällöin vielä, Vaasan saaris-
ton sisäosista alkaen, 1i Himangan korkeudelle kapea, ranna- 
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ton, s. o. sulan rantaveden rannikosta eroittama kiintojään reu-
nusta jälellä, mutta 11 Himangan senchulta pohjoiseen reunusta 
oli vielä huomattavan leveä ja • rikkoutumaton. Irrallista meren-
jäätä oli Perämeren eteläosissa enää hyvin vähän, pohjoisosissa sen-
sijaan noin Nahkiaisen korkeudelta varsin runsaasti. Kral 

Kuva 26. Jäätilanne 1934 ] V 27. 

poiklieuksellisen lämmintä säätä vielä kesti toukokuun koko ensi 
dekaadin ajan, jiiän häviäminen oli Perärnerellä keskimääräistä huo-
mattavasti nopeampi. 11 p:nä (kuva 28) kiintojään reunusta oli 
sen takia jo hävinnyt Perämeren eteläosista ja vasta (9) Raahen 
seuduilta pohjoiseen rannatonta reunustaa oli jälellä. Va.11inneiden 
\WW-tuulien kautta Perämeren merellinen jää oli lisäksi suiuinuna•ksi 
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osaksi rikkoutuniit ja Suomenlahdella off enää vain joku talvisen 
a,htoji in inöhkWe 96 Pitkäpaaden ja 94 l~uorsalon seuduilla sulaina,tta. 

Jiätilalule toukokuun keskivaiheilla oli aikaan nähden —jään 
tavallista, nopeanunan häviämisen takia — lnuuttluiut noin viikkoa 
keskimääräistä varhaisenunaksi. 

Tällä välin, tonkok. 9 p:nä jää.nsäikijä »Voima» lähti etelään 
meriliikenne kun 13 Ykspihla.ja.an, 14 Pietaasaa,reen ja 16 Vaasaan 
nvtteuimin sujui esteettömästi. 

Alni tuuli Perämeren pohjoisosissa, toukoknlln alkupuoliskon 
aikana yleisesti oli pysytellyt S\%ffi å IQ\V puolella, eivät lnelenjää,t, 
vaikka, ne jo suurimmaksi osaksi olivat rikkoutinieina ja siten irroil-
laan, olleet joutuneet ajelehtimaan. Vasta 18 p:nä, sitten kun tuuli 
oli kääuty11yt 1neien iii den ulospäin a, ja,utuiniselle sopivan suulltai-
seksi, s. o. E puolelle ja, kiihtynyt viyrskyiseksi, jäät yleisesti alkoivat 
ha,jaa.ntua (Jäätilanne 1934 V 18, kuva 29). Ja kun tuuli vähän. myö-
henl uin, 23 p:nä, kä,ä.ntyi iN puolelle ja sen suuntaisena pysyi vielä 
4 päivää eli 27 p:ää.n saakka, Perämeren viimeiset jäät alkoivat vih-
cloinkin (Jäääbilanne 1934 V 25, kuva 29) joukossa kulkeutua etelään 
päin.Samalla tämä jää, osaksi alkoi ahtoutua rannikkoa vastaan ja. 
siten vaikeuttaa tonkok. 21 p:nä. alkanutta 7 Oulun samoin kuin 
26 h:uä alkanutta. 9 Raahen meriliikennettä. Perämeren irrallisen 
merenjään pä,äjoukkiot länsipuolella kiertämällä, ja tietä jäässä etsien 
ensininiäinen höyrylaiva saamia 3 Kemiin toukokuisia 24 p:nä, mutta. 
9 Backen ja, 7 Ouhui meriliikeimne oli ahtojäiden taltia, avustuksen 
tarpeessa. Tullivartioahls »Aura» olikin senta.kia työssä 9 Raahen 
edustalla. 26 h:nä sa,nuoin kuin 31 p:nii, ]caul tuuli edellisinä päÄvinä 
jälleen oli a,hdonnut meren irrallista jäätä rannikkoa vastaaa.n. Touho-
kuuu viime päivinä tuuli kääntyi N puolelle ja, jäät alkoivat jälleen 
hajaantuen kulkeutua etelä,Einpä.in; k e s ä, k u ii n 1 p:nä jää-
tilanne (kuva. 29) lopullisesti helpottui. Irrallista, jäätä, oli ma.initta-
vasti enää vain 5 H<ailnodon pohjoispuolella ja sieltä jää ulottui 
kapeana, noin rannikon suuntaisena, vyönä 10 Ulkokallan luaja.kan 
seuduille. Ja viikkoa, lnyöhelnnlin, kesäkiuln S p:nä-, (luuva, 29) oli 
vain siellä täällä iilkonierellä 9 Raahen ja, 10 Ulkokallan välillä, 
hajallaan kulkevia, jäälauttoja ja jääkappaleita näkyvissä. Seuraava..ksi 
päiväksi olivat vihdoin nälnätkin jäätalven 1933-34 vähäiset, vii-
meiset jäät — osaksi havaintoa,semien nähöpiirin taakse kulkeutuen, 
osaksi sulgen — tyystin hävinneet. 

