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L Kongsfjord on piskuinen, muu-
taman kymmenen asukkaan kalas-
tajakylä Jäämeren rannalla Varan-
ginniemen pohjoislaidalla, hyisten 
tuulten ja puuttomien tunturien 
kotimaassa.

Etelä-Suomen puhkeava kevät 
vaihtuu matkan varrella jo hyvissä 
ajoin ennen perille pääsyä häikäi-
sevän valkoiseksi, uhkeasti kum-
puilevaksi tunturipaljakaksi, jonka 

Lähes puolentoista tuhannen kilometrin  
istuminen autossa on rankka suoritus, mutta  
sen kyllä kärsii, kun määränpäässä odottavat  
ramakat rautuvedet.

JARI TUISKUNEN

Rautuvesiä  
maailman laidalla

Pilkkijöitä Oardujaurilla.  
Taustalla näkyvät mustat  
täplät ovat norjalaisten  
tunturimökkejä.
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Rautuvesiä  
maailman laidalla

karuudessa eivät edes koivut ole 
selviytyneet hengissä.

Syvänsininen Jäämeri, harmaana 
kiemurteleva asvalttitie ja jääpeit-
teestään eroon pyrkivä Kongsfjor-
delva antavat vähän väriä valkoisen 
keskelle. Ja ellei aurinkolaseja olisi 
keksitty, moni matkalainen joutuisi 
vaikeuksiin kivulloisen lumisokeu-
den yllättäessä.

 Helposti saavutettavia vesiä

Meidän matkamme inspiraattori-
na toimi pohjanmaalainen nimet-
tömänä pysyttelevä kaveri, jolle 
Kongsfjordin vesistä on muodos-
tunut vuosien saatossa eräänlainen 
pyhiinvaelluskohde.

Pilkkikokemustaan paikallisten 
rautujen narraamisessa mies on 
kartuttanut lähes 20 vuoden ajan. 
Hänen kokemuksensa mukaan ym-
päristön järvet ovat niin anteliaita, 
ettei parempia ole tarvinnut etsiä. 
Ei Norjasta eikä muualtakaan.

Tämä johtuu ainakin osaksi ka-
lastuspaineen vähäisyydestä. Pai-
kalliset nimittäin eivät raudun pilk-
kimisestä pahemmin välitä, kun iso 
vesi velloo avoimena vierellä, eivät-
kä turistitkaan ole alueelle vielä 
sankoin joukoin osanneet.

Lisäksi monet järvistä ovat hel-
posti saavutettavissa joko mootto-
rikelkalla tai hiihtäen. Osa sijaitsee 
aivan kiinni maantiessä, niin ettei 
hiihtoallergikkojenkaan tarvitse 
jäädä rannalle ruikuttamaan. Toki 
lunta voi olla anturan alla niin run-
saasti, että sukset puoltavat joka 
tapauksessa jalassa paikkansa.

Majoituspulmansa kaveri on rat-
kaissut hankkimalla oman talon 
Kongsfjordista. Kaikin mukavuuksin 
varustetussa lukaalissa hurahtaa lo-
koisasti pitempikin pilkkikeikka, vä-
hintään pari viikkoa kerrallaan. Siinä 
ajassa talon pakastimeen kertyy pi-

kemminkin neli- kuin kolmenume-
roinen luku rautuja.

Rautuja kuin särkiä

Tuhannen raudun saalis saattaa 
kuulostaa asiaa tuntemattomasta 
pahemmanlaatuiselta ryöstöka-
lastukselta, mutta se on tosiasiassa 
mitä parhainta kalavesien hoitoa. 
Norjalaiset itse harjoittavat rautu-
jen hoitonuottausta samaan tyyliin 
kuin meillä etelässä kiskotaan jär-
vistä särkikaloja. Sen ansiosta jäl-
jelle jäävien kalojen kasvu paranee 
huimasti, kun ravintovarat yksilöä 
kohden lisääntyvät.

