
   1(7) 

Talvi 2018 – 2019 Lehtisaaressa 
 
Teksti ja kuvat Ava ja Lippe Santapukki 
Säätilastot Ilmatieteenlaitos 
 

 
16.11.2018 Nainen yli laidan! 
Aloitan tänä vuonna talvikertomukseni uintireissulla. Olimme, 

keskiviikkona 14.11.2018, Gåsgrundissa retkellä, kiva ilma. 
Laiturilla menin ensin veneeseen ja Ava ojensi minulle Pikselin. Ja 
sitten jotenkin vain kaaduin kuin Pisan vino torni yli Busterin laidan 
Piksu sylissäni loiskis. Avaa nauratti, mutta Piksu näytti 
hämmästyneeltä, että eihän näin yleensä mennä uimaan retkien 
jälkeen. Ava kiskoi Piksun veneeseen, tyhjensi takkini taskut, 

kännykkä, kamera ja kiikarit, jonka jälkeen kahlasin rantaan. 
Kännykkä oli ensin mykkänä vuorokauden mutta kuivatettiin, riisi 
hoidettiin ja lopulta se toimii. Kiikariin taisi jäädä suolatahroja, 
kamera oli onneksi kotelossa eikä ilmeisesti kärsinyt.  
 
25.11.2018 Marraskuun lopun aurinkoa 
Eilen lauantaina 24.11 aurinko hämmästytti. Kimmo oli saaressa, 
muuten täällä oli hiljaista. Gunnar kävi lauantaina mökillään ja 

Busterini jäi Gunnarin rantaan, kun vesi laski 30 senttiä, onneksi oli 
vielä Fasteri vesillä.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Helsinki Kaisaniemi marraskuu 2018 säätilasto    Termisen talven alku Lumitilanne 
Keskilämpötila +3,8 °C (+4,1 °C 2017, +0,0 °C 2016)  

Sademäärä 25 mm (98 mm 2017, 68 mm 2016)  
Lumen syvyys 0 cm 15.11.2018 (0 cm 2017, 12 cm 2016) 
Marraskuussa myrskypäiviä 2 pv (1 pv 2017, 3 pv 2016) 
Marraskuun lopussa meri oli Lehtisaarten vesillä jäätön ja maa 
edelleen lumeton. Terminen talvi alkoi 20.11.2018. Sävasundin 
laiturissa oli vielä 3 venettä ja Furuholmenin laiturissa n. 10 venettä. 
 

 
 
 
 
21.12.2018 Joulukuun pakkasia 
Marraskuu oli todella pilvinen ja harmaa. Taisi olla jopa 
ennätyspimeä tänä vuonna. Pääsin pitkään liikkumaan Busterilla 

Lauttasaareen asti. Rohmusin itselleni talvivarastoja ja retuutin 
taas kassin poikineen veneelle. Se mitä jäi puuttumaan, toi Ava 

Sävasundin kautta. 
 
Outo sattuma, että meillä kummallakin oli samaan aikaan 
putkirempat Lauttasaaressa. Avan talo on 60-luvulla rakennettu ja 

meikäläisen 70-luvulla, niin että miten nyt täsmälleen samaan 
aikaan sattui rempat? Eri taloissa!  
 
Rempat haittasivat syksyn matkailua Mallorcalle, koska emme 
voineet lähteä saaresta kentälle aamuyöllä, emmekä voineet palata keskellä yötä saareen. Matka piti perua. Ava 
sentään pääsi hurvittelemaan Lauran kanssa Budapestiin, minä jäin koiran kanssa saareen ja kuskasin Avaa 
Sävasundin väliä. Saariston mökkielämä sujui melko mukavasti putkiremppapakolaisina, ei tarvinnut vuokrata 

mitään asuntoa remontin ajaksi. 
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Joulukuun lopulla alkoi pakastaa. Kaikki rannat jäätyivät, laiturit 
saivat hauskat jääparrat. Jotain muutakin jäätyi siinä ohessa, eli 

koneeni Busterissa. Olin kyllä suihkuttanut CRC:tä koneen joka 
osaan, mutta viiden asteen pakkanen hyydytti moottorin täysin. 
Edes vetonaru ei tullut ulos, enkä väkisin viitsinyt rääkätä konetta.  
17.12.2018 kone ja ohjaus olivat sulaneet. Lunta pyrytti, mutta 
sain vietyä Avan saaresta Sävasundiin vasta saatuani Yamahan 

sulatetuksi. 
 
