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1. Havaintoainesto.

J äähavainnot suoritettiin suunnitelma;i mukaan, joka on voimassa
marraskuusta 1915 lähtien. (Katso lähemmin G. GRANQVI$T: Jäät vuonna
1920—21. Julkaisu N:o 22). Havaintopaikkoen sijoitus selviää kuvasta 1,

1. Jaäliavaintoj eu suoritus. Edelläoleva katsaus jääsuhteisiin talvella
1916—19 nojautuu pääasiallisesti niihin havaintoihin. jotka M e r e n t u t
k i m u s 1 a i t o k $ e n alotteesta suoritettiin Suomen rannikon majakoilla
ja luotsiasemilla.

Kuva 1. Havaintopaikat.
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kun taas kuvaan 1 liittyvä numeroitu luettelo paikkakunnista on tämän jul
kaisun loussa. Kiinteiltä asemilta saatua havaintoainestoa on jossain mää
rin täydennetty muilla havainnoila.

. Havafutoalueiston muokkaus. Jä.ähavainnot on, sitä mukaa kuin ne
ovat saajumeet, viikottain koottu ja merkitty yleiskatsauskarttoffiin mitta
kaavassa 1: 1 000 000, jotka kartat kuvaavat jääsuhteita kunakin perjan
taina a. p:llä. Alkuperäisiin karttoihin on, paitsi avointa vettä, seuraavat seitse
män eri jäälajia merkitty eri väreillä: ohut kiintojdii (sinijöä,] kiintojää, ajojää,
ahtojää, yhteenjäätynyt ajojää, yhteenjäätynyt uhtojää ja ahtojäärnjöhyke. Sitä
paitsi on näiden jäälajien eri välimuotoja sopivalla tavalla merkitty. Nämä
alkuperäiset kartat on julkaisua varten piirretty mustalla ja painettu pienenne
tyssä mittakaavassa 1: 5. Lähempi selostus niistä periaatteista, joita näiden
karttojen valmistamisessa on seurattu, sisältyy G. GRANQVI5T’IN julkaisuun
N:o 2$, johon tässä vQimme viitata.

Niitä piirrettäessä on alkuperäisissä kartoissa käytetyt eri värit korvattu
erilaisilla merkeillä, joiden merkitys selviää seuraavasta:
lyhyet, vaakasuorat viivat: avointa vettä
pienet ristit: ohutta kiintojäätä
pienet pisteet: jääsohjoa.
harvat, paksut viivat (rannikolta ulospäin): siledtd kiintojäätä
täyttämättömät kolmiot: ajojäätä
täytetyt kolmiot (alue voi lisäksi olla viivoitettu kuten sileätä kiintojäätä

varten): yhteenjäätynyttä ajojddtä
ympyräviivat: ahtojdCitd
ympyräpimlat (alue voi lisäksi olla viivoitettu kuten sileätä kiintojäätä var

ten): yhteenjädtynyttä ahtojäätä
paksu murtoviiva: ahtojääieyöhyke
yllä;nainittujen merkkien yhdistelmät: kysymyksessä olevalla alueella yksi

tyisten merkkien osottamia jäälajeja
ohut pitkä viiva: jäänraja.
Lisäksi merkitsee tyhjä alue: havaintoja puuttuu.

Paitsi näitä jääkarttoja, jotka kaikki liittyvät jäävuoden aikana perjan
taisin tehtyihin havaintoihin, julkaistaan lisäksi joukko jäänpaksuutta vas
taavina perjantaipäivinä kuvassa 1 merkityillä havaintopaikoilla osottavia
taulukoita. Paikkakuntien edessä olevat luvut ovat niissä jäänpaksuustaulu
koissa samat kuin kuvassa 1 ja tämän julkaisun lopussa olevassa asemaluette
1 ossa.

II. Katsaus säätieteellisiin ja meritieteellislln
olosuhteisiin.

1. Ilman lämpötila. Talven 191$ lämpösuhteista saa havainnollisen
kuvan allaolevista taulukoista, jotka osottavat keskilämmön kuukausina loka
kuu 1918—toukokuu 1919 eräillä rannikkoseuduilla ja sen poikkeukset 30-
vuotiskauden 1886—1915 kuukausikeskiarvoista. Nämä lämpötilan arvot on
otettu Valtion Meteorologisen Keskuslaitoksen jul
kaisemista vuosikirjoista.
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Taul. 1. Keskimd?irinen tdrnpötita 1918—1919’)

X XI XII 1 II III JT V XI-III
3 Oulu ö.o 1.2 —6.2 —6.9 —11.2 —7.4 -—0.z 8.2 —6.z

13 Vaasa 6.; 2.s —4. —4.3 — 8.6 --5.0 0.2 9.2 —1,0
(34)Maarianharnina . 7. 4.o —0.2 —0.4 — 4.; —2.s 1.s 8.8 —0.7
42 Turku 7.8 3.2 —2.5 —2.9 — 7.2 —4.6 1.5 11.; —2.s
54 Helsinki 8.; 3.3 —2.4 —2.o — 7.2 —5.o 1.3 10.1 —2.s
67 Viipuri 7.t 1.s —4.8 —5.0 — 9.2 —7.3 i.o 9.o —4.o
80 $ortavala 6.9 1.9 —4.s —6.4 —11.5 —8.3 1.2 9.7 —5.8

Taul. 2. Ldmpötilan poikkeus norrnaaliarvoistct.
X XI XII 1 II III IV V XI-111

3 Oulu +2.g +4.6 +1.6 ±2.5 —3.s —0.s —0.s +2.2 +0.s
13 Vaasa ±2.o +3.1 +0.2 +1.7 —1.6 —0.t —0.7 +2.5 ±0.6

(34) Maarianharnina +1. +2.o +0.s ±2.; —0.3 —0.2 —0.2 +1.9 ±0.9
12 Turku +2.5 +2.6 +0.s +1.9 —1.5 —1.6 —1.1 +2.o ±0.4
54 Helsinki +2.7 +2.9 +1.2 +2.4 —1.; —1.s —0.9 +1.3 +0.8
67 Viipuri +3.; ±2.9 +1.0 +2.8 —0.7 —2.s —0.s +0.9 +0.7
80 Sortavala ±3.5 +3. +2.2 +2.6 —1.9 —2.s —0.2 ±1.5 ±0.s

Ylläolevat taulukot osottavat, että lämpötila oli suurin piirtein syksyllä
ja talven alussa huomattavasti normaalia korkeampi. Poikkeus oli pienin
jouluku;m aikana, suurin taas marraskuussa, jolloin keskilämpö pitkin koko
rannikkoa oli positiivinen. Kylmh; tarkastettavana talvena oli helmikuu.
jolloin negatiivinen poikkeus saavutti suurimmat arvonsa pohjoisessa Perä
merellä. Myöskin maaliskuussa vallitsi verraten alhainen lämpötila ja oli
pakkaskeskus selvästi siirtynyt Kaakkois-Suomeen päin. Jäidenlähdön ai
kana, huhtikuussa, oli lämpö hiukan normaalia alhaisempi kim taas toukokuussa
sitä vastoin oli huomattavasti normaalia läiupimämpää.

Yksityisten kuukausien lämpösuhteista voidaan esittää seuraavia yksi -

tyisseikkoja. Pitkin koko rannikkoa vallitsi lokakuulla korkea ja tasainen
lämpötila. Mitään huomattavampia pakkaspäiviä ei huomattu missään kuukau
den aikana ja silloin tällöin m. m. 25, päivän seuduilla satt.uneilla pienemmillä yö
halloilla ei ollut mitään merkitystä jäänniuodostumiselle. Samoin oli asia;;
laita marraskuun alkupuoliskolla. Noin 1$, päivänä marraskuuta sitävastoin
tapahtui lämpötilassa huomattava lasku niin että 18, ja 22, päivän välillä lia
vaittiin ensimäinen voimakkaampi pakkaskausi (alin lämpö Helsingissä n.
100, Vaasassa —9° ja $ortavalassa —13°). Kuukauden lopussa ja joulukuun
alussa seurasi kuitenkin tätä ensimäistä talvipakkasta lämpimämpi sää.