Touko—kesäkuun vaihteessa, jään ttiavtintltllen oli yhä noil1 
viikon vemagi, kesäkuun 8 p:nä, vähän hidastimneena., noin 1 viikkoa 
keskimääräistä varha.iselnpi. Ja, jäätalven l933-34 pituus kävi 
näin lopullisen jäätvin sen ensi vaiheista jään lopulliseen häviämiseen 
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saakka noin normaaliksi tai jonkinverran pitemmäksikin siitä huoli-
matta, että talvi keskitalven osaltaan oli, normaalisen talven sydän-
talven vaiheita vastaavien tilanteiden ilmestymättä jäämisen takia, 
keskimääräistä yleisesti yli 2 å 2 1,4 kuukautta lyhyeinpi. 
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Kuva 27. -Htilanue 1934 V 4 

5. Laatokan jiititalveit vaiheet. Talven 1933-34 kullni Suo-
meen kuuluvalla Laatokan osalla selviää Laatokan kartalta ku-
vissa 2--2S. 

Polijois-Laatokan matalien rantavesien ensinimäin.en tilapäinen 
jäätymisen havaittiin l o k a k u u n alkupuolelle sattuneen kylmän 
sääja-kson yhteydessä, lopullinen jäätyminen alkoi ]ZLiteiil(in vasta. 
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kuukautta, myöhemmin eli m a, r r a s k u u n ensimmäisen pakkas-
jakson aikana, siis samoihin aikoihin kun Suomenlahden itäosissa. 
Laatokan pohjoisimmilla ra.nnikkoasemilla oli siten marraskuun 1.0 
p:nä raaitajäätä ja viikkoa n>.yöhemmin, 17 p:nä, rantavedet olivat jo 
verrattain yleisesti (kartta 1933 XI 1, kuva 3) jäässä; etelämpänä 
104 Saunaniemen kohdalla oli rannikon edustalla jääsoli_joa. Marias-
kmm loppupuoliskon aikana jään ulottuvaisuus ei sanottavasti 
mnnttiuult (kartat 1933 XI 17, XI 24 ja XII 1, kuvissa 3, 4 ja. 5), 
sillä Pohjois-Laatokan syvien vesien jäähtyminen sujuu hyvin hi-
taasti. 

J o u 1 u k ii ii n alkupuoliskon aikana kiintojään reunasta sel-
västi kasvoi ja avomerelläkin syntyi jo ajoittain siellä täällä ohutta 
jäätä tai jääsohjoa; kuukauden keskivaiheilla Pohjois-Laatokan 
rannikkoa jo kiersi 113 N[antsinsaaren seuduilta jonkinverran 106 
IKIäkisalmen pohjoispuolelle ulottuva kiintojään reunasta, jonka, vain 
syvä, pitkälle n>antereeseen tunkeutuva 109 Jaakkiman lahti katkaisi 
(kuva 7) ja etelämpänä oli 104 Sa,unaniemen seuduilla kapean ranta-
jiiä.rew ostan ulkopuolella vähän ajauttivaa jääsohjoa,. Vasta joulu -
kuwi loppupuoliskon aikana• sattuneiden pakkasjaksojen kautta 
kiintojään reunnsta alkoi huomattavasti kasvaa, ja aivan kuukauden 
lopussa. (kartta 1933 XII 29, kuva 9) yhtenäinen kiintojään remiusta. 
kiersi Polijois-Laatokan rannikkoa. Jäiisohjoa tai ajojäätt oli pai-
hotellen kiintoj ään ulkopuolella,. Joohknun loppupuoliskon Pakidasten 
vaikutus kiintojää,n reunustan kasvuun samoin l uuln jäätilaaiteeseen 
yleensä selviää kuitenkin parhaiten kartalta 1934 I 5, kuva 10. Kiinto-
jään reuunsta oli silloin 113 llantsinsaaresta länsipohjoiseen, 110 Sor-
tavalan_ edustalle saakka jo hyvin leveä. 

