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myös kolistelun jälkeen nostaa lät-
kän reikään niin, että vain morri tai 
perho näkyy jään alle.

Kaiken kaikkiaan luulisi, että itse 
lätkää tarvitaan vain houkutteluun. 
Tältä pohjalta lähdin itsekin näitä 
kokeilutuotteita soveltamaan, mut-
ta silti kaikki eivät tuossa houkut-

L Kerran Somaslompololla Käsivar-
ressa kaverini uitteli ruskeaa mato-
jigiä ja tempaisi kiloisen punama-
han jään päälle. Vaikka uskoimme 
sen olleen enemmänkin tuuria, al-
koi pääkopassa muhia. Sittemmin 
olen rautuja onkinut myös jigeillä 
ja lusikkauistimilla. Mm. Ruotsa-
laisen Akin värikoukulla varustet-
tu Lätkä-pilkki on antanut nättejä 
rautuja Käsivarren vesistä.

On tullut myös kokeiltua lätkien 
alla kaikenlaista houkutinta. Vuosi-
kausia yhden rautulätkän alla pal-
veli erinomaisesti vihreärunkoinen, 
kuparikierteinen perho. Kalaa tu-
li hyvin, kun perhon antoi vajota 
pohjalle ja sitten sitä varovasti nos-
tatti ylöspäin. Tämä vaati kyllä vas-
taiskun tekemiseksi näköyhteyden, 
sillä raudut, isotkin, ottavat joskus 
erittäin varovasti perhon suuhun-
sa.

Joka talvi koetin etsiä parasta 
mahdollista houkutinta, mutta use-
at nollareissut jättivät arpia herk-
kään kalastajan mieleen. Olinko 
jo unohtanut aikaisemmat niksit, 
vai olivatko raudut oppineet uusia 
temppuja?

Utsjoelle muuton yhteydessä 
pääsin lopulta harrastamaan rau-
tupilkintää talvisin lähes päivittäin. 
Samalla heräsi ajatus kokeilla en-
nakkoluulottomasti mahdollisim-
man monenlaisia houkuttimia rau-
dun narraamiseksi.

Vaihtoehtoja riittää

Sain käyttööni Tiuran, Kuusamon 
Uistimen, Jurmun, Kalastuskol-
mion, MA-Leechin ja Normarkin 
valikoimista raudulle sopivia vie-
heitä. Näky oli vaikuttava kirjavuu-
dessaan ja monipuolisuudessaan. 
Morreja, lätkiä, jigejä, liitsejä, lusik-
kauistimia jne.

Merkille pantavaa oli, että suu-
rin osa rautupilkeistä varustetaan 
edelleen liian lyhyellä ja paksulla 
siimatapsilla. Kokemuksieni mu-
kaan rautu näkee siiman hyvin ja 
lätkä voi silloin huonolla otilla jopa 
pelottaa arkoja kaloja.

Monesti olen tehnyt houkutus-
vedot laajoina ja kolistellut lätkää 
pohjaan ja avannon alareunaan. 
Kalat tulevat vetojen aikana lähis-
tölle ja vasta sitten alkaa varsinai-
nen onginta. Pudotan lätkän alla 
olevan morrin tai perhon pohjaan 
ja nostan sitä varovasti värisyttäen 
hieman pohjan yläpuolelle. Näin-
hän rautujen pääravinto, järvikat-
ka, tekee pohjia pitkin mönkies-
sään. Matalassa onkiessani voin 

da kaikessa rauhassa. Tämän ym-
märtää kirkkaassa vedessä, jossa 
näkyvyyttä on metritolkulla, mut-
ta samat värit pelasivat myös tum-
memmissa vesissä.

Poimintoja

Tiura Uistin Oulusta on vuosia val-
mistanut Raututiuraa (11,90 €), 
jonka alkuperäinen mallinumero 
oli 45. Kokeiluun tuli kolmea väriä, 
nrot 17, 18 ja 70. Kyseessä on leijaa-
va 12 g lätkä, jossa on vakiona hie-
man lyhyt Stroft ABR 0,25 mm tapsi 
ja Kamasan B420 nro 8 koukku. Ko-
kemuksista viisastuneena vaihdoin 
siihen noin 15 sentin pituisen 0,18 

Moni urautunut raudunpilkkijä voisi naurahtaa 
kysymykselle, valitako lätkä vai liitsi rautupilkiksi.  
Onko edes olemassa muuta rautupilkkiä kuin  
perinteinen lätkä? Sellaisilla itsekin ensimmäiset  
rautuni vanhan vuosituhannen puolella sain. 
Muita viehemalleja ei edes tajunnut kokeilla.

HARRI MATIKAINEN Lätkällä vai liitsillä?

telussa onnistuneet. Jatkuvasti ot-
teja sattui vain muutamille lätkille, 
vaikka olin tapsit leikannut samalle 
pituudelle ja samanlaisia morreja 
keikkui jokaisen alla.