Nyt taitaa alkaa kelirikko, kun loppuviikolla on luvattu kylmenevää. 
Tällä viikolla alkoivat myös idänpuoleiset tuulet. Merivesi laskee 
jatkuvasti ja lahdenpohjukat ovat vihreän levän koristelemina. Se 
onkin ainoa väri täällä tällä hetkellä, kaikki muu on harmaata. 

Lunta tupruttaa toisinaan, mutta tuuli painaa lumen metsään. 
Tyynen puolella on lunta ihan valkoisenaan jo. Vedin Busterin 
jouluksi maihin. Saa nähdä, josko joulun jälkeen lauhtuu niin 
reippaasti, että saisin Busterin jälleen vesille.  
 

Viime viikolla oli Merivartiostolla joku isompi harjoitus täällä. 
Vartiolaiva Turva oli Koirasaaren lähellä ankkurissa. Pienempiä 

partioveneitä kaahasi hurjaa vauhtia rantaväylällä ja helikopteri 
nousi vähän väliä Turvan keulasta. Kopterit pörräsivät saariston yllä 
jopa aivan säkkipimeässä yössä. Aamulla harjoitus oli päättynyt ja 
laivasto koptereineen palasi kotisatamaansa. Merivoimien aluksia 
on tällä viikolla seilannut saaren takaa Porkkalaan päin.  
 
 

Helsinki Kaisaniemi joulukuu 2018 säätilasto    Jäätilanne  Lumitilanne 
Keskilämpötila -0,8 °C (+1,8 °C 2017, +0,2 °C 2016)    
Sademäärä 43 mm (115 mm 2017, 14 mm 2016) 
Lumen syvyys 0 cm 15.12.2018 (6 cm 2017, 0 cm 2016) 
Joulukuussa myrskypäiviä 1 pv (1 pv 2017, 3 pv 2016) 
Joulukuun puolivälissä ilmat kylmenivät, ohutta jäätä  

muodostui sisälahtiin ja ensilumi satoi saaristoon 17.12.2018.  

Vuoden vaihteessa meri oli Lehtisaarten vesillä taas jäätön ja 
maa lähes lumeton. Sävasundin laiturissa oli yksi vene vesillä.  
 
 
 
 

9.1.2019 Joulupyhät ja kotkia saaressa 
Jouluna satoi paksu lumikerros ja saaristo alkoi näyttää todella 
jouluiselta. Saukot ottivat kaiken ilon irti uudesta pehmeästä 
lumesta. Saaresta tuli niille oikea "Joulumaa", ne olivat laskeneet 
joka kallion ja kumpareen idänpuoleisilta rannoilta. Liukumäkiä oli 
kaikkialla. Vertailin jälkiä, jolloin huomasin niiden olevan eri 
paksuisia, joten ainakin pari, kolme eri saukkoa oli viettänyt 

jouluriehaa täällä. Saukot olivat juosseet myös maalla ja tutkineet 
terassien ja vajojen aluksia. Varmaan ne yöpyivät niiden suojissa? 
 

Laulujoutsenia oli kymmenittäin matalilla lahdenpoukamilla. Kuulosti 
aivan kuin trumpetit ja pasuunat olisivat kaikuneet merellä. Nämä 
joutsenet lauloivat, toisin kuin isommat lajitoverinsa, 

kyhmyjoutsenet. Telkkiä, tukkasotkia sekä alleja oli runsaasti. 
 