T a in in i k it u n jä.änkasvu samoin kuin muutokset jäätila,n-
teissa (kaartat I 5, 12, 19 ja 26, kuvat 10-13) olivat Laatokallakin 
verrattain vähäiset; ajoittain, kuten tammikuun 19 p:nä (kuva 12). 
a;jojäätä oli havaittavissa, merellä kiintoj5 0u ulkopuolella. 

Tammikuun loppuun asettuneen pakkasjakson jälkeen 112 Va-
lamoa jo ymnpäröi kiintojään reunusta (kartta, 1934 II 2, kuva 14), 
mutta, vasta keskitalven ensimmäisen kovan pakkasjakson aikana 
Laatokan nlerellisten osien j äätyminen varsinaisesti alkoi. H e 13n i-
k ii ii n 9 P:nä (kuva 15) sinijäii peitti Laatokan pohjoisosan ulapan 
ja ajojäätä oli 113 Mantsinsaaren ja 112 Valamon välillä.. Ja ensim -
3näisessä, pakkasjakson päättymisen jälkeen piirretyssä jäätilanne-
kartassa 16 p:ltä (kuva 16i) katkeaanaton kiintojään reunusta, ulottui 
pitkin koko rannikkoa, sulkien samalla piiriiusä myös 112 Valamon 
saaret. 104 Saunaniemen kohdalla reunustaan alko-osat o1ivat yhteen-
jäätynyttä ajojäätä ja reunasta oli siellä verrattain leveä. (105) 
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Konevitsan jar 106 ISM isalmen edustalla meri oli vielä sihnänka.nta-
miin jäätön, pohjoisessa• oli kiintojään ulkopuolella, sen sijaan leveälti 
ajojäätä. Jo helmikuun toisen pa•kkasja,kson aikana kiintojään tilko-
reuna. suuntautui 112 Valamon seuduilta. suoraan länteen (kartta 

huva 28. Jä<i9Ia.nne 1934 V 11. 

1934 II 23, kuva 17) ja he=i maa 1 i s k u u n vaihteessa kiintojää 
peitti, tosin osaksi vain sinijäränä•, hay=aintoasemilta, käsin koko nä- 
hyvän, osan Laatokka•a, (haitta 1934 III 2, kuva. 18). Kun tuuli 
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1naaliskuun 3 i : n ,jälkeen muluttui \V h S puolelle, fill outui Illapall 
jää• ja alkoi ajautua koillista kohden, joten jo maaliskuun 9 p:nä 
(kuva 19) meri 104 Saunaniemen-106 Käkisalmen edustalla jälleen 
oli jäätön. Keskitalven neljännen ja samalla viimeisen yleisen, maa-
liskuun 9-15 p:n paikkeille asettuneen paldzasjaksou aikana Laatokka 
jälleen melkein kauttaaltaan jäätyi (kartta 1934 III 16, kuva 20), 
vain 104 Saunaniemen edustalla oli sulaa havaittavissa — toden-
näköisesti siellä oli vain leveä merenrail.o. Viikkoa myöhemmin 
(kartta 1934 III 23, kuva 21) jäätilanne oli melkein ennallaan: Kiinto-
jään reunustaan liittyi kaikkialla yhteenjäätynyttä merellistä jäätä, 
vain etelässä 104 Saunanie nen edustalla oli jälleen avointa näky-
vissä. Molempien viilneksimainittujen jäätilanteiden ai.1mila jääty-
minen oli — samoin kuin muuallakin merissämme — laajimmillaan. 
Maaliskuun viime päiviksi (kuva 22) Laatokan alapan jäät olivat 
suurelta osaltaan rikkoutuneet, lautta eheä kiintojään reuuusta 
ulottui silti vielä ulkomeren saaliin saakka. Maaliskuun loppupuo-
liskon ja h u h t i k u u n alkupuolen keskimääräistä lämpimämmän 
sään aikana Laatokka.a kiertävä kiintojään reunasta, alkoi nopeasti 
hävitä, ja jo in htikuun 6 p:nä (kuva 23) reunasta 104 Saunaniemen 
ja 106 Käkisalmen välillä oli hyvin kapea. Viikkoa myöhemmin. 
13 p:nä, kiintojään reunasta oli enää vain Laatokan itäpohjoisosassa. 
mainittavan leveä (kuva 24), ja irrallinen merenjää oli sekin tällä 
välin huomattavasti vähentynyt. Huhtikuun loppupuoliskon samoin 
kuin toukokuun alkupuolen, lopuksi aivan poild euksellisen lämpimiin 
sään aikana jään häviäminen jatkui nopeasti: Huhtikuun 20 p:nä, 
(kuva 25) kiintojä.ä.stä oli 106 Käkisalmen pohjoispuolelta 110 Sor-
ta.valan saariston seuduille enää, vain hyvin kapea reunasta jälellä, 
ja rannikolta 112 'Vala,mon saaristoon ulottunut jää.si1.ta, oli sekin jo 
varsin kapea. Viikkoa myöhemmin (ha.itta 1934 IV 27, kuva 26) 
tämä jääsilta jo oli hävinnyt, ja t o u k o k u u n ensi päivinä (kartta 
1934 V 4, kuva 27) kiintojäätä oli enää mainittavasti vain 111 Läske-
länjoen suun ja 113 DIantsinsaarez välillä. Irrallista jäätä oli sitäkin 
vain vähissä määrin koillisessa, sekä kauempana merellä noin etelään 
113 Hantsinsaaaielta. Seuraavan viikon aikana kiintojään raenustan 
viimeiset jätteet hävisivät, sillä toukokuun 11 p:nä (kuva 28) oli 
Suomeen kuuluvassa Laatokassa enää vain 113 Mantsinsaaren pob.-
joispuolella joitakin ajojään lauttoja näkyvissä, ja jo seuraavana 
päivänä olivat nämätkiu jäätalven 1933-34 viimeiset jäät Laatokalla. 
hävinneet. 

