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PREFACE

The purpose of this volume is to give an idea of the material available for construc
ting cryophenological time series. The case, break-up dates of Tornio River at
Tornio, is not a typical one, but one of the best avallable. The pubiication may be of
interest for historical climatologists as welI as for people with some connection to the
town and the river,

An analysis of the constructed time series is out of the scope of this volume. The
source types and the general problems of river cryophenologv have been discussed in
a separate paper (Kajander 1993).

Helsinki 28th february 1995

Juha Kajander
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1 INTRODUCTION

The purpose of this volume is to give an example of material that can he used in
constructing cryophenological time series, The ice break-up series from Tornio is one
of the longest known cryophenological time series, and also one of the most we11
documented, It extends 167 years beyond the continuous instrurnental records, giving
climatological information especially about the spring months,

2 ON CON$TRUCTING CRYOPHENOLOGICÄL TIME SERIES

The principles of constructing and homogenizing river breakup time series, the
different types of documents and the use of cryophenological data have been discussed
in a recently published paper (Kajander 1993). The paper also contains a version of the
time series, but it was, of course, not possible to comment the individual dates that time
series consists of, The process of constructing a time series and testing its homogeneity
might be more easily understood, if examples are available,

The time series, consisting of breakup dates, should he as homogeneous as possible,
with respect to two aspects: the site and the event, The ice in a streamy part of river is
usually displaced several days or even weeks before the general break-up. On the other
hand, words like break-up rnay refer to several events during the break-up process: a
local displacement of ice, breaking of the ice cover, beginning of the ice-run, loosening
of an ice jam etc, The information about site and event is often inadequate in a single
docurnent, Using several documents, preferably independent of each other, the homo
geneity of the time series can be considerably improved.

In the case of Tornio, the possibilities to practise source criticism are unusually good
There have been Iocal newspapers, and the news value of ice break-up in a place like
Tornio, with a large river in a fiat Iandscape and a cold climate, is marked, There have
also been several kinds of institutionally organized daily observations which have also
produced cryophenological data, eg. the water level station of Tornio and the
climatological station of Haparanda.

The most commonly observed event is the beginning of the transitional movement of
ice, The rnost commonly ohserved site in Tornio has been the area between the two
bridges. Before the bridges were built, the site was known as heing ‘between the
railway station and the town or at the town or at the pharmacy. The time series is
assumed to consist of dates referring to the commonly observed site and event. Some
uncertainty must in many cases he allowed,

In constructing the time series, there are easy and difficult years. Easy years are those
with only one relevant date and those with several sources agreeing about the date,
More difficult cases are those with no relevant dates or with several sources disagreeing
on the date, If no dates are availabie, a substitute date must he found or constructed, e,
g. by using break-up data from other sites as in the following, or the time series must
he Ieft with a gap, as Johansson (1932) did with the period 1771-1790. Our material
covers 17 of the 20 years of this gap, and it is reasonahle to use a substitute for the
missing three years, even if the substitute material is from distant sites,

Choosing one of several disagreeing dates may also he easy if some of the dates can be
pointed out as erroneous - either simple errors generated in copying or printing, or
dates referring correctly to something else, hut not the relevant break-up event at the
relevant site,
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Erroneous or poorly specified dates are more likely te occur in secondary sources. If
possible, prirnary sources sheuld always he used,

In climatoiogical studies, systematic errors generated by a rnisunderstanding of the
methed of decumentatien are more dangereus than the randem enes such as print
errors. It is important te note the difference between the continuous monitoring
reporting the time when an event occurred, and the discrete monitering reporting the
situation at certain times. E. g., the water level is ehserved daily i ÄM. and the rernark
written on the same row may he written later and refer te an event which occurred later
that day, or it may he written immediately after the ebservation and refer te something
that had happened during the Iast 24 hours,

More dangereus errors may he generated hy ignering such things as the shift from the
Julian to the Gregorian calendar style. In 18th century, the difterence hetween the
calendars was ne iess than 11 days. In our cases it is easy te establish the calendar
used, as the unceriain period is cevered hy the we11decumented recerds by Anders
Hellant,

Besides as data for censtructing clirnatelegically relevant time series, the material in
this volume mav he of interest in many other way.s. It mav he interesting te study. e.g.,
the iocal peopies relatien te the river and its floeds, the development ef the newspapers
and the scientific rnenitering, etc. Accordingly, the excerpts in the appendix contain a
let of inlhrmation heyond the facts ef climatelogical relevance, The excerpts are, if
possible, in their original syntactical and erthographical form,

The material used te eenstruet the time series is unusually diversified, The different
types of sourees hava heen discussed iii an earlier paper tKa.iander 1993). In this study,
the material is discussed chro;oiegical1y, in order te give an idea of the deveIepmeit
ot crvopheno]ouical monitorian.

3 THE RECORDS FROM TORNIO

3.1 The beginnings

The elimate in Ternie has been ceid eneugh preduce an ice cover in the river every
year during histerical time, There are, however, ne documents en ice hreakups until
the I7th century. The first twe documents are cencerned with disastreus floods in
cennection with the breakup: The flood ef 1615 which teek away the church ef
Ylitornie, and the fameus Keksi fleod ef 1677, the pregress of which was descrihed hy
the poet Antti Keksi. Fleod events, espeeially these caused by an ahundance ef
meltwater, ura stili cempared with the Keksi fleed. These twe decuments contain,
hewever. no informatien ahout the date.

The centinueus recerds begin in 1693, which is unusually early. Hellant (1747) telis
that the first ehserver was the merchant Olof Ahiheni, who wrete dewn the date every
spring until his death in 1740, except during the years 17151721 when he had fled the
tewn heCere the Russian eccupatlon. Hellant deesnt teil what kind ef personal interests
caused this early amateur crvephenelegist te start this unique preiect and continue it for
alrnost half a century. Ohviously there were, however. seme other persons with crvop
henelegica} interests, as Heliant had been ahle te fili the gap ef the ecCupatien peliod

in his later versions.
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A meteorological journal was kept in Tornio during the period 1737-1749. The
anonymous journal is often connected with the name of the Rev, A. fougt, but a later
remark on the title page points out the schoolmaster Johannes Wegelius as the observer
and professor Anders Celsius as the receiver of the journals. Quantitative records as
well as notes on weather were written down regularly, while notes on ice break-up
were written down only for some years and never systematically. There is no reason to
biame the observer for this omission, he was probably aware of the records of Ahibom
and his followers, The weather journal is, however, the oldest primary source with
process information known to us,

Anders Hellant (1717-1789) was born in Tornio and returned there in 1741 after
finishing his studies at Uppsala University. Already in 1747 he published a treatise on
the break-up dates in Tornio River, with an intention to use them in his studies on
periodical climatic variations, Hellant continued collecting break-up dates at least until
1787, but he never published the later parts of the records, At Ieast two manuscripts
have, however, survived for later cryophenologists. Johansson (1932) has published the
dates from two rnanuscripts in the archives of the Meteorological Central Institute in
Stockholm: a table containing the years 1693-1752 and graphic table” containing the
years 1748-1770, In the early 1990s, these documents were no longer available in the
archives of the successor authority, the Swedish Meteorological and Hydrological
Institute in Norrköping. There is, however, another manuscript in the Royal Library, a
graphic tabl&’ containing the dates of the entire period 1693-1787. The four versions

of He1lants records do not always agree, as can he seen in Tabies 1 and 2.

it is not known whether the later dates docurnented by Hellant were observed by
hirnself or by some other persons. Hellant lived in a house at the riverside, but as the
Lapponian Director of Economy he certainly had other duties. Nor is it known whether
anyone continued the rnonitoring during the decades after his death. There are weather
journais including two springs, 1791 and 1808 (Riksarkivet!KVA/M01a54-1a55), as
well as published dates for the years 1801 and 1816-1825 (Moberg 1857; Moberg
1894; Kansallisarkisto/SSf/Ebl-Eb19), but most years during the period 1788-1840 are
missing. Considering the length of the records, it is reasonable to allow substitute values
to he used.

Substitute dates can he constructed by using break-up dates from other sites, close or
far, as such or with correction terms, or applying regression analysis. For the three
years 1788-1790, the potential substitute material is from sites far away from Tornio.
Some of the most relevant records are included in Table 2 together with the different
versions of Hellantts dates. The dates given in Table 7 are obtained by using the dates
of the two nearest sites (Kajander 1993).

for the period 1792-1837 the most important substitute material consists of the records
made by the parish clerk Johan Portin in Overtorneå, 80 km north of Tornio. Johansson
(1932) found these records generally reliable, and after comparing the meansof periods
in common for Tornio, Overtorneå and Kemi, decided to use the dates from Overtorneå
without corrections in his version of the time series. Moreover, he rejected the few
dates known from Tornio as less reliable. Övertorneå is, however, no less than 80 km
from Tornio and the break-ups are independent of each other. Moreover, Johansson
used uncritically a compilation made by Portin himself for the period 1792-1826. This
compilation is somewhat heterogeneous with respect to the site: a closer examination of
the primary source, the weather journal, reveals that some of the dates refer to the main
channel of Tornio River (‘Stora Elfven”), some others to an auxiliary channel (Påtan”
or Haapakylä Påtan’). The difference between the break-up dates from these sites is
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Tabie 1. Ice break-up dates at Tornio, reported by Anders Keliant, according to three
different source. As a cornparison are given the dates frorn the rivers Neva at St.
Petersbourg and Daugava at Riga. (Continues in Appendix 1 and Table 2).

year ÄH1748 AH/OJ KE X503h Neva Daugava

1693 20.5. 20.5. 14.5.
1694 15.5. 15.5. 15.5.
1695 05.6. 05.6. 05.6.
1696 26.5, 26.5. 27.5.
1697 20.5. 26.5. 20.5.
1698 09.5. 09.5. 09.5.
1699 225. 22.5. 22.5.
1700 07.5. 07.5. 06.5.
1701 30.5. 30.5. 29.5.
1702 20.5. 20.5. 19.5.
1703 07.5. 07.5. 06.5.
1704 20.5. 20.5. 19.5.
1705 01.6. 01.6. 31.5.
1706 11.5. 11.5, 10.5. 16.4.
1707 14.5. 14.5. 13.5. 13.4.
1708 28.5. 28.5. 27.5. 26.4.
17(19 17.5. 17.5. 16.5. 26.4. 16.4.
1710 23.5. 23.5. 22.5. 25.4. 16.4.
1711 14.5. 14.5. 13.5. 20.4. t)6.4.
1712 16.5. 16.5, 16.5. 20.4. 23.4.
1713 30.5. 30.5. 30.5. 16.4. 24.3.
1714 27.5. 27.5. 27.5. 02.5. 08.4.
1715 17.5. 18.5. 14.4. 02.4.
1716 16.5. 14.5. 30.4. 21,1.
1717 20.5. 20.5. 22.4. 11.4.
1718 29.5. 29.5. 29.4. 01.4.
1719 20.5. 20.5. 01.5. 11,4.
1720 14.5. 14,5. 24.4. 13.4.
1721 .. 24.5. 24.5. 22.4. 09.4.
1722 25.5.-27.5. 26.5. 26.5. 28.4. 09.4.
1723 162-18.5. 16,5. 16.5. 03.4. 13.3.
1724 25.5. 25.5. 25.5. 17.4. 22.3.
1725 19.5.-20.5. 19.5. 19.5. 24.4. 10.4.
1726 13.5. 13.5. 13.5. 18.4. 10.1.
1727 16.5.-24.5. 16.5. 18.5. 26.4. 22.4.
1728 28.5.-30.5. 28.5. 28.5. 08.4. 31.3.
1729 25.5.46.5. 25.5. 25.5. 18.4. 10.4.
1730 13.5.46.5. 13.5. 13.5. 24.4. 15.4.
1731 01.6. 01.6. 01.6. 06.5. 23.4.
1732 25.5.-01.6. 25.5. 25.5. 16.4. 04.4.
1733 23.5.-30.5. 23.5. 23.5. 18.4. 04.4.
1734 18.5.43.5. 18.5. 18.5. 27.4. 01.4.
1735 13.5.-14.5. 13.5. 13.5. 07.4. 09.3.
1736 11.5.-15.5. 11.5. 11.5. 24.4. 08.4.
1737 21.5.45.5. 21.5. 21.5. 19.4. 20.3.
1738 26.5.-31.5. 26.5. 26,5. 23.4. 01.4.
1739 27.5.49.5. 27.5. 27.5. 08.4. 19.3.
174(1 01.6.-04.6. 01.6. 01.6. 06.4. 25.4.
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Table 2. Ice break-up dates from Tornio River at Tornio, reported by Anders
Hellant, according to three different sources, together with breakup dates from
Severnaja Dvina at Archangelsk, Neva at St. Petersbourg, Kyro River at Isokyrö and
Muonio River (or possibly Könkämäeno or Lätäseno) at the former Enontekiö village
(now called Markkina). For earlier observations, see Table 1 and Appendix 1.

Year Ice breakup date

Tornio Tornio Tornio Sev. Neva Kyro Enon
OVJ KB OVJ Dvina tekiö
tahle X503h graph

174$ 21.5. 2L5. 21.5. 23.5. 25.4. 28.4. 08.6
1749 18.5. 18.5. 18.5. 22.5. 05.5. 06.5. 22.5
1750 02.5, 02.5. 02.5. 22.4. 05.4. 02.4. 19.5
1751 05.5. 05.5. 05.5. 01.5. 07.4. 14.4. 30.5
1752 06.5. 06.5. 06,5. 06.5. 17.4. 17.4. 10.5
1753 06.5. 17.5. 04.5. 17.4. 18.4. 31.5
1754 07.5. 07.5. 25.4. 18.4. 21.4. 30.5
1755 17.5. 17.5. 10.5. 14.4. 14.4. 29,5
1756 27.5. 27.5. 06.5. 13.4. 04.5. 11.6
1757 01.5. 01,5. 25.4. 08.4. 04.4. 14.5
1758 16.5. 16.5. 20.5. 20.4. 26.4. 17.5
1759 20.5. 20.5. 16.5. 21.4. 26.4. 13.6
1760 21.5. 21.5. 25.5. 02.5. 02.5. 28.5
1761 12.5. 12.5. 12.5. 15.4. 14.4. 22,5
1762 14.5. 14.5. 13.5. 13.4. 24.4. 03.6
1763 22.5. 22.5, 23.5. 04.5, 08.5. 29.5
1764 26.5. 26.5. 21.4. 12.4. 23.4, 12.6
1765 25.5. 25.5. 08.5. 09.4. 24.4. 02.6
1766 20.5. 19.5. 21.5. 19.4. 20.4. 29.5
1767 18.5. 18.5. 19.5. 11.4. 07.5.
1768 17.5. 17.5. 20.5. 26.4. 01.5.
1769 22.5. 23.5. 12.5. 17.4, 20.4.
1770 01.5. 02.5. 07.5. 17.4. 25.4.
1771 20.5. 24.4. 30.4. 05.5.
1772 27.5. 06.5. 18.4. 26.4.
1773 01.5. 30.4. 16.4. 12.4.
1774 05.5. 04.5. 21.4. 25.4.
1775 24.5. 18.5. 22.4. 29.4.
1776 17.5. 17,5. 25.4. 04.5.
1777 09.5. 12.5. 30.4. 29.4.
177$ 07.5. 04.5. 19.4. 23.4.
1779 14.5. 10.5. 11.4. 03.4.
1780 26.5. 02.5. 21.4. 11.5.
1781 18.5. 16.5. 25.4. 26.4.
1782 17.5. 21.5. 19.4. 20.4.
1783 17.5. 13.5. 25.4. 19.4.
1784 16.5. 11.5. 25.4. 28.4.
1785 23.5. 19.5. 03.5. 27.4.
1786 21.5. 14.5. 22.4. 23.4.
1787 17.5. 11.5. 24.4. 01.5.
178$ 09.5. 20.4. 23.4.
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1.6 days (Tab. 3). Some dates refer to non-specified sites, some others to maximal ice
run etc.

Most of the dates for Tornio published by Moberg (1857 and 1894) are plausible. The
dates for 1769 were probahly not written down in Tornio; at least they are identical
with the dates for Pello (125 km north of Tornio) reported by Mallet (1770). The dates
for 1819 and 1823 are far too early in the spring to refer to a large-scale movement of
ice at Tornio. They must either he erroneous or refer to a local break-up, e.g. in the
Kuljunkorva rapids. The other dates are acceptable, but the difference between the two
versions for 1824 is as much as 9 days,

A substitute must also he found for the years 1838-1840 and 1845. Johansson (1932)
used the dates from Alkkula (Tornio River, 65 km N of Tornio) for the missing year
1838 and Keminmaa (Kemi River, 20 km E of Tornio) as such. There are also the
records of Mr. Erik Burman from Nederkalix (Kalix River, 45 km W of Tornio) for the
years 1830-1856. One of these years, 1838, is difficult, with a break-up 8th May at
Nederkalix but l9th May at Alkkula and 2lth May at Keminmaa (Tab 4).

12 Early institutional records

The Finnish Society of Sciences began to organize rneteorological and phenological
observations in 1846. One page in the printed observation bookiet was devoted to
cryophenology: break-up, freezing and ground frost depth. The printed text was simply
islossning’ or jään1ähtö’, and the space for notes was about 3 cm. The observers were
asked to write down the name of the watercourse and the date or dates, but nothing was
said about the event. Frorn Tornio, booklets were received in the years 1846-1855,
1866 and 1881-1894. The original booklets are now in the National Archives.

Cryophenological notes could also he written down in the meteorological observation
journais. Freely formulated short daily rernarks, normally a couple of words, give a
fairly accurate idea of the progress of the break-up; at least the beginning of the break
up was always reported. There was a barometer-thermometer station in Tornio aiready
in the beginning, but only the journais for 1865-1879 are currently availahle at the
University of Helsinki department of meteorology.

Another meteorological station has been in function in Haparanda since 1859.
Cryophenological excerpts from the Swedish observation journais were collected by
SMHI in 1950s. The remarks have been copied as such, except that the ortography has
been modernized. For practical reasons, this secondary source is used instead of the
original observation journais.

13 The newspapers

The l9th century newspapers of Southern Finland and Sweden sometimes published
accounts of natural phenomena such as ice break-up even from distant sites like Tornio.
Newspaper texts are not limited to one row per day and they are usually much more
detailed than the remarks in observation journais. On the other hand, they occurred very
irregularly in distant newspapers, except when there was an active correspondent. The
condition of the films as well as the reading and copying devices is not the best
possible, and even with good equipment, reading through microfilms is arduous. In this
study, the southern newspapers have not been studied systematically. There is, however,
a cartotheque of Finnish newspaper items until 1890. Of the 1500 news items under the
entry ‘snow and ice, 15 refer to break-ups in Tornio.
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Table 3. Breakup data from Tornio, Övertorneå (Riksarkivet/KSVA/MO1a5658)
and Kemi. (Moberg 1894). The substitutes used by Johansson (1932) are baseä on a
compilation by Portin himself (OJJP). This record is not homogeneous with respect
to site, as the dates refer to the breakup in either the main channel (Stora Elfven”,
The Big River) or an auxiliary channel (Påtan).

year Tornio OJJP Påtan Stora Torne Kemi
Elfven Elf

1792 .. 14.5. .. .. 14.5.
1793 .. t)8.5. .. .. 08.5. 06.5.
1794 .. 12.5. 12.5. 12.5. ,. 09.5.
1795 .. 24.5. 21.5. ... .. 23.5.
1796 .. 15.5. 11.5. 15.5. .. 17.5.
1797 .. 18.5. 16.5. 18.5. ., 18.5.
1798 .. 10.5. 10.5. 12.5. ,. 13.5.
1799 .. 15.5. 15.5. 16.5. .. 20.5.
1800 .. 21.5. 03.5. 05.5.
1801 16.5. t)9.5. 08.5. 09.5. .. 09.5.
1802 .. 23.5. 22.5. 24.5. .. 21.5.
1803 .. 03.5. 30.5. 03.5. .. 07.5.
1804 .. 04.5. 04.5. 05.5. .. 04.5.
1805 .. 15.5. 15.5. 15.5. .. 16.5.
1806 ., 14.5. 13.5. 14.5. .. 12.5.
1807 .. 02.6. 01.6. 02.6. .. 01.6.
1808 21.5. 16,5. 15.5. 16.5.
1809 .. 17.5. 17.5. 18.5.
1810 .. 03.6. 03.6. 03.6.
1811 .. 22.5. 22.5. 23.5. .. 22.5.
1812 .. 24.5. 24,5. 24.5. .. 255.
18,13 22.5. 22.5. 23.5. 25.5.
1814 .. 28.5. 28.5. 28.5. .. 29.5.
1815 .. 17,5. 17.5. 18,5. .. 17.5.
1816 27.5. 26,5. 26.5. 27.5. .. 24.5.
1817 19.5. 16.5. 14.5. 17.5. .. 16.5.
1818 16.5. 15.5. 15.5. ... .. 16.5.
1819 28.4. 18.5. 18.5. 18.5. .. 21.5.
1820 18.5. 15.5. 15.5. 15.5. .. 14.5.
1821 11.5. 09.5. 07.5. .. .. 10.5.
1822 12.5. 04.5. 02.5. 02.5. .. 30.4.
1823 04.5. 23.5. .. .. .. 19.5.
1824 12.5. 15.5. .. .. .. 17.5.
1825 15.5. 16.5. .. .. .. 05.5.
1826 .. 11.5. .. .. .. 05.5.
1827 .. 12.5. .. ..

1828 .. 08.5. .. ..

1829 .. 11.5. ,. ,.

1830 ,. 20.5, .. ..

1831 .. 16.5. ,. ..

1832 .. 04.5. .. .. 04.5.
1833 .. 13.5. .. .. 13.5.
1834 .. 13.5. ,. .. 13.5.
1835 .. 27.5. .. .. 27.5.
1836 12.5. 10.5. .. .. 10.5. t)3.5.
1837 .. 03.5. .. .. 03.5. 12.5.
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Table 4. Break-up dates from Tornio (see Appendix 1), Kalix (RA-KSVA-MO
1a59), Kemi (Moberg 1857, Moberg 1894, Johansson 1932) and Alkkula (Ylitornio
village) (Moberg 1857). According to Johansson (1932), no correction term is needed
when using a date from Kemi or Alkkula instead of a date from Tornio. This
conclusion is confirmed if the records from Kemi are taken as a whole. Taken the
more homogeneous series by one observer only (Moberg 1857), there is a difference
of 2.5 between the means.
If the records from Kalix are used, a correction term of 2 days should be added. Of
the four substitutes needed (1838-1840 and 1845; for 1830-1835 and 1837, see
Tahle 3), only that for 1838 seems to be öifficult.

year Tornio Kalix Kemi Älkkula

1830 22.5. 20.5.
1831 13.5. 16.5.
1832 30.4. 03.5.
1833 13.5. 13.5.
1834 12.5. 15.5.
1835 22.5. 10.5.

23.5.
1836 12.5. 10.5. 3,5. M 11.5.

10.5.
1837 11.5. 12.5. M 10.5.
1838 08.5. 21.5. M 19.5.
1839 13.5. 13.5. M 14.5.
1840 07.5. 14.5. M 09.5.

17.5. J
1841 08.5. 06.5. 02.5. M 09.5.

06.5. J
1842 12.5. 10.5. 11.5. M
1843 23.5, 17.5. 22.5. M
1844 06.5. 03.5. 07.5. M

08.5.
1845 .. 19.5. 21.5. M
1846 21.5. 18.5. 22.5. M
1847 22.5. 24.5. 28.5. J
1848 05.5. 07.5. 16.5. J
1849 20.5. 20.5. 24.5. J
1850 15.5. 14.5. 14.5. J
1851 19.5. 19.5.
1852 15.5. 14.5. 16.5. M,J
1853 15.5. 11.5. 09.5. M

14.5. 1
1854 14.5. 08.5. 12.5. M

13.5. J
1855 16.5. .. 16.5. M
1856 21.5. :18.5.
1857 15.5.
1858 11.5.
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It rnight be expected that the best monitoring of break-up events could be found in
local or regional newspapers. Before 1880s there were no local newspapers in Tornio
or Haparanda. Two of the re.gional newspapers are much oider: Oulun Wilkko-Sanomia
was published 1829-1841 and 1852-79, while Norrbottens-Kuriren (in Luleå) started
in 1860. These newspapers published some reports froni Tornio, hut quite irregularly.
This is probably explained by the slow communications and the large circulation areas.
The first local newspaper, Haparanclabladet, was first published in 1882 and has ever
since been one of the most irnportant sources of cryophenological information. HB
writes, of course, more about the break-ups at Haparanda tlian the corresponding events
at Tornio.

Even the next two local newspapers were published in Haparanda, but they were short
lived ones (Pohjolan Sanomia, 1887; Pohjola, 1896-1898, The first local newspaper in
Tornio was Tornio (1898-1901). It was soon followed by Tornion Lehti (1905-1926,
successor Perä-Pohja 1926-1931), Tornion Uutiset (1905-1912) and Tornion Laakso
(1912-1915, liberal). In these newspapers, the monitoring of break-ups at Tornio is in
most cases cryophenologically reievant and sufficient, The era of local newspapers was,
however, soon gone, and their niehe was taken over by the newspapers of the bigger
neighbouring town Kemi,

The first newspapers pubhshed in Kemi, Perä-Pohjolainen (1897-1920, liberal) and
Pohjois-Suomi (1905-1909, conservative) paid iittle attention to the break-ups in
Tornio. There was Kemi River immediately outside the town and several other sites to
write about. The later Kemi newspapers, Pohjolan Sanomat (since 1915, successor of
the liberal Tornion Laakso, sinee 1918 agrarian/centrist) and Pohjois-Pohja (1932-1954,
conservative, succeeded hy Pohjois-Suomi, 1956-1961) have been abie to give almost
as extensive reports on cryophenologicai events at Tornio as the local newspapers did.

For this study, the alread mentioned newspapers of Tornio, Haparanda and Kemi
(except Perä-Pohjolainen) have been studied systematically. Of more distant
newspapers, a sample covering the years 1929, 1939, 1949, 1969 and 1989 has been
studied. Äs could be expected, their reporting frorn Tornio has not been very extensive.
These newspapers are only received by a s.rnall minority of the househoids in the
Kemi-Tornio area, and the efforts ai-e concentrated to monitoring the events of the main
circulation area. The two leading newspapers of Rovaniemi (105 km NE of Tornio),
Rovaniemi (1921-1955, conservative) and Lapin Kansa (sinee 1929, agrarian, later
independent) used to neglect the break-ups at Tornio aimost entirely. This is not
surprising, as the break-up is usually going on simultaneously at Rovaniemi and many
other sites in the circuiation area. Lapin Kansa has nevertheiess somewhat improved in
this i-espect during the last decades.

Two of the newspapers of Oulu (115 km SE of Tornio), Kaiku (1878-1949, conser
vative) and Kaleva (since 1899, liberal) had in 1929 a quite detailed monitoring of the
events at Tornio, almost as good as the iocal newspapers. The other two newspapers in
Oulu, Liitto (since 1907. agrarian) and Pohjolan Työmies (sinee 1924, later Pohjolan
Työ, social democrat) had a more southern orientation. The same pattern was continued
in the later sampies, but the Oulu newspapers could no longer offer the same level of
monitoring as the local newspapers. Kaleva was, however, useful for 1969. The leftist
Kansan Tahto (since 1945), an Oulu newspaper with a northern orientation, has also
contained notices ahout the break-up at Tornio,

The Luleå newspapers Norrbottens-Kuriren (since 1861, liberal) and Norrländska
Socialdemokraten (since 1919) have the similar kind of irregular monitoring of the
events in Haparanda as the leading newspapers of Rovaniemi and Oulu.
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The newspapers have ehanged considerably during the Iast 100 vears. The accounts on
hreakup have grown in size perhaps stili more than the newspapers but the improved
cornrnurncations have moved much of the attention to the countryside. The town of
Tornio has also changed and the news reporting with ii. The most essential change was
the building of the so called Hannula bridge over Tornio river i’ 19354039. Th
break-up rnonitoring degraded, as people were no longer depenclent on ice roads and
ferries, The introduction of ice breakup uessing competitions has since 1958 again
increased the news value of breakups.

14 Later institutional recoräs

Para1le1l with th development uf newspaper rnonitoring, the scientific institutons have
developed their own monitorin. The Meteorological Ccntrdl lnstitute, benan to
distrihute forms for now and ice observations in 1890. <Äii exampie of the forms...>
The ohservitions for the ears 18904909 were published as yearhooks (edited by A,
Keinrichs and/or W. W Korhonen) Many of the records of hc ahove i ientionc 1
phenoloici1 obscrvers among them onc froni Tornio and two other trom thc river
system were continued in this program. In 1910. the network was reorgari;ed. No
doeciments from Tornio ar currently availabk. among the organized material mm the
more recent periods.

Daily water level observations in Tornio started in 1896. 1ready ja the beginning, the
ohservers wrotc down daily rmarks on the progress of the breakup. The ohscrver was
changed several times during the first 25 years, and each observer had his own way of
understanding and reporting the event. The dates are not always identical with thosc
repoit d in the ncwspapers even it tnc site should he p a ically the same. The atet
level observation iii Tornio eannot he usecl for ealculating diseharge. Aceordinglv. the
station hi eseaped the disater of hein automatized. On the nthcr 1and such tations
hav hen ennsideied 1es impoon! and the Obscr ation have actun1i heen
discont u d loi o lono riods, 1 1 193’ nd 1941 l%0,

During the entir p in 1 196t) 9 1) thu h 1r R mal 1 vatic e i iade ne
person, Mr. Mart i Marttil’, 1 he material i. how vei, quitt divers 1ad becau of new
rnonitoring rnethods. A separate form for dai1 ice obeivations during the melting
period pmoduced excellent data, as can he seen in Appndix 1. UnfortunatLly this part
of the program, aaplied in the Tornio River valley only, was for some reason discon
tinued lee rnaps were also drawn, hut they gavc ii formation ahout the freezing and the
early stages of melting rather tlian about the break-up. Cryophenological forms with
four cvents werc intmoduccd in the early 1960?s nd a new vcrsion with six event is ii
countrywide use s nce 1991 1 he data from thes Iorms can he seen in fab. Th water
level forms may stiil contain sorne cr ophenoloaical remarks, At some other stations
thev are sdll used regularly for this purpose.

15 Later records by private persons

The habit or writlng a diary, or at lLast notes on impoitant e\ents ii alrnanac , is veI>

old and suu praetized. Some of the reeords have heen published in newspapers: tom the
years 1882-1n28 the records b Mr. Kalle Vanhakartano (Perii-Pohja 6.5.1928), and for
1943-53 bv Mm. W. Wailgren (Pohjolan Sanomat 7.5.l951). Others have heen received
for this study from private persons The author visited Mr. Kalcvi Kontio who has
written down dates m almanacs r fGrrlng to the bi ak-up a fornio and the passing ol
the ice from Karunki Lake by loi ii Ms F v Ma tila vmote i kttei includmg a
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Tahle 5. Break-up data from cryophenological forms (1971-1994). The old version
(1963-1990) was used for both lakes and rivers and the entries were more generally
formulated. The new version (since 1991) has six entries instead of four.

year thawing open water movement of ice no ice
of shores in rapids’ (begins/general)2 seen3

1963 29.4. 26.4, 07.5. 11.5.
1964 01.5. 02.5. 11.5. 19.5.
1965 27.4. 27.4. 04.5. 11.5.
1966 05.5. 01.5. 16.5. 22.5.
1967 22.4. 22.4. 12.5. 16.5.
1968 01.5. 28.4. 12.5./17.5. 28.5.
1969 08.5 04.5. 15.5. 17.5.
1970 06.5. 03.5. 11,5. 13.5.
1971 06.5. 08.5. 13.5. 18.5.
1972 23.5,/04,5, 14,4. 07,5. 13.5.
1973 07.5. 02.5, 13.5. 15.5.
1974 .. ..

1975 27,4. 22.4. 06.5. 12.5.
1976 06.5. 27.4. 10.5. 12.5.
1977 06.5. 05.5. 15.5. 16,5.
1978 08.5. 02.5. 16.5. 21.5.
1979 01,5. 27,4. 11.5. 18.5.
1980 01.5. 23.4. 03.5. 14.5.
1981 10.5. 09.5. 15.5. 16.5.
1982 02.5. 25.4. 08.5. 10.5.
1983 25.4. 20.4. 29.4. 29.4.
1984 30.4. 25.4. 02.5. 06.5.
1985 07.5. 06.5. 16.5. 18.5.
1986 01.5. 30.4. 03.5. 08.5.
1987 02,5. 26.4. 13.5. 15.5.
1988 02.5. 26.4. 08.5. 10.5.
1989 24.4. 24.4. 30.4. 01.5.
1990 20.4. 10.4. 29.4. 29.4,
1991 29.4. 01.5./05.5. 12.5.
1992 ..

1993 02.5. /06.5. 13.5.
1994 25.4. 01.5./03.5. 11.5.

‘Old version: open water further off

2Old version: one entry only (ice in movement). New version: three entries (ice begins to move;
ice moving generally/break-up; ice-run after the break-up). (The dates of the last entry are not shown in
the table.)

301d version: No ice within sight. New version: ice-run has ceased.

4The first date bracketed.

5The melting proper began 4th May.
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newspaper clipping with the above rnentioned records by Mr, Vanhakartano, as well as
a hand-written scrics of break-up dates wntten down by her aunt and referring to the
“getting free from ice at the town of Tornio Of special interest are the dates for the
years 1954-1957 as the material for these years is scaice, The dates for the years
1943-1953 are identical with those of Wallgren and the dates for 1958-1970 with those
of the break-up guessing competitions. In Haparanda, the author visited Mr, Hermans
son in his shop and wiote down a list of break-up dates at Haparanda, inostly identical
with those of the Iocal break-up guessing competitlons

i6 The breakup time guessing competitions

It is often believed that g;ound observations in cryophenology could be substituted or
at Ieast supported b3 modern rernote sensing techniques This may be true of large
water su;faces like seas and lakes, As toi rivers, the resolution is in rnost cases not
suffieient, 1 he rnost irnportant innovation in river cryophenology during the last 40
years has, in fact, not been a matter of techniques The data produced by the break-up
time guessing cornpetitions airanged by Lions Clubs and other voluntary associations
has been far more accurate than any of the others, It is limited to one event, but this
event is a cryophenologically interested one and eorresponds well to the event tradi
tionally called break-up

According to the mies of the guessung competitions, the break-up time is defined as the
moment when a certaun float passes a certain line, People purchase guessing coupons,
the person who has the best guess wuns a prize, and the profit is used for some purpose
of general interest The club rnembers watch the iloat night and day during the critical
period and the passiim time is announced with an accuracy of one minute, Such a high
acduracy is necessary, as the winner must he found arnong several thousands ot
paitlcipants In towns like formo and Haparanda, the profit ii, large enough to motivate
te ci h ii eir TS, an 1 t in titution s like ‘ urviu. Simi dc competltlons in

smailei i g ia e ntcn b en h irt 6 Ld

Ihe d ta pr )duced hy the brak up ‘ussung competltions in 1 xn% and Haparanda can
he seen m 1 ab 6, together with the itein ice 15 m ving froni the reports of the
hydrological otfice The dates for Tornio have heen ext;acted Irom the archives of
L ons Chuh fornu and/or the we kly advertising paper fonnion Ilm itusi ahti The dates
for Haparanda have heen provided hy Mc. Herman:son, while the hours have iii most
cases been reported in newspapers.

On. p0 s b version f the time sene i the one previou ly published by the editor
(Kajander l))3). This crsion, reprinted ii lahle 1, is centainly not the best possihle
one, as can he seen in the cniticisrns of some undividual yeais in Appendix 1

Cryophenological tim senues havc raditio ually been used iii climatology. 01 eaily
works, the periodicuty studies by Hellant (1747) and the trend analysis of six time series
by Hailsirön (1839, 1840 1841) should he mentioned It is out of the scope of this
treatise to discu s the curmently availahle methods of time senes analysis. Among the
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Jäidenlähtö Tornion
joesso.

Fig. 2. An example of two private contributions to cryophenological research: the handwritten Iist
and the newspaper clipping (Perä-Pohja 6th May 1928, not included in Appendix 1), were sent
by Ms. Eeva Marttila, Tornio.
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Figure 4. Fifteen years moving averages of the break-up dates of Tornio River at Tornio and the
mean temperatures 0,’ spring (April and may) at the Haparanda climatological station. A strong
trend can be seen in both records. The break-up series happens to begin during the coldest time
of the Maunder minimum, also known as the “Little lee Age”. It is also easy to see that the
break-up dates correlate with the temperatures. The coefflcient of correlation is as high as 0.85.
A temperature estimate for the spring months of the earlier period 1693-1860 can be obtained
by using the simple formula

(4.7 - 0.183ä,)°C,
where d is the break-up date.
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Table 6. Data produced by break-up time guessing competitions in Tornio and
Haparanda (date and hour). The dates written to the cryophenological forms of the
hydrological office (entry ice in movement) are shown as a comparison (W stands
for the water level station). The hours may he missing, if the monitoring was not yet
begun (break-ups in Äpril or lst May before 6 P.M.), or if the iloat was destroyed
during the break-up before passing the line, or if no documents on the hour have
been found.

year Tornio W Tornio LC Haparanda LC

1957 .. 12.5. 20.09
1958 20.5 14.30 16.5 14.21
1959 03.5 18.51 03.5 17.3$
1960 .. 04.5 11.52 03.5 17.29
1961 14.5 14.5 12.04 14.5 11.04
1962 8,5 08.5 13.36 06.5 00.5$
1963 7.5 07.5 11.15 05.5 13.01
1964 11.5 11.5 12.53 11.5 10.25
1965 4.5 04.5 11.44 01.5
1966 16.5 17.5 14.12 16.5
1967 12.5 12.5 16.59 11.5 07.59
196$ 17.5 12,5 12.3$ 14.5 12.31
1969 15.5 16.5 15.11 16.5 14.15
1970 11.5 12.5 04.40 12.5 10.0$
1971 13.5 13.5 17.04 14.5 15.16
1972 7,5 07.5 11.00 06.5 17.05
1973 13.5 13.5 02.47 13.5 10.24
1974 7.5 07.5 13.27 07.5 15.33
1975 6.5 06.5 12.16 05.5 16.44
1976 10.5 10.5 15,30 10.5 09.17
1977 15.5 15.5 13.5$ 15.5 08.37
1978 16.5 16.5 19.38 15.5
1979 11.5 11.5 20.17 10.5 15.19
1980 3.5 05.5 10.54 03.5 19.57
1981 15.5 15.5 15.42 15.5 02.17
1982 8.5 08.5 16.50 07.5 12.2$
1983 29.4 30.4 ----- 29.4
1984 2.5 06.5 13.00 05.5 15.32
1985 16.5 17.5 01.43 13.5 19.19
1986 3.5 07.5 19.49 07.5 08.08
1987 13.5 13.5 14.41 09.5 17.24
198$ 8.5 08.5 18.08 08.5 07.24
1989 30.4 30.4 29.4
1990 29,4 29.4 27.4
1991 1.5 05.5 14.56 03.5 07.14
1992 8,5 08.5 11.37 07.5 16.54
1993 6.5 06.5 11.47 05.5 14.24
1994 01.5 16.25 30.4 16.25
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Table 7. Dates of ice break-up in Tornio River at Tornio (assumed to have occurred
in the area now Iocated between the two bridges, see figure 3). Previously published
version (Kajander 1993) is not necessarily the best one (see Appendix 1).

year date year date year date

1693 2(1.5 1734 18.5 1775 24.5
1694 15.5 1735 13.5 1776 17.5
1695 05.6 1736 11.5 1777 09.5
1696 26.5 1737 21.5 1778 07.5
1697 26.5 173$ 26.5 1779 14.5
1698 09.5 1739 27.5 1780 26.5
1699 22.5 1740 01.6 1781 18.5
1700 07.5 1741 25.5 1782 17.5
1701 30.5 1742 28.5 1783 17.5
1702 20.5 1743 18,5 1784 16,5
1703 07.5 1744 09.5 1785 23.5
1704 20.5 1745 14.5 1786 21.5
1705 01.6 1746 20.5 1787 17.5
1706 11.5 1747 20.5 178$ 19.5
1707 14.5 174% 18.5 1789 18.5
1708 28.5 1749 18.5 1790 20.5
1709 17.5 175t) 02.5 1791 24.5
1710 23.5 1751 05.5 1792 14,5
1711 14.5 1752 06.5 1793 08.5
1712 16.5 1753 17.5 1794 12.5
1713 30.5 1T5I 07.5 1795 24.5
1714 27.5 1755 17.5 1796 15.5
1715 17.5 175t 27.5 1797 18.5
1716 16.5 1757 01.5 1798 10.5
1717 2t).5 1758 16,5 1799 15.5
1718 29.5 1759 20.5 1800 21.5
1719 20.5 1760 21.5 1801 09.5
172t) 14.5 1761 12.5 1802 23.5
1721 24.5 1762 14.5 1803 03.5
1722 26.5 1763 22.5 18t)4 04.5
1723 16.5 1754 26.5 1805 15.5
1724 25.5 1765 25.5 1306 14.5
1725 19.5 1766 19.5 1807 02.6
1726 13.5 1767 18.5 1808 21.5
1727 15.5 1763 17.5 1309 17.5
17% 28.5 1769 22.5 1810 03.6
172% 25.5 177% 02.5 1811 22.5
1730 13.5 1771 2t).5 1812 24.5
1731 01.6 1772 27.5 1813 22.5
1732 25.5 1773 01.5 1814 28.5
1733 23.5 1774 05.5 1815 17.5
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Table 8, Break-up dates from Tornio (continued from Table 7).

year date year date year date

1816 27.5 1861 23.5 1906 06.5
1817 19.5 1862 13.5 1907 09.5
1818 15.5 1863 12.5 1908 17.5
1819 18.5 1864 16.5 1909 26.5
1820 20.5 1865 16.5 1910 05.5
1821 11.5 ‘1866 25.5 1911 08.5
1822 04.5 1867 09.6. 1912 11.5
1823 23.5 1868 11.5 1913 04.5
1824 12.5 1869 15.5 1914 07.5
1825 15.5 1870 05.5 1915 09.5
1826 11.5 1871 21.5 1916 09.5
1827 12.5 1872 09.5 1917 22.5
182$ 08.5 1873 18.5 1918 14.5
1829 11.5 1874 20.5 1919 10.5
1830 20.5 1875 14.5 1920 06.5
1831 16.5 1876 24.5 1921 27.4
1832 t]4.5 1877 14.5 1922 07.5
1833 13.5 187$ 20.5 1923 20.5
1834 13.5 1879 24.5 1924 14.5
1835 27.5 1880 10.5 1925 09.5
1836 10.5 1881 24.5 1926 12.5
1837 03.5 1882 10.5 1927 18.5
1838 19.5 1883 10.5 192$ 07.5
1839 14.5 1884 24.5 1929 17.5
1840 09.5 1885 21.5 1930 05.5
1841 08.5 1886 11.5 1931 05.5
1842 12.5 1887 09.5 1932 10.5
1843 23.5 188$ 17.5 1933 10.5
1844 08.5 1889 09.5 1934 08.5
1845 21.5 1890 03.5 1935 20.5
1846 21.5 1891 14.5 1936 05.5
1847 22.5 1892 17.5 1937 27.4
184$ 05.5 1893 15.5 193$ 06.5
1849 20.5 1894 30.4 1939 15.5
1850 15.5 1895 06.5 1940 10.5
1851 19.5 1896 12.5 1941 20.5
1852 15.5 1897 03.5 1942 17.5
1853 15.5 189$ 13.5 1943 07.5
1854 13.5 1899 27.5 1944 16,5
1855 16.5 1900 24.5 1945 03.5
1856 21.5 1901 11.5 1946 05.5
1857 15.5 1902 19.5 1947 04.5
1858 11.5 1903 13.5 194$ 01.5
1859 21.5 1904 01.5 1949 04.5
1860 12.5 1905 08.5 1950 28.4
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possible applications, estimates of mean temperatures of the spring months (Kajander
1993) may be of interest to many readers.

5 CONCLU$ION

The starting point of this study was the paper in early 1930’s by professor Oscar V.
Johansson, an outstanding meteorologist had a wide scope of scientific interests,
including historical climatology. The time he could dispose for cryophenological studies
was, however, limited, and it turned out that there was stili much to find. The time
series presented in this volume is not only almost 90 years longer - because of ‘natural
growth but also more continuous and more weIl-documented. it can he assumed that
it is more homogeneous too, at least with respect to site and event,

The cryophenological records from Tornio are obviously longer and better than most
others, Similar studies for any other river are not necessary usefuL There are, 9-
however, many sites with similar conditions: a cold climate, a fiat landscape, a
relatively undisturbed river and a group of people with cryophenological interests living
by the riverside, The author hopes that this study will give inspiration for other
cryophenologists.
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ÄBBREVIÄTIONS

The numbers before the reference indicates the respective numbers in the headings of the reference
list. The nurnbers foliowing the alphabetic part of the abbreviation referring to the same source
point out different observers,

ARi 4 Hellant 1747; observer: Olof Alhbom
ÄH2 4 Hellant 1747; observer: ‘another person”
ÄH3 4 Hellant 1747; observer: Anders Hellant
AH4 1 Kungiiga Biblioteket X503h (Hellant)
AH5 4 Johansson 1932: Hellant, 11tabelU
AH6 4 Johansson 1932: Hellant, “grafisk tabeil
AM1 4 Moherg 1857
AM2 4 Moberg 1894
EGi 3 Etat des glaces. JSnö och is.
EG2 3 Etat des glaces/Snö och is.
EM 5 Ms, Eeva Marttila, personal comrnunication
FAT 2 Finlands Allmänna Tidning
Fd 2 Finland
HB 2 Haparandahladet
HD 2 Helsingfors Dagblad
HT 2 Helsingfors Tidningar
Ki 1 Kansallisarkisto/SSF/Eb
K2 1 Kansallisarkisto/SSf/Eb
K3 1 Kansallisarkisto/SSF/Eb Klimatologiska iakttagelser
K4 1 Kansallisarkisto/SSF/Eb Klimatologiska iakttagelser
KS 1 Kansallisarkisto/SSf/Eh Klimatologiska iakttagelser
Kl11 1 Finnish Anvironmental Agency/hyt: lsuppgifter.
.KH2 .1. Finnish Environmental Ägency/hyt: Jäätiedotus.
E..H3 1 Finnish En.ironmental Ägency/hyt: 1lmoitus.
KH4 1 Finnish Environmental Agency/hyt: llmoitus.
KHS 1 Finnish Environmental Agency/hyt: Ilmoitus.
KK 5 Mr, Kalevi Kontio, personal communication
Kku 2 Kaiku
KT 2 Kansan Tahto
Kva 2 Kaleva
KVA1 Riksarkivet/KVA/MO ia
KVA2 Riksarkivet/KVA/MO1 a
LK 2 Lapin Kansa
Ltto 2 Liitto
MY 2 Maamiehen Ystävä
NBK 2 NorrbottensKuriren
NSD 2 Norrländska Socialdemokraten
OJA 4 Johansson 1932: Alkkula
OJJP 4 Johansson 1932: Johan Portin, Overtorneå
OJK 4 Johansson 1932: Kemi
OJX 4 Johansson 1932: unknown origin
OMT 1 Uppsala University Library/Observationes Meteorologicae Tornenses
OWS 2 Oulun WiikkoSanornia
Pia 2 Pohjola
PP 2 PeräPohja
PoPo 2 PohjoisPohja
PSu 2 PohjoisSuomi 1
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PSu 2 Pohjois-Suomi II
PS 2 Pohjolan Sanomat
PS 2 Pohjolan Sanomia
PT 2 Pohjan Tornio
Rni 2 Rovaniemi
RT 2 Revontulet
SE3 3 Schnee- und Eisverhältnisse.,.
SE4 3 Schnee- und Eisverhältnisse...
SE5 3 Schnee- und Eisverhältnisse..
SE6 3 Schnee- und Eisverhältnisse...
SJS 2 Suomen Julkisia Sanomia
SKA 1 Kansallisarkisto/SSF/Samling af Klimatologiska Anteckningar
Sr 2 Suometar
Tnio 2 Tornio
TL 2 Tornion Lehti
TLa 2 Tornion Laakso
TLa2 2 Tornionlaakso
TU 2 Tornion Uutiset
W1 1 Kansallisarkisto/hyt/Eb
W2 1 Kansallisarkisto/hyt!Eb
W3 1 Kansallisarkisto/hyt/Eb
W4 1 Kansallisarkisto/hyt/Eb
W5 1 Kansallisarkisto/hyt/Eb
W6 1 Kansallisarkisto/hyt/Eb
W7 1 Kansallisarkisto/hyt/Eb
W8 1 Kansallisarkisto/hyt/Eb
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APPENDIX 1/1

APPENDIX 1. VERBAL BREÄKUP REPORTS FROM TORNIO

Most of the extracts are in finnish or Swedish language. Translation is not provided, but a
short summary below the heading indicates the events relevant for the construction of the
time series. (for the years 19584994, the essential information is contained in Tabies 5 and
6.) Non-verbal data is also included, if it is useful as comparison material. The following
data is, however, excluded from this appendix:
1) Years with numerical data only, see Tabies 1, 2 and 3.
2) Data from cryophenological forms (see Table 5)
3) Sirnple nurnerical data from breakup guessing competitions (see Table 6)
4) Graphical and photographical data.

The brackets [1 are used for texts not written by the reporter, such as table headings, printed
headings in a form, or commentaries and additions by the editor.

1738 26 May

if both reports are correct and refer to the same site, the ice began to move some time
between 26th May 8.30 P.M. and 27th May 6 A.M.

26.5. AH4,ÄH5 [isgång]

26.5.-31.5. AH1 [isgång]

27.5. OMT Maji d:16
h:6 a.m. glacies inmotu jacet
h:12 mer. rneridie movebatur glacies parum sup:
fiuminiam

29.5. OMT Maji d:18 h:7 3/4 p.m. glacies fertur deorsum ad mare

30.5. OMT Maji d:19 h:8 12 mer. adhuc glacies in transitu

31.5. OMT Maji d:20 h:8 a.m. nova glacies cx frigore (...)

1739 27 May

The reports agree.

27.5. AH4,AH5 [isgångj

27.5.-29.5. AHY [isgångj

27.5. OMT Maji d:16 h:12 mer: glacies movebatur in fluv.
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APPENDIX 1/2

295. OMT maji d:18 h:12 m: glacies fertur deorsum

1740 1 June

L6. AH4,AH5 [isgång]

16-46. AH1 [isgång]

1741 25 May

The reports agree.

255. AH4,AH5 [isgång]

255285. ÄH2 [isgång]

255. OMT Majus d:14:h:7am. glacies movebatur in fiumine,

1742 2$ May (more probably 25th May)

The breakup began 25th May (according to Hellant), but the progress of the ice was
prevented by an ice jam (mentioned by Wegelius) that was broken 3lth May. According to
this interpretation, the suggested date 2$th May must be criticized, This is the first reported
example of a typical slow breakup with a high uncertainty of the beginning date,

255. AH4,AH5 [isgångj

2553L5. AH2 [isgång]

2$5. OMT Majus d:17:h:1:pm. glacies movebatur vix & moleste,

3L5. OMT Majus d:20:h7am. tandem glacies solvebat ad Hellelä

1743 1$ May

185. AH4,AH5 [isgångj

1$52L5. AH2 [isgångj

1744 9 May
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APPENDIX 1/3

The reports disagree. If Hellant is correct iii proposing that the break-up occurred aiready 8th
May, then Wegelius should have mentioned the event aiready in connection with his early
morning weather observation. Either 8th or 9th May should be selected for the time series,

8.5. AH4,ÄH5 [isgång]

8,5.40.5. AH3 [isgång]

9.5. OMT Äprilis d:28:h.2.p.m. -- rördes ijsen

1745 14 May

14.5. AH4,AH5 [isgång]

14.5.-19.5. ÄH3 [isgångJ

1746 20 May

Hellant and Wegelius agree.

20.5. AH4,AH5 [isgång]

20.5.-22.5. AH3 [isgång]

20.5. OMT Majus d:9:h.9.p.m./h:11. rördes ijsen (...)

1747 20 May

20.5. AH4,AH5 [isgång]

20.5.-22.5. AH3 [isgång]

174$ 1$ May (more probably 2lst May)

Slow break-up with low water level. A small displacement of ice occurred already lsth May,
but the break-up proper took place 2lst May. If this interpretation is correct, the suggested
date lsth is not a good choice.

21.5. AH4,AH5 [isgång]

21.5. AH6 [isgång]
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OMT Majus d.7h6 1/4 am. rördes ijsen
litet med ganska liten watn

Majus dJOh:9p.m. rördes ijsen ner men drifis länge

1749 1$ May

The breakup began lsth May.

AH4,AH5

1$5. AH6

185, OMT

195, OMT

[isgång]

[isgång]

Majus cL7h:Lpm. -- ijsen rördes litet

Majus d:$h6 1/2 a.m, ijsgång som bäst

1769 22 May

The dates reported in the finnish sources (AM2, SKA) are identical with those for Pello
(Mallet 177t)) and are probably erroneously adopted as dates for Tornio, Either of the dates
reported by HeIIa.nt shouid be chosen.

225.

235.

195.,225

1791 24 May

The break-up occurred 24th May. The date reported by Johansson is bracketed and of
unknown origin obviously spurious.

165. OJX

24,5. KVA1

28,5. KVA1

[Islossningj

skedde islossningen i Torneå Elf

siutades mcd Isvräkningen

APPENDIX 1/4

185.

2L5. OMT

AH6

AH4

AM2,SKA

[isgång]

[isgång]

[islossning]
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ÄPPENDIX 1/5

180$ 21 May

The ice was moved 2Ist May. The substitute date suggested by Johansson is no longer
needed,

165. [Isgång och flod i Torne elf: Islossningj

2*1 5, .isen rö.rd.es uti Elfve.n 1

22*5, Isen passde ned: om Landskyrkan [i..ay also be 2Ist]

836 1 t) Mav (more probably l2th May)

The ice hegan to move I2th May. The substitute date suggested by Johansson is no longer
needed.

10,5. OJJP [Islossning]

i25. OWS T6: Tornion joesa oliwat jäät alkaneet liikkua
Hei a-Tuorstaina,,,

OWS rnutta wasta Perjantaina ennen Helluntaita oli niitten
kulku loppunut. (OWS 46)

H.T Ulehorg d. .i juni: 1 Torneihelf hörjade isen sätta sig
i rörelse Christihirnmelsfärdsdagen. (HT 18,6,)

(205) HT rnen först fredagen före pingsten upphörde dess iopp.
(HT 186)

1.844 8 Mav

The reports disagree by two days, Possible break-up dates are 6th and $th May. Two of the
three sources support $th May as the heginning date, According to this interpretation, %th
May could, he the date of a locai displacernent.

$5. ÄM1 [Islossningj

65-85. SKÄ [Isiossningi

8,59,5, OWS OWS 196J$5$: Wuonna 1844 lähti jää (Tornionjoesta,
Torniossa) $ ja 9 päiwänä toukokuuta.
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1816 21 May

Piohahly a [ k p heinning 21st May and reaching some kir d 1 ii i
May

2 5, 0 X,SKÄ [Islossni g]

1 5 / [Isiossninr i] forn å en vaj

3 5, K2 [Islossning i] Torneå EIf Maji ‘3

1847 7’ M’w

Briku1 it ‘lorn’o ‘nö Mav

5 OJX SK.A [Islossning]

(lt) 5) Ki [Islossning i] smirre åar, bielfvar Ma 10.

“ 5 6 5, KI [Islossnink ij Tornea 1f d o 6

‘S ( 1 [Islos ning ] a a i t t f
osv Juni5

848 5th M is (or possihly 7th or 9th May)

Pr bshly a sk br ‘ up Two ersions of the begrnning d’ite Genera1 br al.. i” 9th My

5.5 OJX [Islossningj

TS 1 1,5 SKA [Islossning]

S [Islossnir n i] T rneå elI narmast id horjar Ma 5

9,5, K2 . .allmän Maj 9...

1$4 20 May

20,5. OJX SKA,
K3 [Islossning]
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[Islossning]

MY 22,6.: Torniosta 27 p. toukokuuta [sic!]: Huhtikuu
on jo loppu puolella... Tornion wirta on wielä liikkumatta
9 kartelin paksuisessa jäässä, niin onkos ihme jos on
kylmä...

15.5.47.5, 1(3 [Islossning]

[Islossningj

Torneå, 6 Maj: Ännu ligger Torneå eIL. (HT 17.5.)

Tomeå 6 Maj.: Isen på Torneå-elf ligger ännu alideles
oskadad mcd några tum snö på sig... (FAT 15.5.)

[Islossning iJ Keropudas

[islossning]

1852 l5 %ay

Breakup at Tornio i5th May.

15,5. OJX,SKA [Islossning]

9.5. 1(3 [Islossning i] Kuljunkorva

15.5.47.5, K3 [Islossning}

1853 15 May

Break-up at Haparanda I3th May and at Tornio l5th May, according to the docurnents
availabie.

15.5. OJX,SKA [Islossning]

K3 [Islossning]

1850

15.5.

(27.4.)

APPENDIX 1/7

15 May

OJX,SKA

MY

1851 19 May

Breakup at Tornio I9th May.

19.5. OJX,SKA

(6.5.) HT

(6.5.) OÄT

17.5. K3

19.5 .24.5. K3

15,5.
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13.5, HB HB 18.5.1935: 1853 lähtivät jäät toukok, 13...

(11.5) FAT FAT 18.5.: ...Från Haaparanda anlände posten till Torneå
tisdagen den 10 Maj och afgick onsdagen d, 11 ki 8 om
aftonen sarnt anlände. oaktadt den svåra nassaaen öRer
elfvarne. till Uleåborg.

1854 14 May

According to the documents, breakup at Haparanda l2th May, at Tornio 13th or I4th May,
The latter date is suggested hy a primary source.

13.3. OJX [IslossningJ

14.5. SKA,K3 [Islossning]

12.5. lIB lIB 18.5.1935: ...I853lähtivätjäättoukok. 13, 1854 12,...

1855 16 Mav

Breakup i6th and,or i7th May.

16.5. OJX [Islossning]

175 SKA [islossningj

16.5.47.5. K3 [Islossning]

1856 21 May

The break-up began l6th May.

2 1.5. OJX [Islossning]

21.5.-29.5. Sr Suometar 13.6.: Torniosta. Kemin ja Tornion joet
laskiwat jilänsä toukokuun 21 ja 29 pv. wälillä: waan
meren jää oli lujana...

1857 15 May

Breakup l5th May, according to Johansson.

15.5. OJX [Islossning]
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(8.5.) SJS SJS 18.5.: Torniosta 8 toukokuuta .. ..kymien wirtapaikat
jo aikoja sulat... Wielä on jäitse ajettu Pirkkiön saareen,

mutta Haaparantaan päin on jää aiwan heikko ja tie sinne jalkamiehelle, joka suo päästä
kuiwinkintuin pian mahdotoin, jos hän ei hiihdä wesisuksilla.

1858 11 May

The break-up began Ilth May.

11.5. OJX [Islossningj

11.5.-13.5. OWS Torniosta 31 p. toukok.: Jään lähtö Tornion joessa tänä
kewäänä oli mitä warhaisempia on moneen wuoteen ollut.

...Nyt 11, 12 ja 13 päiwänä. Lämpimäin ilmain tähden tämän kuun alussa lähti kaikki tämän
awaran wirran jäät yht-aikaa liikkeelle. Kun jää joen suulla oli luja, nosti se jokseenkin wettä,
niin että jo pelättiin tuon mainion Keksin taloon tulewan, joka wiime wuosisadan alkupuolella
on ollut täällä hywin merkillinen, ja josta wielä monta muistelmaa elää kansan mielessä.
Kuitenkaan ei ole mitään wahinkoa tulwa tehnyt... (OWS 19.6.)

21.5. OWS [see next year, OWS]

1859 22 May

The break-up began at Haparanda 2lst May, at Tornio 22nd May, according to the
documents available.

21.5. OJX [Islossning]

21.5, HB HB 18.5.1935: 1853 lähtivät jäät toukok. 13... 1859 21,...
(///) HB 24.5.1941: Såsom datum för ovanligt sena
islossningar har antecknats...

(21.5.) OWS Torniosta 27 p. toukok.: ...Yö-kylmäsiä kesti aina 21
päiwään asti, jolloin saatiin ensimmäinen sade. Sepä
lumoi lunta sulaamaan, pani purot juoksemaan ja laati
jäitä liikkeelle.... (OWS 4.6.)

22.5.-24.5. OWS ...Niinpä olikin jäänlähtö 22, 23 ja 24 päiwänä tässä
kuussa ja päiwää myöhäisempi kuin mennä wuonna,
waikka jäät oliwat hywin huonoja. Nousi kuitenkin wesi
jokseenkin joessa... (OWS 4.6.)

1860 12 May

Uncertain break-up date. The only primary source suggests l2th May for Haparanda.
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lO5. OJX [Islossning]

195. HB HB 18.5J935: 1853 lähtivät jäät toukok, 13.
1860 l9.

May, middle Sr Jään lähtö Torniomjoessa, niin kerrotaan Ruotsin
sanomalehdissä, oli toukokuun keskipäiwinä tapahtunut wähällä tulwalla; mutta myöhemmin
on wettä joessa paisunut niin tawatto.masti korkealle kuin ei sitte w, 1818 ole olluL.
(Suometar 207)

125. SMHI isgången i Torneälv börjad

1861 23 May

The only prirnary source suggests 23rd May for Haparanda. This is also the date suggested
for Tornio by Johansson.

23.5. OJX [Islossning]

25.5. H.B HB 18.5J935: 1853 lähtivät jäät toukok, 13, 1861 25...
(ii!) 143 24,5 J941: Såsom datum för ovanligt sena
islossningar har antecknats..,

(16.5.) OWS OWS L6,: Torniosta 16. toukok.: Tornion iso wirta on
wielä liikkumattoman jään aila, joka on p.iamite kahden

kyynärän paksu. Jokea ajetaan wieiä peikäämättä poikki sekä reellä että kärryi.llä. Se niin
kutsuttu ja kaikille jahth ja paattimiehiHe hywin tuttu Woudinkorwankoski, kaupungin ja
iaiwasataman wähliä, joka on suurinna haittana merhkaupan kululle ja Tornion kaupunkiin
meritse tulewilie, on maksanut aikaa, rahaa ja waiwoja arwaamattomasti. Tämä korwa on
wielä niin lujassa jäässä, että sitäkin vielä ajetaan .hewoisiila poii.ki Ruotsin puolelle.Waikka
on niin wähän joessamme wettä., luullaan kuitenki suuren tunturhtulwan tulewan.

23.5. SMHI islossningen i Torneälv börjad

1862 13 May

10,5. OJX

13.5. SMH1 isgången i Torneälv börjad

NBK NBK 24.5.: Nederkalix den l8de Maj 1862 (1) Wårsång
(“till Haparanda horisont”)
.,Jsen som legat i månader sju
Börjar bli swartblå och spricka itu
Elfwarne taga den sen på sin arm
Bära den bort under buller och larm.
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1863 16 May

12.5. OJX [Islossning]

16.5. SMHI isgången i Torneälv börjad

1864 16 May

Break-up at Haparanda l6th May. The date suggested by Johansson is a reconstruction.

20,5. OJX [Islossning]

16,5. SMHI Isgången i Torneälv börjad

1865 16 May

The break-up began l6th or l7th May, and was continued “until 1$th to 2lst May. The first
date is suggested by Mi, the primary source known to he at the standard site.

[Islossningj

16.5. Ml Isen fiytta sig ner i Torneå elf.

16,5. HB 18,5.1935: 1853 lähtivät jäät toukok. 13...
1865 16 p:nä...

(15.5.) OWS OWS 22,7,: ... Tornionjoenjäitä ajettiin hewoisilla wielä
15 päiwänä, mutta äkkiä kääntyi tuuli ja tuuwitti meille
meren takaa etelän ja lännen lämmintä ilmaa...

-18,5.-21.5. OWS OWS 22.7.: ..,Wesi nousi nousemistaan Tornionjoessa
korkiammalle kuin moneen edelliseen wuoteen, jotta

pelättiin tuon mainion Keksin tulwan tulewan; waan tämä waltawa wirta 18-21 päiwään aasti
hiljaisuudessa loi talwi-takkinsa, eikä ole sanottawaa tulwan tuhotyötä kuulunut,..

17.5. SMHI Isgången i Torneälv börjad

1866 25 May

The break-up began at Tornio 25th May. The deviant date by a distant observer may refer to
any site in the river.

25,5. OJX [Islossning]
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255- Ml Den 25te denne begynte islossningen
i Torneå elf,

[Islossning]

The breakup at Haparauda began 9th June, This unusual date is supported y sir.iiar dates
frorn several other sites in a wide region. for Tornio, the same date can he used,
The reconstruction suggested hy Johansson is said to he made by adding 10 days to the da.te
from Oulu (Uieåborg), but this is not the case. Accordingly, it must he a misprint, Without
turther information it would, however, look much more plausible than the other dates,

(1T5.) OJX [Islossning]

HB 1L5.1920: Hätävuonna 1867 lähti täältä vasV
kesäkuun 10 p:nä. [repeated in several later summaries
in HB]

SMHI Isgången i Torneälv börjad

1868 11 May

11.5. OJX [Islossning]

1L5.44.5. Ml den 11, 12, 13. och 14.de gick isen
i Torneå elf.

1869 15 May

[Islossning]

i5.5.20.5. Islåssning i Torneå elf den 15. 16.
17. 18. 19. och 20,de

(10.6.) H3 HB 29.4.1921: Katovuotena 1869 lähti jää vasta kesäkuun
10 pnä. [This must he a misprint, the year should
obviously he 1867]

(47.5.) HD HD 29,5.: från Torneå skrifves till oss den 17 maj:
.Torneåelf har dessa dagar skjutit.
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15,5. SMHI Isgången i Torneälv börjad

APPENDIX 1/13

Sth May and at Haparanda 6th May.