Norjassa kukaan ei paheksu 
vaaksan mittaisen miniraudun ot-
tamista ruoaksi, päinvastoin sitä 
suositellaan siinä missä meillä kym-
mensenttisen kituahvenen poista-
mista metsälammesta.

Kooltaan Kongsfjordin järvistä 
nouseva rautu on pääosin pientä 
50–300 gramman tappia, mutta 
0,5–1 kilon painoisetkaan eivät ole 
harvinaisia muutamissa paikoissa. 
Lisäksi osassa järvistä tavataan tai-
menta, usein pulleaa ja kaunista 

0,3–1 kilon kalaa. Ravintopyrami-
din alemman tason muodostaa 
kolmipiikki.

Myös sikäläisille rauduille päte-
vin tarjous on rautupilkki. Tietoläh-
teeni siiman päässä heiluu tavalli-
simmin joko Tiuran tai Kuusamon 
lätkä, jonka vakiokoukun paikalle 
on tuunattu utsjokelaisen Rautu-
Paulin valmistama ”ötökkä”.

Näitä pieniä taideteoksia on ole-
massa monen mallisia ja värisiä. 
Alkukaudesta, kun jään päällä on 
vielä runsaasti lunta, musta ”ötök-
kä” toimii parhaiten. Kevään ete-
nemisen myötä väri muuttuu en-
sin vihreä–oranssiksi ja loppujäillä 
vihreä–siniseksi.

Koukkuun laitetaan kimppu kär-
pästoukkia, useimmiten punaisia. 
Niitä ei saisi päästää jäätymään 
avantoa vaihdettaessa, koska jäi-
seen klönttiin kalat jäävät kehnos-
ti kiinni.

Aurinkoa...

Meidän kolmepäiväinen turneem-
me tarjosi oivan näytteen keväisen 
tunturiluonnon kelien äärivaihto-

Rockan on tunnettu rautupilkki.

Akkuporakoneella toimiva jääkaira osoittautui oivaksi  
apulaitteeksi pahoissa jääoloissa.
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ehdoista. Kahtena ensimmäisenä 
päivänä aurinko korvensi pilvet-
tömältä taivaalta, eikä tuuli jaksa-
nut kuin hengettömästi huokailla. 
Naama olisi palanut varmasti, mi-
käli aurinkovoide olisi unohtunut 
matkasta.

Kolmantena päivänä lunta tup-
rutti ja tuuli ujelsi niin, ettei pilkki-
misestä tahtonut tulla mitään. Tuu-
len pyörittämä hieno puuterilumi 
täytti repun jokaisen taskun, tun-
keutui kaula-aukkoon, sieraimiin, 
kaikkialle. Hyvä, että löysi edes 
järvelle, vaikkei tieltä ollut matkaa 
kuin satakunta askelta.

Avauspäivän ongimme Oardu-
javrilla, joka sijaitsee muutaman 
kymmenen kilometrin päässä 
Kongsfjordista etelään. Jäällä oli 
paksusti lunta ja vettä puolen saap-
paallisen verran. Reiän poraaminen 
oli työlästä jopa moottorikairalla 
umpivetisen jään vuoksi. Upea sää 
kuitenkin hemmotteli koko rahal-
la, ja rautukin hamusi pilkkiä koh-
tuullisesti.

Viisihenkisen porukkamme hen-

kilökohtaiset saaliit vaihtelivat vä-
lillä 2–3,5 kiloa. Isoin kala oli 1,1 kg 
taimen, raudut jäivät kaikki reip-
paasti puolen kilon alapuolelle. 
Määrä kuitenkin korvasi laadun, 
ja maultaanhan punavatsat ovat 
äärimmäisen herkullisia annosko-
koisinakin.