6. Jäin paksuus. Ilnlastollisen talven 1933 -34 su ret vaill-
telut kuvastavat selvästi myöskin jään paksuuden muutoksissa 
(Taulukko 4). Siten oli kylmän alkutalven — ni a r r a, s k u u n- ja 
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j o u l u k u u n — aikana rannikkojään pal suns yleisesti keskimiiä-
räistä suurempi. 11la,ri•a,s—joulukuun vaihteessa, jään palksuuclen 
p o s i t ii v i n e n p o i k k e u s oli Perämeren rannikolla, 'Vaasan 
saariston sisäosissa sanoin kuin Selkämeren pohjois- ja, Suomen -
la:hden itäosissa 10 å 15 cm, muualla 5 can; lähes n o i• in a a: l i n e n 
paksuus oli i- loinpana, saaristossa:, ja, vain 29 Reposaa.ren seuduilla se 
oli keskimääräistä noin 5 cm pienempi. 'Vuoden vaihteessa ja aivan 
t a m ni i k u n n alussa. jään iuil suuclen poikkeus yleensä oli ennal-
la a n, vain Selkämeren raaniikon eteläosissa, samoin kuin Saaristomereii 
piirissä se oli kasvanut noin 5 cm. Tällä tavalla: jään paksuuden 
kasvu joulukuun aikana tuli olemaa,n iiorinaalineii tai hiukan s3uu•empi. 

a ° 	:' /yr a`' // //r•./ , 

/JO., • V. ?,ity' „ ; 
~Qy... / r/.f' 	~ /r r/f 

/ / J . ,. 	/ /Y '   

-ij 
Isuv'a 29. Jnilaiiteet 1934 V 18, Zr 25, VI I ja VI S. 

Poikkeuksellisen lämpimän tammiktu n aiikana jään paksuuden 
kasvu oli kiintojään reunustassa: yleisesti perin vähäistä, olipa: toisin 
paikoin selvästi jään ohenemistakin todettavissa. Ja, paksuuclen 
poikkeukset keskunääristään olivat lähes kaikkialla, muuttuneet n. e g a•-
t ii v i s i k s i —_ missä poikkeus vielä pysyi positiivisena, se sa'na'lla 
oli tuntuvasti pienentynyt. Jään pa,ksuuclen poikkeus oli nimittäin 
rannikolla, h e l ni i k u u n alussa, yleisesti 	5 cm, paikotellen —10 
cm, mutta iilkomerellä 	20 eni. Helmiktu n a,ikana jään paksuus 
tosin jälleen kasvoi, mutta lisäkasvu oli keskimääräistä huomatta- 
vasti pienempi. N e g a t ii vi n e n poikkeus olikin siitä syystä ylei-
sesti helmi- -m a. a. ii s k u u n vaihteessa: rannikolla, noin 10 om, mutta. 
ulkosaaristoissa, 15-20 cum, paikotellen 25 cm. Tämän takia jään 

8 
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suurin pahsi 1 s j ii seldia 	 finonlattavastl ple11el11- 
n äksi. 