[Islossning]

Islossningen vara från den 5te tilis
den lOde.

SMHI Isgången i Torneälv börjad

The break-up began at Tornio 2lst

22.5. OJX

21.5. M1/M2

22.5. SMHI

May and at Haparanda 22nd May.

[Islossning]

rördes isen på Torneå elf,

Isgången i Torneälv börjad

1872 9 May

The break-up began 9th May,

14.5, OJX

9.5. Ml

11.5. Ml

13.5. M2

9.5. SMHI

according to the primary documents.

[Islossning]

Isen i rörelse på Torneå elf.

do do

Öfver Torneå isen nedkorn,

Isgången i Torneälv börjad

1873

18.5.

25 May (or l8th May)

OJX [Islossning]

1870 5 May

The break-up began at Tornio

5.5. OJX

5.5.-1O.5. Ml

6.5.

1871 21 May
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255. SMIU Isgången 1 Torneälv börjad

1874 20 May

fle break-up began at Tornio 2Oth May and at Haparanda 2lstMay.

20.5. OJX [Islossningj

205. M2 Isen 1 telse

225. M2 Isgång

213. SMHI Isgången 1 Torneälv böijad

fle more locally reported date acccpted.

1875 14 May

fle break-up began at Tornio l4th May and at Haparanda lSth May, according to the
primary documcnts.

19.5. OJX [Islossning]

145. M2 Isgången böijad

15.5. M2 Isgång

16.5. M2 Isgångstor

173. M2 Isgång sista dagen.

15.5. SMHI Isgången 1 TomeMv börjad

1876 24 May

Accordlng to the documents, the break-up began 2Oth May at Haparanda and no Iess than 4
days later at Tornio.

24.5. OJX [Mossningj

24.5. M2 ista dagen Isgång

20.5. SMIU Isgången 1 TorneMv börjad
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1877 26 May c4,c5

14.5. OJX [Islossning]

26.5. SMHI islossningen i Torneälv börjad

1878 14 May

According to the primary documents, the break-up began l4th May.

20.5. OJX [Islossning]

14.5, M3 Isen rörde sig

15.5.-16.5. M3 Stor isgång

17,5.21.5. M3 Isgång

14.5. SMHI Isgången i Torneälv börjad

1879 20 May

According to the prirnary documents, the breakup began at Tornio 2Oth May and at
Haparanda 2lth May.

23.5. OJX [Islossning] ?

20.5. M3 Isen rördes

21.5.-24.5. M3 Isgång

26.5. M3 Stor isgång

24.5. HBt [Table:] jään1ähtö (HB 9.5.1894)

21.5. SMHI Isgången i Torneälv börjad

1880 11 May

The break-up began at Haparanda lOth or llth May. The latter date, sugegsted by a primary
source, is preferred.

15.5. OJX [Islossning]

10.5. HBt [Table:] jään1ähtö (HB 9.5.1894)
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11.5. SMHI Islossningen i Torneälv börjad

1881 24 May

In Tornio, the ice at the shores was displaced 23th May, and the ice as a whole was moving
24th May, Both dates can be considered plausibie. In Haparanda. the BU began 24rh May.

OJX [Isiossning]

HBt [Table:] jäänlähtö! (F{B 9.5.1894)

KS Islossningen uti Torneå elf försiggick sålunda att isen å
stränderna först rörde sig den 23 maj vid +9 CeIs;...

.den 24 maj rörde sig isen uti sin helheL.

och räckte till den 28 maj..

...ännu den 29 och följande dagar sågos spridda isstycken
nedflyta,

24.5. SMHI Isgången i Torneiilv börjad

1881. 13 OMay

U.ncertain breahup date. The first suggested date refers to a Iocal displacement, poss.ibiy at
Kuijunkorva, and is accordingiy dismissed. The lee at Tornio as a whole vas moving I3th
May, and this date was ehosen. The breakup hegan, however, no iess than tour äays narlier
in Haparanda, and HB gives ilth May as the breakup date. Anything between 7th and i3th
May would he possibie, but the last five dates are more plausible.

7.5. OJX [Islossning]

10.5. HBt [Table:] jäänlähtö (HB 9.5.1894)

7,5, K5 Isen 1 Torneå elf giek upp å strömmare stäilen V 7...

13.5. K5 ,,jörde sig i sin heihet V 13...

48.5. KS .,.samt fortfor att nedflyta till den V 18.

9.5. SMHI isgång 1 Tomeälv börjad

1883 10 May
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lOth May is suggested for both Tornio and Haparanda.

10.5. OJX [Islossning]

1O.5.-15.5. HB HB 16,5,: Tornion joki on tänä wiikkokautena luonut
jääpeitteensä. Koska wesi on matalalla ja jää kehno, niin
jäänlähtö tapahtui aiwan hiljalleen...

11.5. HBt [Table:] jään1ähtö (HB 9.5.1894)

10.5.- 14.5. KS [Islossning]en uti Torneå elf började den V 10 och
upphörde V 14,

10,5. SMHI Isgången i Torneälv börjad

1884 22 May

Unlike the two previous years, the date suggested by the local observer K5 for a general
break-up is now earlier than the others. The break-up process was reported to he slow.

25,5. OJX [Islossning]

23.5.- KB HB 28.5.: Tornion joki on nyt täällä näinä päiwinä luonut
jääpeitteensä. Kaupungin kohalla alkoi jäänlähtö aiwan

hiljailleen wiime perjantaina, josta ajasta jäät matalan weden tähden
owat liikkuneet aiwan wähitellen. Kulkuwäylä on nyt kuitenkin auki
aina joen suuhun asti, mutta sen edenpänä hohtaa liikkumaton jää...

(11.5.) KS Uti Torneå elf närmare mynningen af densamma, giek
isen upp å strömmare ställen den 11 maj...

22.5. KS ...rörde sig i sin helhet den 22 Maj...

-30.5. KS ...och varade isnedflytningen ända till den 30 i samma
månad.

24.5. HBt [Table:] jäänlähtö (HB 9.5.1894)

1885 21 May

The ice at Tornio began to move 2lst May, or, according to KH1, 22nd May. ÄT HAparanda,
the break-up occurred 22nd May

21.5. OJX [Islossning]

22.5. HBt [Table:] !jäänlähtö (HB 9.5.1894)
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2L5- K5 Isen i Torneå elf började röra sig V 21.

-27i. K5 och fortgick isnedflytningen ända till V 27.

215. KH1 [Islossning]

11 May

IIth May, the date suggesteä by the local primary source, is accepted. For Haparanda, there
are two suggested dates for the beginning of the break-up, both from prirnary sources: IOth
and 1 2th May. i4th May probably refers to a later stage.

1 1.5. OJX {Islossning]

HB,HBt .HB 12.5.: Tornio.n joen jääpeite pääsi li.ikkumaan
wähitellen maanantai-aamuna, mutta koska vettä on
wielä matalalta, niin jäänlähtö menee aiwan hiljalleen.

Fnd Finland 14.5.: från Haaparanta telegraferas den 10
dennes till svenska blad, Islossningen i Torneåelfven har
börjat och fortgår långsamt i anseende till lågt
vattenstånd,

SMHI Den 12 började .isen i Torneälv att förskjuta sig

14.5, [lslossning]

1887 9 .May

Two dates are suggested as the heginning date: 9th and lOth May. The poetic language of the
newspaper can he referring to the noisy culmination of the break-up. The date given by KHI
rnust again be dismissed as referring to a later stage.

9.5. [Islossning]

HBt [Table:j jäänlähtö (HB 9.5.1894)

PS-a PS-a 14.5.: Tornion joen jää alkoi hywästiänsä meiltä
ottamaan wiime Tiistaina tämän kuun 10 päiwä, pitäen
aika ääntä ja rysyä hywästijättäissänsä. Weneet alkawat
joella liikkumaan entisen mukaan...

9.5.46.5. K5 [Islossning] uti Torneå effs mynning: begynte den 9 Maj
och fortfor till den 16 i samma månad,
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9,5, SMHI Isen i älven i rörelse

14,5. KH1 [Islossning]

1888 17 May

The break-up began l7th May. KR1 reports again a later date.

17.5. OJX [Islossning]

17.5. HBt [Table:j jäänlähtö (HB 9.5.1894)

17.5.-22.5. KS [lslossning ij Torneå elfs mynning begynte V 17 (1)
fortfor till V 22.

17.5. SMHI Den l7de ki. 3 på e. m. började isen i Torneälv att
röra på sig

2t).5. SMHI stark isgång, älven öppen

18.5. KHI [Islossning]

1889 9 May

The breakup at Tornio began 9th May. The date suggested for Haparanda is not plausible.

9.5. OJX [Islossning]

18.5. HBt [Table:j jäänlähtö (HB 9.5.1894)

9.5.-15.S. KS [Islossning ii Begynte den 9 Maj och fortfor tiliden 15
maj.

lt).5. KH1 [Islossningj

1890 3 May

The documents agree about 3rd May as the date of break-up at Tornio. for Haparanda, there
are two possible dates, but the start was reported to be slow.

3.5. OJX,KH1 [Islossning]

30.4. HB HB 30.4.: Ilmat owat sekä tällä että edeskuluneella
wiikolla olleet suwiset ja wälistä wesisateisetkin.

Kelirikko on melkein pahimmillaan ja jäät huononewat huononemistaan. Jos näitä säitä kestää
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pitemmältä, niin ei woine aiwan pitkältä wiipyä ennekuin Tornionjoki aukeine aaltoineen
liikkuu talwen walkeasta waipasta wapautettua kewäimen lähestyessä wihantelewain rantojen
wälillä.

HB HB 7,5,: Jääniähtö Tornion joelia alkoi v.iirne lauantaina
melkein hiljalleen mainittawaa wahinkoa matkaansaatta
matta.

HB HB 7,5,: Jäitä kulkui seuraawina päivinä weden tulwan
kaswatessa jou.kottain ja telkien wähssä tukkia ym.

kapineita, joita eiu ollut tulwan edellä rnaalle.mmaksi ko.rjattu. Ei liene monta päiwää
wiipywän cm. .enkuin wesi merensaaristossakin aukenee,,

HB

(HB 1L5,1905 ja sitä seu.raavat versiot)

K5,EG1 Islossningen i Torneå elf begynte V 3 och fortfor till
den V 9.

4,5, Torneälv avkastade sitt istäcke

14 May

The brea.kmp at Tornio and Haparanda began i4th May. The wate.r .level was low and the
hreakmp slow.

HB HB 6,5: taiwen waippa sulaa maalta ja mereltä pois.
Jäisin kuljetaan tosin wielä .reellä, mutta jos ilmat
lauhtuwat, niin muuttuwat jäät niin huonoiksi, ettei niitä
woi ihminen jalkasinkaan kuljeskella.

14,5. HB HB 20,5.: Talwi lähtee ja kesä on tulossa. Wiime
tuorostaina noin k. 5 e. p. p. pääsi jää täällä joensuulla

hiljalleen liikkeelle, mutta koska wesi on tawallisen suhteen tällä wuoden ajalla sangen
matalalla, niin on meno ollut hywin huono. Wähstä on wiipynyt useita tuntia ilm.an
wähintäkään edistymistä...

19,5. HB HB 20,5,: ,,,Wasta eilen illalla aukesi reisu Kopukankor
wan alta, joten wirta ja jäät täsät lähin kulkiwat parempaa

jutoa. Parasniemen eli pappilanniemen rannalle on kokointunut melkoiset jääwuoret” joten
jos wanhat merkit pysywät entisillään, on hywä lohiwuosi odotettawissa. Koskei korkea
wesitulwa ole jäänlähtöä seurannut, niin näyttää myös siltä, kuin ei siitä olisi suurta wahinkoa
peljättäwä. (/) Juuri lehteä prässiin pantaessa tuotiin sanoma, että Haaparannan ja Tornion
wälisen (mk. Handolinin) sillan on jää kahdesta kohti hajoittanut noin 30 40 syllän
pituudeha kummaltakin puolelta piletinmyöntipaikkaa.
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14.5.- K5,EG1 Islossningen i Torneå elfs mynning begynte den V 14.

-22.5. K5 is fiöt ned ända till den V 22.

14.5.-22.5. EG2 [Islossning] [Torneå stad: Torneå elfs mynning]

1892 17 May

Äccording to local primary sources, l7th May is the break-up date,

(4.5.) HB HB 4,5,: Ilmat owat nyt suwiset, Tuiwawettä karttuu uhka
lailla Tornion joella, joten jäänlähtö ei enään kauan
wiipyne.

OJX,KH [Islossning]

17.5. HB HB 25.5.: Jäänlähtö Tornion joesta. Tiistaina wiirne
wiikolla alkoiwat jäät täällä Tornion joen suulla hiljalleen

kulkua alas merelle päin.Koska wesi oli tawallista matalammalla, oli meno huononlainen ja

jäät pysähtyiwät aina tuontuostakin...

C2i.5.) HB HB 25.5.: ..,Wasta wiikon loppupuolella aukesi wäylä
kokonaan ja wiime päiwinä kulkui weden pinnalla aiwan

pikkukappaleita. Ennenkuin jäät merensaaristosta tulewat liikkeelle ja laiwain kulkuwäylä
aukenee, woinee kuitenkin wiipyä wielä wiikon päiwät.

HBt [Table:j jäänlähtö (H3 9.5.1894)

24.5. Pia Pohjola 6.5,1897: taulukko Tornionjoen jäänlähtö...”

17.5.-24.5. K5,EG1 Islossningen i Torneå elfs mynning begynte den 17 maj
och siutade den 24 Maj.

17.5.-24.5. EG2 [Islossning]

1893 15 May

The break-up at Tornio and Haparanda began l5th May.

15.5. OJX,KH1 [Islossningj

(4.5.) HB HB 10.5.: Ilma-ala, joka tätä nykyä on ollut kylmä ja
kesän tulolle hywin epäsuotuisa, on nyt muuttunut wienoksi ja lämpimäksi. Parin päiwän
kuluessa owat jäätkin suuresti joessa muuttaneet wäriään ja owat nyt jo niin heikot, etteiwät
kaikinpaikoin kanna hewosta. Wiime tiistaina aamupäiwällä putosi kaupunkimme edustalla
sulaan kolme hewosta ja kuuluupa Röytäntielläkin joku sulaan pudonneen.
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15.5. HB HB 17.5.: Tornion joki alkoi wiime maanantaina klo 4
j. p. p. luomaan talvijääpeitteensä, heittäen suuret

jäälohkareet rannan molemmille puolille, etenkin pappilan niemeen, josta tietäjät ennen aikoin
owat ennustaneet hywän lohiwuoden joessa seuraawan; ja suotawaa on, että tämä luulo wielä
nytkin toteutuisi. Että wedentulwaa ja jäänlähtöä olisi suurempia wahingoita seurannut on
wielä tietämätöntä.

15.5. K5,EG1 Islossning i Torne elfs mynning begynte den 15 Maj.

1894 30 Äpril

The break-up at Tornio and Haparanda began 3Oth April.

30A.

HB 25.4.: Rekikeli on mailla loppunut ja jäisinkin
huononlainen, Warhainen kesä näyttää tulossa olewan,

HB HB 2.5.: Tornion joki alkoi toissa iltana luomaan
talvipeitteensä...

(1 .5.) HB HB 2.5.: .. .Eilen oli Haaparannan ja Pappilanniemen wäh
nuhdas.

.K5,.EGI [.Isioss.ni.ng] W.id Torne elfs utlopp IV 3t).

SMHI Isen i Torneäiv hörjade röra mä sig d. SOde

1895 6 Mav

The break-up at Tornio and Haparanda occurred 6th May.

OJX,KF1i [Isiossninj

6.5. HB H3 8,5.: Jääpeitteensä loi Tornion joki wiime maanan
taina, nimittäin vähän ylempää Tornion kaupunk.ia aina

Heliälänniernen alapuolelle asti. Wesi joessa oli noussut yli portaiden, joten jäiden alas
mentyä yhä nousi hywin äkkiä, mutta jään meno oli kuitenkin hywin hiljaista eikä
matkaansaattanut muuta wahinkoa kun särki suomenpuolen Pappilan niemestä wähäsen
ryytimaan aitaa. Pari wenettä surmasi jää Haaparannan rannalta, jotka omistajain huohmattm
muuden kautta joutuiwat jään leikkikappateiksi. Wojakkaiasa on jää tehnyt suuren apdon.
jonka tähden wesi on noussut kowasti ja hajotellut joitakin niittylatoja sekä myös muutamassa
talossa tunkeutunut alahuoneisiin. Kukkolassa kuuluu jää myöskin padonneen, waan emme
wielä tiedä, josko wahingoita on tapahtunut. Ja jos nämä padot yht’aikaa puhkeawat, woinee
siitä tulla wielä ankarakin jäänlähtö. Warsinkin wähän Tornion kaupunkia ylempänä olewa
Wasikkasaari saanee taasen suuria hyökkäyksiä, kun sen yläpuolella olewa suuri jääpeite
kuuluu olewan hywin wahwaa ja kowaa jäätä. Tämä saari pienenee joka wuosi jäänlähdön
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aikana hywin tuntuwasti, ja maaduttaa muutoinkin matalia wesiämme, mutta sen pelastami
seksi ei kuitenkaan panna kahta tikkua ristiin, Eihän tuo mahtaisi olla perin suuri kustannus,
jos mainitun saaren yläpuolelle laitettaisiin jääntaittaja, ja niin pelastettaisiin saari sekä
wäyläreikäkin pysyisi sywempänä. (1) Tässä alempana mainitsemme wertailun wuoksi minä
aikoina jää wiime kuluneina wuosina on lähtenyt Tornion joesta, nimittäin: [1879-95]

EG1 [Dbcle]

1896 12 May

The hreak-up at Tornio and Haparanda began i2th May.

12,5. [Islossning]

125- HB HB 135,: Jäänlähtö Tornion joessa pääsi alkuun eilen
noin kello kymmenen ajalla e. pp, awaten melkoisen

lohkeaman Haaparannan kaupungin ja Pappilanniemen wälillä, Wesi on joessa niin matalalla,
että tuskin ankaraa lähtöä on peljättäwä.

HB HB 2ft5: Tässä annamme tietoja niistä päiwistä jolloin
jää on Tornion joesta lähtenyt 18 wiime wuoden ajalla:..

125. SMHI Isgången i Torneälv började d. 12.

155. Pia Pohjola 65A $97: taulukko “Tornionjoen jäänlähtö”

[Dbäciej [V, Commencem.ent]

125. Wi Jäänliikunto alkoi

(13.5.-2O5) Wl samoin = jäänkulkua

215, W1 Jäänkulku loppui

1897 3 May

The break-up at Tornio and Haparanda began 3rd May and the loeal ice cover was removed
the next day.

35. OJX [Islossning]

3.5. HB HB 4,5.: Jää liikkui eilen Tornion joessa Haaparannan
kohdalla, mutta wähän weden tähden pysähtyi kun oli

jutanut muutamia kymmeniä syltiä. Myöhemmin illalla soluiwat jäät taasen wähän matkaa
alaspäin, jotta joki Pappilanniemen ja Haaparannan wälillä puhdistui jäistä Pappilanniemestä
Korwaan asti...
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45. HB HB 45: Tänään edellä päiwällisen puhdistui wäyläjäistä,
jolloin ylempää Tornion kaupunkia tulewat jäät antoiwat
alempana olewille wähäisen nyhkäyksenja niin painuiwat
alas wirtaa...

65. HB HB 6,5,Joki tulwillaan. Kuten tawallista, owat jäät
tänäkin kewännä patoutuneet Korwan alapuolella, jonka

johdosta wesi joessa on noussut suuresti, Kaikki kaupungin rantasillat owat weden alla ja
rannalla olewat puuwarastot samoin weden piirittäminä. Kopukan läheisyyteen rakennettu
sahtipanimo on ihan weden ympäröimänä... Tänään näyttää wesi olewan laskemaan päin..

3,5, HBt Taulukko HB versiot 18984904

HBt Taulukko HB versiot 1905»

PIa Pohjola 4.5.: Keräsjoki loi jäänsä jo wiime tuorstaina. siis
pitäisi Tornionjoen jää oleman poijessa ensi tuorstaina
[6.5.], koska tawaliisesti on ainoastaan wiikko näiden
jokien jään menon wäliä.

Pia Pohjola 4.5.: Jää liikkui maanantaina puolisten aikana
Tornionjoessa kaupungin kohdalla.

Pohjola 6.5. taulukko Tornionjoen jäänlähtö”...

Pohjola 6,5.: Jään lähtö. Nii.nkuin wiime .nurnerossa
kerroim.me, liikkui jää wiime maanantaina ja suuri osa
kaupungin edustalla oiewasta jäästä huilasi menemään...

Pla Pohjola 6.5.: ...Mutta wasta tiistaina puhdistui koko
kaupungin edusta...

Pla Pohjola 6.5.: ...Eilen alkoi taas jäitä kulkemaan
runsaanlaisesti.

6.5. Pia Pohjola 6.5.: ...ja tänäpänä luulemme Tanskin selkäjään
menewän. (/) Handoknin käymäsilta on saanut täyden

rauhan ja uskottawaa on, että jälestäpäin tulewat jäät eiwät sitä enään tule ahdistamaan, koska
meri on sulana joen suulla aina Hellälään asti...

3.5.42.5. EGI [Ddbäcle]

3,5, W1 Jää liikkui

4.5. W1

W1 jään kappaleita

1898 12 May
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The break-up at Tornio began l3th May. As for Haparanda, the break-up began l3th May
but was soon stopped and continued the following day. The SMHI compilation gives,
however, 1 4th May as the day of the beginning of the break-up or the ice-run. With the later
interpretation, the reports can be reconciled, (The earlier date, 8th May, is a typical example
of an error generated in a secondary document and surviving in the next versions)

135. OJX [Islossning}

(125) HB HB 125: jos sadetta wielä riittää ja wesi näin äkkiä
nousee, niin ei tarwinne odottaa monta päiwää ennenkuin
joki luopi jo mustanpaikkulaiseksi käyneen talwipeitteen
sa,

135. HB HB 175: Jää Tornionjoessa, Haaparannan edustalla, alkoi
liikkua wiime perjantaina puolenpäiwän aikoihin, mutta
pysähtyi pian...

145. HB HB iT5: kunnes se wiime lauantaina jatkoi hiljakseen
matkaansa alas wirtaa tehden suuria jääwuoria rannalle,

warsinkin suomenpuoleiseen Pappilanniemeen, jossa särki pitkältä aitaa ja taittoi kenties
wuosisadan wanhoja puita...

115. HBt Taulukko jäänIähtö HB versiot 1899-1904

HBt Taulukko HB versiot 1905-

135 -l85. EGI [Dbåcle]

145 SMHI Klockan 10 f. m. började isgången i Torneälv,

13.5, W1 Jäät liikkui

14,519,5, W1 Jään liikuntaa

20.5. W1 jäätön vesi

1899 27 May

According to the primary sources, the break-up at Tornio began 27th May.

24.5. OJX [Islossning]

(24.5.) HB HB 25.5.: Jokijäätä ajettiin wielä eilen.

(30.5.) HB HB 30.5. Jää joesta on tehnyt lähtöä useampina päiwinä...
Wilmeisen 20 wuoden aikana ei jää ole koskaan näin
myöhään lähtenyt.

27.5. HBt [Table:] jään1ähtö (HB 28.5.1900)
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(24.5.) Tnio Tornio 24.5,: Tornionjoen poikki ajeltiin jäitse wiime
tiistaina Putaan ylikulkupaikastakaupunkiin. Lasimestarin

korwa on jo toista wiikkoa ollut awoinna ja wanhan laskun mukaan pitäisi Tornionjoen luoda
jääpeitteensä noin 7 eli 9 päiwän kuluessa siitä ajasta laskien. Tänä kewäänä ei niin käyne.

(27,5.) Tnio Tornio 27,5.: Ylikulku joen jäällä on jo peräti huono...
Moni on jo kuitenkin jään heikkouden takia saanut

pistäytyä ahwenten waltakunnassa, ehkä he kaikki osaksi omilla woimillaan osaksi awuksi
rientäwien pelastajien awustamana owat tulleet pelastetuiksi Wellamon waltakunnasta.

27.5 Tnio Tornio 3L5.: Jäänlähtö. Tornionjoki alkoi luomaan
jääpeitettään wiime lauwantaina ja yhä wielä näkyy jäitä

laskewan. Kun tulwa on tänä wuonna ollut erittäin alhainen, niin ei liene jäidenlähtö tehnyt
mitään wahinkoa.

EG1 [Aufgang]

27.5. 2h [Aufgang]

SMHI 9.20. f. m. började isgången i Torneälv.

27.5.30.5. W1 jään liikantoa

31.5.4.6. W1 jään kappaleita

24 May

Äccording to the primary sources, the breakup at Tornio and Haparanda began 24th May.

24.5, [Islossning]

(7.5.) HB HB 17.5.: Kråklundin puro rupesi juoksemaan jo tämän
kuun 7 p:nä. Wanhojen merkkien mukaan purkautuu

jokikin 14 päiwää myöhemmin siis 21 p:nä elikkä ensi maanantaina. Mutta tuskinpa se waan
silloin tapahtuu.

HB HB 28.5.: Jääpeitettään purkamaan rupesi Tornionjoki
Helatorstaina, tämän kuun 24 p:nä, puolenpäiwän rinnassa

ja on tuota purkamista kestänyt myötäänsä. Wähäpätöisiä patoumuksia lukuunottamatta on jäät
milloin isompana, milloin pienempinä lohkareina huilanneet merelle. Korkean weden wuoksi
peljättiin jäiden lähtewän rytäkällä, mutta hiljaan on se kuitenkin tähän asti mennyt. Kukkolan
ja Wojakkalan wälillä on kosolta wielä jäätä, jotenka jäiden menoa wielä jonkun aikaa kestää.
(/) Jäiden menoa oli, kuten tawallista ihmisiä kokoontunut lukuisa joukko katsomaan.

24.5. HBt Taulukko jäänlähtö HB versiot 19014904

27,5. HBt Taulukko, versiot 1905
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24.5.- Tnio Tornio 26.5.: Tornionjoki alkoi purkamaan jäitään 24.
päiwä toukokuuta,

24.5.-25.5. EG1 [Aufgang]

24.5,-29.5. 2m [Äufgangj

24.5. SMHI Ki, 12.5, e,m, började isgången i älven.

24.5.-26.5. W1 Jään liikantoa

27.5-28.5. W1 Jään kappaleita

29.5. W1 joki jäistä vapaa

1901 it) May

Tornio: ice cover broken 9th May; more movernent lOth May (not enough to be notified by
W1); llth May to l3th May ice-run, maximal ice-run i2th May, blocks until i7th May
Haparanda: iOth May the break-up
Conclusion: llth May might be a hetter choice

19.5. OJX [Islossning]

(30.4.) HB HB 30.4.: .. ,Ksåklunnin puro rupesi juosta loruamaan
wiime tuorstaina ja silloin ei enään ole kuin 14 päiwää,
jolloin jäät joesta lähtewät, Uskokaa wain pois ja
iloitkaa kesän tulosta!
Talwi on jo laannut raiwoomasta
Sulain talwen kukat warisee
Kewään sulo joutuu taiwahasta
Päiwä metsää, wettä suutelee
Koht on suwiaallot liikkehessä
Kullanmoisna kukkawerhona
Owat niityt päiwän heltehessä
Sekä lähteet tanssii lehdossa,

(9.5.) HB HB 9,5.: Wesi joessa on wiime päiwinä, huolimatta kyl
mästä ilmasta, noussut niin että se on kaupungin ranta

laiturin tasolla ja yhden yläpuolellakin, nimittäin pumppusillan, josta päättäen joki, jos vain
wesi myötäänsä nousee. Kohdakkoon luo jäänsä pois.

10.5. HB HB 14.5.: Jää joessa rupesi liikkumaan perjantaina
jälkeen puolenpäiwän ja mennä huilasi hiljaa ja kauniisti

jokea pitkin muodostaen pienempiä röykkiöitä laitureiden ja muiden tielle sattuwien esineiden
kohdalle. Kuten tawallista houkutteli jäänlähtö katsojia, enimmäkseen nuorisoa...

14.5. HB HB 14.5.: Nyt alkaa joki Haaparannan kohdalla olla jo
melkein wapaa jäistä, ainoastaan ylempää tulewia pieniä
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jäänsirpaleita kulkuu nykyään alas wirtaa.

10.5.46.5. HB HB 21,5.: Tornionjoki rupesi luomaan jääpeitettään, kuten
jo siitä olemme kertoneet, toissa perjantaina t. k. 10.pnä,

ja jatkui sitä siksikuin joki wihdoin Helatuorstaina oli wallan puhdas jäistä. Mitään wahinkoa
ei jää tällä haawalla tehnyt, mikäli tietoomme on tullut, ainoastaan Handolinin silta sai
wähäsen täräyksen.

9.5... Tnio Tnio 15,5.: Jäiden lähtö joessamme on nyt kestänyt
wiikon päiwät. t. k. 9. pnä näet jo lewisi huhu salaman

tawoin kaupungista, että jäät owat liikkeessä. Ihmisiä kokoontui jokiwarrelle katselemaan
tuota tunnettua, waan joka kewät uusiwaa luonnon juoksua. Mutta se oli niin alussa wasta!
Pienempiä railoja tosin syntyi sinne tänne, mutta kaikessa tapauksessa oliwat ne liikkeessä...

10.5. Tnio Tnio 15.5.: Seuraawana päiwänä liikkuiwat wähäsen
enemmän ja kahdesti...

12.5. Tnio Tnio 15.5.: ...wasta sunnuntaina tuli suurempia jää
lauttoja, jotka poristen meniwät kaupungin läwitse mutta
pysähtyiwät Pappilan niemen kohdalle. (/) Muuten oli
jäiden lähtö melkoisesti hiljaisempi kuin ennen...

(10.5.) Tnio Tnio 18.5.: Sulassa kaksi naista yhtenä päiwänä. Kun
t. k. 10 p. läksi Alatornion kätilön palwelija Miukinwä

ristä pappilaan, niin hän putosi jään alle, josta kum..minkin saiwat saapuwilla oiewat miehet
hänet ylös, wiedeu pappilaan. Wähän ajan kuluttua sai Hannulan talon emäntä tietää
palwel.ijan surkean kohtalon, niin hän iäksi katsomaan miten asiat owatkaan ja Iäksi san.an
joen yli jäisin, waan jää murtui ja emäntä sekaan, rvaan o.min woimin hän sieltä ylös pääsi...

13.5. Tnio Tnio 18.5.: Koira jäätehn päällä tuli alas m...aanantaina
t. k. 13. p., kun jääteli pysähtyi pappilan niemen edessä,
niin iäksi koirakin hywillämiehn pois tuon laisesta

huwista; koira on wäriltään musta ja pientä kokoa.

21.5. 5E3 [Aufgang]

10.5. SMHI Ki. 3.45 e.m. hörjade isgången i Torneälv

11.5.43.5. W1 Jään liikantoa

14.5.47.5. W1 Jään kappaleita

1902 l9th May

Tornio: the break-up began l9th May
Haparanda: iee cover broken 2lst May, ice-run began 22nd May
Conelusion: Slow breakup, several plausible date.s

21.5. OJX [Islossning]
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(20.5.) HB HB 20.5.: . . .Kråklundin puro on luonnut jääpeitteensä ja
täyttänyt Kaupunginlahden. Jos tätä menoa jatkuu, ei
kestäne monta päiwää ennenkuin jokikin laskee jäänsä.

21.5.- HB HB 22.5.: Jäät joessa liikuskeliwat eilen aamulla ja kaikki
näytti jo siltä kuin olisi jo lähtö käsissä. Siihen pysähtyi
kumminkin niitten kulku, waikka ei taida pitkiä aikoja
kulua ennenkuin joki on puhdas ja wapaa...

23.5.-27.5. SE4 [Aufgang}

22.5. SMHI isgången i älven började ki 9.55 Lm.

19.5.-22.5. W1 Jään liikuntoa

23.5.-28.5. Wl Jään kappaleita

29.5. W1 Näköpiirissä joki jäistä vapaa

1903 13 May

Tornio and Haparanda: the break-up began 13th May.

18.5. OJX [Islossning]

13.5. HB HB 14.5.: Eilen alkoiwat jäät joessa liikuskella,
waikkeiwät wielä pitkälle päässeet, wesi kun on
tawattornan matalalla. Wertauksen wuoksi mainittakoon
jäitten lähtö 10 tätä edellisenä wuonna...

13.5. SMHI Isgången i Torneälv började kl. 12.37 e.m.

13.5.-16.5. W1 Jään liikuntaa

17.5.-20.5. W1 Jään kappaleta

21.5. W1 Joki jäistä vapaa

1904 1 May

Tornio and Haparanda: the break-up began lst May

1.5. OJX [Islossning]

(28.4.) HB HB 28.4.: Jäät Tornion joessa owat liikuskelleet sekä
Korwassa että n.s. Lindhin korwassa Wojakkalassa.

Tiistaipäiwän kowa sade on melkoisesti lisännyt wettä joessa, joten lienee warmaa, että jäät
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jo ensi wilkon alusta mennä huriwat merelle. Oulun joki on jo laskenut jäänsä wlime
mssinantaina ja Tornion joki tawallisesli seuraa esimerkkiä noin neljä tahi wlisi päiwää
jälestäpäin. Emme woi muuta sanoa kuin: Onnea matkalle!

1.5.- HB HB 33.: Tornion joki alkoi purkaa jäitään wiime sun
nuntaina Wapunpäiwänä. Wesi kohosi me&oisestiwaikka

ei niin paljon kuin tawallista on. Senpätähden tarttuiwatkin jäät Korwaan pääsemättä sillä
kertaa sen pitemmälle. Näin aikuiseen eiwät jäät ole liikuskelleet sitten wuoden 1894, eli
tasan 10 vuotta sitten, jolloin jäänlähtö alkoi huhtikuun 30 p:nä. (1) Weftailun wuobi
luettelemme tässä muutamia jäänhähtöpäiwiä:... [1892-1903]

tS. SE3 [Aufgang begann]

L5.-3.5. W1 Jään liikuntaa

4.5.-11.5. Wl Jään kappaleita

12.5. W1 Näköpiirissä joki jäistä vapaa

1905 91h May

Tornio: The break-up began StIi May at 1 :trnmassaari (uptrcam); the break-up 9th May, the
area belween the heer factnrv and Krfr(ind’crginkorva Clc2red 10111 May
Haparandat: 1 Uth May. see Tornio

9.5. OJX [lslossningJ

(2.5.) lIB HB 2.5.: Kråklundin puro loi tänä aamuna jääiisä.
Wanhojcn merkkien mukaan pitäisi joen luoda jäänsä 14

päiwää myöhemmin, siis 15 päiwän tienoissa. Waikka pitkällisten sateitten takia melko paljon
wettä on jäällä, owat jäät kumminkin wielä lujat ja wiipynce vielä kauwan ennenkuin ne
lähtewät liikkeelle. Lunta on myös wiclä hywin paljon... (/) Wertailun wuoksi mainittakoon,
että wiime wuonna Tornionjoen jäät lähtiwät juuri Wapunpäiwänä liikkeelle.

(83.) HB HB 93.: Jäät Tornionjoessa liikuskeliwat eilen
oluttehtaan luona kappaleen alaspäin. Lammassaaren
wäylä on jo aiwan selwä. Wesi on melkoisen korkealla
ja luuhawaa on, että joki purkaa aiwan näinä päiwinä.

10.5. HB HB 11.5.: Eilen aamupäiwällä alkoiwat Tornion
oluttehtaan ja Haaparannan wälillä olewat jäät hywää

kyytiä solua alaspäin; Noin tunnin ajan kulkiwat jäät, mutta pysähtyiwät sitten Korwan
kohdalla. Wesi nousi melkoisesti niin ettei kaupungin rantalaitureita näy ollenkaan.
Handolinin siltaa on wahwistettu paksuilla nuorilla ja kettingeillL Ø Wllme 23 wuoden
kuluessa on jäitten lähtö tapahtunut seuraavina aikoina:...

16.5. lIB lIB 16.5.: ..Joki kaupungin kohdalla on jäistä aiwan
wapaa...
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9.5. TLe TLe 10.5.: Tornionjoki alkoi laskea jäitään eilen [9.5.],
Kemijoki viime sunnuntaina [7.5.]

9.5. SE3 [das Eis setzt sich in Bewegung]

9.5. SE5 [Äufgang]

SMHI Isgången i Torneälv började kl 9.50 f.m.

8.5. W2 Jään liikunto alkaa

9,5, W2 Jään liikuntaa

10.5. W2 Jäät meni havainto paikalta

11.5. W2 Kova jäitten meno

12.5. W2 Jäitä menee

13.5.16.5. W2 Jää kappaleita

17.5. W2 Jäätön vesi

1906 7 May

Tornio: Local breakup at the beer faetory (upstream) 6th May; the break-up 7th May
Haparanda: the break-up fth May

7,5. OJX [Islossning]

(26.4.) HB HB 1.5.: Kråklundin puro alkoi juosta wiime torstaina.
Wanhojen merkkien mukaan pitäisi Torniojoen purkaa 14

päiwää sen jälkeen. Jos näitä ilmoja edelleen jatkuu, lähtewät jäät jo ennenkin. Joen jää
rupeaa olemaan hywin haurasta ja heikkoa eikä monta päiwää wiipyne ennenkuin joki sulana
wirtaa.

(3.5.) HB HB 3.5.: Wesi nousee... jäänlähtö ei ole kaukana.

6.5. HB HB 8.5.: Sunnuntaiiltana alkoiwat jäät lähteä liikkeelle
Tornion oluttehtaan luona, mutta pysähtyiwät hetken
päästä.

7.5. HB HB 8.5,: .,.Eilen puhdisti joki sitten rauhallisesti ja
witkaan Kristinebergin korwaan saakka...

7.5. TLe TLe 9.5.: Jääpeittoaan alkoi Tornionjoki luoda wiime
maanantaina...
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7.5. PSu PSu 9,5.: Tornionjoki laski jäänsä toissapäiwänä klo 67
tienoissa illalla. Wesi oli hywin alhaalla.

9.5. PSu PSu 9.5.: Tänään aamulla klo 4 aikaan aikoiwat jäät
Karunginjärweltä solua alas ja niitä on tullut pitkin

päiwää. Nyttemmin, kun jäät owat pakkautuneet jokisuulle, on wesikin noussut tawaliista
korkeammalle. Mitään erikoisia wahinkoja ei ole tapahtunut.

SE3 [Aufgang begann]

SE5 [Aufgang]

7.5. SMHI Isgången i älven började 9.25 f.m. rn. ovanligt högt
vattenstånd

65. W2 Jään liikunto alkaa

7,5, Jäiden meno

8.5,40.5. W2 Jäiden menoa

1 1,5.42,5. W2 Jäiden menoa vähän

13.5. W2 jäistä vapaa

1907 11 May (or 9th or 1C)th May)

Tornio: Local break-ups 9th and IOth May, the break-up ilth May (whole area cieared)
Haparanda: the break-up began lOth May, whole area cleared IIth
Conclusion: Siow break-up, 9th and lOth May also plausible

(7.5.) HB HB 7.5,: Jäät Tornion joessa tekewätlähtöään. Ei wiipyne
enää kuin pari päiwää, niin rupeawat jo jäät huilaamaan
merta kohti.

11.5. HB HB 14.5.: Jäitten lähtö Tornion joesta. Wiime lauantaina,
toukokuun ii. päiwänä, puhdistui Tornion joki jäistään
Kuljun korwasta Kristinebergin korwaan saakka. Weden
wähyyden takia tapahtui tämä hywin hiljalleen.

9.5. TLe TLe 11.5.: Jäät alkoiwat liikkua Tornionjoessa wiime
torstaina.

11.5. TLe TLe 15.5.: Tornionjoki alkoi laskea jäitään wiime
iauwantaina.

(7.5.) TU TU 7.5,: Eiwät ole enää pitkäaikaiset jäät Tornion joessa.
Wiime lauantain ja sunnuntain sateet waikuttiwat

enemmän kuin wiikon poudat. Tulwasta ei näy tänä kewäänä kumminkaan tulewan
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puhettakaan, waan ‘hissukseen’, kuten hämäläinen sanoo, jäät lahoowat, kunnes heidän
hetkensä on tullut.

(6.5.) TU TU 7.5.: Kylmän kylwyn sai eilen eräs kulkija tullessaan
asemalta kaupunkiin. Jää petti ja mies suistui sulaan
weteen, mutta pääsi kumminkin ominwoimin ylös.

(7.5.) TU TU 7.5.: Lähellä hukkua oli tänään eräs kaupungin töissä
olewa nuori mies, kun oli erään kumppaninsa kanssa

asettamassa lankkuporrasta jäälle asemalle wiewällä tiellä. Kun hän lykkäsi rekeä, jolla oli
lankkuja kulettanut, ja siirtyi hieman tiepuoleen, niin jää särkyi ja hän joutui rekineen sulaan.
Tällä kohdalla oli wirta kowa, sillä se oli keskellä wäylää eikä kestänyt kauan ennenkuin reki
katosi jään alle, itse hän sai kowasti ponnistella, pysyäkseen sen aikaa kun apu saapui. Apuun
rientäwät onnistuiwat kuitenkin heittämään pelastusköyden hänelle...

TU TU 11.5.: Torstaiaamuna loi joki jäänsä Kuljun korwan
kohdalta. Mutta siihenpä se sillä kertaa päättyikin, yöt
kun owat kylmät...

10.5. TU TU 11.5.: ...Eilen liikuskeliwat jäät wähän alempana...

11.5. TU TU 11.5.: ...ja tänään ne menevät.

(6.5.) PSu PSu 6.5.: Tornionjoki myös on jääpeitossa, waikka jäät
owatkin löyhiä.

11.5. PSu PSu 13.5.: Tornionjoki puhdistui lauantaina jäistä
kaupungin kohdalla. Ylempää ei wielä jää liikkunut.

(16.5.) PSu PSu 17.5.: Jäiden lähtö. Wojakkalasta alkaen on jo
Tornionjoki jäistä wapaa. Eilen tuli jäitä alas melko
sakeasti ja wesikin kohosi niin korkealle ettei wielä tänä
wuonna ole niin korkealla ollut.

9.5. SE6 [Aufgangj [fing an; wenig wasser]

10.5. SMHI Islossningen i Torneälv påbörjade 11.30. f.m.

9.5.-10.5. W2 Jäät vähä alkoi liikkua

11.5. W2 Jäät lähti havaintopaikalta

12.5.-15.5. W2 Jään kulkua

16.5.-19.5. W2 Wähä jään kulkua

21.5. W2 Joki jäistä vapaa

190$ 17 May
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Tornio and Haparanda: the break-up began l7th May (according to SMHI l9th May)
Conclusion: l7th May supported by a majority of documents

17,5 HB HB 19,5.: Jää joessa alkoi liikkua kaupunkimme edustalla
wiime sunnuntaiiltana, t, k. 17 p:nä, mutta kun wesi on

wähänä joessa, niin solui se ainoastaan wähäsen matkaa alaspäin ja on se näihin asti tehnyt
samaa tekoa, soluen jonkun syllän kerrallaan, Wielä ilytkin, kun tätä kirjoitetaan, on joki ihan
jään peitossa...

175. TLe TLe 20,5,: Jäät alkoiwat lähteä Tornionjoesta wiime
sunnuntaina.

i7,5 TTJ TU 19,5,: Jäänlähtö Tornionjoesta alkoi wiime
sunnuntaina ip. jatkuen yhä wielä,

195. SMHI isgången i Torneälv började kl. 10,50

W2 Jäät alkoi liikkua

185225. W2 Jäiden liikuntaa

W2 Wähä enään jäitä

245. W2 Jäätön vesi

1909 27 May

Tornio and Haparanda: Local break-ups 26th May, the hreakup 27th May
Conclusion: 26th May might also be plausible

26,5,- HB HB 27,5,: Jää joessa alkoi liikkua kaupunkimme edustalla
t. k. 26. pnä, mutta kun wesi on hywin wähän joessa, niin
solui se ainoastaan wähäsen matkaa alaspäin ja on se
näihin asti tehnyt samaa tekoa,,.

275. TLe TLe 29,5,: Jäitään alkoi Tornionjoki purkaa torstaina
27,5.

27,5. TLe TU 28,5,: Jäänlähtö Tomionjoesta. Niin toiwottomalle
kuin tämänkewäinen jäiden lähtö joessamme näyttikin,

alkoi se kuitenkin eilen aamupäiwällä kaupunkimme kohdalla liikkua ja siirtyiwät hiljalleen
pitkin päiwää kohden jokisuuta...

(4.6.) TU TU 4.6.: Wapaa jäistä on taas Tornionjoki...

(25.5.) PSu PSu 26,5,: Tornion joen jäällä ajettiin wielä eilen
hewosella ja kärryllä.
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27.5.-28.5. PSu PSu 28.5.: Kesän tulo ja jäiden lähtö alkaa jo wihdoinkin,
niinpä Tornion joki laski jäitä eilen ja tänään...

7.5. SE$ [Aufgang] [der Fluss]

27.5.-29.5. SE$ [Aufgang]

26.5. SMHI Kl1.10 försköt sig isen cirka 100 m

27.5. SMHI Ki 6 fm. försköt sig isen cirka 30Dm

28,5, SMHI Isen förskjutit sig några meter

29.5. SMHI Isen lika med gårdagen

26.5. W3 Jäät alkoivat liikkua

27.5. W3 Jäät lähtivät

1910 6.5.

Tornio: Local break-up at Lasimestarinkorva (downstream) 4th May, more local break-ups
Sth May, the break-up 6th May
Haparanda: Local break-up at Lasimestarinkorva (upstream) 4th May, the break-up Sth May
Conclusion: Slow break-up, 5th may also plausible

4.5, HB HB 10.5.: Jäänlähtö Tornionjoesta alkoi wiime
keskiwiikkona, s.t,s. jo toukok. 4 p. waikkakaan jäät ei

wielä silloin sen enempää liikkuneet kun että n,k. Lasimestarinkorwa hiukan yläpuolella
Tornion kaupunkia aukeni...

6.5.- HB HB 10.5: Wesi nousi kuitenkin nousemistaan ja
perjantaita wasten yöllä puhdistui joen alaosa kokonaan.

Siitä lähtien on jäitä kulkunut joessa tuontuostakin. Perjantaita wasten yöllä tuli jäälauttain
mukana eräs heinälatokin, joka oli lähtenyt liikkeelle luultawasti Mattilasta.

6.5. TLe TLe 7.5.: Warsinainen suurempi jäitten lähtö alkoi eilen...

6.5. TU TU 10.5.: Jäänlähtö Tornionjoessa alkoi t. k. 6. p. ja
jatkuu yhä edelleen...

4.5. SMHI Islossning började kl. 2.25 e.m. (...) isen då blott helt litet
rörde på sig och endast i strax nedan för Glasmästarkor
va...

5.5.- SMHI Isgången började kl. 6.45 e.m. då älven rensade rätt
ordentligt...
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425, SMHI .och har mcd mindre avbrott fortgått till middagstiden
den l2te,

W3 Wiime kerta jalan yli joen

55, W3 Jäät alkoivat liikkua

&5. W3 Jäät lähtivät

1911 $ May

Tornio and Haparanda: the hreakup began 8th May.

(25A) HB HB 45,: Kråklundin puro alkoi juosta huhtik, 25 pnä.
Joen pitäisi wanhojen merkkien mukaan wapautua jäistä
14 päiwää jälkeen eli Lk, 9 p.

$5. HB HB 95: Jäänlähtö Tornionjoessa alkoi eilen puolen
päiwänaikaan wähäisellä wedellä, jotta wesi ei täydelleen

peittänyt yhtäkään rantasilloista, Tämä lienee myöskin aiheuttanut että eräs rantasilloista,
nimittäin nk. Pumppusilta, runneltui siten että jäät törmäsiwät siltaa wastaan, jolloin useita
lankkuja, mahdollisesti myöskin tukkeja irtaantui, jotka nousiwat pystyyn ja kaatuiwat
korkean jääröykkiön päälle. Wiime yönä jäät alkoiwat jälleen liikkua, jolloin koko roukkio
seurasi mukana, Mitään muuta wahinkoa, sen mukaan kuin me tiedämme, ei jäänlähtö wielä
tähänasti ole tuottanut. (1) Tawailisuuden mukaan julkaisemme tässä ajat jäänlähdöstä
wiimeisten 28 wuoden ajalla.

(65) TLe TLe 6,5: Jäät Tornion joessa näyttäwät päiwä päiwäitä
huononewan. Warma wain on, että jos joessa olisi wettä

hiukkasenkaan enempi, niin jäät olisiwat menossa, waan nyt ne paikoilleen sulaa. (/)
Ylikulussa olisi warottawa, silläwesi ja lumisohju on syönyt jään paikon hywinkin risaseksi.

8.5. TLe TLe 10,5,: Jäät lähtiwät Tornionjoesta maanantaina 8 p.
toukokuuta,

(135,) TLe TLe 135,: Tornionjoki on jäistä wapaa ja laiwakulku
alkanee pian.

TU TU 55. Jäät heikkenewät Tornionjoessa ehtimiseen ja
rantawedet tekewät kulun hankalaksi. Monin paikoin owat
korwat awoinna, josta päättäen ei jäänlähtöön wiipyne
kauan,

85. TU TU 9,5,: Jäänlähtö alkoi t. k. 8. päivä Tornionjoessa,
jolloin Lammassaaresta saakka jäät siirtyivät Pappilan

niemeen tehden kaupungin kohdalla joen vapaaksi jäistä. Kaikki jää on Lammassaaren
yläpuolella vielä liikkumatta.

8.5. SMHI Isgången i älven började ki. 2,30 e.m.
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6.5. W4 Wiimekerran hevosella yli joen

8.5. W4 Alkoi jäiden lähtö

13.5. W4 Joki jäistä puhdas

1912 11 May

Tornio: Local BU lOth May at the railway station; BU llth May; maximal ice-run l3th May
Haparanda: the break-up began 9th May (SMHI) or l2th May (HB 1913)
Conclusion: Another plausible date for Tornio is 10 May,

(21.4.) HB HB 30.4. N.k. Kråklundin puro mursi toissa sunnuntaina
jääkahleensa ja lirisee nyt wallan kewäisesti yli Iäwien,
muistuttaen wanhasta kuulopuheesta, että l4-p. senjälkeen
särkywät Tornionjoen jäät...

(14.5.) HB HB 14.5.: Jäät Tornionjoessa owat wiime wuorokausien
kuluessa liikkuneet huomattawasti, joten lähimmässä
tulewaisuudessa saamme odottaa 11awointa wettä.

21.5.) KB HB 21.5.: Tornionjoki on nyt wapaa jäistä Hamppulei
wiskään asti ja on laiwaliike Tornioon alkanut.

12.5. (HB) [Table, HB 9.5.1913 and the following years]

11.5. TLe TLe 11.5,: Jäät Tornionjoesta tekewät parhaillaan lähtöä.

9.5. SMHI Isgång började i Torneälv ki. 3 e.rn.

22.4. W3 Vettä joen rannoille

26.4. W3 Lasimestarin korva aukesi

7.5. W3 Wiime kerta hevosella yli joen

9.5. W3 Wiime kerta nautakarjaa yli joen...

10.5. W3 Wiime kerta jalan yli joen

10.5. W3 Jäät raut. aseman kohdalla siirtyivät

10.5. W3 Poikkikulku veneellä alkoi

11.5. W3 Jäät alkoivat lähtönsä

13.5. W3 Suurin jäänkulku

16.5. W3 Jäiden kulku loppui
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1913 3.5.

Tornio: the breakup began 3rd May, continued 4th May, 11hreak-up proper 5th May
Haparanda: the break-up began 3rd May
Conclusion: Slow break-up, plausible dates are 3rd, 4th and 5th May. The Iast days break
up proper” was reported by W3 only.

(29.4.) HB HB 29.4.: Kesä tekee tuloaan jättiläisaskelin Ternionjoki
varrellakin. Wettä on satanut monta päiwää... Terwetuloa

kesä, terwetuloa Pohjolan kukkien sulous! Terwetuloa monet herttaiset laulajat! (// ... Jää
Tornionjoella on hywin mustaa ja riutuu riutumistaan. Jos näin lämmintä riittää wielä
muutaman päiwän, niin pian soluwat jäät alas.

3.5- HB HB 6.5.: Jäät Tornionjoessa, Haaparannan kohdalla,
alkoiwat wähän weden wailitessa hiljalleen ja mitään
‘ahinkoa tekemättä solua alas wiime lauantaina
kappaleen matkaa kerrallaan,,,

6.5. HB HB 6.5.: .Nyt on joki awoinna Hellälään asti; ainoastaan
wähäisiä jäätelkiä, jotka tulewat wähän ylempää, näkee

joefla kulkewan alaskäsin. (/) Wertailun wuoksi julkaisemme tässä alempana luettelon niistä
päiwistä milloin jäät Tornionjoesta wiirneisen 3() wuoden ajalla owat lähteneet, nimittäin...

(2.5.) TLe TLe 2,5,: Jäät Tomionjoesta owat alkaneet tekemään
lähtöä, tehden jääpatoja karipaikkoihin, eikä liene enään

kauwankaan aikaa ennenkuin owat täydessä liikkeessä joen täydeltä, Harwinaista on jäitten
liikkuminen näin aikaisin.

TLe TLe 6.5.: Jäitään alkoi Tornionjoki purkamaan 3. i’.
toukokuuta.

3.5. SMHI Isgången i Torneälv började ki. 12.25

25.4. W3 Aukeni jäähän reikä n. k. Kuljunkorvassa

26.4. W3 Vettä rannoilla

1.5. W3 Kello 6 ip jäät n.k. Kuljun korvassa liikahtivat;

1.5. W3 Viimekerta hevosella yli joen

2.5. W3 Kuljunkorvasta (kosken alta) veneellä yli joen

3.5. W3 Wiimekerta jalan yli joen

3.5. W3 Jäät aseman kohvalta siirtyivät

4.5. W3 Jäiden liikuntoa
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5.5. W3 Warsinainen jäiden lähtö

6.5. W3 Wähempi jäiden liikuntoa

1914 6.5.

Tornio: the BU began 6th May, break-up proper’ (according to 2 of 3 sources) 7th May.
Haparanda: break-up began 6th May.
Conclusion: 6th and 7th May are plausible dates.

(21.4.) HB N.k. Kråklundin puro alkoi eilen wirtaamaan tahi toisin
sanoen juoksemaan. Wanhojen merkkien mukaan pitäisi

jään lähteä Tornionjoesta, Haaparannan edustalta 14 päiwää tämän jälkeen, siis 4. toukokuuta,
eikä, kuten muuan ennustaja sanoo, huhtikuussa.

(28.4.) HB HB 28.4.: Tornionjoessa on niin sanottu Lasimestarin
korwa oluttehtaan kohdalla jo auennut. Kun mainitun

korwan aukenemisesta ei tawallisesti ole pitkää aikaa, ennenkuin jäät Tornionjoesta lähtewät
liikkeelle, niin awautunee Tornionjoki ennen pitkää.

(1.5.) HB HB 1.5.: Tornionjoessa on jää jo käynyt niin heikoksi,
että hewosia on uponnut jäihin. Jäiden lähtöä kummin

kaan ei odoteta wielä tällä viikolla, kun wesi joessa ei ole lisääntynyt ja ilmat owat
muuttuneet koleiksi.

6.5. HB HB 8.5.: Jäät Tornionjoessa kaupunkimme kohdalla
alkoiwat jo keskiwiikkona aamupäiwänä hiljalleen

kulkemaan merta kohti. Koska wesi oli hywin alhaalla oli jäänlähtökin tyyntä ja hidasta. (/)
Kuten tawaksi on tullut julkaisemme taaskin jäiden lähtöajan wiimeisen 30 wuoden kuluessa...

6.5. TLe TLe 8.5.: Tornionjoki alkoi keskiwiikkona purkamaan
jäitään kaupungin kohdalla ja tulikin sen werran aukkoa,
että wenekulku woitiin nopeasti alottaa...

7.5. TLe TLe 8.5,: ... Warsinainenjäitten purkautuminen tai jäitten
lähtö alkoi eilen, siis 7 pwä toukokuuta.

(28.4.) TLa TLa 28.4.: .. .erinäisten ‘korwain” ja ojain awautuminen
ennustaa pikaista jäänlähtöä emäjoestakin waikka se näin
matalaan weden ollessa ei tarjonne meille tänä wuonna
sanottawampaa huwia.

6.5.- TLa TLa 8.5.: Jäitten lähtö alkoi Tornionjoessa warsinaisesti
wiime keskiwiikkona ja on sen jälkeen hiljalleen
jatkunut...

6.5. SMHI Isgången i Torneälv började ki. 11.30, ovanligt
vattenstånd.
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24.4. W3 Jäällä vettä rannoilla

25.4. W3 Aukeni jäähän aukko n. k. Kuljun korvassa

1.5. W3 Wiime kerta jäätäm. hevosella yli joen

5,5. W3 Ensikerta Kuljunkorvasta veneellä yli joen

6,5. W3 Viimekerta jalan yli joen

6.5. W3 Jäät rautat. aseman kohdalta liikehtivät

7.5. W3 Oli varsinainen jäidenlähtö

9.5. W3 Jäiden liikunto loppui

1915 8.5.

Tornio and Haparanda: the breakup began 8th May with minor displacements, continued 9th
May. iocal ice cover entirely removed lOth May, ice jarns during the following days.
Conclusion: The reported 11break-up (W5: ‘jäiten lähtö’) l4th May probably was the final
loosening of the ice jam. Slow hreak-up, 8th. 9th and iOth May are piausible dates.

HB HB 11.5.: .Jo lauantaina huomattiin, että jäät
Tornionjoesta lähtiwät liikkeelle...

9,5, HB HB 11,5,: ... mutta wasta sunnuntaina pääsiwät ne wähän
parempaan wauhtiin, Suuria aukkoja on joessa ja tuskin
kauan enään wiipyy ennenkuin joen suukin on wapaa
jäistä.

8.5. HB HB 11.5.: Jäät joessa alkoiwat kaupunkimme kohdalla jo
lauantaina hiljalleen kulkemaan merta kohti. Koska wesi

oli kowin alhaalla oli jäänlähtökin tyyntä ja hidasta. (/) Kuten tawaksi on tullut julkaisemme
taaskin jäiden lähtöajan wiimeisen 30 wuoden kuluessa..,

8.5. TLe TLe 11.5.: Lauwantaina alkoiwat jäät joessamme huo
rnattawammin liikahdella, Niinpä siirtyiwät silloin jo

Kiwirannan ja Kirkonmäen kohdalla jokiselät alemmas ja kaupungin kohdalta katkesi klo
puoli 5 sam. p. jääselkä muodostaen kaupungin ja aseman wälille leweämmän wesiwäylän.
Mutta yhä kulettiin jalkaisin yli joen...

9.5. TLe TLe 11.5.: ...kunnes sunnuntaina klo 1.20. päiwäilä jäät
äkkiä lähtiwät liikkeelle. Tällöin sattui jäällä olemaan

noin 50 henkeä tulossa kaupunkiin pikajunalta ja heitä uhkaawa waara aiheutti yleisen
hämmingin rannalla ohjoitten keskuudessa. Mutta pian saatiin kuitenkin kaikki pelastetuiksi
weneiilä joen molemmille rannoille...



75

APPENDIX 1/41

10.5. TLe TLe 11.5.: ...Eilen päiwällä puhdistui wihdoin joki
kokonaan jäistä kaupungin ja aseman wälillä.

8.5. TU TLa 11.5.: Jäät Tornionjoessa alkoiwat kaupungin
kohdalla liikuskella lauwantaina iltapuolella, jolloin

tawallisen hewostien alapuolelta jään repeämän kautta awautui sopiwa 5-10 mtr. Iewyinen
wenewäylä Nordbergin sillalta suoraan asemalle..,

9,5, TU TLa 11.5.: ...Näin alkanut weneliike jatkui wielä
sunnuntaina aamupäiwälläkin tuota sopiwaan paikkaan

muodostunutta railoa pitkin, kunnes juuri pikajunan matkustajain joen yli tullessa jäät
alkoiwat äkkiä solumaan alaskäsin uhaten wäliinsä murskata monia weneitä, jotka oliwat juuri
tulossa joelle. Onnellisesti pääsiwät kumminkin kaikki rannalle. Suuri waara uhkasi niitä,
jotka wielä tällöin uskalsiwat asemalta lähteä wielä siltä puolen paikallaan olewaa ja rantaan
saakka ulottuwaa hewostietä. Juosten kiireimmän kaupalla pääsiwät nekin kaikki onnellisesti
maalle. Myöhemmin päiwällä oli ylikulku weneillä mahdollinen ylempää Lammassaaren
alapuolelta...

11.5. TU TLa 14.5,: Liike Tornionjoen yli kaupungin kohdalla
joutui kerrassaan pysähdyksiin wiime tiistai-iltapuolella

kun jäitä pakkautui joki kauttaaltaan niin täyteen, ettei edes höyrylauttakaan woinut
yrittääkään ylipääsyä. Postijunan matkustajat saiwat yöpyä asema’ puolella elleiwät tahtoneet
Kiwirannalta yrittää weneellä uhkarohkeaa ylikulkua jäälauttain lomitse Lammassaareen, josta
sitten osaksi jäälauttoja myöten ja toisilla weneillä pääsiwät lopun matkaa. Joen pakkautuessa
jäitä niin täyteen kohosi wesikin huomattawasti, pysyen kumminkin äyräittensä wälissä.
Tällaista hankalaa tilannetta jatkui sitten keskiwiikon iltapäiwään, jolloin jäät siirtyiwät sen
werran alaskäsin, että höyrylautta woi taas alottaa melkein kokonaan pysähdyksissä ollutta
ylikulkuaan. Näin waikeita jääesteitä ylikululle ei tiedetä miesmuistiin sattuneen Tornion
kohdalla,

9.5. SMHI Isen i Torneälv börjat röra sig

13.5. SMHI Isgång i Torneälv

9.5. W5 Jäät liikkunna

14.5. W5 Jäiten lähtö

15.5. W5 Joki jäistä vapaa

1916 9 May

Tornio: the break-up began 9th May (according to W5, it was finished l4th May, after which
only small pieces of ice running down.
Haparanda: BU began 9th May (SMHI: ice began to move 9th May, break-up lOth May)
Conclusion: 9th May wins most support. W5 now uses break-up as referring to the whole
process.

9.5. HB HB 12.5.: Jään lähtö Tornionjoesta alkoi wiime tiistaina...



76

APPENDIX 1/42

(2.5.) TLe TLe 2,5,: Tornion joessa owat jäät liikahdelleet n. 5,

Lasimestarin korwassa, mutta warsinainen jään lähtö
tapahtunee wasta jonkin ajan kuluttua.

(9.5) TLe TLe 9,5.: .jäänlähtö odotettawissa näinä päiwinä...

9,5, TLe TLe 12,5,: Jäät alkoiwat lähteä Tornionjoesta wiime
tiistaina,

(1.5,) PS PS 1.5,: Tornionjoen jäät owat Tornion kohdalla n. s.
Klasimestarin korwassa jo hiukan liikkuneet, Hewosten

kulku joen yli lopetettiin poliisien toimesta wiime lauwantaina [29,4.]. Jäänlähtöä woi näiden
päiwäin merkkien nojalla odottaa jonkun päiwän päästä.

9.5. PS P8 10,5,: Jäänlähtö Tornionjoessa. Eilen iltapäiwällä
alkoiwat jäät kaupungin kohdalla liikkua ja ylikulku tuli
entistä hankalammaksi...

12,5. PS PS 12.5,: [Torniosta:] . .,ilman mainittawimpia wahinkoja
on jäänlähdön kriitilliset ajat nyt ohi. Jääkylmä, winha
pohjoistuuli antaa hywää wauhtia jäille alaspäin..,

9,5, SMHI Isen i Torneälv börjat röra sig

10,5. SMHI islossning i Torneälv

W5

W5 Jäänlähtö alkoi

10,5,43,5. W5 jatkui

14,5. W5 loppui

15.5,48,5, W5 Jääsohjua vielä vähän kulussa

1917 22 May

Tornio: the breakup began 2lth or 22th May and was finished 26th May.
Haparanda: the breakup began l7th May,
Conclusion: Lowwater breakup with significant local time differences, For Tornio, 2Ith and
22th May are plausible dates, The former date is supported by two of the three sources and
should perhaps be preferred.

(25.5.) HB HE 25,5,: Joen alaosa,,, wielä jään peittämänä.,.

17,5, (HB) [Table in HE 11.5,1920 and the following years]

21,5. TLe TLe 22.5,: Jäitä alkoi Tornionjoki purkamaan eilen.
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17.5. PS PS 18.5.: Tornionjoen jäänlähtö näyttää tänä kewäänä
tapahtuwan tuulen woimalla, eikä weden. Pitkälliset

kylmät tuulet owat hiwuttaneet jäät niin huonoksi, että torstaina kowa pohjoistuuli repi joen
pappilan niemestä Haaparannalle ja Handolinin siltaan sulaksi sekä pappilan niemestä pitkin
Esisaaren rantaa sulan laidan Kariniemen kohdalle. Muuten jäät eiwät ole liikkuneet, kun
wettä on alle tawallisen korkeuden.

(21.5.) P5 PS 21.5.: ...“Tornio’4aiwa... ei pääse liikkeelle, kun jäät
owat kaupungin alapäähän saakka liikkumattomina. -

Wesi on niin wähänä. ettei miesmuistiin.

