
MERENTUTKIMUSLAITOS

JÄÄN LÄÄDUI
K 1 R JOI II A N UI

GUNNAR GRANQVIST

HELSINKI 1937





MERENTUTKIMUSLAITOS

JÄÄN LÄÄDUI
K 1 R JOI II A N UI

GUNNAR GRANQVIST

HELSINKI 1937



Helsinki 1937, Valtioneuvoston kirjapaino.



Eripainos »Suomen jäätyöstä».

III, Jäät Suomen rannikolla.

1. Lyhyt esitys jään laaduista.

Lilkkurnattomassa vedessä vastakohtana virtaavalle ve
delle, jossa jäänmuodosturninen suoriutuu toisin — jäätyminen
alkaa siten, että pitkin rantaa tai aivan vedenpinnassa olevista
kiteytymissydämmistä alkaen jääkiteet kasvavat ulospäin jää
häiväksi. Erikoisen sijotuisissa oloissa, tyvenellä pakkassäällä,

Kuva 2. Jäähäivää.
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jolloin lisäksi usein on meriusvaa, voi aivan hämmästyttä
vän lyhyessä ajassa veclenpinta tällä tavoin peittyä hyvin
laajalti jääkalvotta. Esim, kuvassa 2 näkyvä »jää syntyi niin
nopeasti, että valokuvauskone juuri ehdittiin saada kuntoon.
Kuva on otettu Hangon eciustalta. Kuva 3 osoittaa jäätä vähän
myöhemmin; mainittavaa estettä tällainen äskensyntynyt jää
ei ilmeisesti meriliikenteelle tuota. Jos tuuli käy voirnakkaam
maksi, rikkoutuu j ääkalvo, sekoittuu alempana olevaan hieman
lämpimämpään veteen ja häviää.

Jos pakkanen ja tyven sää jatkuvat jonkun päivän, niin
että jääkalvo ehtii kasvaa muutaman cm:n paksuiseksi, on se
muuttunut sinijääksi; tämä jää on jo siksi lujaa, ett’ei se saa
ristossa, missä saaret ja karikot tarjoutuvat tukikohdiksi,
aivan helposti pääse rikkoutumaan, vaan jää pysyväksi; tämä
syksyinen teräsjää käy vähitellen yhä paksummaksi, inuo
dostaen kiintojääpeitteen.

Lumisateista voi johtua, että jää painuu ja vetistyy sekä
alkaa sitten sulaa. Tai voi jää ja tumisohjo pakkasen sattuessa
jäätyä kiintojääksi, joka näyttää hyvin lujalta. Jään sulaessa
keväällä osoittautuu kuitenkin, että lumijää laadultaan on
huonompaa kuin teräsjää. Molemmat laadut ovat suojäätä.

Kuva 3. Äskensyntnvttit jäätä.
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Mitenkä helposti halkeamat ja railot syntyvät ohuessa jää
peitteessä selviää kuvasta 4.

Minkälaisiksi jääolot ohuessa merenjäässä voivat kehittyä ja
myöskin hyvin usein kehittyvät, selviää kuvasta 5, joka on
otettu mereltä Porkkalan edustalla; kuva näyttää säännöllisiin
kuvioihin kokoonajautuvaa ohutta meren jäätä. Sama tapahtuma.
yhä edelleen ohuessa, mutta kuitenkin vähän paksummassa j äässä
kuin edellä, on varsin havainnollisena kuvassa (3. Moni kuvit
telee, että ohut merenjää on melkein yhtä vaaratonta meriliiken
teelle kuin ohut saaristojää. Tämä on kuitenkin erehdyttävää. Jo
kohtalaisellakin tuulella voivat merenjäissä jäälautat äkkiä
joutua liukumaan toistensa yli, jolloin merimiesten syyllä

Kuva 4. Ilalkearna.
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pelkäämä jäänpuristurninen alkaa. Kun puristuva jää tapaa
esteen, esim. aluksen, kasaantuu jää sitä vastaan. Jos laiva
silloin menettää ohjauskykynsä, on vaara lähellä, sillä jos jää
pääsee kasaantumaan niin korkealle, että se alkaa tunkeutua
laivan kannen yli, puristaa jää laivaa ja painaa sitä alaspäin.
Sillä tavalla tuhoutui esim. 5/5 Rigel Ähvenanmerellä 9. p:nä
maalisk. 1923. Kuva 7 otettiin seuraavana päivänä onnetto
rnuuspaikalta, jota kannelta jäälle joutuneet tavarat kuvassa
osoittavat. Kuten kuvasta näkyy ei jää ollut paksua jäätä,
vaan ohueinpaa, puristuvaa. Furistu’minen taukoaa usein yhtä
äkkiä kuin se on alkanut. Minkälaiselta merenj ää puristurnisen
jälkeen usein näyttää, osoittaa kuva 8.