Uusi voi;uakkaampi pakkaskausi alkoi 5. päivänä joulukuuta ja kesti
tällä kertaa n. 10, päivää. Tänä aikana aleni lämpötila useana päivänä pe
rättäin —10° ä —15°:een useiden, vaikkakaan ei kovin runsaitten hunisateiden
yhteydessä, jotka kovasti jäähdyttivät merivettä. 15. päivä;) jälkeen alkoi
jälleen lauhkeampi kausi, jolloin lämpötila useimpina päivinä oli lähellä 0°
lo;maassa ja hiukan sen alapuolella pohjoisessa ja idässä. Tänä aikana sattui
kuitenkin runsaita lumisateita.

Tammikuun ensimäismä päivinä vallitsi kaikkialla verraten ankara
pakkanen lämpötilan aletessa —10° —20°:een, mikä pakkaskausi kuiten
kin tuli lyhytaikaiseksi. Jo 3. päivänä pakkanen lauhtui ja 4.—18. päivän

1) Paikanirnien edessä olevat luvut tässä ja seuraavissa taulukoissa viittaavat
kuvaan 1. Maarianhaminan edessä sulkurnerkeissä oleva luku viittaa lähimpä2n paik
kaan, jossa jäähavaintoja on suoritettu,
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aikana vallitsi heikompien pakkaspäivienvaihdellessayleensälauhkea sää. Jo 13.

päivänä tuli sää kuitenkin itä-Suomessa kylmemmäksi. 18. päivän jälkeen
alkoi kaikkialla maassa vakaisempi talvisää, vaikkakaan mitään ankarainpaa
pakkasta ei vielä tullut. Tammi—helmikuun vaihteessa pakkanen vähitellen
kiristyi aina 7. päivään asti, joka, lämpötilan ollessa —15 —25°, oli sen kään
nekohta. Tämän jälkeen alkoi lauhkean, ajottain suoj asään kausi, jota kesti
15. päivään. Uusi ankara pakkaskausi (minimilämpötila Helsingissä —26°,
Vaasassa ——24°, Sortavalassa •300), korkea ilmanpaine ja kirkas sää vallitsi
kuukauden lopussa.

Maaliskuun alussa sattuneen lauhkeainman sään jälkeen, jolloin lämpö -

tila useampana päivänä kohosi maksimiarvoonsa 0°:een yläpuolelle, laski se
jälleen huomattavasti kuukauden puolivälissä. Silloin alkanut pakkaskausi
jatkui maaliskmm lopussa tapahtuneen pienemmän keskeytyksen jälkeen hy
vän matkaa huhtikuun puolelle. Änkarin oli pakkanen tällöin maaliskuun 20.
ja 25. päivän seuduilla. Tähän pakkaskauteen päättyi kuitenkin todellinen
talvipakkanen. 9. päivällä huhtikuuta tapahtui yleisten sateiden yhteydessä
jyrkkä säänmuutos; lämpötila pysyi nyttemmin varsinaisena jäidenlähdön

aikana suhteellisen korkeana, erittäinkin niin että kovempia yöpakkasia ei

enää sattunut.
Luktnmott amatta toukokuun puolivälissä vallinnutta kylmää kautta

oli toukokuu kauttaaltaan lämmin, mikä ;n. ui. kuvastuu niissä vesissä melko
nopeasti tapahtuneessa jäiden sulamisessa, joissa jäitä. vielä tähän vuoden-
aikaan oli.

2. Pintaveden lämpötila. Täydellisiä pintahavaintoja on olemassa vain
muutamilta asemilta. Vasta vuoden 1919 kuluessa tuli sotavuosina useimmilla
asemilla keskeytynyt havaintotyö jälleen järjestetyksi. Menen lämpösuhteitten
tutkimista varten talvena 1918—19 on sen vuoksi käyttökelpoisia havainto
sarjoja vain yhdeltä asemalta Pohjanlahdelta, nimittäin Ulkokallasta, ja

seuraavilta etelärannikolla sijaitsevilta aseTnilta: Utö, Russarö, Porkkala.
Helsinki, $öderskär ja Smu-saari. Kun veden lämpötilasi havainnot siten ovat
niukkoja, on tuskin mahdollista käytettävissä olevan aineiston avulla saada
mitään tyydyttävää kuvaa pintakerrosten lämp ösuhteista tarkastettavana
talvena. Tämä koskee eritoten Pohjaiilahtea, kun sitä vastoin $uomenlah
delta on kuitenkin olemassa melko hyviä havaintoja. Seuraava taulukko
osottaa pmtaveden lämpötilan vaiheet toiminnassa olleilla asernilla. 1)

Taul. 3. Fintaeeden lämpötilan kuukausikeskiarvot 1918—19.

VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V Vi
6 Lilkokalla 12.i 7.9 10.2 7.5 4.o 0.7 —- ---0.0 0.4 4.o 10.;

39 Utö 17.6 16.3 11.6 8.6 6.7 3.3 1.9 0.2 —0.3 1.1 7.; 11.r
4$ Russarö 17.8 17.o 11.3 8.9 6.5 2.s 1.0 —0.; —0.; 1.7 9.o 13.4
53 Porkkala 17.o 16.s 11.4 8.s 6.o 2.o 0.4 —0.; --—0.2 0.9 8.i 12.
54 Ilelsinki 17.o 15.9 11. 8.4 5.’ 0.9 -—0.; •0.; —0.; 0.6 8.4 l2.
55 Söderskär 15.s 14.9 1t).z 8.9 7.s 3.3 0.5 —0.; -—0.3 0.s 6.o 11.a
64 Suursaari — — —- — — -— 0.o -—-0.2 —-0.; 0.s 7.o 11.a

Lämpösuhteitten selvittämiseksi liitetään vielä taulukko, joka osottaa

yllämainittuj en keskiarvoj en poikkeuksen samojen havaintopaikkojen moni -

‘) Limpötilan arvot on otetta Merenttitkimuslaitoksen julkaisuista N:o 5 ja 16;
keskiarvot perustuvat klo 14 tehtyihin havaintoihin (paitsi Helsinkiä, jossa havainnot
tehtiin klo 9), minkä vuoksi niiti, varsinkin kevät- ja kesäa]alta, täytyy pitää ]Oflkflfl
verran liian korkeina.
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vuotiskeskiarvoista. Äikajakso, jolta monivuotiskeskiarvot on laskettu, on
ilmoitettu aseman nimien jälkeen; huomattava on kuitenkin, että kysymyk
sessä olevissa havaintokausissa on pienempiä aukkoja. Huolimatta siitä, että
laskettuja lämpötilan keskiarvoja ei voi tarkalleen verrata toisiinsa, saattavat
kuitenkin niiden avulla saadut poikkeukset olla hyödyksi menen lämpösuh
teita kuvattaessa.

x—v
6 U&okalla (+0.4)