21.5. PS PS 23.5.: Tornion joen jäät alkoiwat purkautua toissa
päiwänä. Eilen yritettiin höyrylauttaa saada wesille...

17.5. SMHI Isen i Torneälv börjat röra sig

22.5, W5 Jäänlähtö alkoi

23.5.-25.5, W5 Jäänlähtö jatkui

26.5. W5 Jäänlähtö loppui

27.5. W5 Joki jäistä vapaa

191$ 14 May

Tornio: the break-up began l4th May and was finished 22nd May.
Haparanda: BU began l3th or l4th May and was culminated or finished 17th or 1$th May.
Conclusion: Slow break-up, afterwards an ice jam. for Tornio (and probably also for
Haparanda), l4th May is the most plausible date

18.5. (HB) [Table HB 11.5.1920 and the following years]

13.5. HB HB 14.5.: Jää liikkuu Tornionjoessa. (/) Juuri kun lehteä
ollaan painoon laittamassa, alkoi jää solua hiljalleen

wirtaa alaspäin Haaparannan kohdalla Tornionjoessa, mutta parempaa lähtöä se ei saa, kun
wesi joessa on perin wähänä ja lukuisia jäänmurtajia löytyy taipaleella, jotka wieläkin
hidastuttawat sen kulkua. Kuitenkin on jää jonku satasen metriä kulkenut alaspäin ja siihen
wastaiseksi pysähtynyt.

(21.5.) HB HB 21.5.: Jäänlähtö Tornionjoessa on kaikkialla yli-
puolella Haaparantaa tapahtunut werkalleen ja hiljaisesti,

mutta alapuolella owat jäät olleet suurena kiusana rautatiesillalle pääwäylässä, jossa
dynamiittiä on oltu pakoitettuna käyttämään jääpadoksien hajoittamiseksi, kun ne useita
kertoja sulkiwat wäylän ja wesi joessa nousi uhaten rannalla olewia rakennuksia ja tawaroita
aikaansaamatta kuitenkaan mitään mainittawampaa wahinkoa. (/) Kirkkonärässä owat jäät ja
tulwawesi tehneet mullistawaa wahinkoa, owat nimittäin pahoin runnelleet sen yli Suomen
Alatornion kirkon alapuolelle wasta rakennetun ja wielä keskentekoisena olewan sillan,
aiheuttaen suurta wahinkoa.
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14.5. TLe TLe 14.5.: Jäät Tornionjoesta alkoiwat tänään hiljalleen
solua alaspäin. Ensinnä lähti liikkeelle kaupungin

laiwasillan kohdalta iso jäätelki, katkaisten ylikulun asemapuolelle. Jäällä olewalia tiellä oli
sen lähtiessä liikkeelle toistakymmentä ihmistä, joille tietysti tuli hoppu maalle, Seitsemän
henkeä jäi kuitenkin kulkewalle jäätelille, jossa kuitekin rauhallisesti odottiwat kunnes
weneellä “pelastettiin. Klo 2 mennessä oli jäät soluneet niin paljon, että Kuljun korwasta
voitiin kulkea weneellä F

17,5, TLe TLe 17.5.: Jäitten lähtö Tornionjoesta mielenkiintoisempi
kuin pitkään aikaan. (1) Joki “seisoo, Jäät muhkautu

neet joessa rakenteella olewan rautatiesillan yläpuolelle. (1) Kuten wiime lehdessä mainitsim
me aikoi jäät Tornion joessa tiistaina hiljalleen solua alas. Pitkälle ei kuitenkaan kaupunkim
me kohdalta irtautunut jäälautta päässyt. Tiistaina ja keskiwiikkona siirtyi se sen werran, että
ioki horIauttasillan ui tullisillan walilta apautui niin paljon etta eneila oitun ‘h kuk2j
Ylempänä höyrylauttasiitaa piti poikki joen ulottuwa jäätelki puoliaan. Torstaina puolenpäi
wän aikaan se kuitenkin heltisi, alkaen painua alas. Tästä johtui, että jäät, hiukan ylempää
Lammassaarta alkoiwat seurata jälestä. Nyt oli kuitenkin kaupunkimme kohdalta irtautunut
jäälautta “ankkuroinut” uudelle rajan yli menewälle rautatiesiltarakennukselle. joka lu kuisine
tellinkeineen ja kiwiarkkuineen teki jotakuinkin suurelle jäätelille mahdottomaksi päästä

alas. Täten kasaantui joki rantojaan myöten tiukkaan jäitä sulkien siten pariksi tunniksi
kokonaan ylikulun. Ylempänä alettiin kuitenkin Kuljun korwan kohdalta ihmisten hankala
yhkuletus. Ja perin hankalaa se olikin ja hiukan waarallistakin. Ensinnäkin astuttiin
Oluttehtaan rannassa weneisiin joilla kulettiin keskellä jokea olewalle Lammassaarelle,
käweitiin sen vii, astuttiin weneeseen joka wei parikymmentä metriä rannasta olewalle
jäätelille, käweltiin sen yli ja astuttiin uudelleen weneeseen, joka sitten lopullisesti wei joen
tclsell. i uni iii it e n mh9tk ui muita Uta ohi ohs t nsk’ia oHa n tik Ss t
ainakin Kuljunkorwan kohdalla olisi voitu weneillä yli kulkea. Nyt oli joessa waan kaitasia
railoja joissa weneillä woitiin kulkea. (1) Wiime yönä ahtautui jäät wielä tiukempaan joessa
katkaisten ihan kokonaan liikenteen joen yli. Ainoastaan joku uskalikko pääsi suksilla
irtonaisiajäätelkejä myöten joen yli. Postiakaan ei saatu tänä aamuna yli, joten kaupunkilaiset
saiwat olla ilman sitä. Mekin saimme maksaa Oulun ja Helsingin lehdistä, jotka eräs
uskalikko käwi hakemassa, 15 markkaa. (/) Eilen iltapäiwällä ja wiime yönä koeteltiin
ampumalla siirkeä jääiauttaa siltarakennusten yläpuolella, mutta pato waan ei hellittänyt, (1)
Wesi joessa jäitten patoutumisesta huolimatta ei ole kowinkaan korkealla. (/ Tänään wähän
yli 12 saatiin pato rautatiesillan luona särkymään, joten joki alkoi puhdistua jäistä. Nyt woitiin
jälleen päästä yhteyteen joen toispuolilaisten kanssa. Täällä olikin kaikki kaupunkilaisten
maito ja muu hywä odottamassa pääsyä joen yli. (1) Nyt jos koskaan huomattiin ja tunnettiin
kuinka kipeään tarpeeseen sentään olisi silta yli joen. Ruwettakoon asiaan oikein toden teolla,
jotta se piankin saataisiin, sillä onhan häpeäkin enään nykyaikana kulkea lautoilla joen yli
näinkin wilkasliikenteisellä paikalla kuin aseman ja kaupungin wälillä.

(17.5.) PS PS 17.5.: Postia ei tänään Torniosta woitu lähettää
jääesteitten takia.

13,5. SMHI Isen i Torneälv börjat röra sig

17.5. SMHI Islossning i Torneälv

14.5. W5 Jäänlähtö alkoi

15.5.21.5. W5 jatkui
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22.5. W5 Jäänlähtö loppui

23.5. W5 Joki jäistä vapaa

1919 10 May (or 9th May)

Tornio and Haparanda: the break-up began 9th or lOth May.

10.5. HB HB 16.5.: Tomionjoenjäänlähtö on tänä wuonna wastoin
luuloa tapahtunut runsaasti wiikkoa aikaisemmin kuin

wiime wuonna. Joen alajuoksulla lähti jää nimittäin jo wiime lauantaina (t.k. 10 p.), jota
wastoin se wiime wuonna tapahtui toukokuun 1$ p. (/) Koska Norrbottens Kurirerin
tiistainnumero toteaa, että Tornionjoen jää nyt alkaa tulla aika epäwarmaksi, woitanee sitä
tuskin wäittää perättömäksi!

10.5. TLe TLe 13.5,: Jäät Tornionjoessa alkoiwat hiljalleen luisua
alas wiime lauantaina, ja on koko joki ylempääkin jo
miltei puhdas jäistä. Mitään suurempaa tulwaa ei ollut.

(8.5.) PS PS 8.5.: Tornionjoen jäät owat tawattoman heikot ja
odotetaan jään lähtöä nyt wiikon waihteessa. Yläpuolelta

Tornion aseman n. s. Kiasimestarin korwan kohdalta on joki wapaa jäistä ja kuljetaan siltä
kohdalta joen yli weneellä...

(14.5.) PS PS 15.5.: Jääsuhteet Tornion joessa. Eiliseen mennessä
on Tornionjoki aina Kukkolan koskea myöten jäästä
wapaa. Samoin on Karungin järwi eilen suurimmalta
osalta luonut jääpeitteensä.

9.5. SMHI Isen i Torneälv börjat röra sig

10.5. SMHI islossning i Torneälv

9.5. W5 Jäänlähtö alkoi

10.5.46.5. W5 Jäänlähtö jatkui

17.5. W5 Joki jäistä vapaa

1920 6 May

Tornio and Haparanda: Bu began 6th May.

(20.4.) HB HB 20.4.: Kråklundinoja on eilen alkanut juoksemaan,
varma merkki siitä, että jäänlähtöä Tornionjoessa voidaan
odottaa parin viikon kuluttua.
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(30.4.) HB HB 30A.: Tornionjoen jää alkaa paikottain käydä uhka
epävarmaksi. Missä joki on vuolaampi on liikenne joen

poikki lakannut mutta muutamin paikoin on jää vielä ajokelpoinen. Vesi on viime päivinä
noussut eikä viipyne monta päivää ennenkuin jäät alkavat liikkua muutamin paikoin.

6.5. HB HB 7,5,: Handolinin silta menee tiehensä! tö Eilen
aamupäivällä alkoivat Tornionjoen jäät liikkua, ja

muutamien tuntien kuluttua oli se niin lujasti painanut Tornion siltaa että kaksi sen
kiviarkuisia noin 25t) m Ruotsin puolelta, särkyi. josta seurasi, että silta siltä kohdalta
kirjaimellisesti meni poikki. Liikenne saattoi kumminkin esteettä jatkua koko päivän. (1) Tänä
yönä on silta, joka alkaa muuten tulla ylen kehnoksi, väliaikaisesti korjattu.

6.5. Kl3 HB 11.5.: Jäänlähtö Tornionjoessa alkoi kuten ennen
olemne ilmoittaneet viime torstaina, Särkynvt silta on nyt

korjattu ja on täysin liikekunnossa. (1) Koska se huvittanee lukijoitamme, ilmoitamme
dempana iaanlahdon ajat vuosina 1$82l919 [yeais 191042 missingi [ Ratavaonn 1 %o7
lähti jää täältä vasta kesäkuun it) p:nä.

(27.4.) PS PS 27.4.: Jäät Tornionjoessa owat nyttemmin käyneet
erittäin heikoiksi. Niinpä eilen useita kertoja jää petti
hewosten alla.

6.5. PS P5 7.5.: Eilen iltapäiwältä alkoi Tornionjoen suupuoli
laskea jäitä ja ennenpitkää Tornion aseman ja kaupungin

wälinen osa joesta vapautui jäistä kokonaan joten liikenne joen yli woitiin weneellä aloittaa.
Jaa natoutuu i hd m r uatR siltaa ata in 1ta iksi ro ki ion Kim x i ca
wielä werraltain alhaalla eiwät jäät joessa Tornion kaupungin viilpuolelia ole i ikkuneet paljon

ollenkaan. (1) Jäiden lähtö Joen suupuolessa alkoi kohta päiwäjunan saawuttua. Tornioon
pyrkiwistä matkustajista ennätti kolme na.ista ja pari miestä päästä jäitä myöten joen
keskiwaihejlle. Suurina telkinä alkoiwat jäät silloin kumminkin liikkua ja jäälauta.He joutuneet
matkustajat täytyi weneei lä pelastaa maihin.

(7.5.) PS PS 8.5.: Eilen laskettiin Tornion hövrylautta wesille ja
aloittaa se likulut jo huornenn i ios iaat viempaa ioeta
siksi ehtiwät tulla alas.

(30.4.) RT RT 30.4.: Tornionjoen jää alkaa käydä epävarmaksi ajaa
eräissä paikoin. Virtaisissa paikoissa on liikenne joen yli

jo loppunutkin. Viime päivinä on vesi noussut jonkun verran eikä kestäne monta päivää
ennenkuin jäät alkavat lähteä.

6.5. SMHI Isen i Torneälv börjat röra sig.

SMHI isgmg i Torneälv

6.5. W5 Jäänlähtö alkoi Torniojoessa

7.5.41.5. W5 jatkui

12.5. W5 Jäänlähtö loppui
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1921 27 April

Tornio and Haparanda: the break-up began 27th ApriL

27.4. HB HB 29.4.: Jäänlähtö on alkanut keskiviikkona kello 3
tienoissa. Miesmuistiin tai ei ainakaan 40 vuoteen ole
jää lähtenyt näin aikaisin. (1) Jäänlähdön ajat vuosina
1882-1920...

(10.5.) HB HB 10.5.: Jäänajo Tornionjoessa, jota on kestänyt viime
vuorokaudet, on tänä keväänä ollut hyvin hiljainen

johtuen siitä, että vesi on ollut verrattain matala ja jää heikko, Toisinaan on jää kuitenkin
saanut aikaan suurta melua ja vieläpä jokseenkin suurta vahinkoakin. Korkeampaa tulvaa
voidaan tuskin odottaa myöhemminkään tänä keväänä, kun lunta on ollut vähänlaisesti ja
suurimmaksi osaksi sulannut metsissäkin,..

(24.4.) PS PS 25.4.: Jäät Tornio- ja Kemijoessa alkavat olla jo
erittäin heikkoja. Niinpä hevosella ajo Tornion asemalta

kaupunkiin täytyi eilen lopettaa kokonaan syystä, että muutaman ajomiehen hevonen joutui
jäiden sekaan,..

(30.4.) PS PS 30.4.: Ylikulku Tornioon on nyttemmin erittäin
hankalaa. Meri jokisuulla on wielä jäässäjajoen jäät näin
ollen ruuhkautuwat kaupungin ja aseman wälille...

27.4. SMHI Isen i Torneälv börjat röra sig

28,4. SMHI Isgång i Torneälv

1922 7 May

Tornio and Haparanda: the break-up began fth May.
Conclusion: Consensus about the date. The extensive newspaper material deals mostly about
the flood caused by an ice jam at Hellälä.

(29.4.) HB HB 2.5.: Kråklundin oja alkoi viime lauantaina juosta.
Tornionjoessa jää tapaa lähteä noin 14 päivää sen jälkeen,
joten meillä olisi avovesi t. k. 13 päivän tiennoissa.

7.5. HB HB 9.5.: Jäiden lähtö Tornionjoesta. (1) Viime sunnuntai
na i.p. alkoivat jäät liikkua Tornionjoessa, mutta kauan

ei kestänyt, ennenkuin jäät pysähtyivät aivan kaupunkimme kohdalle, Joki jäi kumminkin
jäättömäksi Pappilanniemeltä n,k. Krunninreiälle asti. Jäiden yhä kasautuessa kaupungin
edustalle ja kun tila alkoi näyttää uhkaavalta, päättivät kaupungin viranomaiset eilen dynamii
tilla räjäyttämäilä heikentää jään voimaa. Räjähdykset olivat niin kovat, että Rantakadulla
lähellä räjähdyspaikkaa sijaitsevista taloista särkyi useita ikkunoita. Muuta vahinkoa ei
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tapahtunut, mutta epävarmaa on, miten kallisarvoisen rautatiesiltamme olisi käynyt, ellei
räjähdyksiä olisi toimeenpantu. Nämä räjäyttämiset aikaansaivat kumminkin sen, että jäät
eilen illalla jälleen alkoivat liikkua ollen joki tänään miltei kokonaan jäistä vapaa. Moneen
vuoteen ei tulva liene ollut näin korkea eikä jäiden lähtö niin rajua kuin nyt, Suuria jääpatoja
muodostui sekä Ruotsin että Suomen puolelle. Kolmas laituri, joka on tulvan vallassa,
metrinkorkuisten jääkasojen alla, tuhoutunee melkoisesti, (1) Muutamim paikoin pitkin
jokivartta on tulva aiheuttanut vahinkoa... Vojakkalassa... Ylitornioila.. (1) Tavaihsuuden
mukaan ilmoitamme jäänlähtöajat 40 edellisestä vuodelta (tietoja vuosilta 1910-12 ei ole):
(/) Hä tävuonna 1867 lähtivät jäät vasta kesäk. 10 p:nä.

5,5, TLe TLe 5.5.: Tänään osoittaa weden nousu Torniojoessa
tawatonta nopeutta wirraten laiwalaiturin vii, samoin

kaupungin lahtikin lainehtii mahtawana järwenä. Jäät owat kuitenkin wielä iiikkumatta ja niin
wankat etta edn iUa ne’osellakip kuijettun ,h Jos Uiaaita w i’n aH mk rurk ta n
on pelättäwissä warsin wakawia seurauksia rantoja lähellä olewille paikoille.

(9.5.) TLe TLe 9.5.: Jäiden lähtö Tornionjoessa (1) Jäät rynnänneet
maantielle, särkien myllyjä, wieden saunan, tukkeja,

lankkuja, y.m. - Tilanne edelleen uhkaawana, (/) Wiime sunnuntai-iltana puhdistui joki
kaupungin kohdalta jäistä, suurempaa wahinkoa tekemättä, ainoastaan pienemmän
wenelaiturin sieppasi jäät mennessään, patoutuen Haaparannan kaupungin kohdalle, josta eilen
ruotsalaiset ampuiwat padon hajalle, Ylempänä m.rn. Yliwojakkalassa owat sitäwastoin
tehneet suurta wahinkoa... Suurin waara on kuitenkin wielä odotettawissa, koska piempää
joesta eiwät jäät ole wielä laskeneet. Kaiken varaita olisi uhatuilia paikoilla ryhdyttäwä
ajoissa kaikkiin mahdoliisiin warokeinoihin jäiden loppurvnnistvstä wastaanottamaan, joka
v oik n t aLtu u n r 1 ‘cr Nta naattaen til 1iS 011

(12.5.) TLe T.Le 12.5.: Tulwan ja jäiden tuhoja hiukan Forniossakin
- Pahin tuiwa jo ohi. Useita päiwiä on jäiden meno pitänyt
toi molaisten ii Ji iu tt lni k ‘mek a i s Ii 1ia1La ‘uur L at
satukaan. Toissa-aamuna aikaisin, tuossa 5 tienoissa kohosi jännitys huippuunsa. Jäitä, jotka
patosiwat wäylän. tuli alas suunnattomasti ja wesi nousi tawattoman korkealle, kaupungissakin
kaduille asti, uhaten wiedä mennessään kaupunkilaisten weneet ja puutawarat. Silloin
herätettiin kaupungin asukkaat palotorweHa pelastamaan omaisuuttaan ja pian olikin li.ikkeeliä
wäkeä, pelastaen irralleen päässeet weneet, tukit y.m. esineet, joita tulwawesi liikutteli.
Kaupungin lautta kuitenkin ehti r ostata wirran mukana mennen jokisualle jossa sekin
otettiin talteen. (1) Kaupungin sähkölaitoksen saartoi wesi niin, että’ sinne ei päässyt muuten
kuin weneellä. Konehuoneen lattian täytti vesi noin jalan wahwuudelta, josta koneet oli
kuitenkin ehditty jo nostaa ylemmäs. Myöskin laitoksen naftakaiwon täytti wesi, jolloin joku
määrä naftaa pääsi jokeen. Tuiwa ei siis kaupungissa sanottawia wahinkoja aiheuttanut. (/)
Pirkkiön uusi silta sitäwastoin kuuluu joutuneen jäiden runneltawaksi ja kulkeutuneen tulwan
mukana. Joki laskee wielä yhtenään jäitä ja kestäneekin sitä wieiä useita päiwiä.

(5.5.) PS PS 5.5,: Tornionjokisuulla nousee wesi huomauawasti.
Joen yli aseman kohdalta on wielä kylläkin woitu jalan

kulkea, mutta on kulku jo waikeaa, Hewoskulku on täytynyt lopettaa ja täytynee jalkamies
tenkin lopettaa ylikulku aiwan näinä päiwinä.

(9.5,) PS PS 9.5.: Joen alajuoksun warreiia nousee wesi kowaa
wauhtia. Ylikulku Tornion rautatieaseman ja kaupungin

wälillä katkesi jo sunnuntaita wasten yöLlä. Raiwokas tulwa on alkanut tehdä tuhoa
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Wojakkalassa... (/) Torniossa ja Haaparannalla warustaudutaan tulwaa vastaan. (/) Wojakkalan
ja Tornion kaupungin wälillä eiwät jäät wielä ole liikkuneet. Jääpatoa on tällä wälillä wastassa
laaja ja wahwa Tanskin selkä. Tornion aseman kohdalla on awowettä, sillä jäät owat
lähteneet, patoutuen Parasniemeä ja Haaparantaa wastaan.,, Jäiden patoutuessa yhdysradan
lähelle on sillan suojelemiseksi ampumalla rikottu jäitä sekä koetettu saada wäylää auki, jotta
pato pääsisi purkautumaan. Haaparannan rantamille ajautuneita jääröykkiöitä ampuiwat
ruotsalaiset eilen pitkin päiwää, käyttäen niin kowia panoksia, että Rantakadulla mainitussa
kaupungissa särkyiwät ikkunat melkein kaikista taloista.,, Niin suuri on tulwa jo Tornionjo
kisuulla, etteiwät wanhimmatkaan paikkakunnan asukkaat muista tällaista wedennousua ja
rajua jäidenlähtöä ennen nähneensä.

(10.5.) PS PS 10.5.: (/)...Myöskin Parasniemen ja Haaparannan
wälinen jääruuhka mennyt (/) Tehokkaan ammunnan

waikutuksesta murtui toissayönä myöskin Parasniemen ja Haaparannan wälinen jääpato, joka
warsinkin alussa oli hywin uhkaawa. Yhdysradan sillan kohdalta ampuiwat ruotsalaiset hajalle
patoa, joten wäylä awautui ja jäät pääsiwät lähtemään. (1) Raiwoisa tulwa eilen Torniossa
Wesi noussut lyhyessä ajassa tawattomasti. Jäälautat rikkoneet rakennuksia (/) Jääpadon
murtuessa Wojakkalassa aiheutti se tawattoman wedennousun alempana jo ennestäänkin wettä
tulwillaan ollessa joessa. Tanskin selkä kaupungin ja Wojakkalan wälillä murtui ja suuria
jäälauttoja alkoi tulla wirran mukana. Kello kahden ja kolmen wälillä iltapäiwällä tuliwat
ensimäiset isot jäälautat, murtaen myöskin Kiwirannan selän. Weden noustessa kohosi joen
lewvisiä lauttoja, jotka rannoille rynnätessään repiwät mitä eteen sattui. Lammassaari
kaupungin pohjoispuolella halkasi jääpatoja kahtia, rynnäten jäät kowalla ryskeellä saarta
wastaan ja repien maata sekä kiwiä. Rannoilla häwittiwät jäät rakennuksia. Kuljun rannassa
oli pian toistakymmentä metriä korkeita jääwuoria. Oluttehtaan rannassa rikkoi tulwa siltaa.
Yhä uusia jääröykkiöitä saapui Tanskiita päin. Kello kolmen tienoissa wikuuttiwat jäät
kaupungin wedenettolaitosta, joka sijaitsee ylempänä Oluttehdasta. Alatornion sähkölaitoksen
saunan weiwät jäät mennessään, muidenkin ulkohuoneiden ollessa weden ympäröimät.
Kimnarin talon saunan Kiwirannalla siirsiwät jäät paikoiltaan ja rusensiwat jääröykkiöiden
wäliin. Länsi-Pohjan Osuuskauppa oli eilen kokonaan weden ympäröirnä, särkien tulwa
rannikolla myöskin sähköyhtiöiden johtopylwäitä. (/ Wesi nousee Torniossa kaduille. (/)
Weden nousua joessa jatkui eilen iltamyöhään, niin että Itärantakadulla oli illalla wettä. Jäät
pääsiwät esteettömästi solumaan jokea alas aiwan jokisuulle, mutta kun ylempänä jokea on
wielä suuria patoja, jotka pidättäwät wettä, on weden nousu niiden purkautuessa hywin
ymmärrettäwissä. Tällaista raiwokasta tulwaa ei Tornionjoessa ole ollut wuosikymmeniin.
Mitään suurempaa tuhoa ei tulwa Tornion kaupungin seuduilla aiheuttanut, johtuen tämä siitä,
että esim. Lammassaari oli hywänä hajoittajana jäälautoille. Samoin osoittautuiwat
erinomaisen tukewiksi jäitä wastaan höyrylauttarannan kiwiset suojapadot.

11.5. PS PS 11.5.: Höyrylautta Tornionjoki, joka kesäisin
wälittää liikennettä Tornion rautatieaseman ja kaupungin
wälillä, aloittaa heti kulkuwuoronsa kun jäät Karunginjär
weä myöten owat tulleet alas...

11.5. P5 PS 11.5.: Tulwa, joka Tornionjoessa jokisuun seuduilla
wielä eilen aamulla oli tawattoman korkealla, laski pitkin

päiwää metrimääriä. Wesi korkeimmillaan ollessa tunkeutui Itärantakadulla Peräntien taloon,
missä lattialle täytyi asettaa lankkuja. Alikäytäwä Tornion asemalla, siinä missä Kemiin
wiewä maantie alkaa, joutui toissayönä weden waltaan. Maantie joutui myöskin ainakin 200
metrin pituudelta weden alle, ollen wettä noin metrin. Parasniemen pappilasta häwitti tulwa
10 metriä puutarha-aitaa. Törmällä on useita metrejä korkeita jääkasoja. Tornionjoen
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pienempi suuhaara, Kirkkopudas, oli eilen aamulla kiinni ja liikkumatta, mutta oliwat jäät
Holman närän kohdalta laskeneet, Handolinin silta oli aiwan weden tasalla, läikkyen wesi
paikoin ylikin. Silta säästyi kokonaisuudessaan tulwan waurioilta, Joessa yhdysradan sillan
alapuolella olewa jäänsärkijä suojeli yhdysradan siltaa, särkien jäitä suuressa määrin. Ellei tätä
olisi ollut, olisi silta ollut waarassa. - Kuten tunnettua, on postihallitus päättänyt purattaa
tämän jäänsärkijän. Koska tulwa Tornionjoessa saattaa muodostua näin woimakkaaksi, uhaten
tätä kallisarwoista siltaa, olisi edellämainittu päätös purettawa ja silta säilytettäwä paikoillaan.
Jäänsärkijää woitaisiin wielä sementillä lujittaa. (/) Niinkuin jo mainittiin, alkoi wesi
päiwemmällä huomattawasti laskea. Tämä aiheutui siitä, että jäät jotka oliwat patoutuneet
Tornionjoen suulle, Hellälänniemen ja yhdysradan sillan alapuolelle, siirtyiwät Näätsaaren
kohdalle. Wesi laski jo aamulla $ ja 9 wälillä $0 cm. Länsipohjan osuuskauppa, jonne wielä
aamuwarhaisella kuljettiin weneellä, oli pian kuiwilla. Tawarawarastoa ei wesi woinut
turmella, sillä sen suhteen oli ajoissa ryhdytty suojakeinoihin. (/) Wojakkalassa wesi jälleen
nousee. (/) Wojakkalassa aiheuttiwat ylempää tulleet jäät eilen jälleen patoutuman Orawaisten
saaren seuduille. Pääwäylä on wielä ummessa ja on Lehdon kohdalta alaspäin olewa selkä
liikkumatta. Karungissa ei ole ollut wielä tulwaa, mutta kun sieltä saakka rupeaa purkamaan
jäitä, woi wesi nousta yhtä korkealle kuin aikaisemminkin.

11.5. PS PS 11.5. [“Olli-Pekka”:] Tornionjoessa on raivokastulva,
jota vastaan ruotsalaiset ovat käyneet voimakasta sotaa dynamiitillä. Koko sunnuntaipäivän he
laulelivat “Hör os Sveaa” ja ampuivat niin että pauke kävi sellainen kuin ennen väliin
Raumalla, jotta “Dasala akknat tärisivä”. Rantakadulla särkyivät nimittäin akkunat melkein
jokaisesta talosta, eikä yksinomaan akkunat, vaan myöskin suuret seinäpeilit.

10.5. PS PS 12.5.: Tulwa tehnyt tuhojaan Tornionjokisuulla. (/)
Ihmiset kaupungista hälyytetty ylös aamulla warhain,

weden noustessa kaduille. (/) Wesi Tornionjoessa nousi toissayönä tawatonta wau.htia, niin
että tulwa muodostui woimakkaammaksi kuin mitä se tähän asti sanotussa joessa wielä on
ollut. Klo 5 tienoissa oli wesi korkeimmillaan, nousten höyrylauttarannasta itärantakaduile,
jolloin Peräntien talo joutui weden waltaan. 1< upungin asukkaat herätettiin yöunestaan
palohälyytyksellä tulwan saadessa kowin uhkaawan luonteen. Wesi tunkeutui edellämainitussa
Peräntien talossa sijaitsewaan Haatajan paperikauppaan, turmellen paperiwarastoa, tehden
myöskin wahinkoa samassa talossa sijaitsewassa ruokalassa. Lattialla oli wettä kahlata asti,
Kadun yli kuljettiin weneellä. (/) Wesi tunkeutunut kaupungin sähkölaitoksen naftasäiliöön.
(/) Waikkakin kaupungin sähkölaitoksen isännistön taholta oli tarpeeksi ajoissa ryhdytty
toimenpiteisiin sähkölaitoksen suojelemiseksi tulwaa wastaan, oli eilinen wedennousu
kuitenkin siksi woimakas, että se aiheutti sähkölaitokselle tuntuwia wahinkoja. Wesi tunkeutui
sementtiseen naftasäiliöön, jossa oli naftaa noin 40000 litraa. Tästä määrästä juoksi veteen
useita tynnörillisiä, aiheuttamatta tulwa kuitenkaan muuta wahinkoa. Sähkögeneraattorit oli
nimittäin nostettu tarpeeksi ylös lattiasta. Weden aiheuttamien häiriöiden takia oli Tornion
kaupunki pimeänä wiime ja toissayönä. (/) Kirkkoputaan silta särkynyt. - Wahingot noin
60,000 markkaa. (/) Ylempänä joessa oli warmasti joku suurempi jääpato lauennut, muuten
ei wesi olisi woinut nousta näin äkkiä ja tulwa käydä tuhoisaksi. Paitsi edeliämainittuja
wahinkoja, häwittiwät jäät rantamilla kaupungin wenesillan, pyykkilaiturin sekä useita
rannoilla olleita weneitä. Kaupungin omistaman proomun weiwät jäät Hellälänniemelle saakka
jokisuulle, josta se eilen lienee saatu pelastetuksi. Toissayönä klo 4 ulottui jääpato merestä
Parasniemen ja Haaparannan wälille yhdysradan yläpuolella. Paine oli kowa. Wihdoin saiwat
jäät puhkaistuksi joen toisen suuhaaran n.k. Kirkkoputaan. Putaan yli wiewän noin 150 metriä
pitkän Alatornion kunnan omistaman maantiesillan särki tulwa eilen aamulla klo 6 aikaan.
Sillasta särkyi keskeltä kolme kaarenwäliä, joista kaksi aiwan kokonaan, kolmannen jäädessä
riippumaan weteen. Yksi sillan kiwiarkuista särkyi ja hajosi jäiden mukaan aiwan kokonaan.
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Kaksi kaarenwäliä jäi sillasta wielä ehjäksi. Silta, joka rakennettiin kolme wuotta sitten, tuli
maksamaan 80,000 markkaa. Nykyisten kustannusten mukaan tulee sillan kuntoonpano
maksamaan noin 60,000 markkaa. Sillan tuhoutumisen takia on hewoskulku mantereen sekä
Pirkkiön saaren, jolla myöskin Alatornion kirkko ja pappila sijaitsewat, katkennut.
Jalkarniesten täytyy kulkea yhdysradan sillan kautta päästäkseen yli. (/) Tulwa rikkonut
puhelin ja sähköpylwäitä. (/) Ylempää jokiwarrelta emme ole onnistuneet saamaan tulwasta
mitään tietoja, sillä puhelinyhteys katkesi Karunkia ja Ylitorniota myöten eilen aamulla. On
todennäköistä, että tulwa on jossain katkonut puhelinpylwäitä. Wojakkalaan saakka on
puhelinyhteys ja ilmoitettiin sieltä, että Wojakkalan kohdalla ei eilen ollut tulwanwaaraa.
Yöllä oliwat ylempää tulleet jäät murtaneet myöskin Lehdon kohdalla olleen pitkän kiintojään,
joten wäylä pääsi wapaaksi. (/) Paitsi puhelinpylwäitä on tulwa rikkonut Raumojoella
Alatornion sähkölaitokselle kuuluwia sähköpylwäitä aiheuttaen siten sähkölaitokselle
huomattawasti wahinkoa. Tornionjoen tulwiessa on wesi myöskin Raumojoessa noussut hywin
korkealle. (/) Ylikulku Tornion aseman ja kaupungin wälillä. (/) Ylikulku Tornion
rautatieaseman ja kaupungin wälillä katkesi eilen korkean tulwan takia, ollen osittain
keskeytyneenä koko päiwän. Päiwemmällä wesi jälleen laski samaan määrään kuin missä se
oli toissailtana.

(13.5.) P5 PS 13.5.: Jäiden lähtö Peräpohjolassa (/).,. (!) Jäitä tulee
akkunasta sisään. (/) Torstaita wasten yöllä, jolloin wesi

Tornionjoessa äkkiä kohosi yli metrin painautuiwat jäät m.m. Haaparannan kaupungissa
rantakadulle, sillä seurauksella, että kaupungin alapäässä sijaitsewaan Linderin taloon
tunkeutui jäitä ikkunasta sisälle. Samalla mursiwat jääröykkiöt talon ulkoseinää pahoin. (/)
Karunginjärwen jäät tulleet Liakan jokea alas. (/) Siltoja särkynyt. Wesi joessa noussut
tawattoman korkealle. (/) Jäät Karunginjärwestä lähtiwät liikkeelle torstaina. Kukkolan kosken
yläpuolelle kohtasiwat ne niin lujan jääpadon, että se ehkäisi jäiden pääsyn eteenpäin. Tällöin
jäät murtautuiwat Tornionjoen siwuhaaraan Liakanjokeen monine syrjähaaroineen. Jäiden
tunkeutuminen Liakanjoen kautta aiheutti weden kohoamisen joessa niin korkealle, ettei
sellaista ole nähty miesmuistiin. Niinpä Raumonkylissä ja Kyläjoella on wettä alawimmilla
mailla harwinaisen runsaasti, matkalla owat jäät särkeneet siltoja. M.m. Mallolan talon
kohdalla Kyläjoessa olewan sillan owat jäät wieneet. Rautatiesilta Keroputaalla on waarassa
ja eilispäiwän kuluessa koetettiin siellä jääpatoja särkeä ja sillä tawoin siltaa suojella. Siinä
tapauksessa, että silta jäiden painosta murtuu, keskeytyy liikenne Tornion Karungin radalla.
Yliraumolla Jaarisen talon kohdalla olewa maantiesilta on samoin uhattu, ja koko eilinen
päiwä koetettiin jäitä sillan läheltä dynamiitin awulla hajottaa. Kaikista warowaisuustoimenpi
teistä huolimatta owat jäät jonkunwerran siltaa ruhjoneet. Siinä tapauksessa, että silta pettää,
keskeytyy liikenne Kemin-Tornion wälisellä maantiellä tykkänään. (/) Alawammilla paikoilla
sijaitsewista taloista on täytynyt karja kiireesti siirtää pois sekä ryhtyä muihinkin warokeinoi
hin. Pellot owat Kyläjoella ja Raumolla laajoilla aloilla joutuneet kokonaan weden alle ja on
tulwawesi pelloilta kuljettanut lannan pois aiheuttaen suuria wahingoita maanwiljelijöille. (/)
Kukkolassa olewa jääpato murtunut. (/) Eilen iltapäiwällä murtui lopultakin Kukkolan
koskessa useampia päiwiä seisonut jääpato. Noin kolmen tunnin ajan wirtasi jäitä Tornion
siwu mereen. Wesi joessa jonkun werran jäiden tulon takia kohosi.

(15.5.) PS P5 15.5.: Tulwa Tornionjokisuulla alkaa mennä ohi. Wesi
on wielä huomattawan korkealla, mutta laskee se päiwä
päiwältä. Lauantaina [13.5.] woitiin jo laskea wesille
höyrylautta Tornionjoki”

7.5. SMHI Isen i Torneälv börjat röra sig
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8.5. SMHI Isgång i Torneälv

1923 2t) May

Tornio: the break-up 2Oth May.
Haparanda: the breakup began l8th May. Another reported date for the breakup 2Oth May.
Conclusion: For Tornio, only one date suggested.

20.5. (HB) HB 24.5.1941: År 1923 gick isen den 20 maj, vilket näst
årets skulle vara den senaste islossningen på den här
sidan sekeiskiftet.

(26.5.) HB HB 29.5.: Tornion ja Muonion joet ovat mikäli lauantaina
kuulimme melkein vapaat jäistä aina Vittangin ja

Karesuannon yläpuolelle. (1) Suurin osa jäistä makaa kuitenkin vielä jokisuulla joten hyvä
myrsky olisi tarpeeseen niiden merelle kulkeutumista varten.

20.5. TLe TLe 23.5.: Torniojoki laski jäänsä kaupungin kohdalta
helluntaina tuossa klo 2 tienoissa päiwällä, jatkuen
hiljaista jään menoa wieläkin. Erikoista tulwaa ei wielä
ole, eikä liene sitä pelättäwissäkään.

(15.5.) PS PS [5.5.: Jäät heikkoja Tornionjoessa. Viime päiviin asti
ovat Tornionjoen jäät olleet niin vahvat, että ne ovat

kestäneet hevosella ajaa. Nyttemmin ovat jäät käyneet jo pettävämmiksi. Niinpä., viime
lauantaina Tornion-Haaparannan yhdysradan kohdalla petti jää hevosen alla.

(17.5.) PS PS 17.5.: Torniossa lopetettiin hevosella ylikulku aseman
ja kaupungin välillä eilen aamulla, Jäät ovat jo heikkoja,

mutta kestävät vielä jalkamiehen. Yleensä oltiin jokivarrehla sitä mieltä, että jäät ainakin
osittain lähtevät liikkeelle jo helluntain pyhien tienoilla.

(23.5.) PS PS 23.5.: Tornionjoessa ovat jäät myöskin pitkin jokea
liikkuneet,.. Karungissa alkoi pääväylä eilen liikkua.

Alajuoksultaan on joki jäistä vapaa jokisuulle saakka vähän matkaa Tornion kaupungin
pohjoispuolelta. Sunnuntaina alkoi veneliikenne kaupungin ja rautatieaseman välillä. (//)
Valtion höyrylautta, joka välittää liikennettä Tornion kaupungin ja aseman välillä, laskettiin
eilen vesille.

18.5. SMHJ Isen i Torneälv börjat röra sig

19.5. SMHI Isgång i Torneälv

1924 14 May

Tornio and Haparanda: the breakup l4th May.
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(9.5.) HB HB 9.5.: Bäckarna uppåt älvdalen ha nu börjat strömma,
vilket dock i år i varje fail skett ungefär en vecka tidigare
än i fjol. Snön har försvunnit raskt under de sista
dygnen...

(12.5.) HB HB 12.5.: Vattnet i Torneälvens nedre lopp har under
senaste vecka stigit ganska raskt, vilket tyder på att det

även högre uppåt Tornedalen varit töväder, så att vattnet i större mängder från de många
bifioderna sarnlats. Till följd härav har isen fiutit upp och gjort trafiken osäker på de fiesta
sträckorna, Det är ingen lätt sak att komma över älven numera. fortfar samma väderlek, anses
isgången komma att ske om några dagar, vilket ju biir tidigare än vad dc fiesta beräknat
denna vår - skrives till Hbl.

14.5. HB HB 14.5.: Islossningen vid Torneälvens nedre lopp, invid
Haparanda, pågår nu idag mcd fuil fart - alltså 6 dagar

tidigare än ifjol, medan samma evenemang däremot 1922 inträffade redan 7 maj samt året
därförut 27 april, vilket sistnämnda utgör rekordtid alltsedan 1882 eller så långt våra
förefintiiga anteckningar sträcka sig i obruten följd. Närmast sagda ‘rekord’ kom 1894 mcd
30 april, medan nödåret 1867 företedde en islossning 10 juni.

14.5. TLe TLe 16.5.: Toissapäiwänä, siis toukokuun 14 pnä klo 2
tiennoissa lähtiwät jäät liikkeelle Tornionjoesta,

puhdistuen joki jäistä kaupungin kohdalta aiwan Heilillänniemeen asti. Jäiden laskua jatkuu
wielä useita päiwiä, muodostuen niiden tulo toisin ajoin rajuksikin, niinpä toissa yönä
ryntäsiwät jäät kaupungin möljälle kaataen ja wieden mennessään sähköpylwään johtoineen
ja kaataen toisen pylwään kumoon. Muita waurioita ei tiettäwästi ainakaan wielä, ole jäät
kaupungin seutuwilla aiheuttaneen, Wesi joessa on korkealla osottaen jatkuwaa nousua.

(6.5,) PS PS 6.5.: Liikenne Tornion aseman ja kaupungin wälillä
on näinä päiwinä weden ilmaantumisen johdosta jäälle
huomattawasti waikeutunut ja käyden enää wain jäälle
asetettuja lankkusiltoja myöten.

(9.5.) PS PS 9.5.: Wesi Tornionjoessa on wiimeaikoina wallin
neiden säiden johdosta alkanut huomattawasti nousta.

Rantajäät owat pitkälti joen pituudelta kohonneet ja irtaantuneet rannasta, tehden kaiken
talwiliikenteen yli jään hywin hankalaksi ja osittain mahdottomaksikin. Jatkuwat lämpimät
säät waikuttawat, että aiwan wiime päiwinä alkaa jokeen ilmestyä runsaasti sulapaikkoja.

(14.5.) PS P5 14.5.: Pohjoisimmatjoet alkawat puhdistautua (/)... (/)
Tornionjoki on alkanut liikehtiä yhtäaikaisesti muiden

pohjoisimpien jokien kanssa. Kaupungin kohdalla n.s. Kuljunkorwan alla on jo aika pitkälti
sulaa, ja wirtaa siitä yhä uusia jääteliä, patoutuen suwannon alle. Muina kewäinä on
Kuljunkorwan aukearninen ollut warrnana merkkinä pikaisesta jäiden lähdöstä. (/) Ylikulku
Tornioon on jääsuhteiden takia käynyt wiime päiwinä hankalaksi. Suurempi tawarankuljetus
joen yli on miltei mahdotonta.

14.5. PS P5 15.5.: Eilen puhdistui jäistä Torniojoen suupuoli
kaupungin kohdalta eli n.s. ‘Kuljunkorwan luota mereen

asti. Wähää ennen oliwat etelästä tulewan junan matkustajat ehtineet joen yli, kun jäänlähtö



8$

APPENDIX 1/54

alkoi. Jäiden lähtiessä oli jäällä wielä jokin kulkija, ehtien kuitenkin pelastua jokeen
suistumasta.

(17.5.) PS PS 17.5.: Wesi korkealla Tornionjoessa. (1) Itärantakadun
laitaa Torniossa kuljetaan weneellä. (/) Liikenne joen yli

ajoittain seisauksissa. (/) Torniojoessa on wesi wiime päiwinä noussut huoiestuttawan
korkealle, lähennellen jo toissakewäistä suurtulwaa. Itärantakadun laitaa kuljetaan weneellä,
ja jos weden nousu wielä jatkuu, joutuu koko tämä katu weden waltaan, (/) Kuten jo
waremmin olemme kertoneet on joen suupuoli kaupungista mereen ollut jo jonkun päiwän
auki. Nyt on joki puhdistunut Karunkia myöten ja jatkui eilen illalla jäiden tulo Karungin
järwestä. (/) Kun eilen aamulla junan aikaan jäitä parastaikaa suuremmassa määrässä purkausi
alas jokea, sai junawäki odotella rannalla pari tuntia yli päästäkseen, ja koko liikenne en näin
ollen joutunut olemaan seisauksissa, aiheuttaen kaikenlaista ikäwyyttä.

(19.5.) PS PS 19.5.: Eilen saamiemme tietojen mukaan on weden
nousun aiheuttama tulwa Torniojoessa Tornion kaupungin

kohdalla yhä muuttumaton. Kuitenkaan ei ole wielä toiwoa siitä, että wesi aiwan heti laskisi,
päinwastoin woi se wielä jonkun werran noustakin. (7) Lauantai-iltana [17.5.] iltajunan juuri
saapuessa Tornioon, aiheutti Karungista tulewa jäiden purkaus joessa sen, että matkustajat
eiwät päässeet lainkaan asemalta kaupunkiin, waan oli heidät ensin kuljetettawa raja- ja
rautatiewiranomaisten toimesta Haaparantaan ja sieltä Tornioon. (7) Wielä eilisaamuna oli
aamujunalle matkustajien jäiden tähden hywin waikea päästä joenyli asemalle.

(21.5.) PS PS 21.5.: Eilen saamiemme tietojen mukaan on
Torniojoen tulwa, joka Tornion kaupungin kohdalla joku

päiwä sitten oli muodostua warsin uhkaawaksi laskenut melkoisesti, joten mitään waaraa ei
enää tulwan tähden ole olemassa, (//) Eilen aloitti höyrylautta Tornionjoki” liikenteen
kaupungin ja aseman wälillä...

14,5. SMHI Isgång i Torneälv

1925 9 May

Tornio and Haparanda: the break-up began at some sites fth May, continued during the night
and $th May. The local ice cover was entirely removed 9th May.
Conciusion: Any of the dates 7th, 8th and 9th May is plausible, but the two first dates would
have been better choices than 9th May.

7.5. HB HB 9.5.: Islossningen i Torneälvens nedre iopp, invid
Haparanda, har nu delvis begynt, i det isbäitet redan i
förrgår började sakta röra på sig. Älven tycks dock ej
hinna på ailvar rensa! här förrän tidigast i morgon...

9.5. HB HB 12.5.: Islossningen vid Torneälvens nedersta lopp
hann komma i full fart redan i god tid på lördags

kvällen. (1) Påtagligt är, att då islossningen invid Haparanda sker vid så relativt lågt
vattenstånd som i år, blir den numera åtrninstone ett par dagar fördröjd av järnvägsbron.
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(L5.) TLe TLe 1.5.: Jäät Tornionjoessa alkawat käydä heikoiksi.
Onpa paikotellen jo suliakin ilmaantunut. Kestänee
kuitenkin noin wiikon päiwät ennenkuin joki jäistä
puhdistuu.

8.5. TLe TLe 8.5.: Jäät Tornionjoessa owat liikkuneet, Wiiine yönä
liikkuiwat jäät kaupungin kohdalla siinä määrin, että
weneellä ylikulku on tänään alkanut. Lopullinen jäänlähtö
on joka hetki odotettawissa.

(18.4.) PS P8 18.4.: Ensimäiseksi soitimme Tornion uutismiehel
lemme: Wieläkö siellä säällisesti kuletaan kaupungin ja

aseman wäliä? (1) Wielähän toki. Toissa päiwänä wedettiin joen poikki jokakewäiset lankut,
ja niitä myöten kyllä pääsee kulkemaan jalan kastumatta. Waikka ei tuota ole wettä liioin
jäälläkään, sitä kun on warsin wähän itse joessakin. (/ - Entä kulku Haaparannalle? (/) -

Jäitse ei enää pääse, ei hewosellakaan, rantawesi ulottuu jo rekeen. Joka haluaa ulkomailla
käydä, niin saa mennä Handolinin siltaa. Sillalle on muuten tänä päiwänä tullut rahanperijäkin
ja se on sittenkin paras kesänmerkki näillä main.

(17.4.) PS PS 19.4.: Kyläjoki laskenut jäänsä (/) ...toissapäiwänä...

(23.4.) P5 P5 23.4.: Jäät Tornionjoen suupuolella alkawat olla jo
warsin löyhiä. Niinpä on Röytän ja Kuusiluodon tienoilla

sattunut jo useampiakin hewosten putoamisia, waikkakaan yksikään ei ole hukkunut.
Kuljunkorwa Tornion kaupungin kohdalla on jo wapaana ja wesi tulwii jäiden päälle.
Kaupungin ja aseman kohdalla on ylikulku kuitenkin wielä esteetöntä sekä jalan että hewosin.

(24.4.) P5 PS 24.4.: Wesi Tornionjoessa oli eilistä wasten yöllä
kohonnut 10 sentillä, joten se nyt on talwisesta

korkeudestaan noussut $6 senttiä. Kun näyttää siltä, että se nyt wielä kohoaa, ei jäidenlähtö
niinollen liene enää monen wiikon asia.

8.5. P5 P5 9.5.: Kemi- ja Torniojoen jäät lähtemäisillään (1)
Tornionjoki aloitteli jäiden laskua jo toissa yönä. (/)

(/) Jäiden lähtöön Kemi- ja Torniojoessa ei ole merkeistä päätellen enää monta päiwää.
Torniojoki awautui paikoitellen jo toissa yönä, jolloin wäylä wapautui Kuljunkorwasta
kaupungin tienoille. Eilen jatkui jäiden tuloa pitkin päiwää, kerääntyen jäät satakunta metriä
kaupungista jokisuulle päin.

9.5. PS P5 10.5.: Tornionjoki on auennut Alawojakkalasta
Tornion kaupungin tienoille. Jäiden ja supon takia on

matkustajaliikenne Tornion kaupungin ja aseman wälillä waikeutunut. Niinpä eilen täytyi
junamatkustajain, pääsemättä joen yli, ajaa yhdysrataa myöten Haaparannan puolelle ja sen
kautta kulkea Tornioon.

(11.5.) PS P5 13.5.: Maanantaina laskettiin Tornion aseman ja
kaupungin wälillä liikennettä wälittäwä höyrylautta
‘Tornionjoki wesille...

(15.5.) PS P5 17.5.: Laiwaliikenne Torniosta. Ensimäinen höyryalus
saapui Kuusiluodosta Tornioon toissailtana.
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7.5. SMHI Isen i Torneälv börjat röra sig

9.5. SMHI Isgång i Torneälv

1926 12 May

Tornio: the break-up l2th or l3th May
Haparanda: the break-up began Ilth May, rnarked ice-run l6th May.
Conclusion: l3th May reported by TLe prohably refers to a Ioosening of a minor ice jam.
I2th May is preferred.

(11.5.) HB HB 11.5.: Torneälvens vatten har ienom senate veukans
kyliga väderlek fallit s mycket, ati isgången tydiigen hhr

ansenligt fördröjd. Sträckan mellan Kukkolaforsen och Toivolansaari piägar bii isfri fiera
dagar förrän isen å det s,k. Karungiträsket börjar röra på sig, men ännu synes det dröja rätt
länge, innan förstnännda isflak störtar iväg genom forsen.

14.5.- HB HB 15.5.: Isen från Niska ovanför Kukkolaforsen har i
förrgår försvunnit, och torde det alltså inte dröja många dygn. innan isen på övriga sträckor
av älven kommer i rörelse. Detta skulle givetvis ske fort, om vattenståndet vore högre, men
det rder ännu ovanligt lågt vattenstånd. Detta har dock sedan onsdagen åter varit i stigande
och under torsdagen steg det ganska fort - rapporterar vr korresp. (1) HIr vid Haparanda där
älvens rensning [Finnish version: joen ‘puhdistuminen”] i fjoi kom i fuli gång den 9 maj p
k’ allen har nen nr ro; na sia tr oIi Nt\ eL pecLt -r folid d n
har isgången dock iv. avstannat, och älven hgger packaä mcd stillasikende is till hela sin
bredd. [Finnish only:] Tornion kaupungin ja aseman väliä on kyllä kuljettu veneifiä jo
helatorstaina j .pp.

16.5. HB HE 18,5.: Torneäivens islossnmn invid Haparanda var
ändtligen i söndags ett fuiiständigt faktum, medän

motsvarande “evenemang” i fjol konstaterades omkr. 6 1/2 dygn tidigare. Är 1924 gick isen
här den 14. år 1923 den 20 och år 1922 den 7 maj, medan ‘rekordåret’ 1921 företedde en
islossning redan 27 april. Det av oss kända rekordet i motsatt riktning slogs nödåret 1867, då
isen stannade till 1t) juni. (/) Påpekas förtjänar oekså. att då isiossningen invid Haparanda sker
vid så relativt Iågt vattenstånd som både i år och i fjol, blir den numera åtminstone ett par
dagar fördröjd av järnvägshron.

13.5. TLe TLe 14.5,: Tornionjoki laskenut jäitä (/) Eilen iltapäiwällä
wapautui Tornionjoki jäistä kaupungin kohdalla

rautatiesillan alapuolelle saakka. Weden wähyyden takia ei jäiden meno mitään wahinkoa
aiheuttanut, Wenekulku joen yli on täydessä käynnissä...

(5.5.) PS PS 5.5.: Wesi on joessa nyt parin päiwän aikana noussut
metrin werran. Tornion kaupungin ja aseman wälillä

täytyi hewosliikenne lopettaa eilen. Jalankulkua warten on muuan päiwä takaperin asetettu
joen ylitse lankkukäytäwä.

(6.5.) PS PS 6.5.: Torniojoen ylitse jatkui liikenne kaupungin ja
aseman wälillä eilen keskeytymättä, sillä eilistä wastaisen
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yön pakkassää lujitti huomattawasti jäätä ja weden nousu pysähtyi. Jos kylmiä säitä jatkuu
wielä toistaiseksi, ei tulwa nähtäwästi tulekaan niin rajuksi kuin alunperin luultiin.

(1L5.) PS PS 11.5.: Torniojoessa on jäätila edelleen sama kuin
muuan päiwä takaperinkin.

12.5. P8 PS 13.5.: Tornionjoki laskemaisillaan jäänsä. (/) Tornio
kaupungin ja aseman wäliä kuljetaan jo weneillä. (1) Eilen

päiwällä rupesiwat jäät Tornion kaupungin kohdalla liikkumaan seurauksella, että ylikulku
lankkujen warassa täytyi lopettaa. Kun jäät eiwät wielä Kuljunkorwan yläpuolelta ole
lähteneet, woidaan joen ylitse kulkea weneellä Kuljunkorwan alapuolelta. Ylempänä owat jäät
niinikään werrattain heikot, joten niiden purkautuminen ei liene kaukana. Tornionjoen
suupuolisin siwujoki Keropudas ei wielä ole jäitään laskenut, waikkakin ne owat koko
pituudeltaan liikkuneet.

(14.5.) PS PS 15.5.: Tornionjoki purkaa jäitään. (/) Tornionjoen
alajuoksulla owat jäät kaikkialla liikkuneet ja eilen murtui

Tanskinselkäkin Kiwirannalla. Kulku Tornion aseman ja kaupungin wälillä tapahtuu yhä
weneillä, waikkakin se eilen aika ajoin oli waaranalaista. Eilen laskettiin wesille myös
yksityisille lauttausta warten wuokrattu höyrylautta ‘Tornionjoki’.

(18.5.) P8 PS 18.5.: Alempana on joki jo aikaisemmin wapautunut
jääpeitteestään. Nyt owat Karunginjärwestäkin jäät
lähteneet järwen yläosasta, joka näin ollen on siis auki.
Alaosasta on järwi wielä kiinni.

11.5. SMHI Isen i Torneälv börjat röra sig

16.5. SMHI Isgång i Torneälv

1927 17 May

Tornio: the break-up l7th May.
Haparanda: the break-up l8th May.

18.5. HB HB 19.5,: Tomeälvens islossning invid Haparanda och
finska landet var i går morse ett odisputabeit faktum -

alltså ändå blott 2 dagar senare än i fjol. Ar 1925 inträffade samma evenemang redan den
7 maj... (/) Påpekas förtjänar också, att då islossningen invid Haparanda sker vid så relativt
lågt vattenstånd som de 3 senaste vårarna, blir den åtminstone ett par dagar fördröjd av
j ärnvägsbron.

(1.5.) PP PP 1.5.: Jäät heikkenevät (/) Hevonen putosi jäihin eilen
Tornion kohdalla (1)... Alatornion Pappilanniemestä
Tornioon...

(17.5.) PP PP 17.5.: Tornionjoki on vielä tähän asti ollut kaut
taaltaan ylikuljettavassa kunnossa virta- ja suvantopai

koissakin. Näinä päivinä on kuitenkin joki auennut Kuljun korvasta ja kaupungin kohdallakin
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ovat hyvin heikkoina, Muualla sitävastoin kuljetaan vielä hevosella jäitse. (II) Varokaa
heikkoja jäitä (1) Jäät kaupungin kohdalla jo heikkoja (1) Jäät kaupungin kohdalta ovat viime
päivinä nopeasti heikentyneet. Ylikulku muualta kuin porrasta pitkin on jo vaarallista. Niinpä
eilen putosi maanviljelijä Edv. Puoskarilta 4 50 litran maitoastiaa jokeen. Vahinko on 100 mk.

17,5, PP PP 18.5.: Tornionjoessa ovat jäät myös eilen heikenneei
tuntuvasti. Tornion aseman kohdalta avautui väylä eilen
kokonaan ja on ylikulku tapahtunut nyttemmin veneillä,

(19.5.) PP PP 19.5.: Tornionjoki on osittain alajuoksultaan vapautu
nut. Nyttemmin on joki puhdiswnut Ylipään suv-annosta

ja Isonnärän aita Tanskrn korvaan saakka. Lammassaaren alapuolelta on myös puhdistunut
Pappilannierneen saakka. Ylikulku kaupungin kohdalta aseman puolelle tapahtuu toistaiseksi
veneillä, kun lauttaa ei ole voitu vielä laskea vesille.

19.5. PP PP 2t).5.: Höyrylautta laskettu eilen vesille (1)... Koko
eilisen päivän on kaupungin kohdalla joki laskenut jäitä
Lammassaaren alapuolelta. Vesi on edelleenkin alhaalla.

(21.5.) PP PP 21.5.: Älajuoksulla ovat myös kaikki virtavimmat
kohdat puhdistuneet ja samoin liikkuivat eilen jo

Karunkijärvenkin jäät... Pappilanniemen kohdalta ovat jäät myöskin siirtyneet ja on osa niistä
tarttunut TornionHaaparannan sillan korvaan. Samoin on sula Kristinebergin korvassa.

(24.5.) PP PP 24.5.: Älajuoksut ovat nyttemmin viime sunnuntain
seudussa puhdistuneet kokonaan. Tornionjoki on vapaana
jo käytän edustalle saakka,

(16,5.) PS PS 17.5.: Jäät Tornionjoessa ovat jo käyneet niin
hauraiksi, että jalkaisin ylikulku aseman ja kaupungin

wälillä lopetettanee tänään. Eilispäivänä wajosi wojakkaialaisen E. Puoskarin maitoreestä neljä
maitopänikkiiä kalojen särpimeksi, mutta sen wakawampia putoamisia ei liene sattunut.

17.5. P8 PS 18.5.: Tornionjoen kaupunginwäylä aukesi eilen. (/)
Jäät Tornionjoessa owat wielä miltei liikkumatta. Eilen

kulettiin joen yli Tornion kohdalta wielä, mutta jo klo 10 tienoissa käwi jää niin huonoksi,
että silta täytyi pyrkaa. Yhteyttä kaupungin kanssa pidettiin sen jälkeen Lammassaaren
kohdalta weneillä. Puolenpäiwän tienoissa repesi jäillautta pienempiin osiin ja kulkeutui
Pappilan niemeä wastaan. Päiwäjunalle woitiin jo kulettaa ihmisiä suoraan weneillä.
Lammassaaren yläpuolelta on jää wielä eheä ja woi kestää useita päiwiä, ennenkuin se lähtee
liikkeelle Kaikkialla owat jäät hywin hauraita. joten ne iähtewät kohta kun wesi nousee...

(19.5.) PS P5 19.5.: Tornionjoessa on harwinaisen wähän wettä tänä
kewäänä... Tulwaa ei uskota tulewan laisinkaan jäiden

lähdön yhteydessä, kun jäät menewät wähissä erin. (7) Älempana Tornionjoessa owat jäät
pienemmissä erissä liikkuneet. Kiwirannan kohdalta on joki jäistä wapaa Sumisaarta myöten.
Tornion kaupungin ja aseman wäliliä kuletaan edelleen weneillä.

(19.5.) PS PS 20.5. Eilen laskettiin Tornion aseman rannasta wesille
höyrylautta wälittämään liikennettä kaupungin ja aseman

wälillä.,. Jäät kulkuwat niin pienissä erissä, etteiwät ne tee sanottawampaa haittaa ylikululle.
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(21.5.) P5 PS 21.5.: Tornionjoen suupuoli on kokonaan wapautunut
jaistä...

192$ 7 May

Tornio: the break-up began with a small displacement 4th May, continued during the
following days, finished fth May, if not earlier.
Haparanda: the bi-eak-up 7th May.
Conclusion: In spite of several documents, the date is uncertain. Anything between 4th and
7th May is plausible. The earlier dates are, however, more plausible than the selected date.
The date reported by SMHI is not accepted.

7.5, HB HB 8.5.: Islossningen vid Haparanda, det säkraste och
notabiaste vårtecknet här i orten, blev i går morse fuil
verklighet -alltså minst 11 dagar tidigare än föreg. år...

(27.4.) PP PP 27.4.: Jokien jäät ovat vielä Pohjois-Suomessa
kestäviä ja käytetäänkin niitä nyt yleisesti kelien
maanteillä mentyä pilalle yleisinä kulkuteinä...

(29.4.) PP PP 29.4.: Tornionjoki on vielä verrattain vahvassa jäässä,
ainoastaan virtavimmissa paikoissa ovat jäät alkaneet
heikentyä.

(1.5.) PP PP 1.5.: Sunnuntain seudussa vallinneet lämpimät ja
aurinkoiset säät ovat Peräpohjolassakin pehmittäneet jäät

siinä määrin, että kulku jäitse on käynyt vaaralliseksi. Niinpä putosi eilen Tornion kaupungin
ja Alatornion Pappilanniemen välillä jäihin muuan hevonen, joka saatiin kuitenkin ylös...

(3.5.) PP PP 4.5.: Tornionjoessa aukesi eilispäivänä jälleen
muutamia nivapaikkoja veden yhä noustessa, mutta

suvannoissa pysyivät jäät yhä paikoillaan, vaikkakin ylikulku alkoi jo useimmilla kohdin
käydä huononpuoleiseksi. Tornion kaupungin ja aseman väliäkin kuljettiin vielä koko päivän,
ja vain Lammassaaren kohdalla oli väylä avoin. Jonkun verran liikkuivat jäät sen alapuolella
km. (/) Kukkolankosken alapuolella liikkuivat “ät eilen kilometrin verran...

(4.5.) PP PP 5.5.: Tornionjoessa liikkuivat jäät eilen pitkin koko
jokivartta monin paikoin. Tornion kaupungin ja aseman

väli on kuitenkin umpijäässä, vaikka jääpeite onkin jo hyvin heikko ja kulku sen mukaisesti
vaikeaa. Eilisen päivänkin aikana saatiin siirrellä ja parannella lankkutietä, jota myöten
ylikulku Tornion kaupungin ja aseman välillä on järjestetty. Rannoilla on vettä vahvasti ja
keskellä väylääkin suuria reikiä. Joen suupuolella eivät jäät ole vielä pahastikaan liikuskelleet.
Tornion kaupungin yläpuolella Lammassaaren ja Pikisaaren luona on joki jo puhdistunut. (1)
Ylivojakkalassa lähtivät jäät eilen Ruotsin puoleiselta rannalta Teppolansaaren länsipuoleista
väylää ja kulkeutuivat Isonnärän alapuolelle. Vesi on kohonnut myös huomattavasti. Pitkin
iltaa ja viime yönkin kuluessa olivat jäät hiljaisessa liikkeessä pitkin koko jokivartta. (1)... (1)...
(1) Eilen illalla heikkenivät jäät siinä määrässä Tornion kaupungin ja aseman välillä, että jäitse
kulku täytyi lopettaa ja joen yli johtanut lankkutie purettiin. Joen ylikulku jatkui tämän
jälkeen veneillä Lammassaaren alapuolelta.
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(65) PP PP 8,5,: Tornionjoki laski jäitään runsaasti varsinkin
sunnuntain aikana,,, Kuitenkin on sekä Tornion, että

Muonionjoissa vielä melkein umpijäässä olevia kohtia, Tänään ryhtynee höyrylautta
välittämään liikennettä aseman ja kaupungin välillä.

(95) PP PP 9,5,: [11Allu:] Se on kuin rajapyykki torniolaisten
elämässä, Ainakin sellaisena me olemme tottuneet sitä

pitämään. Kesän voi katsoa vasta sitten oikeastaan alkaneeksi, kun “wenet pitäwäinen”
höyrylautta on saatu vesille, (1) Heikkoihin jäihin putoamisen ja hukkumisen vaara
sivuutettiin Torniossakin eilen, Sivuutettiin onnellisesti ja kesäkauden julisti alkaneeksi
höyrylautan kellon läppäys. Niin mennä reuhotti virran yli kuin on mennyt monen monina
aikaisempinakin kesinä, Virtahan ei tänä keväänä ole niin väkevä, että kovin paljon pystyisi
lauttaa väylää alas nakkaamaan, vaikka hiukkasen kyllä huipautti. Karsinaansa se mennä
touhotti kuitenkin yhtä itsetietoisena kuin aikaisempinakin kesinä,,,

(35.) P5 P5 3,5,: Torniojoessa ovat myöskin virtapaikat viime
päivinä alkaneet luoda jääpeitettään.

(4,5,) P5 PS 4,5,: Tornio ja Kemijoessa ovat jäät huomattavasti
viime vuorokauden aikana heikentyneet.

4,5, P5 P5 5,5.: Eilen liikkuivat jäät Tornion kaupungin ja
aseman välillä siinä määrin, että yhteys jäitse katkesi,

Kuljun korvan kohdalla kaupungin yläpuolella virta kumminkin jäästä vapautui, veneet saatiin
vesille ja näin kaupungin ja aseman välinen yhteys palautetuksi, Muuallakin Tornionjoella jäät
tekevät lähtöä, Kosket pauhaavat vapaina ja putaat ja purot puhdistuvat jäistä. ]arungin
järvellä Tornienjoen laajalla selkämällä olivat jäät e.i].en l.ii.kkeeiiä.