Olemme seuranneet tyvenellä säällä syntyneen jään kehitystä.
Mutta yhtä usein jäänmuodostuminen tapahtuu tuulisella säällä.
Silloin ei vain meren pintavesi ole jääh.tynyttä, vaan sekoittu
misen kautta myöskin vähän paksiimpi kerros; kautta koko
tämän jäähtyneen kerroksen, joka voi olla vain muutaman
cm:n paksuinen, muodostuu silloin enemmän tai vähemmän
sohjomaista jäätä, jääsohjoa. Mikäli sohjo lisääntyy, aaltoilu käy
heikommaksi, jolloin sohjosta usein muodostuu erikokoisia ja
erimuotoisia jäälautasia; kuvassa 9 on lautasjäätä. Luonnossa
äänmuodostuminen ymmärrettävästi tapahtuu varsin eri tavoin

vaihdellen. Kuvassa 10 on uuttajäätä, joka on eräs jääkalvon
ja jääsohjon välimuoto.

Äivan erikoiseksi jäänmuoclostuminen käy toisinaan silloin,
kun syvemmät vesikerrokset jostain syystä jäähtyvät varemmin
kuin pintakerros. Silloin syntyy syvässä sohjomaista jäätä,
jota kutsutaan pohjajääksi; sitä meriruoho y. m. pidättää

Kiwa . Kokoollajautuvaa ohutta rnerenj äätä.
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Kuva 6. Jääripuristurnista.

4

Kuva 7. Puristusjää, jossa s/s Rigel upposi.
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Kuva. 8. Puristunutta jäätä.

Kuva 9. Lautasjäätä.
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merenpohjassa, mutta usein se myös kohoaa ylöspäin, jää kun on
keveämpää kuin merivesi. Helmikuun 3. p:nä 1929 nosti siten
Hangon Tullisalmessa, missä virta on verrattain kovaa, merestä
kohoava pohjajää raskaan puhelinkaapelin noin 90 m:n pituudelta
ja 14—18 m:n syvyydestä merenpinnalle.

Jos tuulen voimakkuus huomattavasti kasvaa jääsohjon
muodostuessa voi sattua, että sohjo puristuu tuulen alla olevia
rantoja vastaan ja muodostaa siellä jääsohjovyön tai sohjokentän.
Tämä jää näyttää päältä päin - liikennettä ajateltaessa
varsin vaatimattomalta, se kun ei kohoa sileätä jäätä korkeam
malle; mutta tällainen jääsohjo, jota voi olla monen metrin
paksuuclelta, tuottaa suurta vastusta höyrylaivoille. Se sulaa
hyvin hitaasti eikä myöskään jääcly syvemmälti, jot.ta sitä
voitaisi murtaa, vaan tarttuu se kimpalettain potkuriin melkein
kuin lumipallo; vähitellen pienenee kuitenkin sen volyvmi, lähinnä
kai merenvirtausten kautta; mutt.a on esimerkkejä siitäkin, että
ahtoutunut sohjo, joka on joutunut jonkun reitin kohdalle, on
tuottanut meriliikenteelle suurta haittaa koko talven ajan.

Mifiä tavalla lautasjään kehitys edelleen voi jatkua selviää
kuvasta 11, joka esittää yhteenpuristunutta lautasjäätä, jossa
lautaset ennen puristumista eivät vielä olleet ehtineet jäätyä

Kuva 10. Lautasjään muotoista teräsjäätä.
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Kuva 11. Yhteenpuuristiuiuitta laittasjäätä.

Kuva 12. Kiinteätä lautasjäätä.
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Kuva 13. Väylää avataan kiintojäähäit

Kuva 14. Hinaamista kiintojäässä.
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reunusta, joka välittömästi yhdistää saariston mantereeseen.
Keskitalven alkuna voidaan pitää sitä ajankohtaa, jolloin
klintoj ääreunusta sulkee Ähvenanmaankin saariston piiriinsä.