39 Utö +0.s
4$ Russarö .. +0.7
53 Porkkala.. +0.6
54 Helsinki .. +0.5
55 $öderskär . +0.s

Jos tämän taulukon arvoja verrataan ilman lämpötilan aikaisemman
esityksen mukaisiin vaiheisiin, ilmenee niiden rinnakkainen kulku hyvin se]
västi. Positiiviset ja negatiiviset ilman ja veden lämpötilojen poikkeukset
havaitaan yleensä samoina kuukausina. Jos tarkastamme erityisesti varsi
naista talvea, marras—toukokuuta, huomaamme, että pintakerroksissa oli
talven alussa positiivinen lämmön ylijäämä, kun taas helmi—huhtikuun aikana
lämpö oli liian alhainen. Tästä poikkeavaa kulkua ilmaisee kuitenkin Ulko
kalla, jonka lämpötila pintakerroksessa joulukuussa oli normaalia alempi,

kun se taas maalis- ja huhtikuussa oli normaalia korkeampi. Ymmärtääkseen

oikein taulukossa 4 olevat arvot on kuitenkin huomattava, että lämpötila

aina sydäntalvella on lähellä jäätymispistettä, minkä vuoksi myöskin havainto

jen suorittamisessa tehdyt virheet tulevat huomattavassa määrässä näkyviin
kauttaaltaan pienissä poikkeuksissa keskilämpötilasta. Ilman ja veden lämpö

tilan kulun laadullinen yhdenmukaisuus osottaa kuitenkin, että todellinen

lämmönvajaus oli varsinaisen talven loppuosan aikana pintakerroksissa ole
massa. Talven alussa ja vielä tammikuussa oli vedenlämpö sitävastoin korkea,

mikä myös kuvastuu tavattoman myöhään tapahtuneessa j äätymisessä.

Meriveden jäähtymisen ja lämpenemisen valaisemiseksi liitettäköön
vielä eräs taulukko, joka osottaa ajankohdan, milloin pintaveden lämpötilan
siirtyminen positiivisesta negatiiviseksi ja päinvastoin tapahtui. Vaikkakaan
0°:een lämpötila ei tarkasti ilmaise suolapitoisen meriveden jäätymislämpötilaa,
on kuitenkin sopivinta näin ylimaikaisessa katsauksessa ottaa 0° lähtökohdaksi
arvosteltaessa jäähtymis- ja lämpenemisilmiötä. Taulukko tarkoittaa, kuten
aikaisemmatkin, lämpötilaa klo 14, paitsi mitä Helsinkiin tulee, jossa havain
not on suoritettu klo 9.

6 Ulkokalla, XII 13. IV 1. Havainnot 1—111 epätityd.
39 Utö 1 24. IV 8. Posit. lämp. III 12.—13.
48 Russarö 1 24. IV 2. Posit. lämp. mont. kert. II 18.—TV 3.
53 Porkkala 1 21. IV 7. 0°: II 16., 21., III 1$., IV 5.—6.
54 Helsinki ., XII 25. IV 8. 0°: 1 6.—9., II 12.—16., 19.—20.,

III 15.—16., 27.
55 $öderskiir 1 23.

Taul. 4. Fintaldrnpötilan poikkeus monivuotiskeskiarvoista.
VII VIII IX X XI XII 1 II UI IV ‘7 VI

1907—25 —1.2—4.9 —0.4 +0.a +1.0—0.2— — +0.3 +0.2 +1.8+2.3
1900—25 +1.7 +0.5—0.6 +0. +2.4 +1.2 +1.3 +0.1—0.5—0.6 +1.3+0.6
1900—25 +0.s+0.s—ts +0.7 +1.9 +0.8+0.7—0.1—0.2—0.2 +l.o +0.s
1900—23 +O.s +0.s—0.s +0.s +1.9 +0.s +0.4 0.0—0.2—0.3 - 2.o +1.o
1905—25 +O.i—0.i—-0.o +1.3 +1.9 +0.1—0.1—0.2—0.1—0.5 +1.2 +0.2
1913—25 —0.4—0.4—1.2 +0.9 +2.2 +1.1 +0.2—0.2 0.o—0.; +2.7 +1.2

Taul. 5. Pintaveden jäähtyminen ja lä’rnpenerninen.

1 SyksylliL KesällS

Paikka
. Viimeis. m. ‘Viimeis. Huomautuksia

kerran kerran kerran kerran
negat. posit. posit. negat.

II 22.

1113
XII 23.

II 16.

IV 9.

IV 9.
IV 11.

IV 11., IV 10,
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Helsingissä tehdyt havainnot eivät voi täydellisesti edustaa vastaavaa

Suomenlahden osaa, koska havaintopaikan asema on aivan rannikolla, niin

että sen täytyy osottaa aikaisemmin veden jäähtymistä kuin muiden kaueni

pana sijaitsevien asemien. Suomenlahdella tapahtui siten lopullinen jäähty

minen vasta helmikuun puolivälissä ja Saaristomeren eteläisimmässä osassa,

Itämeren rajalla (Utö), vasta saman kuukauden lopussa. Russarössä, Hangon

edustalla havaittiin sydäntalvella aika ajoin lämpötila positiiviseksi. Ulko

kailassa tapahtuneeseen aikaiseen lämpenemiseen on luonnollisesti suhtaudut -

tava hiukan pidättyvästi verrattaessa sitä muihin asemiin, eikä sitä luonnolli -

sestikaan voida pitää Pohjanlahtea täysin edustavana. Muilla seuduilla ta

pahtui lämpötilan lopullinen siirtyminen positiiviseksi yhtaikaa kuin varsi

nainen kevätiämpö ensi kerran esiintyi (vrt. lämpötilakatsaukseen).

3. L ämpösuhteet syvemmissä kerroksissa. Kun pintaveden 1 ämpösuh

teet yleensä melko hyvin seuraavat ilman lämpövaihteluita, joskin hiukan

vaimentaen niitä, saattavat sitä vastoin syvempien vesikerrosten lämpösuhteet

suuremmassa määrin pysyä riippumattomina tilapäisistä meteorologisista

olosuhteista. Menen lämpösuhteitten selvittämiseksi jonakin talvena on seii

vuoksi hyvin tärkeätä tarkastaa myös syvempien kerrosten lämpötilaa. Täl

löin on, paitsi lämpötilaa, myöskin kerrostumisen laatu tärkeätä, koska se

jossain määrin vaikuttaa veden jäähtymiseen ja länipenemiseen.

Kuten pintahavainnot ovat myöskin syvyyshavaintosarjat hyvin epä

täydellisiä. Talvelta 1918—19 on havaintoja, vieläpä osaksi epätäydellisiä,

ainoastaan Russaröstä, Porkkalasta ja $öderskäriltä. Kun siten ei ole ole

massa mitään havaintoja Pohjanlahdelta ja muutkin ovat hyvin puutteellisia,

on vaikeata tehdä päätelmiä kerrostumisen laadusta ja syvyydesä vallitse

vista lämpösuhteista. Rajoitumme sen vuoksi jäljentämään muutamia arvoja

(julkaisujen N:o 5 ja 16 mukaan), jotka ovat omiansa jossain määrin valaise

maan lämpötilaa Suomenlahden eri syvyyksillä.

Taul. 6. Syvyyskimpötiloja talvella 1918—-13.

Russarö Porkkala Södersk5r

rn. .

. i . . .

o 5.6 1.7 0.414.; 7,2 5.0 0.8 —0.2 0.o —0.3—0.1 3.0 7.2 5.1 0.3—0.4—0.4 1.9
10 5.9 1.8 0.2 3.4 7.4 5.1 1.1 —0.; 0.; —0.2 0.; 2.6 7.5 5.0 1.0 —0.2 —0.2 0.s
20 5.9 1.8 0,2 3,3 7.4 5.; 1.; —0.; 0.; 0.1 0.; 1.1 7,5 5.0 1.8 0.0 0.11 1.2

30 6.o ts1 0.o 3.2 7.4 5.i 1.1 0.0 0.2 0.1 0.4 1.1 7.5 5.0 2.5 2.0 1.1 1.0’
40 —

——— ••I• — —

— —i—7.511.82.5 3.1 2.22.81

5O----—H— •—H-- —, — --1 --

— •4335i 3.3) 2.83.0

Taulukon mukaan tapahtui ylempien vesikerrosten j äähtyminen lopuili -

seen talvilämpötilaan asti Porkkalan seuduilla tammikuun lopussa mutta

kauempana lännessä luultavasti vasta helmikmm puolivälissä (vrt. Pintulälilpö

tiloja ja taul. 5).

