
Rautupilkkijän aakkoset
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Nahkalohi, rautu eli nieriä (Salvelinus alpinus), 
kalojen kuningatar, on pilkkikalana vaikea 
vastustaja. Ei niinkään taistelijana, vaikka 
koukkuun tartuttuaan vänkää vastaan hurjasti, 
vaan oikullisen syöntihalukkuutensa johdosta. 
Se on lajina myös palkitseva, kun useat tunnit 
tyhjältä vaikuttanut avanto herää yllättäen 
henkiin ja rautuja nousee jäälle solkenaan. 
Kunnes taas hetkessä kaikki on ohi.

Eräällä reissulla Somasjärvellä 
Käsivarressa pidin kirjaa rautujen 
syöntiajoista. Teimme jäällä pitkää 
päivää koko viikon ajan ja sain jon-
kinlaista tuntumaa asiaan. Tukea 
havainnoille olen saanut sen jäl-
keen useilla eri puolille pohjoista 
kohdistuneilla rautureissuilla.

Parhaat syöntiajat ajoittuvat aa-
mutunneille, mutta syönti aaltoilee 
parin tunnin jaksoissa. Iltapäivää 
kohti syönti hiljenee ja hiipuu ilta-
kahdeksaan mentäessä kokonaan.

Uusimpia kokeiluja olemme 
tehneet aivan pimeässä illalla klo 
19.00 aikoihin. Tuolloinkin rautuja 
olemme saaneet, vaikka mitään 
huippusyöntiä ei ole ollut.

Varmimmin olen saanut mitta-
kalaa aamulla 9.00 ja 11.00 välillä, 

mutta pikkuraudut voivat hakata 
vieheitä väsymättä koko päivän. 
Toinen parempi syöntihetki sattuu 
syvältä ongittaessa puolenpäivän 
tienoille.

Isommat kalat ovat aktiivisia vain 
muutamia kymmeniä minuutteja 
kerrallaan, mutta muina aikoina ne 
uivat rauhallisesti avannolta toi-
selle. Saman kalan saattaa nähdä 
useampi onkija peräjälkeen käyvän 
tutkimassa pilkkiä avannossaan. 
Kun syöntihetki sitten tulee, iskee 
kulkija ensimmäiseen edessä keik-
kuvaan houkuttimeen.

Aamulla isommat kalat iskevät 
parhaiten matalassa, parin metrin 
syvyydessä. Päivän edetessä siir-
tyivät ottipaikat syvemmälle noin 
kuuteen metriin.

Sen huomion olen tehnyt, et-
tä mitä enemmän valoa jään alle 
pääsee, niin sitä aktiivisempia rau-
dut ovat. Uintilenkit ovat laajoja ja 
syöttejä tullaan tutkimaan nopeas-
ti reiän ilmestyttyä jäähän.

Valo vaikuttaa myös kalojen uin-
tisyvyyteen. Kirkkaalla ilmalla kalat 
ovat syvemmän veden päällä ja pil-
visellä ilmalla lähempänä rantaa.

Kun kevät on ehtinyt tarpeeksi 
pitkälle, voi auringonpaiste läm-
mittää jään alla olevaa vesikerros-

◼ Raudunpilkintä poikkeaa ta-
vallisesta ahvenen narraamises-
ta ennen kaikkea pilkin valinnan 
suhteen. En sano, etteikö hyvällä 
syönnillä rautuja saisi ahvenpilkil-
läkin kuten ahvenia saa rautulät-
källä, mutta tavallista tarkempi saa 
rautupilkkien valinnassa olla.

Toinen tärkeä seikka rautuaa-
pisessa on pilkkipaikan valinta. 
Vaikka Lapissa on tuhansia ja taas 
tuhansia järviä ja lampia, niin kai-
kissa ei ole rautuja.

Rautu vaatii toimeen tullakseen 
syviä, happipitoisia vesiä ja ravin-
toa riittämiin. Mikäli joku näistä 
ontuu, on kanta heikkovoimaista. 
Tällöin voi jossain lammessa näh-
dä kyllä rautuja, mutta niiden ra-
vintotottumus on muuttunut sel-
laiseen suuntaan, että on vaikea 
löytää sopivaa houkutinta.

Toisaalta vesissä, joissa ravintoa 
on runsaasti, hyväkuntoiset rau-
dut syövät halukkaasti monen-
laista syöttiä.

