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pihistelty, sillä tarjolla on metalli-
värien lisäksi jos jonkinlaista keltai-
sen, oranssin, punaisen, sinisen ja 
vihreän yhdistelmää.

Vaikka tunturivedet ovat kirkkai-
ta, rautu tarvitsee näkyvän houkut-
timen saapuakseen paikalle. Tosin 
pelkkä paikalle saapuminen ei vielä 
tarkoita kalan saamista, sillä rautu 
voi kierrellä syöttiä aikansa ja uida 
tiehensä.

Loppujen lopuksi isku tapahtuu, 
kun on tapahtuakseen, juuri lätkän 
alapuolella keikkuvaan syöttiin tai 

L Perinteisessä rautulätkässä on 
alla 10–15 cm pituinen siimatapsi 
ja koukkuna kaupan pakkauksis-
sa yksihaarakoukku, jonka monet 
vaihtavat morriin tai perhoon. Pal-
jon pilkitään myös lusikkauistimil-
la, joissa on väri- tai perhokoukku. 
Matalista paikoista kevään edetes-
sä voidaan pilkkiä pelkillä morreilla 
tai painotetuilla pilkkiperhoilla.

Siinä kolme pääryhmää rautu-
pilkkijän viehekukkaron sisällös-
tä. Näiden lisäksi siellä saattaa olla 
tähän lajiin hieman erikoisempia 
houkuttimia kuten jigejä, lippauis-
timia, lippalitkoja, tasapainopilkke-
jä ja pohjaonkitarpeita.

Yleisin on ylivoimaisesti rautu-
lätkä. Niitä on kymmeniä malleja, 
mutta ominaista kaikille on pyö-
reähkö, kuperamainen muoto. 
Värejä ei rautulätkiä tehtäessä ole 

koukkuun.
Mutta miksi toiset rautulätkät 

ovat peruskoukullakin varustettu-
na pyytävämpiä kuin toiset? Tähän 
kysymykseen olen sadoilla rautu-
reissuillani hakenut vastausta ja 
saanutkin jonkinlaista ajatusta asi-
asta. 

Uinnilla on väliä

Rautulätkissä on monenlaisia uin-
teja, mutta toimimisen kannalta 
peruskuvion pitää olla oikea. Tämä 
on helppo tarkistaa avantoon kur-

Rautuja ongitaan kirkkaista vesistä ja kalat  
näkevät sekä kuulevat kauas tarjolla olevat  
houkuttimet. Siksi juuri rautupilkin uintiliikkeeseen 
ja väriin pitää kiinnittää tavallista enemmän  
huomiota.

Pilkillä on väliä ja väriä
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kistamalla.
Houkutusvedossa lätkä ei saa 

lähteä pyörimään, vaan sen pitää 
nousta lieputtaen. Alas leijatessaan 
lätkän pitää sukeltaa reiästä sivuun 
ja sitten palata reiän kohdalle kyl-
kiään keikuttaen. Lyhyillä houku-
tusvedoilla lätkän pitää heilahtaa 
avannosta hieman sivuun ja leijata 
suoraan avannon alle takaisin.

Tällä tavalla käyttäytyessään 
lätkä uittaa tapsin päässä olevaa 
syöttiä oman kokemukseni mu-
kaan kaikkein houkuttelevimmin. 
Näköpilkinnällä on vielä voinut ha-
kea oikeata uittorytmiä.

Lusikkauistimia käytettäessä tär-
keintä on pitää viehettä jatkuvas-
sa liikkeessä. Koreografiaan kuuluu 
reiluja houkutusvetoja, lyhyempiä 
nostoja ja sekaan pistetään muuta-
ma väristys ja lyhyt pysäytys.

HARRI MATIKAINEN
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Pilkillä on väliä ja väriä

Villisti nostossa pyörivä lusik-
ka ei näytä kiinnostavan rautuja, 
pikemminkin leppoisat potkut ja 
värisevä lasku tarjoavat parasta är-
sykettä. Jos lusikka vielä laskussa 
singahtaa äkkiarvaamatta sivulle, 
niin siinäpä soiva peli.