Jään s u u r i n p a k s u u s mitattiin lähes kaikkialla maalis-
kuun aikana, ainoastaan Perämeren alueella ja sielläkin vain paiko-
tellen niyöhemnlin, nimittäin huhtiiniun alkupuoliskon kuluessa. 
Eräitä ilmeisesti jollakin tavoin poikkeuksellisia ja sen kautta liian 
suuria arvoja lllkuunottalnatta jään suurin paksuus oli: Perämeren 
pohjoisosissa 65-60 cm; muualla. Perämelren rannikolla ja rannikko-
saaristossa samoin kuin Vaasan saariston sisäosissa, Suomenlahden 
rannikolla sen itäpuoliskossa ja Viipurin lahdella 55 -50 cm; ulonlpana 
Perämeren keski- ja eteläosissa, Vaasan saariston ulko-osissa, Selkä-
meren ja Saaristomeren raaniikolla sekä Suomenlahden rannikolla sen 
länsiosissa ja Suomenlahden itäpuoliskon saaristossa samoin kuin 
osaksi idässä ulkomerelläkin 45-40 ein; Perämeren ulapan keski-
osissa, Vaasan saariston uloilnnlissa osissa, Saaristomeren itäpuoliskon 
suulsaarisissa saaristoissa, Suomenlahden länsipuoliskon ulkosaaris-
tossa samoin kuin itäpuoliskossa jonkinverran Suursaaren länsipuo-
lelle 35-30 cm; Saaristomeren keskiosissa ja Suomenlahden länsi-
puoliskossa ulkosaariston edustalla ja sen keskiosissa ulkomerellä 
25-20 can; Saaristomeren keskiosissa, Ahvenanmaan rannikolla 
samoin kuin Suomenlahden suulla 15-10 cm. 

Edellämainitut luvut ovat jään paksuuden keskilnääläisiin mak-
siluiarvoihin verrattuna niitä pieneimnät; poikkeus on rannikolla 
—5 cm, saaristossa yleensä —10 cull, mutta ulkosaaristoissa ja merel-
lisillä asemilla —20 cm; poikkeus oli suurimmillaan, —25 å —30 col. 
Saaristomeren ja Suomenlahden keskiosissa. 

Talven maksimiarvot vastasivat yleensä normaalisen talven 
helmikuisia arvoja, vain muutamin paikoin kuten Saaristomeren 
keskiosissa jään suurin paksuus jäi vastaamaan normaalisen 
tammikuun loppupuoliskon arvoja. Tuntuu kuitenkin siltä, kuin 
talven huippukohta jään paksuuclesta johdettuna vastaisi vähän. 
lluyöllJisenlpää normaalisen talven vaihetta kuun jäätymisen laajun-
desta, johdettuna. Jään suurimmat padsumclet vastasivat nimittäin 
lähes yhtä monella asemalla niin hyvin helmikuun alkupuolella, sen 
keskiosissa kuin loppupuoleilalin normaalisen jäätalven kuluessa ha-
vaittavia palmsuuksia. Että asia näin on, on varsin ymmärrettävää, 
sillä kiintojään reunustassa, niissä useimmat niittapaikat sijaitsevat, 
muutokset aina tapahtuvat »tasaisemnnlin» kuun jääalueen uloimmissa 
osissa, joista lähinnä — talven kulkua analysoitaessa — jäätymisen 
laajuus määräytyy. 