Tapaninpäivänä sitten lauhtui oikein kunnolla, jolloin jäät lähtivät sisälahdilta. Aamuvarhaisella lähdin työntämään 
Busteria uudestaan vesille. Lahdella oli yhä jääsohjoa, jota pohjoistuuli pakkasi jatkuvasti lisää Suomenojan 
suunnalta. Sain Busterin työnnettyä sohjon läpi ja ajoin veneen avoveteen. Tein Tapaninpäivän ajelun saaren 
ympäri. Seuraavana päivänä hain Avan mökille. Joulun välipäivät olivat taas niitä harmaita, utuisia sadepäiviä, 
joita täällä yleensäkin on. Ilma ei siis suosinut Avaa, mutta loppiaisena Ava vaihtoi Suomen pimeyden Teneriffan 

valoon ja aurinkoon.  
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Tapaninpäivän iltana oli huikean upea auringonlasku. Koko meri 
värjäytyi iloisen oranssiin ja taivas loisti heleän sinisenä. Pakkanen 

kiristyi. Tänne itärannalle ei talvella ilta-aurinko paista. Lähdin 
etelärannalle kävelemään, jolloin todella hämmästyin, sillä joku 
muukin oli ihmettelemässä komeaa iltataivasta. Suuri kotka nuokkui 
kuin jätti papukaija koivun alaoksalla. Lintu ei heti huomannut 
hiippailuani, mutta vilkaisi sitten minua lehahtaen lentoon. Kotka 

lensi Gåsgrundiin, jossa oli toinenkin kotka suuren kuusen latvassa. 
Seuraavana päivänä näin kolme kotkaa Pienen Lehtisaaren 
pohjoiskärjessä. Ne raatelivat jotain lintua. Variksia ja suuria 
merilokkeja lenteli siinä vieressä niiden riesana.  
 
 

 
17.1.2019 Kelirikko alkaa! 
Täällä on ihmeellinen vaaleanpunainen kajastus aamuin illoin. Koko 
maisema on heleän pinkki, lienee joka pikkutytön unelma? Eilen oli 
pakkasta kymmenisen astetta. Yöt ovat olleet muutenkin kylmiä. 

Meri alkaa olla aika jäässä Sävasundiin päin. Jäät ovat irti saaren 
rannoilta naristen ja nitisten maininkien mukana. Jää ei kanna 

kulkijaa, sen paksuus on alle viisi senttiä. Bodön luodoilta oli 
vuorostaan avovettä Sävasundiin. Tänään on kaakkoismyräkkä 
lumipyryn kera, joten mahtaa olla jääsohjoa ja ahtojäätä nyt 
vuorostaan Sävasundin rannoilla. Huomiseksi on luvattu luodetuulta. 
Luode/pohjoistuuli olisikin tervetullut, jotta ajojäät sekä lumisohjo 
painuisi ulos merelle.  
 
Meriliikennettä on enää vähän. Merivartioston alus oli eilen 

Miessaaren edustalla koko päivän. Välillä se ajoi uuden jääkentän 
läpi, mutta enimmäkseen alus pysytteli avovedessä. Tirrevetin 
Paulilla on yhä Flipperi HSK:lla. Paul ajoi saareen viikko sitten. 
Talvimerenkulku alkoi olla haasteellista Paulillekin. Koneen kippi oli 
jäässä, eikä Pauli saanut moottoria kunnolla alas. Sitten ohjaajan 
tuoli oli jäätynyt outoon asentoon, eikä sekään liikkunut pätkääkään 

helpompaan asentoon. Paul ehti käväistä myös Pihlajasaaressa. Ei 
ollut sielläkään ketään kyselemässä laiturimaksua, Paul ja koiransa 
Nella olivat ainoat ja saivat nauttia saariston rauhasta. Varmaan pian 
on aika Paulinkin luovuttaa, sillä pakkaset alkavat kiristyä, kuten 
aina lähestyvän täydenkuun aikana.  
 