(8.5.) P5 PS 8,5,: Tornionjoki on nyt vapautunut jäistä pitkin
pituuttaan aina Pelloon saakka,,,

(1,5,) Kku Kku 1,5,: Jäidenlähtö joista jatkuu edelleen, (/) ,., (/)
Pohjoisemmissakin joissa alkavat jäät huomattavasti

heikota, Tornionjoen suupuolessa ovat jäät jo aika heikkoja. Eilen putosi jäihin kaupungin ja
aseman välillä hevonen, mutta saatiin se ylös.

(5.5,) Kku Kku 5.5.: Jäät lähtevät jo PeräPohjolan ja Lapinkin
vesistä, (1) ... (1) Tornionjoessa ovat jäät kaupungin

kohdalla perin heikot, niin että joen ylikulku on jo uskallettua. Kuitenkin ovat jäät vielä
pysytelleet paikoillaan. Vähän ylempänä n.s, Kuljunkorvassa on joessa sulapaikka, jossa
kuljetaan veneillä,.,

5.5, Kku Kku 6.5,: Jäidenlähtö pohjoisista joista, (1) Edistyy ripe
ällä vauhdilla, (1) .,. (1) Jäidenlähtöön Tornionjoessa ei
enää liene pitkä aika, Jäät ovat liikehtineet siellä täällä
ja kaupungin kohdalla vapautui joki eilen,.,

(8.5,) Kku Kku 8.5,: Jäidenlähtö pohjoisista joista. (1) Monet joet jo
puhtaina. (1) .,. (1) Tornionjoessa jatkuu jäiden tulo

edelleen. Danskin selkä on ollut viime päiviin saakka jäässä, mutta heikkonivat jäät siinä
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lopulta niin, että lähtivät sunnuntaina liikkeelle. Jäitä soljui joen täydeltä ja kesti niiden
purkautumista 6 tuntia, Ylempänäkään joessa ei jäitä enää liene. (/)

(8.5.) Ltto Ltto 8.5.: Jäänlähtö Peräpohjolan joista... (1) ... Tornion-
joki on myös alaosastaan auennut.

(4.5.) Kva Xva 4.5.: Jäät liikkeellä myös pohjoisissa joissa. (/) ... (1)
Tornionjoessa alkavat jäät niinikään liikkua- Virta- ja

koskipaikat ovat osittain vapaana, mutta suvannot ovat vielä lujassa jäässä. Vesi joessa ei ole
sanottavasti noussut.

(5.5.) Kva Kva 5.5.: Tulva pohjoisissa joissa. (1) ... (1) Torniossa
katkesi eilen iltapäiwällä liikenne kaupungin ja aseman

wälillä tulwan wuoksi. Kuljunkorwa Tornionjoessa kaupungin luona loi eilen jäänsä joten
eilisestä lähtien sanotusta kohtaa on päästy yli weneellä. Danskin selkä, joka on n. 2 km.
Tornion kaupungista ylöspäin, oli wielä eilen jäässä.

5.5. Kva Kva 6.5.: Jäät pohjoisissa joissa kaikkialla liikkeellä. (1)
(/) Tornionjoki on myöskin jo alkanut luoda

jääpeitettään. Tornion kaupungin ja aseman wälillä kuljetaan weneellä, jäät owat painuneet
yhdysradan siltaan asti. Danskin selkä on wielä jäässä mutta on siihenkin ilmestynyt suuria
repeämiä. Ylempänä on jäitä enää wain joissakin suuremmissa suwannoissa. Joen täydellistä
wapautumista odotetaan joka hetki.

(8.5.) Kva Kva 8.5,: Merenjäät heikkoja Oulun edustalla. (1)
Tornion- ja Kemijoet alkavat olla jäistä vapaat. (1) ... (/)

Tornionjoki alkaa olla melkein kaikkialla muualla wapaa paitsi Karunkijärwen kohdalta, jossa
eilen illalla ilmoitettiin wielä olewan kiintojään. Tämänkin uskottiin pian murtuwan ylhäältä
tulewien jäiden painosta ja silloin on joki kokonaan puhdas. (/) Tornion aseman ja kaupungin
wälillä liikennettä wälittäwä höyrylautta on laskettu wesille ja uskottiin sen jo eilen illalla
woiwan aloittaa toimintansa.

9.5. SMHI Vattensamiingar på isen börja

15.5. SMHI Isgången börjad f.m.

1929 17 May

Tornio: Some small displacements at the town l4th May, the break-up l5th May.
Haparanda: the break-up began l5th May and “was reality” l7th May.
Conclusion: At Haparanda, the progress of ice was prevented by local jamming. l5th May
would he a more correct choice.

(25.4.) HB HB 25.4.: Harvinaisen kuivaa Tornionjoessa. (1) Sen
mukaan mitä vanhat henkilöt, jotka monina vuosina ovat

tutkineet vedentilaolosuhteita Tornionjoessa, nyt kertovat on useita kymmeniä vuosia siitä kun
mainitussa joessa on ollut niin alhainen vedentila kuin nyt. Näyttää myös kummalliselta, kun
jää on rannoilla melkein tavallisella korkeudella, mutta alenee vahvasti joelle päin. Monin
paikoin, missä kivet tavallisesti ovat olleet näkymättömiä, osoittavat suuret kohopaikat jäällä,
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että näiden alla on kiviä. Aivan luonnollisesti on suuri vedenpula sellaisille, joilla on sahoja
y. m., joiden käyttöön tarvitaan vesivoimaa...

15.5. HB HB 16.5.: Jäät Tornionjoessa Haaparannan ja Suomen
mantereen välillä siirtyivät jonkun verran eilen päivällä,

mutta sekä vielä riittärnättämän korkea vedentila että rautatiesilta onnistunevat vielä parin
päivän ajan estämään jäidenlähdön täältä.

17.5. HB HB 18.5.: Jäidenlähtö Tornionjoessa Haaparannan ja
Suomen mantereen välillä on tositapahtuma klo $ ajoissa

eilen aamulla lähtien siis 10 päivää myöhemmin kuin viime vuonna, mutta sitä vastoin
päivää aikaisemmin kuin v. 1927. (1) Jäideniähtö tapahtui vuonna 1926 toukok. 16 p:nä, 1925
9 p:nä, 1924 14 p:nä, 1923 20 p:nä ja 1922 7 p:nä toukok., kun taas “rekordivuonna 1921
tapahtui jäidenlähtö huhtik. 27 p:nä (1894 huhtik, 30 p:nä). Päinvastainen tuntemamme
ennätys oli nälkävuonna 1867, jolloin jäät pysyivät kesäk. 10 päivään asti.

(11.5.) PP PP 11.5.: Pohjois-Suomen joissa, varsinkin pienemmissä
alkavat jäät jo liikkua, Niinpä laski eilen Kaakamanjoki

suurimman osan jiiistään... (/) Tornion- ja Kemijoessa ovat jäät vielä melko vahvoja ja ovat
aivan näihin aikoihin asti kestäneet liikkua hevosilla ja autoillakin. Virtavimmilla paikoilla
ovat kuitenkin jäät jo niin paljon heikentyneel, että kulku niissä on käynyt vaarail iseksi.
Veden nousua on mös jo havaittavissa ja m.m. Kaakamanjoessa oli vesi nyt korkeammalla
kuin viime keväänä, Lunta varsinkin jokilatvoilla on vielä runsaasti metsissä, joten on
luultavaa, että ilmojen pysyessä niinkin lämpiminä kuin mitä ne nyt ovat, jäidentähtö tapahtuu
ripeästi. Tornionocssa tapahtuu jiiidcn kihtö tavallisesti viikkoa myöhemmin kuin Kaakaman
0CSS:I.

(l(L5.) PP PP 12.5.: Jäät jo pettävät. Toissapäivänä putosi
1 oinicnioen nl’ui hteisl su n kohd ala erik kL5 (We9
mutta onnistuttiin se pstamaan...

(14.5.) PP PP 15.5.: Tornionjoen jäät levottomina jo eilen. (/)
Tomionjoen jäät olivat eilen jo monessa kohdassa

liikkeessä. Kaikissa koskipaikoissa on muodostunut sulia kohtia ja vesi nousee nopeasti.
Kaikki merkit viittaavat siihen, että on odotettavissa hyvin voimakas jäitten lähtö, joka
varmaankin tulee tekemään vahinkoja ja uhkaamaan talojakin. (/) Tornion kaupungin kohdalla
liikahtelivat jäät myöskin jo eilen. Toistaiseksi voidaan vain jalkaisin kulkea joen yli, mutta
voi kulku katketa kokonaan tänään.

15.5. PP PP 16.5.: Samoin alempana Tornionjokivarressa jäät
liikehtivät eilen. Niinpä puhdistui osa joesta Kivirannan

kohdalla. Samoin Tornion kaupungin kohdalla liikkuivat jäät eilen useita satoja metrejä. (f)
Kaupungin kohdalla aukesi väylä kokonaan eilen illalla Tornionjoessa. Jäät pysähtyivät
pappilanniemen kohdalle.

(16.5.) PP PP 17.5. Alempana Tornionjokivarressa ovat jäät samoin
eilisen päivän kuluessa liikehtineet ja on jäiden lähtö

sujunut tähän mennessä rauhallisesti. Tornion kaupungin kohdalla ja siitä ylöspäin on joki nyt
puhtaana. Jäitä edelleen tulee silti alas. Edelleen on jiiitä pappilanniemen kohdalla ja sen
ala p uol ella,
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(17.5.) PP PP 18.5.: Tulvat jatkuvat yhäkin kaikissa Peräpohjolan
joissa väkivaltaisina. (1) Tornionjoen vesi alkoi eilen

nousta uhkaavasti Tornion kohdalla. (1) ... (1) Tornionjoessa olivat jäät liikkeellä pitkin
jokivartta koko eilisen päivän. Jäät ovat nyt olleet liikkeellä aina Kolarista Tornionjokisuuhun
saakka. (7) ... (1) Tornionjoen alajuoksulla nousi vesi eilisen päivän kuluessa. Saarenpään
kohdalle muodostui aamupäivällä pato ja suunniteltiin jo sen rikkomista räjähdvsaineilla. Pato
kuitenkin löysäs ja jäät pääsivät virtaamaan kaupungin puoleista väylää. Kivirannan puoleinen
väylä sitävastoin tukkeutui kokonaan ja jäät ahtautuivat Lammassaaren ja mantereen väliin
hyvin tiukkaan. (1) Eilen muodostui niinikään Hellälään pato, joka nosti vettä koko eilisen
päivän ja varsinkin iltapäivällä Tornion kaupungin kohdalla oli väylä täynnä kulkevia jäitä ja
liikkuminen kaupungin ja aseman välillä oli hankalaa, Illalla asetettiin höyrylauttakin
välittämään liikennettä, mutta oli senkin liikkuminen jäiden vuoksi vielä hankalaa. (/) Samoin
ylempänä aina Karunkia myöten oli vesi eilen nousussa ja aiheutti pienempiä vahinkoja.
Niinpä veivät jäät mukanaan Saarenpäässä lauttausyhdistyksen lauttausiaitteita ja tukkeja. (/)
Kukkolan kosken tienoilla ja muualla Karungissa eivät jäät sitävastoin ole tehneet
minkäänlaisia vahinkoja. Karunkijärvessä alkoivat jäät liikehtiä jo eilen iltapäivällä. (/) Jos
Hellälään kasautunut jääpato ei löysää. vaan jäitä kasautuu siihen yhä enemmän, voi tilanne
kylläkin muuttua uhkaavaksi Tornionjoen alajuoksuila.

(18.5,) PP PP 19.5.: Tornionjoessa irtausi jäitä eilen jo osittain
yläjuoksullakin. mutta tapahtui jä iden lähtö rauhallisesti.

sillä vesi ei ollut kovinkaan korkealla. Äikaisemmin rantatärmille anutuneet jäät ovat vielä
siellä ja ellei vesi nouse jäävät ne sinne sulamiseen asti. (7) Karunkijärvestä lähtivät jäät
nunikaan uhJ1lNLst1 lI i p topakko)d u ni PUOILI1d ‘ ui n t ) T IsJ1h ina jd ihsen
vastaisena vönii aikoi vesi Tornion kaupungin kohdalla nousta jatkuen nousua aina klo neljän

tienoille eilen aamuna. Hellälään oli syntynyt valtaisa pato ja esti tämä jäiden ja veden
virtaamasta alemmaksi. Äaniulla Hellälässä kuitenkin pato löysäsi ja vesi pääsi laskeutumaan
Tornion kohdalla. Vesi alkoikin silloin olla jo melkein kadun tasalla ja jos olisi vielä hetkisen
noussut, olisi se peittänyt kadun allensa ja tunkeutunut myös taloihin. (7) Höyrylautta välitti
liikettä eilisen päivän Tornion kaupungin kohdalla, vaikkakaan sen kulkuvuorot eivät olleet
vielä säännölliset. (/) Edelleen on Tornionjoen suupuoli ahatutunut jäitä täyteen ollen
kuitenkin Ruotsin puoleisella rannalla väylä, jota myöten vesi pääsee esteettä virtaamaan
mereen ja vedennousu ei toistaiseksi ole pelättävissä.

(19.5.) PP PP 19.5. tLautturi:]
Oi kuule. mist on kumu tää

Ja ryske rantojen 7
Jäävuore[ vyöryy, myilertää
Ja növrtyy merehen...

13.5. PS PS 14.5.: Torniojoen jäitten lähtö. (7) Torniojoessa on
vesi viime päivinä huomattavasti noussut ...Alempana

joen suupuolessa katkesi jää Kristiinankarin korvasta eilen. joten joki koko leveydeltään on
suustaan avoinna noin 200 m matkalta.

(15.5.) P5 PS 15.5.:... esimerkiksi Tornion kaupungin kohdalta
kuljetaan vielä jäitse yli.

15.5. P5 PS 16.5.: Tornion kaupungin ja aseman välillä lähtivät
jäät liikkeelle eilen, niin että Lammassaaren ja
Parasniemen väli puhdistui jäistä kokonaan.
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(17.5.) PS P5 17.5.: Eilen patoutuivat jäät Tornionjoessa yhdysradan
sillan tienoille. Aseman kohta oli vapaa jäistä ja

kuljetettiin yli veneeliä. Tanskinselässä on vielä kiintojää. Jos sen niskaan patoutuu ylempää
jokivarresta näin aikaisin runsaasti jäitä, voi Simojoen tilanne uusiutua joko Tanskinselässä
tai yhdysradan sillan kohdalla.

17.5. PS PS 18.5.: Torniosta ilmoitettiin, että Kivirannan ja
Tanskin suvannot purkivat klo 23 välillä jälinsä ja painui

ikl jokisuufle Kristiinekarin alle. Uhkaava patoutuma muodostui tällöin kaupunain kohdalla
olevaan väylään, johon painui Kivirannasta suuri, koko väylän täyttävä jäiilautta, Tällöin
pelättiin, että myöskin .kaupung.inpuoieinen väylä tukkeentuu, jolloin vaara olisi oil.ut ilmeinen.
Onneksi murtui kuitenkin pato. Liikenne kaupungin ja aseman välillä keskeytyi 3 tunniksi.

Kku Kku 15.5: (1) Tornionjoessa olivat jäät eilen jonkin
verran liikkuneet ja sulapaikkoja syntynyt sinne tänne.
Muuten luullaan joessa tänä keväänä muodostuvan hyvin
väkivaltaisen jäänlähdön.

11).. Kku Kku 16.5.:... (1) Tornionjoki luo parhaillaan jääpeitettään
Pellosta saakka...

Kku 17.5.: ... (1) Tornionjoen jäänlähtö on särkenyt tuttm
välineitä a vienyt muassaan eräitä tuhansia tukkeja...

Kku Kku 18.5: (/) 4ornionjoki lasLe edelleen jäitään ja
lienevät jäät lähteneet liikkeelle jo Kolaiia mvöwn...

1 aimo Iii 0 ydtIJ 0 snnoiI 100 01’ \ IILI0W’fl cIS0 tu fi ‘\ aikta malm
sen kul.ku on vielä ollut huono.

(195. Kku 19,5.:
.. t) Tornionjoesa lienee tulvatilanne

nyttemmin sivuutettu. Vesi on joessa alkanut laskea.
Eilen lähtivät myöskin Karungin järvestä jäät aikaansaa
mutta tilanteeseen kuitenkaan mitään muutosta.

(14.5,) Kva 14.5.: ... (/) Tornionjoessa ei myöskään wielä ole
huomattu suurempaa jäiden hikehtimistä.

(15.5.) Kva Kva 15.5.: ... Tornionjoessa on m öskin wesi alkanut
nousta, mutta jäät suwannoisssa owat edelleen kiinteät.

ä 5) Kvä Kvo 16 S ( To;monjoessa alkoiwat ‘tai jo tien
hiukan hikehtiä. Lammassaaren alapuolelta Tornion

kohdalla puhdistui se kokonaan, joten joen yli päästään nt weneellä. Muuta keinoa ei olekaan
o. uun o on a a n i1e iiL ikkus a t t 1aa n 1ikIfl I oIc Lfl ilo

(/) Alempana owat jäät muuten wielä paikoillaan ja luonnollisesti myös vie.mpänä. Wesi nousi
warsinkin eiiispäiwän .kuiuessa runsaasti. (/)

(17.5.) Kva Kva 17.5: t1) Tornion joessa ei tilanne eiiispäiwän
kuluessa muuttunut sanottawastikaan. Tornion kaupunain

kohdalla aukeni joki ehkä jonkun verran lisää ja wesikin kohosi muutaman sentin, muita
muuten ei mitään ole tapahtunut.
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(18,5,) Kva Kva 185,: Tornionjoessa syntyi eilen uhkaava tulva, (/)
Iltaan mennessä pahin vaara kuitenkin ohi, (/) ,,. (1)

Tornionjoessa lähtiwät jäät eilen Karunginjärweä myöten aika waltawalla woimalla, Tilanne
olikin jo uhkaawa puolenpäiwän tienoissa, kun jäät patoutuiwat Tornion kaupungin kohdalla
olewaan Kuljunkorwaan. Wesi nousi aika korkealle, niin että kaupungin laiturit joutuiwat
tulwan alle. Jonkun ylempänä olewan padon murtuessa särki kaswanut weden paine tämän
Kuljunkorwan tukkeuman, joten jäät pääsiwät wapaasti solumaan merta kohti, Karunginjärwen
jäät eiwät kuitenkaan wielä eiliseen mennessä olleet lähteneet. (/)

(17,5,) Ltto Ltto 17,5.: ,., (/) Kemi- ja Torniojoetkin jo laskevat
jäitään. (/) (1) Tornionjoen jäät alkavat myöskin olla
liikkeellä, Isompia tulvia ei tähän mennessä ole sattunut,,,

(18,5,) Ltto Ltto 18,5.: .,, (/) Tornionjokikin on wähitellen ruwennut
aukeilemaan, mutta yleisemmin eivät jäät ole vielä lähtöä
tehneet, Vesi ei ole vielä kohonnut kuin vähäisen,

1930 5 May

Tornio: the break-up began 4th May and continued Sth May,
Haparanda: the break-up “was reality” 5th May.
Conclusion: Plasuible dates are 4th and Sth May. The former would probably have been a
better choice,

5,5. HE HE 6,5,: Jäidenlähtö Tornionjoessa Haaparannan ja
Tornion välillä on tositapahtuma eilen aamupäivällä - siis

kokonaista 12 päivää aikaisemmin kuin viime vuonna,,. (/) Eilen iltapäivällä rnurskasivat
jäälautat paikoitellen vanhan “Handolinin” perusteita siinä määrin, että silta alkoi keinua
jonkin verran, mutta ei sitä kuitenkaan katsottu hengenvaaralliseksi jatkuvalle kävelyliiken
teelle kaupunkien välillä.

(26.4,) PP PP 27,4.: Jäät liikahtelivat jo eilen Tornion n,s.
Lasimestarinkorvassa. (/) .. (1) Myöskin pohjoisimmissa

joissa ovat jäät heikontuneet suuresti. Tornion kohdallakin n,s. Lasirnestarinkorvassa jäät jo
eilen iltapäivällä hiukan liikahtelivat, joten ne voivat ennustusten mukaan lähteä kaupungin
edustalta tämän viikon alussa, (1) ,.. (1) Toissapäivänä Hellälänniemen tuolla puolen muuan
hevonen rekineen putosi jäihin, mutta saatiin se kuitenkin pian ylös. Reki sensijaan vajosi
syvyyteen. Eilen aamulla sattui samanlainen tapaus Paraisniemen pappilan edustalla, jolloin
sekä hevonen että reki onnistuttiin vetämään ylös vedestä.

(30.4.) PP PP 30,4,: , , ,Samoin myöskin Tornion kaupungin kohdalla
jäät kantavat vielä jalkamiehen ja ainakin vielä eilen

ajettiin hevosella aseman puolelle. Todennäköisesti on kuitenkin enää vain hetken kysymys,
milloin Tornionjoen alajuoksu puhdistuu kokonaan jäistä.

(3.5,) PP PP 3,5,: Tornion kaupungin kohdalla kestävät jäät enää
jalkamiehen kulkea ja on kulku täytynyt varmistaa jäälle

asetetuilla lankuilla, Raskaamman tavaran kuljetus kohtaa jälleen vaikeuksia ja niinpä
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toissapäivänäkin muuan moottori, joka tuotiin Tornioon Etelä-Suomesta, oli tuotava
Haaparannan kautta, Matkustajat pääsevät vielä suoraan joen poikki asernalta kaupunkiin.

(3.5.) PP PP 4.5.: Tornion kaupungin kohdalla liikkuivat
Tornionjoen jäät eilen iltapäivällä sähkölaitoksen rannan

ja rautatiesilian välillä, mutta koko eilisen päivän ja illan jatkui henkilöliikenne kaupungin ja
aseman välillä jäälle asetettuja lankkuja pitkin. Vesi nousi kyllä tälläkin kohdalla huomatta
vasti aina toissaillasta alkaen, joten jäällä liikkuminen oli mahdotonta.

4,5. PP PP 6.5.: Viimeisen kahden päivän kuluessa ei jäätilanne
Peräpohjolan joissa ole suurestikaan muuttunut

lukuunottamatta Tornionjokea, joka viime sunnuntaina alkoi luoda jäitään pitkin alajuoksuaan.
(/) Tornionjoessa kuljettiinjoen poikki kaupungin kohdalla jäitse sunnuntaina vielä klo kahden
tienoissa päivällä, mutta puoli kolme alkoivat jäät liikkua ja puhdistui joki muutaman
kymmenen minuutin kuluttua Lammassaaren pohjoispäätä myöten. Iltapäivällä jatkui jäitten
lähtö edelleen sekä koko eilisen päivän aikana puhdistuen joki aina Kukkolankosken alaosaa
myöten. Vesi on koko ajan pysynyt matalalla, mutta illalla se aikoi nousta sillä jäät
patoutuivat rautatiesilian alapuolelle. (1) Röytän ja Kuusiluodon edustalla on merellä vielä
vankka jää, joka kestää ihmisen kulkea, mutta ei enää hevosta. Röyttään ei eilen vielä näkynyt
sulan perää...

(7.5.) PP PP 7.5.: Liikenne Tornion ja aseman välillä tapahtuu nyt
veneillä, kunnes lautta saadaan liikenteeseen, Henkilölii

kenne on voinut jatkua esteettä koko jäittenlähtöajan, mutta tavaroita ei voida kuljettaa, ollen
tästä seikasta luonnollisesti hankaluuksia... Suomen-Ruotsin yhdysrataa ei ole tänä keväänä
tarvinnut kävniiii siinä määrin kuin muina vuosina.

(8.5.) PP PP 8.5.: Tornionjoki on nyt puhtaana aina [lellälän
niemestä Kukkolankosken yläpuolelle, mutta siitä

ylöspäin on jok.i vielä k.iinnk,. (/) Tornionjoe.n edustalla merellä on vielä kii.nteä jää paitsi
Pookikarin ja Inakarin välillä, mihin on auennut leveä railo. (/) Tornion höyrylautta liikennöi.
(/) Tornion kaupungin ja aseman välillä liikennettä vähttävä hövrvlautta alkoi eilen
iltapäivällä säännöllisesti välittää liikennettä. Lautta katsastettiin...

(3.5.) PS 3.5.: Tornion kaupungin yläpuolella on myöskin
havaittu jäitten liikehtivän, mutta kuljettiin aseman
kohdalta vielä eilen jalkaisin joen yli.

(6.5.) PS PS 6.5.: Sunnuntain seudussa lähtivät Tornionjoen
alajuoksun jäät liikkeelle Kukkolan kosken niskan

myöten, Suurempia vaurioita aikaansaamatta menivät jäät aina yhdyssillan meren puolelle
saakka.,, Karunginjärvi on vielä jäässä. (1) Höyrylautta laskettiin eilen vesille Torniossa.

(24.4.) Kku Kku 24,4,: Jokien jäät alkavat nyt olla huonoja. (/ ... (/)
Kemi- ja Tornionjoissa ei vielä ole havaittavissa

erikoisempia jääniähtöön viittaavia merkkejä. Jäät eivät tällä kertaa aikaisempiin vuosiin
verraten ole vahvoja, mutta jäidenlähtöä hidastuttaa matala vesi...

(4.5.) Kku Kku 4.5.: Pohjoiset joet vapautuvat. (1) ... (1) Tornion
joessa ovat jäät niinikään alkaneet liikkua, Kivirannan

kohdalta jonkun matkaa ylöspäin on joki nyttemmin jäistä vapaa läjäytyen jäät Kivirannan
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yläpuolelle. Tornion kaupungin kohdalla on vielä siksi luja jää, että jalkamiehet kulkivat eilen
siitä ylitse.

(6.5.) Kku Kku 6.5.: Pohjoiset joet vapautuvat jäistä. (/) ... (/)
Tornionjoen lautta vesillä. (/) ... (/) Tomionjoessa alkoivat

jäät liikehtiä huomattavammin sunnuntaina jatkuen liikehtimistä vielä eilen. Tällöin murtui
Kivirannan yläpuolella oleva jääpato ja jäät työntyivät alemmas aiheuttamatta mitään
vahinkoa, mikä on laskettava vähäisen veden ansioksi. Eilen iltapäivällä osoitti vesi kuitenkin
melkoista nousua. Tornionjoki on nyttemmin vapaa jäistä aina yhdysradan siltain alapuolelle.
Eilen iltapäivällä ryhdyttiin laskemaan vesille aseman ja Tornion kaupungin välistä ylikulkua
haijoittavaa höyrylauttaa ja saataneenkin se jo tänään liikennöimiskuntoon.

1931 5 May

Tornio and Haparanda: the break-up Sth May.

(5 .5. HB HB 5.5.: Kova jääniähtö sekä Tornionjoessa että Pohjois-
Suomessa. (/) ... (/) Mitä Tornionjokeen tulee, merkittiin

täällä Haaparannalta eilen klo 5 ajoissa j. pp., jolloin kaupungin laivalaiturit jo olivat
kokonaan veden alla, runsaasti 1 1/2 metriä korkeampi vedentila kuin tavailisissa oloissa,
joten jäänlähtö ei nyttemmin liene kaukana varsinkin kun Tornionsaaren pohjoispuolella oli
pitkä kappale avovettä jo eilen.,.

5.5. HB HB 7.5.: Jäänlähtö Tornion joessa kaaparannan ja
Suomen mantereen välillä alkoi toissa päivänä e.p. heti

klo 10 jälkeen, niin että me ehdimme kertoa tapahtumasta jo suurimmassa osassa tiistain
painosta. Kovan vedenpainon vaikutuksesta pakottui verrattain kova jää siirtymään hyvän
matkaa alaspäin ja ehti myös tehdä pikkuvahinkoja rannoilla. Niinpä katkesi täällä 2
sähkövirtapylvästä sillä seuraukseila, että m,m. meidän painokoneemme täytyi kesken
painamista seisoa noin 20 minuuttia...

(6.5.) HB HB 7.5.: ...Tämän ensimmäisen voimannäytteen jälkeen
tuli kutakuinkin hiljaista keskiviikkoaamuun asti, jolloin

joen puhdistuminen jäistä täydellä teholla jatkui. Tämän vuoden jäänlähdön päivämäärä on
siis täällä ilmoitettava aivan samalta päivältä kuin viime vuoden, nimittäin toukokuun 5 p. -

siis kokonaista 12 päivää aikaisemmin kuin vuonna 1929... [also mentioned: 1921-1928,
1894, 1867] (1) Kovasta jäänlähdöstä Vojakkalassa... t/) ... (/) Haaparanta on osittain tulvan
vallassa (/) eilen illasta lähtien ja muistuttaa sen kautta eräissä laitaosissa suorastaan kuuluisaa
Venetsiaa - tämä johtunee siitä, että jäät ovat ruuhkaantuneet alhaalla ahtaassa Korva
väylässä. Jo Kaupunginpuiston kohdalla nousee vesi aina puutarhaan ja koko tenniskenttä on
tulvan alla. Pahemmin on kuitenkin kauempana alhaalla pitkin kaupungin rantaa, koska m.m.
sekä panimorakennus, että panimonomistaja Linderin vanha talo ovat veden vallassa ja
kaikkeinpahin on tilanne Tervahovissa, missä useimmat talot ovat aivan yksinkertaisesti tulleet
veden kautta eroitetuiksi yhteydestä varsinaiseen kaupunkiin, mistä m. m. on ollut
seurauksena, että useat koululapset ovat tänään jääneet pois koulusta, kun taas vanhemmat
henkilöt ovat kantaneet seljässä toisia tielle. Pukeman talossa täytyy käyttää soutuvenettä
navettaan pääsemiseksi. (/) Sundholma näyttää olevan täydellisesti eristetty ei vain veden ja
jääruuhkien kautta. vaan myöskin puhelinyhteydestä ulkomaailman kanssa, koska me tänään
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ennen painoonmenoa useita kertoja olemme turhaan yrittäneet saada puhelimessa vastausta
sieltä.

(30.4.) PP PP 30.4.: Peräpohjolan jokien jääpeite on pääjoissa vielä
liikkumaton. Niinpä Kemi- ja Tornionjokien jäät ovat

hyvin vahvoja kestäen ne hyvin vielä hevosen kulkea. Vettä on kuitenkin tullut jään päälle
runsaasti haitaten tämä muutamin paikoin liikennöimistä joen yli. Peräpohjolan pienimmät joet
ovat jo alkaneet tulvia ja m.m. Kaakamojoki on osittain vapautunut jäistä.

(3.5.) PP PP 3.5.: Jäiden lähtö Peräpohjolan joista on muodostunut
väkivaltaiseksi, (/... (/ Tomionjoessa eivät pääjoen jäät

ole vielä liikkuneet, mutta on Tornionjoen vesikin jo tuntuvasti noussut ja vettä on runsaasti
jään päällä. Näiden vuorokausien aikana uskotaan Tornionjoen jäidenkinjo heikkenevän siinä
määrin, että joki paikoin puhdistuu.

(5.5.) PP PP 5.5.: Tornionjoenkin jäät jo liikehtivät, (/ ... (/)
...Alajuoksullaan ovat jäät vielä kiinteät ja kestävät
varokeinoin jalkamiehen ylikulun.

5.5. PP PP 7.5.: Tornion kohdalla puhdistui joki toissapäivänä.
jolloin vedettiin aseman kohdalla joen yli jäiden päällä

ollut lankkusilta maihin. Veneillä päästiin heti puolen päivän aikana kulkemaan kaupungin ja
aseman välillä, joten henkilöliikenne ei ollut lainkaan keskevtyksissä tällä kerralla. (7) Aseman
kohdalla on vesi noussut niin, että m.m. rannassa oleva tärkeä puhelinkeskuspylväs oli
vaarassa kaatua veden paineesta ollen vaara niin suuri, että puhelinyhtiön puolesta Kernistä
käytiin paikalla tilannetta toissa-iltana tarkastamassa. Pylväs pysyi kuitenkin pystyssä.
Niinikään on vesi noussut Älatornion kunnantoimiston pihamaalle. Parasnie.men pappilan
rannassa ovat jäät nousseet pappilan kasvitarhamaalle noin 8 metrin korkuiseksi jääröykkiöksi.
(7) Eilisen päivän kuluessa tuli jäitä jokea alas myös runsaasti Lammassaaren yläpuolelle
patoutuneiden jäiden antaessa perään. (7) Vojakkalassa löysäsi eilen Kivirannan ja Vojakkalan
välille kasaantunut jääpato, minkä jälkeen vesikin alkoi laskeutua. Niin pahasti ei vesi ollut
ehtinytkään nousta, että se olisi aiheuttanut mitään sanottavia vahinkoja.

PP PP 9.5.: Tornionjoki on puhdistunut jo melkein
täydellisesti ollen vain rantamilla jäitä... Tornionjoen
alajuoksu on niinikään puhtaana jäistä laskien niitä
kuitenkin vielä hiljalleen ylempää.

(3.5.) PS PS 3.5.: Tornionjoessa ovat jäät vielä liikkumattomia.

4.5. PS PS 5.5.: Eilen alkoivat Torniojoen jäät lähteä. Jäitten
lähdöstä hankimme seuraavat tiedot. (7) Tornion

kaupungin kohdalla alkoivat jäät liikkua klo 5 tienoilla jolloin joen jääpeite irtautui
Lammassaaren tienoiha asemalle päin. Tällöin joki puhdistui aina Tason kohdalle saakka.
Ylikulku oli illalla vielä mahdollista lankkujen avulla hieman tätä aiempaa... Vojakkalassa
muodostui ankara jääpato... Tanskin suvanto on vielä vahvassa jäässä.

5.5. PS PS 6,5,: Tomiossa nousi vesi eilen kovasti ja vei jäät
aseman ja kaupungin välisestä väylästä, jossa liikennöinti

oli alettava veneellä. Tämä tapahtui vajaassa vuorokaudessa, sillä edellisenä päivänä oli
samasta paikasta ajettu viela hevosella yh Alatornion pappilan kohdalla vioittivat kaätuneet
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jäät hiukan pappilan puutarhan aitaa ja puutarhassa olevia puita ei kumminkaan vakavammin,
Jos Tanskin saaren luona oleva pato aukeaa ja jäät purkautuvat Kristinebergin korvaan
Torniossa voi vesi aiheuttaa vielä vahinkojakin. Muussa tapauksessa ei mitään vahinkoja ole
Torniossa pelättävissä.

6.5. PS P5 7.5.: Tornion kaupungin yläpuolella sijaitsevassa
Tanskinsuvannossa alkoivat jäät eilen päivällä liikkua,

kunnes ne klo 4 aikaan iltapäivällä irtautuivat purkautuen yhdysradan rautatiesillan luokse ja
edelleen siitä Hellälänniemeen johon muodostui vahva jääpato, Suomen puolella ei jäiden
pysähtyminen ja siitä seurannut veden nousu aiheuttanut kuitenkaan mainittavimpia vahinkoja,
mutta sensijaan oli Ruotsin puolella tilanne vakavampi, Suomen puolella sijaitsevan
Alatornion Paraisniemen pappilan puutarhaan nousi jäitä kovalla pauhinalla aina noin $ metriä
korkeaksi jääpadoksi, jolloin puita kaatui puutarhasta ja ruokamullan jäät uurtivat mukanaan.
Pato jäi jäiden lähtiessä paikoilleen ja kestää viikkomääriä, ennenkuin ne siitä sulavat.
Tällaisen mahdollisuuden varalta oli puutarhan aita ehditty purkaa, joten jäät eivät päässeet
sitä särkernään, (/) Soitimme illalla klo 9A5. Hellälänniemen tulliasemalle tiedustellaksemme
jäätilannetta siellä. Meille ehdittiin kertoa, että Suomen puolella ei ole vahinkoja sattunut,
mutta sensijaan ovat jäät vastakkaisella rannalla kaataneet pesukopperon ja kuljettaneet sen
Lindrothin talon kiviaidan viereen, minne saakka tulvavesi ulottui. Samalla rannalla sijaitseva
tuflihuone ja (...) maja olivat jäiden ja veden saartamina. (/) Siinä keskustellessamme
havaitsivat tulliaseman asukkaat Hellälän jääpadon alkavan purkautua kovalla pauhinalla
pääväylää myöten. Jäiden lähtö tapahtui suurimmitta vaurioitta ja pääsivät ne aina n.s.
kruunun saakka aivan jokisuulle, jossa ne sitten keväisin tavallisestikin sulavat, Näin ollen
onnistuimme saamaan Hellälän padon purkautumisesta tiedon ensimmäisinä, (/) Tornion
kaupungissa oli tätä ennen vesi ehtinyt nousta jo kaduille saakka höyrylauttasillan seutuvilla.
Sillan penger oli täydellisesti veden ja jäiden peittämänä, siksi korkea tulva oli. (/)
Kivirannalla yritti jäiden purkautuminen tehdä suurta vahinkoa. Ruotsin puolelta tulee niillä
tienoin joen yli Ekfors-yhtiön voimavirta ja jäät alkoivat kovasti painaa johtojen kannatus
pylväitä, jotka jo pahoin rutisivat ja kallistelivat. Tilanne kuitenkin helpottui, ennenkuin
pylväs katkesi ja näin ollen ei tullut keskeytystä virran saannissa. (7) Joki on nyt alajuoksul
taan vapaana jäistä aina Kukkolan kosken niskaan saakka. (i) ... (7) Tornionjoen lisäjoki,
Liukanjoki, joka laskee Alatornion ja Tornion kaupungin alueilla Tornionjokeen, on purkanut
eilen ja tänään jäänsä...

(9.5.) P5 PS 9.5.: Ålatornion Paraisniemen pappilan pihaan jäivät
sinne tulvaveden nostamat jäät ja hävinnevät vain
sulamalla siitä. Vesi, joka on jo aikalailla laskenut, ei
ainakaan niitä enää saa mukaansa.

(5.5.) LK LK 5.5.: Jäittenlähtö maakuntamme joista muodostuu tänä
vuonna voimakkaan valtavaksi. (i) ... (1) Tiorniojoki on

wielä isolta osaltaan jäässä, waikkakin eilispäiwän kuluessa jäät jo pahasti oliwat liikkeellä.
Alajuoksun warrella on wesi noussut kowasti, mm. Wojakkalassa ulottuwat jäät ja wesi
alimpien talojen ikkunoiden tasalle. Torniojoen tulwa ei wielä toistaiseksi ole suurempia
wahinkoja aiheuttanut, mutta useilla paikoin pelätään pahinta.

(7.5.) LK LK 7.5.: Torniojoki puhdistui suurimmalta osaltaan eilen.
Jokisuulle muodostui suurehkoja patoja, joiden ansiosta

wesi eilen illalla kello 6 tienoissa nousi kaupungin kaduille höyrylauttasillan luona.
Myöhemmin pato murtui ja wesi laski. Alatornion pappilan puutarhaan on tulwa kasannut
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jäitä lähes $ metrin korkuisen röykkiön. Joki on wapaa alajuoksustaan Karunkijärween, jossa
on jäitä...

(5.5.) Rmi Rmi 5.5jTeemu:]: Pohjolan kevät
Taas voima kevätauringon
ihmeitä paljon tehnyt on
päivässä muutamassa.
Jäät joiden pintaa hevonen
viel eilen kulki kuormineen
ovat jo kulkemassa
ryskyen alas mereen päin
tiellänsä kaiken hävittäin.

1932 10 May

Tornio (and rnaybe Haparanda): the break-up lOth May.
Conclusion: Without the incident reported by HB, the cryophenological information about this
slow breakup would be unusually diifuse.

10.5. HB HB 12.5.: ‘Ookaamaan jäiden mukana joutui toissa
aamuna 9 henkilöä ja muuan koira Tornion kaupungin ja

aseman välillä. Juna etelästä oli nimittäin vasta saapunut, ja ihmiset lähtivät jäätä myöten joen
yli kaupunkiin, mutta juuri silloin sattuivat jäät lähtemään liikkeelle ja seuras [sic!] oli
vilämainittu. Luonnoiksta on. ettii ‘huvimatkalaiset kohottivat oikean sotahuucion, joka sai
kaupungin rannassa olevat silminnäkijät kiiruhtamaan veneillä nopeasti hädänalaisten avuksi.

HB 14.5. Tornionjoki on nyt vapaa jäistä Mattilasta
jokisuulle asti. Vojakkalasta ylöspäin ovat jäät vielä
paikallaan. Alhainen vedentila hidastuttaa niiden lähtöä.

(19.5,) HB HB 19.5.: Jäänlähdöstä Tornionjoessa ei tähän mennessä
ole ollut paljonkaan puhumista. Mitään hämmästyttäviä

käänteitä ei sen kulussa liene myöskään odotettavissa. Jäänlähtö on katalasti pettänyt kaikki
perimätietonsa. Jäät ovat nyt lähteneet - niin meille ilmoitetaan - aina jostakin paikasta
Korpikvlän yläpuolelta ilman että ne millään paikalla olisivat muodostaneet röykkiöitä. Virta
alkaa ola vapaa, mutta siitä ei voi sanoa, että se olisi vahva, vaan se on sellaista hiljaista ja
tasaista kulkua lähteiltä mereen. (1) Vedentila ainakin täällä alhaalla alajuoksulla on vielä
harvinaisen alhainen tähän aikaan vuodesta, mutta Karungista ilmoitetaan meille, että vesi
siellä oli kahden viime päivän aikana huomattavasti noussut, mikä viittaa siihen, että purotkin
ovat nyt ruvenneet luomaan jääpeitettään.

(13.5.) PS P$ 13.5.: Tornionjoella ovat jäät kiinni vielä joen koko
pituudel ta.

13.5. PS PS 14.5.: Tornionjoessa ei mainittavaa liikkumista ole
ollut (1)... (1) Tornionjokeen on viime vuorokausien
aikana muodostunut suupuolelle rautatiesi itojen ja
Lammassaaren välille noin 2 km pituinen sula.
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14.5. PS PS 15.5.: Eilen alkoivat jokien jäät liikahdella Tornion
joellakin tavallista enemmän. Niinpä eilen puhdistui

Kivirannan selkä kulkien jäät mereen saakka. Tanskin korvan alta irtautunut jääpato kuitenkin
tuli aikaisemmin irtaantuneen tilanne... Höyrylautta... laskettiin eilen vesille...

16.5. PS PS 18.5.: Toissapäivänä lähtivät jäät joen alajuoksulla
aina Kukkolankoskea myöten.

(20.5.) P8 P8 20.5.: Mikäli meille kerrottiin, on Tornion-Muonion
joki avoinna jo Kolaria myöten...

1933 10 May

Tornio and Haparanda: the break-up began lOth May.

10.5. HB HB 11.5.: Jäänlähtö Tornionjoella on nyt alkamassa.
Eilen on jääpeite nimittäin katkennut Pappilanniemen ja

Haaparannan välillä ja jäät liikkuivat muutaman kymmenen metriä. Mutta vielä eilen kuljettiin
Torniosta asemapuolelle. eikä mitään väkivaltaista jäänlähtöä liene odotettavissa...

(28.4.) PS P8 29,4.: Älatorniolla putosi eilen maanviljelijä (...)n
hevonen jäihin hänen poikansa ollessa hakemassa

hevosella Tornionjoen jäältä madepadon puita pois. Kun paikka oli lähellä rantaa kunnantoi
miston luona, oli apu lähellä ja hevonen saatiin miehissä nostetuksi ylös.

10.5. PS PS 10.5.: Tornionjoessa syntyi jäiden liikkumisesta
johtuen eilen sula kaupungin kohdalla, niin että

liikennettä kaupungista asemalle nyt välitetään veneellä. Lauttaa ei vielä ole laskettu
liikenteeseen. Ylempänä liikkuivat jäät eilen aamulla Ylivojakkalan kohdalla Vähänärän alla.

11.5. P8 P8 12,5.: Tornion asemantienoo on pääasiassa
jäätilanteeseen nähden ennallaan. Nordbergin rannan ja

Mjukin vartioaseman välinen osa joesta on jäätöntä, samoin sairaalan kohdalta Kuljunkorvan
yläpuolelle. Iltapäivällä liikahtelivat jäät näiden sulapaikkojen välilläkin siinä määrin, että
esim. palokunnan kohdalla voitiin jo ruveta kulkemaan veneillä joen ylitse. Tarkoituksena
onkin laskea höyrylautta vesille jo tänään.

12.5. P8 PS 13.5.: Höyrylautta Tornionjokea alettiin eilen laskea,
mutta hidastutti tätä jäiden tulo...

(13.5.) P8 PS 16.5.: Tornionjoessa ovat jäät kuitenkin sunnuntain
seudussa lähteneet liikkeelle aina Ylivojakkalaa myöten.
Lauantai-iltana rikkoutui höyrylautta Tornionjoen toinen
potkuri lautan kulkiessa jäiden keskellä...

10.5. PoPo PoPo 11.5.: Tornio eristettynä. (1) Joen jää repesi eilen
puolenpäivän aikaan lauttarannan alapuolella. (/) Eilen

vähän jälkeen puolenpäivän repesi Tornionjoen jää kaupungin kohdalta, vähän alapuolelta
lauttarannan, ja muodostui täten jokeen n. 200-300 metrin levyinen avovesi, Lauttareitti on



106

ApPENDIX 1/72

vielä vahvassa kiintojäässä, joten ylikulku kaupunkiin on tällä kertaa mahdollinen ainoastaan
veneellä, (/) Mainittakoon, että jään repeäminen tällä kertaa tapahtui varsin erikoisella
paikalla, sillä eivät vanhimmatkaan torniolaiset muista avoveden muodostuneen ensiksi sille
paikalle kuin tällä kertaa. Jäiden liikkeellelähtö on nim, aina muina vuosina alkanut paljon
ylempää, tavallisesti Lammassaaren seuduilta. Vesi on joessa nyt hyvin vähissä, joten
torniolaisille voi ylikulkuhankaluus muodostua hyvinkin pitkälliseksi, sillä jäät eivät vähän
veden takia pääse kunnolla liikkeelle, vaan ehkä vähitellen riutuvat paikalleen.

lO5. $ Islossning börjad

1934 8 May

Tornio: the break-up began $th or 9th May.
Haparanda: the break-up began 8th May.
Conclusion: The sites are not sufficiently specified. 9th May might he a better choice for
Tornio, Most of the news material is concerned about the great flood caused by an ice jam.

(5.5.) HB HB 5.5.: Tornionjoenjäiden ennustetaan lähtevän toukok.
15. pnä. (1) Jäänlähtö myöhästyy kuitenkin, jos tuuli

kääntyy länsipohjoiseen. - Muistelmia eräistä entisajan rajuista tulvista sekä myöhäiskeväistä.
(/) Koska kevääntulo viime päivinä on sujunut harvinaisen joutusasti valhnneiden lämpimien
ilmojen takia. käännyimme eilen vanhan tunnetun tsääprofeettamme’, haaparantalaisen
talonomistaja Benjamin Juton puoleen tiedustellen häneltä jäänlähtöaikaa. Kuten tunnettua,
ovat hra Juton ennustukset jäiden lähdöstä Tornion joessa vuosikymmenien aikana osoittautu
neet hyvin paikkaansapitäviksi. (/) Siinähän niiden jäiden pitäisi lähteä 15 päivän seuduilla,
arveli hra Juto. Jos tuuli kuitenkin kääntyisi länsipohjoiseen, voi mennä vähän pitemmäliekin.
(1) Samoihin tuloksiin tulee myös laskemalla sen vanhan merkin mukaan, että kaksi viikkoa
sen jälkeen kun Kråklundin oja juoksee, lähtevät jäät. Kun tämä pikkujoki heti kaupungin
pohjoispuolella, jonka “luonnoffisuudesta viime vuosina toimitettujen suurten kaivantojen
jälkeen tuskin lienee paljoakaan jäleilä, alkoi juosta torstaina, olisi jäänlähtö odotettavissa 7
Pai’ ma (/) kun lampimat saat nyt ovat koasti ]ouUuttaneet kcaant&oa lienLe aanie
odotettavissa aikaisemmin kuin mitä viimeisen suuren lumipyryn jälkeen laskettiin, mutta
normaaliaikana ei sen kuitenkaan voida odottaa tapahtuvan. Tavallisestihan Tornionjoen jäät
lähtevät toukokuun 6 - 12 päivän välisenä aikana... [mentioned: 1867, 1894, 1921-1933]...
Nämä numerot tarkoittavat jäiden lähtöä Haaparannan ja Tornion kaupunkien kohdalta. siis
oikeastaan jokisuulta. Jäidenlähtö ylempänä on luonnollisesti myöhäisempi. Niinpä esim.
viimemainittuna vuotena, 1867, lähtivät jäät Vojakkalan kohdalta vasta 11-12 p:nä
kesäkuuta... (/) Äikaisemmista merkittävimmistä jäänlähdöistä mainitkaamme vuoden 1615
oianlahdou Kuivakanka ilia (‘ Toinen raju iaanlahto oli vuonna i67 josta aiLimaaiLn ilL
on säilynyt seikkaperäinen kuva Torakankorvasta kotoisin olleen kansanlaulaja Keksin
laatimassa Keksin laulussa jään lähdöstä Tornion joessa 1677...

(8.5.) HB HB 8.5.: Tornionjoen jäät lähteneet liikkeelle. (1)
Kirjoitushetkellä ovat jäät Tornionjoessa alkaneet liikkua

yläosassa, mutta ei alempana. Sekä Pajalasta että Jarhoisista y. m. paikoilta ilmoitettiin eilen
j. pp. jäiden liikkuvan. Tämä nurinkurinen jäänlähtö voi saada aikaan paljon vahinkoa... (1)
Viime päivien lämpöaaho on jouduttanut lumen sulamista kovasti, joten vesi joessa on
noussut niin että Haaparannalla oli vesi eilen yli 1 m. normaalitasoa korkeampi ja nousi
edelleen...
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(12.5.) HB HB 12,5.: Pahempi kuin Keksintulva! [Swedish version:
Värre än Keksintulva!] (/) Tornionjoen jäänlähtö

aikaansaanut suunnatonta vahinkoa. Tiepenger Tornioon tuhoutunut. 100,000 tukkia, satoja
latoja jäiden mukaan. (/) Tervahovi Haaparannalla veden vallassa, Tornion suojeluskunta
räjäyttänyt jäitä Hellälänniemessä. (/) Kuten yleisesti odotettua oli, muodostui jäänlähtö
Tornionjoesta hyvin tuhoisaksi. Vesi ja jäät ovat yhdessä aikaansaaneet paljon vahinkoa ja
tällaista ei seuduillamme liene ennen tapahtunut. ‘Keksintulva ja 1922 sattunut tulva on
ylitetty. Erityisesti valitettavaa lienee tapahtunut talonpoikien osalta, jotka viime vuonna
joutuivat kadon uhriksi ja joilla muutenkin on ollut paljon taloudellisia vaikeuksia. (/) Veden
ja jäiden vaikeista tuhoista tässä joitakin yksityiskohtaisia tietoja. (/) Vedentila on yli kolme
metriä normaalia korkeampi. (/) Haaparannalla laskettiin veden olevan 3,4 metriä normaali-
tasoa korkeammalla kun se oli korkeimmillaan. Nyt on vesi jonkin verran laskenut... (/)
Kymmenkunta taloa Haaparannalla veden vallassa. (/) Kymmenkunta taloa Haaparannalla
rautatien eteläpuolella tervahovissa on ollut veden vallassa. Vesi on tunkeutunut asuntoihin ja
navettoihin. Kolmen perheen on täytynyt tyhjentää asuntonsa ja kahdesta sikäläisestä navetasta
on karja tuotu kaupunkiin. Vesi alkoi nousta äkkiä keskiviikkoiltana [9.5.] klo 7 ajoissa, kun
jäät patoutuivat jokisuulle. Toissapäivänä toimitti Tornion suojeluskunta kuitenkin jään
räjähdyttämistä Heflälänniemen kohdalla ja vesi laski jonkin verran, Eilen eivät lapset
tervahovin taloista kuitenkaan voineet päästä kouluun. Talojen ja navettojen välillä liikuttiin
veneillä. Eilen illalla oli tilanne kuitenkin huomattavasti helpompi, kun vesi on melkoisessa
määrin laskenut. (7) Myöskin Rantakadulla Haaparannalla nousi vesi ja ulottui kaupungin
makasiinialueella kadun yli. Sundholrnenilla nousi vesi kettufarmille aiheuttaen erinäistä
haittaa. Muuan kettuemo hukkui. (1) Tiepenger Tornioon särkynyt pahasti! (7) Torstain
vastaisena yönä nousi vesi Tornionsillan tiepenkereen tasolle ja aikaansai joitakin pienempiä
vahinkoja. Kun vesi eilen aamupäivällä taas nousi ahtaantuivat jäät Näränlahden läpi ja vesi
painoi hirvittäväilä voimalla tiepengertä vastaan. Silta-aukor eivät ehtineet niellä vettä, joka
sentakia jäi tiepenkereen yläpuolelle 70 ä 80 cm. korkeammalle tasolle kuin alapuolella. Vesi
alkoi virrata tien yli ja puhdisti sillan monin paikoin. Vieläpä useita suurempia kiviäkin riisti
vesi irti, Ruotsin puoleisella osalla tärveltyi n. 300 rn. Suomen puolella tärveltyi huomattavasti
pitempi matka. Siltakaide riistäytyi irti koko matkalla ja osittain on penger hävinnyt
pannmetrm yv’vteen (7) Miten lllkLnne Tormoon ntt voidaan larlestaa on mutkallinen
kysymys. Tiepenger tulee vaatimaan kalliita korjauksia - Haaparannan kaupungin osalta
lasketaan kustannusten nousevan noin 10,000 kruunuun - ja n. k. Purran tie ei veden laskettua
myöskään liene liikennöitävissä. Paraillaan vlläpidetään liikennettä Tomioon veneillä ja maksu
on 50 äyriä hengeltä. Tiepenkereen rakentaminen on maksanut huomattavasti yli 100,000 kr.
Mikäli valtionvaroja voidaan saada korjauksia varten on epätietoista. (1) Tornion kaupunki on
joutunut pahasti kärsimään veden paljoudesta ja vahingot siellä ovat suuremmat kuin
Haaparannalla. (/) Puhelinyhteydet katkenneina. (1) Jäänlähtö on myös aiheuttanut puhelinyh
teyksien katkeamisen monilla tahoilla. Yhteys Haaparannaha Tornioon on katkaistuna, koska
erään korkeajännitysjohdon kulkiessa johtojen yli on olemassa vaara saada sähkövirtaa
puhelinjohtoihin. Sentakia on virta varovaisuussyistä katkaistu. (1) Maaherra ei päässyt
Haaparannalle. (/) ... (7) Jäät ovat vieneet kymmeniä tuhansia tukkeja. (1) ... (/ Sadottain
heinälatoja tuhoutunut. (/) ... (1) Paljon ihmisiä saa työtä. (1) ... (/) Jääpato Antin kohdalla. (1)
Tieyhteys Keräsjoen yli uhattu. (/ ... (1) Virta vienyt navetan ja neljä lehmää. (/) ... (7)
Korkeajännitysjohto Haaparannan kaupungin ja Tornion välillä on kokonaan tärveltynyt, joten
Tornion kaupunki on ilman sähkövaloa. Melkein kaikki pylväät kaupunkien välillä ovat
katkenneet. (7)

(7.5.) PS PS 8.5.: Tornionjoesa eivät jäät ole vielä paljoakaan
liikkuneet... Tornion aseman kohdalla on ylikulku
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hevosilla täytynyt eilisaamusta lähtien lopettaa, sillä vettä
on noussut rantamille kovin runsaasti.

(95) PS PS 95: Tornion kaupungin kohdalla on jääpeite
puhdistunut Kuljunkorvasta höyrylautan tienoilla, ollen

ylikulku eilen jo veneillä mahdollinen, Alempana jää kestäisi kulkijan, mutta kiellettiin kulku
aamulla uhkaavan tilanteen vuoksi. Kristinebergin korvassa on sulaa jonkun verran.
Kaupungin kohdalta voinevat jäät jo tänään lähteäkin,

9,5, PS PS 10,5,: Kukkolan koskesta ovat jäät myös liikkuneet
alaspäin, koska koko eilisen iltapäivän Tornion kohdalla

kulki jäitä joen täydeltä. Liikenne joen yli oli iltasella pari tuntia aivan keskeytyksissä ja
myöhemmin päästiin vain veneellä. Kunnantoimiston ja aseman väliltä katkaisivat jäät
muutamia sähköpylväitä. Vesi oli illallakin kovassa nousussa, m.m. Haaparannan puoleisessa
haarassa jo klo 21 välillä enää vain 30 sentin päässä TornionHaaparannan siltapenkereen
pinnasta.

10.5.4 L5. PS PS 12,5,: Karunginjärven jäiden pysyttyä paikoillaan oli
seurauksena, että tulva purkautui Liakanjokeen

muodostaen Raumonjärveen tavattoman tulvan. Järven monikymmenisestä latomerestä ei
eilenkään ollut näkyvissä muuta kuin latojen katoL,.

10,5, PS PS 12,5,: ...Nyttemrnin on Karungin järveen väylä
auennut ja tulvavesi pääsi virtaamaan Tornionjokea

alaspäin. Seurauksena tästä oli, että Tornion kaupunki joutui jo helatorstaina vaikeaan
tiia.nteeseen veden jatkuvasti noustessa kovasti. Pohjolan OsakePankin taloon, jossa ii. .m.
Uusi hotelli ja Koivurovan kahvila sijaitsevat, tunkeutui vesi. Kahvi.lan keittiössä nukkuva
palvelijatar herätettiin, kun tuLvavesi alkoi tunkeutua hänen vuoteeseensa. Husan liiketalon
alakertaan, jossa keskuslämmityspannut ja autovaja ovat, tunkeutui niin ikään vesi, joka
uhkasi liikkeen makasiinejakin. SähkölaitokseHe tunkeutui vettä siinä määrin, että laitoksen
moottorit oli hinattava kattoon, jotteivä ne kastuisi,

11.5. PS PS 12,5,: ...Tulvavesi ryhtyi eilisen vastaisena yönä
tunkeutumaan Näränperän kautta,,joten kaupunki jäi

saareen, Kun jäät kaupunginlahdesta painuivat jokisuuta kohden, peittyi TornionHaaparannan
välinen maantiepenger kokonaan. Jäät kaatoivat kivipylväät kaidepuineen sekä mursivat
penkereen Suomen puoleiselta osaltaan aivan kelvottomaksi, vaatien sen korjauskustannukset
arviolta noin 200,000 mk. Penger on edelleenkin jäiden peittämänä, ja Ruotsiin päästään
kulkemaan kaupungista vain veneillä. Samalla kuin vesi lahdessa nousi, saarsi tulva täydelleen
etelätullin tuvan, ollen sinne kuljettava veneillä, minkä ohessa Krestjaninoffin kahvila, Lipon
ja Forstadiuksen sekä Suojeluskunnan talot veden saartamina. Penkereen murtumisen
yhteydessä kaatoivat jäät Ruotsiin johtavat puhelin ja lennätinlinjat sekä Tornioon tulevan
sähköjohdon, ollen puhelinyhteys edelleen katkenneena samoinkuin Tornio ilman sähköä.
Heliälänniemessä oli yritetty jo torstaina ampua jäitä dynamiitilla, mutta turhaan. Vesi
puhkaisi itselleen kulkuväylän lopulta Kirkkonärän kautta, Eilisen jääpadon saapuessa liikenne
aseman ja kaupungin välillä keskeytyi 4 tunnin ajaksi. Vielä kerrottakoon, että Ruohokarissa
oli navetoista kuljetettava lehmät kiireen vilkkaa tulvan aikana turvaan ja yöllä herättiin
asunnoissa siihen, että tulvavesi alkoi tunkeutua jo sänkyihin.

12.5. P5 P5 13.5.: Tornion kohdalla vesi laski eilen noin 10 sm.,
ollen silti kumminkin vielä noin kolmisen metriä
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normaalia korkeammalla, Höyrylautta laskettiin eilen vesille ja aloittanee jalankulkijain
kuljetuksen tänään. Kaupungin puolella ei lautta pääse karsinaans& korkean veden vuoksi
ja välittää liikennettä laivasillan luota. Minkäänlaisia ajoneuvoja ei tästä kumminkaan voida
lauttaan ottaa. Tornion-Haaparannan välistä maantiepengertä vesi kuluttaa edelleen ollen
pilannut sen Suomen puolelta aivan kokonaan. Keroputaassa ollut jääpato purkaantui eilen
ollen vielä Kemin-Tornion maantiellä olevan putaan sillan. Ylempänä massan seutuvilla
sensijaan jäät ja vesi veivät putaan yli vievän puusillan ja olivat viedä toisenkin, mutta se
saatiin köysien avulla pysytetyksi paikoillaan. Mainitut sillat ovat Särkinärän taloille aivan
välttämättömät. Tornion asemanpuolella on vesi aikaisemmin mainitun lisäksi turmellut
Länsi-Pohjan makasilnissa erilaatuista tavaraa verrattain paljon. Tornion kaupunki saa jo
sähkövirtaa kaupungin sähkölaitoksesta, mutta sen sijaan on aseman puoli ja Alatornio sitä
vailla jäiden vioitettua joen pohjaan lasketun kaapelin. Sen korjaus suoritetaan piakkoin.

(3.5) PoPo PoPo 35,: Jäät maakunnassa peittyvät veden alle, (1)

(85.) PoPo PoPo 8,5,: Jäidenlähtö Peräpohjolan valtajoissa (/) (1)
Jäät Tornionjoessa alkoivat samoin kuin muuallakin liikehtiä eilen, Alajuoksulla, kaupungin
kohdalla, olivat jäät kuitenkin vielä kiinteitä, joten liikennettä voitiin jatkaa. Kivirannan
kohdalla oleva Kuljun korva aukesi sunnuntai-iltana, samoin Karungissa olevat virtapaikaL..

(9.5.) PoPo PoPo 10,5,: Tulvatilanne pohjoisissa joissa oli eilen
pahimmillaan. (1) Tornionjoessa ei ole näin pahaa tulvaa

ollut kymmeniin vuosiin (7) ... (1) Tornionjoki tulvii uhkaavasti, puhelinyhteys Kaulirannalta
pohjoiseen katkennut. (7) Tornionjoki laski edelleen jäitä tiistain ja eilisen päivän aikana... (1)
.Joen yläjuoksun jäät ovat tähän mennessä laskeneet Karunginjärvelle saakka, missä järven
vankka jääpeite on ne pidättänytja uhkaa muodostaa patoa. Eilen saamiemme tietojen mukaan
jäät Karunginjärvessä iltapuolella kuitenkin alkoivat rakoilla, joten on odotettavissa niiden
lähtö tulvan mukaan, jolloin siis liiallinen vedennousukin on ehkäisty. (1) Torniossa
liikennöitiin eilisen päivän aikana jo joen yli veneillä, mutta lauttaa ei vielä ole voitu laskea
vesille, koska ylhäältäpäin on vielä tulossa paljon jäitä. Joki on tällä kertaa auki aina
suupuoleensa saakka, joten Tornio on tällä kertaa melkein eristettynä, sillä liikennöiminen
veneillä on luonnollisesti hyvin hankalaa,

(12.5.) PoPo PoPo 12.5.: Valtavat kevättulvat,.. (/) ... (7) Tornio oli
eilen suorastaan hukkua tulvaan. (1) Nyttemmin on tilanne

kuitenkin helpoittunut. (/) Tornion vuoro oli joutua tulvan käsiin eilen ja se olikin niin
valtava, ettei sellaista tiedetä olleen miesmuistiin. (7) Jo keskivilkosta alkaen vesi Tornion
joessa alkoi nopeasti kohota, mutta ei vielä tällöin näyttänyt siltä, että tilanne muodostuisi
uhkaavaksj, Aseman puolella nousi vesi kyllä niin valtavasti, että mm. eilen aamulla
lauttarannan kohdalla olevasta bensllnivarastusta eivät autot voineet ottaa polttoainetta, koska
bensiiniaserna joutui kokonaan veden eristämäksi, Kuvaavana esimerkkinä mainittakoon
edelleen, että veneellä soudettiin Haaparannan radan alikäytävän alitse, siis Kerniin johtavan
maantiellä soudettiin veneillä! Maantien ja joen välisellä rantaosalla olevat rakennukset
luonnollisesti olivat kokonaan veden piirittämiä. (/) Pahimmin alkoi tulva myliertää Torniossa
eilen kello 11-12 aikaan, jolloin se saavutti huippukohtansa. Tornionjoki alkoi tällöin purkaa
vesirnassojaan myöskin vanhasta uomastaan, siis kiertäen Tornion kaupungin ja kulkien
Tornion-Haaparannan välistä jo tavallisesti kesäisin kuivilla olevaa lahtea myöten. Täällä
tulva sitten saavuttikin huippunsa, sillä vesi ja jäät eivät kulkeneet sillan aukkojen kautta,
vaan ryöstäytyivät yli uuden maantiepenkereen Suomen puoleisella osalla, joka on matalampi
kuin Ruotsin puolella. (/) Maantiepenkereen yli kulkikin sitten koko eilisen päivän valtaisa
koski, joka ei ollut merkkejään jättämättä siltarakennukseen. Vähin erin kuluttivat vesi, vankat
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jäät sekä etenkin tulvan mukana ryntäävät ladot siltapenkereen perustusta, joka ei ajanmittaan
voinut kestää luonnonvoimien hyökkäystä, vaan alkoi sortua. Niinpä kaatuivat ensin sillan
kiviset kaidepylväät ja senjälkeen alkoivesi syödä itse penkerettä pala palalta. Eilisen päivän
aikana kärsikin silta suuria vaurioita, veden virratessa sen yli n. 1/2 metrin vahvuudelta ja 56
metrin leveydeltä. Luonnollisesti siltapenkere muutakin osiltaan on saanut uaurioita. Sillan
korjaamisasia oli eilen alustavasti esillä Tornion kaupunginvaltuuston kokouksessa, kuten
toisaalla lehteämme kerrotaan. (1) Samalla kun tulva rikkoi siltaa, kaatoi se mm. puheIinpyl
väitä, joten puhelinyhteys Haaparannalle keskeytyi. Myöskin sähkökaapel i vioittui, joten
voimavirran saanti Haaparannalta lakkasi, (1) Länsipuolinen osa Tornion kaupungista, eli n.s.
vanha kaupunki, joutui samaan aikaan mitä vakavimmin tulvan uhkaamaksi, Sijaiten alavaila
rannalla alkoi vesi nopeasti piirittää rakennuksia, ja puolesta päivästä alkaen olivat useat niistä
veden ympäröimiä ja vesi valtasi kellarit ja alakerrokset. Niinpä olivat ainakin seuraavat talot
veden ymparöiminä ja kuljettiin niihin veneillä: Krestjaninoffin kahvila, tullivartiorakennus ja
Husan liiketalo, Lipon ja forstadiuksen kartanot, Asikaisen ja Llljebäckin talot, kaupungin
sähkölaitos ja siinä sijaitsevan monttöörin asunto. Myöskin Tornionjoen rannalla sijaitsevat
lähimmät talot, kuten Peräntien kartano, joutuivat osittain veden alle ja tulvi vesi mm.
Periintien talon alakerroksessa olevaan kahvilahuoneustoon . Läntinen rantatie ja osittain
Haihtuskatukin olivat paikoin tulvan jaloissa, vaikeuttaen siten liikkumista kaupungilla. t)
Kuten jo mainitsimme, joutui kaupungin sähkölaitoskin tulvan valtaan, joten valo- ja
voimavirran saanti sieltä keskeytyi. Tornio joutuu siis osittain toistaiseksi olemaan ilman
sähkövirtaa. (/) Vesi aikoi hitaasti laskea eilen iltapäivällä, niin että se klo 21 mennessä oli
alentunut n. 30-40 sentillä. Tämä oli jo tuntuva helpoitus tilanteeseen, varsinkin kun on
odotettavissa, että laskeminen jatkuu edelleen. - Lautta ei Tornionjoessa vielä ole ollut
vesillä, joten joen yli on liikennöity veneillä. (/) Ylempänä Tornionjokilaaksossa on
tulvatilanne suunnilleen ennallaan...