Maaliskuun lämpimän loppupuoliskon vaikutuksesta jään pak-
suusluvut olivat maaiis—h u h t i k u u n vaihteessa keskimääräistä 
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hiionia,tt,tNrasti pienemmät; 1)o11ClCels oli yleisesti —10 a —2O cl-i-i, 
snnrimmillaan, 	30 cni, Selkämeren ja Suomenlahden keskiosissa, 
inetta. järin lopullinen sulaminen Iiiihtiknnn ja. toukokuun aikana 
suoriutui tästä jään keskimääi.räistä tuntuvasti pienenilnästä paksua-
desta huolimatta verrattain yleisesti tavallista hitaannmin. 
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(Taulukko perustuu lähinnä satarnaviranornaisten ilmoituksiin).  
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Havaintoasemien luettelo. 
-1. TJc,.vaintocasenia.t uiunzerojci.rjesiyksessd kuran. -1 ni.uka.aa (sine 6). 
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59 Hästholm 
60 Kemiön kanava 
61 Örö 
62 Bengtsldic 
63 Russarö 
64 Hanko 
65 Tvärminne 
66 Hästö-Busö 
67 Jussarö 
68 Barönsaimi 
69 Bågaskär 
70 Kallhättan 
71 Porkka.lanRönnskär 
72 Harmaja 
73 Helsinki 
74 Söderskär 
75 Pörtö 
76 (3losllo)in 

77 Pellinlci 
78 Våtskär 
79 Loviisa., Y altrom 
80 Orrengrund 
81 Boistö 
82 Pyhtään Kaunissaari 
83 Rankki 
84 Kotka 
85 l<-uu tsal o 
86 Haapasaari 
87 Suursaari, Pohjoinen 
88 Suursaari, ]telä 
89 Ruuskeri 
90 Tytärsaari 
91 La.va,nsaa.ii 
92 Someri 
93 Taanmio 
94 Kuorsalo 
95 Hamina 
96 Pitkäpaasi 
97 hla.rtinsaari 
98 \Ta.rvi 
99 Seiskari 

100 Viipuri 
101 Uuras 
102 Koivisto 
103 Seivästö 
104 Saunanieini 
105 Sorta-nlahti 
106 Käkisalmi 
107 iI[ylcrN,nlyl(sensaai-i 
108 Kalksalo 
109 Sorola 
110 Sortavala. 
111 Läskalänjoen suu 
112 \Ta.lamo 
113 lIaaitsinsaari 
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2. Ha.r;aftlooseival. arckkosjcirjes/.Jksessä. 

Aj os 2 
Bai,önsaJmi 68 
Bengtskär 62 
Bergö 23 
Björkö (Va) 17 
Bomarsuntl 46 
Boistö 81 
Bågaskär 69 
Degerb,y (Ah') 4,5 
Dånö 39 
Ln lcl inge 47 
Finbo 41 
Glosholm 76 
Gallkrona 56 
Haapasaari 86 
Hamina 95 
Hanko 64 
Harmaja 72 
.-larrström 24 
Helsinki 73 
Hästholm 59 
Hästö-Busö 66 
Högklubb 26 
Isolcari 35 
Isokraaseli 9 
Jungfruskär -50 
Jun-frusnrid 58 
Jarmo 37 
Jussarö 67 
Kall<salo 108 
KaiIbSdan 70 
Kaunissaari. i?ylitiiäii 82 
Kemi  
Kemiört kanava 60 
Koivisto 102 
Korsö (Va) 18 
Kotka 84 
Kuorsalo 94 
lKluutsalo 85 

Kökisahni 106 
Kökar 49 
] lavansaari 91 
Lolim 52 
Loviisa 79 
Lypyrtti 36 
L.  ökki 33 
Löskelänjoen suu 111 
Maa.rianha.minn 4,1 
\Iantsiosaari 113 
Marjaniemi 5 
Martinaaari 97 
Merikarvia 28 
lIykryt»yJcsensaari 107 
llänt>>luoto 30 
Märket 42 
Naantali öI 
Na.rvi 98 
Norrskär 20 
Ohtalcari 11 
Orrengrund 80 
Oulu 7 
Paraistenportti 57 
Pellinlci 77 
Yietarsaari 14 
Pitl:äpaasi 96 
Porlcicalan Bönskär 71 
Pyhtään Kaunissaari 82 
Pörtö 715 
IRa.nkki 83 
Rauma 32 
Reposaa.ri 29 
Ruotsalais 53 
Russarö 63 
Ruuslceri 89 
Rönnskär. Porkkala 71 
Rönnskär (Va.) 21 
Röyyttä 1 
Sagoö 38 