21.1.2019 Kuunpimennys jäätyvän väylän yllä 
Tänään on talven kylmin yö takana. Täällä oli 15 astetta pakkasta.  

Pitkästä aikaan oli kerrankin tyyni yö. Meri alkaa olla aika jäässä 
mantereelle päin, mutta tästä itärannoilta saaren eteläpuolen ei ole 
kuin höyryävää merisavua. Ei meri helpolla jäädy. Muutenkin epäilen 
jääkannaksen tulevaisuutta, sillä loppuviikolla alkaa olla jo nollan 
tuntumassa ja tuulet kääntyvät etelä/lounaaseen. Kannas tuskin 
pysyy? Rannat kyllä lienevät niin paksussa ahtojäässä kaikkien 
myrskyjen jäljiltä, että ne sulavat vasta kevätauringossa.  
 
Tänään oli täydellinen kuunpimennys. Aamulla vähän valostuttua 
pynttäsin paksusti päälle, menin katsomaan sitä ihmettä. Kuu oli eri 
paikassa kuin oletin. Yleensä se näkyy Villa Zilliacuksen pihalta 
katsottuna saaren länsitaivaalla. Nyt luulin koko kuun kadonneen, 
kunnes huomasin sen roikkuvan Bodön yllä. Kuusta oli yhä osa pimennossa, näytti siltä kuin joku olisi haukannut 

siitä palan. Kauaa en kärsinyt pimennystä kuvata, kun näppini jäätyivät ja kameran akku simahti. Kahlasin 
hötöisessä puuterilumessa takaisin mökille. Komea auringonnousu tervehti tässä rannassa paksun merisavun 
takaa. 
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Lunta on ollut paljon kolmatta viikkoa ja se roikkuu kauniisti metsän 
puiden oksilla. Maisema on kaunis. Olen yrittänyt kävellä aina samoja 

reittejä ja tuttuja polkuja, jotta välttyisin hangissa tarpomiselta. Usein 
kuitenkin edellisen päivän tallattu polku on kadonnut jo seuraavana 
aamuna. Pienikin tuulenvire pöllyttää ohuen puuterilumen täyttäen 
polkuni. Vähän sama juttu kuin ruoppaamisen jälkeen. Eikö ruopattu 
lahdenpohjakin ole pian täynnä uudestaan mutaa ja hiekkaa. Luontoa 

ei voi muovata!  
 
Pikseli ei mene töpötassuillaan hankeen kahlaamaan. Se inhoaa lunta 
ja kireää pakkasta. Tein sille isolla pulkalla lenkkeilyradan, jossa sen 
olisi parempi liikkua. Koira ei kuitenkaan osoittanut kovin kummoista 
intoa ratalenkkeilyyn.  
 
Viikonloppuna näin rannassa aivan valtavan hylkeen. En heti mieltänyt sitä hylkeeksi, luulin sitä ensin kumoillaan 
olleeksi veneeksi. Hylje oli oudossa asennossa, selkä pinnalla, pää ja pyrstö pinnan alla. Hylkeellä lienee hyvä 
näkö, sillä viimein se nosti pään pinnalle ja katseli minua hetken. Sitten jättiläinen katosi komean pyrstön 
heilautuksen jälkeen. 

 
24.1.2019 Rajavartiosto harjoittelee 

Alkuviikolla oli todella kylmää. Melkein luulen, että jäätalvi on 
tuloillaan. Kävelin ensi kertaa saaren ympäri rantajäitä pitkin. Jää oli 
napakkaa teräsjäätä, kauniita jääkukkia oli jään pinnalla. Yhtään 
rantaa ulommas en kuitenkaan talsinut, sillä pari päivää sitten oli 
vielä täysin avovesi väylän keskellä. Vain rannat olivat jäätyneet 
tuolloin. No seuraavana päivänä oli melkein plussakeli. Vettä nousi 
jään päälle ja rannoille. Lunta tuprutti koko päivän, joten jäästä tuli 

pian pelkkää mössöä ja sohjoa. Taas harmitti mokoma muutos, kun 
olisi ihan hilkulla ollut hyvän teräsjään muodostuminen.  
 