Pienenä varoituksena kerrot-
takoon oma mulimistarinani. 
Kairaamisen vaivalta säästyäk-
seni menin avaamaan vanhaa 
avantoa, jonka päälle oli ehtinyt 

tuiskuta reilu kerros lunta. Reiän 
paikan kuitenkin erotti selvästi 
sohjokeon vierellä olevana pai-
naumana.

Astuin kuoppakohtaan potki-
akseni lumia syrjään, kun samas-
sa jalkani tippui tyhjyyteen. Paitsi 
että tyhjyys oli täynnä jääkylmää 
vettä.

Onneksi olimme olleet juuri nuo-
tiolla makkaranpaistossa, joten 
pääsin kuivattelemaan kastunut-
ta jalkaani hiipuvan tulen loistee-
seen. Palauduttuani jälleen toi-
mintakuntoon menin katsomaan 
mulimispaikkaani tarkemmin. Siitä 
paljastui tynnyrin kokoinen avan-

to, joka huonommalla tuurilla oli-
si mahtunut imaisemaan sisäänsä 
koko äijän.

Kuulimme, että norjalaiset har-
rastavat pikkurautujen rysäpyyn-
tiä tekemällä jäähän jonkinlaisella 
jättiporalla halkaisijaltaan peräti 
60-senttisiä reikiä. Sellainen oli tä-
mäkin, mutta pikkuisen huonosti 
merkitty!

Kuin hyvitykseksi reikä antoi 
minulle nopeaan tahtiin parikym-
mentä rautua.

... ja tuiskua

Toisena päivänä tuuli oli käänty-
nyt itään. Se on paikallisten tietä-
jien mukaan pahin mahdollinen 
vaihtoehto kaikista maailman il-
mansuunnista, mitä raudun syön-
tiin tulee.

Pilkittelimme vaihteeksi Herge-
vatnetia, mutta raudut olivat tosi-
aankin aivan tuppisuita. Mistä saat-
toivatkin aavistaa metrisen lumen 
ja jään alle, että tuuli oli kääntynyt 
itään? Saaliimme supistui yhteen 
0,5 kg taimeneen ja muutamaan 
pikku rautuun.

Kolmas pilkkipäivämme jäi kel-
vottoman kelin vuoksi torsoksi, 
vain parin tunnin räpellykseksi. 
Paikkana oli Magistervatnet ja tu-
loksena ehkä kilon verran pikku-
rautuja osaavimmalle onkimiehel-
le. Itse en siinä myräkässä pystynyt 
pilkkimiseen keskittymään.

Jälkikäteen jossitellen reissum-

▲ Hergevatnetin kuten monien muidenkin tunturijärvien ottipaikkoja 
ovat purojen suualueet.

▲ Taimenet ovat tavallisia  
muutamilla Kongsfjordin järvillä.

E Tämän kokoiseen rysäavantoon 
mahtuu putoamaan pulleampi-
kin mies.
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me osui selvästi liian varhaiseen 
ajankohtaan (huhtikuun toinen 
viikko), sillä lunta oli jäällä vielä 
aivan liikaa. Hyvää raudunsyöntiä 
ajatellen melko oleellista on, että 
lumivaippaan on ehtinyt syntyä ai-
nakin laikkuja.

Mutta mitenpä sitä osaisi ih-
mispolo tunturin kelejä kuukausia 
etukäteen ennustaa, jolloin reissu-
päivät pitää lyödä lukkoon. Edel-
lisenä talvena samainen viikko oli 
ollut vuoden paras ja kesä oli tullut 
todella aikaisin. Nyt pilkkikelit vet-
kuttelivat kuulemma juhannuksel-
le saakka.

Parhaat pilkkijärvet  
Kongsfjordin seudulla

Kongsfjordin ympäristössä on lu-
kuisia pieniä tai pienehköjä kirkas-
vetisiä järviä, joissa kalaa on käytän-
nössä kaikissa. Luettelemme tässä 
muutaman helposti saavutettavan 
ja muutenkin mukavan pilkkikoh-
teen alkaen Kongsfjordin lähistöltä 
ja edeten kohti etelää. Tiedot poh-
jautuvat oppaamme monivuoti-
seen pilkkikokemukseen.