(15.5.) PoPo PoPo 15.5.: Tulvatilanne Periipohjolassa helpoittumassa.
joskin vesi laskee odotettua paljon hitaammin. (/) Tornio

edelleenkin melkein eristettynä muusta maailmasta, sillä joen ylikulku on hankalaa ja
liikennettä Haapa.rantaan yliäpidetää.n veneiliä, (/) Sekä .Kenii- että Tornionjoki ovat nyt
kokonaan jäättömiä, joten uusia tulvatilanteita ei ole odotettavissa... (/) ... (/) Tornion
Haaparannan välinen silta on suurelta osaltaan edelleen veden aila, sillä vesi on laskenut
hyvin hitaasti. Yhteyttä kaupunkien välillä ylläpidetään toistaiseksi veneiliä. Sen verran on
vesi kuitenkin tähän mennessä jo laskenut, ettei rakennuksia enää ole tulvan vallassa, kuten
vielä helatorstaina. (/) Tiedustelimme eilen Tornion kaup. joht. Mantereelta sillan kärsimien
vahinkojen suuruutta, Kaup. joht. Mantere mainitsi, että niitä on tällä kertaa vielä hyvin
vaikea määritellä, osaksi sen takia, että silta on vielä paikoin veden alla..,

SMH1 Islossning börjad

1935 20 May

Tornio: the hreak-up did probably not began at the town i8th May. 2Oth May it haä
proceeded far beyond.
Haparanda: the break-up began l9th May.
Conciusion: l9th May would have heen a hetter choice.

(27.4.) HB HB 27.4.: Jäänlähdön Tornionjoessa arvelee muuan
salmelainen sääprofeetta alkavan toukokuun 8. p:nä.
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(7.5) HB HB 7.5.: Jäät ovat Tornionjoessa jo paikoin käyneet niin
heikoiksi, että liikkuminen on suksillakin vaarallista.

(18.5.) HB HB 18.5.: Nyt on Erkinpäivä ja Haaparannan sääprofeetan
mukaan menevät jäät Tornionjoessa tänään, Tämän

vuoden jäänlähtö muodostuu kuitenkin kaikissa tapauksissa mittasuhteiltaan paljon
vähäisemmäksi kuin viime vuoden vedenpaisumus, joka helatorstaina, toukok. 10 p:nä vei
mukanaan Haaparannan ja Tornion välisen siltapenkereenkin. (1) Tavallisimmin lähtevät jäät
toukok. 5 ja päivien välillä,.. [mentioned 19204934, maxima and minima of this period;
1853, 1854, 18594861, 1865, 1867, 1894]

18,5. HB HB 21.5,: Jäänlähtö Tornionjoessa on nyt vähitellen tullut
käyntiin. Lauantaina liikkuvat jäät sen verran, että

Tornion ja mantereen välillä voitiih aloittaa veneliikenne. Aihaisen vedentilan vallitessa jäivät
jäät kuitenkin paikoilleen, kunnes vasta eilen sivuuttivat rautatiesillan ja joki puhdistui...
[Swedish: Isarna rörde sig i lördags vid färjstället mellan Torneå och fastlandet...]

10.5. PS PS 11.5.: Tornion aseman ja kaupungin välillä putosi
eilen iltapäivällä jäihin muuan hevonen. Se saatiin
kuitenkin ylös. Liikkuminen jäällä alkaa olla jo
vaarallista, sillä sinne tänne on ilmestynyt jo reikiä.

(14.5.) PS PS 14.5.: Hiukan jäänlähtöajoista Tomionjoessa. (1)
(Havainnot tehty Nuotiorannalla.) (/) Mempana luetellaan

jäiden liikkumispäivät ja varsinaiset jäänlähtöpäivät muutamilta vuosilta. (1) Hyvin yleistä on,
että jäiden liikkumisen ja varsinaisen jäänlähdön väliä on vain yksi tai kaksi vuorokautta.
Kylmien ilmojen sattuessa voi väliaika olla kolme, jopa neljäkin vuorokautta, kuten esim,
1920 ja 1931. (1)

(17.5.) PS PS 17.5.: Vieläkin jäidenlähdöstä Tornionjoessa. (1) Kun
jäänlähtö näyttää n’t venyvän pitemmälle kuin viime

vuosina, niin lienee syytä palauttaa mieleen muistoja vanhemmiltakin ajoilta. (1) Ylitorniolla
aikanaan eläneen, monessakin suhteessa huomattavan merkkimiehen P. A. Jolman
muistiinpanojen mukaan...

18,5, PS P5 19.5.: Torniojoessa liikkuivat jäät eilen iltapäivällä
ensin Miukinniemeen ja tulliniemen ja sitten lauttaväylän

seudulla, johon muodostui juuri sellainen aukkopaikka, että ylikulku voitiin järjestää veneellä
tapahtuvaksi. Torpinkorvasta lähtien olivat jäät vielä eilen illalla paikoillaan. Vesi nousee
sielläkin, ollen nousua Kuivakankaan kohdalla parin päivän aikana merkitty puolisen metriä
ja odotetaan, että alajuoksu aina Juoksenkia myöten puhdistuu viimeistään huomenna.

(20.5.) PS P5 21.5.: Tornionjoen suupuolella jatkuu myös jäiden
liikunta. Kuljun korvan alta aina rautatiesilloille asti on
sulaa, mutta Tanskin selkä oli edelleen kiinni. Vojakkalan
kohdalla liikkuivat jäät koko päivän...

(22.5.) P5 PS 22.5.: Tornionjoki on jokisuusta lähtien puhdas aina
Karunginjärvelle saakka.
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(21.5,-22.5.) PS P8 23,5,: Tornionjoessa avautui eilen, osaksi jo
toissapäivänä, Karunginjärvi, ollen enää vain sen
Ruotsinpuoleiseila rannalla jonkun verran jäitä.

(11.5.) PoPo PoPo 11,5.: Jäät heikkenevät. (/) ... (/) Tornionjoen
alajuoksulla jäät ovat enää vain muutamissa kohdin

hevosella kuljettavia... Tornion tienoilla on jo monen hevosmiehen yritys päättynyt siihen, että
jää on pettänyt. Niinpä toissapäivänä putosi alatorniolaisen mv. Hol;nan hevonen jäihin
Tornion rautatiesillan alapuolella. Ruotsin puolella Vojakkalan kohdalla joutui eräs hevosmies
pahaan hätään... Kuijun karin tienoilla putosi hevonen jäihin pari päivää sitten. Huomattavia
solin paikkoja ei vielä ole ilmestynyt, eikä vesi ole noussut...

(14.5.) PoPo PoPo 14,5,: Tornionjoen jäätilanteesta ei liene mitään
uutta kerrottavaa...

(18.5.) PoPo [8.5.: ... (/) Tornionjokisuulla sula on hyvin laaja.
Keropudas bn kokonaisuudessaan jäistä vapaa...

18.5. PoPo PoPo 19.5.: Jokien jäät miltei ennallaan. (/) Tornioon
päästään veneel]ä, (/) Tornionjoen suupuolella jää on nyt

niin heikkna, ettei esim. Ylitorniolta voi kulkea joen yli. Tornion höyrylauttasillan kohdalla
repesi jäähän eilen n. 5t m. levyinen sula, joten veneiliä päästiin kulkemaan kaupui.ikii.n.

(21.5.i PoPo PoPo2l.5.: ...Kukkoiankoskesta jäät taskivatAlavoiakkm
J n \S D u , ( f oiosL km Jop t j11 11

0: mi 1hfl Ivaupougm on repevtvnvt s’iio eveo orion
fO0.it0i.i;i H. Irohdaile sakk jotra kaupunki.in oli esivetön päisy veneiliä,

(23.5.) PoPo PoPo 23.5.: Jäät lähtevät. (/) Kemi ja Torniojoki luoneet
peitteensä. ( ... (/) Tornionjoki puhdistui eilen Karunki

järveä myöten. Karungissa olevan Saukkolan suvannon ja Karunki järven jäät liikkuivat koko
iltapäivän ja lienevät dliii kokonaan menneet... Jokisuulle n. 3 km. päähän kaupuneista
muodostui eilen hyvin tiukka jääpato, jonka vuoksi vesi edelleen nousi huomattavasti. Tornion
kaupungin ja aseman välinen Väylä oli koko päivän selvä, joten veneillä voitiin estcenömästi
kulkea joen yli. Illalla klo 19.30 puhkesi Ruotsin puoleinen matala Riekkolan väylä, ja vesi
senjohdosta laskeutui heti puoli metriä.

19.5. SMH1 Isiossningen börjad

1936 5 May

Tornio anti Haparanda: the break-up Sth May.

HB HB 5.5.: Tornionjoen jäät lähtivät Haaparannan kohdalla
liikkeelle tänään aamuna klo $ ja 9 välillä. uäänhähtä
näyttää muodostuvan hiljaiseksi.

HB HB 7.5.: Ison tog i Vojakkala. (/) isen fi%n Visko,
sträckan mellan Kukkolaforsen och Toivolansaari, har
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gått på tisdagen och enligt vad som piägar ske börjar isen å Karungiträsket röra på sig 3 ä 4
dygn sedan Niska biivit isfri,,.

(3O4) PS PS 30,4.: Tornionjoessa on kaupungin lähellä oleva n,s.
Kuljun korva, joka tavallisesti aukeaa ensiksi, edelleen
kiinni,

(1,5,) PS PS 1,5,: Tornionjoessa on tilanne entisellään, Joissain
virtapaikoissa on sulia ja kaupungin lähellä olevan
Kuljunkowan kerrotaan auenneen. Liikenne jäätä pitkin
jatkuu edelleen kaupungin ja aseman välillä hevosillakin.

(2,5) PS PS 3,5,: Torniojoki oli eilen vielä kiinni, lukuunottamatta
virtapaikkoja, jotka ovat jo auenneet. Vesi oli eilen jo

hyvän joukon toista metriä yli normaalin, Sivujoet ovat jo osittain auki ja tänään lähdetään
niiden uittoa aloittelemaan, Kauan ei kumminkaan kestäne, ennenkuin pääjokikin aukeaa, sillä
jäät ovat heikkoja ja vettä alkaa olla jo lujasti.

4,5, PS P5 5,5,: Torniojoessa liikkuivat jäät eilen hieman
Ylivojakkalan ja Karungin kohdalla. Tornion kaupungin
kohdalla kuljettiin edelleen yli lankkuja pitkin, ollen tämä
kumminkin jo perin hankalaa ja vaarallista.,,

5,5, PS P5 6,5,: Torniojoki alkoi luoda talvistajääpeitettään eilen,
Aikaisempien vuosien jäidenlähtöön verraten vesi joessa

oli alhaalla ja joen vapautuminen sujunee näin ollen tänä vuonna rauhallisesti, (/) Tornion
kaupungin kohdalta joki avautui eilen aamulla ja jäät painuivat Pappilanniemeä vastaan,
Päivemniällä klo 15 ajoissa aukeni Kivirannan selkä ja silloin ahtautuivat jäät isoiksi
röykkiöiksi Heilälänniemen seudulle nousten maalle paikoin parin metrin korkuisiksi, (1)
Myöskin Haaparannan kaupungin laiturille nousi suuria jäätelejä kasoiksi, Arveltiin
kumminkin, että joki avautuu mereen helposti ja ettei näinollen vahinkoja aiheudu. Joen
puhdistuminen jatkui illalla, jolloin Danskin selän jäät lähtivät liikkeelle, Tilalle tuli
kumminkin ylempää uusia ja näin oli selkä pian uudelleen kiinni, Vojakkalasta kerrottiin, että
siinä on joki jäitä täynnä, mutta Ylivojakkalan kohdalta alkaen puhdas aina Karungin
Kukkolaan asti,

6,5, P5 PS 7,5.: Tornionjoen jäänluonti jatkuu edelleen,,,
Karungin järvestä on joki auki mereen saakka..

7,5, PS PS 85,: Jäiden lähdettyä ylempää ja painauduttua
Karunginjärven niskaan, alkoivat jäät myös Karunginjär

vessä eilen iltasella liikkua, Illalla näytti siltä kuin jäät viime yön aikana olisivat lähteneet
järvestä, Jos näin on tapahtunut, on joki jäätön aina Kolarin kirkolle saakka,

(55) PoPo PoPo 5,5,: Tornionjoessa ovat jäät virtapaikoissa
liikkuneet ja koskien alle on kokoontunut jääpatoja. Jäät
ovat heikot ja voi jäänlähtö tapahtua muutaman
vuorokauden kuluttua,,,

5,5, PoPo PoPo 7,5,: Tornionjoki alkanut laskea jäitään. (1) Joki on
jo Pelloon saakka miltei kokonaan jäistä vapaana (/)
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Tornionjoki alkoi luoda jääpeitettään toissapäivänä, ja jatkui jäiden meno eilen, Aikaisempiin
vuosiin verraten on vesi ollut melko alhaalla ja joen vapautuminen sujuu tänä vuonna
näinollen melko rauhallisesti. Tornion kaupungin kohdalta aukeni joki tiistaina ja painautuivat
jäät Pappilanniemeä vasten. Päivemmällä kerääntyivät jäät isoiksi röykkiöiksi Hellälänniemen
seuduille, Joki oli tiistaina puhdas aifla Karungin Kukkolaan saakka, mihin oli päässyt
muodostumaan jääpato. Kukkolan niska avautui kuitenkin eilen ja huomenna odotetaan
Karungin suvannon avautumista.

SMHI Islossningen börjad

1937 27 April

Tornio: the breakup 27th May.
Haparanda: the breakup began 26th May.

(24.4.) HB HB 24.4.: Isgången i Torneälven blir tidig i vår. Vattnet
stiger och isen har redan börjat gå lös från land, Äv dc

öppna vattnen som hiidas i solen och vilka biir större dag för dag kunna dc gamla nästan på
dagen förutspå när isgängen börjar. Men för att inte tidspunkten skall bii felspådd kunna vi
säga, att isen sätter sig igång nästkommande vecka... [finnish version only:] Vanhojen
merkkien mukaan pitäisi Tornionjoen luoda jääpeitteensä viikkoa senjälkeen kuin Keräsjoki
ja sen jäät lähtivät keskiviikkona [21.4.]. Vanhoilla kaupunkilaisilla taas on merkkinä
lumenlähtö kirkon kohdalla ja näiden merkkien mukaan lähtisi jää tiistaina [27.4.]...

26,4. HB HB 27.4.: Årets isiossning i Torneälven biev rekordtidig
(/)... (/) 1 går eftermiddag började isen röra på sig i

Torneälven vid Haparanda, och därmed kan noteras rekord i tidig islossning i älven på
mannaminne. Under hela den tid anteckningar beträffande islossningen finnas tiligängiiga,
närnligen alltsedan 1853, har aldrig islossningen varit så tidig...

PS PS 21.4.: Poikkeuksellisen lämmin kevät... Usein paikoin
ovat ojat ja pienemmät purot jo luoneet jääpeitettään...
Kemi ja Tornionjoki ovat vielä liikkumattomina...

(24.4.) PS PS 24.4.: . ..Alempana m.m. Alavojakkalan kohdalla vesi
nousi kovasti. Otaksutaankin, että jäät lähipäivinä lähtevät
koko joesta, mahdollisesti jo tänään.

PS PS 25,4,: Tornionjoessa jatkuu veden nousu edelleen,
joskaan varsinainen jäiden lähtö ei ole päässyt vielä
alkamaan niva ja koskipaikkoja lukuunottamatta, jotka
suurimmaksi osaksi ovat auki aina Kolaria myöten.

26.4. PS PS 27.4.: Tornion kaupungin kohdalta irtautuivat jäät
Kuljun korvasta sairaalan alapuolelle saakka ja kuljetettiin

täältä veneellä poikki joen. Auto ja hevosliikenne joen yli on täysin katkenneena ja
kulkuyhteys muutenkin hankalanlainen. Kaupungin alapuolella on hieman sulaa Suomen
Ruotsin rautatiesillan seutuvilla, mutta Hellälänniemestä mereen saakka on joki jäässä. Eilen
kuljettiin näillä tienoilla hevosellakin poikki joen, joskin esim. Leppikarin kohdalla jäät jo
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pettivät, mutta saatiin eläimet kuitenkin pelastetuiksi. Torniossa on toimitettu jäiden
räjähdyttärnistä tulvavahinkojen ehkäisemiseksi eritoten siltojen tienoilla,

27.4. PS PS 28,4.: Eilen Vähännärän alla oleva pato laukesi, mutta
uusi pato muodostui Alavojakkalaan Oravaisenkorvan

alapuolelle. Siitä Tornioon päin oli suurehkoja selkiä, joissa jäät olivat liikkumatta, mutta
paikoin taas pitkiä suliakin, m.m, Tanskinselässä. Tornion yläpuolella sijaitsevasta
Lammassaaren eteläkärjestä tähtien oli sulaa aina Hellälännierneen saakka. Kuljunkorvan
yläpuolelta jäät lähtivät liikkeelle varsinaisesti eilen klo 1$ aikoihin rikkoen samalla
rautatiesillan kohdalle muodostuneen padonkin. Klo 21 tienoissa illalla oli virta aukaisernassa
keskiväylään Hellälänniemen seutuvilla mereen päin ja kun jää oli talvella tuhkattu Hellälästä
alaspäin, ei vävlän iäide rikkoutuminen muodostunekaan vaikeaksi. Jos ylhäältä päin olisi
yön aikana jäitä jälleen tullut, aukeaisi joki helposti mereen saakka.

28,4. PS PS 29.4.: Karunginjärvi on edelleen kiinni, mutta sen
alapuolelta Kukkolan koskesta lähtien puhdistui joki eilen

mereen saakka. Jäät lähtivät liikkeelle heti puolen päivän aikaan muodostaen jokisuulla padon
Tornion kaupungin kohdalla olevaa sillan virtapilaria vasten. Patoutuma kumminkin aukaistiin
dynamiitilla räjäyttämällä ja jäät pääsivät solumaan edelleen mereen aina Kristinebergin
korvan alapuolelle asti. Jäiden menoa jatkui sitten hiljalleen pitkin iltaa,

29.4.-30,4. PS PS 1.5.: Eilen alkoivat jäät pohjoisissa joissa jälleen
liikkua säitien lämmittyä ja vallinneiden vesisateiden vaikutuksesta. Niinpä voidaan katsoa
jäiden lopullisesti lähteneen Tbrnio- ja i1uoniojoista eilispäivän ja osittain edellisenkin päivän
kuluessa... Torniojoessa alempana olleet patoutumat purkaantuivat osittain jo toissapäivänä,
osittain eilen. Tulvavaara näyttää kaikialla väitetyn.

1.-2.5. P5 PS 4,5.: Pohjoiset joet aukesivat lopullisesti vapun ja
sunnuntain aikana. Torniojoessa aukesi karunkijärvi

viimeksirnainittuna päivänä... Torniossa aloitti höyrylautta liikenteensä Vappuna ja sujuu se
jo häiriöittä, vaikka jäitä silloin tällöin vielä tuleekin.,.

(24.4.) PoPo PoPo 24.4.: Jäittenlähtö ei vielä ole alkanut... (/) ... (1)
Tornionjoessa ovat jäät eräin paikoin jo hieman
liikkuneet, vai lankin virtavimmissa paikoissa.

26.4. PoPo PoPo 26.4.: Maakuntamme valtajoet jäänlaskussa. (7)
(/) . . .Tornion kaupungin kohdalla oli keskiväylä vapaa,

mutta siitä ylöspäin oli joki vielä jäässä. Myöhemmin alkoivat jäät liikkua myöskin
Vojakkalan kohdalla, muodostaen Ylivojakkalan kohdalla padon, jolloin vesi alkoi nousta aika
nopeasti.

(4.5.) PoPo PoPo 4.5.: Torniooon pääsee jo lautalla. (1) ... (1) Maa
kuntamme jokien suvannot, niin. Tornio- ja Kemijoen,

jotka vielä eivät kokonaan ole jäitään laskeneet, ovat viime päivien aikana jatkuvasti luoneet
jäitään. Karungissa on Karunginjärvi, joka pitkän aikaa on pysynyt aukeamattomana,
sunnuntaina tyhjentynyt. Vesi ei sanottavammin ole päässyt nousemaan, vaikka jääteliä ja
sohjoa meneekin jpkea pitki nythenään [sic!]. Torniossa on asetettu höyrylautta liikenteeseen
jo vappuna, sillä joessa virtaavat jäät eivät enää juuri nimeksikään haittaa...

26.4. SMHI Islossningen böijade d. 26
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193$ 6 May

Tornio and Haparanda: the breakup 6th May.

6i. HB HB 1O5,: Tornionjoen jäät liikkuivat tänä vuonna
Haaparannanja Tornion kaupunkien kohdalla perjantaina
6. pnä.

7,5, HB HB 1O5: ja jäänlähtö tuli varsinaisesti käyntiin
lauantaina,,.

HB HB 10,5,: ,,,Koko sunnuntain solui jäitä joen täydeltä,
mutta ei joki kuitenkaan puhdistunut kuin muutaman
kilometrin verran, Tornionjokisuun ovat jäät padonneet.

(6.5,) PS P5 7.5.: Vojakkalassa Isonnärän alla jäät eilen
liikahtelivat kahteenkin otteeseen. Tornion luona on
ylikulku jäitse kielletty. Oluttehtaan luona tapahtuu
ylikulku veneellä.

7,5, PS PS 8,5,: Tornionjoessa ei tilanne eilen suurestikaan
muuttunut. Kaupungin kohta tosin avautui eilen

Kuljunkorvaa myöten, mutta lajittelupaikalla ja Kivirannan selällä on talvinen peite vielä
paikalaan. Yhvojakkalan kohdalla ovat jäät myös vähin liikkuneet.

(9,5.) P5 P5 10.5,: Tornionjoki on avoinna jo Muoniota myöten
lukuunottamatta Kainuunkylän seutua Ylitorniolla, jossa

eilen illalla oli väylässä jäitä. Kun joen avautuminen tapahtui yleensä vähällä vedellä, jäi
varsinkin suvantopaikkoihin jäitä rannoille odottelemaan tulvan nousua, tai sulamista,
Karunginjärvestä on vain Suomen puoleinen osa auki, samoin on joessa eräitä muitakin
paikkoja, joissa jäät ovat vain puhkaisseet väylän kulkureitiksi itselleen, Jäiden tuloa jatkui
vielä eilenkin koko päivän. Vesi on nyt alkanut joessa nousta kovasti ollen jokisuulla jo
keskinkertasella tulvakorkeudella, Tästä huolimatta asetettiin höyrylautta Tornionjoessa eilen
iltapuolella liikenteeseen, Mainittakoon vielä, että joen avautuminen tapahtui varsinaisesti
eilisen vastaisena yönä.

(7.5,) PoPo PoPo 7,5,: Kemijoki ja Torniojoki jo paikotellen jäistä
vapaina (/) ,.. joen alajuoksulla jääpeite vielä kiinteänä,
(/) .,, Näyttää siis siltä, että jäiden pitäisi sekä Kemi että
Tornionjoesta piakkoin lähteä kokonaan,

(8.5.) PoPo PoPo 8,5,: Torniojoen lautta alkaa liikenteensä tänään,
Paikka paikoin ovat jäät Torniojoessajo liikkuneet, mutta
suurimmat suvannot ovat vielä vahvassa jäässä.

(10.5,) PoPo PoPo 10.5,: PohjoisSuomen joet luovat jäitään harvinai
sen rauhallisesti, (1) Suvantopaikat vielä jääpeitteessä,

mutta virtapaikat vapaina. (/) Viime sunnuntain seudussa vapautuivat kaikki Pohjois.Suomen
joet suurimmalta osaltaan jääpeitteestään. Kaikkialla oli jäittenlähtö harvinaisen rauhallista,
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Jäät olivat osittain sulaneet paikoilleen, tai olivat ne jo siksi hauraita, ettei mitään suurempia
ruuhkautumia voinut syntyä. Vesikään ei noussut ainakaan huomattavammin missään. Monin
paikoin olivat joet suorastaan “kesävedessä”, (1) ... (/) Tornionjoki vapautui myöskin
sunnuntain aikana jäistä aina Karunginjärveen saakka jossa on vielä jääpeite. Sekin on tosin
jonkin verran jo liikkunut.., Jäitä kulkeutui hiljalleen alaspäin vielä eilen illalla Tornonkin
{sic!] kohdalla. Lautta aloitti eilen illalla kuitenkin liikenteen kaupungin ja aseman välillä.
Edellisenä päivänä ja osittain vielä viime eilenkin täytyi matkustajien kiertää Tornioon ja
sieltä edelleen pois Haaparannan kautta. Noin 4 km, alas kaupungista on muodostunut
jääsuma ja sitten on melkein kiintojäätä, jossa vielä eilen liikuttiin jopa hevosellakin,

(3.5.) W6 jäät käy huonoksi. ei ajeta hevosella yli.

(5.5.) W6 1/2 km ylempänä jäät liikkuneet

(6.5.) W6 jäätilanne pysynyt samanlaisena

W6 (8.00 A.M.) jäät liikkui aseman kohdalla noin 1/2 km
(20.30 P.M.) joki vapautui jäistä aseman kohd, noin 1 km
pituudelta

(8.5.) W6 (8.00 A,M,) jäätilanne sama kuin edellisenä iltana
(18.00 P.M.) jäitä kulkuu joen täydeltä

(9.5.) W6 (8.00 A,M.) jäitä kulkuu hyvin vähän tällä kertaa
(21,00 P.M.) jäitä kulkuu ajottain hyvin sakeasti

(10.5.) W6 (8.00 A,M.) jäitä kulkuu vähän
(17.00 P.M.) jäitä kulkuu vähän

(11.5.) W6 jäitä kulkuu ajottain kovasti

(12.5.) W6 jäitä kulkuu vähin

(13.5.) W6 jäiden kulku loppunu

(14.5.) W6 jäitä ei enää

1939 15 May

Tornio: Some kind of displacement already l4th May. The local ice cover was entirely
removed lSth May.
Haparanda: the break-up began l5th May.
Conclusion: Slow hreak-up. lSth May is suggested, but I4th May might be plausible too.

(27.4.) HB HB 27,4.: Kaikista merkeistä päättäen tulee jäänlähtö
Tornionjoessa tänä vuonna tapahtumaan verrattain myö

hään. Lunta on yleensä ollut vähän ja sulaminen tapahtuu hitaasti, joten mitään suurempaa
tulvaa ei ole odotettavissa. Luultavasti lähtevät jäät toukokuun puolivälissä tavallisen
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jäänlähtöpäivän olessa toukokuun 5-12 päivien välillä. Kahdesti muistetaan jäiden lähteneen
huhtikuun 27-28 p:nä ja suurena katovuonna 1$60-luvula ne lähtivät vasta kesäkuussa.

(4,5,) HB HB 4.5, (Ea”:) Jäänlähdöstäkin olisi kai taas aika
pöpistä, mutta mitä tuosta nyt on sanomista, kun jäät

eivät vielä ole lähirnainkaan lähtevän näköisiä. Viime vuonnakin profeettamme ennusti aivan
huut helsinkiin päin männikköä. Että itse teimme samoin jääköön meidän keskeiseksi
salaisuudeksi. Puhuttelimme taas kuitenkin sitä sääprofeettakokelastamme, joka ei kuitenkaan
vielä ole niin patriarkkaalisen uskottava ja varma, että tohtisimme häntä historian lehdille
viedä nimiä mainitsemalla. Vähän alkoi uskomme horjua, kun taas hän sanoi 18 päivänä
toukokuuta ja vilkaisimme viime vuoden repostukseen, jossa myös puhuttiin samasta päivästä.
(/j Niin että odottakaamme nyt. Mutta kovin saanemme olla epämääräisiä vähän kukin, sillä
varniat merkit eivät enää pidä paikkaansa. Yhden asian kuitenkin uskallamme sanoa varmasti:
Tällä viikolla ne eivät ainakaan lähde. (/) Ja kun ei siitä ole sen enempää sanomista, niin
loppu.

(13.5.) HB HB 13,5.: Tornionjoen jäätilanne on suunnilleen sama
kuin viikko sitten, vain vähän mustempi. Kahden viime

päivän aikana ovat jäät täällä jokisuulla alkaneet mustua niin että voidaan odottaa niiden
lähiaikoina liikkuvan, mutta mistä se priimus muutor otetaan, kun vesi ei näytä yhtään
nousevan vaan pysyttelevän aivan epänormaalin alhaisena, on toinen kysymys. Keroputaassa
Pirkkiön saaren ja mantereen välillä ovat jäät jo vähän liikkuneet ja Kristinebergin kohdalla
on uoma auki, mutta vasta katkeamisen’ jälkeen katsotaan jäänlähdön alkamisesta olevan
toiveita. Sulia paikkoja on kaupunkien kohdalla kyllä paikotellen olemassa, mutta hevosellakin
ajetaan vielä yli. Karungin kohdalla ei myöskään vielä ole sulaa... Kun vettä on vähän ja yöllä
pakkasta niin arvellaan jä iden sulavan paikoilleen niin ettei jäänlähtöä oikein varsinaisessa
mielessä tulekaan.

15.5. HB HB 16.5.: Tornionjoen jäät lähtivät eilen aamupäivällä
liikkeelle Haaparannan ja Suomen mantereen väliseltä
osalta, mutta minkäänlaista vauhtia ei jäiden lähtöön
kuitenkaan tullut eikä vesikään noussut juuri ollenkaan,

(11.5.) PS P8 11.5.: Jäideniähtö maakuntamme joissa on tänä
keväänä edistynyt varsin hitaasti. Tämä on johtunut

ensisijaisesti veden vähyydestä, sillä jäät ovat varsinkin eteläisemmissä joissa jo jonkin aikaa
olleet varsin heikkoja, mutta pysyneet siitä huolimatta paikoillaan, sillä vesi ei ole kohonnut
juuri lainkaan. (/) ... (/) Tornionjoen alajuoksulla ovat jäät niinikään virtapaikoissa
irtautuneet...

15.5.: PS P8 16.5.: Myöskin Tornionjoessa ovat jäät alkaneet
liikehtiä, ja eilen puhdistui joki kaupungin kohdalta jäistä

kokonaan,,, Tässäkin joessa näyttää jäidenlähtö muodostuvan hyvin huomaamattomaksi, sillä
vesi on niin vähissä, että hietapankit ovat näkyvissä...

(11.5.) PoPo PoPo 11.5.: Peräpohjolan jokien jäät ennallaan. (/) ... (/)
Tornionjoen alkujuoksulla on myöskin havaittu jäitten

osittaista irtaantumista virtapaikoissa. Tornion kaupungin kohdalla oleva Kuljunkorva on jo
jonkin verran auennut ja Matornion Kivirannalla ovat jäät Keroputaassa melkein lähtemäisil
lään. Ylempänä pohjoisessa ovat jäät sensijaan vielä lujat.
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(12,5,) PoPo PoPo 12,5,: Jäätilanne on maakunnassa joissa suunnilleen
ennallaan. (1) Mitään huomattavampaa jäiden lähtöä ei

tule muodostumaan veden vähyyden takia. (1) ... (7) Tornionjoessa on tilanne melkein
samanlainen,,, Karungin kohdalla ei ole vielä myöskään sulaa, vaan jää kannattaa hyvin.
Jonkun verran alempana ovat jäät sensijaan vähän heikentyneet ja sulia paikkoja on siellä
täällä, mm. kuulumme, että Keroputaassa ovat jäät jo liikkuneet ja Kristineberginkarin
kohdalta on uoma auki, ja siitä katsotaankin Torniojoessa tavallisesti jäidenlähdön alkavan.
Vettä on niin vähän ja kun yöllä on pakkasta, niin päät [sic!] kyllä sulavat paikoilleen, eikä
mitään varsinaista jäitten lähtöä tule niinmuodon olemaan,

(16.5.) PoPo PoPo 16.5.: Jäätilanne Tornio- ja Kemijoessa on
helpottunut. (7) ... Karungin kohdalla eivät jäät vielä ole

sanottavammin liikkuneet ja Karunginjärvi on vielä aivan liikkumattoman jääkuoren peitossa.
Torniojoen alajuoksulla sen sijaan ovat jäät jom jonkun verran liikkuneet, mutta mitään
huomattavampaa jäänlähtöä ei tule, kun joessa on niin vähän vettä. Jäidenlähtöä Torniojoessa
voidaankin aivan näinä päivinä odottaa,

(17.5.) PoPo PoPo 17.5,: ... Jäidenlähtöä Tornionjoesta voidaan siis
odottaa aivan näinä päivinä.

(18.5.) PoPo PoPo 18.5.: Jäät Kemi- ja Tornionjoessa patoutuneet
alajuoksuille (7) ... Älajuoksulla ovat jäät kasaantuneet

Hellälän tienoille, johon en muodostunut pato. Kiintojää ulottuu Hellälästä aina jokisuulle asti
n. 2 1/2 km pitkältä, joten jäät eivät pääse kulkeutumaan jokisuulle asti, vaan ovat siis
patoutuneet Hellälän vartioaseman tienoille, Vesi on hyvin vähissä, ja ennenkuin pato
purkautuu, pitää veden nousta ja ylhäältä tulla suuri paino. (7) Torniossa on vesi noussut aika
huomattavasti.

(20,5,) PoPo PoPo 20.5.: Peräpohjolan valtajoet puhdistuneetjäistä. (1)
Jäidenlähtö on tapahtunut melkein huomaamattomasti. (1)

(/) Tornionjoki on myöskin helatorstain ja eilispäivän kuluessa puhdistunut suurin piirtein
jäistä. Hellälän kohdalla ollut patokin laukesi helatorstaina ja jäät kulkeutuivat mereen saakka.
Rannoille jäi vain muutamia jäitä, ikäänkuin “muistoksi. Vesi ei ole noussut vielä, vaan on
entisellään, Meressä on vielä kiintojäätä.

(16.5,) Kva Kva 16.5.: Jäänlähtö joista. (/) ... Torniojoessa huomattiin
alajuoksulla eilen jäiden osittaista liikehtimistä, mutta
veden vähyyden vuoksi ei suurempaa jäänlähtöä missään
kuitenkaan syntynyt.

(18.5.) Kva Kva 18.5.: Peräpohjolan joet puhdistuvat jäistä. (7)
Peräpohjolan joista ovat jäät jo suurin piirtein menneet

ainakin alajuoksuilta. Niinpä Kuivajoki ja Simojoki ovat jo melkein kauttaaltaan avoimet
samoin kemi- ja Torniojoen alajuoksut... Torniojoessa ovat jäät lähteneet aina Pellon
yläpuolelle saakka,..

(15.5.) W6 tänään liikkui jäät hiukan

16.5. W6 Jäät liikkuneet isommasta yöllä, jääpato alempana
Kello 11 alkoi jäitä purkaa joen täydeltä
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(17.5.) W6 Jäitä kulkuu joen täydeltä

(18.5.) W6 Jäiten tulo ]oppunut. Jääpato jokisuulla purkaintui.

(19.5.) W6 Jäitä kulkuu vielä hiukan

(20.5.) W6 Jäitä kulkuu vielä hiukan

(21.5.) W6 Jäitä kulkuu vielä hiukan

(22.5.) W6 Jäiden tulo loppunut.

15.5. SMHI Isiossningen börjad
Islossningen började d 15

1940 10 May

Tornio: the break.-up began 9th or lOth May.
Haparanda: the break-up began lOth or llth May.
Conclusion: The spatiai and temporal reference of W7 is not clear. lOth May is considered
more probahle.

10.5. HB HB 14.5.: Jäänlähtö Tornionjoessa alkoi hiljalleen viime
perjantaina...

10.5.-1i.5. HB ...jäät sekä perjantaina että lauantaina olivat soluneet
hiljaa jokea aLas ilman mainittavaa vedennousua, ei osattu
odottaa minkäänlaista tulvaa... (HB 14.5.)

l2.5. HB HB 14.5.: Tornionjokisuulia valtava tulva (/) Merijään
ollessa paikoillaan patoutuivat jokijäät (1) Jäänlähtö... sai

sunnuntaiyönä odottarnattoman käänteen... Sunnuntaiaamuna kuitenkin jäät patoutuivat
jokisuulle, kun meri jää ei vielä ole lähtenyt liikkeelle ja vesi alkoi nopeasti nousta, jolloin jäät
alkoivat mennä mantereen ja Sundholmenin välistä katkaisten kokonaan yhteyden saarelle.
Kun koko Sundholmenin ja Riekkolan välinen lahti ja niittyalue muutaman tunnin kuluttua
olivat veden vallassa ja jäitä täynnä, jatkui veden nousu pitkin sunnuntain aamupäivää, kunnes
vesi iltapäivällä huomattavasti laski, /) Toisena helluntaipäivänä aamupäivällä muuttui tilanne
kuitenkin entistä pahemmaksi veden noustessa korkeammalle kuin edellisenä päivänä ja on
nousua sen jälkeen hitaasti jatkunut vielä tänään. Koko rautatien alapuolella jokirannassa
oleva asutusalue, joka käsittää 10kunta taloa, on veden vallassa ja yhteyttä asuntojen ja
ulkorakennusten sekä koko alueen ja kaupungin välillä välitetään nyt veneillä. Eräät
matalampana olevat asumukset on täytynyt tyhjentää, kun vettä on tunkeutunut niihin sisälle.
Monissa paikoissa sekä rautatien alapuolella että varsinaisessa kaupungissakin on kellareihin
nousuut likavesijohtoja myöten vettä. (1) Kun eräillä maanviljelijöillä oli jokisuun niittyla
doissa heiniä, aiheuttaa tämänvuotinen odottamaton tulvatilanne heille huomattavaa vahinkoa.
(/) Jäänlähtö tapahtui tänä vuonna suunnilleen normaaliaikana, jona pidetään toukok. 5 ja 12
päivien välistä viikkoa. Viime vuonna lähtivät jäät toukok. 15 pmä. Erityisen varhainen oli
jäänlähtö 1937, nimittäin huhtikuun 26 p:nä. Nälkävuonna 1867 lähtivät jäät taas niin
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myöhään kuin kesäk, 10 p:nä ja vuonna 1932 toukokuun 20 p:nä. Vuonna 1931. oli
tulvatilanne suunnilleen samanlainen kuin nyt ja vuonna 1934 samoin, mutta kumpaisenakin
vuonna oli runsaan lumen takia voitu odottaa runsasta tulvaa, Tänä vuonna ei sensijaan
vähälurnisuuden ja sateettomuuden takia oltu minkäänlaiseen tulvaan varustauduttu,

1L5 H3 HB 145: Islossningen i Torneälven vid Haparanda kom
igång på pingstlördagen, alltså den 11 maj. 1 fjol

inträffade islossningen den 15 maj. Arets islossning kom ungefär vid normal tid, Mellan 6 och
12 maj ligger den normala tiden för islossningen, enligt vad vi i fjol räknade ut med ledning
av särskild statistik, Särskilt tidig var islossningen 1937, då den inträffade den 26 april, samt
särskilt sen nödåret 1867, nämiigen den 10 juni, och i senare tid 1923, då isen gick den 20
maj. (/) Översvämningar ha uppstått i älven intili Haparanda nu under islossningen. Isen har
stockats i älvmynningen, vilket förorsakar översvämningar uppefter älven, Ätskilliga gårdar
nedanför järnvägsbron stå mcd stenfot och golv under vatten, och ha måst utrymmas, uthus,
magasin och lador, vägar och fält ligga heit eller delvis under vattenytan. Q) Vid presslägg
ningen erfares att vattnet i älven börjat sjunka undan, På mindre än 2 timmar har vattenstån
det sjunkit mcd ungefär en meter,

(8.5.) PS PS 8.5,: Näin ovat mm. Kemijoen ja Tornionjoen pienet
sivuväylät paikoin kokonaankin vapaina. Myös

pääväylissä on jäidenlähdön merkkejä jo havaittavissa... Tornionjoen ylikulku on veden
nousun vuoksi pitänyt lopettaa.

(1ft5.) P8 10,5,: Tornionjoen jääpeite alkaa myöskin jo käydä
hauraaksi, vaikka jään liikehtimistä joen suupuolella ei
vielä sanottavasti olekaan havaittavissa.

10.5. PS 1L5.: Torniossa liikkuvat jäät jo Tornionjoen sillan
kohdalla. Vesi nousee mutta ei uhkaavastä..

(15.5.) P8 PS 15.5.: Tornionjoessa on Karungin suvanto myös
purkautunut... Tornionjokisuulla kohosi vesi huomatta

vasti, mikä johtui siitä, että merenjäät ovat vielä lujasti paikoillaan ja jääpato on muodostunut
aivan Hellälänniemen alapuolella olevaan Virtakariin. Tilanne alkoi eilen näyttää jo hyvin
uhkaavalta, sillä vesi kohosi Tornion kaupungin kohdalla Palokunnantalon luona aina kadulle
saakka ja tunkeutui rantatalojen kellareihin. Tornion asemanpuoleinen alikäytävä joutui
samaten veden valtaan, niin että jalankulku kävi mahdottomaksi. Iltapäivällä alkoi vesi
kuitenkin laskea.,.

(12.5.) PoPo PoPo 12,5.: Torniojoen jäät liikkeellä (1) ... Torniojoesta
ovat jäät liikkuneet jo pari päivää jokisuulle asti.

Ylempää alkaa joki olla jo vapaana jäistä ja jokisuulla on niitä jonkun verran patoutuneena
ja tämän johdosta on vesi vähäsen noussut.

(15.5.) PoPo PoPo 15.5.: ... Tornionjoki on myöskin jo puhdistunut
jaista.

(8.5.) W6 Jäät käyvät huonosti

(9.5.) W6 Jäät liikkuneet sillan yläpuolella
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10.5. W6 Sillan alapuolelta liikkui jäät noin 300 metr.

(11.5.) W6 Jäitä kulk. joen täydeltä

(12.5.) W6 Jäitä kulk. joen täydeltä. Jääpato 3 km alempana.

(13.5.) W6 Jäitä kulkuu. Ja jääpato edeli. 3 km alemp.

(14.5.) W6 Jäitä kulkuu, Ja jääpato edeli. 3 km alemp.

(15.5.) W6 Jääpato murtui,

(16.5.) W6 Jäitä ei näy liikkeellä.

1941 20 May

Tornio: Some displacement somewhere at the bridge l9th tor 2Oth) May, the break-up 2Oth
(or 2lst) May.
Haparanda: The break-up hegan 2Oth or 2lst May.
Conclusion: for Tornio, the newspapers are of little use this time. The temporal reference of
the remarks of W7 is uncertain. 2Oth May is the most probahle date.

(6.5.) HB HB 6.5.: Vår i Haparanda (/) ... (/)
Men snart slå träden ut i stadens parker
snart hörs studenters giada melodi,
Och himien 1cr i vårens ijusa kvällar,
och älvens bölja sorlar glad och fri,

21,5, HB HB 24.5.: Ovanligt sen isgång i år (1) Man får gå tilibaka
till förra sekiet för att finna motsvarighet. (1) Islossningen

i Torneälven vid Haparanda kom igång senare än vanligt i år. 1 onsdags kväll [finnish
version: ,..iltapäiväHä...], alltså den 21 maj, började isen röra på sig [Finnish version: alkoivat
jäät äkkiä liikkua] och inom någon timme var vattnet melian Björkön och Haparanda och
Torneå så gott som isfri. [Finnish version: ... oli joki puhdistunut alajuoksultaanj. Nedanför
och ovanför ligger dock fortfarande en hei del is kvar, men det är tyclligt att det nu kommer
att gå undan mcd islossningen. Isgången i onsdags kom heit oförmodat; man hade trott att
isgången skulle låta vänta på sig ännu en vecka, men det är tydligt att våren har haft någon
slags femte kolonn11 1 verksamhet som utfört undermineringsarbetet. [Finnish version:
Jäänlähtö oli aivan odottamatonta, koska kaikki merkit viittasivat siihen, että jäät “iahoaisivat
paikalleen vielä ainakin viikon ajan.] (/) Arets isgång är som sagt ovanligt sen. Man får gå
mycket långt tilibaka för att finna en så sen islossning, kanske ända tiflbaka till nödåret 1867.
Då var islossningen emellertid avsevärt mycket senare; isen gick då den 10 juni. Såsom
datum för ovanligt sena islossningar ha antecknats den 25 maj 1961 och 21 maj 1859. Så
långt får man alltså gå tilibaka för att finna motsvarigheter till årets sena islossning. Ar 1923
gick isen den 20 maj, vilket näst årets skulle vara den senaste islossningen på den här sidan
sekelskiftet, Av särskilt tidiga islossningar må nämnas 1937 års, då isen gick den 26 apriL
Den ordinära tiden för islossningen i Torneälven vid Haparanda infaller mellan den 6 och 12
maj, (1) [Swedish version only: Snön,,.] [finnish version only: Kun merijäät edelleen ovat
paikoillaan, on tänään aamulla havaittavissa, että vesi jokisuulla alkaa nousta, mikä johtuu
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luonnollisesti siitä, että joesta tulevat jäät patoutuvat. Viime vuonnakin oli samoin ja nousi
vesi tällöin hyvin korkealle juuri jokisuulla. Kun on kuitenkin näin myöhäinen, tuntuu
uskomattomalta, että merijäät olisivat niin lujia, että tänä vuonna syntyisi patoutumisen takia
minkäänlaista tulvaa.]

(18.5.) PS P8 18.5.: ...Alempana on Kuljun korvassa Tornion luona
sulaa...

21.5, PS 22,5,: Eilispäivän kuluessa vapautui Tornionjoen suu
sillan kohdalta jäistä ja ylempää ovat jäät edelleen
liikahdelleet. Kivirannan kohdalla oleva sula suurenee
myöskin joka päivä.

(20.5.) PoPo PoPo 20.5.: Maakuntamme valtajokien jäittenlähtö on
odotettavissa tämän viikon loppupuolella. (/) Veden nousu

on ollut heikkoa, joten jäittenlähtö tulee hyvin “hiljainen”. (7) Torni&- ja Kemijoen jäät ovat
viime päivinä huomattavasti heikontuneet... (7) Yökylmien vaikutuksesta on lumen sulaminen
ollut hyvin hidasta ja tästä johtuen vesi on noussut heikosti., Kemi ja Torniojoen eräät
pienemmät sivujoet ovat jo joko kokonaan tai osittain luoneet jääpeitteensä, mutta pääjokien
vesi ei ole siitä sanottavamniin noussut. Kemijoessa on jäänlähtö odotettavissa viikon
koppupuolella, samoin Torniojoessa. Jäänlasku joista tulee tänä vuonna olemaan hyvin heikko.

PoPo PoPo 20.5.: Heikot jäät vaativat uhreja. (7) ...hukkumis
tapaus Alatorniolla.

(22.5.) PoPo PoPo 22.5.: Maakunnan joissa ei syntyne erityisempää
jäänlähtöä. (7) ... (7) ... Kemijoki ja Torniojoki ovat vielä

kiinni suvantopaikoissa. Kun viime päivinä on ollut havaittavissa vedennousua, luonevat
nämäkin joet pian jääpeitteensä.

(25.5.) PoPo PoPo 25.5.: Jäät lähteneet suurimmalta osaltaan maa
kuntamme joista. (7) ... Tonionjoki [sic!] täysin vapaa...
(7) . . .jäät ovat lähteneet kaikessa hiljaisuudessa. (7) ... (1)
Torniojoki on kokonaisuudessaan vapaa jäistä.

20,5. W6 Jäät hiukan liikkui sillan kohdalla

21.5. W6 Joki jäistä puhdas sillasta puoli kilom. alas

(22.5.) W6 Joki jäistä puhdas sillasta 1 km matkan, jossa jääpato

(23.5.) W6 jäitä kulkuu joen täydeltä

(24.5.) W6 Jäitä kulkuu. Jäät patoutuneet jokisuulla

(25.5.) W6 Jäitä kulkuu joen täyteltä

(26.5.) W6 Jäitä kulkuu joen täyteltä

(27.5.) W6 Jäitä kulkuu hyvin vähän
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(28.5.) W6 Jäiten tulo loppunut.

20.5. SMHI Isen börjar röra på sig

1942 17 May

Haparanda (?): The break-up began l7th May.
Conclusion: No adequately specified dates available. l7th may be a good guess.

17.5. liB liB 19,5,: Torneälvens is började i söndags röra på sig,
och på en del sträckor mellan Kukkolaforsen och

mynningen kunde man skåda öppet vatten. Det förefaller dock inte som den verkliga isgångcn
ännu börjaL. [Finnish version:) Tornionjoen jäät ovat nyt täällä jokisuulia tehneet lähtöä
ainakin viikon, mutta eilen joki vihdoin alkoi puhdistua...

(23.5.) liB liB 23.5.: Torneälven ligger nu öppen i området intili
Haparanda, och dc förbiflytande isstyckena vittna om a[t

islossningen är i gång även uppefter älven. Isgången förefaller emellertid i år ha en ovanligt
stiilsam karaktär.

(13.5.) PS PS 13.5.: Myös Tornionjoessa ovat koskipaikat
avautuneet, mutta suvannot sensijaan kiinni.

(19.5.1 PS PS 19.5,: Torniojoki on myös osittain laskenut jäänsä...
Aleinpana joessa ovat kosket laskeneet
suvannoissa on vielä heikko jääkuori.

(17.5.) PoPo PoPo 17,5,: Jäätilanne joissa ennallaan, (/) Sulapaikoissa
on jo oltu kalalla. (/) Suvantopaikat yleensä vielä

vahvassa jäässä. (/) ... eilenkin oli Tornion- Haaparannan välisellä isolla aukiolla runsaasti
kalastajia, jotka saivat hyviä saaliita... (1) Mitään erikoista jäänlähtöä ei tänä vuonna tule
missään maakuntamme joessa, vaan jäät sulavat todennäköisesti paikalleen tai hiljalleen
tulevat alas. Jääpeittee.stä vapautuminen tapahtuneekin heti lämpimien ilmojen palauduttua.

1943 7 May

Tornio: the hreak-up 7th May (according to PoPo) (PS tells ahout the events immediately
above the ordinary site).
Haparanda: Bu began 7th May, stagnation 8th May, “fuil speed 9th v1ay.
Conclusion: In spite of uncertainty concerning site, 7th May is the most plausible date. 8th
and 9th May are possible too.

(6.5.) liB liB 6.5.: Issmältningen i Torneälven är nu igång och
vintertrafiken över älven vid vanliga överfartsställen i

älvens mellersta och södra del har sedan ett par dagar avstannat. Någon hård isgång är ej att
hefara i år, d nämnvärt mcd kärnis ej finnes. Man torde kunna beräkna att älven släpper i
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väg isen någon dag mellan 10 och 15 dennes. Av tidiga isgångar kan nämnas den år 1894 då
isen började röra på sig den 30 aprih

7.5. HB HB 8.5.: Islossningen i Torneälven har nu börjat på
ailvar, Mitt för Haparanda tornade isen upp sig i stora
högar redan i går...

(7.5.) P5 PS 7,5.: Tornionjoki on suupuoleltaan jäistä vapaa.

(8.5.) P5 P5 8.5.: Suupuolella on nyttemmin myöskin Kuljunkorva
vapautunut ja jäät ovat painuneet Lammassaaren
yläpuolelle. Vesi jokisuulla on vähitellen kohonnut.

(11.5.) PS PS 11.5.: Tornionjoen Suomen-puoleinen osa on
nyttemmin kokonaan kiintojäistä vapaa.

7,5. (PS) [päivä, milloin jäät ovat Tornion kohdalla lähteneetj
(P5 7.5. 1954, W. Wallgren)

(6.5.) PoPo PoPo 6.5.: Keropudas laskenut jäänsä (/) Torniojoen
sivuhaara Keropudas, joka tunnetaan eräänlaisena

Tornionjoen “lisäkkeenä” on toissapäivänä ja eilen laskenut jääpeitteensä. Sen sijaan on
Tornionjoki vielä huomattavassa määrässä jääpeitteinen.

(7.5.) PoPo PoPo 7.5.: Jäidenlähtö edistyy. (/) .. (/) ... Torniojoessa
on sulia muodostunut useisiin paikkoihin, mm. menivät
jäät eilen ns. Lasimestarin korvan yläpuolelta, ja
jonkinmoinen pato muodostui Tornion sillan yläpuolelle...

7.5. PoPo PoPo 8.5.: Kemijoki purkaa jäitään. (/) Torniojoessa vain
paikallista liikettä. (/) ... (/) Torniojoessa on myöskin

muodostunut lisää jäättömiä kohtia. Niinpä menivät jäät eilen kaupungin kohdalta aina
Kuljunkorvan yläpuolelta saakka.,,

(11.5.) PoPo PoPo 11,5.: Laivahikenne Kemissä alkanut, sekä
Tornio- ja Kemijoki luoneet jäänsä. (/) ,.. (/) Myöskin

Torniojoki on nyttemmin ainakin paikoittain luonut täydellisesti jäänsä. Joen alapäästä
kerrotaan nim. kaikkialta jäitten lähtemisestä,..

7.5. EM [muistiinpanoja jäiden lähdöistä, jotka kaikki koskevat
Tornion kaupungin kohdalta jäistä vapautumista]

16.4. SMHI Större vattensamlingar på älvisen

18.4. SMHI Dikena börja vattenfylla

SMHI Börjar islossningen i Torneälven nedre del

8.5. SMHI Stagnation i islossningen

9,5, SMHI Den 9/5 fuil fart
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SMHI Börjar isen försvinna från Haparanda skärgård.
Isen mycket skör och svag.

1944 l6th May

Tornio: the breakup l6th May.
Haparanda: the breakup began l6th May and was finished 17th May.

(11.5) HB HB 1L5: och älvens is börjar anta en mörkare färg.

165. HB HB 2(15,: Islossningen i Torneälven vid Haparanda kom
igång på tisdagen, alltså den 16 maj. Isgången var lugn
och inga tendenser till översvämning har ännu visat sig...

(185) HB HB 20,5,: Torneälven översvämmar (1) (7) Isgången i
Torne älv, vilken började i tisdags, har denna gång haft

en delvis oroande karaktär, På fiera ställen har isen packat ihop sig i älven och orsakat
översvämningar, som på en del ställen ställt till trafikstörningar och andra svårigheter och
skador, (1) Vid Korpikylä... (1) Även inom Pajala socken,.. (7) Sorteringsverket i Hellälä hotas.
(1) På torsdagsmiddagen biidades en kraftig isbarriär utanför älvmynningen där havsisen ligger
kvar, och det nyuppförda sorteringsverket i Hellälä kom i fara. Sorteringsverket har byggts
under vintern, enligt uppgift för en kostnad av 700,000 mark, och förutom anläggningskost
naden har man att räkna mcd dc ekonomiska konsekvenserna mcd avseende på sommarens
flottning om sorteringsverket skulle allvarligt skadas eller förstöras. för att söka få bukt mcd
isvallen begärdes hjäip av flygvapnet,och på torsdagskvällen voro tre pian i aktion mot isen
och företogo några störtbombfäilningar, men resuitatet blev obetydligt. Under gårdagen
företogos sprängningar med dynamit, och ytterligare hjälp av militär för utförande av
sprängningar har begärts och stälits i utsikt. (/1) Bro i Vojakkaia blev isens offer. (7)
Oravaisensaaribron spolierad av ismassorna. (7) 1 Vojakkaia har islossningen inte varit lika
stillsam som vid Haparanda... (7/) Jäämassat ovat aiheuttaneet huomattavaa vahinkoa myöskin
Iajittelurakenneimffle.

(23.5.) HB HB 23.5.: Översvämningarna i samband mcd isgången i
Torneälven synas nu vara överståndna, men som redan

meddelats i förra numret ha en del skador åstadkommits. (7) Svårast var situationen i
Korpikyla (7) ... (7) Sorteringsverket vid Heilälä bröts sönder (7) Flottningsföreningens nya
sorteringsverk i Heliälä vid älvmynningen blev mycket iila åtgånget. Aniäggningen bröts
sönder i tre ä fyra delar, vilka sietos lös från sin plats av isen och fördes in mot finska
sidan,.. Tidigare var sorteringsverket, som bekant, beläget vid Saarenpää ovanför Torneå stad,
men då det varit det finska intressenternas önskan att få sorteringsverket så nära sågverken
som möjligt besiutades förflyttningen till Hellälä. Dåvarande, numera avlidne flottningschefen
Sigurd Sandström var en av motståndarna till förflyttningen och förutsade vid något tilifäiie
en smula drastiskt att sorteringsverket skulle förstöras vid första islossning, vilket bekiagiigt
vis också blev fallet,.

(14.5.) P5 P5 14.5.: Myös Torniossa Pyljynkorvan luona olevassa
sulassa on pari venettä yrittänyt [taimenia], mutta hraii
tuloksin.
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(165) PS PS 165: Tornionjoessa on suisto jo osittain sulanut,
mutta varsinaista jäänlähtöä ei ole vielä tapahtunut. Sen

sijaan Raumojoessa Alaraumon kohdalla ovat jäät lähteneet jo sunnuntaita vasten yöllä.

165. PS P5 185.: Tornionjoen jäiden lähtö alkoi suupuolesta jo
tiistaina,

175. P5 PS 18,5,: Eiliseen mennessä olivat jäät lähteneet
suurimmaksi osaksi aina Vojakkalaa myöten. Mennessään

ne olivat aiheuttaneet useita vahinkojakin, mm. särkeneet Alavojakkalassa Oravaisen saareen
johtavan sillan.,, Asiantuntijat arvelevat, että Tornionjokikin viikon kuluessa on kokonaan
vapaa jäistä.

16,5. (P5) H>1954, P5 7,5.]

(14.5.) PoPo PoPo 14,5,: Jäät lähtevät joista maakunnassamme viikon
puolivälin tienoilla (f Harvinaista sulan maan seurausta:

lumi maassa ja lehti puussa! (/) ,.. (/) .Eilisaamuna viestitettiin PohjoisPohjalle tästä
maakunnasta ensimmäinen virallinen jäidenlähtöuutinen, koskien tämä jäiden lähtöä
Kaakamojoen lisäjoesta, Tieksojoesta. (/ Viikko ojan juoksusta joen juoksuun - on tapana
sanoa, kertoi meille eilen isännöitsijä Aatto Suopanki kesäntulosta keskustellessamme.
Lämmenneet ilmat ja lämpimät yöt ovatkin aiheuttaneet sen, että maakuntamme pienemmissä
puroissa ja ojissa on vesi alkanut lisääntyä ja virrata ja samaten on saattanut panna merkille,
että vesi on alkanut tuntuvasti nousta Kemi- ja Torniojokien sivujoissa samatenkuin itse
valtaväylissäkin. Virtapaikoissa jokiin alkaa kehittyä sulapaikkoja, mutta suvantopaikoissa on
sen sijaan kuljettu vielä jäitse joen poikki. (/) Milloin iskoisitte jäiden lähdön maakunnas
samme tapahtuvan joista? (/) - Ehkäpä nyt alkavan viikon puolivälin jälkeen. Tavallisesti ja
keskimäärin on jäänlähtö maakunnassamme alkanut toukokuun 8. päivän seutuvilla, mutta nyt
se venähtää toista viikkoa myöhäisempään, Tosin varsinaista kesän tuloa ajatellen vaikkapa
jäänlähtö onkin myöhässä - me tavallaan olemme ainakin tasoissa roudattoman ja jäättömän
maan ansiosta. Näemmehän selvästi, että esim. sellaisissa paikoissa, missä kinoksia vielä on,
niistä sulava vesi ei kuten tavallisesti virtaa minnekään, vaan haihtuu aivankuin olemattomiin,
toisin sanoen imeytyy maahan, (1) ... (/) - Uskoisin, etei tänä keväänä kuitenkaan pahoja
tulvia pääse muodostumaan, sillä jäät ovat heikkoja ja helposti virran mukaan lähteviä.

16.5. PoPo PoPo 17,5,: Jäiden lähtö edistyy maakunnan joissa. (/)
(/) Tornionjoessa ei jäidenlähtö ole päässyt yhtä

pitkälle kuin Kemijoessa, mutta myös siellä on joki Tornion kohdalta puhdistunut Kivirannalta
Kuljunkorvan yläpuoleha Paraisniemen pappilan ohi Hellälänniemeen. Ylempänä ovat jäät
niinikään virtapaikoissa laskeneet ja yleisen jäidenlähdön odotetaan tapahtuvan aivan
hetimiten.

(18,5.) PoPo PoPo 18.5.: Tulvatilanne jatkuu... (1) ... (/) Tornionjoki
varrella havaittiin myöskin jäiden liikkuvan melkein joka

paikassa. Jäiden lähtö on kuitenkin sujunut hyvin rauhallisesti, eikä mitään sanottavia
vaurioita ole aiheutunut,

(20.5.9 PoPo PoPo 20.5,: LentopommitustaTornionjokisuullaHellälään
muodostuneiden jääpatojen murtamiseksi. (/) Ruotsin

puolella Tornionjokea ovat jäät särkeneet Karungissa rautatienkin parista paikasta. (/)
Pohjoisten valtajokien tulvatilanne jäidenlähtöineen jatkuu edelleen. Pohjois-Pohjalle eilisillan
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kuluessa saapuneet viestit tiesivät kertoa, että tilanne oli monin paikoin käynyt eritoten
Torniojokivarressa sangen vaikeaksikin... (1) Torniojokisuulle Hellälän uuden lajittelupaikan
läheisyyteen alkoi helatorstain tienoilla kasaantua jäitä merenrantaseutuun erittäin runsaasti
muodostuen siihen suuria jääpatoja, joiden vaikutuksesta vesi alkoi nopeasti kohota.
Seurauksena tästä oli, että talven kuluessa rakennetut jokisuun uudet lajittelulaitteet särkyivät
täydellisesti aiheuttaen näin ollen huomattavia taloudellisia vahinkoja - puhutaan miljoonista
km - sekä lisäksi sen, että lajittelulaitteiden rikkoutumisen vuoksi lajittelutöiden käyntiinpano
jokisuulla tulee viivästymään. (1) Hellälänniemeen muodostuneen jääpadon murtamiseksi
turvauduttiin helatorstaina lentopommitukseen, mutta siitäkään ei ollut apua. Kolme
ruotsalaista pommituskonetta oli noussut ilmaan klo 22.30 aikoihin ja näistä eräs pudotti
pommeja jääpatoihin niihin kuitenkaan osumatta, Eilen illalla oli jääpato edelleen liikkumat
tomana, mutta vedennousu ei kuitenkaan ollut kuin n, 1 1/2 metriä, (/)

16,5. EM [-> 1943, 7,5j

16.5. SMHI Islossningen påbörjad i Torneälv

17.5. SMHI Islossningen avslutad - driv fiyter omkring...

1945 3 May

Tornio: the break-up 3rd May.
Haparanda: the hreak-up in good progress’ 5th May.

(35.) PS PS 3,5.: Tornionjoen jäät ovat myös heikot. Eilen putosi
Kivirannan padon jätteitä ajava hevonen jokeen.

Miesjoukon ponnistuksin se saatiin kuitenkin yiös. Jotkin närä- ja nivapaikat ovat jo
avautuneet. Niinpä Keropudas on jo luonut jääpeitteensä...

(4.5.) PS PS 4.5.: Tornionjoen alajuoksulla ovat jäät jo irtonaisia.

(5.5.) PS PS 5.5.: Tornionjoki on Tornion kohdalta nyt niin jäätön,
että veneellä voidaan kulkea ylitse. Kuljunkorvassa on
liikkunut jo joku uistelijakin, mutta tairnensaalis on ollut
vielä vähäistä.

9,5. PS PS1t).5.: Tornionioessa olivat jäät eilen vilkkaassa
liikkeessä, sillä Karunki järvi loi jääpeitteensä.

(6.5.) PoPo PoPo 6.5.: ... (/) Jäät liikehtivät Tornionjoessa. (1) ... (/)
Tomionjoessa ovatjäät Alavoj akkalassa Isohaaraa myöten
lähteneet. Karungissa ne vielä ovat lujasti paikoillaan
joskin ne jo ovat kovasti heikentyneet.