 
 
Tänään katselin jäätä, jolloin keskikohta väylästä on mustaa, samoin 

paikoin siellä täällä mustia kohtia lisää. Lumi estää huomioimasta 

huonot kohdat, nyt ei näe jään kuntoa. Rajavartioston kopteri pörräsi 
tässä ja menin katsomaan. Rannassa, heti Heikin saunan luona, 
laskettiin kopterista pintapelastajaa. Tästä lähtivät jäät, avovesi on 
saaren takaa Gåsgrundiin ja ulkomerelle täysin auki. Ajojäätä painuu 
itätuulessa Porkkalan suuntaan.  
 

 
 
 
 
 
Helsinki Kaisaniemi tammikuu 2019 säätilasto    Jäätilanne  Lumitilanne 
Keskilämpötila -4,6 °C (-1,2 °C 2018, -1,9 °C 2017)  

Sademäärä 72 mm (43 mm 2018, 22 mm 2017) 
Lumen syvyys 12 cm 15.1.2019 (0 cm 2018, 0 cm 2017)  
Tammikuussa myrskypäiviä 4 pv (5 pv 2018, 6 pv 2017) 

Mantereelle pääsi Lehtisaaresta veneellä vielä loppiaisena. 
Tammikuun alku oli lähes lumeton, mutta 15 cm lunta satoi 
kerralla 8-9.1.2019 joka muutti saariston maiseman talviseksi.  

21.1.2019 alkoivat yli -10 °C pakkaset ja Lehtisaarten  
ja mantereen väli jäätyi, mutta jää ei kestänyt kävelyä.  
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7.2.2019 Lunta ja lisää lunta 
Kohta on parin viikon ajan tupruttanut lunta. Lumi pöllyää ja kinostuu huikean korkeiksi valleiksi. Saaren poluilla 

ei enää pärjää ilman lumikenkiä. Nekään eivät hirveästi kanna, koska lumi on kovin hötöistä puuterilunta. Tuulet 
ovat kääntyneet itään, välillä eteläkaakkoon. Kaakkoistuuli on nostanut lisää vettä jäälle. Itätuulella vesi on vähän 
laskenut, mutta vesi on jäänyt jään päälle lillumaan. Jää on pelkkää huonoa kohvajäätä. Olen viikon odotellut 
sopivaa saumaan jääkannaksen muodostumiseen, mutta aina tulee takaiskuja. 
 

Kävin sakeassa lumipyryssä katsomassa Busterini pressuja 
laivalaiturin luona. Laiturilla huomasin ison möykyn veneväylällä. 
Ensin se näytti saarelta, mutta sehän liikkuu ... Voi EI! Väylällä 
paineli merivoimien miinalautta! Ääneti se lipui kohti länttä Porkkalan 
Upinniemeä. Että pitikin sattua, viime vuonna Meritaidon väyläalus 
katkaisi jäätyneen väylän, nyt merivoimien miinalautta. 

 
Tammikuu vaihtui helmikuun puolelle, mutta kelit jatkuvat ankeina. 
Päivittäinen lumisade alkaa todella kyllästyttää. Välillä lumi pyryttää 
suurina jättihiutaleina, välillä sakeana tuiskuna ja välillä 
räntäsateena. Mökin eteen on kasautunut meikäläisen kokoisia 

lumivalleja. Olen luopunut yrityksistä aurata koiralle kulkureittejä, 
nyt Pikseli tyytyy lenkkeilemään ainoastaan talon ympäri. Päivisin 

olen sahannut sähkömiesten kaatamia puita. Metsätöissäkin alkaa olla hankaluuksia. En löydä kinosten alta 
runkoja, ja jos sahaan, en enää näe, mitä sahaan. Onko puun alla kanto, kivi tai muuta kumparetta. Teräketju on 
kovilla! Vähän väliä juutun metsän upottaviin kinoksiin, on tämä hankalaa!  
 