4. Tuulet, vedenkorkeus ja sadernäärä. Syksyllä olivat yleensä etelä-

ja länsituulet vallitsevina; kestävien pohjoistuulien kausi vallitsi kuitenkin

joulukuun 4.—13. päivän välisenä aikana, siis talven ensimäisenä pakkaskar;
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1:

__

-

Kuva 2. Jäätilanno XII 6 ja 13. (Kats. siv. 15.)

kauden lopussa. Voimakkaampia tuulia piihalsi 5.. 11. ja 22. päivinä. Keväällä
vallitsivat eteläpuoleiset tuulet. Voimakkaat tuulet olivat yleisempiä kuin
talvella; niinpä havaittiin myrskyisiä tuulia maaliskuun 2.—5. päivinä ja kuu
kauden lopussa, huhtikuussa 2.—5., 9.—43. ja 1$.—23. päivinä. Toukokuussa.
lopuksi, olivat N- ja E-tuulet vallitsevina: myrskyisiä tuulia ei tämän kuun
aikana yleensä sattunut.

tena. Voimakkaampia tuulia havaittiin 26.—27. päivinä joulukuuta, jolloin
voimakas SW-tuuli, joka paikotelleii Lounas-Suomessa sai myrskyn vahvuu
dc;;, puhalsi. Tammikuussa olivat yleensä E -tuulet vallalla, vaikkakin tuulen
smmta suurin piirtein vahvasti vaihteli. Voimakkain oli tuuli 4.—6., 15.—17.
ja 30.—31. päivinä. Todellisen myrsk3m vahvuutta tuuli tuskin saavutti
missään. Samoin oli asian laita helmikuussa. Tänä kuukautena olivat alussa

i NW-tuulet etupäässä. vallitsevina, kun taas NE-tuulien kausi oli kuu-
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Veden kor keusvaihtelut (kats. julkaisuja N:o 15 ja 17)

eivät talvella 1918—19 yleensä olleet kovin suuria, vaan pikemmin pienempiä

kuin talvisin keskimäärin tavalliset; tämä on yhteydessä sen seikan kanssa.

että voimakkaita myrskyj ä ei yleensä todettu. Veden keskikorkeus oli marras-

ja joulukuussa suunnilleen normaali, mutta aleni talven kuluessa niin että se

helmi- ja maaliskuussa oli melkoisesti normaalia alempana. Erikoisen alhaalla

havaittiin veden olevan 28. päivänä niaalisloiuta navakkaitten itätuulien vh

-;
7 2h

Kiiv. 3. Jäätilanne 191$ XII 20.

teydessä, sekä tam;nikulm ja helmikuim lopussa, jolloin ilmanpaine samalla

oli korkea. J äidenlähdön aikaan huhtikuussa tapahtuivat voimakkaimmat

vedenkorkeusvaihtelut 10. ja 18. päivinä. Toukokuussa oli vesi kauttaaltaan

matalalla ja vaihteli hyvin vähän.

5 a d e m ä ä r ä s t ä ei ole paljon sanottavaa. Syksyllä oli sademäärä

lokakuussa suurin pilrtein normaali, marraskuussa eritoten etelä-Suomessa

.. .. .

, t $
. XII 20. -

‘3

/
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kuukauden alussa satoi lumena, muuttui 9. päivän seuduilla vesisateeksi ja
avusti siten voimakkaasti sulamista. Maa sai lopullisen lumipeittonsa
pohjoisessa ja idässä joulukuun alussa ja etelässä sekä lounaassa saman kuun
puolivälissä. Lumipeite hävisi suhteellisen nopeasti; suurimmalle osalle ran
nikkoa oli maa paljaana suunnilleen 20. päivänä huhtikuuta; kauimpana poh
j oisessa kuitenkin vasta toukokuun alussa.

melkoisesti normaalia pienempi, mutta joulukuussa sitävastoin pitkin etelä-
rannikkoa runsas, pitkin länsfrannikkoa jotakuinkin normaali. Varsinaisen
talven aikana oli sademäärä suhteellisen runsas, pääasiallisesti lumen muo
dossa, helmikuussa ja pitkin etelärannikkoa maaliskuussa, kun taas sademäärä
tammikuussa pikemminkin pysytteli hiukan normaalia pienempänä. Huhti
kuussa oli sademäärä runsas pitkin koko länsirannikkoa. Sademäärä, joka

Kuv. 4. Jäätitaune 1918 XII 27.
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III. Jääsuhteet.

1. Yleiskatsaus. Edellinen katsaus ilman ja meren lämpösuhteisiin

osotti, että huomattava positiivinen lämpötilan poikkeus vallitsi aikana loka

kuu—tammikuu, kun sitä vastoin lämpötila helmikuun—huhtikuun aikana oli

hiukan normaalia alempi. Tästä saadaan jo käsitys jään levenemisestä tal

vena 1918—19. Voi toisin sanoen odottaa, että jäätyminen myöhästyisi ko

-

:

Kuv, 5. Jäätilanne 1919 1 3.

vasti syksyllä ja. talven alussa, mutta sitä vastoin, että jäät verraten huo

mattavasti kasvaisivat talven loppupuoliskolla. Mitään ankarampaa jäätalvea
ei kuitenkaan saattanut odottaa jo sen vuoksi, että varsinainen jäänmuodos
tumiskausi oli verraten lyhyt. Lisäksi aiheutti toukokinm korkea lämpötila
melko aikaisen jäidenlähdön pohjoisessa.

Näistä seikoista oli seurauksena, että jä.äsuhteitten luonne talvella
1918—1% oli s ii h t ccli is en h cl p p o. Samoin antavat selvästi rajoitetut
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2. Jään kasvarninen. Ensimähien jään muodostmninen havaittiin
Perämeren pohjoisosan sisimmillä lahdilla noin 24. päivänä lokakuuta. Tämä
ensi jää, joka muodostui maan pohjoisosassa vallinneen lyhytaikaisen pakkas
kauden vaikutuksesta, hävisi jälleen 27. päivänä lokakuuta. Siten ilmoitti
Kemissä oleva havaintojentekijä 24.—26. päivinä lokakuuta ohutta jäätä tai
ääsohj oa pitkin rantoja. Lähinnä sitä seuraavana aikana ei lämpimän sään

vuoksi tapahtunut mitään jään muodostumista lokakuun lopussa eikä marras -

kuun alussa.

lämpö- ja pakkaskaudet hyvän katsauksen jäiden kehityksen tärkeimmistä
vaiheista. Kun lisäksi voimakkaammat tuulet olivat verraten harvinaisia.
seurasi siitä että jää kasvoi kyl;nien kausien aikana jaksottain, ilman että
mitään varsinaista taantumista tapahtui lämpimhrä aikoina.

Seuraavassa tarkastamme hieman lähemmin oheellisten perj antaikartto -

jen ja löytyvän havamtoameiston perusteella jään kehitystä vallitsevien sää -

suhteitten yhteydessä.

Ktiv. 6. Jäätilanne 191.9 1 10.
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Noin 14. päivänä marraskuuta muodostui ensimäinen lopullinen jää

peite kauimpana pohjoisessa oleviin sisimpiin vesiin. Verraten ankaran pak

kaskauden vaikutuksesta 1 8.—22. päivinä marraskuuta peittyi Perämeren

pohjoisosan sisäsaaristo kulkukelpoiseen jäähän, jonka paksuudeksi m m.