4,5, PoPo PoPo 4.5.: Jäät liikkeellä sekä Kemi- että Torniojoissa.
(/) ... (/) Myöskin Tornionjoessa oli eilen havaittavissa



129

APPENDIX 1/95

jäiden liikehtimistä. Niinpä lähtivät jäät eilen liikkeelle Tornion kaupungin kohdalla
muodostuen jokeen sulaa Peräpohjolan kansanopiston kohdalta aina rautatiesiltojen alapuolelle
saakka. Niinikään oli Vojakkalaan muodostunut kosken tienoille laaja sula-alue, ja odotetaan
että Danskin selkä purkautuu aivan näinä päivinä. Kukkolan kohdalla liikehtivät jäät klo 14
paikeilla samoinkuin Ylitornion Kirkonkylänkin yläpuolella...

3.5. (PS) [->1954, PS 7.5.]

3.5. EM [-> 1943, 7.5.]

SMHI Islossning i full gång

1946 Sth May

Tornio: The break-up began Sth May or 7th May.
Haparanda: The BU began Sth May, continued 6th May, and the ice departed 7th May.
Conclusion: Slow break-up at low water, The site information is inadequate. Accordingly,
there are two or three plausible dates, The first one, explicitly mentioned, is chosen,

4,5, HB HB 7.5.: Tornionjoen jäät liikkuivat vähäsenjo lauantaina
Haaparannan kohdalla, mutta veden vähyyden vuoksi ei
näytä jäille olevan erikoista “vauhti&,

5.5-6.5. HB HB 7.5.: På söndagen började isen röra på sig i
Torneälven vid Haparanda och fortsatte under måndagen
mcd bättre fart, Isgången kom ovanligt tidigt i år trots att
vattenståndet är lika ovanligt lågL..

HB HB 9.5.: Tornionjoen suupuolen jäät lähtivät toissapäivä
nä. Jokisuu on nyt sulana Kukkolankoskelle saakka...

(1.5.) PS PS 1.5.: Tornionjoessa ovat jäät myöskin suupuolessa
vielä liikkumatta, vaikka ovatkin jo suuresti tummentu
neet ja heikentyneet.

(4.5.) P$ PS 4.5,: Vanhan torniolaisen sanojen mukaan jäänlähtö
tapahtuu Tornionjoessa viikon kuluttua Kemijoen

vapautumisesta. Suvantopaikkoja on jo auki, ja niistä on saatu ensimmäiset lohet ja taimenet,
Muuten Tornionjoen jäät näyttävät sulavan paikoilleen. Käykö näin, se riippuu siitä, tuleeko
tulvia.

4,5, PS PS 5.5,: Tornionjoessa jäät liikkuivat eilen Keroputaassa.

(7.5.) P8 P8 7.5,: Tomionjoen suupuoli on niinikään jään peitossa,
mutta jäät ovat jo kuitenkin liikkuneet. Vapaaksi jäistä

joki ei ole päässyt veden puutteen takia. Keropudas on jo kokonaan jäistä vapaa. Vojakkalasta
kerrottiin veden nousseen eilen 30 sm ja jäät liikkuvat sen ansiosta kovasti. Oravaisten saaren
kohdalla ja Ylivojakkalassa on kuitenkin vielä kiinteä jääpeite.
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7.5. PS PS 8.5.: Tornionjoen suupuoli loi jäänsä eilen (1) ... (1)
Tornionjoen suupuolen jäät lähtivät eilen. Jokisuu on nyt

sula Kukkolankoskelle saakka. Siitä pohjoiseen ulottuva laaja Karunkijärven suvanto ei ole
vielä vapautunut jääpeitteestään, mutta ovat jäät siinäkin jo liikkuneet.

8.5. PS P5 9.5.: Tornionjoki vapautuu myös jatkuvasti jäistä.
Karunkijärvi vapautui eilen ja Kristinebergin korvaan

rautatiesillan vaiheille Tornionjokisuulle on muodostunut ruuhka, joka on nostanut veden
korkealle padon yläpuolelle. Tilanne täälläkin oli kuitenkin jo eilen illalla helpottumaan päin.

(11.5.) P8 PS 11.5,: Myös Tornionjoen suupuoli on jo vapaa Pelloa
ja Kolaria myöten.

(5.5.) PoPo PoPo 5.5.: ... (/) Ilmeiseltä näyttää, että jäidenlähtö
Tornionjoessa ei ole vielä läheskään yhtä hyvässä

vauhdissa kuin Kernijoessa... Tornion kaupungin kohdalla on jokeen myöskin muodostunut
sulapaikkoja, mutta varsinaisesta jäidenlähdöstä ei voida puhua, vaan on sulien muodostumi
nen tapahtunut hyvin rauhallisesti.

(7.5.) PoPo PoPo 7.5.: Tornionjoen jäät liikkeellä. (/) Vesi noussut
sunnuntain seudussa. (1) Jäidenlähtö Tornionjossa [sic!]

on ollut käynnissä jo muutamien päivien ajan... (1) Koskipaikoissa joen jäät ovat menneet jo
pari kolme päivää sitten, mutta suvantopaikkoihin on entisen jään lisäksi kasaantunut virran
mukana kulkeutuneita jäitä, kuten esim. Karungin seuduilla. (7) Vojakkalan kohdalla on jää
ennallaan Oravaistensaaren pohjoispuolella, mutta saaren eteläpuolelta aina lähelle Tornion
siltaa oli joki eilisiltaan mennessä vapautunut jäistä. Kirkkonärässä oli eilisiltana sulaa,
samoin Kuljunkorvassa. Muualla joen alajuoksulla oli saarniemme tietojen mukaan jää vielä
eilen illalla kiintonaista. (1)

5,5, (PS) [->1954, PS 7.5.]

5.5. EM [-> 1943, 7.5.]

SMHI Islossning påhörjad i Torneälv

6.5. SMHI Islossning fortsätter

7.5. SMHI Islossning i fuil gång

12.5. SMHI Älven isfri

1947 4 May

Tornio: the break-up probably 6th May (possible earlier). Even 9th may suggested.
Haparanda: the break-up began 4th May.
Conclusion: for Tornio, 6th May is the most probable date. 9th May probably refers to the
loosening of the ice jam.
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4.5-5,5 HB HB 65: Isen i Torneälven började vid Haparanda
horisont att röra sig på söndagen. Isgången tog bättre fart
på måndagen. Vattnet är dock ovanligt lågt i år.

(29.4.) PS PS 29.4.: ...Tornionjoen jäiden Tornion kaupungin
kohdalla arvellaan pitävä vielä ainakin viikon puoliaan
kevään tuloa vastaan.

(L5.) PS PS 1,5,: Tornionjoen jäätilanne oli eilen suunnilleen
entisellään.

(4,5.) PS PS 4,5,: Tornionjoen jäät eivät vieläkään sanottavasti
luku, sillä viime vuorokausien yökylmät ovat aiheuttaneet

jäiden lähtöä hidastavan veden laskeutumisen, Sensijaan Keropudas ja Liakanjoki ovat jo
puhdistuneet.

(6.5.) PS PS 6.5.: Torniojoessa ovat jäät vielä paikoillaan, mutta
vesi on alkanut kovasti nousta. Jos nousu jatkuu samaan

tapaan, kestänee ainoastaan päivän tai pari, kun jäät lähtevät, Tornionjoen alajuoksulla on jo
nyt laajoja vesialueita, joista vesi on jään kuluttanut. M,m. Miukin tullin kohdalla on joessa
toinen puoli avoinna, Samoin on avovettä Kivirannan kohdalla sekä Alavojakkalassa
lsonnärän ja Ylivojakkalan kohdalla. Mainituilla sulavesialueilla on viime päivinä liikkunut
runsaasti uistinmiehiä, Myöskin kalansaalis on ollut erittäin hyvä...

6.5. PS P5 7.5.: Eilen illalla klo 21.30 aikaan lähtivät Tornio
joessa olevat Danskin selän jäät liikkeelle, vieden

mukanaan myöskin sillan yläpuolella olleet jäät.

7,5, P5 P5 8.5.: ...Alempana Karungin järvessä jäät lähtivät
liikkeelle, mutta pysähtyivät iltapäivällä, ennen kuin järvi

ehti kokonaan puhdistua. Tornionjoen suupuolella jäitä on tullut alas melko runsaasti, mutta
Hellälänniemen kohdalla oleva matala joenmutka on pysähdyttänyt jäät ja ne ovat
ruuhkautuneet täyttäen joen lähelle Tornion siltaa.

(9.5.) PS P5 9.5,: Tornionjoki on nyt puhdistunut jäistä aina
Turtolaan saakka pohjoisessa lukuunottamatta suupuolta,

missä jäät ovat vielä toista kilometrin matkalla kiinni, Hellälännierneen on syntynyt
ruuhkautuma, jossa jäiden lisäksi on mustanaan viime uittokauden tukkeja, pääasiassa
Kukkolan koskesta tulleita, Arviolta on tukkeja laskenut suupuolelle jäiden mukana useita
kymmeniä tuhansia. Myös Karungin järvestä jäät laskivat eilispäivän kuluessa.

(1.5,) PoPo PoPo 1,5,: ... Tornionjoessa on koskipaikkoihin muodos
tunut sulaa, mutta vielä eilen saattoi siellä yleensä joka
paikassanormaalisilla ylikuikupaikoillajoen jäänj aikaisin
ylittää.

(3.5.) PoPo PoPo 3.5.: ... Tornionjoessa ovat jäät jokseenkin joka
paikassa vielä paikoillaan ja melko yleisesti voidaan joki
jalkaisin ylittää jäitä pitkin.
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(4.5) PoPo PoPo 45,: ,,. (1) Maakuntamme muiden jokien jäiden
lähdöstä mainittakoon, että.,. Tornionjoessakin ovat jäät

jo viime päivien aikana tuntuvasti heikentyneet, mutta alajuoksullakin saatettiin se vielä
eilisen päivän aikana monista kohdista jalkaisin ylittää. Virtapaikoissa on sielläkin kuitenkin
jo runsaasti sulaa,

(6.5.) PoPo PoPo 6,5.: Rauhallinen jäänlähtö,.. (1) Tornionjoessa ei
mainittavampaa jäiden liikehtimistä ole vielä tapahtunut.

(7.5.) PoPo PoPo 7,5.: ... (/) . myöskin Tornionjoen jäät ovat parin
viime päivän ajan jo olleet liikkeessä aina Ylitorniota

myöten. Mitään mainittavia hankaluuksia ei jäidenlähtö ole Tornionjokivarressa aiheuttanut,
Vesi ei kummassakaan joessa ole noussut erikoisen korkealle.

7,5, PoPo PoPo 8,5,: Jäiden purkautuminen Kemi- ja Tornionjoissa
laajenee. (1) Jäät alkoivat eilen Tornionjoessa liikkua aina
Pellon korkeudelle saakka.., Tornion kaupungin kohdalla
puhdistui väylä eilisen päivän aikana,.,

9.5, (P8) [->1954, P8 7.5.]

9,5, EM [-> 1943, 7.5,]

4.5. SMHI Isen i Torneälv börjar röra på sig

1948 1 May

Tornio: A melt strip of 2 km upstream of the bridge 29th May. The break-up lst May.
Haparanda: The break-up began 29th May (partially) or 3Oth May, “Better speed” lst May.
Conclusion: for Tornio, Ist May is the most plausible date, but the BU may have began
earlier,

HB

HB 24,4,: Keksin laulu Tornionjoesta (/) Kun jäänlähtö
vuonna 1677 lakaisi puhtaaksi joen rannat (/) Monien

lukijoiden pyynnöstä ja koska jäidenlähtö Tornionjoesta taas pian on ajankohtainen kerromme
tässä muutamista aikaisemmista merkittävimmistä jäidenlähdöistä Tornionjoella...

30,4,4.5. HB HB 4,5,: Isen började röra sig på älven vid Haparanda på
Valborgsmässoaftonen och sköt 1 maj bättre fart, Jämfört

mcd tidigare år var det dålig fart på islossningen, men i stället kom den så mycket tidigare.
Alvsvattnet är bland det lägsta man kan erinra sig i mannaminne,

(22,4,) PS PS 22.4.: Tornionjoen jäätilanteesta ei eilen ollut
sanottavammin uutta mainittavaa,,,
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(27A) PS PS 274: Tornionjoki ei vielä ole luonut jääpeitettään
missään, vaikkakin se monin paikoin on heikkoa eikä
kanna enää jalankulkijaa kuin ylempänä.

(3OA) PS PS 3OA: Torniojoessa on Tornion sillalta ylöspäin n,
2 km pituinen sula.

(L5) PS PS 1 5: Tornionjoen alajuoksulla on jäätilanne
suunnilleen ennallaan. Vain Oravaisen saaren yläpuolella
ovat jäät jonkinverran liikkuneet.

(4.5) PS 45: Tornionjoen alajuoksu on vapaana Kukkolankos
kesta lähtien lähelle suupuolta. Hellälän yläpuolella on

vielä vahva jää ja kun ylhäältä tulevat jäät ovat heikkoja, eivät jäät ole pystyneet murtamaan
kiintojäätä.

(4.5.) PoPo PoPo 4,5,: ... (/) Tornionjoen jäät liikkuneet aina Kolaria
myöten. (/) ... Karungista alaspäin ovat jäät olleet jo
useina päivinä liikkeessä eikä enää varsinaista kiinteätä
jäätä alajuoksulla ole paitsi aivan muutamissa kohdin...

(6.5.) PoPo 6.5,: ...Karunginjärvessä on vielä kiinteä jääpeite.

(9.5.) PoPo PoPo 9.5.: Tornion- ja Kemijokien jäät lähteneet
suvantopaikoista yläjuoksua myöten. (/) Misen Tornion-
joen tavallisesti viimeinen jäässäoleva kohta, Karungin
järvi, loi jäänsä helatorstaina...

1.5. (PS) [->1954, PS 7.5.]

1,5. EM [-> 1943, 7.5.]

29.4. SMHI Isgången i älven delvis börjad

1949

Tornio: The break-up 4th May.
Haparanda: The break-up 3rd or 5th May,

(3.5.) HB HB 3.5.: 1 Torneälven har det blivit stora vakar i Korva
nedanför järnvägsbron och i Glasmästarkorva ovanför
Torneå. Isen har också släppt vid stränderna mellan
Tornei och Haparanda.

(1.5.) PS PS 1.5.: Alatornion Keroputaassa ovat jäät jonkin verran
liikkuneet,.. Tornionjoen alajuoksulla ovat jäät

suunnilleen liikkumattornat, vain virtapaikat ovat sulina.



134

ÄPPENDIX 1/100

3,5, PS PS 4.5.: Tornionjoen suupuolella lähtivät jäät eilen
valtakuntien välisen rautatiesillan sekä ylä että

alapuolelta ja ruuhkautuivat Kristinebergin kowaan. Myös Kuljun ja Taskin korvat ovat
vapautuneet jäistä.

4,5, P$ PS 5.5.: Tornion kaupungin kohdalta lähtivät jäät eilen
iltapäivällä. Joki vapautui jäistä jonkin matkaa Tornion

sillan alapuolelta. Myöhemmin eilen illalla lähtivät jäät myös Tornion sillan yläpuolelta aina
Kivirantaa myöten.

4,5, tPS) [>1954, PS 7.5.]

4.5, PoPo PoPo 5.5,: Jäät liikehtivät myös Tornionjoessa. (1)
Tornionjoessa lähtivät eilen liikkeelle Tornion kaupungin
kohdalla sillan alapuolelta pysähtyäkseen siitä muutamien
satojen metrien päähän...

(6.5.) PoPo PoPo 6,5.: Tornionjoen jäät liikkeellä. (1)... (1) Torniom
joessa ei jäätilanteessa ole tapahtunut erikoisen suurta

muutosta vuorokauden aikana siitä syystä, että on ollut melko voimakas tuuli vastavirtaan.
Karungista kerrottiin, että n,s. Niskanväylästä jäät lähtivät eilen. Tavallisesti Karunginjärvestä
jäät purkautuvat pari päivää senjälkeen, kun Niskanväylä on jäänsä luonut. Yleensä kaikkialta
Tornionlaaksosta kerrottiin jäiden paikallisesti liikkuneen...

(4.5.) Kva Kva 4.5.: ... Kemi ja Tornionjoissa ovat ainoastaan
koskipaikat avautuneet,..

(4.5.) KT KT 4.5.: Tulva Lapin joissa jää tämän kevään jäänlähdön
aikaan melkoisen vähäiseksi... Tornionjoki on vapautunut
jäistään useissa kohdin monien kilometrien pituudelta
jäiden kerääntyessa suvantopaikkoihin...

4.5. EM [> 1943, 7.5.]

SMHI Islossning i Torneälv vid Haparanda

1950 28 May (more probably 27th May)

Tornio: The breakup 27th or 2$th Äpril.
Haparanda: The breakup 27th April, fullscale ice-run 2$th April.
Details concerning site and time are given by PoPo. Accordingly, 27th April seems to be the
correct date.

(23.4.) HB HB 27.4.: Vattnet stiger hastigt i Tornedalen (1) Öppet nu
i alla strömdrag (1) Trafiken öfver älven upphör (1)

fortsätter det varma vädret, så blir det en tidig islossning i år i Torneälven. 1 Korva nedanför
järnvägsbron i Haparanda öppnade det sig i söndags från strand till strand. (1) Vattnet har
stigit i älven dc senaste dagama, och man väntar, att isen skall börja röra på sig på allvar i
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siutet av veckan, om värmen fortsätter. Det skulle i s fail bii en tidig islossning. Ute i
skärgården är emellertid isen ännu ganska fast och sträcker sig långt ut till havs.

27.4. HB HB 29.4.: Tidig islossning i Torneälven (1) ... (1) Det blev
en tidig islossning i Torneälven i år. På torsdagsmorgo

nen satte sig isen i rörelse vid Haparanda och efter en kvart hade älven biivit fri från is i ett
brett bälte från Prästgårdsudden på finska sidan och till hetongkajen i Haparanda. Sedan
fortsatte under dagen isen att röra på sig från höjd med Torneå, så att det blev fritt vatten
ända ner till Hellälä. På natten Iossnade det sedan nedanför Saarenpää.

26.4. PS PS 26.4.: Tornion sillan yläpuolella olevassa virtapaikassa
on sulaa vettä jo sen verran, että taimenenuistajat ovat jo

päässeet aloittamaan uistimenvetonsa, Isonärän alapuolella Älavojakkalassa on myös avovettä,
jossa uistajain veneet ovat liikkuneet jo viime viikon lopulla, jolloin saatiin myös ensimmäiset
taimenet. Kirkonmäen kohdalla Haaparantaa vastapäätä on sulaa melkein rannasta rantaan.
Uistaminen aloitettiin sielläkin maanantaina, muilta kohdiltaan Tornionjoen alajuoksu on
kiinni.

27.4. PS PS 27.4.: Torniojoen alajuoksu alkaa puhdistua (/)
...Tornion kaupungin kohdalla avoveden alue laajenee

jäänreunan ollessa nyt kaupunginhotellin kohdalla. Joen suupuolella on kirkonmäen ja
Virtakarin välinen alue jäistä vapaa. Avoinna olevan vesialueen laajennuttua on taimenen
saanti heikontunut...

28.4. (PS) [->1954, PS 7.5.]

(26.4.) PoPo PoPo 26.4. Jäät liikkuvat monin paikoin Kemi- ja
Torniojoissa t/) .. (/) Pellossa...

27.4. PoPo PoPo 28.4.: Jäiden lähtö Tornionjoesta. (1) ... Tornion
kohdalla on joki rautatiesillan alapuolelta vapaa jäistä

aina Hellälään saakka,.. Keroputaalla liikkuvat jäät eilen, muttei joki vielä tällöin vapautunut
talvisista kahleistaan. Illalla vähän jälkeen 22 alkoivat jäät liikkua Tornion kaupungin
kohdalla ja jäidenlähtö tapahtui klo 23 mennessä.

28.4. EM [-> 1943, 7.5.]

SMHI På Torneälvens is har öppnats en vaka.

28.4. SMHI Fuil isgång på älven, rnycket tidig islossning.

1951 10 May

Tornio: Some displacements below the bridge 9th May, the break-up lOth May.
Haparanda: the break-up began 8th May.
Conclusion: lOth May is the most probable date, but 9th May is also plausible for Tornio.

8.5. HB HB 10.5.: På tisdagen började isen röra sig i höjd mcd
Haparanda. En råk öppnades från Prästgårdsudden på
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finska sidan och frarn till kajerna i Haparanda. Stora isflak skred sakta ner mot järnvägsbron,
men där blev det snart stopp. Vattenståndet är onormait lågt... och det behövs mycket mera
vatten till, innan det skall bii fart i älven,..

(15.5.) HB HB 15.5. :Isgången i Torneälven går fortfarande mycket
trögt på grund av det vattenståendet (sic!)...

(1.5.) PS PS 1.5.: Tornionjoessa on vesi alkanut hiljakseen nousta,
mutta jäiden liikehtimistä ei vielä ole havaittu...

(10.5.) PS PS 10.5.: ...Tornion kaupungin kohdalla on avointa ja
sillan alapuolella jäät jonkin verran liikkuvat.

(11,5.) PS PS 11.5.: Tornionjoessa jäät ovat miltei kaikkialla
paikoillaan, joskin ne ovat heikentyneet niin, ettei yli
enää juuri voida kulkea.

(13.5.) PS PS 13.5.: Tornionjoessa jäät pysyvät itsepintaisesti
paikallaan ja ovat vielä noin 60 sm:n vahvuiset. Monin

paikoin on jäitse vielä kuljettu joen yli. Jäiden arvellaan kestävän vielä paikallaan parisen
viikkoa, elleivät ilmat huomattavasti lämpene.

(17.5.) P5 PS 17.5.: Tornionjoen jäät ovat tänä keväänä pysyneet
itsepintaisesti paikoillaan. Jäiden lähtö onkin edellisiin

keväisiin verrattuna ainakin kaksi viikkoa myöhässä. Tornionjoen jäät ovat samaan tapaan
kuin Kernijoenkin murenneet pieniksi palasiksi ja ikään kuin lahonneet paikoilleen. Karungin
kohdalta ovat jäät joka paikasta jo muutama päivä sitten menneet, samoin Karungin
Korpikylästä... Tornion kohdalla ei ole enää lainkaan jäitä...

10.5. (P5) H 1954, PS 7.5.]

(9.5.) PoPo PoPo 9.5.: Tornionjoen vesi laskusuunnassa (/) Joesta
saatu hyviä taimensaaliita (7) Tornionjoen jäät sulavat
paikoilleen, ennustetaan jokilaaksossa...

10.5. PoPo PoPo 11.5.: Tornionjoen jäidenlähtö alkanut eilen
alajuoksulla sekä Aavasaksan tienoilla. (1) Tornionjoen

jäät lähtevät liikkeelle 60 vuorokauden kuluessa ensimmäisestä isosta kevätmyrskystä eli 9.-
10.5. lausui varatuomari Ali Tornberg huhtik. 18 pnä tiedustellessamme häneltä Tornionjoen
jäiden tämänkevääistä lähtöaikaa. Ennustus piti päivälleen paikkaansa, sillä viime keskiviik
kona jäät liikahtelivat ja eilen puolenpäivän aikaan jäidenlähtö tosiaankin alkoi Tornionjoen
alajuoksulla. Iltapäivään mennessä olivat jäät lähteneet Kukkolankoskelta saakka ja
Aavasaksalta ilmoitettiin jäiden lähteneen myöskin liikkeelle, joskin Karungin kohdalla
olevassa Karunginjärvessä olivat jäät vielä iltapäivällä liikkumattomina. (7) Eräs toinenkin jään
lähtöä ennustaneista nimittäin urheilukalastajana tunnettu Kalle Pyykkö ennusti jäiden
lähtevän 7 - 10 päivinä, joten hänenkin arvauksensa oli oikeaan osunut, vaikka aikarajat
olivat hiukan pitemmät. Vallinneiden yöpakkasten johdosta ei mitään vedennousua tapahtunut,
vaan päinvastoin viime päivien aikana vesi oli laskusuunnassa ja näin jäät pysyivät rannoissa
kiinni. Vesi ja viime päivinä vallinnut auringonpaiste olivat haurastaneet jään niin, että ne
koskipaikoissa pienentyivät jääsohjuksi.



1.)

ÄPPENDIX 1/103

10.5. EM H> 1943, 7.5.]

1952 6 May

Tornio: the break-up began 6th May.
Haparanda: the breakup began 3th May, was continued 4th May and gained more speed 5th
May; or: the the break-up began 5th May,

Low-water break-up, very slow. 6th Mav for Tornio is wefl-documented.

3.5.-5.5. HB HB 6.5.: Lugn islossning 7) Älven har gått upp invid
Haparanda. Redan p iördagskvällen började det sakta

röra på sig. På söndag öppnade sig en bred ränna öppet vatten och på måndagsmorgonen blev
det lite bättre fart, Vattenståndet är dock lågt ännu.

(2.5.) PS PS 2.5.:.Niinpä Tornionjoella kuljetaan useimmista
ylikulkupaikoista vielä hevosellakin, ja jäät eivät osoita
suurempia liikkeelle lähön merkkejä...

(7.5.) PS PS 7.5.: .,,Torniossa joki on jäätön Lammassaaren
kohdalla ja yhdysradan pohjoispuolella.

(PS) H 1954. PS 7.5.]

(29.4.) PoPo PoPo 29.4.: 40 uistinvenettä samanaikaisesti Kemijoella
(/) Uistinkauden avajaiset Tornionjoella (1)

(1.5.) PoPo PoPo 1.5.: Jäidenlähdön hetki lähenee (1)

6.5.: PoPo PoPo 7.5.: Jäät liikkuvat Torniojoessa (!) Torniojokivar
resta kerrottiin eilen, että jäät alkavat olla jo lähdössä.
Alajuoksulla. mm. Tornion kaupungin kohdalla alkoivat
jäät liikkua eilen klo 14.3t) aikoihin...

(9.5.) PoPo PoPo 9.5.: Tornionjoen alajuoksu vapaa (/

6.5. EM [-> 1943, 7.5.]

5.5. SMHI Islossnin i älven börjat

1953 1 May

Tornio: the break-up lst May.
Haparanda: the break-up began Ist May

(17.4.) HB HB 18,4.: Korva öppnades på fredag, fritt vatten om två
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veckor (1) Ki 14.16 på fredagen meddelade en andfådd
röst, att Korva gått upp. Det var 1. gränsuppsyningsman Axel Bergström, som hade att
överlämna detta gädjande budskap. Korva hade gått upp en minut tidigare, nämiigen kL
14.15. Där öppnades en 100 meter lång råk, som var 5 meter bred. Detta skulle enligt gamia
tecken tyda på att isen går i siutioppet av Torneälven efter ett par veckor. Det biir utan tvekan
en tidig islossning i år, och alla är giada över den saken, så snöig och kail som vintern varit,

1,5. HB HB 5,5.: Islossningen i Torneälvens nedre lopp började
sent på Valborgsmässoaftonen... Tidvis var det en ganska

våldsarn isgång i älvmynningen. Isen tog vägen non om Sundhoimen och gick över
sankmarkerna framtill Riekkola. Stora isbrötar tornade upp sig. Vid Heliälä, där sorterings
verket är beläget, har man varit tvungen att spränga i packisen för att minska skruvningen.

(30.4.) PS PS 30.4.: Tornionjoessa ovat virtapaikat ainakin Pellon
korkeudelle saakka sulana, rannoilla vettä ja muutenkin

jäät jo varsin hauraita ja vesi joessa nousussa, joten tuskin sielläkään pitkään kestänee,
ennenkuin veneet pääsevät talviteloiltaan.

1.5. P5 PS 3,5.: Jäiden lähtö ja 3 laulujoutsenta juhlisti tornio
laisten vapun (/ ... (1) Klo 15 levisi sana jäiden lähdöstä,

jolloin Tornion sillalle kerääntyi suuri joukko katsomaan harvinaista vappunäytelmää.
Muutama vuosi sitten jäät ovat lähteneet jo huhtikuun 27. päivänä, mutta nimenomaan
vapunpäivänä se on harvoin tapahtunut.

(12,5.) PS PS 12.5.: [konsuli Äke Svensk:) ...Keväthän alkoi
ylhäälta ja saapui sitten rymisten jäälauttoja mukanaan

kuljettaen alaspäin. Jää oli kovaa teräsjäätä, joka ei hevin murtunut, vaan paremminkin särki
kaiken, mikä sen menoa oli estämässä. Vihdoin Tornionjoki patosi kaikki jäänsä Hellälään
tehden suurta vahinkoa. Jäät särkivät telakan, katkoivat kiviarkkuja ja sähköpylvään ja
aiheuttivat siten paljon hankaluutta lajittelupaikkojenkin järjestelyssä. Samoin eri paikoissa
suvantojen rannoille on kerääntynyt valtavasti jääröykkiöitä, jotka ovat sekoittaneet ja
sotkeneet puomit...

1.5. tPS) [>-* 1954, PS 7.5.)

(1.5.) PoPo PoPo 1.5.: Peräpohjolan jokien vapautuminen jäistä on
aivan näiden päivien kysymys (1) ... (/) Torniojoessa

myös jäiden lähtö on kynnyksellä. Joki on puhdistunut jo monin paikoin jäistä. Kukkolankos
kelta Vojakkalan Isonärään asti on joki puhtaana, mutta Isonärään on lyönyt suppoa. Tornion
kaupungin kohdalla joki on vielä jäässä, mutta Kuljunkorvaan niinikään on lyönyt suppoa.
Vedennousua on tapahtunut ja joki on jo partaitaan myöten...

1,5. PoPo PoPo 3.5.: Maakuntamme joet puhdistuvat jäistä (/)
Kemi ja Tornoinjoki [sic!) ovat osittain luoneet

jääpeitteensä (7) ... (/) Tornionjoessa jäiden lähtö on edistynyt myös näinä päivinä.
Vapunpäivänä jälkeen puolenpäivän puhdistui joki Tornion kaupungin kohdalla ja on joki nyt
alajuoksultaan täysin puhtaana Kukkolankoskel le asti...

(6.5.) PoPo PoPo 6.5.: Kemijoen tulvaennätys noteerataan tänään (1)
(7) Tornionjoen Hellälässä vauriot (/) Tornionjoessa

jäät keski- ja alajuoksultaan ovat lähteneet ja väylä on nyt vapaa... (/) Tomionjoen
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alajuoksulla muodostui pato Pukulmin ja Hellälän välille, mutta on tämä pato nyt lähtenyt
liikkeelle ja joki puhdistunut. Jäät ja tulva ehtivät kuitenkin vaurioittaa joitakin Hellälässä
kuluneen talven aikana työttömyystöinä rakennettuja kiviarkkuja, jotka vaativat nyt
korjaamista. Niinikään jäät siirtelivät erästä pöllikonetta, mutta sille tiettävästi ei tullut
vaurioita. (/) Kun Ruotsin puolelta tulee paikalle voimakaapeli, jonka rakentaminen maksoi
20.000 kr., epäillään myös, että mahdollisesti sillekin olisi tulva aiheuttanut vaurioita. Näiden
vaurioitten tutkimiset ovat parhaillaan käynnissä ja siihen tarvitaan sukeltajia.

1.5. EM [> 1943, 7.5.]

1.5. SMHI Islossningen börjar

7.5. SMHI Älven helI isfri

1954 9 May

Tornio: the break-up 9th May (if not earlier)
Haparanda: the breakup began 8th May.

8.5. HB HB 11.5.: På lördag vid 15tiden började isen att röra på
sig i höjd mcd Haparanda efter dc senaste dagarnas
värme och småregn tidvis. Det blev en mycket stillsam
isgång och ovanligt lågt vatten i älven...

(19.5.) HB HB 20.5,: Torneälven är nu helt isfrL.. På onsdagen var
det isfritt i älvmynningen...

(7.5.) P5 P5 7.5.: Tornionjoessa vielä rauha (/) Jäiden lähtöä
Tornionjoessa odotellessamme päätimme tiedustella

joltakin asiantuntevalta jäidenlähdön ennustelua. Soitimme ensin joillekin kalamiehille siinä
uskossa, että he varmaankin uistille pääsyään kärkkyiliessään olisivat hyviä ennustajia. Mutta
kalamiehet olivat kai veneitään kuntoon “rustaamassa, sillä puhelimeen he eivät vastanneet.
Päätimme valita uhriksemme jonkun tosi rantaasukkaan ja soitimme konsuli W. Wallgrenille
Tornioon. Kyllä tässä todella rannalla asutaan. Tulvan aikana on vesi pihalla saakka, mutta
jäiden lähtöä en rupea ennustelemaan muuta kuin aivan perhepiirissä. Se ennustelu kun on
muutenkin niin kovin turhanpäiväistä. Sen sijaan voin luetella teille 10 vuoden ajalta päivät,
milloin jäät ovat Tornion kohdalta lähteneet. Meillä on näet perheen piirissä ollut 5 markan
veikkaus jäiden lähtöpäivästä ja siksipä tuo päivä on tullut merkittyä vallan muistiin. Tosin
vain ikkunanpieleen. Ja ne ajat ovat...

9.5. PS PS 11,5.: Tornionjoki oli Tornion kohdalla sulana jo
sunnuntaina.,.

10.5. PS P5 11.5.: ...mutta Lammassaaren yläpuolelta jäät alkoivat
vasta maanantaina hiljalleen liikkua.

(8.5.) PoPo PoPo 8.5.: Maakuntamme joel ovat alkanet luoda yltään
jääpeitteensä (1) ... (/) Tornionjoessa on myöskin vesi

parin päivän aikana ollut voimakkaasti noususuunnassa. (/) ... (1) Kukkolankosken yläpuolelle
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on muodostunut kaksi laajaa jäätöntä aluetta, joissa narrataan hyvällä menestyksellä paraikaa
taimenta, kerrotaan Kukkolan keskuksesta. (1) Tornion kaupungin luona Lammassaaren
kohdalle ilmestyi eilen myöskin isohko sula, jossa jo heti samana päivänä nähtiin ensimmäiset
uistelijat. Taimentakin saatiin malliksi. (/)

(95) PoPo PoPo 95,: (1) Jäiden lähtö edistyi eilen niin Kemi
kuin Tornionjoessakin...

(11,5,) PoPo PoPo 1L5,: Tulva alkaa jo laskea (/) Jokien puhdistumi
nen jääkahleista jatkuu (1) jäidenlähtö edistyi
hiljalleen,,. Tornionjoella.,. jäät olleet liikkeessä Pellon
ja Ylitornion korkeudella,,.

(12,5,) PoPo PoPo 12.5.: Tornionjoki nyt täysin vapaa Kukkolan kos
kesta alaspäin (1) Tuulen käännyttyä pohjoiseksi ja sään

muututtua koleaksi on jäidenlähtö maakunnan joissa hidastunut ja vesi alkanut jatkuvasti
laskea.,, (/) .,. (1) Tornionjoessa ei jäidenlähtö eilispäivän kuluessa mainittavammin edistynyt.
Kuitenkin purkautui Tanskin selkä, joka on 5 km, Torniosta ylöspäin, eilen lopullisesti, joten
joki on nyt täysin avoinna Kukkolan koskesta lähtien, Ylempänäkin olivat jäät monin paikoin
liikkeessä ja laajojakin sulapaikkoja muodostui. Vesi ei kuitenkaan ole enää sanottavasti
kohonnut eikä mainittavia tulvavahinkojakaan näinollen aihautunut,

9,5, EM H> 1943, 7,5.]

SMHI Isen på Torneälv satte sig i rörelse

1955 18 May

Tornio: the breakup l8th May.
Haparanda: the breakup began l6th May.

13,5,46,5. HB HB 17,5,: Trög isgång (/) På fredagen öppnade sig två
råkar på isen i höjd mcd Haparanda. Dc utvidgades under

lördagen och söndagen och nya råkar tillkom och Korva låg alldeles öppet. Men någon isgång
ville det inte bli på grund av det låga vattenståndet, Först på mandagen började isen röra på
sig i höjd mcd staden, men någon fart på isgången blev det inte,

(11.5.) PS PS 11,5,: Tiedustelimme piiripäällikkö C. Wiikiltä
jäidenlähtöennusteluja Tornionjoessa, mutta hän .mainitsi

kevään olevan niin arvaamattoman, ettei ole syytä ryhtyä ennustelijaksi. Esimerkiksi
Tornionjoen vedennousu, mikä on eräs vaikuttava tekijä jäiden lähdössä, on nyt ollut varsin
hidasta, Saarenpään tarkkailupaikassa on merkitty koko kevään yhteiseksi vedennousuksi
maanantaihjn mennessä vain 10 sm,

(15,5,) P5 PS 15,5,: Eräs torniolainen kertoi eilen, että kolmen
päivän päästä sen jälkeen, kun Pikisaaren ‘Nokk& kuorii

jääpeitteensä, jäät Tornionjoesta lähtevät, Pikisaaren nokka aukesi eilen, pitäneekö ennustus
sitten paikkaansa..,
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18.5. EM [-> 1943, 7.5.]

14,5. SMHI Isen i Torneälv börjar röra på sig
Isen börjar röra på sig i Torneälv

1956 14 May

Tornio: the break-up l4th May. (Aiready l2th May there was a local BU at the town at
Pikisaari’, upstream of the ordinary site)
Haparanda: the breakup (or a local displacement) l2th May.

13.5.-14.5. HB HB 15.5.: På söndagen började isen gå i Torneälven i
övre Vojakkala, och isg?rngen fick en ganska stark fart,

så att isblock tornade upp sig efter stränderna,,. På måndagen var det isfritt fram till norra
ändan av Revonsaari, i Ojalahti var det korkat igen, men söder om Revonsaari var det åter
isfritL,.

15.5.-16.5. HB HB 17.5.: Värsta isproppen sedan 1944 gay vatten i
Tjärhovskällare (/) Natten mot onsdagen steg vattnet

kraftigt ovanför Torneälvens mynning genom att isen proppade sig ner till botten vid
Hellälä,,, Proppen vid Hellälä hade på onsdagen en längd av omkr. en halv kilometer, den
största sedan 1944...

(15.5.) PS PS 15.5.: Kemi ja Tornionjokien jääpeite liikekannalla
(/) ... (/) Joen alajuoksulla jäät liikkuvat Tornion ja

Kuivakankaan kohdalla. Korpikylässä ja Karungissa ei vielä eilen tapahtunut liikehtimistä...
(/)... (/)... Alakuvassa ‘rantaparlamentti” seuraa jäiden liikehtimistä Tornion kaupungin
kohdalla.

12.5. 6w PSu 15.5.: Lauantaii1tana klo 22 lähtivät jäät liikkeelle
Tornionjoessa Tornion kaupungin kohdalta Pikisaaren
kohdalta.

13.5. 6w PSu 15.5. (Photo:) Sunnuntaihin mennessä oli väylä puh
das Vojakkalaan asti. Kuvamme jäistä vapautuneesta jo
esta.

14.5. EM [-> 1943, 7.5.]

12.5. SMHI Isen i Torneälv rörde på sig.

1957 13 May

Tornio: the break-up l3th May
Haparanda: break-up 12th May (LC-date)
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12.5, HB HB 14.5.: Stilisam islossning gay Nils Svanberg flygresa
(/) Sällan har väl isgången i Torneälven tilldragit sig så

stort intresse som i år i Haparanda, men s stod också bha. en flygresa till Stockholm och en
till Helsingfors på spel i en tippningstävlan, som anordnats av Lions Club. flotten som skulle
passera en ensiinje tillsammans mcd isen gjorde detta på söndag kL 20.09. Från tidigt på
morgonen var det fulit mcd folk samiat nere vid stranden och spänningen steg betydligt när
isen vid 1 1-tiden så sakteligen började röra sig. Men det var för tidigt. Den hade fiyttat sig
cirka 50 meter när det blev stopp. Vid 17-tiden satte den fart igen och nu var det andra igen
som hoppades och det såg ut som om det nu var färdigt. Men det var meningen att
spänningen skulle stegras ytterligare för fiotten stannade en och en haiv meter från linjen. Där
blev den stående och retade många men ingav lika många nytt hopp. När den sä äntiigen
ryckte sig lös och passerade linjen ki. 20.09 var det inte utan att samtliga kände sig lättade.
Den som kom närmast... var kamrer Nils Svanberg. Han hade tippat 20.04... Isgången var i
år mvcket stilisam och samma sak rapporteras från hela Tornedalen...

(4.5.) PS P5 4.5.: Tornionjoessa on samoin avopaikkoja virta- ja
koskipaikoissa, mutta mitään muuta merkkiä jäiden
lähdöstä ei ole vielä näkyvissä ja arvellaankin jäiden
lähdön tapahtuvan noin 10-15 päivien seuduilla.

13.5. EM [-> 1943, 7.5.]

1958

HB 20.5.: Bodenflicka vann Haparanda-L.iens pris (1)
Haparanda Lions Clubs “gissningsflotte” stack som
bekant i mål - även om isen ute i älven ännu ligger
ganska kompakt - på fredagen ki. 14.21...

20.5. HB HB 29.5.: Torneå Lionsklubb hade också anordnat
tippning om isgången i Torneälven,.. den 20 maj
ki. 14.30...

(3.5.) PS PS 3.5.: Tornionjoessa on vesi alkanut vähitellen nousta.
mikä enteilee jäänlähtöä...

(7.5.) PS PS 7.5.: Tornionjoessa ovat jäät vielä tiukasti paikoillaan,
vaikka liikenne moottoriajoneuvoilla onkin täytynyt

lopettaa... Sen sijaan joki on aivan näinä päivinä vielä ylitetty hevosella. Samanlainen on
tilanne Ylitorniollakin ja Tornion kohdalla. Vesi on hiljalleen nousemassa.

(20,5,) PS PS 20.5.: Tomionjoki on myös ryhtynyt jääpeitteensä va
pauttamiseen. Jäät liikkuvat hyvinkin monessa paikassa,
joskaan suurempia jäistä vapaina olevia kohtia ci vielä
jokeen ole syntynyt.

20.5. P5 PS 21.5.: Tornionjoki ratkaisi jäidenlähtöveikkauksen
eilen (1) Kahden täysosuman kesken vedettiin arpaa (1)
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Tornionjoen jäidenlähtö tapahtui Tornion kohdalta eilen. Tänä vuonna asia on herättänyt
erikoisen suurta mielenkiintoa Torniossa, sillä täsmälleen 1.000 veikkausta oli tehty
jäidenlähdön päivästä ja hetkestä, Sillan vieressä sen eteläpuolella ollutta Lions-klubin
järjestämää merkkiä tarkkailtiin innokkaasti viime päivinä. Varsinaisina merkin liikkumisen
vartijoina toimivat klubin jäsenet, mutta myös monet palokuntapojat osallistuivat vartiointiin
silmä tarkkana omilla vuoroillaan. (/) Maanantaina toukokuun 20. päivänä klo 14.39,05
merkki liikahti sillan yläpuolelta olleiden painavien jäiden vaikutuksesta ja jäidenlähtö
katsottiin alkaneeksi. (/) Tämän jälkeen suoritettiin poliisilaitoksella, jonne jo huhtikuun
viimeisenä päivänä veikkauslistat oli toimitettu listojen tarkastus. Veikkauslistoissa oli
kahdella sama aika, 20.5. klo 14.30. Polkupyörän voitti,., ja rannekellon..,

14.5. SMHI Älven öppnar sig vid järnvägsbron

20.5. SMHI Isen bryts upp och for
Isen gick upp d. 20
Isen gick den 20

1959

3.5. HB HB 5.5.: Vårbrytningens negativa följder har kastat sig
över våra bygder mcd nästan explosionsartad häftighet

och under söndagen och rnåndagen var det mycket som hände på en gång! först började isen
röra på sig i Torneälven och på söndagskvällen var det en fri ränna i mynningen vid
Haparanda... och sen började det åska i havsbandet!,,. (/)... (1) Både i Haparanda och i
Övertorneå hade Lions ciub arrangerat gissningstävling och det gälide att tippa när en fiotte
skulle passera ett visst i förväg bestämt märke. 1 Övertorneå skedde det kl 16.3$ på söndagen
och i Haparanda 1 timme och 20 minuter senare, d.v.s. ki. 17,58...

5.5. PS PS 5.5.: Pohjoisen joet vapautuvat... (/) Tornionjoessa
ovat jäät liikkeellä jo Kolaria myöten, mutta toistaiseksi
joki on pysytellyt melko rauhallisena. Alasuu on jo avoin.

3.5. SMHI Isen har rört på sig
Islossning d. 3

1960

2.5. HB HB 3.5.: Torneälven går mcd rekordfart! (1) Barnen
varnas (/) 1 år bryter isen på Torneälven upp mcd

rekordfart! Ännu på söndagskvällen låg mynningen nere i Haparanda isbunden och låst - men
på måndagen började det röra på sig mcd en väldig fart! På måndagsmiddagen började
Haparanda-Lions fiotte segla iväg till mångas överraskning! Vid tiden för Haparandabladets
pressläggning hade den fiyttat sig drygt en tredjedel av den sträckan om ca. 200 meter den
skulle tillryggalägga och spänningen var stor bland den isgångstippande alimänheten. Ifjol
gick isen den 3 maj, vilket betecknades som ovanligt tidigt. 1 år kan alltså det rekordet slås -

eller i varje fail tangeras!
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3i. HB HB 55: Nervdarr då Haparandas Lionftotte gick i mål
(1) Sekundstrid i Overtorneå (1) Det blev en nervdallrande historia då Haparanda Lions
traditionella fiotte på tisdagen gick i mål! fiotten behagade nämiigen krypa retfullt långsamt
mot strecket, Den stannade först 10 meter ifrån och sedan 2 meter från mållinjen men för
de rnånga som väntade på stranden, var det ovisst och spännande värre, Ki. 17.29 passerade
den emellertid märkena,.. (/)

(6.5.) HB 7.5,: Ispropp i Torneälvens mynning skapade hotfullt
läge! (1) Väidiga is och vattenmassor vräktes upp i

Riekkolaskogen(/) Värsta isgången sedan 1937 (/) Om man till äventyrs gått och trott att det
skulle bii en lugn och sansad isgång kring Torneälvens mynning vid Haparanda, så togs man
ur den vilifarelsen mcd ett brak på fredagsmorgonen! Då proppade det nämiigen totait igen
i själva mynningen och följden blev att isblocken mcd väldig tyngd och kraft brakade iväg
upp på land, isolerade Sundholmen och vräkte sig långt upp i RiekkoIaskogen. Tre stadiga
stenkistor som bar upp elstolparna till Sundholmen sopades bort och stolparna hlev bara
kaffeved. Det hör föralldel inte till ovanligheterna att Sundholmen Sveriges östligaste
fastlandspunkt blir mer eller mindre isolerad om vårarna, men årets attack av vattnet och
isen var den häftigaste sedan 1937, konstaterar minnesgott folk HB talat mcd, Annu värre var
det 1934; då fick man använda båt på gårdarna i Tjärhovet! (/) Nu täcker dc väldiga isblocken
hela den stora siätten väster om Sundholmen och ligger kvar långt bort mot Riekkola och den
s,k, Ebensviken. Men vattnet har sjunkit undan sedan proppen i mynningen lossnat, och på
fredagskvällen fiöt det förhållandevis lugnt. Men ännu är det inte fritt för överraskningar:
mynningen kan naturligtvis täppas igen ute till havs ligger isen ännu ganska stadig. (1)
(/) ... Och även om isblocken som nu ligger kvar över hela slätten och Iångt upp i skogen är
ganska porösa, så dröjer det nog några dagar innan dc är helt förintade,.,

PS PS 5.5.: . ornion kohdalla liikkuivat jäät eilen 4.5., jolloin
myös ratkesi Lions Klubin jäänlähtöveikkaus. Merkki
paalu ohitti määrätyn merkin klo 11.52...

(7.5.) PS PS 7.5.: Tornionjoen jäänlähtötilanne alajuoksulla oli
eilisiltana se, että sulan perä on vielä yläpuolella

Hellälänniemen ja mm. Näätsaaren kohdalla oli vain aukkopaikkoja. (/) Röyttästä kertoi
kauppias Lauri Väänänen, että vanhan kokemuksen mukaan on tavallisesti siitä viikko
jäidenlähtöön merenrannalla, kun ensin Hellälä on vapautunut jäistä. Eilen illalla oli
Kuusiluodossa saapunut merivartion miehiä kelkoilla muonanhakumatkalle ja he olivat
kertoneet, että keli oli erinomainen. Merivartion miehet olivat olettaneet, että viikon tai pari
vielä voidaan kulkea jäitse Kuusiluodon ja Röyttän väliä. (/) Joen vesi alkoi torstaina
voimakkaasti nousta ja nousu jatkui eilen, jos kohta hitaammin, mutta mitään yllätystulvaa ei
näytä olevan odotettavissa.

(12.5.) PS PS 12,5.: Maakuntamme joet vapautuivat nopeasti tänä
keväänä jääpeitteestään, mutta siitä huoLimatta ei

pahempia tulvia syntynyt. Kuvassamme keväinen näkymä Tornion sillan vaiheilta, missä
pohjoisesta tulevat tulvavedet kulkevat kohti merta,

4.5. TLa2 TLa 5.5.: Torniolaisia on viime päivinä kovasti
jännittänyt kysymys siitä, milloin jäät lähtevät ja

erikoisesti on jännätty sitä, milloin Lions Clubin veikkauslautta sivuuttaan (sic!) merkityn
linjan. Tämä tapahtui eilen keskiviikkona 4.5. klo 11.52.
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1961 14 May

14.5. TLa2 TLa 18.5.: Koulutyttö voitti television jäänlähtöveik
kauksessa (/) Malttamattomasti odotettu jäidenlähtö

Tornion kaupungin edustalla tapahtui viime sunnuntaina. Lions Clubin jäsenet ekonomi Martti
Hietanen, apul. tullinhoitaja Pentti Moring ja teknikko Reino Heikkinen olivat toteamassa, että
veikkauksen kohteena ollut lautta sivuutti merkkilinjan sunnuntaina 14.5. klo 12.03,45. (/)
Kaikkiaan 112 kupongissa oli oikea päivämäärä...

(14.5.) PS PS 14.5.: Tornionjoella jäiden lähtö on tuntuvasti
hitaampaa. Tornion kaupungin kohdalle on muodostunut

Lammassaaresta ylöspäin pari kilometriä pitkä sula ja alempana Parasniemen kohdalla ovat
jäät purkautuneet pienehköltä alueelta...

14.5. P5 PS 16.5.: Televisio tuli jäälautalla (1) Tornion Lions
Klubin järjestämä jääveikkaus on ratkennut, sillä

merkkikohdan ohi jäälautta liukui sunnuntaina klo 12.03,45. Eilen suoritetussa tarkastuksessa
todettiin television voittajaksi pikkutyttö Outi Vaaraniemi, joka oli veikannut ajan 12.05...

(14.4.) W7,KH2 Liikenne jäätiellä lopetettu.

(4.5.) Kl12 Vettä rannoilla ja lumen alla jäällä.

(5.5.) KH2 Sillan alla 30 - 50 cm vettä jään päällä.

(6.5.) KH2 Lammassaari Kiviranta välinen sula suurentunut
3-kertaiseksi.

$.5.-10.5. KH2 Vettä jään pinnalla lumipeitteen alaosassa. Rannat sulat,
uomassa liikkumaton jääkenttä.

11.5.-12.5. KH2 Rannat sulat, uomassa liikkumaton, mutta halkeillut
jääkenttä. Sulat suurentuneet.

13.5. KH2 (kuten edellä, rantasulat kasvaneet)

14.5. KH2 (kuten edellä, rantasulat huomattavasti kasvaneet)

15.5. Kl12 Jäälauttoja kulkuu, sillan pohjoispuolellejäälautoista synt.
jääpato. (Virtapilareissa ja rannasta kiinni.)

16.5. KH2 Jääkappaleita + jäälauttoja joen täydeltä.

17.5.-19.5, KH2 Vähän jäälauttoja + jäänkappaleita.

1962 sth May
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(5.5) HB HB 5.5.: Älven börjar röra på sig! (/) Fiottarna går när
som helst! (/) Ja, nu är det en tidsfråga när islossningen

sätter fart på ailvar i Torneälven. Nere vid mynningen i Haparanda har redan bildats öppna
fåror på fiera ställen och Lions traditionella fiotte är i gungning! Den ger sig nog iväg när
som helst.

(8.5.) H3 HB 8.5.: “Islossning” 1 Torneå mcd mycket dynamit
och fiotten stack! (1) “Islossning mcd dunder och brak

och dynamit, som fick husen att skaka som vid en jordbävning, har Torneåborna upplevt dc
senaste dagarna...

6.5. HB HB 8,5.: På Haparandasidan har man haft en naturlig
islossning, och råken av öppet vatten äkar stadigt. Ki.
0,57,38, natten mot söndagen, gick Lions gissningsflott&
i mä!...

8.5. TLa2 TL 10.5.: Lions4autta lähti 8.5. kello 13.36 (1) Tornion
Lionc [sic!] Clubin jäidenlähtöveikkausta häiritsi tänä

vuonna force majeureen verrattava räjäyttämistyö, mikä oli tarpeen sillan suojelemiseksi.
Näissä olosuhteissa todettiin veikkauslautakunnan [sic!] sivuuttaneen määrätyn linjan tiistaina
8.5. kello 13.36. (/) Lähimmäksi arvannut... oli veikannut aikaa 13.39,33.... (/) Veikkausku
ponkeia saapui kaikkiaan lähes 3000 kpl ja niistä oli oikeaa päivää veikannut 294 henkeä.

(16.4.) PS PS 17.4.: Osa Tornion siltaa sortui paiossa (1)... (1)...
Mainittu kreosoottiöljy... aiheuttaa palaessaan kovan

kuumuuden, joka nopeasti mehoutti vahvoja teräspaikkeja niin paljon, että nämä eivät enää
kestäneet painoa, vaan taipuivat. jolloin sillanosa putosi jäälle. (/) Onneksi jää kesti, vaikka
putouskorkeutta on noin 3 5 metriä ja jäät jo hauraat,

(25.4.) PS PS 25.4.: Tornion.., jäätietä tuskin voidaan käyttää enää
vappua pitemmälle.

(5.5.) PS PS 6,5: Tornion jäätie räjäytettiin (1) Eilen iltapäivällä
ryhtyivät pioneerit ampumaan Tornion sillan eteläpuolella

sitä jääteliä, joka oli jäädytetty talviliikennettä varten ja jota vielä suojattiin sahajauhoilia
ylikulktwaikeuksien viimevaiheissa. Tarkoituksena on hajoittaa tämä jääeste, että sen kohdalle
ja yläpuolelle ei syntyisi jääruuhkaa jäiden alkaessa liikkua. (/) Pikisaaren kohdalla auennut
sula on laajentunut niin, että siinä on useammilla veneiliä soudettu uistinta monen päivän
aikana, Samoin on sula rautatiesillan alapuolella laajentunut. Merkeistä päätellen jäidenlähtö
Tornionjoesta on lähipäivien asia ja sillan varjelemiseksi on ryhdytty varotoimenpiteisiin.
Yleisöä kertyi rannalle hyvin runsaasti seuraamaan pioneerien toimintaa, (/ Räjäytyksen
jälkeen kertoi 1. Dc. pioneeritoimiston päällikkö, majuri Ravas, että hänen johdollaan 20
pioneeria porasi yli 00 [sic!] reikää jäähän, joihin sitten upotettiin jäärniinat, jotka sytytettiin
sähkösytytyksellä. kaikkien miinojen lauetessa yhtaikaa rannalla ollut yleisö sai nähdä komean
näyn jää ja vesipatsaiden noustessa yhtäläisenä patsaana korkealle ilmaan.

(8.5.) PS PS 8.5.: Jäät ei luku Tornionjoessa (1) Jäiden lähtö
Tornion kohdalta ei eilisiltaan mennessä ollut lainkaan edistynyt. Vesi on harvinaisen
matalalla, joten jäiden liikkumista ei tapahdu. Pukkisilta ei näytä olevan vaarassa, koska
puskureina tulevat toimimaan romahtaneen sillan kaiteet, jotka edelleen ovat vesirajasta
ylöspäin ikäänkuin suojaaitana. Pioneerit ovat paikkakunnalla seuraamassa tilannetta
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ryhtyäkseen räjäytyksiin heti, jos jossakin paikassa ruuhkia syntyy. Joinakin vuosina
ruuhkautumat ovat syntyneet yhdysradan vaiheille. Tälläkään kerralla yhdysradan alusta ei ole
sula, mutta sen kahden puolen on lähes joen levyisiä sulia paikkoja. Samoin sillan yläpuolella
on Pikisaaren kohdalla oleva sula paikka laajentunut edelleen.

8.5. PS P5 9.5.: Tornion Lions-klubin jäänlähtöveikkaus ratkesi
eilen tiistaina 8 päivänä toukokuuta klo 13.36, jolloin

merkki sivuutti määrätyn kohdan. Television voitti...

(16.4.) W7 Silta paloi ja yksi jänneväli putosi jäälle

27.4. W7 Sulapaikk ilmaantui välille Lammassaari-Pikisaari
Kiviranta; vesi lisääntyi jäälle huomattavasti

8.5. W7 Jäänlähtö havaintoalueelta, pioneerit räjäyttivät
vahvistetun jäätien ja patouturnat.

10.5. W7 Varsinainen jäänlähtö

26.4. KH2 Jäätiellä moottoriajoneuvoliikenne
lopetettu.

27.4.-29,4. KH2 Sulapaikkoja ilmaantunut

30.4.-4.5. KH2 Sulat suurenevat, rannoilla runsaasti vettä.

4.5. KH2 Jäätiellä jalankulkuliikenne lopetettu.

4.5. KH2 Välillä Pikisaari asemanpuoli on sulan reunaan
kasaantunut jäitä.

5.5. KH2 klo 20.00 Pioneerit räjäyttivät vahvistetun talvitien. Näin
ollen jäänlähtö ei ollut luonnollinen.

6.5.-9.5. KH2 Sulat suurenevat

10.5. KH2 Varsinainen jäänlähtö.

11.5. KH2 jatkuu.

12.5.-18.5. KH2 Avovettä ja irrallista jäätä.

1963 7th May

5.5. HB HB 7.5.: Lions fiotte i Haparanda, passerade sitt magiska
streck kl. 13.01 på söndagen - ett dygn tidigare än förra
året...
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(7.5.) HB HB 7.5.: Torneälvens is har börjat röra på sig och det kan
bii kritiskt på många håll! (1) Hotfullt vid Vojakkala -

vattnet närmade sig samma nivå som under katastrofåret 1934! (1) Den värme som formiigen
exploderade fram under söndagen, medförde ocks en närmast expiosionsartad påverkan på
Torneälvens is! Visserligen Iigger närmare metertjock kärnis ännu kvar över stora delar av
älvsystemet, men på fiera punkter efter älvenhar isen börjat röra på sig... Vid älvens mynning
i Haparanda kan det bii besvärligt om det proppar igen på alivar i den s.k. Korvaleden.,. Bron
i Torneå över Torneälven, blev verkiigen färdigreparerad i sista stund rned tanke på att den
tiocka älvisen nu börjat röra på sig. Man har dock, för att lätta trycket, utfört en del
sprängningar ovanför bron och man hoppas givetvis nu, att isgången inte skall meäföra några
nya bekymmer.

7,5. TLa2 TLa 9.5.: Lions-lautta lähti tiistaina (7) Tornionjoen jäät
lähtivät kaupungin kohdalta tiistaina 7.5. klo 11.14.55.

Näin tarkka aika mitattiin sen vuoksi, että Tornion Lions Cluh oli järjestänyt veikkauksen,
jossa pääpalkintona oli televisio. Television voitti Jouko Henttu ja hänen veikkauksensa oli
11,20. Seuraavana oli Lauri Frantti 11,25 ja kolmatena Yrjö Kotiranta 10,35. Mainittakoon,
että viime vuonna jäät lähtivät päivää myöhemmin ja paras veikkaaja erehtyi tällöin vain 3
minuuttia. (1) Jäät alkoivat ylempänä joessa liikkua jo sunnuntaina ja mm. Vojakkalassa
uhkasi yhteen aikaan muodostua vaikea tulvatilanne. Jäät tekivät siellä padon ja vesi nousi
lyhyessä ajassa 2,5 metriä. Vesi nousi jo eräiden talojen ja huviloiden pihalle aiheuttaen
tuntuvia vahinkoja. Onneksi pato laukesi muutaman tunnin kuluttua ja vesi laski nopeasti
normaaliin määrään. (1) Vojakkalassa sanovat vanhemmat, ettei vesi ole noussut näin
korkealle 40 vuoteen.

(4.5.) PS PS 5.5.: Tornion jäätie lensi ilman (7) Eilen iltapäivällä
Pohjan Prikaatin pioneerit räjäyttivät formon kohdalla

olleen jäädytetyn ajojäätien majuri Rajaksen johdolla. Räjäytys onnistui erinomaisesti. Se olio
välttämätön siksi, ettei tämä kohta, jota on keinotekoisesti jäädytetty, muodostaisi patoa jiiiden
alkaessa liikkua. Jalankulkutie jään yli jäi toistaiseksi paikoilleen. - Kuvassamme jäätielle
asetetut panokset ovat juuri räjähtäneet ja talvikauden käytössä ollut jäätie on rnurskautunut.

(6.5.) PS PS 8,5,: Tornionjoki loi jäänsä harvinaisen voimakkaasti
(1) Vuosikymmeniin ei Tornionjoki ole luonut

jääpeitettään sellaisella voimalla kuin maanantaina, jolloin jäät lähtivät aamulla klo 9 aikoihin
liikkeelle Alatornion Ylivojakkalan kohdalta. Jäämassat ruuhkautuivat Tapaninniemeen ns.
Pikkunärän niskaan ja veden pinta nousi lyhyessä ajassa 2,5 metriä peittäen alleen vanhan
maantien tunkeutuen rantahuviloihin. (/) Jääpato kesti vesimassojen painetta lähes kuusi tuntia
ja sinä aikana vesi ehti turmella huviloiden sisustukset. Hieman ylempänä olevien talojen
asukkaat olivat jo valmiina siirtämään irtaimistoaan turvaan tulvalta veden noustessa jo talojen
nurkkakiviin. Klo 15.30 pato laukesi ja lyhyessä ajassa veden pinta laski lähes normaaliin
jättäen pihoille valtavia jäälohkareita ym. tulvaveden mukanaan tuomaa lietettä. (7) ,läät
ruuhkautuivat uudelleen toista kilometriä alempana Ojalahdessa. Vesi alkoi kohota uudelleen,
mutta korkeat rantatörmät estivät sitä tulvimasta jälleen asuntoihin. Vaitaisat jääröykkiöt
kerääntyivät nopeasti sekä Ruotsin että Suomen rannoille sekä joessa tällä kohtaa olevalle
saarelle. (1) Harvoin on Tornionjoki tulvinut näin voimakkaasti. Noin 40 vuotta sitten oli tulva
vielä voimakkaampi. Vesi nousi tällöin Tapanin talon navettaan, mihin saakka se ei nyt
sentään ehtinyt padon jo iauettua. Tapanin talon emäntä sai silloin veden laskettua navetan
tulisijasta pataansa kookkaan hauenvonkaleen, jonka Ahti oli tuonut tulvan aikana
anteeksipyynnöksi aiheutetuista vahingoista. (7) Tornion kaupungin kohdalla on joki jo sillan
alapuolella vapaana, mutta yläpuolella ovat jäät vielä paikoillaan. Alatornion pappilan
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kohdalla on joki ollut jo sunnuntaista saakka vapaana kahleistaan. (1) Lauantaina suoritettu
Tornion jäätien räjäyttäminen poisti sen uhan, että nyt Ojalahten ruuhkautuneet jäämassat
olisivat seuraavan kerran joutuneet koettelemaan yli kaksi metriä vahvan jäätien kestävyyttä.
(1) Karunginjärvi ja joen yläjuoksu ovat vielä virtapaikkoja lukuunottamatta jäässä.

(9.5.) P5 PS 9.5. [Photo:] Tilanne jääpadon laukeamisen jälkeen
Tornion lossirannassa Suomen puolella, jossa juuri

kunnostettu roornu odottaa vesille laskua. Vesille lasku tapahtunee kuitenkin vasta viikkojen
kuluttua, kun jäät ja tulvavesi ovat laskeneet mereen.

(7.4.) W7 Jäätie: painorajoitus alennettiin 12,0 t.

(8.4.) W7 Vettä jäällä t),2 m.

(26.4.) W7 Kuljunkorva aukesi.

(29.4.) W7 Liikenne jäätiellä lopetettiin klo 9.00.

1964 llth May

11.5. HB HB 12.5.: ...Torneälven har börjat skaka av sig istäcket -

den sista delen blev isfri på måndagsförmiddagen så pass
att Lions tävlingsflotte fick fritt fram och gick i mål
exakt 10.25...

11,5. PS PS 12.5.: Tornionjoki auki Tornion kohdalla (1) Viikon
yli puolen vuoden kesti Tornionjoen jääpeite Tornion

kaupungin kohdalla, jossa joki vapautui maanantaina puolen päivän aikaan. Kuten
muistettaneen Tornionjoki jäätyi viime vuonna pyhäinmiestenpäivän seutuvilla. (/) Kesäisen
lämmin maanantaipäivä oli viimeinen sysäys mustiksi muuttuneille Tornionjoen jäille, ja joen
keskiväylä kaupungin kohdalla vapautui maanantaina klo 12.53. kokonaan jääpeitteestään.
Samalla suuret jäälohkareet kasaantuivat jokisuulla ja joen pinta nousi puolisen metriä.

11.5. P5 PS 13.5.: Haaparannan jääveikkauksen palkinto
Kemiinkin (/) Haaparannan lionsklubin järjestämän

jääveikkauksen veikattavana oli tämän kevään jäänlähtö Tornionjoesta - voitti Birgitta
Marklund Haaparannalta, jonka veikkauksessa oli vain 2 min, virhe. Oikea aika oli 11.5. klo
10.30. Toiseksi sijoittui abi Anna-Maija Aho Kemistä, jonka veikkauksessa oli virhettä 5 min.
Voittaja sai 400 kr lahjakortin ja nti Aho puoli tusinaa Tornionlaakson hopealusikoita.