Morrikalastus on helpompaa, sil-
lä vettä on sitä käytettäessä yleen-
sä vain metrin parin verran jään alla 
ja näkyvyys pohjaan erinomainen. 
Kalat houkutellaan paikalle ensin 
lätkällä tai lusikalla. Mikäli ne eivät 
kelpaa, niin morri tiputetaan aivan 
pohjan tuntumaan. Siis mikäli kalat 
ovat pohjassa.

Morri tai perho saa kopistella 
pohjaa ja välillä nousta hieman 
ylöspäin. Vieheelle pyritään anta-
maan pohjaeläimen käytöstavat ja 
sitä kautta herättämään ruokahalut 
ympärillä pyörivissä kaloissa. Mor-
rilla pyritään jäljittelemään ennen 
kaikkea kotiloita ja katkoja, rautu-
jen suurta herkkua.

Mutu-Leech on viimeisinä tal-
vina noussut yhdeksi suosikikseni 
rautupilkillä. Varsinkin matalissa 
vesissä sillä vetelee hyviä saaliita. 
Teho perustuu erinomaisiin värei-
hin ja houkuttelevaan uintiin. Juu-
ri ensijäiden reissulla Birkejärvellä 
yhtä kalaa lukuun ottamatta kaik-
ki raudut saatiin Mutulla. Parhaat 
värit olivat punainen ja fosforival-
koinen.

Ongittiinpa sitten millä pilkil-
lä tahansa, niin tyhjältä näyttävää 
reikää ei kannata heti hylätä.

Mikäli rautuja ei näy pohjan tun-

tumassa, pilkkiä aletaan nostaa vä-
hän kerrallaan ylöspäin koko vesi-
kerroksen matka pohjasta pintaan. 
Loppukeväästä raudut saalistavat 
mm. järvikatkaa aivan jään alla.

Värillä on väliä

Mistä kokematon tietää, mikä on 
vieheen oikea väri. Kokeilemal-
la tietenkin, mutta eräitä vinkkejä 
värivalintoihin voidaan kyllä antaa, 
sillä muutamat perussävyt kelpaa-
vat homman aloittamiseen missä 
tahansa rautuvedessä.

Jos vain yksi väriyhdistelmä pi-
täisi nimetä, niin oma valintani 
kohdistuisi rautulätkään, jossa on 
vihreää, keltaista, punaista ja val-
koista. Toinen puoli voi olla kupa-
rinvärinen.

mustin raidoin ovat toimineet erin-
omaisesti.

Suomen puolella myös kupari-
pohjalla olevat Karjalan värit (pu-
na–valko–musta) pelittävät hou-
kuttelevasti. Tässä paino sanalla 
houkuttelevasti, sillä kun rautu on 
huonolla syönnillä, siis suurimman 
osan päivästä, ei hyvänkään väri-
nen lätkä aina aiheuta iskurefleksiä, 
jos tapsin päässä syöttinä ei ole ka-
lalle mieluista tavaraa.

Syötilläkin on väliä

Oikeaa syöttiä valitessa pitäisi tie-
tää suurin piirtein saaliskalojen 

rautujen repimistä ja elastisena so-
pivan morrin kanssa se on todella 
houkuttelevan näköinen vedessä.

On kuitenkin huomioitava, et-
tä Ylä-Lapin rautuvesillä on taval-
laan kiellettyä käyttää syöttikalaa. 
Eli suomennettuna, pilkkijä ei saa 
pistää koukkuun pikkurautua tai 
muualta tuotua syöttikalaa.

Perinteinen kaste- tai savima-
tosyötti toimii edelleenkin, mutta 
madon koukkuun laittaminen on 
tarkkaa puuhaa. Itse en koskaan 
laita koukun kärkeä piiloon, vaan 
teen madoista tai madonpaloista 
eloisan nipun koukun mutkaan. Sa-
malla tavalla voi kärpäsentoukkia 
niputtaa useita yhteen koukkuun. 
Kärpäsentoukista kaikki värimallit 
ovat tähän asti kelvanneet.