Saariston kiinteä jää muuttuu vähitellen vahuaksi kiintojääksi,
joka kestää ajaa sekä ra.skaampia kuormia. Jäänsärkijä pääsee
siinä aina kulkemaan. Kuva 13 osoittaa meriliikennettä saa -

erikoisen lujasti yhteen. Kuvan 12 esittämä lautasjää on taasen
kauttaaltaan yhteenjäätynyt kiintojääksi, joka ei mainittavasti
merihikenteen kannalta eroa siitä klintojäästä, jonka alku-
muotona on jääkalvo.

Yllämainitut tapahtumat suoriutuvat Suomen rannikon
edustalla joka talvi. Saaristoon nähden on tuloksena kuntojää-

Kuva 15. Jään säikemistä.
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ristossa; siinä on jäänsärkijä, joka avaa väylää perässään
tuleville rahtilaivoille. Toisinaan on kuitenkin pakko tällaisessa
jäässä hinata avustettavia aluksia, etenkin silloin, kun väylä
lumipyryn jälkeen on käynyt raskaasti kuljetettaeaksi. Hinaa
minen tapahtuu, kuten kuvasta 14 huomaa, pitkän köyclen
avulla. Millä tavalla jäänsärkijä rikkoo kiintojäätä, selviää
yksityiskohtaisemmin kuvasta 15, josta myös jään sisäinen
rakenne jossain määrin käy ilmi.

Mernvesi ei ole pinnasta pohjaan saakka kauttaaltaan
samanlaista. $uolaisuus kasvaa alaspäin, ei kuitenkaan samassa
määrässä vesipatsaan joka kohdassa. Myöskin lämpötila muut
tuu alaspäin, mutta vielä suuremmassa määrässä eri vuoden
aikoina. Korkeimmillaan lämpötila on kesällä merenpinnassa.
Kun pintavesi syksyllä jäähtyy, kasvaa sen ominaispaino. Vesi
alkaa vähitellen vajota alaspäin, kunnes se kohtaa vesiker
roksen, jonka tiheys on sama. Jäähtymisen seurauksena on
siis pystysuora veden kiertokulku; sekoittumisesta johtuu, että
ylin vesikerros käy yhä samalaatuisemmaksi eli homogeni
seksi. Vasta sitten, kun veden lämpötila on alentunut + 2 + 3
asteeseen, se käy — suolaisuuden pysyessä niissä rajoissa, jossa
se on Itämeressä — jäähtymisen jatkuessa keveämmäksi, ja

Kuva 16. Rikkoutuniitta ohutta jäätä.
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vajoaminen pysähtyy. Tästä seuraa, että pakkasen jatkuessa
voi nyt syntyä jäätä. Ja selvää on myöskin, että meri vasta
sitten alkaa käydä jäätymi$eile kypsälcsi, kun peitekerros,
jonka paksuus voi olla 20—60 m (eri paksu eri vuosina ja eri
paikoissa), kauttaaltaan on saavuttanut mainitun lämpötilan.
Peitekerroksen paksuuden ja lämpötilan tunteminen on siis
välttämätöntä, jotta meren jäätymismahdoiiisuus etukäteen
olisi arvioitavissa. Edelläsanotusta selviää myöskin, miksi
matalat saaristoveclet käyvät jäähän varemmin kuin syvät
merenselät ja miksi pysyvämpää merenjäätä syntyy vasta sitten,
kun matalampi saaristo on käynyt jäähän.

Myöskin merellä kiintojää voi levitä. Ennen pitkää se kui
tenkin rikkoutuu. Kuvasta 16 näkyy, kuinka helposti ohut kunto
jää ulkona merellä muuttuu ajojäälesi. Ajojää muuttuu sitten
monin tavoin säitten ja tuulien vaikutuksesta. Joksenkin
tavallista yhteenjäätyneen ajojään tyyppiä osoittaa kuva 17.
Minkälaiseksi verrattain ohut jää lujan ahtoutumisen kautta
voi muuttua, näkyy kuvan 1$ ahtojäästä. Jääröykkiöt kuvassa
19 osoittavat taas paksummassa jäässä syntynyttä ahtojäätä.
Yleinen ahtojääntyyppi kevättalvelta on kuvassa 20. Rajana
kiinteän saaristojään ja enemmän tai vähemmän irrallisen meren-
jään välillä ovat usein ahtojäänvatiit, kuten esim. kuvassa 21.

