
Pilkkijät, verkkomiehet ja 
retkiluistelijat ovat jäällä liikkumisen 
ammattilaisia, joiden oppeja voivat 
muutkin seurata. Tässä perusohjeet 
siitä, miten jäätä pitää lukea, jotta 
sen kantavuuteen ei turhaan 
tutustuisi avannosta katsoen.

◼ Olen ollut jäällä liikkumassa elämäni aikana noin 
tuhat päivää. Luku on tiedossa melko tarkasti siksi, 
että seitsemään sataan asti vielä laskin pilkkiretkiäni, 
mutta enää vuosiin en ole lukua pitänyt.

Noiden tuhannen retken aikana en ole kertaa-
kaan vajonnut jäihin tahtomattani. Joku voi kutsua 
tätä ainoastaan hyväksi onneksi, itse kutsun sitä se-
kä luontaiseksi varovaisuudeksi että erittäin hyväksi 
jäänlukutaidoksi. Niin ohuissa jäänpaksuuksissa on 
vuosittain tullut liikuttua, että pelkällä onnella siitä 
ei olisi selvitty.

Läheltä piti -tilanteita on toki ollut, kuten jokaisella 
autoilijalla on joskus liikenteessä. Niistä on kuitenkin 
aina selvitty saappaat kuivina, paria rantavedessä plu-
taamista lukuun ottamatta.

Ei jäihin putoaminen muutenkaan ole puskurikola-
ria vakavampi tapahtuma, jos siihen on valmistautu-
nut sekä varusteilla että varsinkin valppaudella. Kala-
retki jatkuu tapahtuman jälkeenkin.

Jäihin putoamisen suhteen en kuitenkaan ole un-
tuvikko, sillä olen pudonnut jäihin tahallani satakun-
ta kertaa. Pelastautumispuvussa tehdyillä kokeilla on 
ollut tarkoitus opettaa itselleni, miten jää käyttäytyy 
murtuessaan ja miltä putoaminen tuntuu, jotta ei hä-
tääntyisi tositilanteessa.

Hämmästyttävästi kuitenkin ihmisen sisäänraken-
nettu pelko toimii. Vaikka tietäisi aivan tarkalleen, kos-
ka jää alla pettää, aina tuo hetki silti kouraisee syvältä 

ARTO KOJOJään lukuo 
sydämestä. Suosittelen tällaista kokemusta hallituissa 
oloissa ja kaverin seurassa. Tosin erityisen kivaa se ei 
ole koskaan ollut.

Vielä sananen artikkelin termistöstä. Monin paikoin 
tässä tekstissä on käytetty ilmaisuja ”pääsee yli”, ”kan-
taa” ja ”kestää vielä”. Näillä termeillä tarkoitan yksin-
omaan sitä, miten ne luetaankin. Toisin sanoen niistä 
on karsittu todennäköisyyksien pienemmät asteet ja 
varsinkin omat tuntemukset pois. Ilmaisut eivät siis 
ole testosteronihenkseleiden reteää paukuttelua, vaan 
mahdollisimman neutraaleja sekä jäätä aina kunnioit-
tavia.

”Pääsee yli” saattaa siis tarkoittaa, että salmea yli-
tettäessä pelottaa viiden minuutin ajan perkeleesti, ja 
ylitettäessä täytyy koko ajan kierrellä heikkoja mustia 
tai kokonaan sulia alueita.

Kun jää ”kantaa”, se saattaa tarkoittaa samaan ai-
kaan, että jää ei aivan petä.

Aikaan liitetty ”kestää vielä” voi ääritapauksessa tar-
koittaa, että muutaman tunnin päästä ei kanna ja ilta-
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päivällä paikka voi olla sulana.
Ammattitermistön kanssa kan-

nattaa olla varovainen, kun puhu-
taan harvemmin jäällä liikkuvien 
kanssa. Jos ahkera pilkkimies ker-
too sunnuntaikävelijöille keväällä, 
että ”kyllä se vielä viikon kestää””, 
saattaa joku kävelijä kahdeksante-
nakin päivänä olettaa, että jää on 
vielä kantavassa kunnossa. Tätä 
pilkkimies ei kuitenkaan sanonut.