Saanan jam i 104 
Seiskari 99 
Seivästö 103 
Someri 92 
Sorola. 109 
Sortanlahti 105 
Sortavala 110 
Stubben 15 
Strömniingsbädan 22 
Suursaari, Etelä 88 
Stitirsaari, Pohjoinen 87 
Sulgrund 25 
Sälskar 40 
Sälsö 48 
Säppi 31 
Söderskär 74 
Taminio 93 
Tankar 12 
Taavo 8 
'rapp la 6 
Torpö 43 
Tulliniani, Hanko 64 
Torlcu 55 
Tvärminne 66 
Tytärsaari 90 
Ullcokalla 10 
Ullcokrcuini 4 
CTtö 51 
Uuras 101 
Uusil<aupunki 34 
Vaasa 16 
Valamo 112 
Valassaare t 19 
Valkom 79 
Viipuri 100 
Våtskär 78 
Ykspihlaja 13 
Y tti r,ttiiiq 27 
örö 61 



Deutsches Referat. 
Ubersieh.t (ler Eisveriiä1tnisse im Winter 1933-34 an elen Kiis(eiz 

FiaHitcWtls. 

In den Figuren 2-29, welche die Eislage de.r Freitage im Eis-
winter 1933-34 darstel len, siad folgende Bezeielintnigen verwenclet 
vorden: 
kurze Striche: ojle ,n7es l47a.sser 
kleine Kreuze: Blaueis 
lcleine Kreise: Eisbrei 
von der Kiiste gerade ans gezogene, zieinlich stark gedruckte Linfen: 

ebe,nes, fester Eis 
Dreiecke (ungefiillte): Treibeis 
dreiecl,förmige Fläcken (das Gebiet hann aussercleiu von Linien wie 

bena festen Ris iiberzogen sein): z2~scon,9a.en.yejroreii.es Treibeis 
KJ'eislinien: Paciceis 
kreisförinige Fläcken (das Gebiet kann aussercleni von Linien wie 

beini festen Eis iiberzogen sein): z(scvnzme1zJefrorenes Pack:eii.s 
kra,use, stark gedruckte Linfe: Paciceisbcand. oder -wall 
mehrere obengenamiter Zeichen Dater eina,nder in clemrelben Gebiete: 

alle die Eisarten, welche die betreffenden Zeichen becleuten, 
korn men ini Gebiete vor 

ausgezogene Linie: E isgrenze, cl. h. Grenze zwischen verschiedenen 
Eisarten oder zwischen Eis und offenein \Nasser 

gestrichelte Linfe: 'unyejähre Eisyrenze. 
Ferner bezeichnet 

leeres Gebiet: iiielcitiazgen Liegen ?ieii/ vor. 
Die Bewegungsriclitling des Eases Avircl bisAN,eilen in olen ILarten 

durch. kleine Pfeile angedeutet. 
The festen E<isbeobachtiingsorte sand in Fig. 1 (S 6) einge-

zeichnet. Die Ortsverzeichnisse, in den die Stationen sowA ohi der 
Orclnnngsza,hl nach als alphabetisch geordnet sind, finden wir auf den 
Benen 67 tued G8. Die Zahl vor dem Ortsnarren bezieht rich auf 
die ()ichunngszahl der Station in Fig. 1, eingeklanuuwrt gedruckt 
auf Ilie niichste nuinerierte Station. 
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Die Tabelle 1 (S. 13) enthält die monatlichen Mittelwerte der 
Lufttemperatur von September 1933 bis Mai 1934 an den Stationen 
aon 7 Ou1u-Uleåborg, 16 Wasa, 44 Mariehamn, 55 Turku-Abo, 
73 Helsinki-Helsingfors, 100 Viipuri-W iborg und 110 Sortavala;  und 
die Tabelle 2 liefert die Abweichungen der Lufttemperatur von elen 
entsprechenden monatlichen Tv ittelwerten. 

Die Tabelle 3 (S. 28 und 29) enthält die Mittelwerte der Wasserteni-
peratur einer vron der Oberfläche abvvärts gemessenen, der R.eihe nach 
10, (20), 30 und 50 Meter dicken Schicht von etova 15. XI. 1933 bis 15. 
V. 1934. Diese Mittelwerte der Temperatur sind auf Grund der Beob-
achtungen der thalassologischen Stationen von 10 Lllkokalla, 19 
Valsörarna, 20 Norrskär, 31 Säppi-Säbbskär, (44) Lagskär, 50 Jung-
fruskär, 51 Utö, 63 Russarö und 92 Someri bereehnet norden. 