Ajoksen luona Kemin edustalla mitattiin 8 cm. Kuun lopussa ja joulukmm

alussa vallinneen lauhkeaminan sään aikana kasvoi tämä saaristojää vain

hitaasti. Siten ulottui jään muodostuminen 30. päivänä marraskuuta Raahen

seuduille etelään ja 6. päivänä joulukuuta Vaasan saariston sisäosaan. Samaan

aikaan näyttäytyi ensi kerran sohjomaista ajojäätä Marjaniemen majakalla

Oninii edustalla.
N. 10 päivää kestänyt pakkaskausi, joka alkoi 5. päivänä joulukuuta.

antoi uutta vauhtia jään rnuodostmniselle. Siten jäätyi viikon 6.-—-13. päivä

joulukuuta aikana sisäsaaristo pitkin koko Pohjanlahden rannikkoa. Pohjoi

sessa, Perämerellä alkoi lisäksi jään muodost.uminen meren ulapalla; siten ha

--

Kuv. 7. Jäätilanne 1919 1 17.
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koa länteenpäin. Myös Lom;ais-$uomessa havaittiin samaan aikaan väinii
sempää jäänmuodostumista.

Sitä seuraavina viikkoina vallinnut lämpimämpi sää sai jääi kehityksen
jälleen pysähtymään, mikä selviää joulukuun 20. ja 27. päivän kartoista.
OKauimpana pohjoisessa havaittiin kuitenkin tänä aikana, että kiintoj ääreunus
hitaasti kasvoi. Tämä jäätymisprosessi selviää paremmin julkaistuista jään -

vaittiin 13. päivänä joulukuuta koko paljon ajojäätä ja jääsohjoa Marjaniemeii
ja Raahen edustalla, kun taas Kemin edustalla ulkosaarist okin oli kulkukel -

poisen kiintojääir peitossa. Myös Pohjois-Merenkurkussa havaittiin 13. päi
vänä pienempiä ajojääkenttiä ja jääsohjoa Walsörarnasta. Lounais- ja Etelä
Suomessa tapahtui samaan aikaan vuoden ensimäinen j äät.yminen. Siten jää
tvi 8. päivänä Viipurin lahti Uuraan ja. WTiipurin välillä ja tämä jää oli jo 11.
päivänä kulkukelpoista. 13. päivänä oli ohutta vasta muodostunutta jäätä
muutamissa osissa Koiviston salmea ja sisimmässä saaristossa pitkin rannik

Kuv. 8. Jäätilanne 1919 1 24.
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paksuustaulukoi ta kuin kartoi ta, joista on vaikeata. eurata rannikon hihei

syyde ii tapahtuvaa jäätymi tä Suurin piirtem ei tilanne ielä tähän aikaan

t)llUt kypsä nopeampaa jäänkehity ‘tä arten, mikä parhaiten clx Jää eötf’

t vistä joulukuun ja tammikuun x edenMmpötaulukoi’t ii.

Tammikuun ensimäisinä päivinä valliniteen pakkaeir aikana kasvoivat

SMrIsto] aat Etelä - Sm)messa huomattavasti. Sit en j äätyi nyttemmin K oivist on

—alini täydelli. esti ja lahti Tuppurasta näkymättömiin a. ti. Merellä

4 13!.
t7

Kuv. 9. Jäätilamze 1M9 1 31.

eivästöii majakan edustalla ja myös Narvin rnajakan seuduilla Suomenlah -

della havaittiin 3. päivänä tammikuuta sinijäätä ja jääsohjoa. Lännempänä

äätyivät m. m. Helsingin ja Turun satamat, kuu sitä vastoin Saaristorneri

suurimmaksi osaksi vielä oli aivan avoinna. Heikkoa jäänmuodosttimista

ilmoitettiin kuitenkin Ahvenanmaan itära;mikolta. Selkämeren rannikoit a

havaittiin hiukan ajojäätä, m. m. Rauman ja Mäntyluodon edustalla sekä

Kaskisten luona, samalla kun j äänmuodostuminen Merenktirkussa jatkui aina

4143—28

.-

2

3
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Norrskärin majakalle asti. Raahen ja Marjaniemen edustalla oli meri 3. päi
vänä tammikuuta kaikkialla näköpiirissä täynnä ajojäätä.

Lähimmän kahden viikon aikana tammikuun 3. päivän jälkeen ei jää-
suhteissa tapahtunut mit ääii suurempaa muutosta. Koko tänä aikana vallitsi.
kuten lämpötilakatsauksesta selviää, tavattoman lauhkea sää. Niillä seuduilla,

- 1 I:3 3 -

1T7— -

-
- -;-

A-O’(, ••:.i ••-• ••• -

4t4) :••=—- - -
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Kuv. 10. Jäätiianne 1919 TI 7.

oille kiintoj ääreunus aikaisemman pakkasen aikana oli muod ostimut, pysyi
se suurin piirtein muuttumattomana, mikä m. m. hyvin ilmenee jäänpaksuus
t aulukoista. Mitään varsinaista kasvua kiintoj ään paksuudessa ei kuitenkaan
tänä suojasääkautena huomata, vaikkakaan lämpötila ei ollut niin korkea.
että olisi voitu havaita suoranaista taantumusta jään leveriemisessä, Verrat -

taessa tammikuun 3., 10. ja 17. päivän karttoja käy tämä seikka selvästi ilmi.





20 JÄÄT 191819

oli korkeinrilaan. Tämä jään nopea kehitys käy parhaiten selville vastaavista
tammikuun 31. päivän a helmikuun 7. päivän kartoista. Tammikuun 31. päi
vän kartalla näemme siten, että ajoj ää on huomattavasti lisääntynyt $uomeu
lahden itä- ja keskiosassa. Lännessä ulottui ajojää pitkin Suomen rannikkoa
jo Jusarön majakan seuduille. Myöskin Pohjanlahdella on ajoj ää nyttemmin
levinnyt huomattavasti majemmalle kuin lähinnä edellisenä viikkona; ui. rn.

janaista ajojäätä ilmaantua kauimmaksi itään ja myös yksityisiä vyöhykkeitä
Kotkan ja Helsingin edustalle. Selkämerellä nähtiin hiukan ajojäätä m. rn.
$äpin ja $älgrundin edustalla. Perämerellä lainehti meri vapaana vielä Ohta
karin edustalla, kun se sitä vastoin Raahen, Marjaniemen ja Kemin edustalla
oli yhtenäisen, verraten vahvan yhteenjäätyneen ajo- ja ahtojään peitossa.

Viikkoina 1 25.—31. ja IJ 1.—7. kasvoi jää pakkasen vallitessa nopeasti.
Näin oli asian laita eritoten jälkimäisen viikon aikana, jonka lopussa pakkanen

Kuv. 12. Jäätilanne 1919 II 21.
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äänpaksuustaulukoista. Suurimmalla osalla Suomenlahtea muodostui näinä

päivinä sinijäätä, jääsohjoa tai n. k. lautasjäätä, joka kuitenkin NW-tuuhen

vuoksi ajautui pois Suomen rannikolta, niin että täällä voitiin havaita avoimien

merenrailojen muodostumisyrityksiä. Russarön maj akan edustalla Hangon

luona lainehti meri kuitenkin vielä aivan jäistä vapaana. Saaristomerelle alkoi

mannermaan ja Ahvenanmaan välinen jääsilta muodostua; täällä olivat kuitemi

kiri vielä Widskärinseikä, Kihti ja Teili avoinna. Pitkin Selkämeren rannikkoa

oli useinimassa paikassa vanhemman kiinteän saaristojään ulkopuolella vasta

nähdään ajojäätä nyttemmin Ulkokallan majakkaa ympäröivällä merellä ja

usealta etelämpänä sij aitsevalta seudulta. Sitä vastoin on tilamme melkein

muuttumaton Saaristomerellä, vaikkakin Maarianhaminan edustalla oleva

saaristo on peittynyt heikkoon kiintojäähän.