Kuva 17. Yhteenjäätynyttä ajojäätä
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Kuva 18. Ähtoäätä (ollessa jäässä).

Kuva 19. Ähtojäätä (paksussa jäässä).
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Kuva 20. Alitojäätä.

Kuva 21. Alitojään vaiti.
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Kuva 22. II öyryalus vaikeissa rnerenj äissä.
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Kuva 23. Avustarnista vaikeissa rnerenj äissä.
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Kuva 24. Jlinaamista pni’istnvassa jäässä.

Kuva 25. Väylä levossa olevassa ajojäässä.
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kuten kuvassa 14. Ja vielä selvemmäksi käy tämä vetäminen,
kun katselee likikuvaa 24, joka on otettu j äänsärkij än perä
kannelta, ktm erään kerran yäänpuristuminen oli niin ankaraa,
että j äänsärkij än avaama väylä heti painui umpeen. IViilloin
jää on levossa, silloin avustettavat alukset usein vaikeuksitta
voivat avoimessa väylässä seurata jäänsärkijää, kuten kuvan 25
ajojääkentässä.

Että höyryalus vaikeissa merenjäissä tarvitsee avustusta,
on selvää. Laiva kuvassa 22 odottaa jäänsärkijän saapumista,
ja kuvassa 23 jäänsärkijä on juuri aloittanut erään laivan
avustamisen. Kuvasta saamme varsin selvän käsityksen siitä,
miten avustettava alus tällä kertaa kirjaimellisesti oli vedettävä
jäissä ja aivan toise]la tavalla kuin hinattaessa pitkällä köydellä,

Kuva 26. Kapea niilo.
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Talven kuluessa jää vähitellen muuttuu, ja vaikeinkin ahto
jää käy pinnaltaan yhä tasaisemmaksi. Kuvassa 26 aukeaa
railo tällaiseen vanhaan, yhteenjäätyneeseen ajo- a ahtojäähän.
Kuvassa 27, joka otettiin mereltä Bengtskärin ulkopuolella, on
haikeamia vanhassa merenjäässä, lisäksi kaksi hylkeenpyytäjää.

3

Kun laivaväylä on avattava vanhaan kuntojäähän, täytyy jään
särkijän usein tehdä syöksyjä. Kuvassa 28 jäänsärldjä on juuri pe

rääntynyt taaksepäin syöksyn tehtyään valmistuakseen uuteen.

Äjojää ei aina ole tiheätä. Usein, etenkin keväisin, on merellä
Jiarvaa ajojäätä sitä tyyppiä, jota kuva 29 osoittaa, jossa jää
lauttojen ja j ääpalasien välillä on verrattain suuria aukeamia;
kuta kauvemmaksi rannikolta siirrytään, sitä enemmän jää
hajaantuu. Mutta toisinaan jään ulkoreuna merenjään ja avo-
veden välillä voi olla jyrkkä ja aivan välitön, kuten kuvassa 30.

L

Kuva 27. Halkearnia vanhassa merenjäässä.
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Kilva 28. Jäänsärldjän syöksyn jälki.

Kuva 29. Ilarvaa ajojäätä.
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Kuva 30. Jään uIIcorelIna

Kuva 31. Jäällä peittyn t alus.
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Että talviliikentee$sä aina, myöskin jäättömällä merellä kun
aallokko on kova, on jäävaaransa, selviää lähikuvasta 31, joka
on otettu tällaisella matkalla. Ja vielä myöhään keväällä, sen
jälkeen kun meri jo on jäätön ja meriiikenne esteittä jatkuu,
on toisinaan ulkokareilla ja meren partaan saarilla, joita vastaan
jää talven aikana on ahtoutunut, valtavia jään kasautumia.
Tällaista vuorimaista kasautumaa, joka oli muodostunut Meren
kurkun Ritgrund-nirniselle saarelle, osoittaa kuva 32, joka
otettiin 25. p:nä toukok. 1923.

Kuva 32. Jään kasautuma.
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