Lisäksi sunnuntaikävelijältä 
puuttuu kaira, usein keppikin, jolla 
jään paksuutta koko ajan tarkiste-
taan, ettei vahingossa kävele liian 
ohuille jäille.

Valkoinen hyvä, 
tumma paha

Pohjimmiltaan jäänlukutaito on 
jatkuvaa valppautta. Ohutta jäätä 
pitää koko ajan katsoa, vuoroin lä-
helle, vuoroin kauas.

Näkyykö outoja värin muutok-

sia? Muuttuuko jään olemus edessä 
olevassa salmessa? Onko alueella 
ehkä vedenalaisia kiviä? Muuttuu-
ko lumen määrä jäällä yllättäen? 
Onko tuuli ollut viime päivinä eri-
tyisen kova, mikä muodostaa pa-
hoja virtauksia?

Perusnyrkkisääntö on kuitenkin 
ällistyttävän selkeä, eikä se mieles-
täni valehtele koskaan, jäljempänä 
esitettävää poikkeusta lukuunotta-
matta. Valkoinen jää tai jään päällä 
oleva lumi tarkoittaa yleensä kanta-
vaa pintaa, mutta muista, mitä äs-
ken mainitsin termistöstä. Tumma 
taas merkitsee aina arveluttavaa tai 
ainakin tarkistettavaa jäätä.

Valkoisella ja tummalla on tie-

tysti lukemattomia sävyeroja, joi-
ta tekstillä on mahdoton tarkasti 
kuvata.

Merivalkoinen on aina selvästi 
tummempaa kuin järvivalkoinen, 
vaikka kantavuus olisi molemmis-
sa hyvä. Loppukevään valkoinen 
kaupunkivesillä on lähinnä likaisen 
harmaata, kun taas keskitalven val-
koinen metsälammella tarkoittaa 
oikeasti vitivalkoista, virheetöntä 
lumipintaa. Tässä kaipaisimme es-
kimoiden kolmea sataa ilmaisua 
erilaiselle lumelle!

Tarvittavan valkoisen värin mää-
rä ja sävy riippuvat myös vuoden-
ajasta sekä varsinkin vallitsevasta 
lämpötilasta. Jos pakkanen on yön 
ajan paukkunut kympissä tai vii-
dessätoista, jo melko pieni määrä 
näkyvää valkoista tekee jäästä mie-
hen kantavaa. Näin myös myöhään 
keväällä. Pelkälle tummalle jäälle ei 
silloinkaan voi mennä.

Vastaavasti, jos ilman lämpöti-
la on kohonnut plussalle puolil-
tapäivin tai jopa kymmenen as-
teen korville, silloin jään pinnassa 
olevan valkoisen värin täytyy ol-
la hallitseva, ennen kuin jään to-
dennäköiseen kantavuuteen voi 
uskoa.

Jos uuden jään päällä lepää edes 
päivänkin vanhaa pulverilunta ta-
savärisenä, ohuena kerroksena, 
jäätilanne on todennäköisesti suh-
teellisen hyvä. Syystä tai toisesta 
on nimittäin niin, että noin kolmen 
sentin jäältä ja sitä ohuemmalta 
kaikki lumi sulaa suhteellisen no-
peasti pois, jolloin vaaleasta jäästä 

▲ Vesisade on pyyhkinyt 
vähäisetkin lumet pois ohuen 
jään päältä, jolloin jäätilanteen 
lukeminen vaikeutuu selvästi. 
Noin kymmenessä sentissä 
liikutaan, joten suurta hätää 
ei ollut.

◀ Eri kerroksissa ristiin menevät 
halkeamat jäässä tarkoittavat 
sitä, että jäässä on paksuutta 
aivan riittävästi, vaikka se 
ohuelta näyttääkin. Jään 
teoreettisen kantokyvyn 
laskeminen ei pilkkimiehen 
painoluokassa merkitse mitään, 
ellei kyseessä ole avorailo hyvin 
ohuessa jäässä.