(31.3.) W7 Sulapaikkoja ilmestynyt hav. alueelle Parasniemen ja
Minkin edustalle.

(2.5.) W7 Liikenne jäitse keskeytynyt. Sulia ilmaantunut. Rannat
sulia.

11.5. W7 klo 12.5$ jäät lähtivät Tornion kohdalta.
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1965 4th May

(8.5.) HB HB 8.5.: Det är nu ganska klart att vårens islossning i
Torneälven, tvärtemot vad man trodde, blir den lugnaste

- och underligaste på mycket länge. Fiera faktorer tycks ha medverkat till detta, bha, att
den tjällösa marken tagit emot vatten i stora mängder, relativt kyliga nätter, som dämpat
vårflödet, en porös is som srnulas sönder undan för undan och islossning i rätt riktning.

(30A.) PS PS 30.4.: Kyläjoella ruuhkaantuivat jäät ja puusilta oli
vaarassa rikkoontua. TVH:n toimesta jäitä räjäytettiin 20

latauksen voimalla, ennenkuin tilanne saatiin selvitetyksi. Seudun asukkaat kertoivat, ettei
paikkakunnalla useampaan kymmeneen vuoteen ole sattunut samanlaisia ruuhkautumia
pienissä joissa.

(30.4.) P5 PS 30.4.: Tornionjoen jäät eivät eilisiltana saatujen
tietojen mukaan osoita selviä lähdön merkkejä.

Ainoastaan koskipaikoissa on sulaa vettä, mutta muualla joen jäät näyttävät vahvoilta, Jäiden
lähtö ei kuitenkaan ole kaukana, sillä talven jäät ovat jääneet varsin heikoiksi,

(1.5.) PS PS 1.5.: Tornionjoen jäät liikkeelle viikon kuluessa (1)
Tornionjoen veden korkeus oli eilen Tornion Uiton

vedenkorkeusmittarin mukaan +90. Kuivimman ajan vedenkorkeudesta on nousua n. 1-1,10
m. Tarvitaan vielä n. 40 sm nousu, että jäät lähtevät liikkeelle. (1) Jäidenlähdön arvellaan
tapahtuvan n. viikon kuluessa. Ilmojen viileneminen voi kuitenkin sitä viivästyttää.

4.5. PS PS 6.5.: Tiistaina lähtivät Tornionjoen jäät liikkeelle
Tornion kohdalta. Merkkipaalu ohitti maamerkit kello

11A4., mutta ylempänä joella ovat jäät vielä paikoillaan, Kukkolaa ja muita koskipaikkoja
lukuunottamatta. Vojakkalassa on vesi jonkinverran noussut ja jäät liikkuneet muodostaen
patojakin, mutta lopullista ryntäystä ei ole vielä tapahtunut. Kukkolankosken niskalla ovat jäät
paikoillaan, samoin Karunginjärvellä. Vanhan merkin mukaan pitäisi Kukkolan Niskaväylän
avautumisen jälkeen olla Karunginjärvi auki kolmen vuorokauden kuluttua, Mutta järvellä ei
ole vielä havaittavissa suurempaa veden nousua ja jäät ovat paikoillaan. (/) Tornion uiton
vesimittari Torniossa osoitti eilen vesirnääräksi +90, se on harvinaisen vähän tähän aikaan ja
siitä katsotaankin johtuvan jäiden lähdön viivästymisen. Toisaalta jäät ovat hauraita, joten ne
voivat lähteä liikkeelle milloin tahansa muutamien sulapaikkojen auettua... (1) Tornionjoen
jäänlähtöveikkaus ratkaistiin (1) Tornionjoen jäänlähtöveikkaus ratkesi arvalla eilen. Jäät
lähtivät klo 11.44 tiistaina ja ajan arvasivat oikein kaksi henkilöä, joiden kesken suoritettiin
arvona,.. (1) [Photo:] Jäät lähtivät Tornionjoesta kaupungin kohdalta tiistaina klo 11.44.
Kaupungin pohjoispuolella jäät ovat vielä paikoillaan, mutta sulaminen ja hiljainen liikehdintä
atkuvat,

SMHI [column 2]

1966 l6th May

16.5. PS P5 18.5.: Tornion lions klubin jäänlähtöveikkauksessa
täytyi palkintosijoja ratkaista arvonnaila. Jäälle asetettu
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merkki ohitti maamerkit kello 14.12,40. Tulos laskettiin
puolen minuutin tarkkuudella,,,

17.5. SMHI [column 2]

17.5. W7 Jäät lähtivät liikkeelle klo 14.12.

-3.5. KH2 Havaintoalue kiintojäässä

4.5.-12.5. KH2 Vähäisiä sulia

13.5.-15.5. KH2 Sulat lisääntyneet

1967 l2th May

(9.5.) HB HB 9.5.: Torneälvens islossning inledd (1) Vattenståndet
ännu rekordlågt (1) Torneälven börjar nu på alivar skaka

av sitt vintertäcke; kl. 14.30 på måndagen gick isen på Niskaälven mellan Karungi och övre
Kukkola och normait brukar det sedan dröja ytterligare en vecka innan den stora islossningen
börjar. 1 vår har dock gamia tecken siagit fel på grund av omslag i vädret och man vet
egentligen inte om det här tidssambandet håller i år. (/ Som bekant spådde man en mycket
tidig isgång - på goda grunder och gamia pålitliga tecken - men det kyliga vädret bromsade
upp förloppet och tidsrnässigt tycks det alhså liii en fulit normal islossning. vattenståndet är
dock fortfarande mycket lågt för årstiden.

11.5. HB HB 18.5.: Diverse (/) fLOfEN PASSERADE (/)
ensiinjen den 11 maj ki. 07.58.46... (/) Lions Club,
Haparanda

(11.5) PS PS 11.5.: Tornionjoki luo pian jäänsä (1) Mikäli lauha sää
jatkuu, odotetaan Tornionjoen luovan jääpeitteensä
lähipäivinä...

12.5. PS PS 13.5.: Tornion jääveikkaus ratkesi (/) Jäät lähtivät
Tornionjoesta kaupungin kohdalta perjantaina iltapäivällä.
Samalla ratkesi Lionskiubin jäänlähtöveikkaus. Merkki
kulki maapaalujen ohi klo 16.59...

12.5. SMHI [column 2]

12.5. W7 Klo 16.59 Lions” merkkipaalu liikkui.

-30.4. KH2 Edelleen kiintojäässä; 2 kpl vähäisiä sulapaikkoja
Kuljunkorva

1.5.-12.5. KH2 Edelleen kiintojäässä. Sulat suurenevat.

12.5. KH2 Klo 16.59 sillan alapuolelle asetettu ‘Jäänlähtöveikkaus
merkki liikkui ja jäidenlähtö varsinaisesti alkoi.
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13.5.45.5. KH2 Havaintoalue sulana, Jäät liikkuvat. [Report signed l5th
May 15.5.]

1968 l2th May

(12.5.-) HB HB 14.5.: Islossning i gränsälven inom en vecka? (/) Isen
har nu börjat röra på sig i gränsälvens nedre del;

Lionsflotten rörde på sig under söndagen men fastnade i en isbarriär och hade ännu pä
måndagskvällen en bra bit till “måIet. Under natten till måndagen blev dock området vid
Styrmansholmen isfritt, och det brukar betyda att islossningen på alivar kommer en vecka
senare, då Karungiträsket kastar av sitt istäcke. Vattenståndet är f.ö. exceptionellt tågt i år.

14.5. HB HB 16.5.: Dc senaste dygnens kyliga väder har dämpat
den begynnande islossningen i Torne älv,.. Ett 2 km Iång

propp som biidades redan i höst mellan Hellälä och 11Grundhå1et ligger naturligtvis ännu
kvar... Lions fiotte gick över mållinjen ki. 12.31.22, på tisdagen...

(30.5.) HB HB 30.5.: Märklig islossning - havsisen går först (/
Något isdrama blir det knappast i vår mcd ingenjörstrup

per och dynamitknallar, spänning och bävan; efter en trevande och oviss första akt har den
mäktiga gränsälven nu spelat upp något som kan närmast kan liknas vid en operett mcd
stillsamt dansande isflak i ovanligt lugna piruetter.

12.5. PS PS 14.5.: Jäät liikkuvat Tornionjoessa (/) Sunnuntaina
liikkuivat jäät Tornionjoessa kaupungin kohdalla.

Lion.sklubin järjestämän jäänlähtöveikkauksen merkki ohitti merkkipaalut kello 12.38...

14.5. PS PS 16.5.: Jääveikkaaja erehtyi toista minuuttia (1)
Suomalainen Mauno Höynälä selviytyi voittajaksi

Haaparaiinan lions-kluhin jäänlähtöveikkuksessa, joka ratkesi tiistaina, kaupungin edustalla
jäällä ollut merkkipaalu kulki määrätyn matkan tiistaina klo 12.31,22,..

(11.6.) PS PS 11.6,: Vuosisadan ennätystulva alisessa Tornionlaak
sossa (7)...

12.5. EM [-> 1943, 7.5.] klo 12.38

12.5. KK LC klo 12.30

27.5. KK Karunginjärven jäät tulivat

31.5. KK Jäät lähtivät merestä

16.5. SMHI [column 1]

28.5. W7 [another hand:j jäänlähtö
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1969

16.5. HB HB 17.5.: Lionsilotten i Haparanda gick i mål (/)
Islossningen i Torneälvens nedre del har nu börjat på

alivar, och ki. 14.15. på fredagen nådde Lionsilotten i Haparanda målet, Det innebär att våren
är ungefär lika sen som 1966 då fiotten också passerade samma ställe samma datum dvs. den
16 maj. Vattnet stiger nu snabbt i älven, nivån har höjts med 130 cm sedan 5 maj och är nu
omkring en meter över medelvattenståndet.

(20.5.) HB HB 20.5,: En del vägar i Haparanda-distriktet är fort
farande mer eller mindre under vatten - men islossningen
har hittilis haft ett lugnt förlopp utan några som helst
dramatiska inslag...

(18.5.) PS PS 18.5.: Tornionjoki ja Muonionjoki ovat vielä jää
peitteessä lukuunottamatta virtapaikkoja al ajuoksulla.
Tomionjoki on vapaana Kivirannalta mereen saakka
jaistaan.

(17.5.) P8 PS 17.5.: Nouseva tulva murtaa Lapin pääjokien vahvoja
jääkansia t/) ,,. (/) Tornionjoki luo jääpeitteensä lähimmän

parin päivän kuluessa ellei säässä tapahdu muutosta kylmempään suuntaan. Perjantaina
alkoivat jäät jo taisin paikoin liikkua...

(20.5.) PS PS 20.5.: Tornionjoki on luonut jäänsä aina Pellon
korkeudelle saakka.

16.5. Kva Kva 17,5,: Jäät lähtemässä Tornionjoesta (/) Tornionjoen
jäät lähtivät Tornion kohdalta eilen iltapäivällä liikkeelle.

Kello 15.11. siirtyi Tornion Lions Klubin asettama veikkausmerkki jäitten lähtiessä valumaan
alas virtaa ja iltapäivän kuluessa Tornion edusta vapautui kokonaan jäistä. Ylempänä
Tornionjoessa ovat vielä jäät paikallaan etenkin suvantopaikoissa, kuten Karunginjärvessä,
jossa jäiden lähtöön menee vielä muutama päivä.

(18.5.) Kva Kva 18.5.: ... (1) Tornionjoen jäät ovat lähteneet liikkeelle
miltei kauttaaltaan. Karunginjärvessä tosin on vielä
liikkumaton jääkansi...

(17.5.) KT KT 17.5.: Jäät liikkuvat jo Lapissakin (/) Verkkaisesti
edistynyt kevääntulo on saanut viime vuorokauden aikana
jäät liikkeelle vihdoinkin Kemi- ja Tornionjokien
suupuolessa...

(20.5.) KT KT 20.5.: . . .Tornionjoki on luonut jäänsä aina Pellon
korkeudelle saakka...

(20.5.) LK LK 20.5,: ... Tornionjoki virtailee vapaana Pellon
korkeudella saakka...

16.5. NBK NBK 17.5.: Islossning (1) Lions Clubs isifotte på Torne
älv utanför Haparanda satte sig på fredagen i rörelse och
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ki 14.15. passerade den den magiska linjen på älven. Därmed är årets istippning avgjord och
man konstaterar att islossningen på älven också har böijat så smått. 1 fjol gick emellertid
fiotten två dagar tidigare (1) Poliskommissarie Georg Sannerborg, som noterar vattenståndet
i älven från år till år uppgav på fredagen att vattnet från den 5 maj hade stigit mcd 30
centimeter. (1) från ki 19.00 på torsdagen till ki. 6.00 på fredagsmorgonen steg vattnet med
hela 43 centimeter, men nu ser det ut som om stigningen skirlle ha stagnerat igen uppgav
kommissarie Sannerborg. Jag tror att vattnet i Tome älv vid Haparanda når en nivå på
omkring en meter över det normala. Islossningen fortsätter dock tilis vidare i lugn takt, sade
kommissarie Sannerborg.

19.5. KK Karunginjärven jäät tulivat

16,5. SMHI [column 1]

17.5. SMHI [column 2]

(4.5.) W7 Ensimm. sula

(8.5.) W7 Vettä rannoilla

4.5. KH2 Kiintojäässä, ensimm. sula ilmaantunut.

5.5.7.5. KH2 Kiintojäässä, sula suurentunut.

8.5.-10.5. KH2 Rannoille ilm, vettä, sula suurentunut.

Vettä runsaasti rannoilla, sula suurentunut.

16.5. KH2

17.5.18,5. KH2 Jäät lähteneet.

1970

(12.5.) HB HB 12.5.: Kivirannaita kerrottiin, ettei tavallisesti ensin
sulava Kuljunkorva ole vielä auki... (II) .. .Värmen har

även gjort att isen i älven börjat röra på sig, bl.a. i Torneälvens utlopp i Haparanda... (1) An
så länge är vattenståndet ovanligt lågt i dc nedre delama av Tomeälven, så någon olägenhet
i det fallet har den häftiga snösmältningen inte vållat...

11,5. HB HB 14.5.: 1 dc neäre delarna av Torne älv har
islossningen gått lugnt och stilla förbi, än så länge... (7)
Vid Haparanda började isen röra sig så smått redan på
måndag...

12.5. HB HB 14.5,: ...för att sätta fart på tisdag mcd följd att den
person som tippat isgången till tisdagen den 12 maj
klockan 10.08,25 fick rätt. Då passerade nämiigen Lions
fiotte enslinjen.
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(12.5.) PS PS 12.5.: Jäät liikkuvat Tornionjoessa (f)... mm. Turtolan
Alapään kohdalla... Vesi on hiljalleen alkanut nousta ja
arvellaan, että heikot jäät lähtenevät laajemmalti liikkeelle
jo parin kolmen vuorokauden kuluessa...

(14.5.) PS PS 14.5.: Kemi- ja Tornionjoet ovat jo vapaat suvanto
paikkoja lukuunottamatta. Tornionjokisuu on sula aina

Kukkolankoskelle saakka. Viimeinen jääpato Tornionjoella räjäytettiin eilen ja joki on nyt
sula lähes kauttaaltaan.

13.5. KK Karunginjärven jäät tulivat

11.5. SMHI [column 1]

12.5. SMHI [column 2]

1971 l3th May

(13.5.) HB HB 13.5,: Än så länge har inte isen i Torneälven börjat
röra på sig, men under tisdagen steg vattenståndet

kraftigt, vilket tyder på att det kommer att hända något dc närmaste dagarna. Isen på älven
i Haparanda ser mycket maläten ut och vid stränderna är det öppet vatten på många ställen.

13.5.-14.5. HB HB 15.5.: Efter att ha rört sig på torsdagen kom isloss
ningen i Torneälvens nedre del igång ordentligt på freda

gen. Vattenståndet i älven steg oroväckande och hotade bi. a. det pågående reningsverksbyg
get söder om Sundholmen. Vägen till arbetsplatsen blev under vattnet och arbetarna fick ta
sig över mcd båt. Den militära sprängpatrullen kommenderades ut till älvens utlopp, där man
sprängde en ränna i isen mellan Selkäkari och Hellälä, samt utefter farleden för att lätta
trycket av dc påträngande ismassorna från älven. Läget vid Sundholmen bevakas nu
noggrannt. Några decimeters höjning av vattenståndet kan spoliera det redan utförda arbetet
vid blivande reningsverket. En fiere kilometer lång ispropp har också bildats i älven vid nedre
Vojakkala där tullposteringens lokal är heit omiluten av vatten liksom en del mindre
byggnader och lador. Så högt vattenstånd har inte noterats i denna del av älven sedan i maj
1922. (/)... (/)... (/) Några sommarstugor och mindre byggnader i Vojakkala var också
drabbade av översvämningen som orsakats av att den uppifrån kommande isen packat ihop sig
på den fasta isen till en enda fiera kilometer lång kompakt massa ända ned till älvsbottnen.
(1) När den proppen släpper kan det bli kritiskt nere vid älvens utlopp.

(18.5.) HB HB 18.5.: Kritiskt i nedre älvdalen (/) Reningsverket i
farozonen (/) Halvmiljonvärden hotas (/) Läget för reningsverksbygget i Haparanda blev
ytterst kritiskt på måndagseftermiddagen, då vattnet i Tomeälven åter började stiga
oroväckande. Mellan klockan 13 och 15 steg det 30 centimeter och det var stor risk för att dc
arbeten för cirka en halv miljon kronor som redan lagts ned på bygget skulle spolieras.
Militärhelikoptem fick åter rycka ut för att mcd sprängningar försöka lätta på fördämningen
som uppstått när älvisen, som åter fiöt till Torneälvens nedre del på måndagseftermiddagen,
brötade till sig mot den fasta havsisen. (/)... (/) Den stora isproppen vid Vojakkala lossnade
redan på lördag kväll, så även där är det kritiska läget överståndet. (7) Orsaken till att det lätt
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biidas proppar i älven är den ovanligt tjocka isen, som på vissa ställen uppgått till en
meter.

14.5. HB HB 25.5. [announcement:] Lions istippning i Haparanda.
Flotten i Haparanda passerade ensiinjen den 14 maj kL
15.15...

(14.5.) PS PS 14.5.: Jäät liikkeellä Tornion kohdalla (1) Tornionjoen
jäät liikahtelevat jo Tornion kaupungin kohdalla,..

Torniossa vesi nousi jonkin verran ja jäät sillan alapuolella liikahtivat viitisenkymmentä
metriä. - iltapäivällä jatkunut sade ja raekuuro sulattavat jäätä nopeasti.

(15.5.) P5 P5 15.5.: Tornionjoen yläpuolella on perjantaipäivän
kierrellyt kolme helikopteria tarkkaillen jäätilannetta

joessa. Ruotsalaisia helikoptereita on kaksi. Iltapäivällä räjäytettiin Hellälän ja Selkäkarin
välillä jokisuulla aukko kiinteään jäähän. Vojakkalassa on valtavia jäälohkareita talojen
seinustoilla ja metsissä muistona torstai-illan veden- ja jäänpurkauksesta. Tilanne on
kuitenkin pysynyt hyvänä koko päivän. Jäätulppia ei enää ole syntynyt. - Torstai-iltana
jouduttiin jää räjäyttämään, jolloin mm. parista asuinrakennuksesta ja huvilasta särkyi
ikkunoita. (/)... (1) Alatornion Liakanjoessa syntyi perjantaina jäätulppa...

(19.5.) PS P5 19.5.: Tornionjoen vaaratilanne jatkuu (/ Tornion-
joen tulvan painopiste on siirtynyt jokisuulle. Tornio ja

Haaparanta sekä Liakanjoen laskualueet Alatorniolla ovat vuorokauden olleet vaaravyöhyk
keessä. Vesi nousi voimakkaasti maanantai-iltana ja laski metrin verran tiistaina puolen
päivän jälkeen. Jokea pitkin tulee kuitenkin edelleen jäätelejä ja suppoa eikä vaaratilannetta
ole ohitettu veden alentumisesta huolimatta. (7) Tiistaina iltapäivällä saatiin päiväkausien
räjäyttämisen jälkeen jääpatoon Tornionjokisuulle aukko, josta jäät lähtivät liikkeelle kahta
väylää pitkin merta kohti. Samalla vesi laski Torniossa, jossa se jo loiskahteh rantakaduille,
(/) Vesi kaduille ja kellareihin (1) Raju jäiden lähtö nosti veden äkillisesti Tornion kaduille
maanantai-iltana. Yön kuluessa vesi nousi edelleen ja tiistaiaamuna suurin osa Apteekin
puistosta ja Rajakadusta oli veden alla. Huippukorkeutensa, lähes kolme metriä, vesi saavutti
aamulla kahdeksan aikaan. Eurooppa 4 -tie katkesi, kun vesi kohosi Eteläntien ja Kemintien
alikäytäville. Liikenne ohjattiin Miukin alikäytävän ja pohjoisessa Pikku-Berliinin kautta
veden alla olevan paikan ohi. (/) Taksiasema ja Inva-kahvila olivat veden saartamina pitkälle
iltapäivään. Vesi huuhtoi Hallituskadun reunamia ja kohosi lähitalojen kellareihin. Tullin
luona vesi katkaisi Rajakadun ja se oli suljettava liikenteeltä aamupäivällä. Pienteollisuustalo,
jossa on lukuisia liikkeitä ja kaupungin kirjasto sekä kauppaliikkeen rakennustyömaa jäivät
saarroksiin. Myytävänä olleet veneet rantatöyräällä olivat karata omille teilleen veden
noustessa, mutta saatiin kiinnitetyksi köysillä. Veneet kelluivat kaduilla ja kauppiaat
kahlasivat pitkävartisisssa saappaissaan liikkeisiinsä. (1) Vedenpuhdistuslaitos veden varassa
(1) Tornion ja Haaparannan yhteisen jätevesien puhdistamon rakennustyömaa jäi veden
saartamaksi maananataina. Rakennustyöt on keskeytetty. Vesi on tihkunut rakennustyömaalle,
muuta vahinkoja se ei vielä ole aiheuttanut. (/) Haaparannalla sähkökatkoja (7) Haaparannan
alavissa kaupunginosissa, kuten Tervahovissa, nousi vesi kaduille, talojen pihoille ja
kellareihin. Tullirakennus Tervahovissa oli veden saartama, samoin muutamia huviloita ja
mm. Turistiyhdistyksen maja lähellä poliisilaitosta. Haaparannassa on vesi ollut näin korkealla
viimeksi vuonna 1934. - Vesi pääsee myös sähkökaapeleihin ja aiheuttaa sähkökatkoja
kaupungissa silloin tällöin. (1) Tonneittain dynamiittia jokisuulle (/) Ruotsalaiset helikopterit
ovat seuranneet tilannetta joen alajuoksulla päiväkausia. Ruotsalaiset poliisit ja armeija ovat
räjäyttäneet jokisuulla useita tonneja dynamiittia saadakseen jäihin syntymään aukkoja.
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Tilanne laukesi osittain iltapäivällä kello 13 aikoihin, jolloin väylää saatiin auki jonkin verran.
Lisää jäitä tulee kuitenkin jokea koko ajan ja tilanne on vieläkin uhkaava, Räjäytykset
jokisuulla on keskeytetty, mutta niitä tullaan jatkamaan heti kun tilanne niin vaatii. (/)
Alatornion Ruohokari motissa, (/) Ruohokarissa on vesi katkaissut maantien kahdesta
kohdasta. Veden saartamaksi on jäänyt neljä omakotitaloa ja noin sata huvilaa. Taloista on
kuljetettu veneellä pitkin tietä, joka on eräästä kohdasta noin $00 metrin matkalla veden
peittämä. Vesi nousi Liakanjoessa maanantai-iltana kello 17 aikoihin hyvin nopeasti,
samanaikaisesti kuin Tornionjoen alajuoksullakin. Karunginjärven jäät lähtivät liikkeelle
maanantaina ja suuntautuivat Liakanjokeen aiheuttaen vedennousua pelloille. (/) Kyläläisten
kertoman mukaan vesi on ollut samoissa korkeuksissa viimeksi 40 vuotta sitten. (7)
Karunginjärvi loi jäänsä (7) Karunginjärvestä jäät lähtivät tiistain vastaisena yönä. Aamulla
jäät ruuhkautuivat Vojakkalassa, mutta irtautuivat vähitellen ja jatkoivat matkaansa päivän
kuluessa kohti merta. (7) Matkakosken alla oleva Saukkolahti on täynnä jäitä.

(9.5.) KK Kuljunkorvassa soutaja

16.5. KK Joki auki Lammassaaresta Virtakariin

19.5. KK Karunginjärven jäät tulivat

13.5. SMHI isen börjar röra sig

1972

(25.4.) F{3 HB 25.4.: Kromgrus från kromfabriken i Röyttä skall i
år göra islossningen i Torne älv en enkel match - har

man tänkt. Projektet svarar finländarna för och från sakkunnigt finskt håll sägs att kromgruset
gör underverk. Dess egenskaper gör att isen smälter fort på överströdda ställen och biidar de
snahba ströinmar som är en fördel i sammanhanget. Vidare motverkar den här tekniken
förekomsten av packisvallar under islossningen. Två särskilt utsatta platser längs Torne älv -

strax söder om järnvägsbron mellan Haparanda-Torneå samt vid Pello - biir aktuella i år.
(1)...

(6.5.) HB HB 6.5.: (C-B. Wahlberg:) Vakna upp miljövårdare! (1)
Den 25 april står det i bladet att ?Islossningen skall klaras

mcd kromgrus. Faktiskt - KROM-grus! Var finns alla ni som demonstrerar för och om
miljövård? Vet ni kanske inte att KROM räknas till dc tunga metallerna, som - enligt
erfarenhet och vetenskap - är farligt för växter och djur? Q) Om ni vet detta varför har ni inte
reagerat? Ska ni miljövårdare tillåta att vår ännu någorlunda fina Torneälv ska nedsmutsas
och dödas av miljöfarliga produkter? Givetvis är detta här ett exempel på stofföretagens
oansvarighet, att vräka ut avfall i ett föregivet hra syfte, bara för att bli av mcd avfallet, vilket
de kanske annars har besvärligt med. (1) Alla ansvariga i kommunernas hälsovårdsnämnder:
Gör något med detta, om det redan ej är försent! Ni mste vara vaksamma mot alla öppna
och doida försök till miljöfördärv. Vår livsmiljö måste bevaras. (/) Till gränsälvskommissio
nen skuile jag vilja ställa frågan: får finländare ensamma avgöra en sådan här fråga, som
berör även ett annat land och som dessutom måste anses som miljöfarlig? Men som så ofta
i sådana här sammanhang säger ni väl: Det är inte vår sak. 1 s fall oansvarigt.
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5.5. HB HB 6.5.: Torneälvens is har börjat röra på sig (1) Isen i
Torneälven började på fredagen röra sig så mått i älvens

nedre del, Sålunda fiyttade sig Lions istippningsflotte något hundratal meter, men stannade
sedan upp utan att passera ensiinjen. Erfarna isgångsbedömare tror sig nu veta att islossningen
på alivar kommer igång vid veckoskiftet, i varje fail i älvens nedre del... (f) Någon dramatisk
isgång med översvämningar och annat som brukar följa i dess “kölvatten” är tydligen inte att
vänta i år. Isen är för det första rnycket skör, och vattnet i älven har hittilis inte visat någon
nämnvärd tendens att stiga. Det har också varit ovanligt litet snö i området ända nedifrån
kusten upp till fjälivärlden.

6.5. HB HB 9.5.: Norrbotten runt (1) Lions istippning (1) Lins
[sic!] istippningsflotte i Haparanda passerade ensiinjen
Iördagen den 6 maj ki. 17.05.02 och vinnaren, Helge
Johansson, Haparanda, kom så nära i tid som 17.05,00...

(16.5.) HB HB 16.5.: Ei kromimurskaa Tornionjoelle tänä vuonna.
HB-artikkeli hälyytti luonnonsuojelijat... jäiden lähtö oli

tänä keväänä rauhailisimpia miesmuistiin, ja ehkä siitä syystä... Puheet sen levittämisestä ovat
siis herättäneet luonnonsuojeluviranomaiset pitämään silmänsä auki, mitä tapahtuu
tulevaisuudessa vaikeampien jäänlähtöjen yhteydessä.

(6.5.) P8 PS 7.5.: Jäät liikehtivät Tornionjoessa (/) Torniojoen jäät
Tanskin saaren yläpuolella Alavoj akkalassa liikehtivät.

Jäät lähtivät liikkeelle lauantaina iltapäivällä. Liikehtimistä ja vähäistä röykkiöitymistä
tapahtui noin kolmen kilometrin matkalla. Tulvaa ei tänä keväänä tule, sillä jäät ovat hyvin
heikot ja vesi vähänä. Uistelijoita rannalle ilmestyi heti jäiden lähdettyä liikkeelle.

KK Kuljunkorvasta ensimmäiset taimenet

14.5. KK Karunginjärven jäät tulivat

18.5. SMHI [column 2]

KH2 Vettä jäällä (lumipeitteen sulamisesta).

13.4. KH2 Ilmaantunut ensimmäinen sulapaikka ‘Kuljunkorva’

16.4.48.4. KH2 Havaintoalue kiintojäässä, vettä rannoilla, sulapaikkoja
ilmaantunut,

19.4.-25.4. KH2 Havaintoalue kiintojäässä, sulapaikat lisääntyneet

26.4.-30.4. KH2 Havaintoalue kiintojäässä

14.4. KK3 [Ulompana sulaa]

23.4. KH3 [Rantojen sulaminen]

4.5. KH3 [Rantojen sularninen]
varsinainen sulaminen alkoi 04.5.72.
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7.5. KH3 [Jää liikkuu]

13.5. KH3 [Jään katoaminen koko näköpiiristä]

1973

12.5.13.5. HB HB 15.5.: Lugn isgång i södra älvdelen (1) Mvsisen vid
Haparanda började röra på sig redan på lördagen, då t.

ex, Lions istippningsflotte förilyttade sig ett femtiotal meter söderut. Fiotten passerade sedan
ensiinjen klockan 10.23.55 på söndagen. Som kuriosum kan nämnas att den gula Torneå
fiotten och den blå Haparanda-fiotten etabierade en kapplöpning” utför älven, Det siutade
mcd att Torneå-flotten “segrade” genom att först passera Korva...

(10.5.) PS PS 10.5.: [Photo:j Suuri vene Tornion kaupunginrannassa
on vielä aivan yksin. Mutta jäiden väistyttyä rannalla
riittää vipinää.

(10.5.) PS PS 10.5.: Vesi kohoaa hitaasti joessa, jää mustuu ja
lohkeilee...

(12.5.) PS PS 12.5.: Vesi on alkanut nousta Tornionjoessa, mutta
tulvaa ei vielä ole. Ruotsin Vojakkalassa nousi vesi

perjantaina parissa kohdassa alaville pelloille, mutta muualta vesi on vielä pysynyt
uomassaan. (/) Perjantain kuluessa vesi alkoi kohota nopeammin kuin aikaisempina päivinä.
Vesisateet sulattelevat lumia ja vesimäärä kasvaa. Jäät ovat kuitenkin lähes sijoillaan. Koskien
alapuolelta on jäitä kasautunut jonkin verran suvantoihin, mutta suurempaa ruuhkaa ei vielä
ole joen alajuoksulia näkyvissä.

13.5. PS PS 15.5.: Jäät jättivät jo Tornion (/) Jäät lähtivät Tornion
kohdalta sunnuntain vastaisena yönä. Jääpeite liikkui jo

lauantaina, mutta joki vapautui lopullisesti jäätakistaan vasta sunnuntain puolella. Muualla
Tornionjoessa ovat vielä jäät vain virtapaikat ovat vapaat. (/) Vedenkorkeus joessa on lähellä
ajankohdan normaalikorkeutta... (/)... (/) Mikäli Tornionjoki ei tee tepposia, ei jääpatoja tänä
vuonna synny. Reijo Rautavuoma kertoi, että meri sulaa edestä pois. Hellälä on kuitenkin
arvaamaton paikka. (/) Korpikylässä ja Karungissa ovat Tornionjoen jäät vielä paikallaan...

24.5. KK Karunginjärven jäät purkautuivat

13.5. SMHI [colurnn 2]

12.5. W7 Jäät lähtivät 12.05.73

1.4.-2.4. KH2 Vettä lumipeitteen alla. Aurinko ja vesisateet (räntä)
aiheuttaneet sulan.

3.4. KH2 Vesi lisääntyi lumipeitteen alla.

4.4.-5.4. KH2 Vesi vähentyi, yöpakkanen kuivatti.
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6.4.-9.4. KH2 Vesi lisääntyi lumipeitteen alla.

10.4.-11.4. KH2 Vesi vähentyi, yöpakkanen kuivatti

12.4. KH2 Vesi vähentyi, runsas lumisade

13.4. KH2 Vesi vähentyi, lumipeite lisääntyi

14.4.-15.4. KH2 Vettä vähän lpeitteen alla, yöpakkanen.

16.4.-19A. KH2 Vesi vähentynyt lumen alla, yöpakkasta

20.4.23A, KH2 Lumipeite hieman lisääntyi, vettä lumen alla n, 10 cm,

24.4. KH2 Lumipeite haihtuu ja kovett. jään päällä.

25.429.4. KH2 Kovett. lunta päällä alla vettä n. 15 cm.

30.4. KH2 Kovett. lunta päällä, alla vettä paikoin 15 - 20 cm.

1.5.-2.5. KH2 Tilanne ennallaan (vahv. 45 - 65 cm).

3.5. KH2 Vettä lisääntynyt rannalla

4.5,-5.5. KH2 Sulat suurenevat.

6.5.-7.5. KH2 Rannat sulaneet

8.5.42.5. KH2 Rannat sulaneet, sulat suurenevat.

13,5.45,5. KH2 Jäät liikkuvat

15.5.-22.5. KH2 Jäät liikkeellä

23.5. KH2 Jäät menneet

15.5. KH3 [Jään katoaminen koko näköpiiristä] Ainoastaan liav.
alueellani oleva kiintojää on kadonnut! Muuten jäitä vielä
kulkuu.

1974

6.5 HB HB 7.5.: Nu har isen i Tome älv börjat röra på sig. Vid
14-tiden på måndagen gjorde nämligen isen vid

Haparanda ett 11ryck” som innebar att Lions istippningsflotte rörde sig 75-80 meter. Annu
återstår dock ett hundratal meter innan den passerar enslinjen. Ett stort isflak vid Torneå
stoppade upp vidare isgång och söder om järnvägsbron i Haparanda ligger isen ännu kvar.
Annu vid 18-tiden var det status quo i älven, men Lions hade ordnat mcd fuil bevakning nere
vid stranden för att få exakt klockslag när fiotten passerar enslinjen. När det kan bli är bLa.
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beroende på när det stora isilaket vid Torneå siäpper och givetvis också av vilken situation
som kan uppstå vid den fasta isen vid järnvägsbron. (/) Poliskommissarie Georg Sannerborg,
Haparanda, som har uppsikt över islossningen tror att vi får en tämiigen lugn sådan i år.
Vattenståndet i älven är ovanligt lågt, och hittilis har vattnet stigit mycket långsamt. Det har
inte heller kommit några alarmerande rapporter från nordligare delar av älvdalen. (/) På grund
av att vi har haft så mycket snö här uppe i vinter har många befarat att vi kan drabbas av en
kraftig översvämning under islossningstiden. Det har dock praktiskt taget inte funnits någon
tjäle i jorden i vinter, så mycket av smätvattnet [sic!] rinner rakt ner i marken. Det liksom det
osedvanliga låga vattenståndet i älven tyder på att Tornedalen ska förskönas från svårare
översvämningar i år.

7.5. HB HB 9,5,: “Ryckvis’ islossning i älven (/) Islossningen i
Torneälvens nedre del har i år börjat mycket ryckvis.

Som vi kunde berätta i tisdagens HB gjorde isen ett ryck på måndagseftermiddagen så pass
att Lions istippningsflotte fiyttade på sig 75$O meter. På tisdagen fortsatte “ryckningarna
så pass att fiotten passerade ensiinjen klockan 15.32,55. Men så långt orkade inte fiotten i det
rycket. Den stannade endast några tiotal meter nedströms ensiinjen. (/) Älit tyder fortfarande
på att islossningen kommer att få ett mycket lugnt förlopp i år. För det talar det låga
vattenståndet, som trots den påbörjade islossningen håller sig ett par decimeter under nivån
för normalvattenståndet. (/)

7,5. P5 PS 8.5.: Jäät lähtivät liikkeelle Tornionjoessa (/) Tornion-
joen jäät alkavat liikahdella. Tornion kaupungin kohdalta

jäät lähtivät tiistaina, samoin Haaparannan jäänlähtöveikkaus on ratkennut. Ylempänäkin on
virtapaikoissa olleet sulat laajentuneet ja jäät alkavat kasaantua poukamiin. Mitään suurta
tulvaa ei liene odotettavissa tänä keväänä, arvellaan, koska vesi joessa on vielä kovin alhaalla.

13.5. KK Karunginjärven jäät purkautuivat

7,5. SMHI [colurnn 2]

7.5. W7 7.05.-74 jää liikkui.

1.4.-30.4. KH2 Havaintoalue kiintojäässä

16.4. KH2 “Kuljunkorva” aukesi suuremmaksi,

23.4. KH2 Viemäreiden suut sulat

26.4.-30.4. KH2 Sulat suurenevat

1975

5.5. HB HB 6,5.: Nu har islossningen i Torneälvens nedersta del
kommit igång på allvar. Kl. 16,44. på måndagen

passerade Lions istippningsflotte ensiinjen och fortsatte mcd god fart ned mot Korva. Redan
vid 13-tiden på dagen började isen att röra sig ordentligt, men fiotten fastnade i ett issjol, så
det dröjde några timmar innan den hade tagit sig förbi den fastställda linjen. Efter det fiotten
passerade var det isfritt ända ned till Korva.
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(10.5.) HB HB 10.5.: ... 1 Haparandatrakten har Torneälven uppfört
sig mycket hyfsat i år och islossningen har gått mycket
lugnt tiilväga, hittilis i varje fail.

(8.5.) PS PS 8,5.: ..Jäiden lähtö Tornionjoen alajuoksulla on
käynnissä...

6.5. tPS) P8 6.5.1976: Esimerkiksi viime keväänä lähtivät jäät
Tornion kohdalta 6.5.

6.5. (PS) PS 11,5,1976: Viime keväänä jäänlähtöveikkaus ratkesi
6.5.

3.5. KK Soutaja Kuljunkorvassa

11.5. KK Karunginjärven jäät tulleet

5.5. SMHI Isrörelse i Torneäiv

12.5. SMHI [column 2]

6.5. W7 jää liikkuu

1.4. KH2 Havaintoalue ennallaan, “Kuljunkorva auki.

2.4. KH2 Pikisaaren pohjoispuolella pienoinen sulapaikka
(kova virta) jää komolla

5,4,45.4. KH2 Havaintoalue ennallaan.

8.4. KH2 Lumipeite vähän lisääntynyt

13.4. KH2 Jäät ehkä vahvistuneet

16.4. KH2 Havaintoalue kiintojäässä

17.4. KH2 Jäät pehmenevät pinnasta.

17.4. KH2 Jääolosuhteet ovat harvinaiset tänä keväänä, kun lumi
peite on kovettunut ja sitä on niin vähän (noin 2 5 cm),

että autoilla, moottoripyörillä ja -kelkoilla ym. on ajaa huristeltu pitkin ja poikin aivan viime
päiviin saakka. Tänään 17.4. jo upotti paikoin polkupyörää (2 - 3 cm) (Aurinko lämm.
pinnasta).

18,4,-19,4, KH2 Vesilammikot lisääntyvät.

20.4.-21 .4. KH2 Vesilammikot lisääntyvät

22.4. KH2 Jäät pehmenevät pinnasta; paikoin upottavat 20 cm.
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23.4. KH2 Tornion-lahti kokonaan vesi jään päällä

24.4. KH2 Kirkkopuda& noin 50 m pitkä sula

25.4.-26,4. KH2 Vesi lis, jään päälle, paikoin upottaa 20 - 25 cm.

27.4. KH2 Havaintoalueelle ilmaantunut toinen sula Ku1junkorvan
lisäksi.

28.4. KH2 Tornionlahti osittain sula, rannoilla vähän vettä

29A.-30,4. KH2 Rannat sulat

30,4.-3.5. KH2 Sulapaikat lisääntyvät

4.5. KH2 Suurempi sulapaikka, jäitä pinkkaantunut rannalle

5,5, KH2 Sulat suurenevat

6.5. KH2 Havaintoalue lähes kokonaan vapaa kiintojäästä.

7.5.41.5. KH2 Jäitä liikkuu joen täydeltä

12.5,-14,5. KH2 Irrallinen jää vähenee

15.5. KH2 Havaintoalue vapaa jäistä

22.4. KH3 [Ulompana sulaa]

27.4. KH3 Vettä jäällä isoina lammikkoina.

27.4. KH3 [Rantojen sulaminen]

3.5, KH3 Jää alkaa mustua.

4.5. KH3 Isompia ja pienempiä jääteliä pinkkautunut pitkällekin
sulan reunasta. Hav. alueesta 1/10 sulaa (uistinkalastajia
sulassa,)

6.5. KH3 [Jää liikkuu]

7,5, KH3 Jäitä kulkuu joen täydeltä.

12.5. KH3 [Jään katoaminen koko näköpiiristä]

1976

(24.4.) HB HB 27.4,: Änglavakt räddade srnåflickor på isflak (1) Två
småflickor från Haparanda var på lördagen ute för ett
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vådligt äventyr, som dessbättre siutade lyckligt. Flickorna - båda i 9-årsåldern hade begett
sig ut på Torneälvens is i höjd mcd järnvägsbron mellan Torneå och Haparanda. Isen är där
mycket skör p.ga. närheten till Korva, Många vakar har redan uppstått och det dröjde heller
inte så länge innan flickorna befann sig på ett isflak, omflutet av strömmande vatten,., Mcd
hjälp av båt kunde sedan flickorna räddas iland,,.

9.5.40.5. HB HB 11.5.: Islossningen i nedre delen av Torne älv började
på söndagen, och tilis vidare tyder alh på en lugn

isgång... 1 älven vid Haparanda fick isen en skjuts på söndagen och satte också fart på Lions
istippningsflotte. Men halvvägs till den avgörande ensiinjen blev det stopp för fiotten. Där
stod den stilla tilis det blev nytt fart på måndagsmorgonen. Klockan 9.17 passerade fiotten
enslinjen... ca. 4000 istippningslotter har sålts av Haparanda-Lions i år.

(6.5.) P5 PS 6.5.: Vankasti paikoillaan jököttävät jäät Tomionjoes
sa. Vesi ei ole noussut eivätkä jäät merkittävästi

haurastuneet. Jäiden lähtö on reilusti myöhässä. Esimerkiksi viime keväänä lähtivät jäät
Tornion kaupungin kohdalta 6.5. Nyt ennustetaan jäiden pysyvän paikoillaan vielä viikon tai
kaksi.

10.5. P5 PS 11.5.: Jäänlähtöveikkaus ratkesi Torniossa (/) Jäät
lähtivät Tornionjoesta Suensaaren kohdalta maanantaina

iltapäivällä. Lions Rajan järjestämän jäänlähtöveikkauksen merkkikyltti liukui rajapaalujen ohi
klo 15.30. maanantaina. (/) Haaparannalla vastaava merkki liikkui jo aamupäivällä, se ohitti
merkkipaalut klo 10.17 Suomen aikaa. (/) Viime keväänä jäänlähtöveikkaus ratkesi 6.5. eli
neljä päivää tämänkeväistä aikaisemmin. (/) Veden korkeus alkaa vähitellen nousta
Tornionjoen alajuoksulla. Tornion vesilaitoksen mittauksen mukaan...

14.5. Karung.injä.rvi tuli

12.5. SMHI [column 1]

17.5. SMHI Isgång från hela Torneälv

6.5.-7.5. W7 vettä rannoilla

1.4.-18.4. KH2 Havaintoalue kiintojäässä, Kuljunkorva auki.

19,4.•30,4, KH2 Havaintoalue kiintojäässä, sula suurentunut.

20.4. KH2 Sulassa soudellaan (uistitaan). Jää on painunut
(kutistunut).

27.4. KH3 [Ulompana sulaa]

4.5. KH3 vettä jäällä

KH3 jää mustaa

6.5. KH3 [Rantojen sulaminen]
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10.5. KH3 [Jää liikkuu] jää lähtivät liikkeelle veden korkeuden
ollessa vain 19$ cm. Tavallisesti vettä on runsaammin
(240-260 cm).

12.5. KH3 [Jään katoaminen koko näköpiiristä]

1977

14.5. HB HB 17.5.: Isen började röra sig på lördagsrnorgonen, men
inte mer än att Lions istippningsflotte kom ungefär halv
vägs till ensiinjen...

15,5. HB HB 17.5.: ...Klockan 8.37på söndagsmorgonen passerade
fiotten ensiinjen och lade sig till ro bland isflaken vid
reningsverket söder em Sundsholmen.

16,5. HB HB 17.5.: 1 Haparanda var älven i det närmaste isfritt på
måndagen... Ute till havs ligger isen ännu fast och
kompakt.

(7.5.) PS PS 7.5.: ...Ounas- ja Tornionjoissa on vielä vahvat kun
teät jääkerrokset sulamattomina ja uhkaamassa veden
nousulla. (1) Tornionjoen ja Simojoen suut on hiekoi
tettu...

15.5. P8 PS 17,5.: Vesi kohosi viikonvaihteen aikana rajusti Tor
nionjoessa ja jäät lähtivät kauttaaltaan liikkeelle.

Torniossa vesi kohosi maanantaiaamuun mennessä pari metriä normaalista, vuorokauden
nousunopeus oli noin 35 senttiä. (/) Jäänlähtöveikkauksen merkkipaalu Torniossa lähti
liikkeelle sunnuntaina iltapäivällä, jolloin raju ukkossade pieksi Tornionlaaksoa. Maanantaina
vesi kohosi edelleen ja jäitä kasautui suvantoihin ja rannoille. Toistaiseksi joki on kuitenkin
pysynyt uomassaan.

14.5. SMHI [column 1]

18.5. SMHI [column 2]

16.4.-4.5. KH2 Havaintoalue kiintojäässä (Kuljunkorva” on ollut auki
koko talven).

27.4.-30.4. KH2 Vettä jäällä
[W7: 2$.-29.4. vettä ja lumisohjoa]

5.5. KH2 Jää tummuu, sulat lisääntyvät.

6.5. KH2 Vettä rannoilla

7.5. KH2 Vettä rannoilla ja jäällä
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8.5. KH2 Sulat suurenevat

9.5. KH2 Vettä runsaasti rannoilla

10.5.45.5. KH2 Sulat suurenevat, jää tummunut

1978

15.5. HB HB 17.5.: Vart tog fiotten vägen? Det var en fråga som
många haparandabor stälide sig på annandag pingst.

Plötsligt var Lionfiotten utanför cementkajen försvunnen. Den drogs heit enkeit under isen i
en råd [sic!] som biidades. Och nu får Lions probiem... När HB ringde Björn Persson, Lion
mediem i Haparanda, sä sa han sä här. (/) Jodå, det är vi som låtit fiotten gä under isen för
att göra det hela lite extra spännande. Vi har en grodman hela tiden under isen som bevakat
när fiotten passerar den gräns den ska passera. (/) Men skämt åsido, visst ger det här probiem
för oss i Lion... Det troliga är att vi lottar ut priset Nand dem som hade tippat att fiotten
skulle gå efter annandagen. Dc som hade tippat en tidpunkt före annandagen hade ju änd
inte haft någon chans att vinna, säger Björn Persson...

19.5. HB HB 20.5.: [Photo:] På fredagen fiöt isen från övre delar
av älven lugnt förbi Haparanda. Dc här flickoma... tyckte

det var kul mcd islossningen och plockade kristallsaker! vid stranden. [Text:]: ...isen från
Karungiträsket...)

(18.5.) PS 18.5.: Torniossa ovat taimenensoutajat uittaneet uisti
miaan Kivirannan edustalla avovedessä jo viime viikolla.

16.5. PS PS 18.5.: ...Tornion sillan alapuolella ollut jäänlähtöveik
kausmerkki lähti liikkeelle keskiviikkona kun läheisen
siltatyörnaan paksu jäälautta murtui.

1.4.45.5. KH2 Havaintoalue kiintojäässä

2.5.- KH2 Kuljunkorva auki

8.5. KH2 Vettä vähän rannoilla

9.5. KH2 Toinen sulapaikka ilmaantunut

11.5.-15.5. KH2 Sulat suurenevat

16.5.-21.5. KH2 Jäät liikkuvat

22.5. KH2 Havaintoalue vapaa jäistä

1979
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10.5. HB HB 12,5.: 1 Haparanda bröt isen också upp snabbt på
torsdag. Klockan 15.19 passerade Lions traditionella
tipsflotte ensiinjen.

1L5. HB HB 12,5.: ...på fredagen hade den lagt sig till ro mot
isranden söder om Korva. Då hade också vattnet stigit så
pass att det täckte yttersta delen av den så kallade
cementkajen.

(5.5.) P5 PS 6.5.: Niin Ounas- Kemi- kuin Tornionjokeakin
tarkkaillaan. Näissä joissa eivät jäät ole vielä liikkeellä.

Jää ei vesipiirin tutkimusten mukaan näissä ole vaarallisen paksua, alla on 50 - 60 senttiä
teräsjäätä ja loput kohvajäätä.

(12.5.) PS PS 12.5,: Lujiajääpatoja (1) Suurtulva Tornionjokeen? (/)
Jäiden lähtöä on seurattu viime päivinä innolla

Tornionjoen rannoilla... Torniota lähestyttäessä jäät ovat ahtautuneet monin paikoin lujiksi
padoiksi niin että monet uskovat normaalia suurempaan tulvaan. (/) Jäiden lähtö Tornion
kaupungin kohdalta voi tuoda yllätyksiä uuden sillan vuoksi. Sillan ylävirran puolelle
jäädytettiin talvella paksu jää rakennustöiden vuoksi. (/) Siltatyömaalla urakoitseva Oulun
Rakennus Oy onkin varautunut toimiin mikäli sillan alle muodostuu tulppa. Jäätä on jo rikottu
jonkinverran ja ammukset ovat valmiina jos tilanne niin vaatii. (/) - Vielä jäätilanne ei näytä
pahalta, toteaa TVH:n rakennusmestari Olavi Mtonoja siltatyömaalta. - Sillan viidestä
aukosta kolme on vielä tukossa mutta molemmat pääaukot rannoilla ovat auki jäiden tulolle.
(/)

...
(1) Vojakkalassa odotellaan pahempaakin tulvaa monin paikoin. Torstaiaamuna vesi

nousi Ylivojakkalassa paikoin 2 - 3 metriä normaalista ja saarsi huvilan sekä asuintalon
Myllysaaresta, jonne jouduttiin kulkemaan veneillä. Saareen johtava tie oli metrin korkuisen
veden peitossa. (/) Vesi laski perjantaina jonkin verran mutta tulvaa odotellaan uudelleen.
Ylävojakkalan Ylipään kohdalta jäät ovat lähteneet torstaita vasten yöllä ja ahtautuneet kahden
kilometrin päähän Vähäsnärän kohdalle lujaksi padoksi. (/) - Kymmenen kilometriä Torniosta
sijaitsevan Ojalahden ohitse alkoi tulla juuri jäitä niin kovalla nopeudella, että suurempaa
tulvaa saa odotella ellei Vähäsnärän pato laukea, kertoi maanviljelijä Kalevi Pelttari
Ylivojakkalasta perjantaina iltapäivällä. Ohiajavat jäät olivat hänen arvionsa mukaan toista
metriä paksut. (/) Puoli tuntia tätä ennen kerrottiin Kukkolasta jäiden juuri lähteneen
Niskaväylästä. Itse Kukkolankoski on paljastunut hiljalleen tätä ennen. (/) Vesi nousee
nopeasti kosken yläjuoksulla. perjantai-iltapäivään mennessä se oli jo 1,2 metriä normaalista.
Eino Verronen Alavojakkalasta epäilee isompaa tulvaa tänä vuonna. Jäät ovat patoutumassa
parhaillaan Tanskin korvassa. Jäät lähtevät Verrosen mukaan Alavojakkalasta aikaisintaan
sunnuntaina.

(17.5,) P5 PS 17,5,: Jäät ovat tukkoutuneet myös Alavojakkalassa
Oravaisensaaren sillan kohdalta Ruissaareen saakka.

Ruissaaren kohdalla on kilometrin mittainen pato. Tällä kohdalla jää on ollut tavallista
paksumpi tänä talvena. Ylhäältä tulleet jäät eivät ole päässeet liikkumaan kolmeen
vuorokauteen. (/) Muuten jäätilanne Tornionjoella on normaali.

11.5. SMHI [column 2]

11.5. W7 jäät liikkuvat

14.5. W7 jääpadon aiheuttama tulvahuippu
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KH2 Havaintoalue kiintojäässä

2535. KH2 Vettä rannoilla

45. KH2 Sulapaikat suurenevat, jäät tummuvat

5565. KH2 Edelleen pääosiltaan kiintojäässä

7585. KH2 Edelleen pääosiltaan kiintojäässä

95405. KH2 Sula suurenee

115175. KH2 Jäät liikkeellä

185 KH2 Jäät kadonneet

1980

35. HB HB 65: Rekordtidig islossning (1) Islossningen på Torne
älv har nu satt igång. Natten mot lördag började istäcket

på älven i Haparanda att röra på sig och mcd den Lions traditionella tipsflotte. Hela lördagen
rörde sig isen sakta men säkert och prick klockan 1957 passerade fiotten linjen och därmed
var det även klart att isen i Haparanda gått. (/) Det var väldigt nära att Lions fiotte aldrig
skulle ta sig förbi den magiska linjen. På färden nerför isen föli den sönder och höil pä att
försvinna, men den klarade sig och Lions kontrollant, som satt på post nere vid älvstranden,
kunde följa den mcd blicken hela tiden. (/) Det här är en ovanligt tidig islossning. Det har
bara hänt en gång tidigare att tipsflotten passerat märket tidigare än i år. Det var nämiigen
någon gång på 50- eller 60-talet.,. (1) Islossningen på Torne älv ser ut att bii väldigt lugn i
år, Några tecken till stora översvämningar är det inte. Ån så länge är det förstås bara i
Haparanda som isen har gått.

3.5. PS P5 4.5.: Tornionjoki luo jo jäitään (/) Tornionjoki näyttää
tänä keväänä vapautuvan jääpeitteestään tavallista

aikaisemmin, Kivirannalla, Hannulan sillan yläpuolella, on joki ollut jo muutaman päivän
avoin rannasta rantaan parinsadan metrin matkalta. (/) Lauantai-iltana joki avautui noin kello
19,30 myös uuden sillan alapuolelta monen sadan metrin matkalta. Illan mittaan jäät liikkuivat
aina Älatornion rautatiesiltaa ja Hellälää myöten. (/) Tornion uuden ja vanhan sillan välissä
oleva jääveikkausmerkki sen sijaan pysyi lauantaina tukevasti paikallaan.

3.5. P5 PS 7.5.: Haaparannan jääveikkausmerkki ohitti merkki
pisteensä jo lauantaina kello 19.57.

5.5. P5 P5 7.5.: Tornion jäämerkki meni menojaan (/) Lauantaina
alkanut jäidenlähtö Torniossa johti maanantaina

iltapäivällä jäämerkinkin siirtymiseen vanhan ja uuden sillan välistä... Huomattavan aikainen
jäänlähtö johtuu viime päivien lämpöaallosta, joka on aiheuttanut Tornionjoessa nopean
vedennousun. (1)... (/)... (1) Jäät ovat menneet Tornionjoen alajuoksulta aina Kukkolankoskeen
saakka. Jäiden lähtö alajuoksulta oli tänä keväänä harvinaisen kivuton. Vesiraja on tavallisesti
jäiden lähdön aikaan nykyistä liki metrin korkeammalla, kertoi vedenkorkeutta Tornion
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kohdalla tarkkaileva Martti Marttila tiistaina. (1) Jäät olivat viime talven jäljiltä tavallista
ohuemmat 50 - 60 senttiä, mikä ilmeisesti vaikutti siihen, että alajuoksun jäät murenivat
näinkin helposti.

27.4. KK Kuljunkorvassa soutaja

10.5. KK tuli Karungidjärven jäät

11.5. SMHI [coiumn 2]

4.5. W7 jäät liikkuvat uuden sillan alapuolelta
kello 19.30.

-19.4. KH2 Havaintoalue kiintojäässä

14.4.-19.4. KH2 Vettä jäällä

20.4. KH2 Tornionlahdella sulapaikkoj a

21,4. KH2 Tilanne ennallaan

22.4. KH2 “Kuljunkoiva auki, sulap. myös Pikisaaren pohjoispuo
lella

23.4. KH2 Tilanne ennallaan

24.4. KH2 Suiap. myös Lammassaaren länsip.

25.4.-29.4, KH2 Tilanne ennallaan

30.4. KH2 Sulat suurentuneet

1.5.-2.5. KH2 Sulapaikat suurentuvat

3.5. KH2 Jäät lähtivät uuden sillan alapuolelta

4.5.-5.5. KH2 Sillan yläpuolella kiintojää paikoillaan, sulat suuremmat

6.5.-11.5. KH2 Jäät liikkuvat

12.5.-14.5. KH2 Jäät liikkuvat (vain pieniä jääkappaleita)

15.5. KH2 Jäät menneet
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1981

15.5. HB HB 16.5.: Unik islossning (1) fiotten gick på natten (/)
Aven om årets islossning gick lugnt så var det ändå något

speciellt mcd just den här gången. Lions fiotte i Torne älv passerade ensiinjen klockan 02d7
natten till fredag. (1) Det har aldrig tidigare hänt,,,

15.5. PS PS 16.5.: Kevään suurtapahtuma, jäiden lähtö, alkoi
perjantaina lähes samanaikaisesti koko alisella

Tornionjoella Pellosta Tomioon saakka, Virtavammissa paikoissa jäät ovat liikahdelleet jo
parin-kolmen viime päivän aikana. Ratkaisevan sysäyksen antoi kuitenkin veden nopea nousu.
Torniossa joen pinta nousi torstaista peijantaihin kello 16 mennessä peräti 42 senttimetriä. (1)
Tornion uuden sillan alapuolelta jäät lähtivät perjantaina kello 14 tienoilla. Myös vanhansillan
yläpuolelta jäät olivat liikkeellä ja painoivat siltojen välissä olleen jääveikkausmerkin ohi
merkkilinjan kello 15 jälkeen. Uusi silta piteli jäämassoja kuitenkin takanaan vielä pitkälle
perjantai-iltaan saakka. (/) Alatornion rautatiesillan alapuolella jää lähti liikkeelle jo
keskiviikkoiltana Kristiinankorvan virran vetämänä, Kukkolankosken eteläpuolella Vojakkalan
kohdalla jäät olivat liikkeellä perjantaina heti aamusta alkaen. (/) Vesipiirin toimeksiannosta
Torniossa jokiveden korkeutta mittaava varastonhoitaja Martti Marttila kertoi vedenpinnan
olleen perjantaina iltapäivällä jo 102 senttiä talvivettä korkeammalla. Pinta oli lukemassa 246.
(/) - Tavallisesti jäät liikkuvat Torniossa siinä 260 senttimetrin lukemissa ja niillä tienoinhan
nytkin ollaan, Martti Marttila totesi.

(17.5.) PS PS 17.5.: Varsin rauhallisesti alkoi jäittenlähtö Lapin
suurilla joilla. Alinen Simo-, Kemi- ja Tornionjoki ovat
jo jäistä vapaana ja ennätystulviin varautuneet saivat
todeta suuren kevätnäytelmän sujuvan ilman hämminkiä.

(18.5.) PS PS 18.5,: ...Tornionjoki on Tornion kaupungin kohdalla
pääsemässä normaalisti eroon ylhäältä tulevista

jäävirroista. Vesi on kuitenkin noussut joihinkin Suensaaren Saarenpään kaupunginosan
kellareihin, jota tiettävästi ei ole tapahtunut vuosikausiin.

W7 jäät liikkuvat

1.4.- KH2 Havaintoalue kiintojäässä [-15.4.]

7.4. KH2 Sulapaikkoja: Ku1junkorva ja Pikisaaren yläpuolella.
(//)Pikisaaren yläpuolelle (pohjoispuolelle ilmaantuneet

sulat johtuvat Oluttehtaan jätevesistä. Jäänmittauspaikan yläpuolelle on talvella laskettu
viernäriputket poikki joen. Kuijunkorvassa oleva sula on (tämänkokoinen) normaali-ilmiö.

8.4. KH2 Kolme sulapaikkaa

10.4,-12,4. KH2 Vettä jäällä

13.4.-15.4. KH2 Vesisohjoa + vettä

16.4.-30.4. KH2 Havaintoalue ennallaan.
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20.4. KH2 Lumipeite haihtunut

2L4,-26.4. KH2 Sulapaikat ennallaan

27.4, KH2 “Kuljunkorv&’ hieman isontunut

KH2 Sulapaikat hieman suurentuneet

3.5. KH2 Ennallaan, jää tummunut

4.5. KH2 Sulapaikat suurentuneet

5.5.-6.5. KH2 Ennallaan

7.5, KF{2 Sulapaikat suurentuneet

8.5. KH2 Uusi sulapaikka “Kuljunkorvan’ alapuolella

9.5. KH2 Sulapaikat suurentuneet (tehty lautta)

10,5, KH2 Vettä vähän rannoilla

11.5.-12.5. KH2 Vesi rannoilla lisääntynyt

13.5.45.5. KH2 Sulat suurentuneet

16.5.-2L5. KH2 Jäät liikkuvat

22.5.- KH2 Vain avovettä

1982

7.5. HB HB 8.5.: Nu har isen i Torne älv vid Haparanda runnit
ut i havet. På fredagen precis vid klockslaget 12.28

passerade Lions fiotte ensiinjen. (1) Redan på torsdagen började fiotten att röra på sig men
stannade upp. Så när solen började värma ordentligt på fredagen lossnade isflaken och med
den fiotten också.

7.5. P5 P5 9.5.: Tornionjoen jäät liikkuvat (/) Tornionjoki on
jälleen alkanut vapautua jääpeitteestään. Virtavimmissa

paikoissa joki on aukeillut jo noin viikon ajan, mutta perjantaina iltapäivällä rytkähti jääkansi
liikkeelle Torniossa jo uutta E4-tien siltaa myöten...

8.5. PS P5 9.5.: . ,.Lauantaina sitten ratkesi jo Tornion
Jäänlähtöveikkauskin. Vanhan ja uuden sillan välissä sijainnut merkki ohitti ratkaisevan linjan
kello 16.50. Uuden sillan pilarit pidättivät kuitenkin merkin matkaa vielä useiden tuntien ajan
tämän jälkeen.
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(1O5) PS PS 11.5,: Tornionjoki liikahti liikkeelle Vojakkalan
kohdalla iltapäivällä. Tasainen jäävirta tukkeutui

tavalliseen tapaan Tornion keskustan kohdalla, jossa uuden sillan pilarit estävät menoa jonkin
verran, Jäämassat ovat pysähtyneet E4tien Suensaaren puoleisiin pilareihin, joten jäät
liikkuvat kaupungin kohdalla vain puolen joen leveydeltä.

8.5. W7 merkki liikk. 16.50

(L4.) KH2 Havaintoalue kiintojäässä, sulapaikat entiset Kuljunkor
va - Pikisaaren pohjoispuoli - ja Lammassaaren länsi-
puoli

4,4, KH2 Havaintoalue kiintojäässä, vettä jäällä

5.4.-14.4. KH2 Havaintoalue kiintojäässä, sulapaikat entisellään

15.4.-16.4. KH2 Jää pudonnut; railo rantaviivassa

15.4. KH2 Vielä näkyy pilkkimiehiä.

17.4.-27.4. KH2 Havaintoalue ennallaan

28.4. KH2 Sulapaikat suurevat, muuten ennallaan

29.4.-30.4. KH2 Vettä rannoilla, pohjapaalulta mittaus alkaa vaikeutua,
vesi saartaa avantopaikan.

30,4. KH2 Kuljunkorvassa’ soudetaan uistia,

1.5.42,5. KH2 Sulat suurenevat [bracketed 8.5.42.5.]

8.5. KH2 Jäät liikkeelle

9.515.5. KK2

15.5. KH2 paljous 0-0-10 (avovettä 100 ¾)

1983

29.4. HB HB 30.4.: Nu har isen gått i Haparanda. På fredag
morgon släppte naturen loss sina krafter och tog mcd sig

Lions fiotte som passerade ensiinjen... [finnish version: ...Perjantaina aamulla jäät lähtivät
liikkeelle ja veivät...]

(27.4.) PS P5 27.4,: Tornionjoen vesi on ollut tasaisessa,
rauhallisessa nousussa ja jäät ovat vielä paikoillaan, kertoi insinööri Juhani Ojala Lapin
vesipiiristä. Joki ei näiltä näkymiltä aiheuta tuiviessaan vaaratilanteita rannoille.
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(28.4.) PS P8 28.4.: Kukkolankosken alajuoksulle on muodostunut
jääpato.

27.4. P8 P8 30.4.: Jäät liikkeellä Torniossa (1) Tornionjoki on
vähitellen vapautumassa jääpeitteestään Tornion
kaupungin kohdalla, Tornion vanhan sillan pohjoispuo
lelle syntyi pitkä avovesialue jo keskiviikkona...

28.4. P8 P8 30.4.: .. .Torstai-iltana vapautui jokea lisää Matornion
rautatiesillan eteläpuolella...

29,4. PS P8 30.4.: ...ja perjantaina jäät lähtivät jo Haaparannan
keskustan kohdalta saakka. Tornion uuden ja vanhan
sillan välissä sijaitseva jäämerkki pysyi paikoillaan vielä
perjantaina.