8.2.2019 helmikuun avovettä ja saukon puuhailuja 
Helmikuun toisella viikolla jäät alkoivat lohkeilla tästä saaren 
itäpuolelta. Tuulet kääntyivät länsi/luoteen puolelle. Jäätä ajautui ulos 
merelle, luodot ja pienet saaret olivat valkoisenaan ajojäästä, meri oli 

täynnä jäälauttoja. Iloitsin harmaan jään vaihtumisesta ihanan 
siniseen, avonaiseen merimaisemaan. Ajojäätä on kyllä niin paljon, 
että jos tuuli vähänkin kääntyy etelään, palaavat jäät tänne 
uudestaan meren tukkeeksi.  
 
Illalla jään reunalla näin puuhakkaan saukon hyppivän jäälle ja välillä 

jään alle. Yllätyin vielä enemmän, kun saukko tuli ihan mökkirantaan 
jäälauttojen väliin leikkimään. Saukko näytti aivan mäyräkoiraltani, 
se liikkui samalla tavoin ja peuhasi lumessa selällään käpälät kohti 
yläilmoja. Turkin puhdistuksen jälkeen saukko aloitti illallisen. Eläin 
sukelsi aivan rantakivikossa ja pomppasi kivinilkki suussaan jäälle. Kalan se söi nopeasti ja pyydysti vielä lisää 
kalaa. Juuri ennen pimeää saukko viiletti nuoskalumessa kohti lähinaapurin saunamökkiä, jonka alle se käpertyi 
yöpuulle. Aamulla oli taas hieno saukon liukumäki saunakalliota mereen.  

 
10.2.2019 Lähtö mantereelle 
Perjantaina 7.2.2019 lähdimme Pikselin kanssa saaresta. Koko 
alkutalven odotin, josko jääkannas olisi vahvistunut kävelyn 
kantavaksi, mutta jäät haurastuivat päivä päivältä. Ehdimme kuluttaa 
jo kaikki ruokavarastot sekä pakastimesta, kuin myös kuivamuonat, 
jäljellä oli enää jokunen säilykepurkki. Pikseli alkoi kurtistaa kuonoaan 

aamupuurolle, jonka sattumat vähenivät päivä päivältä. Ongelmia toi 
rutkasti lisää valtavat lumikinokset, joissa sekä emännän, että koiran 

oli haastavaa liikkua. Minulla oli sentään lumikengät, joilla rapistelin 
pitkin hankia, koira parka juuttui kinoksiin. 
 
Eräänä päivänä kuulin ilmatyynyaluksen ääntä, ja arvasin Vellun 

olevan saaressa. Laitoin Vellulle viestin, jos mahtuisin paluukyydille 
koirani kanssa. Vellu lupautui ja niin paksussa nuoskalumessa lähdin Pikselin kanssa koko saaren läpi 
länsirannalle. Otin suuren pulkan mukaan, laitoin lumikengät ja pelastuspuvun päälleni. Pikselin laitoin kassien 
kanssa pulkkaan, ja vedin koko kuorman upottavassa nuoskalumessa Penan laiturille. Pulkka painoi ja päästyäni 
vastarannalle olin aivan uupunut. Koirani roikkui innoissaan pulkan reunalla, se tiesi pääsevänsä auratuille teille ja 
ruokapatojen ääreen. 
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Tyhjensin Sävasundiin päästyämme lähes kahden kuukauden postin laatikostani. Tilasin taksin, joka viipyi todella 
kauan, keskus välillä viestitti, että on ruuhkaa huonon kelin vuoksi. Koirani alkoi kyllästyä taksin odotteluun, se 

ynisi ja uikutti. Taksikuskin mielestä koko matkan haukahdellut ja innosta ulissut koira oli puheliasta laatua. 
Onneksi kuskilla oli itsellään kaksi koiraa ja hän ymmärsi koiran olevan vain malttamaton ja innoissaan. Jätin 
Pikselin Avalle ja raahauduin kotiin kaupan kautta. 
 