▼ Isommilla selillä tapaa usein 
tällaisia tuulen paineen muodos-
tamia päällekkäisiä jääkerroksia 
ja selän vastalaidalla vastaavasti 
avorailoja. Paksuhkon teräsjään 
aikaan railojen yli voi kävellä 
melko turvallisin mielin, vaikka 
avovesi aina pahalta näyttääkin.
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tulee tummaa.
Kun sama kolmen sentin jää 

vielä juuri ja juuri kantaa aikuisen 
miehen, tästä seuraa, että tuoreen 
jääkannen päällä olevan lumen 
väristä ja määrästä pystyy jo kau-
as päättelemään, pääseekö jostain 
yli vai ei.

En pysty kolmen sentin sulamis-
ilmiötä perustelemaan millään fy-
siikan lailla. Luultavimmin kysymys 
on siitä, että jään muodostuessa 
siitä kamppailevat vesimassan jat-
kuva lämmittävä voima ja pakkas-
ilman hetkellinen viilentävä voima. 
Kun jää on riittävän ohutta, jaksaa 
vesimassan lämpö kyllä sulattaa 
lunta jään päältä, mutta varsinai-
sen jään sulattamiseen se ei lyhy-
ellä aikajaksolla riitä.

Sama ilmiö on nähtävissä silto-
jen alla. Vaikka siellä kantavaakin 
jäätä olisi, niin pintalumi sulaa pois, 
koska vesimassan lämpöä heijas-
tuu sillasta takaisin jäähän.

Jos valkoista lunta on tasaisena 

(= tasavärisenä) esim. kymmenen 
sentin kerroksena jään päällä, jääti-
lanne on aina hyvä. Mutta heti, kun 
lumen pinnassa alkaa näkyä laiku-
tusta tai edes lumen värisävyjen 
eroja, jäällä kulkijan on valpastut-
tava, koska tilanne lumen alla voi 
olla hyvinkin hankala.

Tähän liittyy myös aiemmin mai-
nitsemani poikkeus.

Jos lumi on aivan tuoretta, sano-
taan tunnin, kahden vanhaa, silloin 
vesimassan lämmittävä voima tai 
keväällä jään päällä oleva kosteus 
eivät vielä ole ehtineet sulattaa si-
tä tummemmiksi laikuiksi. Silloin 
kantava ja kantamaton jää voivat 
näyttää samalta.

Tällaisella ohuella jäällä voi liik-
kua vain hitaasti ”käsikopelolla”, 
koska ainoa aisti, johon enää voi 
luottaa, on oma kuulo. Erittäin vai-
keissa oloissa jään ammattilaiset 
liikkuvatkin pahimmat paikat il-

man hattua.
Valkoinen väri, joka ei ole lume-

na jään pinnalla, vaan sekoittunee-
na jään sisään, on yleensä pilkki-
jälle hyvä asia. Vaikka värittyneen 
teräsjään nimellinen kestävyys on-
kin heikompi kuin kirkkaan teräs-
jään, kävelijän painoluokassa erolla 
ei ole merkitystä. Sen sijaan väritty-
neellä jäällä on huomattavasti hel-
pompi kulkea, koska silloin pelot-
taa vähemmän.

Jos pääsen valitsemaan, niin 
mieluummin otan kulkureitiksi 
kuusi senttiä värittynyttä kuin kah-
deksan kirkasta teräsjäätä.

Termistön täsmentäminen lienee 
syytä tehdä tässä vielä kertaalleen. 
Valkoinen väri on siis hyvä, tumma 
aina mahdollinen paha, mutta tä-
mä tärkeä ero on askelkohtainen, 
ei paikkakuntakohtainen.

Älä tarkistamatta astu edes pie-
nelle tummemmalle kohdalle, vaik-
ka jääkansi yleisesti olisikin valkois-
ta. Oikein ohuilla jäillä kuljettaessa 
pahoja paikkoja pitää osata kier-
rellä.

Samoin mainittu kolmen sen-
tin teräsjää todella kestää aikuisen 
miehen, mutta termi ”kestää” ei 
kuitenkaan väitä, että jää kestäisi 
seisovan aikuisen miehen, eikä sitä, 
etteikö noin ohuella jäällä liikkumi-
nen miten tahansa varustautunee-
na olisi epämiellyttävää.

Luonnollisesti myös elopainolla 
on merkitystä. Jos varteen on ker-
tynyt painolastia enemmän kuin 
normiaikuisen 75 kiloa, pitää mini-
mijään paksuutta korottaa sentillä 

◀ Vaaksan levyinen avorailo 
halki selän, mutta jäällä 
paksuutta noin 10 cm. 
Eikun yli vaan.