Kevätaamun kala

Syksyllä kudun jälkeen rautu jou-
tuu hankkimaan ravintoa pitkää 
talvea varten, mutta jo tuolloin 
päivän lyhyys heikentää tehokas-
ta kalastusta. Näin on hyvä, sillä 
ehkäpä nälkäiset raudut söisivät 
itsensä turhan hanakasti pilkki-
miesten ruokapöytiin. Eikä kutu-
kala anna muutenkaan kulinaari-
sia nautintoja.

Keskitalvella taas jäällä on pal-
jon lunta ja rautujen ruokailurytmi 
umpipimeässä hidasta.

Parasta raudunpilkintäaikaa on-
kin Lapin kevät, mutta silloinkin eri 
järvissä rauduilla on erilainen päi-
värytmi. Johtuuko syöntiaikojen 
vaihtelu järven koosta, syvyydes-
tä vai rautukannan kunnosta, on 
vaikea yhtälö ratkaistavaksi.

HARRI MATIKAINEN

mutta pikkuraudut voivat hakata 

Rautupilkkijän aakkoset ta ja sitä kautta pieneliöstö lisään-
tyy. Tuolloin raudut siirtyvät pintaa 
kohti ja syöntiajoissa tapahtuu 
muutoksia.

Pilkkipaikan valinnasta

Hyvän rautupaikan löytämiseksi tai 
itse asiassa sellaiselle pääsemisek-
si täytyy tehdä töitä. Kovin eteläs-
tä ei rautuvesiä löydy, etelärajana 
voidaan pitää Inarin korkeutta. To-
sin Käsivarsi on Inaria etelämpänä, 
mutta sielläkin rautuvedet ovat 
korkealla tunturissa.

Harvinaista on, jos autolla pää-
see johonkin hyvän rautujärven 
rannalle. Vielä jostain Pohjois-Nor-
jasta voi löytää kelvollisen rautujär-
ven lähes tienvarresta, mutta ylei-
semmin edessä on kilometrien, 
jopa muutaman kymmenen kilo-
metrin siirtymätaival tunturiin.

Moottorikelkalla ja mönkijällä 
pääsee nopeasti ja näppärästi niil-
le järville, jonne johtaa virallinen 
ura, paikallisen oppaan kanssa 
pääsee muuallekin ja äveriäimmät 
kalaporukat lähtevät liikkeelle len-
tämällä.

Mentiinpä sitten kauas tai lähel-
le, hiihtäen tai lentäen, on hyvä jo 
ennalta käsin varmistaa kohteen 
kalakanta. Mieleeni tuli lappalais-
vitsi: ”Jo vain oli ennen kallaa täs-
säkin järvessä. Saimma verkolla 
kolmekinsattaa rautua päivässä. Ei 
ole ennää rautua, turisti on kaiken 
pilkkinyt pois”.

Pilkkikeinoin ei tietääkseni ole 
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Joskus hyvän rautupaikan voi löytää aivan tien vierestä.
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yhtään järveä tai lampea tyhjen-
netty, mutta takavuosina paljastui 
kylläkin verkoilla ja jopa räjäyttä-
mällä tyhjennettyjä rautuvesiä.

Olen itsekin käynyt rautupilkillä 
sellaisella järvellä, josta edellisenä 
keväänä sai hyvästi rautuja ja seu-
raavana keväänä tuskin mitään. 
Rantapusikoista paistaneet verk-
konarut vain heiluivat tunturituu-
lessa.

Suomen puolella hyviä rautu-
vesiä löytyy Vätsärin, Kaldoaivin 
ja Paistunturin erämaista sekä Kä-
sivarren tunturialueelta. Rautujen 
kokoluokka pyörii aivan hännät-
tömistä parin kilon punamahaisiin 
kaunottariin.

Raudun (nieriän) alamitta on 
Vuoksen vesistössä ja Inarijärvessä 
40 cm ja muualla pohjoisen vesis-
sä raudulla ei alamittaa ole. Mikäli 
järvessä on pientä rautua paljon, 
on kalastuksenhoitoa onkia niitä 
vähemmäksi. Ja toisaalta, pienes-
tä raudusta tulee maukkaita voissa 
paistettuina.

Suuretkin järvet, kuten Kilpisjär-
vi, Sevettijärvi sekä Inarijärvi, ovat 
rautuvesiä, mutta sen verran väl-
jässä liemessä raudut niissä uivat, 
että pilkkikohteina ne eivät ole par-
haasta päästä. Toisaalta tilastojen 
mukaan noista suurista järvistä on 

saatu kookkaita rautuja, mm. Se-
vettijärvestä verkolla 9,3-kiloinen 
1990 ja Inarijärvestä vapavälinein 
8,6-kiloinen 1983.