18.2.2019 Takaisin Lehtisaareen 

Reilun viikon vietin Lauttasaaressa. Oleskelu kaupungissa oli lähes 
yhtä haastavaa kuin välillä täällä saaressa. Minun putkiremppa oli 
kyllä valmis, mutta yläkerrassa porattiin, järsittiin ja moukaroitiin. 
Eipä muuta kuin piti suunnitella paluuta saaren rauhaan sieltä 
työmaan keskeltä. Tirrevetin Paul ilmoitti lauhana loppuviikon päivänä 
laskeneensa veneen jo HSK:lta vesille. Jäät lähtivät Lauttasaaren 

edustalta aina Käärmeluodille ja Espooseen asti. Paulin Flipperi kellui 
ajojäälauttojen keskellä HSK:n bensa-aseman laiturilla. Ihanaa! Alun 
perin aioimme lähteä lauantaina, mutta tuolloin oli liian kova 
lounaistuuli, joten vasta sunnuntaina 17.2.2019 pääsimme 
korkkaamaan veneilykauden. Olipa mukavaa ajaa keväisellä merellä, 

tosin jokunen jäälautta vielä seilasi aalloilla, mutta mitä lähemmäs 
tulimme kotisaarta, sitä harvemmaksi kävivät ajojäät. Paul jätti minut 

kyydistä ja jatkoi ajomatkaa vielä Tirrevetille Nella koiransa kanssa. Olin todella iloinen päästyäni kotimökille 
remonttipölyn ja mölyn keskeltä.  
 
21.2.2019 Ajojäät tukkivat pohjoisrannat 
Eilen Gunnar viestitti, että Sävasund on auki. Kivaa, mutta kova 
luodetuuli painoi kaikki ajojäät vuorostaan tänne pohjoisrannan luo 
laivalaiturille valtavaksi jääkentäksi. En saanut Busteria mitenkään 

ulos lahdelta. Eilen yritin tuuppia Busteria vesille, vaan siinäpä oli 
pulmana nyt paksu kerros nuoskalunta. Vene ei liikkunut mihinkään, 
enkä viitsinyt lapioida lunta loputtomiin. Muutenkin taitaa jäätyä parin 
päivän päästä uudestaan. Helmikuun lopulla työnsin Busterin ensin 
jäälle ja parin päivän kuluttua sain veneen veteen ajojäiden lähdettyä 
lahdelta. Hain Avan ja Pikselin Sävasundista saareen. Täällä on ihan 

uusia väriläiskiä rannoilla, nimittäin lateraaliviitat ovat ajautuneet 

pohjoisrannalle. Sekä punaiset että vihreät viitat odottavat Meritaidon 
alusten väylämiehiä. 
 
 
Helsinki Kaisaniemi helmikuun 2019 säätilasto    Jäätilanne  Lumitilanne 
Keskilämpötila + 0,4 °C (-7,0 °C 2018, -2,0 °C 2017)  

Sademäärä 50 mm (33 mm 2018, 27 mm 2017) 
Lumen syvyys 26 cm 15.2.2019 (20 cm 2018, 0 cm 2017) 
Helmikuussa myrskypäiviä 1 pv (0 pv 2018, 1 pv 2017)  
Kuun puolivälissä Lehtisaaren ympäriltä lähtivät jäät ja  
veneellä pääsi takaisin saareen Lauttasaaresta 17.2.2019. 
Mantereelle ei vielä silloin päässyt veneellä, jäät lähtivät 
Sävasundista 20.2.2019 ja kuun vaihteessa siellä oli jo  

kolme venettä vesillä.   
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10.3.2019 Riistakoira Pikselin puuhia, hylkeitä ja supikoiria 
Ilvekset ovat syöneet varmaan jokaisen kauriin täältä. Pikseli löytää hangen alta yhä uusia koiven palasia, 

nahkatukkoja ja luita. Tullessani saareen Paulin kanssa oli vielä lähes tuoreita verijälkiä kaikkialla, samoin sorkkia 
ja turkin paloja. Näin myös hylkeen jäälautalla, se matkasi kohti länttä ja pyörähteli ja venytteli aina välillä. 