▲ Ammattilaisen silmään tämä 
näyttää pahalta. Jos lumen 
sulaminen kaislikon alueelta 
on seurausta kaislikon lämmöstä, 
jää on pilkkipaikalla todella 
ohutta, luokkaa 4 senttiä 
(kuten olikin). Saman ilmiön 
saa joskus aikaan vedenpinnan 
nousu, mutta yleensä pakkanen, 
jota kuvassa selvästi on, estää 
nousevan veden pääsyn näin 
kauas rannasta.
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jokaista 25 lisäkiloa kohti.

Millä vauhdilla jäätä syntyy

Jään syntymistä merellä on suh-
teellisen vaikea mallittaa sääen-
nusteiden pohjalta, koska muut-
tujia on paljon. Tärkeimmät tekijät 
ovat saariston yleinen suojaisuus, 
jäätymisen alussa vaadittava täy-
sin tyyni keli sekä riittävät pakkas-
lukemat.

Merenselkien jäätymiseen tarvit-
tava minimilämpötila on noin kym-
menen, mielummin 12–15 miinus-
astetta. Vähäisempi pakkanen ei 
yleensä riitä.

Mantereen puolelle luvatuista 
pakkaslukemista täytyy ensinnä-
kin vähentää muutama aste jo sen 
takia, että saaristossa pakkanen ei 
yleensä pauku aivan yhtä kovana 
kuin maaennuste väittää. Meren 
lämmittävän vaikutuksen vuok-
si pakkastehoja katoaa muutama 
aste lisää myös jäätymisvaiheessa, 
ja suolaisen veden hiukan makeaa 

vettä huonompi kyky jähmettyä 
nielaisee sekin asteen, pari. Jäljelle 
jäävillä asteilla meri sitten jäätyy.

Kymppipakkanen yksin ei riitä, 
sillä samaan aikaan vaaditaan tuu-
leton keli, vaikkapa täysin tyyni yö. 
Ohut parin sentin pintajää, ”kansi”, 
syntyy noissa oloissa nopeasti laa-
joillekin alueelle.

Jos taas pakkasen aikaan tuulee 
5–6 m/s tai enemmän, ei jäätymistä 
tapahdu kuin aivan suojaisimmis-
sa rannikkolahdelmissa, ja varsinai-
nen meri pysyy avoimena.

Jään syntymisen arvioimisessa 
tärkeintä ja samalla vaikeinta on-
kin ennustaa, koska kattava kansi 
on aiotulle pilkkialueelle saatu.

Kun kansi on veden päällä, jääty-
minen helpottuu oleellisesti. Enää 
ei vaadita täysin tyyntä eikä edes 
kaksinumeroisia pakkaslukemia. 
Toisaalta yli kymmenen metrin tuu-

liakaan ei saisi vielä ohueen jäähän 
osua, muuten isot selät aukeavat 
uudelleen.

Vaikka luulisi kerran jäähtyneen 
veden jäätyvän seuraavalla kerralla 
hiukan nopeammin, niin ei yleensä 
käy. Kehitys alkaa aina alusta.

Alkukannen syntymisen jälkeen 
jään paksuuntuminen jonkin ver-
ran hidastuu. Karkeasti voi arvioi-
da, että parin asteen pikkupakka-
silla ei merijäälle tapahdu mitään, 
yli viiden asteen normaalipakka-
silla jäätä syntyy reilu sentti vuo-
rokaudessa, ja parinkympin pauk-
kupakkasilla tuplasti sen verran.

Jos kannen päälle sataa kevyttä 
pakkaslunta, eikä tuuli puhalla sitä 
pois, se hidastaa jäätymistä oleel-
lisesti. Jokaista kertynyttä lumi-
senttiä kohden täytyy merellisestä 
pakkaslukemasta pudottaa ainakin 
yksi aste pois.

