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JARIN 
KANSSA 
KALASSA

FINNMARKIN LOPPAN VESILLÄ RUIJANPALLASTA ON NIIN RUNSAASTI, ETTÄ SITÄ VOIDAAN 
KALASTAA KESTÄVÄN KALASTUKSEN PERIAATTEIDEN MUKAAN. JOPA NELINUMEROISET 
VUOSISAALIIT OVAT MAHDOLLISIA, KOSKA VALTAOSA PALTAISTA LASKETAAN TAKAISIN.

Uutuuskohde
Helpoimmin vuonojen antimista pääsee naut-
timaan kävelemällä rantaan ja ryhtymällä heit-
tämään. Edes kalalupaa tarvita. Reissusta saa 
kuitenkin enemmän irti, kun asettuu johonkin 
kalastustukikohtaan vähintään muutamaksi 
päiväksi ja vuokraa käyttöönsä veneen.

Jokainen netinkäyttö- ja kielitaitoinen 
löytää verkosta helposti laajan kirjon paikka-
vaihtoehtoja koko Norjan 2 500-kilometrisen 
rannikon mitalta ja voi varata mieleisensä ma-
joituksen veneineen, lisukkeineen. Jos kuiten-
kin tuntuu siltä, ettei oma osaaminen riitä, on 
mahdollista kääntyä suomalaisen matkanvä-
littäjän puoleen.

Nordic Fishing -nimistä firmaa vetävä lahte-
lainen iktyonomi Ari Koskenniemi on välittä-
nyt kalamatkoja Norjaan jo kahdeksan vuotta 
ja kokenut kysynnän kasvun. Kesällä 2013 Ari 
oli ottamassa ohjelmaansa uutta kohdetta.

Uutuus sijaitsee Finnmarkin Loppassa, 
puolensadan asukkaan Sandlandin kylässä, 
vuonon rannalla pohjoisimmassa Norjassa. 
Erän kaksihenkinen iskuryhmä sai tilaisuuden 
testata paikan Arin opastuksella liki ensim-
mäisinä suomalaisina kalamiehinä.

Pallas viihtyy hiekkapohjilla
Sandland Bryggeä isännöivä Steinar Halvor-
sen perusti vaimonsa Stinan kanssa kalastus-

M
ikäli kalastusvälinekauppiaita ja 
-maahantuojia on uskominen, 
on Norjan merikalastus yksi no-
peimmin suosiotaan kasvatta-

vista kalastusmatkailun lajeista meillä.
Buumin ymmärtää, onhan Jäämerellä tar-

jottavanaan isoja vonkaleita, ruhtinaallisia saa-
liita, monipuolinen kalalajisto sekä kaiken ke-
hyksenä henkeäsalpaava luonto, jota tasamaan 
kasvatin kelpaa ihastella.

Sitä paitsi Norja ei ole saavuttamattoman 
kaukana. Sinne matkustaa kätevästi omalla au-
tolla, jolloin saaliin pystyy tuomaan kotiin tu-
liaisiksi. Kalareissu turskamaahan on elämys, 
joka kannattaa kokea edes kerran elämässä!

TEKSTI JA KUVAT JARI TUISKUNEN

Paremmilla pallasvesillä

 Iso turska on Sandlandissa 
monella paltaan jälkeen 
toivelistan kakkossijalla.

 Sandlandvatnetilla voi 
kalastaa taimenta ja rautua, 
jos tuuli estää pääsyn merelle.
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tukikohdan lakkautetun kalatehtaan paikalle 
vuonna 2010. Tehdasrakennus kunnostettiin 
viihtyisiksi, saunaa lukuun ottamatta kaikin 
perusmukavuuksin varustetuiksi majoitus-
tiloiksi, joista osa mukautuu neljän ja osa 
maksimissaan yhdeksän hengen kalastuspo-
rukoille.

Alue on keskimääräistä kutkuttavampi me-
rikalastuksen ystäville, sillä ympärillä levittäy-
tyvät Norjan parhaimmistoon rankatut ruijan-
pallasvedet. Pallakset pitävät hiekkapohjista, 
eikä kylän nimi Sandland, hiekkamaa, ole tuu-
lesta temmattu.

Kalastustukikohdan palveluun kuuluvat 
oleellisena osana vuokraveneet, jotka Sand-
land Bryggessä sijoittuvat merikelpoisuusastei-
kon yläpäähän. 23- ja 24-jalkaisten hytillisten 
muovi- ja alumiinialusten varustukseen kuu-
luu kaikuluotain-karttaplotteri, joka on aivan 
ehdoton kapistus kalapaikkoja etsittäessä ja 
niitä muistiin talletettaessa. Veneitä tyrkkii 
liikkeelle 115-heppainen Yamaha parhaim-
millaan noin 50 kilometrin tuntivauhdilla.