Mustarastailta ja tiaisilta jää joku murunen syömättä. Illalla pari supikoiraa käy kaivamassa loput murenat. 

 
26.3.2019 Kevättä ja takatalvea 
Aikainen kevät tuli helmikuussa. Veneilykausi alkoi takkuillen, sillä yöpakkaset ja pari kylmää talviviikkoa 
palauttivat jäät osittain ajojäinä ja välillä koko meri vetäytyi hetken peilijäähän päiväksi tai pariksi. Busterini kellui 
avovedessä, mutta rannoille ei päässyt maihin. Hain Avan hyvällä kelillä Sävasundista ja toisinaan pääsimme jopa 
viikoksi mantereen puolelle. Pitkät kelirikkoajat saivat saaren ruokavarastot hupenemaan. Täydensin mantereella 

varastoni uuteen uskoon ja siivosin Lauttasaaren yksiöni putkirempan jäljiltä. Pari kunnon lumimyräkkää koitteli 
kärsivällisyyttäni, sillä odotin vain, että entisetkin lumet sulaisivat pihalta. Yhtään lisää ei olisi enää ollut toiveissa. 
Lumipyryn jälkeen löysin kotilahden saukon jälkiä. Etenkin laskiaistiistain lumipyry oli jälleen inspiroinut saukkoni 
kunnon laskiaisriehaan naapurin kalliolla. Saukko oli tehnyt hirmuloikkia hankeen, laskenut mäkeä useaan 
otteeseen ja peuhannut selällään kinoksissa. Hyvä, että edes joku sai iloa lumesta! 
 

Jäiden lähdettyä seilasi vielä ajojäälauttoja tuulien mukana. Eräänä sunnuntaina näin hylkeen saaren 
pohjoiskärjessä seilaavan jäälautalla kohti Kopplojen saaria. Tarkkailin otusta kauan, se venytteli räpylöitään ja 
otti hupaisia asentoja lautalla. Maaliskuun puolella tulivat ensimmäiset haahkat, hanhiparvet ja isot lokit luodoille.  
Talvi alkoi olla onneksi ohi ja saariston kevät lintuineen alkoi. Pihalla mustarastaat lauloivat, närhi rääkyi puussa 

ja punarinnat toivat vähän väriä lintulaudalle. Näimme kaksi naaraskaurista ja ainakin toinen on raskaana. Ehkä  
ne ovat uineet Gåsgrundista? Päätän vuoden talvikirjoitukseni tähän, saarelaiset tervetuloa kesäksi Lehtisaareen!  

 

Helsinki Kaisaniemi maaliskuun 2019 säätilasto     Termisen kevään alku Lumitilanne 
Keskilämpötila +0,4 °C (-3,6 °C 2018, +1,2 °C 2017)  
Sademäärä 45 mm (25 mm 2018, 34 mm 2017)  
Lumen syvyys 10 cm 15.3.2019 (16 cm 2018, 0 cm 2017) 
Maaliskuussa myrskypäiviä 1 pv (0 pv 2018, 1 pv 2017) 

Maaliskuun loppuun asti jäätilanne jatkui helmikuun 
lopun kaltaisena, saarelle ja mantereelle pääsi veneellä hyvin. 
Maaliskuun lopussa oli jo noin 10 venettä Sävasundin laiturissa.  
Jäätä oli tänä talvena hyvin lyhyt aika, vain tammi-helmikuussa. 
Terminen talvi alkoi 20.11.2018 ja terminen kevät 14.3.2019.  
 