Kun ensimmäinen kansi on pääl-
lä, ei plussalle hetkellisesti kiiven-
nyt sää vaikuta jatkojäätymiseen 
oikeastaan mitään. Koska jää vaatii 
sulaakseen plusmerkkisenä aivan 
ne samat asteet, jotka se vaati mii-
nusmerkkisenä jäätyäkseen, ei pa-
rin asteen lämpö tee jään vahvuu-
teen mitään muutosta, kuten ei tee 
parin asteen pakkanenkaan. Vasta 
kun plusasteita olisi kymmenkunta 
useita päiviä, alkaisi syntynyt uusi 
jää oikeasti sulaa.

Jäätymistä voi arvioida myös 
karkeasti kalenterista. Kun pienet 
järvet ja normaalit rannikon sisä-
lahdet ovat jäässä ja pikkupakka-

▲ Salmialue, jossa ohuessa 
lumipeitteessä näkyy  tummempia 
kohtia ja muutenkin värinvaihte-
luita. Jää ei missään tapauksessa 
ole kovin paksua, vaikka siellä 
pilkkijöitä näkyykin.

▶ Silta tarkoittaa 
isoa virtaavaa 
salmea ja se taas 
tarkoittaa 
pysyvästi vaikeaa 
jäätilannetta. 
Jääkansi muo-
dostuu näille 
paikoille hitaasti, 
mutta katoaa 
vastaavasti 
nopeasti. 
Pinnalla melko 
tasaisena oleva 
lumi kertoo, että 
nyt jää kantaa 
koko alueella.

◀ Vuoksessa virtaa vettä hurjat 
500 kuutiota sekunnissa, mutta 
niin sitä vain pilkitään jokijäällä. 
Virran sivussa, suvannon 
tyynemmässä vedessä, jää voi 
muodostua yllättävänkin 
paksuksi.
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set jatkuvat, täytyy odottaa viikon 
verran, että välisaariston suuret se-
lät jäätyvät kunnolla. Ja vähintään 
toinen viikko yleensä vaaditaan, 
että ulkosaariston pakoille pääsee 
pilkkiään liottamaan.

Jos tuttavapiirissä on retkiluis-
telijoita, heitä voi hyödyntää. Luis-
telijoilla on melko kattava havain-
toverkosto koko rannikon alueella, 
joten selkien jäätymisestä eri puo-
lilla on saatavissa ajantasaista ensi 
käden tietoa. Pilkkijöille vastaavan 
verkoston rakentamista lienee tur-
ha odotella tällä vuosituhannella.

Varo virran suuntaa

Kun kansi on saatu päälle ja siihen 
vielä vähintään 3–4 senttiä muka-
vuusvaraa, tai kulkunopeuden pa-
rantamiseksi mielellään jopa 5–6 
senttiä, ei meripilkkijän tilanne 
vieläkään ole täysin turvattu, el-
lei jäälle pääse lähtemään saman 
tien. Merijäätä syövät aina 20–25 
cm paksuuteen asti yli 10 m/s tuu-
let, jotka murtavat jääkantta avo-
veden reunasta lähtien noin sadan 
metrin tuntivauhdilla.

Avoveden laidassa jääkantta 
yleensä riittää murrettavaksi, mut-
ta suurempia tuulien aiheuttamia 
ongelmia ovat virtaukset. Merellä 
vesi virtaa jonkin verran myös tal-
vella, ja kovat virtaukset salmissa 
syövät jäätä alta suurin piirtein sa-
malla nopeudella, jolla kymppipak-
kanen sitä jäädyttää. 

Toki pahatkin virtapaikat jää-
tyvät kantavaan kuntoon ainakin 
joskus, mutta ne myös aukeavat 
melko nopeasti, kun kova pakka-

nen hellittää.
Virtaukset eivät pyöri meren se-

lillä satunnaisesti, vaan niillä on ai-
na tietty suunta, joka riippuu kysei-
sen alueen isojen selkien sijainnista 
sekä suurten syvänteiden, matalik-
kojen ja saarten muodoista.

GT-karttaa vilkaisemalla näkee 
parhaiten laajat kokonaisuudet. 
Missä kahden ison selän välissä 
on muutama saari muodostaen 
salmia, siellä yleensä myös virtaa. 
Varsinkin, jos saarten välit ovat ym-
päröiviä selkiä selvästi matalampaa 
vettä.

Virtapaikka on vaarallisin yleen-
sä siinä, missä se on matalin, ja vas-
taavasti ylityskelpoisin siinä, missä 
salmi on laajimmillaan ja syvimmil-
lään.