Myös jälkihoito on otettu huomioon. Per-

kaamaan pääsee aivan sataman vieressä ava-
rassa hallissa, johon on viritetty kolme pit-
kää pöytää katosta roikkuvine vesiletkuineen. 
Viereisessä huoneessa pötköttävät kullekin 
asunnolle omat pakastinarkut saaliin säilö-
miseen. Vaakakin löytyy ennätyskalojen pun-
taroimiseen.

Monenlaista syvyyttä
Sandland Brygge sijaitsee pohjoiseen avautu-
van vuonon länsilaidalla, joten kovat pohjois-
tuulet ovat sinne myrkkyä. Muilla keleillä suo-
japaikkoja löytyy helposti, siitä pitävät huolen 
suuri itäinen naapurisaari Silda, syvälle man-
tereeseen työntyvä vuono sekä vuonon suulla 
länsituulilta suojaa tarjoavat Loppan saaret.

Eikä pohjoismyrskylläkään tarvitse jäädä 
mökkiin riutumaan, sillä lähistöllä on järviä, 
joista voi käydä narraamassa taimenia, rau-
tuja ja jopa merilohia rannalta heittäen, tal-
vella myös pilkkien. Parin kilometrin mittai-
nen Sandlandsvatnet on kävelylenkin päässä 
majapaikasta.

Sandlandin lähialueiden pohjamuodot tar-

 Makrilli on sähäkkä 
kala siiman päässä ja 
iskee monenlaisiin 
litkoihin hanakasti.

  Sandland Bryggen 
paikalla oli ennen 
kalatehdas.

 Joutaisiko joku 
koukkaamaan, kyselee 
Ari. Tulossa liki kymppi-
kiloinen turska. 

 Suuret kalajigit ovat 
turskan, seitin ja pal-
laksen kalastuksessa 
tehokkaita. Tulitikkuas-
ki antaa viitteitä näiden 
jigihirviöiden koosta.

Rannalta ja laitureilta 
käsin voi toki saada 
mojovia saaliita, mutta 
vene moninkertaistaa 
mahdollisuudet, usein 
myös kalojen koon.

joavat valinnanvaraa laajoista "pallasmatali-
koista" jopa useiden satojen metrien "puna-
ahvensyvyyksiin". Viimemainittuja tosin pitää 
etsiä avomeren puolelta, vuonoissa vesipatjan 
paksuus jää pääosin alle 150 metrin 20–50-lu-
kemien ollessa tavallisimpia. 
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Norjan rannikon syvyyskartan löytää muu-
ten nettisivuilta www.gulesider.no, valitsemalla 
ensin Kart ja sitten Sjökart.

Valtaosa vapautetaan
Jopa yli kahdensadan kilon painon ylittävä 
ruijanpallas kuuluu alueen valttikortteihin. 
Erityisen kuumia pallastasankoja löytyy Lop-
pasaaren ympäriltä, Loppan ja Sildan pohjois-
kärkien väliseltä hiekkapohja-alueelta sekä 
Sildan koillispuolelta. Mutta aivan Sandland 
Bryggen liepeilläkin voi vapa niiata.

Isäntämme Steinarin mukaan seuduilta 
oli saatu jo elokuun 2013 loppuun mennes-
sä tuhat pallasta, mikä kertoo omaa kieltään 
jättikampelan yleisyydestä. Vuonna 2012 nii-
tä kirjattiin vapakalastajille kunnioitettavat 
1 276 kappaletta. Valtaosa luonnollisesti va-
pautettiin.

Pallaksen pyynnissä kannattaakin muistaa 
maltti: 80 sentin alamitta sekä se, että laji lue-
taan maailmanlaajuisesti uhanalaiseksi, vaikka 
näillä vesillä runsaana esiintyykin.

Pallastakin varmempia kampikäden työllis-
täjiä ovat toki turskat ja seitit, joiden kanssa 
pääsee nahistelemaan mielin määrin vaikkapa 
Lopan länsipuolella olevalla Loppabåen-mata-
likolla. Kun keväinen niin sanottu skrei-turska 
saapuu maaliskuun lopun tienoilla rannikol-
le, voi yli kahdenkympin möhömahoja saa-
da jopa aivan kalastuskeskuksen lähivesiltä. 
Onpa kolmenkympin haamurajakin ohitettu 
silloin tällöin.