Die Tabelle 4 (S. 60-65) enthält Angaben fiber die Dicke des 
Eises und Gles auf dem Eise liegenden Schnees nach den an den Frei-
tagen gemachten Messungen und in der Tabellie 5 (S. f 6) findon svir 
zunächst auf Grund der Meldungen der Hafenbehörden zusammen-
gestellte Angaben fiber Eis- und Schiffarhtsverhältnisse in den Häfen. 

In Kap. I (S. 5-7) ist das Beobachtungsinaterial und die 
Bearbeitung desselben beschrieben vorden. 

Kap. II (S. 7-35) enthält in Teil 1 (S. 7-11) eine Lbersicht 
des allgemeinen Verlaufes des Eiswwwinters 1933-34, in Teil 2 (S.11-27) 
elen Verlauf des meteorologischen Winters und in Teil 3 (S. 27-35) 
die Veränderungen der Temperatur des Årleeres. 

Kap. III (S. 35-59) liefert in Teil 1 (5. 35) einen Bericht 
fiber die erste Eisbildung, in Teil 2 (S. 35-39) fiber den Vorwinter, 
in Teil 3 (S. 39-44) uber den Hochwinter, in Teil 4 (S. 44-53) 
fiber das Ende des Winters, in Teil 5 (S. 53-56) fiber den Verlauf 
des Eiswinters im Ladogasee, in Teil 6 (S. 56-59) und in Teil 7 
(Tabelle 4, S. 60--65) fiber die Dicke des Eises und in Teil 8 
(Tabelle 5, S. 66) fiber die Eis- und Schiffahrtsverhältnisse der Häfen. 

Der Eiswinter 1933-34 zeichnete sich dadurch ans, dass unter 
elen Eisstadien diejenigen fehlten, welche den_ in Februar und März 
samt Anfang April einfallenden Stadien eines in Bezug auf die Zeit 
normal verlaufenden mittellangen Eiswinters entspreclien. Desha.lb 
entsprachen die Eislagen des Winters sogar zur Zeit der grössten 
Ausdehnung des Eises nur den Schlusstadien des normal A,erlaufenden 
Vorwinters und den Anfangsstadien, die am Ende des normal ver-
laufenden Winters A,orkomiuen. Die letzterwähnten Stadien korarmen 
jeden Winter vor, d. li. die «rahrscheinlichkeit dires Vorkommens ist 1. 

Die Eisbildung begann znwar im November etwa 1,; bis 2 Wochen 
friiher als gewöhnlich und Ilie Eislage war ram die Jahreswende ini 
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allgenieinen noch 1 bis 2 1Vochen vor der norinalen; aber im Laufe 
des exzeptionell milden Jamars erfolgte der Zuwachs des Eises sehr 
langsam und die Eislage war am Ende des Monats schon 3 bis 4 
VVochen verspätet. Ende Februar war die Eislage in der BottenwABelk 
3 Wochen, anderscao 5 bis 6 Notben verspätet und Mitte oder Ende 
März, als die Ausdehnung des Eises ihr Maximum erreichte (Figuren 20 
und 21) war die Verspätung in der Bottenwiek 5 Wochen, anderswo 6 
bis 8 Vochen. Die grösste Ausdelinung des Eises im Hochwinter 
entsprach also einem solchen Stadium eines inittellangen Winters, 
das Ende Januar oiler Anfang I+ebruar zu erwarten ist. 

Der Riickgang des äusseren Eisrandes und das definitive Ver-
schwinden des Eises begann also snit einer Eislage, die ein Vorwinter-
gepräge patte. Ende März war die Eislage deshalb im allgeaneinen 
2 bis 3 \Vochen, im Iiwark sogar 4 '4Vochen vor der norinalen. Das 
Verschwinden des Eises geschah aber gegen Ende des \Vinters in April 
und Mai langsan>er als gewölmlich, so dass der Winter nur entweder 
1 zi Wochen friher als dfflrchschnittlich oder zu ganz normaler Zeit 
zu Ende evar. 

Obwohl die Stallien des normal ver1aufendera 1-Iochwinters ini 
\Vinter 1933-34 vollstä-ndig fehlten, war doch der erwähnte WVinter, 
falls inan ilia von dens definitiven Begins der Eisbildnng bis zuin 
definitiven Verschwinden des Eises rechnet, mittellang, teiiww eise 
sogar länger. 

Helsinki 1934 XI. 
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