25.4, W7 vettä rannoilla

29.4. W7 jäät liikkuivat

1984

(5.5.) HB HB 5.5.: Strax före valborgsrnässoaftonen blev Keräs
jokiån isfri... Man brukar säga att isen vid Haparanda i

Torne älv går en vecka till tio dagar efter Keräsjoki blivit isfri. Vi kan alltså vänta att det
hrakar loss i älven under helgen som kommer eller strax efter. (1) 1 Torneå, nedanför
badholmen står det fortfarande stilla men vattnet har börjat stiga över isen.

6.5. PT PT 9.5.: Torniossa jäät liikkuivat sunnuntaina rauhallisesti
ja jäänlähtöveikkauksen merkki liikahti ensimmäisen

kerran sunnuntaina klo 13.00. Tulva käväisi sunnuntaina hieman normaalia korkeammalla...
(7) [Photo:] Kaupungin kohdalla jäät menivät sunnuntaina verkkaisesti. Jäänlähtömerkki lähti
kerrankin aivan tasatunnilta. Aika oli sunnuntaina 6.5. klo 13.00.

7.5. PT PT 9.5.: ,..mutta Nordbergin möljän rakennelmia se
uhkasi vasta maanantaina iltapäivällä. Torniossa vettä

nostatti Hellälään muodostunut jääpato.

(8.5.) HB H3 8.5.: Tornionlaakso jäänlähdön kourissa... (/7) fiotten
gick på lördag (7) Lions fiotte i Haparanda gick snabbt

och oväntat. Klockan 15.32 passerade fiotten enslinjen, och det var nästan innan Lions hunnit
sätta upp vakter.., (1) Det var en vecka senare än förra året då fiotten gick redan 29 april.

(5.5.) P8 P8 6.5.: Jäät liikkuvat Tornionjoessa (/) ... (7) Myös
Kukkolankosken alapuolelta Tomionjoki oli jo lauantai-

iltana avoinna noin neljän kilometrin matkalla, Joki oli avoinna myös Alatornion rautatiesillan
ja Hellälän välisellä noin kilometrin pituisella osuudella.
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(7.5.) PS PS 8.5.: Taloja saarroksissa (1) Vesi nousee Torniossa (1)
Jäiden lähdön myötä nopeutunut Tornionjoen tulvan

nousu ja jääpadot nostattivat veden pintaa Torniossa maanantaina, Liakanjokeen Alaraumolla
kasautunut noin puolentoista kilometrin pituinen pato nostatti veden hetkessä rannoille ja
saartoi kesämökkejä ja asuintaloja. (1) Iltapäivällä jäät pakkautuivat Tornionjoen pääuornassa
Hellälässä noin kolmen kilometrin pituiseksi padoksi, jonka yläpuolella alavilla paikoilla
asuvia jouduttiin varoittamaan mahdollisesti nopeasta veden noususta. (/) ... (/) Tornionjoen
vesipinta on Tornion kohdalla nyt korkeammalla kuin kertaakaan vuoden 1971 toukokuun
jälkeen. Tuolloin korkeuslukemaksi saatiin 4,55 metriä, mutta kyseessä oli vain muutaman
tunnin kestäneen jääpadon aiheuttama hetkellinen vedennousu. (1) Vesipiirin toimeksiannosta
Tornion mittauspistettä tarkkaileva varastonhoitaja Martti Marttila kertoi maanantaina kello
16 vedenkorkeuden olevan 4,05 metrissä eli runsaat kaksi ja puoli metriä normaalia talvivettä
korkeammalla. Maanantaina kello 11 lukema oli 3,72 metriä ja vuorokautta aikaisemmin 3,52
metriä. Maanantaina juuri ennen Hellälän padon syntymistä veden nousu näytti olevan jonkin
verran hidasturnassa. (/) ... I) Vedenpinta laski Tornion Heilälässä (1) Heliälässä Tornionjoen
pääuomassa maanantaina iltapäivällä syntynyt noin kolmen kilometrin jääpato oli vielä illalla
paikoillaan, mutta vedenpinta oli klo 1$ ja 19 välillä laskenut noin metrin. Poliisi ja palokunta
tarkkailevat tilannetta. (/) Vesi laski Torniossa (/) Uhkaava tulvatilanne Tornion kaupungin
kohdalla rauhoittui iltaa kohti. Vedenpinta laski iltapäivän lukemista ollen Tornion
sillankorvan mittauspaikalia kello 19 aikaan 4,05. Vielä kello 16 aikaan lukema oli 3,62, joten
vesi laski kolmessa tunnissa 43 senttiä. (1)

(10.5.) PS PS 11.5.: Larus Tornionjoenjäiden kimppuun (1) Näkymä
oli kuin parhaasta tuomiopäivän elokuvasta, kun

ilmatyynyalus Larus myöhään torstai-iltana saapui poikki Perämeren jäälakeuden murtamaan
vielä liikkumatonta jäätä Tornion satamaan ja Hellälän väliseltä Tornionjokisuun osuudelta.
Sekä Röyttän sataman että merivartioston laiturille oli saapunut satoja torniolaisia ottamaan
vastaan Oulusta saapunutta Larusta, Useimmat vastaanottajat ehtivät odottaa ilmatyynyal usta
tuntikausia. (/) Larus ei turhia aikaillut ennen jäänmurtamisurakkaan ryhtymistä. Muutamassa
tunnissa se sai Röyttän merivartiostoaseman laiturissa sisuksiinsa kolmetuhatta litraa
polttoainetta ja suuntasi s-aman tien työmaalleen’ Hellälän niemen alapuolelle jääruuhkan
reunaan. Kello oli 21. (4) Heti ensi näkemältä vaikutti siltä, etteivät Laruksen saapumiseen
kohdistuneet odotukset olleet turhia. Jääkenttä, joka Hellälän ja Röyttän välillä on noin puolen
metrin vahvuinen, murtui ilmatyynyaluksen alla ja kohosi aalloksi aluksen perässä. Q)
Hellälän alapuolelle saavuttuaan alus keskittyi pehmittämään jääruuhkan alareunassa olevaa
kiinteän jään kenttää pyörimällä siinä jatkuvasti paikallaan. Tarkoituksena oli auttaa liikkeelle
jääruuhka, joka jo maanantaina ehti säikäyttää Tornionjoen suun alaviila mailla kesäasuntoja
omistavia asukkaita. Ruuhka laukesi silloin jo muutaman tunnin kuluttua ja Laruksen
tehtävänä on varmistaa, ettei uutta ruuhkaa pääse syntymään, kun jäämassat ylempää jokea
alkavat purkautua. (1) Mikäli Larus ei onnistu purkamaan jokisuun jäitä, ovat ruotsalaiset
valmiina tänään helikopterilla liikkuvan räjäytysryhrnän voimin täydentämään sen työtä, jotta
jäät saataisiin liikkumaan vapaasti. Ruotsalainen sotiiashelikopteri ilmestyi jo torstai-iltana
leijumaan Laruksen yläpuolelle ja tarkkailemaan, miten ilmatyynyaius onnistuu työssään. (1)

(/) Myös koko Karunginjärven alue on yhä metrisen liikkurnattoman jään peittämä.
Kukkolankoskesta Hellälään saakka joki on jälleen avoinna.

(11.5.) PS PS 12.5.: Larus onnistui Torniossa (/) Jäät liikkuvat
alisella Torniolla (1) Pitkään paikoillaan pysyneet jäät

lähtivät perjantai-iltana liikkeelle useimmissa kohdissa alisella Tornionjoella. Myös
Karunginjärveä peittäny t metrin vahvuinen jääpeite repesi liikkeelle kohti Torniota, missä
ilmatyynyalus Larus ehti jo aamupäivällä saada työnsä onnistuneesti päätökseen. Tornionjoen
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suuhaarojen jääpeite jauhautui aluksen alla sohjoksi, joka ei enää estä joelta tulevan jään
työntymistä ulommas merelle, (/) Ilmatyynyalus Larus jauhoi torstai-iltana Hellälän edustan
jäitä pari tuntia noin kello 23 saakka. Yön alus lepäsi merivartioaseman laiturissa ja aloitti
työnsä jälleen perjantaiaamuna hiukan ennen kello yhdeksää. Tällä kertaa oli vuorossa
jokisuun läntinen päähaara, Riekkolan väylä. Sen jäät saatiin jauhetuksi parissa tunnissa.
Tämän jälkeen Larus iltapäivällä lähti paluumatkalle kohti Oulua ja Hailuotoa. (1) ... (/) Vesi
jatkoi perjantainakin laskemistaan niin Ylitoniolla kuin Torniossakin... Torniossa vesimittarin
lukema oli perjantaina kello 16 enää 3,16 metriä, kun se vielä maanantaina oli lukemassa 4,05
metriä,,,

6.5. W7 Lionsien jäänlähtöveikkausmerkki liikkui 6.5 .-84

1985

(4.5.) HB HB 4.5.: ,.,Det alla väntar på är när älven tänker bryta
upp. Oron är stor att det blir en lika väldig katastrof som
förra våren, om inte större...

(18.5.) HB HB 18.5.: * lslossning * Islossning * Islossning * Isloss
ning *

... Sömnlösa nätter.,. Torneälvens skådespel - en
tjusning och en katastrof,

16.5. PT PT 20.5.: Torniossa kaupungin kohdalta jäät lähtivät
torstai-iltana,.,

17,5. PT PT 20.5,: ...jajäänlähtörnerkki lähti Torniosta perjantaina
vähän jälkeen puolen yön, klo 01.43.

(1.5.) PS PS 1.5,: Lapin kevät pahasti myöhässä (/) Tilanne kuin
50 vuotta sitten (1) ... (1) Myös puoli vuosisataa sitten
Lappi tuskaili myöhästyvän kevään kanssa. Vuonna
1935...

(7.5.) PS PS 7.5.: Lapin jäät vielä tiukassa Q) Jäiden lähtöön vielä
ainakin viikko (/) .,. (1) Ennätyksellisen paksun jään

pelätään muodostavan tiukkoja patoja Lapin jokien alkaessa tulvia. (/) Jäitten pehmittämiseksi
on pahimpiin paikkoihin kylvetty Outokummun Tornion tehtaalta kuljetettua kromijalostuksen
yhteydessä syntyvää kuonaa.

(13.5.) P5 PS 13.5.: ... (/) Vesi nousee Tornionjoella (/) Tornion
joella vesi nousee tasaisesti. Viileä sää on kuitenkin

hidastanut virtaamien lisääntymistä ja jäidenlähtö siirtynee vesipiirin ennusteen mukaan
varmuudella alkavalle viikolle. (/)

(13.5.) P5 PS 14,5.: Tornionjoen jäät liikkeellä (/) ... (/) Kukkolan
kosken alapuolella Vojakkalan kohdalla jäät liikkuvat

useissa kohdissa, mutta rannoilla jäät olivat yhä enimmäkseen paikoillaan. (/) Tornion
kaupungin ja Haaparannan kohdalla jäät olivat vielä illalla paikoillaan, mutta Alatornion
rautatiesillan alapuolelta ne irtosivat ja juuttuivat tiukkaan Hellälän kohdalla olevaan
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karikkoon. (1) Mikäli ylempää purkautuu lisää jäätä, voi Hellälään syntyä pato, joka nostaa
veden nopeasti Tornion ja Haaparannan alaville seuduille.

(14.5.) PS PS 15.5.: Kukkolankosken alla ja Ylivojakkalassa alkoi
vesi illalla nousta ja muutamia rannan tuntumassa olevia

mökkejä joutui veden ympäröimiksi. Veden nousu aiheutui ilmeisesti koskesta purkautuneiden
jäiden pakkautumisesta alapuolen matalaan ja vahvajäiseen uomaan. (/) Tornion kaupungin
keskustan kohdalla jäät olivat vielä illalla paikoillaan. Myös maanantaina Hellälän karikolle
juuttunut pienehkö pato pysyi paikoillaan.

(15.5.) PS PS 16.5.: ... (1) Joen alajuoksu vielä hiljainen (/) Tornion
palopäällikön, Lasse Jousmaan, mukaan Tornion

tulvatilanne on hyvin rauhallinen, Tornionjoen alajuoksua sekä merenkurkkua tutkittiin
ilmalennoin keskiviikkona, eikä jäiden uskottu lähtevän vielä kuluvan vuorokauden aikana. (/)
Insinööri Posti arvioi, että jos yläpuolen padot eivät lähde liikkeelle, mitään ei tapahdu pariin
päivään. Jos oletus toteutuu, jäät ehtivät haurastua riittävästi helpohkoon jään lähtöön. (/)
(/) Hellälässä oleva jääkasauma on edelleen paikoillaan, mutta jää on haurasta. Keskiviikkona
tehtyjen kairausten yhteydessä on todettu, että jäälle levitetyilä koksikuonalla on ollut
positiivinen vaikutus jään haurastumiseen. Kuonaa on levitetty alueelle, jossa ilmatyynyalus
Larus kävi särkemässä jäätä viime keväänä.

(16.5.) PS PS 17.5.: Pahin jäänlähtö miesmuistiin (1) Räjäytystöihin
tänään Ylivojakkalassa (/) Tornionjoen jäänlähtö

muodostui historian pahimmaksi Ylivojakkalassa torstaipäivän aikana. Kukkolankoskelle
kasaantuneet Karunginjärven päästärnät jäät aiheuttivat vaaratilanteen iltapäivällä, jolloin vesi
nousi kahden tunnin aikana pahimman tulvan mittoihin, mitä Kukkolankosken alapuolella on
koskaan ollut. Tuivatilanne paheni vielä illan kuluessa, jolloin Yhvojakkalaan muodostui
runsaan kilometrin mittainen yhtenäinen jääsuppo. Useat jokirannan talot ovat edelleen
vaarassa rikkoontua jäiden paineesta, ja yksi mökki on tuhoutunut täysin. (1)

17.5. PS PS 18.5.: Tornionjoen vesi huippukorkealla (1) ... (1)
Paikkakuntalaisten mukaan ei keväinen jäidenlähtö

Ylivojakkalassakaan ole koskaan ollut näin paha. 86-vuotias Henni Rauvala ei muista rantaan
koskaan ajautuneen niin paljon ja suuria jäälohkareita kuin nyt, ja samaa mieltä on Erkki
Puoskari. Henni Rauvala epäilee, etteivät jäät katoa ennenkuin sateet ne sulattavat. (1) Tornion
kaupungin kohdalla jäätilanne on ollut rauhallinen eivätkä vedet ympäröineet edes tavallisesti
kastuvaa siltakahvilaa, Jäänlähtöveikkauksen oikea arvaus oli perjantaiaamu klo 1.43.
Iltapäivällä jäät ruuhkautuivat Lammassaaren ja vanhan sillan välille mutta keskiuoma veti
virtaa kohti vielä jäässä olevaa merta. /) Kiinteää jäätä oli kuitenkin vielä Kivirannan
kohdalla, eikä veden nousemista voitu illalla sulkea pois mahdollisuuksista. Hellälän
jäidenlähdöstä ei vielä perjantaina ollut tietoa. (/) Ylivojakkalan tilanteen laukeaminen ei
sekään vielä illalla ollut vetänyt mukaansa Korpikylää eikä Karunginjärveä, joissa jäät
liikkuivat vain vähän. Illalla vesi nousi nopeasti ja jäät kasautuivat törmille, mutta välitöntä
vaaraa taloille ei ollut,

(18.5.) PS PS 19.5.: ... (/) Hellälän karikolla maanantaista asti ollut
jääpato irtosi lauantaina ja vesi laski nopeasti Tornion

kaupungin kohdalla. Kukkolankoskelta pohjoiseen oli lauantaina avovettä vain noin kilometrin
pituudelta. Karunginjärvehä Korpikylään olivat jäät vielä paikoillaan... (/) ... (1) Ruotsalaisen
helikopteritiedustelun mukaan Karunginjärven jää on yhä hyvin vahvaa ja suurimmaksi osaksi
teräsjäätä... (1)... (/) Avoinna oli myös jokiosuus Karunginjärven eteläpäästä aina jokisuussa
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sijaitsevaa Röyttän merivartioaseman lähistöä myöten. Hellälän karikolla jo maanantaista
lähtien kiinni ollut jääpato irtosi lauantaina ja illalla jäät kulkivat vapaasti Pukulminsaaren
kummaltakin puolelta. (/) Hellälän padon irrottua vesi alkoi nopeasti laskea Tornion
kaupungin kohdalla, Ainakaan toistaiseksi Nordbergin möijän rakennukset eivät ole kastuneet,
Huomattava osa suiston virtaamasta ohjautuu nyt Kirkkoputaan kautta vastikään ruopattuihin
Liakanjoen suuhaaroihin ja sitä kautta merelle.

(195) PS PS 20,5,: Tulva uhkasi Torniota (1) ,,. (/) Tornion
palopäällikkö Lasse Jousmaa kertoi illalla, ettei Torniossa

ollut ainakaan välitöntä tulvan vaaraa. Vesi oli päivän noustuaan ja laskettuaan asettunut noin
puolitoista metriä huippukorkeutta alemmaksi. Kirkkoputaan kaikki kolme ruopattua suuhaaraa
vetivät hyvin vettä merelle. (1) (/) Sunnuntahiltana Tornionioki oli avoinna Hellälästä aina
Karungin pohjoispuolta myöten...

PS PS 205. [flMaanantainaH:j Jäät ne porskuttaa ja vesi
höiskyy, kesän tuloa ei voi estää, (/).

(20,5,) PS PS 21,5,: Jäätilanne rauhoittunut Tornionjoella (/). Vesi
on laskenut koko joen pituudella ja jokisuullakin

virtaamat pääsevät mereen, (1) ,.. Jokisuulla on kiinteää jäätä vielä pari kilometriä Röyttän
sataman suuntaan. Perämeri on vielä jäiden peitossa, mutta Tornion palopäällikkö Lasse
Jousmaa uskoo paineen puhkaisevan tien mereen vaikka jäätä keräytyisikin pikkupadoiksi. Q)
Pirkkiön edustalla Pukulminsaareen on jäänyt maatila karjoineen jäiden eristämäksi.
Yhteyksien puute on estänyt tilan maitojen kuljettamisen mantereelle, (/) Kesäasuntoja on
kastunut myös läheisissä Leppikarin ja Sikosaaren alueilla.

(21,5,) PS PS 22,5,: 700 litraa maitoa saaressa (/) Pukulminsaari
motissa Torniossa (/) Vaikka tulva on rauhoittunut

Torniossa, sen vaikutuspiiristä ei ole vielä päästy: Pukulminsaari on jäiden saartamana.
Saaressa on kolme vakituista asukasta sekä kaksi jäidenlähtöä seuraamaan tullutta turistia.
Saaressa olevilla ihmisillä ei ole mitään hätää, mutta Olavi Lanton kahdeksan lypsylehmää
tuottavat jatkuvasti maitoa, jota ei saada toimitettua meijeriin. (1) Me ollaan vähän motissa
nyt. Lauantaina puolenpäivän maissa käytiin viimeksi mantereella ja maito on viety viimeksi
lauantaiaamuna, Olavi Lantto kertoi, (/) Maitoa lehmät ovat tuottaneet hyvin, sillä lauantain
iltalypsystä saakka maitoa on kertynyt kaikkiaan noin 700 litraa, Olavi Lantto sanoi, ettei
saaressa mitään hätää ole: ihmisille ja eläimille on ruokaa, (/) Ainoa haittapuoli on, että
maitopänikät alkavat loppua. Meillä olisi tuolla Näätsaaren puolella yhdeksän pänikkää, mutta
kun niitä ei saa millään konstilla tänne saareen, Lantto totesi, (/) Saarroksissa oleminen on
Pukulminsaaressa jokavuotista, mutta motitus on kestänyt korkeintaan päivän kaksi. Nyt
Lantto arveli jääruuhkan pysyvän paikoillaan mahdollisesti ensi viikonvaihteeseen saakka. (1)
Kulkuneuvoista ei apua (1) Tornion palopäällikön, Lasse Jousmaan, mukaan Pukulminsaaren
mantereen puolella on ruuhkajäätä, jota pitkin ei voi vetää edes venettä. Röyttään päin
jokisuussa on avosilmäkkeitä ja kiintojäätä. (/) Olemme tiedustelleet Röyttän merivartio
asemalta, voidaanko hydrokopteria käyttää, mutta avonaiset sulat paikat ja ruuhkajää estävät
sen käytön turvallisuuden rajoissa, Hydrokopteria käytettäessä pitäisi ottaa suuria riskejä, ja
kysyrnyshän on vain maidosta, Jousmaa totesi. (/) - Häätyy alkaa kaatamaan maahan maitoa
vanhimmasta päästä, kun pänikät loppuvat, Lantto mietti. (1) Tulvatilanne on Tornionjoella
tällä hetkellä rauhallinen ja jäiden toivotaan pysyvän paikoillaan sekä sulaavan. Jousmaa
uskoo, että pahin on ohi, mutta koko tulva on ollut niin poikkeuksellinen, ettei mitään varmaa
voida sanoa, Q) Ylempänä Tornionjoella on kylmä sää rauhoittanut tilanteen paikalleen. Padot
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sekä Marjosaaressa että Kallioniemessä eivät ole liikkuneet, mutta vaaraa niistä ei enää uskota
olevan, Jäät hapristuvat koko ajan ja veden pinta laskee.

13,5 NSD NSD 14,5,: Isen har gått i Haparanda. (1) På
måndagskvällen började isen i Torneälven röra på sig.

Exakt klockan 19.19. passerade Lions Clubs fiotte linjen mellan dc utsatta landmärkena ett
par hundra meter nedströms älven. (1) Och då brukar man säga att isen har gått i Haparanda.
(1) - Men redan vid halv två -tiden började isen att röra sig lite smått, Fiotten fiyttade sig
några tiotals meter, berättade Björn Persson från Lions. (/) Det här betyder att det blev en
tidigare islossning än vad många väntat sig. Dessutom ser det ut att bii en mycket lugn
islossning. (1) Ja, åtminstone verkar det att bii det här nere, säger Björn Persson. (/)
Tilläggas kan att isen gick den 5 maj i fjol.

19$6

(6.5.) PS PS 6.5,: Keräsjoella alkanut jäänlähtö uhkaa viedä sillan...

(7.5.) PS PS 7,5.: Tornionjoella kaikki hyvin (/) Tornionjoen
jääpeite on huomattavasti hauraampi kuin vuosi sitten,

eikä tänä keväänä tarvitse pelätä valtavaa jäiden lähtöä tai kovaa tulvaa. Tornion palopäällik
kö Lasse Jousmaa toivoo, että Tornionjoen jäät menisivät kiltisti alas. (1) - Tällähaavaa
tilanne ei näytä pahalla, sillä jäät ovat olleet normaalia ohuemmat jo viikkoja sitten. Myös
lumen vesiarvot ovat olleet tänä vuonna normaalit ja Tornionjoen alajuoksulla jopa normaalia
pienemmät, Jousmaa kertoo. (1) Merivartioston tekemien mittausten perusteella Röyttän
merivartioston kohdalla teräsjään paksuus on 6t) - 7t) senttirnetriä, mutta siitä ylöspäin -

Tornionjoelle päin - jää on haurasta. (1) Jousmaan mukaan jään sisällä näyttää nyt olevan
vettä, ja esimerkiksi Puljunkorva Tornion Kivirannalla on ollut jo muutaman päivän sulana.
(1) Ruotsissa Haaparannan alapuolella on suppojäätä, mutta merelile vievällä laivaväylällä
suppojäätä ei ole havaittu. (1)

($.5.) PS PS $.5.: Tornionjoen alajuoksu jo miltei vapaa (/)
Tornionjoki näyttää ainakin alajuoksun osalta selviävän

jäänlähdöstä kivuttomasti, sillä jokiuoma on avoin aina Kukkolankosken niskalta Ylivojakka
lassa olevaan Oravaisensaareen saakka. Jäät ovat menneet myös jo Puljunkorvasta aina
Hannulan sillalle saakka ja uuden sillan sekä Hellälän välinen jokiosuus on vapaa. (/)

10.5. PS PS 10.5.: Jokiuoma on käytännöllisesti katsoen vapaa
jäistä Kukkolankoskelta jokisuulle ja Hellälään saakka.

13.5. PS PS 13.5,: Tornionjoen väylä on Matkakosken patoa
lukuunottamatta avoinna aina Ylitorniolta merelle
saakka...

15.5. PS PS 15.5.: Tornio-Muoniojoki on nyt auki pitkälle Kolarin
yläpuolelle...

16.5. PS PS 16.5.: Korpikylän jääpato paikallaan (/)... Korpikylän
alapuolinen jokiosuus on jo vapaa jäistä eikä jokisuulla
kaan ole enää padon syntymisen vaaraa...
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(21.5.) PS PS 21.5. [Seppo Peittari: Tornionjoen tulvat kuriin? (/)...

11.4. W7 Kuljunkorva auki

2.5. W7 sulat suurenevat.

1987

(1.5.) P5 PS 1.5.: Jäideniähtö lähestyy (1) Tornionjokea hiekoite
taan (1) Lapin Vesipiiri on varautunut Tornionjoenjäiden

lähdönjohdosta hiekoittamafla ennakkoon paikkoja, joissa jäät voisivat aiheuttaa patoja.

Aliseila Tornionjoella on hiekotettu Hellälänniemiiorniossa...

8.5. PS PS 8.5.: (/) Tornionjoella rauhallista (1) Vesipiiri on
tutkinut jäätilanteen myös muilla Lapin joilla ja

hiekottanut ongelmakohdat. Esim. Tornionjokisuulla on hiekotettu Hellälän alue, ettei se

muodostuisi jää- ja vesimassoja pidätteleväksi tulpaksi. Sensijaan esim Alavojakkalan

kohdalle ei nyt näyttäisi muodostuvan sellaista vaaratilannetta kuin viime vuonna. Siellä ei jää

nyt Ojalan mukaan ole kuin 55-60-senttistä, kun sanialla kohdalla viime keväänä oli toista

metriä paksut jäät. (/) Jään paksuutta on tutkittu myös Ruotsin puolella ja heillä on

Tornionjoelta samat tiedot kuin Lapin vesipiiriliä... Tornio- ja Ounasjoiiia vesi nousee

hiljalleen muutaman sentin vuorokausivauhtia... Muutamat koskipaikat ovat sulia, mutta

muutoin jäät lepäävät vielä paikoillaan niin Tornion- kuin Ounasjoessakin.

(10.5.) PS PS 11.5.: Tuivilta vältytään (1) Kevät tulee etelästä (/)
(/ Jäät liikkuvat Tornionjoen alajuoksullakin (/) Älisen

Tornionjoen jääpeite aikoi sunnuntaina repeillä useissa kohdissa Aavasaksalta jokisuulle

saakka (/) ( ) lit ian mennea t Iiikk ii’ a n’ c un oakalässa formon uuden

sillan ja Alatornion rautatiesillan alapuoliset jokiosuudet avautuivat muutaman sadan metrin

matkalta. (/) Tornion kohdalla vesi nousi sunnuntain kuluessa yli 20 senttiä, mutta Hellälässä

ei ollut havaittavissa vielä mitään suurempia jokisuun uoman ahtautumisen merkkejä.

13.5. PS PS 14.5.: Tornion jäämerkki liikahti (/) Sunnuntaista

lähtien muuttumattomina pysynyt Tornionjoen

jäänlähtötilanne kehittyi keskiviikkona sen verran, että Tornion jäänlähtöveikkaus ratkesi.

Lions CIub Tornion vanhan ja uuden sillan väliin sijoittama merkki ylitti rajalinjan kello

14.41. Q) ... (/) Myös Karunginjärven jäät ovat yhä paikoillaan. Kukkolankosken alapuolelta

Tornioon saakka jäät ovat siirtyilleet useissa paikoissa, mutta yhtenäisestä jäänlähdöstä ei

vielä keskiviikkonakaan voinut puhua. (!) Tornionjoen vedennousu on viileiden säiden vuoksi

pysähtynyt lähes kokonaan...

(15.5.) PS PS 16.5.: Jääsumia Tornionjokisuussa (/) Vesi nousi

Torniossa () Tornionjokisuuhun purkautuvat jäät

ruuhkautuivat perjantain vastaisena yönä Hellälän alueella niin, että vesi nousi Tornion

kaupungin kohdalla iltaan mennessä pitkälti toista metriä torstaisista lukemista. Ajankohdan

keskiarvoihin verrattuna vesi on kuitenkin yhä suhteellisen matalalla. (/) Vesihallituksen

toimeksiannosta Torniossa veden korkeutta mittaava Martti Marttila kertoi, että veden korkeus

oli perjantaina kello 19 noin 330 senttiä kun se vielä torstaina oli 222 senttiä. (/) Iltapäivällä

jäät ruuhkautuivat myös Tornion vanhan sillan yläpuolelle niin, että sillan penkereillä kulkevat
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Torpin suuntaradiornastoon kulkevat kaapelit vioittuivat. Telelaitos aloitti korjaustyöt
välittömästi ja niiden vuoksi jouduttiin Tornion vanha silta sulkemaan joksikin aikaa
liikenteeltä. (1) (/) Sään lämpenemisen ja vesisateiden arvioidaan nostavan veden pintaa
lähipäivinä, mutta jäänlähdön uskotaan jatkuvan rauhailisena koska jäät ovat ehtineet jo
haurastua riittävästi.

(20.5.) PS PS 20.5.: [Kolari:] 11Jäät tulivat kuin pursottimesta (/
Tornionjoki loi nahkansa (1)

13.5, W7 merkki liikkui

16.5. W? ...jääröykldöt estivät tulva-asteikosta mittauksen,

1988

(13.5.) HB HB 13.5.: ...Haaparannalla jäiden lähtö sujui hyvin
rauhallisesti, enää joella näkyy jäälautta silloin, toinen
tällöin rauhallisesti ujumassa kohti merta.

(4.5.) PS PS 4.5.: Jäidenlähtöön on vielä aikaa (/) Vuosi sitten
keväinen lämpöaalto irrotti jäät, jotka sitten ryskyen

syöksyivät alavirtaan... (1) Jääkentät ovat olleet nyt ohuempia ja viileämpi kevääntulo on
enteillyt verkkaisempaa jäideniähtöä. Maanantaina ja tiistaina Lapissa satanut melkoinen
vesirnäärä vauhditti sopivasti lumien sulamista. J05 sade jatkuu viikon loppupuolta kohti,
saattaa se vauhdittaa jLiiden irtoamista. 0) Lapin vesipiirin rakennustoimialapäällikkö Juhani
Ojala laskee, että Tornionjoelia ja lunasjoella jäät lähtevät koskipaikoissa liikkeelle
aikaisintaan viikonvaihteessa. Hyvin mahdollisesti vasta sen jälkeen, olettaen, ettei sää
lämpene aivan rnahdottornastk.. (1) Vesipiirin Tornionjoelle ja Ounasjoelle atk:lla tehtyjen
laskelmien mukaan jäiden pitäisi liikkua koskipaikoissa ensi viikonlopusta alkaen. Ojala
myöntää, että ennuste on hieman rohkea, sillä se perustuu viikonvaihteen sääennusteelle, joka
povasi lämpimämpää säätä kuin alkuviikosta on ollut Lapissa. Mieluusti hän siirtäisi
ennustettaan reilusti ensi viikolle. (1) ... (1) Tornionjoella jään vahvuus on 70-75 senttiä...

9,5, W7 Jäänlähtöveikkauksen merkki liikkui.

1989

(21.4.) HB HB 21.4.: ...Kevä tullee, jaät lähtee ...Koskahään se
Laionin lautta lähtee liikheele? Ei se taia tänä kevänä oottaa uutta kunta, toukokuuta eli mai
kunta, niinku Ruijan Pyssyjoela sanotthiin, Pitäskhään se panna kuponkhiin jo kolmaskymmes
päivä tätä kuuta eli vielä varemmin, ko jääki taitaa olla aika ohkasta tänä talvena, ko oon ollu
niin lauhoja ilmoja koko talven... (Tuohmaan Pekka)

(28.4.) HB HB 28.4. (Matias”:) ...Väylä ei vielä alkuviikosta
näyttäny olevan hopussa jäitten kanssa..,
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(5.5) HB HB 5.5.: . . .Årets islossning, som avslutades på onsdags
kvällen, gay en nyttig lärdom: Lita aldrig på Torneälven..,

30.4. PS PS L5.: Sunnuntaina Suensaaren edustalla, Tornion
vanhan sillan yläpuolella olleet jäät liikuskelivat

hiljakseen uuden sillan kohdalle. Tilanne ylempänä joella on niin ikään rauhallinen, (/)
Ennusteiden mukaan jäiden olisi pitänyt lähteä Tornionjoen alajuoksulta jo perjantaina...

30.4. P5 P5 3,5,: Siltojen välillä sijainnut Tornion jäänlähtöveik
kauksen merkki ohitti merkkilinjan jo sunnuntaina kello

21 tienoilla. Koska veikkausaika alkoi vasta vapunpäivänä, joudutaan palkinnot arpomaan
veikanneiden kesken, Tämä oli parinkymmenen vuoden aikana toinen kerta, jolloin joki
avautui Torniossa jo huhtikuun puolella. Edellisen kerran tämä tapahtui kuusi vuotta sitten ja
silloinkin 30. huhtikuuta.

1.5. PS P5 3,5,: Tornionjoen alajuoksu Kukkolankoskelta
Hellälään avautui ongelmitta vapun aikana. Padot eivät
näytä uhkaavan Torniota, koska jää on jauhautunut
pieniksi paloiksi ja vesi on kääntynyt laskuun.

29.4. NBK NBK 15.: Haparandas fiotte tidig (/) Lions fiotte i
Haparanda har gått ovanligt tidigt i år. Antagligen någon

gång under natten mot lördagen den 2% april gay den sig iväg förbi enslinjen. (/) Eftersom
lådorna för tippningstäviingen inte skulle plockas in förrän klockan 1$ den 1 maj blir det,
enligt bestämmelserna, lottdragning om vinnaren. (1) Dc senaste fem åren har fiotten gått
under tiden 5 till 13 maj, så nog var det ovanligt tidigt i år. Einar Hjort i Lions kan dock
påminna sig att den gått nästan lika tidigt en gång tidigare.

30.4. Kva Kaleva 1,5,: Tornionjoki malttaa yhä (/) Tornionjoella
kesäntulo on yhä maltillinen. Joen ala ja keskijuoksun

virtapaikat ovat sulia ja niiden välisissä suvannoissa on yleensä vielä jääkansi. (/) Tornion
Ylivojakkalaan kerääntynyt jääpato... (/) Tornion kaupungin kohdalla ohentunutja haurastunut
jääkansi nytkähti sunnuntaina eteenpäin, kun ylhäältä painaneet jäät mursivat jääkanteen
aukon, jolloin vesi hilj alleen purkautuu alapuoliseen suvantoon.

(28,4,) LK LK 28,4,: Torniossa jäät ovat vielä paikallaan. Kaupungin
kohdalla jäitten lähdön odotetaan alkavan vappuna.

(28.4.) LK LK 29.4.: Tornionjoen jäänlähtö käynnistyi eilen myös
Torniossa... Ylivojakkalan kohdalla jäät liikkuivat ja

nousivat Tornion kaupunginrannassa jään päälle. (1) Tämä tietää Tornionjokisuulla
jäittenlähtöä vapuksi... Jäittenlähdölle on hyväksi, jos joki avautuisi ensin suistostaan, kuten
nyt näyttää Tornionjoella käyvän...

1.5. LK LK 3,5.: Tornionjoen alajuoksu avautui nätisti Q) Suuri
ja vuolas Tornionjoki avautui alajuoksultaan Torniosta

vappuna yllättävän nätisti. Mitään rymistystä tai isompaa tulvaa ei ollut... Tornionjoen suu on
nyt auki Karunkia myöten. Vaikka Tornion kaupungin kohdalla on vielä jäätä se ei estä
yläjuoksulta tulevien jäiden ja tulvan pääsyä mereen siksi haurasta jää on.

(3.5.) KT KT 3.5.: Tornion kohdalla jäät ovat menneet eikä
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palolaitoksen mukaan yllätyksiä ole odotettavissa.

1990

(20.4.) PS PS 20.4.: Tornionjoen jäät vielä paikoillaan (1) Vaikka
Simojoki purkaakin jo jäitään, on Tornionjoella vielä

rauhallista. Jäät eivät ole liikkuneet edes koskien alustoissa. Alhainen vedenpinta kääntyi
alisella jokiosuudella verkkaiseen nousuun pari vuorokautta sitten, mutta jäät ovat yhä kiinni
rannoissa eikä haurasturnisen merkkejä ole näkyvissä. (1) Torniossa vedenpinta alkoi kohota
talvikorkeudestaan keskiviikkona, mutta torstaihin mennessä nousua oli kertynyt suhteellisen
vähän, vain alun toistakymmentä senttia (/) ... (1) Alisella Tornionjoella on vuosikymmenien
kokemusten perusteella totuttu odottelemaan jäiden liikkumista noin 10 päivää Simojoen
purkautumisen jälkeen. Sen mukaan jäät alkaisivat liikkua huhtikuun 28. päivän tienoilla. (/)
Viimeisten 25 vuoden aikana jäät ovat Torniossa lähteneet huhtikuun puolella vain kaksi
kertaa, vuosina 1983 ja 1989. Kummallakin kerralla jäät lähtivät 30. huhtikuuta.

(24.4.) P8 PS 24.4,: Vesi nousee Tornionjoella (1) Jokisuun
jäänlähtö 4.5.? (1) Viikonvaihteen lämmin sää nosti alisen

Tornionjoen vedenpintaa 6080 senttimetrillä, mutta virtapaikkoja lukuunottamatta jäät ovat
vielä paikoillaan. Uusimman ennusteen mukaan jäät voivat liikkua Torniossa toukokuun
neljännen päivän tienoilla, mutta ylempänä jo muutamia päiviä aikaisemmin. (/) ...Torniossa
ilmestyi jo viikonvaihteessa aukkopaikkoja Tornion vanhan sillan yläpuoliseen ja rautatiesilian
aliseen virtapaikkaan. (/) Matkakosken automaattisen vedenkorkeusmittarin lukemat kasvoivat
perjantaista maanantaihin 8t) ja Torniossa 62 senttimetrillä, mutta nousu oli maanantaina
hidastumassa.

(25.4.) PS P8 26.4.: Tornionjoen jäät liikkuivat keskiviikkona
iltapäivällä Vojakkalan kohdalla raivaten joen vapaaksi

noin kilonietrin matkalta Kukkolankosken alapuolella. Jäät eivät kuitenkaan patoutuneet tai
nousseet rannoille, t/) Paikka on sama, jossa jääpadon aiheuttama nopea vedennousu kasteli
ja vaurioitti matalaile rannalle rakennettuja mökkejä viitisen vuotta sitten. (1) Samat mökit
ovat nytkin vaarassa, mikäli Kukkolankosken yläpuolelta purkautuu lisää jäitä ennenkuin joki
ehtii avautua aleinpana. (/) Vesi on jo niin korkealla, ettei tarvita kovinkaan suurta nousua
ennenkuin se nousee matalille rannoille rakennettujen mökkien lattioille. (/) Vesi nousi
Torniossa maanantaista liistaihin 26 senttiä ja tiistaista keskiviikkoaamuun enää 15 senttiä. (1)
Keskiviikkona iltapäivällä pinta oli jo laskenut kahdeksan senttiä aamun lukemista, mutta
kääntynee taas nousuun, mikäli sää jatkuu lämpimänä.

(26.4.) PS P8 27.4.: Jäät rytisivät Ylivojakkalassa (7) Torstaiaamuna
lähtivät jäät liikkeelle Kukkolankosken alta, Jäät särkivät

Ylivojakkalan kylän kohdalla muutaman rantasaunan ja patoutuivat Teppolansaaren
pohjoispäähän. Jääpato jämähti kutakuinkin samoille sijoille, missä se on viime vuosina ollut.
(/)Muutaman kilometrin alajuoksua kohti liikkuneet jäät hajoittivat pari saunaa korjauskelvot
tomaan kuntoon ja nostattivat vettä muutamaan rakennukseen. Tilanne pysyi torstaipäivän
aikana lähes muuttumattomana, joskin vesi hetkellisesti nousi korkeammalla. Vuoden 1985
hupputulvan ennätyskorkeuteen vesi ei kuitenkaan noussut. (1) ... (1) Hellälässä jäät olivat
vielä paikoillaan, joten Tauriainen toivoi, ettei joki loisi jäitään vielä merelle saakka, Päivällä
yltynyt reipas etelätuuli saattaa Tauriaisen mukaan nostaa meriveden pintaa ja samalla
helpottaa jäiden lähtöä mereitä. (7) Hellälässä pari viikkoa sitten tehtyjen jäänsahausten
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toimivuutta on faunaisen mielesta aikea arvioida sula vurtaarna on vielä toistaiseksi liian
pieni.

PS PS 29 4 Aavasaksan aauu1ahtöveikkauksen merkki alitti
rajasullan jt pe jantaina kello 12A2. Myös Haaparannan
v 1 k u in ikku lah i jo perjantauna.

(2$A) Ps

viikoja sitten sahattu jaakcn t
merkkejä ei ollut havaittavus a. (/)
vain yhden scntm ja lasi’i 51tt

Lauantaina avautui myo Kuk’ 1

kansi pysyi yhä paikoillaan Kok

PS 29A uutta Fornion merkki jökötti yhä lauantai-
1 II a pi k Ilaar siltojen välissä, (1) Hellälään muutamia

u ikku ut r e lauantauuakaan, mutta mitään jääpadon
V ru 1 1 rnuon mittauspusteessä perjantaista lauantaihin

u ui tan k Ilo 11 ta ke 10 15,3U:een 1 senttiä. (/)
1 osk ii 1 u 1u uer cl Niskavaylä, mutta Karunginjärven
u uust ii i a u s ii p isi inurtua kolmen vuorokauden

kuluttua Niskavälan avautumi sta

(294) PS ‘9 4 Lore uonjoe at lahtevät ongelmitta (/)

29A.

sunnuntaina iltapan Pia aar aa
purkautuneista jaista 11 1 lie
jäät ruuhkautuiv 4 pa k ii ii k
(/) Tästä seuiasu vedcn n u )

pääsi purkautumaan Eli 11 ki
Torniossa initatti u 1 ii

sunnuntaihin kllo l u n
Torniossa tavallista k rk 1

viela kuivana ui Ii i 1
olla kastumisva i as

toiltana, kun LKP km ko dail ii

omalla voimallaan noin k lo
rytinällä parin kulom k a a
Viranornais%m muka i v r
laan ndjä mctnä vh ulvaör
Esimerkiksi Kivu annan k upu u

räjähti. Tämän vuoksi Kiv ana
kurkku jäi kuivaksu () fuha al
jääpato nosti tulvaveden Vurur at o a
pahin tulva vaiheutti i ttr a uhi ui
kauppaliikkeet seka tunl u ui d 0J

jälkeen Hellälan pato kuitenkin la
verian. Vesi paassee ‘ rtaai a

kaupungissa olevan enai vaaraa S i

aiheuttaa vahinkoja () Vesi r su i

nelostien sillalta Haihtui kadulK Pu ali
illansuussa nousuun, kun il ju

P8 , 1 laaruuLka lorniossa (/) Tornion kohdalla
C a tim nak n v’rrannut fornionjoki täyttyi
oj ikkal n ja 1 ornion väliseltä jokiosuudelta

u t ik ar antanut vieläkään periksi ja
V ut r i 1 k a i elin toistakilometnn matkalle,

j vi a h lyttävuin lukemiin. Vesi
ds rkk putaan suuhaaran kautta, Q)

1 n id 1 si 278 senttiä, mistä se nousi
1 me u es ä vielä 16 senttiä lisää. (/

u p re 1 4-t en rautatien alikulku pysyi
eri iii innkkien nurkat alkoivat

a laskuun () Muuntaja räjähti
1 iii ujoessa lankesi vappuaat

u i ttairen jaäpato lähti liikkeelle
ak aa, u laskea, () Jääpato liikkui

u ii a edelleen pienessä liikkeessä.
u r n (/) Vesi nousi korkeimmil

k n höd Di öasti haittaa päivän mittaan.
) a a t s aheuttu oukosulun muuntajassa, ja se

1 r u ii u s ru 1 pu unu [p. 3:] Jalat kastuivat, mutta
u cc uon o u suistoon Hellälään syntynyt

un ) 1 1 ar u uauu keskustoihin. Miesmuistiin
p sil a loi i o sa vesi saarsu Länsurantakadun
lia, hir u pu lii kaupunkia. (1) Illalla kello 21

1 1 a iion kc kustassa varttitunnissa metrin
t Ii 1 n viranomaiset eivät usko Tornion

i 1 uun Ii n ula asutukslIe tulva vielä saattaa
iii aun jo ukiokadulle ja katkaisi liikenteen

su 1 iter luo alkoi laskea, mutta kääntyi jälleen
1L iunsaa Jaat tukkeutuivat Hellälän patoon.

27.4.

304.
ua 1

ii. i ii ut etr
11 i iii

Myöskaän Kirkkoputa n s vul a u r pa mLr cm an Ilolmankoskeen muodostuneen
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padon takia. (1) Illalla lornion ja Haaparannan palokunnat joutuivat paiskimaan töitä tosissaan
yrittäessään estää vesivahinkoja. Länsirantakadulla sijaitsevia kauppoja yritettiin suojella
kasaamalla hiekkaa niiden ovien eteen, Vesi kuitenkin saartoi kaupat, mitä ei aikäisemmiji ole
tapahtunut. Pumppujen tarve Torniossa oli niin kova, että pumppuja joudut iin haalimaan
muilta palokunnilta aina Simoa myöten. (1) Tornion kaupunginhotellun juhlimaan meneville
kostea vappu alkoi jo ennen ravintolaa. Iltaviideltä puhun ollut pitkä jono typistyi koko ajan.
kun vesi yhä nousi. Seitserniiltä jonoon oven taakse mahtui vain muutama sisäan haluava ja
hekin joutuivat jo nostelemaan kantapäitään. Lopulta juhlivat joutuivat hakemaan kuivempia
oloja muualta, sillä kaupungmhotellin ravintolat suljettnnj’i tyhjernettun asiakkaista Hotellin
kellarista palokunta pumppasi vetta koko iltapäivän. (1) Ravintola Siikapuistossa asiakas olisi
saanut jäät grogilasunsa suoraan ikkunasta, sillä vesi ulottui rakennuksen puolivälin
korkeudelle Viereisen gnllin asiakkaiksi olisivat kelvanneet vain pitkilla puujaloilla liikkuvat
(1) Tornion taksiaseman vesi myös saartoi ja taksit joutuivat evakkoon vpk n talon pihalle
Myös ulataksiyhteydet katkesivat ja taksi joudutaan katkoksen aikana tilaamaan Kemi
Tornion alueella tilap’isnumerosta 23900. (7) Myös liikenneyhteyksissa oLi 1 ormossa
vaikeuksia, silla kaduille noussut vesi ulottui Tornion vanhan sillan Suensaaren puoleisessa
päässä aina Hallituskadulle asti ja katkaisi liikenteen. Pohjoisen valtatiellä oli myös vettä niin
paljon, että liikenne jouduttiin ohjaamaan kiertotietä. (1) Korkeimmillaan yli neljä metria
tulvarajan yli noussut vesi aiheutti Kivirannalla oikosulun muuntajassa, joka räjähti. Siksi
Kiviranta ja osa 1 ornion keskustaa pimeni (1) Haaparannafla vesi myös nousi monien
omakotitalojen kellareihin. Tornion tullin kohdalla tien katkeaminen oli myös melko lahellä

(3.5.) P5 PS 3.5.: Vapun jälkeisen aamun sarastaesa näkymät
tulvaalueella olivat lohduttomat. Kastuneiden taloj en

edustalla olivat edelleen jäljellä hiekkakasat ja jäälohkareet (‘) .. (/ Valtiolta korvauksia? (/)
(1) Hiekkavallit pelastivat maakuntamus on (/)

1991

3.5 HB HB 10.5.. Isarna har slappt.. (1) Pä sondag släppte isen
i Pello och i Overtornea på isdagen Hapar inda v ii

tidigast, eller den 3 maj 07.14 1 går fönniddag vai ah’en öppen fian Ove tori ea till
Haparanda. Fast is låg i Karungisjön och kring Vojakkala Kukkolaforsen strommade till och
havet väntar [Photo: Greger Toolanen]

(3.) PS PS 3.5: Lapin i-rat luovat jäkua fauhalL1t1 (‘)
fornion ja Ounasjoen jäät irtautumassa (7) Jäät lähtevat

tänä vuonna Lapin virroista rauhall’sesti Simojoki on jo luonut suurimmin osan jaistäan ja
parhaillaan odotellaan kahden suuren virran lornionjoen ja Ounasjoen avautumista ()
Aamupäivällä näytti vielå, että Tornionjoella jaat lähtisivat vukonv iihteessa mutta uusiniinan
ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan ilma jäähtyy huomattavasti snta mitä se oli. ertoo
Lapin vesi ja ympäristöpiirin toimialapaällikkö Juhani Ojala (1) 1 uoreimpien ennusteiden
mukaan jaät singahtavat Tornionjoella liikkeelle ennen äitinpaivää. (7) Yleist lanne on
että kosket ovat auki, suvannot jäässä, vesi hiljalleen nousussa ja jäat attäin haurait , Ojala
linjaa. (1) ... (1) Vaikka ennusteisun ei voi aina luottaa, uskaltaa Uy la kuitenkin sanoa etta
tulvat jäävät tänä kevaän [sic!] pieniksi. Todennäköisyys jääpatojen syntymise n on myös
erittäin pieni, koska jäät ovat hauraita. (/) Varmaahan se ei ole koskaan Kyllä ne jaät
tulivat viime keväänäkin aika hauraiksi, ja sitten fornion kohdalle tuli se pato Mutta 1 ylla
todennäköisyys on suhteellisen pieni, etta tässä voisi tulla mitään pahempaa, Ojala anoo. (7)
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(/) (1) Mölja on hyva cnnustaJi () Martti Marttila forniosta on tehnyt hydrologian
toimistolle pitkdän havaintja 1 inio joen ]aän ihvuuksista ja vedenkorkeuksista, Nyt
mittaukset kertovat, etta vidlli nle tik jaitJ r lahtea Tornion kaupungin kohdalta. (1) Pitää
tulla semmoiset 60 senttia hsad vettä ci nenkuin jdat lahtevat liikkeelle, hän kertoo, (/)
Tornion kaupungin kohdalla on perinteise ti pateny nyrkkisatintö, että kun vesi nousee
Nuurperin mö1jan tasalle, alkavat jaat liii kua kohti merta, Nyt kesän tulosta kielii vasta

laaja sula Pikisaaren ymparillä.

5,5, PS P ‘, 1 o n on jeair rkki liikkeelle (i) Tornionjoen jäät
h 1 tv t 11111 untaina kaupungin edustalla niin paljon

että jnlähtöveikkauksen nerkki lukaliti Se ohi ti maarapaikan kello 14,56. (1) Tornionjoen
jäänlähtu on ollut sangen raunais a na se i ole noussut missaan kohdin huolestuttavasti. Jäät
ovat haurastunee paikoilleen eika ukku iaa lle syntynyt Hellalaänkään.

(65) PS FS lor 10 joenjadnldhto jatkuu tasaisena (/) Älisen
1 ui onjoer jaid n1aFto jatkui maanantainakin tasaisena.

Jäät liikkuivat Vojakkalasta Helle aar saakk , mutta vesi nousi Tormossa vain parin sentin
tuntivauhdilla Jaät purkautu va iucl c uteit a. () Kukkolankosken yläpuolinen Karungin
järvi oli viela illar suussa pdasta p ia[ in i kattnia

J ai 11 ov ikkausi rukki liikkui.

KH4 si a api talven

1992

7 5, 1’ 3 1 th rn tel (/) Li ins flottar har gått. 1
1-1 v r ii 1a ui 1 n 1 to dags klockan 16,54...

-105. 1 1 r ui till i sondags fiöt isflaken lugnt
I ry sbr si

‘ Hat iranda,

(5.5.) P
. () ornionjoessa vesi nousi hiljalleen

i a n ia’ 1 )sklpalka aukeilivat.Edellinenpakkasyö
kuitenkin hdut ved’ nn,uca r TA on (f )Clla tulleekin vasta muutaman
päivän kuluttua ellei säa 1anien i ui 1 le iiös olla ja ellei tule vesisadetta.

(6.5.) PS 1 S l ni joen v si lähti nousuun (1) ... (1)
i ionioc sa at py at vielä paikoillaan...

(6.5.) PS PS u. ‘ ornionjoen tyoryhmän esitys valmistumassa (7)
u p ts pra ase tulvia vastaan? (/)...

7,5 PS t ‘ ii L t 1 ikku’ at Tornionjoella (1) Tomionjokisuun
jaät alkoiva ‘nkkua t rstaina, Haaparannan edustan

jäämerkki lähti iltapäivalh ja joki avautui Hellälaan saakka. 1 ornion uuden sillan alapuoli oli
kuitenkin ummcssa vala illallakin ()Ylempana 1 ornionjoella jaät pysyivät vielä kutakuinkin
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paikoillaan. Vain koskien alustat ovat avautuneet.. (1) Tornionjoen jäänlähdön on ennustettu
pääsevän vauhtiin tulevan viikonvaihteen aikana,

(9.5.) P5 PS 9.5.: Tornion- ja Ounasjoen ryäppvä odotellaan vielä
(/) ... (/) Tornion- ja Ounasjoen odotetaan luovan

jääpeitteensä viikonvaihteessa, kertoo rakennuspäällikkö Kalevi Posti Lapin vesi- ja
ympäristöpiiristä. (1) Sekä Tornion- että Ounasjoessa ovat virtapaikat auenneet jäistä ja pikku
jääpatoja on muodostunut sinne tänne. Muuten jäät näissä joissa olivat torstaina edelleen
paikallaan. (1)

8.5. PS PS 9.5. Isot joet vapautumassa (/) Tornionjoen vesi
nousee (/ Tornionjoen jäänlähtö ei saanut vauhtia vielä

perjantainakaan. Tornion kohdalla jäät jatkoivat liikahteluaan sen verran, että jäänlähtömerkki
ohitti merkkilinjansa, mutta Tornion ja Vojakkalan väli pysyi yhä ummessa. (1)

(10.5.) PS PS 10.5.: Hellälässä parin kilometrin pato Q) Tornionjoki
jatkoi rauhallista jäidenluontiaan lauantaina. Hellälään

muodostui lauantai-iltana parin kilometrin pituinen jääpato. Vesi liritteli kuitenkin iloisesti
läpi padon ja illalla vesi oli lievästi laskemassa. (7) Padon yläpuolella väylä oli auki
Kukkolaan saakka. Siitä ylöspäin väylän jääpeite oli koskipaikkoja lukuunottamatta kiinteä.
Viranomaiset toivovat, että jäät myös pysyvät kiinni ainakin siihen saakka, että Hellälän pato
ehtii laueta. (/)

(12.5.) PS PS 12.5,: ... (/) Maanantai-iltana oli liikkuvasta
jäämassasta matkaa Tornioon vajaa 7t) kilometriä.

Rakennusmestari Timo Tauriainen Lapin vesipiiristä uskoo, että jäät rytisevät tiistaina
Torniossa. mikäli kaikki sujuu noakkoarvciuiden mukaan.

(14.5.) PS PS 14.5,: Tulvan huippu ohi Torniossa (/) Tornionjoen
jäänlähtö jatkui keskiviikkona ongeimitta... (/) ... (1) Myös

Kukkolankosken alapuoli on avoinna mereen saakka vaikka vesi kääntyikin jälleen
keskiviikkona Torniossa verkkaiseen nousuun.

4.5.-6.5. W8 Jään päällä vettä mittaus mahdoton

9.5.-i1.5. W$ Jäät huilaa

12.5.-13.5. W8 Jäitä huilaa

KH5 [Rannat sulat] Ei sulanut.

8.5.- 14.5. KH5 [Jäänkulkua varsinaisen jäänlähdön jälkeen]

1993

4.5. HB HB 7.5. ...p tisdagen... Söder om järnvägsbron i Hapa
randa öppnades en sträcka på 200 meter. (1) Ärets länge

emotsedda - och orndiskuterade - islossning hade därmed börjat! (1)... (1) Isarna nere i Torneå
och Haparanda mörknade betydligt på tisdag kväll. 1 strömfåran släppte isen, men fastnade i
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höjd med Sundholmen, där havsisen möter. Lions fiotte stod alltså stadigt kvar på sin plats.
(/).«Q),»

5.5. HB HB 7.5.: ...Det kaila vädret under de senaste dagarna
hade sänkt vattennivån i älvmynningen mcd i

Haparanda/Torneå. Där lossnade isflaket inte förrän på eftermiddagen. Klockan 14.24
passerade Lions fiotte sitt riktmärke,

(6.5.) HB KB 7.5.: . ..En köldknäppe slog till under natten mot tors

dag och ali aktivitet avstannade tilis vidare i älven. Läget
blev oförändrat under dagen. (1) Som HB tidigare berättat, trodde männen bakom issågningen
i höjd med Hellälä och ön Tirro, att denna skulle påverka isgången positivt. Det är möjligt att
dc får rätt.

(28.4.) P5 P5 28.4. [Juha Kajander:j Tornion havaintosarja ainut
laatuisen pitkä (1) Jään Iähtöajat kertovat ilmaston
muutoks.ista (/

(1.5.) P5 P5 1.5.: Suurtulviaennakoidaan (/) Virtaamien nousun
perusteella jäät alkavat liikehtiä myös Tornio- ja

Ounasjoella ensi viikon aikana. Jokien jäät ovat lyhyestä sulamisajasta johtuen kovia ja lähes
sulamattomia, joten jääpatoja muodostuu kaikkiin jokiin (/)

(6.5.) PS PS 6.5.: (/) Tornionjoki luo jäitä rauhallisesti (1) Vesi pii
ritti huviloita Ylivojakkalassa (1) ... (/) Lapin vesi- ja

ympäristöpiirissä Tornionjoen jäätilanteen seurannasta vastaava rakennusmestari Timo
Tauriainen kertoi illalla, että Tornion osalta tilanne on sään lämpenemisen takia edelleen
kysymysmerkki. (/) Hän arveli, että jäidenlähtö ajoittuu Torniossa jo mahdollisesti torstaille
ja jokatapauksessa ennen viikonvaihdetta, (1) Tornion kaupungissa tulvamittarina toimiva
Nordbergin möljä peittyi jo osin vedestä ja vanhan sillan yläpuolella oleva Kuljunkorva purki
jäitä jo sillalle asti. (/) Älempana Kirkkoputaan ja Hellälän välinen alue oli myös sula.
Haaparannan jäänlähtöveikkauksen merkkikin oli jo Hellälässä, missä vesi nousi illalla noin
metrin. (/) Tauriainen oli tyytyväinen siihen, että Vojakkalassa jäämassat pysähtyivät päiväksi
Ojanlahdelle ja purkautuivat piirustusten mukaan vähentäen Tornion kaupungin tulvariskiä. (1)
Tauriaisen mukaan tilanteen kehittymiseen vaikuttaa vielä ratkaisevasti säätilanne. Sään
lämpeneminen on nyt tarpeen. (1) Kukkolankosken yläpuolella olevan Karunginjärven
jääkannen Tauriainen uskoi pysyvän vielä paikoillaan muutaman päivän. (1) Vesipiirissä ja
Tornion palolaitoksella tuntui askarruttavan Tornion ja Haaparannan kaupunkien alapuolella
jokisuulla olevan Hellälän jääkentän tilanne. (/) Se oli vielä pari viikkoa sitten tehtyjen
jääsahauksien aikaan reilun metrin vahvuinen. Hellälän ja Tirronnokan välille sahattiin railoja
yhteensä 32 kilometriä, 5 kilometrin matkalle, 4-5 rinnakkain. (/)

6.5. PS PS 8.5.: Lapin joet antoivat lepopäivän (/) ... (1) Tornion-
joen jääpadot pitivät alajuoksulla torstaiset asemansa.

Hellälässä merensuulla oleva jäämassa sai vain vähän vahvistusta.(/) ... (/ Tornionjoki
sulattelee patoja paikallaan. (/) Tomionjoen jäidenlähtö näytti ainakin vielä perjantaina
rauhalliselta. Tornion kaupungin kohdalta jäät olivat menneet jo torstaina Hellälän jääpatoon.
Asiantuntijat pitävät Hellälän patoa kuitenkin sen verran pienenä, etteivät he povaa suurta
vedennousua, vaikka joen jäät tulisivat jokisuuhun. (1) Ylivojakkalassa keskiviikkona mökkejä
kastellut jääpato on siirtynyt Oravaisensaaren ja Tanskinsaaren väliin. Pato ei kuitenkaan ole
nostanut vettä mitenkään tavattoman korkealle. (/) Kukkolankosken yläpuolelta jäät ovat
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lähteneet, mutta Karunginjärvi on edelleen vakaasti ummessa. (1)... (1) [Photo:] Hellälässä
lämmin kevätaurinko sulatti lähes ilikkumatonta jääkenttää. (1) [Photo:j Tornionjoen jäät ovat
vielä pääosin matkalla etelään, Hellälän jääpadosta ei kuitenkaan uskota koituvan pahempaa
vaaraa Torniolle vaikka jäät tulisivatkin isoina röykkiöinä merelle.

(8.5.) PS PS 9.5.: Hellälän suvanto avautui (1) Alisen Tornionjoen
jäänlähtö jatkui lauantaina rauhallisesti. Yojakkalan aliset

jäät irtosivat puolilta päivin ja niiden paineesta avautui myös jokisuun Hellälän suvanto. (1)
(1) Kukkolankosken yläpuolisen Karunginjärven jäät olivat vielä lauantaliultana paikoillaan

koko järven pituudelta. (/).

P8 PS 9.5.: ... (1) Tornion siltojen välissä ollut jäänlähtö
veikkauksen merkki ylitti merkkilinjan jo torstaina kello

1994

30.4. HB liB 3.5.: Lugnt på Torneälven (1) SMHI:s rapporter
hittills tyder på en lugn islossning i Torneälven. Sent på

valborgsrnässoaftonens eftermiddag öppnade sig den allra nedersta delen av älven. (1) Några
dagar tidigare än vanligt passerade Lions fiotte enslinjen. (/ Klockan 16,25 hade fiotten
passerat punkten. Normalt brukar isen i Haparanda ge sig iväg några dagar in i maj. (1) 1
SMHI:s prognos konstaterades att kyligare väder ökade vattenföringen långsamt under helgen
som gick och kommande dagar. Isen i ncdrc delen av älven heräknas börja strömma sönder
i början av den här veekan. Eftersom isen ar ganska tunn och av dålig, porös kvalitä, bedöms
islossningen bli lätt. (/)

(10.5.) HB liB 10.5. [Tuohmaan Pekka:] Poovaaminen ei onnistunnu
(1) Ei minusta taia olla poovariksi. Ei taia, kyllä se siltä

näyttää. Ei kuitenkhaan ko on jäänlähöstä ja ilmoista kysymys. (7) Kyllä minusta tuntu ettei
net taia jäät lähteä niin hopusti, ko maa paljon lumen takia ei ollu kovinkhaan paljon kirressä.
Talvi oli kyllä kylmempi ko monheen vuotheen, mutta ko lumi tuli varhain niin se suojasi
maata, ettei kirsi päässy syäle. (/) Se näytti siltä että maa nielee veen sitä mukhaa ko lumi
sullaa, saapi tehä ojia ja freistata saa poijes veen talon likeltä niin hopusti ko pystyy. Nyt ei
juuri vettä näy talon takana vaikka lumi selvästi sullaa ko kinokset menevä matalamaksi ja
matalamaksi päivä päivältä. (1) Ja ei vesi ole noussu väylässäkhään läheskhään niin paljon ko
se pruukaa näin kevväilä. Kyllä ojissa holisee vesi ko rnethään mennee, mutta jos sitä holisis
niin paljon ko pruukaa niin kyllä se pitäs väylässäki nousta paljon korkeamalle. (1) Taisi se
vissiin lumi suojata jäätäki niin että se ei kerjeny kasuta paksuksi eikä tulla kovin kovaksi. Se
näytti lahovan paikale, kuitenki osa slittä. (/) Ei, en mie taia toisti alkaa ilmoitten eli
jäänlähön poovaajaksi. Vaikka mistäpä sen tietää. Poovaushalu saattaa tulla takasi. Jos sitä
kuitenki olis pikkusen viisastunnu ensi kevväimeksi. Toivossa sopii ellää.

(28.4.) PS P5 28.4.:
. ..(i) Lämmin sää veisi jäät äkkiä eteläisen

Lapin joista (7) Simojoki voi vapautua vapuksi,
Tornionjoella vielä hiljaista (7) ... Myös Tornionjoen kosket ovat alajuoksulla auki... (1)
Tornionjoki on tavannut luoda jäänsä noin viikko Simojoen vapautumisen jälkeen.
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L5. P8 P8 35: Jäät liikkuivat jo Tornionjokisuulia (/)
Tornionjoki on jo aloittanut Torniossa jääpeitteensä purkamisen. Tornion tullin ja Hellälän
välinen parin kilometrin osuus avautui jo vappuyönä. (/) Joki on avautunut myös ... siltojen
pohjoispuolella, mutta Kivirannalta Vojakkalaan jäät ovat yhä paikoillaan. (/) Myös Hellälän
suvanto on yhä ummessa, mutta vesi virtaa esteittä merelle. Joen pinta on yhä lähes
talvilukernissa ja nousi maanantaina vain sentin tunnissa. (/) Myös Tornion siltojen väli...
vapunpäivänä niin, että paikallisen jäänlähtöveikkauksen merkki ylitti merkkilinjansa noin
kello 18.30. tienoilla. Lions CIub Torniosta kerrotaan, että koska merkkilinja ylittyi viitisen
tuntia ennen veikkausajan umpeutumista, paikinnot arvotaan...