Makrillia oli ainakin meidän käynnilläm-
me aivan valtavasti Sildan eteläkärjen ja pie-
nen Maröyasaaren välisessä salmessa, mutta 
löytyi parvia muualtakin. Kooltaan nämä ri-
vakkaliikkeiset tonnikalan sukulaiset olivat 
400–750-grammaisia.

Huonokin on hyvää
Kilometrejä Sandland-retkikunnan autoon 
kertyi Tampereelta liki 1 300. Vaikkei saares-
sa ollakaan, viimeinen kaksi tuntia istutaan 
Öksfjordista starttaavassa laivassa. Koska alus 
liikennöi vain kerran päivässä, ei kyydistä kan-
nata myöhästyä.

Saavuimme Sandlandiin elokuun lopun il-
tana matkustettuamme muutaman kahvi- ja 
ruokatauon taktiikalla lähes ympäri vuoro-
kauden. Tervetuliaislahjana pitkään jatkuneet 
hyvät kelit olivat vaihtumassa huonommiksi, 
mikä hieman latisti tunnelmaa. Onneksi olim-
me varanneet reissuun kokonaisen viikon.

Tuulet ja sateet synkensivät lopulta kalas-
tusviikostamme isohkon osan, jopa niin, että 
muutamana päivänä jouduimme pysyttele-
mään pelkästään suojarantojen tuntumassa. 
Kun elokuun loppupuoli ei muutenkaan ole 
kalastuksellisesti paras mahdollinen ajankohta 
vuonopyyntiin, jäi saaliimme odotuksia vaati-
mattomammaksi.

 Isot hyrräkelat ja 
jämäkät vavat ovat 
Norjan kalahommissa 
omiaan. Siima saa olla 
vähintään 0,30-millistä 
kuitua, jota tulee 
kelalle puolata ainakin 
200 metriä.

 Sähkökela Shimano 
DendouMaru 9000 
Plays helpottaa paina-
villa vieheillä ja syvistä 
vesistä kalastusta 
valtavasti. Kipeälläkin 
kädellä kalastaminen 
onnistuu nappia 
painamalla. 

 12-kiloinen pallas 
ei ole vielä kehukokoi-
nen, mutta jäi meidän 
suurimmaksemme 
tällä kerralla.

 Keilojen kaato on onnistunut. 

 Puna-ahven eli virallisemmin 
punasimppu on kotoisen ahvenen 
veroinen herkku. Pekan saama 
puolitoistakiloinen edustaa 
jo mukavaa saaliskokoa.
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Kun toisaalta muistetaan, että näillä vesillä 
kitsaimpienkin päivien tulos ylittää yleensä ko-
tivesien normisaaliin mennen tullen, voi vähän 
nihkeämmästä kalansyönnistä olla pelkästään 
tyytyväinen. Kun kotiin saa tuoda korkeintaan 
15 kiloa kalafilettä per kalastaja, tuntuu pöl-
jältä, jos kiintiö täyttyy reissun ensimmäisenä 
aamupäivänä.

Näin olisi käynyt meillekin, mikäli olisimme 
ryhtyneet tosimielellä harventamaan Sildan 
eteläpuolelta löytämäämme makrilliparvea. 
Minulle laji oli uusi tuttavuus. Kun ensimmäi-
sellä pilkin upotuksella litkani viidestä koukus-
ta neljässä tempoili puolikiloinen sähiäinen, 
oli fiilis kuin pikkupojalla karkkikaupassa.

Kivaa taisi olla myös seuraavalla litkan las-
kulla, kun viimeinenkin koukku löysi ottajansa 
ja ylös räpisteli täyskäsi raitapaitaisia. Mutta 
saman tahdin jatkuessa harrastamisen haus-
kuus laimeni ja homma alkoi maistua työltä.

Pian oli kalalaatikko täynnä makrillia. Vaik-
ka kyseessä onkin kelpo ruokakala, olisi lähi-
kuukausina mukava syödä muutakin. Lope-
timme ja suuntasimme toisaalle.

Monia mahdollisuuksia
Pallas oli meilläkin toivelistan kärkikohde. 
Jahtasimme sitä jahtasimme sekä isoilla, jo-
pa yli puolikiloisilla ja 20–40-senttisillä, kala-
jigeillä pilkkien että syväkulkuisilla magnum-
vaapuilla uistellen.

Ylös emme onnistuneet saamaan kuin kaksi. 
Rapiat kahdeksankiloinen nappasi 20 metrissä 
pompoteltuun kalajigiin Sildan takaa ja 12-ki-
loinen kympissä uisteltuun Kelmi-vaappuun 
aivan kalastuskeskuksen läheltä.