Samoin lätkissä toimivat vain 
tietyt värit kerta toisensa jälkeen 
ja toisaalta monet värit saivat ui-

Ku
va

: J
ar

i T
ui

sk
un

en



E R Ä  4 – 2 0 0 9  R A U T U P I L K K I J Ä N  O P A S 26 R A U T U P I L K K I J Ä N  O P A S  E R Ä  4 – 2 0 0 9

mm tapsin, jonka päähän sidoin 
Jurmun Karvinen-morrin. Ja johan 
rupesi rautua nousemaan. Kahdesti 
tosin ohut siimatapsi rävähti poikki 
ja painavalta tuntunut rautu häip-
päsi Karvinen suupielessään.

Tiuran Kirjotiura (9,90 €) on 
puolestaan niittänyt mainetta mm. 
kirjolohilammikoilla. Tämä leijaava 
pilkki painaa vain 9 g. Tapsi ja kouk-
ku ovat samat kuin Raututiurassa. 
Runsaasta värivalikoimasta kokei-
lussa olivat nrot 00, 62, 70 ja 64. 
Kirjotiuraa tuunasin samalla tavoin 
kuin Raututiuraa, mutta sen liike ei 
ole yhtä laajaa. Saaliiksi kertyi joku-
nen rautu.

Kalastuskolmion huomattavan 
laajasta valikoimista kokeiluun saa-
pui perinteisiä ruotsalaisia, ohueh-
kolla siimatapsilla varustettuja, 55–
70 mm pitkiä rautupilkkimalleja (n. 
6,70 €). Merkeistä mainittakoon 

Lys Draken, Bästis, Mavas, Same 
ja Viking. Ruotsalaiset luottavat 
turvalliseen messinkiin ja kupariin 
päävärinä, johon hehkuvan punai-
set ja hopeiset teippaukset antavat 
lisämaustetta. Näistä leijaavimpia 
ovat Mavas ja isompi Lys Draken. 
Muut sujahtavat hieman maltilli-
semmin alaspäin.

Pienikokoiset pilkit ovat par-
haimmillaan matalissa vesissä, 
mutta yli 10 m syvyyksissä ei pie-
nessä lätkässä ole tarpeeksi tuntoa 
ja hento tärppi voi jäädä kokonaan 
huomaamatta.

Normarkin Kalla (6 €) on 9 g pai-
nava, 60 mm pitkä, sukkulamainen 
lätkä, jossa on ohuehko, n. 10 cm 
pitkä tapsi ja malliltaan erikoinen 
yksihaarakoukku. Päävärityksenä 
tarjotaan kuparia, kultaa ja hopeaa, 
lusikkapuolella on hehkuvanpunai-
nen teippaus. Uinti on leijaavan ja 
sukeltavan välimailla. Akka (6 €) 
on puolestaan 11-grammainen, 
50-millinen, edellistä pyöreäm-

män muotoinen ja leijaavampi lät-
kä, mutta väritys on sama.

Kokeilin muutamia kertoja myös 
Normarkin maahantuomia Storm 
WE Jigging Soft Minnow 10 g/70 
mm kalajigejä (4,90 €/pkt), mutta 
ehkä käyttämissäni vesissä raudun 
koko on turhan pientä, kun eivät 
kelvanneet.

Normarkilta lähettivät rämiseviä 
lusikkauistimiakin mallia Blue Fox 
Rattle Flash Jigging 7 g/55 mm 
(5,50 €). Jokaisen paketissa on sekä 
yksi- että kolmihaarainen koukku. 
Rakensin muutamaan rämisijään 
kunnon siimatapsin ja pistin Karvi-
sen töihin. Pimeimpinä aikoina ko-
keilin sellaista versiota, jossa värinä 
on keltaista fosforia. Siis mukana 
oli sekä ääntä että väriä. Tuloksena 
vain satunnaisia onnistumisia.

Mutu-Leech (6,90 €) on kotoi-
sin Markku Aution pajalta Ylöjär-
veltä. Se painaa vain 2,5 grammaa 
ja pituutta on 30 mm. Tämä rautu-
vieheeksi outo morrin, perhon ja 

tasapainon sekoitus räjäytti jo en-
simmäisellä rautureissullaan sellai-
sen potin, mm. 1,360 kg valioyksi-
lön, että sen jälkeen liitsit pääsivät 
joka kerta töihin. Eikä menestys 
osunut yhteen kertaan, vaan jo-
kaisella reissulla nousi kaloja.

Taktinen käsikirjoitus oli yksin-
kertainen. Ensin hyvällä rautu-
lätkällä valtava ralli jään alla eri 
syvyyksissä. Mikäli tärppiä ei kuulu-
nut, punainen liitsi kehiin. Ja kum-
ma oli, jos ei vapa taipunut.