Norjan puolella rautuvesiä on 
huomattavasti enemmän ja kalo-
jen koko on siellä selkeästi suurem-
paa. Norjassa on useat järvet koko-
naan rauhoitettu verkkopyynniltä, 
mutta monet tunturivedet ovat 
siellä tosi vaikeasti saavutettavis-
sa. Perusnorjalainen ei hevin läh-

de ajamaan kymmeniä kilometrejä 
kelkalla tai mönkijällä käydäkseen 
verkottamassa jotain rautujärveä, 
saati vahtimaan pilkkireikää. Lä-
hempääkin asutusta on hyviä ka-
lavesiä ja meressä riittää kalaa.

Turistikalastajalle vaikeuksia tuo 
Norjassa se, että parhaaseen rau-
tuaikaan keväällä (5.5. jälkeen) on 
moottorikelkalla ajaminen ulko-
maalaisilta kielletty ja monet maas-
tot ovat suksipelissä tuhansien hi-

kipisaroiden vesittämät.
Helpotusta puolestaan on tuo-

nut se, että nykyisin turisti saa 
pilkkiä yli viiden kilometrin pääs-
sä teistä sijaitsevilla vesistöillä, mi-
käli niissä muuten on luvallista ka-
lastaa. Kelkkailuun on myös saatu 
helpotuksia, sillä turisti saa ajaa 
merkityillä reiteillä, mutta ei saa 
poiketa reitiltä kolmeasataa met-
riä kauemmas.

Kohteena kookkaampi kala

Hyvissäkin rautujärvissä on omat 
paikkansa, mistä kaloja saa, kun sa-
maan aikaan muutamien kymme-
nien metrien päässä saattaa joutua 
istumaan lähes toimettomana.

Rautujen ravintoon ja samalla 
ottipaikkoihin vaikuttaa moni asia: 
pohjan muoto ja materiaali, veden 
virtaukset ja syvyys.

Rautu käyttää ensimmäisinä 

▲ Syvärantaisilla järvillä  
onginta kannattaa aloittaa aivan 
rantapenkasta ja siirtyä siitä  
asteittain syvemmälle.

F Rautupaikan tunnusmerkkinä 
voidaan pitää puurajaa. Lapissa 
rautuja voi löytää yleensä sen 
yläpuolelta, syvistä ja happi
pitoisista järvistä.
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elinvuosinaan ravinnoksi plank-
tonia, sitten hyönteisiä ja viimein 
kalaa. Siellä, missä on aivan pikku-
rautua, voi varautua isomuksenkin 
tärppiin, sillä petokalana kookkaat 
raudut napsivat mielellään pikku-
rautujakin nälkäänsä.

Silloin taitava pilkkijä tarjoaa 
pikkurautujen sekaan reilumman 
kokoista tasapainoa tai lusikkauis-
tinta. Näin toimien välttyy turhilta 
pikkukaloilta. Vaikka otit ovat har-
vemmassa, voi vavassa tärähtää 
kunnolla.

Tyypillinen rautujärvi on kahden 
joen välissä korkealla tunturissa. 
Järveen laskeva joki tuo mukanaan 
ravintoa ylemmistä vesistä sekä 
joessa eläviä hyönteisten toukkia. 
Nämä jokisuut ovat erinomaisia 
pilkkipaikkoja, kunhan löydetään 
sellainen syvyys, jossa isot raudut 
käyvät ruokailemassa.

Hyvä esimerkkinä on Pohjois-
Norjassa pitkä ja kapea Suolujär-
vi. Järveen laskevan joen suulla 
on erinomainen suurrautupaikka, 
mutta vasta siinä kohdassa, missä 
hiekkasärkkä alkaa tasaisesti sy-
vetä. 

Eräänä keväänä rautuparvi toi-
sensa jälkeen vieraili särkän reu-
namilla, mutta kalaa tuli vain pie-
neltä alueelta. Vettä paikassa oli 
pari metriä ja pohja varsin tasais-

saalistamassa. Niiden perässä tu-
levat paikalle myös kookkaat rau-
dut.