Helmikuun ensimäisille päiville on tunnusoniaista j ä.iden miopea kasv ti

kaikilla vesillä; tämä käy selvästi ilmi tämän julkaisun lopussa julkaistuista

Kmiv. 13. ,Jäätilanne 1919 II 28.
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inuodostunutta sinijäätä, joka etelässä ulottui m. m. Isokarin ;najakalle asti.
Pohjois-Merenkurkku oli nyttemmin kokonaan jäätynyt ja samoin se osa Perii -

merta, jolta havaintoja on olemassa, lukuunottamatta Ulkokallan ulkopuo
lella oLvaa merta, jossa vielä havaittiin suuria avoimia alueita ajojääkenttieri
välissä.

11. päivän kartta ei osotakaan mitään jääsuhteitten kiristymistä, vaan
kemminkiim tapahtuu jonkunlainen helpotus, m. m. siten, että edellisen viikon
aikana muodostunut sinijää on paikotellen mennyt rikki ja hajaantunut. Siten
olivat suuret osat Suomenlahtea jälleen tulleet jäistä vapaiksi, minkä ohella
Pohj ois-Merenkurkussa oli syntynyt useita aukoj a merenj äähän.

Helmikuun loppupuoLlla tapahtui jäätilanteessa huomattava kiristy
minen. Tänä aikana havaittiin ensin runsaita lumisateita ja sen jälkeen vallitsi

Tähän pysähtyi jään kehitys joksikin aikaa. Helmikmm 8.—15. päivän
aikana vallitsi, kuten lämpötilakatsauksesta ilmenee, lento sää. Helmikuun

Kuv. 14. Jäätilanne 1919 III 7.
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Ktiv. 1. jäätilanne 1919 III 14.

saattoi jälleen siellä olevat jäät liikkeelle. Myöskin Selkämerelle alkoi meren

äitä ilmaantua suuremmassa määrässä; niinpä sulkivat huomattavat ajojää

määrät aika ajoin esim. Ete] ä-Merenkurkun, vaikkapa koko talvena 191 $—1 9

tuskin voi puhua mistään $e]kämeren varsinaisesta jäätyrnisestä. Sitä vastoin

näyttää Perämeri, mikäli käytettävissä olevista havainnoista voi päättää, täv

dellisesti jäätyneen yllämaimttuna ajankohtana (helmikuun lopussa). Rail

nikon kiintoj ääreunuksen jatkona ovat siimänkantamiin asti yhteenj äät3meet

ajo- ja ahtoiäärö kkiöt, kuten asian laita tavallisesti tähän vuodenaikaan onkin.

tavattoman kirkas sää, jonka aikana heikkojen koillistuulien puhaltaessa ta

pahtui voimakas lämmönsäteily avaruuteen. Helmikuun 21. ja 28. päivän kartat

antavat hyvän käsityksen tästä voimakkaasta jäänmuodostumisilmiöstä. Tänä

aikana jäätyi käytännöllisesti katsoen koko Suomenlahti ja Saaristomeri, jossa

kuitenkin Utöta ympäröivä seutu jäi vielä jäistä. vapaaksi. Suomenlahti jäätyi

Suursaaren itä.puolella nyttemmin niin kovasti, että vasta jäidenlähtö keväällä
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aikaan muodostui lisäksi ajojäitä Itämeren pohjoisosaan, Russarön, Bengtskä
rin, Utön ja Maarianharniiian ulkopuolelle. Nämä ajojäät eivät kuitenkaan
koskaan tulleet niin vahvoiksi, kuin vaikeampien j äätalvien aikana on taval -

lista. Ei myöskään Ahvenanmeri jäätynyt täydellisesti, vaikkakin siellä aika
ajoin saatettiin havaita koko huomattavia jääkentt.iä. Pitkin $elkämeren ran
nikkoa muodostui tämän kuukauden kuluessa vallitsevien W-tuulien vaikutuk -

sesta mahtavia yhteenjäätyneitä ahtojääkenttiä., joiden ulkopuolella kuiten.

Jään vahvuus kasvoi jatkuvasti hitaassa tahdissa koko maaliskuun, niin
että j ä ä v u o d e n k ä ä n n e k o h t a sattui suunnilleen maalis—huhtikuun
vaihteeseen. Tämä merkitsee ilmeistä myöhästymistä verrattuna j äätalven
keskimääräiseen kulkuun. Verrattaessa maaliskuun yksityisiä jääkarttoja
toisiinsa näyttää jään kehitys melko epämääräiseltä, mutta jäänpaksuustauhi
kot sitä vastoin osottavat, että jään vahvuus huomattavasti lisääntyi. Tähän

Kuv. 16. Jäätilanne 1919 III 21.
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Vasta huhtikuussa alkaa jäidenlähdön aika, vaikkakin aluksi vallinnut

alhainen lämpötila ja ankarat yöhallat viivästyttivät jään sulamista. Kuukau

den vaihteessa oli jäätilanne vielä aivan talven näköinen ja maaliskuun lopulta

olevat kartat antavat hyvän käsityksen jäätalven 1918—19 vaikeusasteesta.

Jos luomme silmäyksen aikaisempaan esitykseen,

saamme seuraavan yleiskuvan jään kehityksestä tarkastettavana vuonna

4

km aika ajoin voitiin erottaa avoin meri. Kuukauden lopussa, jolloin E -tuulet

olivat vallalla, irtaantui näitä ahtojääkenttiä paikotellen rannikon kiintojää

reunuksesta, niin että näennäinen helpotus voitiin siten merkitä jäätilanteessa

tapahtuneeksi. Kuukauden loppupuolella lisääntyi merenjäiden liikkuvaisuu

kauttaaltaan, mikä voidaan selittää ensimäiseksi keväänenteeksi. Näin on

maaliskuun 21. ja 28. päivän karttojen mukaan eritoten Suomenlahdella

Suursaaren länsipuolella ja Perämerellä Raahen eteläpuolella.

Kuv. 17. Jäätilanne 1919 III 28.
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kuun 8. ja 15. päivän välillä vallinneen leudon sääkauden keskeyttämänä. jat -

kui jäätyminen sen jälkeen talven myöhemmän osan aikana suhteellisen no
peasti j ohtamatta kuitenkaan erikoisen vaikeisiin j ääsuht eisiin. Jos haluaa
erottaa jäätymisessä eri vaiheita, voi ajatella seuraavia: 1) 14. päivästä marras
kuuta 5. päivään joulukuuta: vähäistä j äänmuodostumista Perämeren pohj ois
osa;r sisimmillä vesillä. 2) Joulukuim alkupuolisko (5. päivän jälkeen): alkavaa
jäätymistä saaristossa kaikilla rannikoilla.. 3) Joulukuun loppu: yleinen pv

1918—19. Tavattoman leudon syksyn aikana alkoi jäänmuodostuniinen into
mattavasti myöhemmin, kuin tavallisesti, pitkin koko rannikkoa. Ensimäi -

neir varsinainen j äänmuodosturninen (kauirnpana pohjoisessa marraskuun puo -

livälistä tai joulukuun alusta alkaen, etelämpänä j oulukmin 5. päivän jälkeen)
tapahtui hyvin hitaasti ja vain asteettain lähes 1$. päivään tammikuuta asti,
jolloin j äänmuodostuminen alkoi tapahtua nopeammin. Xinoastaan hei i -

Kur. 18. Jäätilanne 1919 IV 4.
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sähdys jään kasvussa. 4) Tanuniktaur ensimäinen viikko: jatkuvaa jäätyinistä

saaristossa alkavaa ;nerenj äiden muodostumista Suomenlahden itäisimmässä

osassa ja voimakasta ajojään muodostumista Perämerellä. 5) Tammikuun

keskiosa 18. päivään asti; pysähdys jäätyniisessä leudon sään vuoksi. 6) Tam

itiikuun ]oppupuoli helmikuun 7. p vään asti; voimakasta jäänmuodostu

mista myöskin lounai ssaaristossa; ensimäisten huomattavampien merenj äiden

sntyminen Suomeillahdelle ja $elkämerelle. 7) Helmikuun 8. ja 15. päivän

Xiiv. 19. jäätilanne 1919 IV II.

väinren aika: ei mitään oleellisia muutoksia korkean lämpötilan vuoksi. 8) HeI

mikuun puolivälistä maaliskuun loppmm: sekä saaristo- että mererijäiden

otakmnkin tasaisesti jatkuvaa kasvua.