Taitavasti välttelivät paltaat myös muiden 
venekuntien tarjouksia, lukuun ottamatta 
erästä virolaista kalaporukkaa, joka onnistui 

narraamaan yhtenä päivänä kolme. Niukkoja 
saaliita verrattuna alkukauteen, jolloin parhaat 
porukat olivat päässeet viikon aikana jopa yli 
puolensadan lätyn lukemiin.

Turskien kanssa yhteistyömme sujui pa-
remmin. Määrällä emme päässeet mässäile-
mään, mutta joukossa oli monia kookkaita 
yksilöitä suurimman painaessa liki 15 kiloa. 
Viimemainittu nappasi Arin ripustettua ison 
turskapilkin koukkuun kokonaisen seitin!

Seiti olikin reissumme ylivoimaisesti yleisin 
saalis. Isoja emme onnistuneet löytämään yhtä 
kuusikiloista lukuun ottamatta, mutta luotai-
met pimentäviin pikkukalaparviin törmäsim-
me tuon tuosta. Niin herkullinen ruokakala 
kuin puolen kilon seiti onkin, motivaatio ei 
riittänyt niiden onkimiseen. Pyrimme hillit-
semään sinttien tärppi-intoa vieheiden kokoa 
kasvattamalla ja litkojen käytöstä pidättymäl-
lä. Silti jopa suurimmista kalajigeistä ja turs-
kajuksista joutui päästelemään seitinpoikia 
vähän väliä.

Matikan oloinen pohjakala keila nappasi 
turskapilkkeihin hanakasti, varsinkin jos kouk-
ku terästettiin kalanpalalla ja pilkkiä pompo-
tettiin aivan pohjalla. Saamamme keilat olivat 
alle kaksikiloisia eli suhteellisen pieniä, eikä 
niitä tullut kovin runsaasti.

Vähissä olivat myös veneeseemme nostetut 
puna-ahvenet, joskin niitä olisi pitänyt pilkkiä 
paljon syvemmältä, yli 150 metristä, kuin mis-
sä me pysyttelimme. Alueelta saatiin kuulem-

ma hiljattain peräti 12-kiloinen vonkale. Mei-
dän rekorttimme painoi puolitoista kiloa.

Seitsemäs viikon aikana tavoittamamme 
kalalaji oli taimen, joita narrasimme lipoil-
la puolentusinaa vietettyämme yhden tuuli-
päivän Sandlandsvatnetilla. Tältä kauniilta 
järveltä on saatu joskus peräti kuusikiloinen, 
mutta meidän täpläkylkemme eivät puolta ki-
loa ylittäneet.

Viikko alle tonnilla
Yleisvaikutelma Sandland Bryggestä ja sitä 
ympäröivistä kalavesistä oli myönteinen, joten 
ehdottomasti saatamme poiketa täällä toiste-
kin. Saalillisesti paras ajankohta lienee touko-
heinäkuussa, kenties jo maalis-huhtikuussa, 
mikäli jättiturskat kiinnostavat.

Neljän hengen huoneiston sekä veneen 
vuokraaminen viikoksi maksaa 2 150 euroa. 
Päälle tulee kuluja polttoaineista ja mahdol-
lisesta loppusiivouksesta. Nämä lisäsivät las-
kuamme 450 eurolla.

Lisäksi laivamatkat kolmelle hengelle ja pe-
räkärrylliselle henkilöautolle kustansivat men-
nessä 692 kruunua ja palatessa 425 kruunua. 
Vuorokauden kalastus järvillä veloitti matka-
budjettia 50 kruunulla.

Meidän kuluillamme kolmen hengen ka-
lastusviikko Sandland Bryggessä maksoi noin 
800–900 euroa per henkilö. Neljän osalle ja-
ettuna hinta olisi jäänyt noin 700 euroon. ✕

L I S Ä T I E T O J A :  www.nordicfishing.fi

Laji luetaan 
maailmanlaajuisesti 

uhanalaiseksi.

 Sandlandin kylän 
kohdalla on hieno 
hiekkaranta. 
Tällaisista pohjista 
paltaat pitävät. 

 Kalanperkeet kipa-
taan vuonolle satama-
alueen ulkopuolelle. 
Lokit tietävät koska 
näin tapahtuu ja 
ovat sankoin joukoin 
paikalla.

  Arin turska painoi 
14,4 kiloa, mutta olisi 
ollut pulleammassa 
kutukunnossa jopa 
parikymppinen.