Jos virtauspaikka on erittäin ka-
pea, kuten rakennetun pengertien 
sillan alus, avoin kanava tai jokisuu, 
jatkuu virtauksen jäätä kuluttava 
vaikutus hämmästyttävän pitkälle, 
useiden satojen metrien päähän. 

▼ Autolla jäällä liikkuminen 
edellyttää hyvää paikallistun-
temusta, koska auton kantavan 
jään rajaa on melko mahdotonta 
silmin havaita. Myös ajonopeus 
jäällä on pidettävä pienenä.

▲ Äkkijyrkän rantakallion 
juuressa oleva laajempi 
lumeton kohta kertoo, että siinä 
ehkä kumpuaa lämpimämpää 
pohjavettä pintaan. Jääkansi 
on rannassa selvästi heikompi 
kuin keskellä selkää!

▲ Kylmä pakkasaamu nostattaa 
höyryä jään päälle kohonneesta 
vedestä. Tilanne on turvallinen, 
tässä tapauksessa myös tumman 
kohdan alueella.

Kun samaan aikaan virtapaikkaa 
voi sivusta lähestyä turvallisesti lä-
hes sulaan asti, ei mikään ihme, et-
tä tietämättömät joskus oikaisevat 
aivan liian varhain pahan virtakoh-
dan yli ja putoavat jäihin.

Kevätjään ominaisuuksia

Uusi jää on usein tasalaatuista ja 
hyvin tiivistä. Joissain olosuhteis-
sa siihen syntyy kuitenkin päältä-
päin huokoisuutta esimerkiksi jää-
tymisvaiheessa sakeana sataneen 
lumen, tuulen tekemien isojen ki-
nosten tai lumipeitteen päälle sata-
neen veden takia. Nämä alkutalven 
valmistusvirheet tulevat keväällä 
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esille monenlaisina heikompina 
kohtina.

Koska jää paksuuntuu aina al-
tapäin, alkutalvesta suurellakaan 
paikallisella huokoisuudella ei ole 
mitään merkitystä, koska sen alla 
on aivan riittävästi kantavaa, tasa-
laatuista uutta jäätä.

Maaliskuussa, kun jää alkaa sulaa 
myös päältä auringon vaikutukses-
ta, alkutalven huonommat kohdat 
ryhtyvät keräämään kosteutta, joka 
tarpeeksi lämmetessään valuu jään 
läpi tuhoten siitä parhaimman kan-
tokyvyn. Puhutaan jään puikkoon-
tumisesta.

Kevään ensimmäinen tai toinen-
kaan kunnon vesisade ei ole suuri 
ongelma. Ilmeisesti satanut vesi ei 
ole tarpeeksi lämmintä aiheuttaak-
seen merkittävää läpi valumista. 
Ongelma tuntuu syntyvän vasta sil-
loin, kun kevätaurinko pääsee kun-
nolla lämmittämään täysin lumet-
toman jään tummahkoa pintaa.

Pintaveden painuessa alas jää 
muuttuu ensin pinnastaan raskaan 
kosteaksi, minkä huomaa kairates-
sa, ja kunnollisen kuivan jään osuus 
pohjalla kapenee kapenemistaan. 
Kun kostunut osa yöpakkasten ta-
kia muutaman kerran jäätyy ja jäl-
leen päivällä sulaa, jään puikkoon-

Toisaalta suuret selät, joiden jää-
tymistä alkutalvella odoteltiin viik-
koja, ovat nyt muihin verrattuna 
ylivertaisen hyvässä, noin puoli-
metrisessä jäässä.

Usein viimeisillä kevätjäillä vai-
keinta onkin jäälle pääsy ja peh-
menneeltä jäältä sukat kuivina 
pois pääseminen. Kun matalassa 
rannassa alkaa olla sulaa metrin le-
veydeltä tai laajemmin, ja kun kais-
likonkin sisällä jää näyttää jo liian 
tummalta, täytyy vain kierrellä otti-
lahtea niin kauan, että löytyy sopi-
va, ehkä hiukan varjoinen niemeke, 
jonka kupeesta kantavalle jäälle voi 
hivuttautua. Keskiosissa samaa lah-
tea jää saattaa olla hyvinkin 30–40-
senttistä ja rakenteeltaan hyvinkin 
kuivaa.