3. Jäänlähtö. Tämän julkaisun lopussa olevien jäänpaksuustauluk

kojen tarkastus osottaa, että ensimäiset taipumukset j äänpaksuuden vähene -
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miseen havaitaan etelässä huhtikuun alussa, pohjoisessa taas kuukauden puoli -

välin jälkeen. Yhtaikaa lisääntyy merenj äiden liikkuvaismis huomattavassa
määrässä. Tämä huomataan huhtikuun 4. päivän kartalla selvimmin etelä-
rannikolla, mutta myöskin Perömerellä Ulkokallan edustalla.

Suurimman osan huhtikuuta vallinneen sateisen ja tuuli en sään vaiku
tuksesta jatkui jäidenlöhtö melkoi eri nopeasti riippuen o aksi myöskin siitä.
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Kuv. 20. Jäätilanne 1919 TV 18.

että j ä.ä ei lyhyen talven aikana koskaan saavuttanut suurempaa vahvuutta.
4. päivänä huhtikuuta havaittiin vielä ajojäitä Ahvenanmaan seuduilla ja
Itämeren pohjoisosassa, mutta ne hajaantuivat pian, niin että nämä vedet ja
Suomenlahden suu jo 11. päivänä olivat vapaat ajojäistä. Kuukauden puo]i
välissä alettiin huomata selviä saaristoj ään haj oamisen merkkejä lounaissaa
ristossa. Sulaminen jatkui nopeasti, niin että huhtikuun myöhemmän puoliskon
aikana melkein kaikki Suomenlahden ja Selkämeren jäät hävisivät. Voimak
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kaitten $W-tuulien johdosta särkyivät 12. päivänä huhtikuuta Suursaaren itä-

puolella yhteenjäätyneet ahto- ja ajojääkentät, jotka olivat pysyneet lilkkumat

tomina helmikuun puolivälistä asti. $uimnilleen samaan aikaan hajaantui

Helsingin ja Tallinnan välillä ollut ajojää; lopullisesti jää kuitenkin hävisi

Suomenlahden näistä osista vasta 20. päivän seuduilla.
Huhtikuun 25. päivän kartasta ilmenee jään taantuminen erikoisen sel

västi. Nyttemmin on lounaissaaristossa ainoastaan pienempiä kiintoj ään jään -

19
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Kuv. 21. Jääti]anne 1919 IV 25.

nöksiä kaikkein sisimmässä saaristossa ja hajanaista ajojäätä Gulikronan selällä.

Myöskin Suomenlahti on itäänpäin aina Helsinkiin asti käytännöllisesti kat

soen jäistä vapaa. Suomenlahden itäosassa ja pitkin melkein koko Selkämeren

rannikkoa on vielä melko huomattavasti ajojäitä; yhteenjäätyneitä merenjäitä.

on nyttemmin ainoastaan Perämeren pohjoisimmassa osassa, esim. Marja

niemen majakan ulkopuolella.
Toukokuun alussa häviävät jäät lopullisesti koko Suomenlahdelta ja Selkä

mereltä. Suunnilleen 2. päivänä toukokuuta häviävät viimeiset jäät Uuraan
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jäät vain hitaasti pakoi11aai, niin että niiden jäännöksiä tavataan vielä touko
kuun 23. päivän kartalla. Samoin jatkui jäidenlähtö Perämeren pohjoisim
massa osassa ainoastaan hitaasti, koska yöhallat täällä vielä toukokuun puoli
välissä olivat tavallisia. Vasta lämpimämmän sään yhteydessä, joka alkoi
20. päivän tienoilla, sai jäidenlähtö täällä uutta vauhtia. Näinä toukokuun
viimeisinä päivinä hävisivät jäät kesäisen sään vallitessa hyvin nopeasti. Jäi
denlähdön viimeiset vaiheet näillä seuduilla selviävät seuraavista tiedoista

edustalta ja 7. päivänä toukokuuta nähdään Koivistolta viimeinen ajojää.

Toukokuun 9. päivän kartta osottaa, että jäidenlähtö on nyttemmin Peräme
relläkin jatkunut niin pitkälle, että mitään mainitsemisen arvoista kiinteätä
saaristojäätä ei enää ole Raahen eteläpuolella. Merenkurkun pohjoispuolella
nähtiin kuitenkin tähän aikaan merellä vielä huomattavia ajojääkenttiä, jotka
toukokuun puolivälissä vallirmeitten pohjoistuulien painamina ahtautuivat
etelää kohti. Kun sää samaai aikaan oli suhteellisen koleata, sulivat nämä ajo-

Kuv. 22. Jäätilanne 1919 V 2.
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N. 23. päivänä toukokuuta särkyi saaristojää lopullisesti Kemin edustalta,
ja saman kuun 30. päivänä hävisi täältä viimeinen ajojää. Muutamia päiviä

aikaisemmin, tarkemmin sanottuna 23. päivänä, oli viimeinen ajojää hajaantu

nut Raahen edustalta ja 24. päivänä Marjaniemen edustalta.

4. Jääsuhteet Laatokalla. Jääsuhteitten kehitys kulki, kuten asian
laita yleensä on, Laatokalla suurin piirtein rinnan Suomenlahden itäosan
vastaavan kehityksen kanssa. Joulukuun 8. päivän jälkeen muodostui ensi-
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Kuv. 23. Jäätilanne 1919 V 9, 16 ja 23.

mäinen kiintojää pohjoissaariston sisimpiin osiin. Tämä saaristojää. kasvoi
hyvin hitaasti aina tammikmm loppupuoliskolle asti, jolloin nopeampi jään
muodostumisprosessi alkoi. Merellä syntyivät ensimäiset ajojäät noin 20. päi
vänä tammikuuta; näiden vahvuus kasvoi niin että ne helmikuun lopussa peitti
vät koko Laatokan, mikäli saatavina olevista havainnoista voi päättää. Otta
matta huomioon tässä ulommassa jäässä tapahtinreita pienempiä liikkeitä,
muodosti se käytännöllisesti katsoen liikkumattoman yhteenjäätyneen jää
peiton aina huhtikuun puoliväliin asti, jolloin se osaksi särkyi yhtaikaa kuin
merenjää $uomen]ahden itäosassa. Jäidenlähtö tapahtui kuitenkin Laatokalla
huomattavasti hitaammin kuin Suomen] ahden sisäosassa. Saaristoj ää tosin
hävisi toukokuun alussa, mutta ulompi ajojää hajosi vain hitaasti, niin että
hajanaisia ajojääkenttiä havaittiin vielä niin myöhään kuin 23. päivänä touko
kuuta Käkisalmen edustalla.
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IV. Jäänpaksuus

.