Mieleni on monesti tehnyt ko-
keilla myös lenkkimakkaran palal-
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Parhaimmat rautulätkävärini, jotka toimivat pilvisestä kelistä 
aina aurinkoiseen.

Kyseiset värit näkyvät kauas, mm. 
Toskaljärvellä yli kuuden metrin sy-
vyydestä näin pilkin vielä selvästi 
avantoon katsoessani. Ehkä juuri 
tuo näkyminen on tehnyt väriyh-
distelmästä suosikkini ja raudulle-
kin mieleisen. Ja sama lätkä on pe-
littänyt niin peruskoukulla, morrilla, 
perholla kuin katkakoukulla varus-
tettuna. Toki myös sen uintitaito on 
ollut kohdallaan.

Hienosäädön kannalta perus-
sääntönä on, että mitä kirkkaam-
pi vesi, sitä kirkkaampi lätkän väri. 
Pohjois-Norjan tunturivedet ovat 
astetta kirkkaampia kuin monet 
Suomen Lapin rautuvedet. Norjas-
sa hopean värinen lätkä, jossa on 
sininen tai punainen reunajuova, 
sekä grafiitinvärinen pohja puna-

koko. Isomusraudulle ei yksi kär-
päsentoukka vielä kesää tee ja sor-
menpaksuinen kastemato taas on 
liian vauras eväs vaaksanmittaiselle 
kääpiölle.

Yksihaarakoukkuun ripustetta-
via syöttivaihtoehtoja on jo kym-
menittäin. Somasjärven testireis-
sulla kokeilimme, mitä kaikkea 
rautu oikein suuhunsa ottaa, kun 
on kunnolla syönnillään. Tulokset 
hämmästyttivät.

Lusikkauistimeen ja rautulätkän 
peruskoukkuun laitettuna kelpasi-
vat raudun kidukset, mahanahka, 
sydän, mätinauha, silmä, valkoi-
nen suolenpätkä, pala maksaa sekä 
mahalaukun sisältä löytyneet sim-
pukat. Esimerkiksi mahanahkasta 
leikattu siivu kestää tuntikausia 

▲ Morrilaatikosta pitäisi löytää 
sopivat lääkkeet myös raudulle.  
Pilkkijän morrirasia voi olla  
melkoisen kookas ja värikkyys 
paistaa valikoimasta esille.
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la, mutta oma suu on sittenkin ollut 
aina lähempänä.

Kerran löysin vanhalta leiripai-
kalta norjalaisen kalastustarvike-
liikkeen hyllyltä hankitun pienen 
lasipurkin, jossa oli kalmarin pala-
sia keltaisessa liemessä. Leikkasin 
puukolla pienen siivun kalmaria 
rautulätkän koukkuun ja katso, ka-
laa alkoi tulla köytenään. Tiukkasyi-
nen syötti kesti kokonaisen päivän 
ja toimi erinomaisesti niin raudulle 
kuin meritaimenelle, jota järvessä 
oli myös runsaasti.

Uskon, että nimenomaan kalma-
risyötin haju oli mieluinen kaloille. 
Lapin miehet peräänkuuluttavat 
samalla ajatuksella porohirvaksen 
maksan nimeen.

Nykyaikaisten, erilaisia hajuja tar-
joavien jigien maailmasta löytyy sen 
tuhat erilaista versiota. Erään reissun 

suurin rautu tuli ruskealla matojigillä, 
jossa oli pyöreä lyijypää painona.

Normaalia kirjolohelle tarkoitet-
tua syöttitahnaa olen kokeillut vii-
meksi keväällä 2008 ja silläkin rau-
tuja tuli. Hankaluutena on tahnan 
pysyminen koukussa, sillä raudul-
la on tapana käydä imeskelemässä 
syöttiä. Mutta hyvällä syönnillä tu-
lee kunnon otti ja sitten pääseekin 
väsyttelemään kaloista kauneinta.