Monet muutkin rautupilkkijät 
saivat erinomaisia saaliita eritoten 
punaisella Mutu-Leechillä. Lisäksi 
liitsi kelpaa taimenelle ja harjuk-
selle erinomaisesti. Mutun laajas-
ta värikirjosta löytyy useita sopivia 
värejä, punaisen lisäksi mm. fosfo-
rivalkoinen sekä papukaija.

Markku Autio valmistaa uutuu-
tena pienempää Volframi-Leechiä 
(4,90 €), joka toimii myös tapsissa 
rautulätkän alla.

Kuusamon Uistimen Lappi-Lois-
te (10 €) on leijaava ja näkyvä lätkä, 
jonka on ollut tuotannossa vuosi-
kymmenet ja porskuttaa edelleen 
erinomaisesti. Hyvin uiva lätkä on 
kuitenkin tuunattava pitemmällä 

▲ Kuusamon Uistimen Lappi-
Loiste (vas.), Tiura 45 eli Rautu-
tiura ja Kirjotiura.

F Viking (vas.), Mavas, Same ja  
Lys Draken.

H Mitä köriläitä tuleekaan.
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Kysy lähintä myyjää
Jurmu Karvinen: Hannu  

Tuomela, 0400 125 258
Kalla: Normark Suomi Oy,  

(014) 820 711
Lappi-Loiste: Kuusamon Uistin 

Oy, (08) 860 3400
Lys Draken: Kalastuskolmio Oy, 

(03) 644 1220
Mutu-Leech: Markku Autio,  

050 569 2707
Tiura Rautulätkä: Ari  

Yliollitervo, (08) 311 0926

hyvin pyytävä yleisviehe tunturi-
vesissä. Mutua voi käyttää menes-
tyksellä myös rautulätkien alla.

Koko pitkän talven kokeilin Jur-
mu-vaappuja valmistavan Han-
nu Tuomelan tekemiä Karvinen-
morreja, joista mm. sinisellä ja 
pinkillä karvalla somistetut mallit 
pyytivät erinomaisesti. Huonolla 
syönnilläkin rautu käy napsaise-
massa suuhunsa pohjassa rymis-
televän morrin. Syöttinä olen käyt-
tänyt kärpäsentoukkaa tai pientä 
palasta raudun kiduskaarta.

Kalastuskolmion isommalla Lys 
Drakenilla tuli myös mukavasti ka-
loja. Kuparin värinen sopii Suomen 
tummempiin tunturivesiin parem-
min kuin kristallinkirkkaisiin Norjan 
vesiin. Kuparinen Normarkin Kalla 
on samoilla linjoilla. Hyvä hopea-
teippaus pistää sen välkehtimään 
houkuttelevasti.

Mutta olipa siiman päässä mi-
kä tahansa näistä tai kymmenistä 
muista rautupilkeistä, on uittotek-
niikka numero uno tässäkin tou-
hussa. Ja mikäli pohjaan näkee, 
ehdottomasti näköpilkintä lihottaa 
saalispussia varmimmin.

F Bästis 60 mm 
S (vas.) ja Bästis 
60 mm G.

G Kalla (vas.), Akka, Blue Fox Rattle Flash Jigging ja Storm WE Jigging 
Soft Minnow.

E Mutu-Leech ja 
kolme Jurmun 
Karvista.

tapsilla, jonka päähän sitaistaan 
pyytävä morri. Lappi Loisteen 
pääväreinä ovat kupari, hopea ja 
messinki, sahalaitoja sekä räisky-
viä teippauksia valiten malleista 
löytyvät tunturivesiin sopivat yh-
distelmät. Uitossa nosto pidetään 
rauhallisena ja sen jälkeisessä va-
paassa pudotuksessa pilkki lähtee 
upeasti leijaamaan.

Aloituskokoonpanoon

Kun näistä kokeiluvieheistä pitäisi 
valita kolmeen vapaan sopiva rau-
tuhoukutin, ei kovin pitkään tarvit-
se asiaa pohtia.

Raututiura 45 värissä 17 on ollut 
jo vuosikausia ykkösrautupilkkini. 
Sitä se tulee olemaan edelleenkin, 
vaikka rinnalle on kirinyt Kuusa-
mon Lappi Loiste värissä ruska/ku-
pari.

Kolmanneksi nousee nyt punai-
nen Mutu-Leech, joka on erittäin 

H Oma valinta. Oikealla Tiuran 45 väri 17. Sitten kaksi Kuusamon  
Lappi loistetta värissä ruska/kupari. Niiden päissä on Karvinen  
morreja sekä keskellä Mutu-Leach punaisena.

H Kuusamon 
Lappi-Loiste  
ja volframiliitsi 
petti tämän  
pienemmän 
kaunokaisen.
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