1 Tornio, Röytth
2 Kemi, Äjos
3 Oulu, Toppila
4 Marjaniemi
& Raahe
ol Ulkokalla

—,tr
7 Himanka, Ohtakari, 1

8 Ykspihlaja
9 Stuhhen

10 Valsörarna

11 Norrskär, tr
12 $ VaI]grund, i

—, a
13 Vaasa
15 $älgrmid
16 Högklubb, i

—, a
17 Yttergrund, i

—, a
18 Merikarvian onrat
19 Reposaari
20 MäIltvluoto
21 $äppi
22 Bergskhr, i—, a
23 Rauma
24 Lyökki
25 Isokari, i

1 26 Lypertö, i
—, a

27 Jurmo
28 Fiskö
29 Enklinge
30 Finbo
34 Korsö
35 Bomarstmd
36 Herrö
37 Degerhy
38 Kökar
39 Utö
40 Ruotsalainen
41 Naantali
42 Turku

—, Airisto
43! Gulllu’ona
44! Paraistenportti
45 Junglrusund

Hästholm, Kemiö

8 e 1 i t v s: a: ulkopuolella, i: sislipuolella, tr: ajolkä, p: ahtojiiii, kursilvi luku:
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(cm:ssä) perjantaisin.

ilmoitus tarkoittaa jotakin liihipäiviä.

4143—28

II III IV V

7. 14.21. 2$. 7.I14.!2L128. 4.Ifl.!18. 25. 2. 9. 16.!2.3.

•1 — —
45 4$ 50

•! 44! 35 38
12 30 — 35

37 22! 27:1 43
— 36 38 48
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12 10! —! 1$
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18 20 — —
15 16 26 20
25 — —! —
8——-—

35 33 34 40

20 — 27 40
— 25 15 16
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— — 13 27
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— — — 24
17 18 21 28
12 20 30 —* —
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13 14 20 24
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z
0 IX XII

P a i k k a.

22. 29. 6. 13. 20. 27. 3. 10. 17. 24. 31.

Kemiön kanava..........
Hanko, Litnsise1ki
—, majakka
Tvärminne, i
—, a
Hästö-Busö
Jusarö
Bågaskär
Porkkala
Helsinki

Eteläsatarna
Pohjoissatama
Siltavuoren satama
Merisatama
Hietalahden satama

Helsinki, Harmaja
—, tr
$öderskär
Glosholm
—, tr
Viitskär
Loviisa
OlTengrund, i
—,selkä
Boistö
Kaunissaari
Hamina
Haapasaari
—, 8
—, w
—, N
Suursaari, N
—, tr
Suursaari, 8
—, tr
Kuorsalo
Tainmio
Someri
—, tr
Lavansaari
Narvi
—,tr
Pitkäpaasi
—, tr
Koivisto, salmi
—, a
Seivästö
$aunaniemi
Sortanlahti
—, tr
Käkisalmi
Jaakkima, Rahmansaari
$ortavala
Läskelä
Maritsinsaari
Hanhipaasi
—, tr

46
48

49

50
51
52
53
54

54

55
56

57
58
59

60
61
62
63

64

65

66
67
68

69
70

71

73

74
75
76

77
79
80
81
8%
83

—

—i —

—

—

—i

—i

14 15 ir 22

1 — —i —

18 1$ 22 24
15 15 l8 21

6 6 — 12

91 12 14 24
8 7 10 18

•I —
— 10

291 27 26 —

—
— 20 20

—

— 5
— 4 8 15

—
—- 10 20

—1 111 20 —

10 10 22 30
6 6 6 7
I 11 16 24

201 3 15 20

26

10

26
28
24
12

13
15

28
221

18

151

151
25

8j

251

28

20
20
6

35
9

371
261

6

20

5

7
5
3
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Havaintoasemat.
Asemat samassa järjestyksessä kuin kuvassa 1, siv. 4.

1. Röytti 29. Euklinge 57. Våtskär
2. Ajos 30. Finbo 58. Loviisa
3. Toppila 31. Märket 59. Oiiengrund
4. Marjanierni 32. $ignilskär 60. Boistö
5. Raahe 33. Eckerö 61. Kaunissaari
6. Ulkokalla 34. Korsö 62. Hamina
7. Ohtakari 35. Bomarsund 63. Haapasaari
8. Ykspihlaja. 36. Herrö 64. $uursaari, N
9. $tubben 37. Degerby 65. Stiursaari, 8

10. Valsörarna 3$. Kökar 66. Kuorsalo
11. Norrskär 39. Utö 67. Tammio
12. Vallgrund 40. Ruotsalainen 6$. $omeri
13. Waasa 41. Naantali 69. Lavansaari
14. Bergö 42. Turku 70. Narvi
15. $algrtmd 43. Gulikrona 71. Pitkäpaasi
16. Högkltibb 44. Paraistenportti 72. Uuras
17. Yttergrund 45. Jungfrusund 73. Koivisto
1$. Morikarvian ourat 46. Kemiön kanava 74. $eivästä
19. Reposaari 47. Bengtskär 75. Saunaniemi
20. Mäntyluoto 48. Hanko 76. Sortanlahti
21, Säppi 49. Tvärmhme 77. Käkisalmi
22. Bergskär 50. Hästö-Busö 7$. Kaiksalo
23. Rauma 51. Jiisarö 79. Rahmansaari
24. Lyökki 52. Bågaskär $0. Sortavala
25. Isokari 53. Porkkala $1. Läskelä
26. Lvpertö 54. Helsinki $2. Mantsinsaari
27. Jurmo 55. Söderskär 83. Hanhipaasi
2$. Fiskö 56. Glosholm



Deutsches Referat.

Ubersicht der Fisverhäftnisse im Winter 1918-- 19 ari den
Kusten finnlands.

Es wird irn vorliegenden Hefte eine kurze zusammenfassende ttbersicht
der Eisverhältnisse an den Kilsten Fiunlands im Winter 1918—19 gegehen,
wobei die Entwieklung des Eises in Zusammenhang mit einigen meteorolo
gischen und thalassologischen Faktoren (Luft-, Oherflächen- und Tiefenwasser
temperatur, Wind, Wasserstand und Niederschlag) gestelit wird. Die Ent
wicklung des Eises wird durch Vbersiehtskarten der Eislage fiir jeden Freitag
zwischen dem 6. Dezemher und dem 23. Maj näher heleuchtet. Foigende Be
zeichmuigen sind in diesen K arten angewendet worden:

kurze, horizontale Stricho: ofienes Wasser.
Ideine Kreuze: Blaueis,
kleine Punkte: E’Isbrei,
von der Kiiste gerade aus gezogene, zienilieh stark gcdruckte Linien

ebenes, festes Eis.
i)reieeke (ungefiilite): T’eibeis,
dre;eckförmige Flächen (das Gebiet kaim ausserdein von Linien wie

beim festen Eis iherzogen sein): zusa’mmengefrorenes Treibeis,
Kreislinien: Packeis,
kreisförmige Flächen (das Gebiet kaiin ausserdem von Linien wie heim

festen Eis liberzogen 5cm): zi8ammengefrorenes Fackeis,
krause, stark gedruckte Linie: Faekeisband oder -wall,
mehrere ohengenannter Zeichen unter einander in dernselhen Gebiet:

versehiedene Eisarten kommen im Gebiet vor,
Ieichte, ausgezogene Linie: Eisgrenze, d. h. Grenze zwischen versehiedenen

Eisarten oder zwischen Eis und offenem Wasser.
leeres Gehiet: keine 11e1dungen.
im A 1:) s c h n i t t IV ist cm Teil der vorhandenen Ängaben der Eis

dieke zusammengesteiit w orden.
Sämtliche Beobachtungsorte sind in Fig. 1 (8. 4) eingezeichnet. Die

in dieser Karte angewendeten Ordnungszahlen der $tationen sind in den Ta
bellen der lihrigen Äbschnitte den betreffenden Ortsnamen beigefiigt worden
Zuletzt folgt cm nach den oh en genannt en Ordnun gszahlen geordnetes Orts
verzeicinis.







Hinta: Smk. 15: —

(Myöskin ruotsiksi)