Lusikkauistimia ei missään ni-
messä kannata jättää rautureissus-
ta pois. Pienet Räsäset, Aave-pellit 
jne. toimivat erinomaisesti kook-
kaamman raudun kalastamisessa. 
Näissäkin lusikan väri on ratkaise-
va, mutta isku tapahtuu alapuolella 
killuvaan koukkuun.

Perinteinen kolmihaara kannat-
taa vaihtaa punaiseen, oranssiin, 
keltaiseen tai vihreään värikouk-
kuun. Värikoukkuja voi tehdä ko-
tona varastoon, epoksiiliimaa ja 
värijauhetta sotketaan yhteen ja 
muutama tippa ujutetaan kolmi-
haarakoukun tyvelle.

Kolmihaarakoukkua voi ryydit-
tää myös pujottamalla kärpäsen-
toukan jokaisen haaran mutkaan. 
Tärkeää on, että vieheessä on aina 
selkeä iskupiste.

Kenttäoloissa hyvän syötin saa 
sitomalla punaisesta villapaidas-

ta nypätyn langanpätkän koukun 
tyvelle.

Tavallisen koukun tilalle sopii tie-
tysti myös perho. Perhojen väristä 
voidaan olla monta mieltä ja kaik-
ki ovat oikeassa. Itselleni tulee en-
simmäisenä mieleen vihreä ja vas-
ta sitten musta. Oliivinvihreä perho 
pitkävartiseen koukkuun sidottu on 
antanut useita kauniita rautuja, kun 
ympärillä on hämmennetty tyhjää.

Vielä kun näköpilkintänä pääs-
tää perhon putoamaan pohjalle 
ja sieltä varovasti liikutellen nos-
taa ylöspäin, ei rautu voi kieltäytyä 
tarjouksesta. Usein on käynyt niin, 
että perho katoaa kalan suuhun, 
mutta vavassa ei tunnu vielä mi-
tään. Tähän perustuu näköongin-
nan tehokkuus ja saalisvarmuus.

Monilla viehenikkareilla on val-
mistuksessa satoja erilaisia väri-

▲ Rautulätkissä voidaan käyttää erittäin räikeitä  
värejä ja siimatapsissa joko morria tai tavallista 
koukkua.

F Mutu-Leech (4 kpl) ja katkanmallinen morri ovat 
toimivia lätkän alla tai ilman.

E Karviset ovat kestävään koukkuun tehtyjä morreja 
ja raudulle erittäin toimivia.

H Rautulätkän alle voi virittää myös perhon, joka  
toisinaan parantaa syöntiä.

koukkuja, joten tarjontaa on tun-
gokseen saakka. Kalaporukkamme 
on käyttänyt menestyksekkäästi 
yksihaarakoukkuun tehtyjä mä-
tikoukkuja (keltainen loistepallo 
mätijyvän sisässä), johon laitetaan 
lisähöysteeksi vaikkapa raudun 
mahanahkasta suikale.

Myös ns. katkakoukut ovat erin-
omaisia, syöhän rautu luonnonra-
vintona monenlaista katkaa. Niissä 
keltainen on yliveto väri.

Samaten simpukan malliset 
morrit kelpaavat rautulätkän alla. 
Pientä syöttiä vielä koukun mut-
kaan, niin perunat voi pistää val-
miiksi tulelle.

Kun paikka ja aika ovat oikeita, 
syötit kunnossa ja ensimmäinen 
rautu on saatu jäälle, ei kaatoryyp-
pyjä kannata jäädä maistelemaan, 
vaan houkutin solautetaan nope-
asti takaisin pyyntiin. Yleensä en-
simmäinen iskijä aktivoi parven ja 
toiset odottavat jo vuoroaan.

Muistetaan kuitenkin, että tässä-
kin kalastustavassa ongitaan vain 
ateriaan käytettävät kalat. Jos ko-
tiinlähtö alkaa lähestyä, niin tuli-
aiskalat pitää vielä ehtiä pakasta-
maan. Rautu on parasta tuoreena, 
joten suolaraudun kotiin kantami-
nen on aivan turhaa, eihän siinä 
maistu kuin suola.
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