Oikein myöhään keväällä suojai-
sissa lahdissa puikkojää ei poistu 
normaalisti tuulten mukana, vaan 
sulaa hitaasti paikoilleen. Silloin 
jään kantavuutta voi (ja kannattaa) 
katsoa kellosta. Yöpakkasen joh-
dosta täysin kantava ja vielä melko 
kuivaltakin tuntuva 20-senttinen 
jää, jota klo 6 aamulla koekairail-
tiin, on nimittäin klo 9 mennessä 
muuttunut puikkoiseksi ja kostean-
huokoiseksi.

Puoliltapäivin sama jää kantaa 
vielä, mutta pitkään ei viitsi yhdel-
lä avannolla pilkkiä, koska vesi nou-
see alaspäin taipuvan jään päälle 
laajaksi lätäköksi, joka jalkoihin lii-
mautuneena seurailee pilkkijää ai-
na uudelle reiälle.

Klo 15 sama jää kantaa pilkkijää 
enää muutamia sekunteja kerral-
laan, jolloin ollaan jo oikeasti hä-
dässä heikkojen kohtien kanssa, ja 
klo 18:n jääsohjo ei kanna ihmistä 
lainkaan.

Seuraavana aamuna klo 6 aloite-
taan samalla paikalla jälleen jopa 
erinomaisesta tilanteesta.

Heikoilla jäillä liikkuu kahdenlais-
ta kulkijaa. Enemmistöllä ei ole ha-
juakaan, kuinka ohutta jää oikeasti 
on. Pienempi osa kulkijoista tietää 
hyvinkin tarkkaan, mitä tekevät. 
Monesti kevätauringon paistaessa 
ja rantavesien liplattaessa sulina 
voi ulkopuolisen silmissä näyttää, 
että hullut siellä kelluvat selän vii-
meisillä jäälautoilla, mutta oikeasti 
kyse on silloinkin asiantuntemuk-
sen käyttämisestä ja sen viimei-
seen asti viemisestä.

Keskisuomalaiseksi lanseerat-
tu sanonta ”meilläpäin jäät lähte-
vät noin viikkoa ennen pilkkijöitä” 
saattaa monissa tapauksissa pitää 
paikkansa.

Lisää tietoa netistä: www.ita-
meriportaali.fi /fi /tietoa/artikkelit/
jaa/fi _FI/jaaolot, www.fi mr.fi /fi /pal-
velut/jaapalvelu.html

▲ Keväällä, kun matalat rannat näyttävät jo tältä, 
saattaa viereisillä suurilla selillä olla 40–50 cm 
hyvä jääkerros (kuten oli tälläkin kertaa). Ajan-
kohta keväällä on kuitenkin sellainen, että pari 
lämmintä päivää ja sopivat virtaukset saattavat 
muodostaa kelirikkokelit.

tuminen on tosiasia.
Jokainen pienikin lumisade voi 

näissä tilanteissa jatkaa pilkkikaut-
ta useilla päivillä, koska se estää 
aurinkoa porottamasta tummaan 
jäähän. Keväällä ollaankin nurin-
kurisessa tilanteessa. Oikein toivo-
taan jäälle lunta, kun alkutalvesta 
sitä ei missään tapauksessa sinne 
haluttu.

Keväällä nurinkurista on myös 
parhaan jäänlaadun sijainti, sillä 
suojaiset lahdet ym. paikat, johon 
syntyi varhainen ja paksu jää, ovat 
nyt ”valuvirheiden” esilletulon ta-
kia enemmän vaarallisia paikkoja. 
Pieniäkään virtapaikkoja unohta-
matta.

◀ Kun kairatessa jää irtoilee avannosta nyrkkiä 
suurempina kappaleina, ollaan takuuvarmasti 
aivan vuoden viimeisillä jäillä. Tällaista jäätä ei 
edes kova yöpakkanen enää sido kunnolla 
kantavaksi.

▼ Tässä eräs syy, miksi viimeisillä jäillä ylipäätään 
käydään, tavoitekoon eli reilun kilon painoinen 
ahven. Huomaa kalan yläpuolella pyöreällä kairalla 
syntyneen avannon muoto.
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