Muita hyviä paikkoja ovat sel-
laiset niemenkärjet, joissa syvyys 
vaihtuu nopeasti. Juuri rantapenk-
kojen reunoja raudut seurailevat ja 
nopea muutos pohjan muodossa 

luo erinomaisen ottipaikan.
Monissa kookkaissa tunturijär-

vissä on vuonomaisia lahdukoita, 
jotka ovat hyvinkin syviä. Lahdu-
koiden pohjukat sekä suualueet 
ovat rautujen suosiossa, koska 
pohjavirtaukset tuovat paikalle 
hapekasta vettä ja samalla sopi-

vaa syötävää.
Myös selkäkarikkojen rannat 

ovat hyviä pilkkipaikkoja, mutta 
oikea onkisyvyys on löydettävä 
kokeilemalla. Paras keino löytää 
raudut on ryhtyä poraamaan rei-
kiä rannasta selälle päin.

Homma onnistuu toki toisinpäin-
kin. Eräällä tunturijärvellä saimme 
rautuja erinomaisesti liki kahden-
kymmenen metrin syvänteestä 
seitsemän metrin syvyydestä. Sen 
syvempää ei tullut nykyäkään, ei-
kä parvi noussut kohti pintaakaan. 
Kun teimme lisäreikiä rantaa koh-
den, niin rautuja tuli pohjastakin, 
jossa vettä oli tuo sama seitsemän 
metriä.

Laskupurojen suualueet eivät ole 
jostain syystä rautujen suosiossa, 
mutta taimenet viihtyvät ruokaile-
massa juuri purojen niskoilla. Tai-
men on hyökkäävämpi ja ravinto-
kilpailussa rautua dominoivampi.

Säällä on oma merkityksensä 
pilkkipaikan valintaan. Pilvisellä 
ilmalla raudut löytyvät hyvinkin 
matalasta, kun taas kirkkaalla au-
ringonpaisteella on syytä mennä 
nykyttelemään syvemmälle. 

Lumituisku voi laukaista pit-
kän korkeapaineen jälkeen hurjan 
syöntivireen päälle ja toisaalta lu-
mituiskun jälkeinen aurinko räväh-
täminen näkyviin pistää kalat taas 
kiinnostumaan pilkeistä.

Kun jäätä on vähän ja kalat arko-
ja, niin reikien kairaaminen karkot-
taa varmasti parven. Aralla syönnil-
lä viisainta onkin kairata vaikkapa 
kymmenen reikää valmiiksi ja vas-
ta sitten ryhtyä pilkille. Kun par-
ven tavoittaa, niin aivan hyvin voi 
kairata ottireiän viereenkin. Kerran 
kasituumaisen moottorikairan rei-
kä antoi aktiivista kalaa heti, kun 
moottorin sammutti, ja vieläpä 
puolen metrin vedestä.

Kaiken kaikkiaan rautupilkkijän 
täytyy tutkailla, mistä alkaa pilkkiä 
ja laatia ennakkosuunnitelma kalo-
jen löytämiseksi. Reikien teon voi 
junailla niin, että pystyy haravoi-
maan kohteen tarkasti. Avantoon 
katsomalla selviää pohjan malli ja 
näkee kenties jopa kalojen uisken-
telut.

Ruotsin suurilla järvillä rautuja 
kalastavat tekevät muutaman met-
rin välein reikiä ja laittavat kaksi tai 
kolmekin viehettä pyyntiin. Sitten 
kävellään reikien väliä vapoja hei-
luttamassa. Näin etsitään sitä sy-
vyyttä, josta raudut iskevät.

Raudunpilkkijän pitää olla taval-
lista aktiivisempi, kun kalat ovat 
passiivisia. Hakemalla jatkuvasti 
oikeaa syöttiä, oikeaa syvyyttä ja 
oikeaa kohtaa järvessä oikea otti-
aikakin tulee kyllä vastaan jossain 
vaiheessa päivää. Tai kevättä.

ta hiekkaa. Jos meni matalampaan 
tai syvemmälle, isomukset loistivat 
poissaolollaan. Syvemmältä nousi 
kyllä alle puolen kilon kalaa vaik-
ka kuinka, mutta ei yhtään yli kilon 
jötikkää.

Vielä kesäreissuillakin samas-
ta kohdasta on iskenyt kookkaita 
rautuja. Ansionsa tässä on nimen-
omaan järveen laskevalla joella. 
Virran mukana tulee jatkuvasti 
hyönteisiä, joita pikkukalat ovat 

H Olemme kokeilleet rautu
pilkintää myös pimeässä,  
vaihtelevalla menestyksellä.

▲ Moottorikaira on joskus  
ehdoton, kun kairattavana on 
metrinen jää.

F Näköpilkintää rautujen pään 
menoksi. Avantoon katsomalla 
selviää pohjan malli ja siitä nä
kee kenties kalojen uiskentelut.
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