Hergevatnet: Pitkulainen järvi 
sijaitsee parin kilometrin kelkka-
reitin päässä Kongsfjordin kylästä. 
Helppo saavuttaa myös hiihtämäl-
lä. Kalaston muodostavat rautu 
ja taimen jopa 3-kiloisiin saakka. 
Syvyyttä maksimissaan yli 40 m, 
mutta onkipaikoilla normaalisti 2–
5 metriä. Mm. järven eteläpäähän 

laskevan kahden puron suualueet 
ottipaikkoja.

Holmvatna: Reilun kilometrin 
pituinen, myös moottorikelkalla 
saavutettava järvi vajaa 2 km maa-
tiestä. Kesällä järvelle johtaa help-
po kävelyreitti. Kalastona tosi kau-
nis taimen, koko plusmiinus puoli 
kiloa, mutta 1–2 kilon kalatkin mel-

ko tavallisia. Parhaana ottipaikka-
na pidetään keskikohdalla olevan 
niemen ympäristöä. Järvi on ma-
talahko, keskisyvyydeltään kolmi-
sen metriä.

Kobbkrokvatnet: Läpimital-
taan 1 km järvi sijaitsee aivan tien 
varressa pari kilometriä Kongsfjor-
dista etelään, joten pilkille pääsee 

vaikka jalkaisin. Hyvän kokoista 
rautua, tosin pientäkin löytyy. Sy-
vyyttä parhaimmillaan n. 40 m. Jär-
ven itäpuolella on ketjussa kolme 
lyhyiden purojen yhdistämää pik-
kujärveä, jotka toimivat rautujen 
kutupaikkoina ja lastenkamareina. 
Ottipaikkoina laskevien ja lähtevi-
en purojen edustat.

Stuorra Loaomejauri: Reilun ki-
lometrin mittainen järvi, jossa rau-
dun koko kohtuullisen hyvä, jopa 
puolikiloiset tavallisia. Kelkkarei-
tin varrella muutaman kilometrin 
päässä tiestä. Keskisyvyys viiden 
metrin luokkaa. Ottipaikkoina las-
kevien purojen suualueet sekä kes-
kiharjanne.

Firkantvatnet: Pieni, pyöreäh-
kö järvi parin kilometrin päässä 
tien länsipuolella. Moottorikelkalla 
helposti saavutettavissa. Lajistona 
vain rautua. Tästä järvestä on saa-
tu parhaimmillaan jopa yli kahden 
kilon kaloja, mutta isot ovat harvi-
naisia.

Store Buevatnet: Nelikilomet-
rinen allas Berlevågin ja Båtsfjor-
din teiden risteyksen tuntumassa. 
Tässä  mainituista järvistä kenties 
antoisin, joskin raudun koko ei ole 
erityisen suuri, 200–300 g keski-
määrin. Järvelle ei ole kelkkareittiä, 
joten sukset jalkaan. Hiihtomatka 
n. 2 km helppoa tasamaata. Par-
haat ottipaikat kummassakin pääs-
sä purojen lähistöllä. Järvi on voi-
malaitoskäytössä (säännöstelyväli 
peräti 8 m), joten jää pitää tarkistaa 
tavallista huolellisemmin.

Geatnjajavri: Hiukan edellistä 
pienikokoisempi aivan em. riste-
yksen eteläpuolella. Järvessä ollut 
erittäin tiheä kääpiörautukanta, 
mutta nuottauksella kalojen koko 
saatu kasvamaan merkittävästi. Ka-
lastoon kuuluu lisäksi taimen. Suo-
situin pilkkipaikka tien ali kulkevan 
putken suun edustalla, mutta hyvä 
paikka myös pohjoispäässä. Tämä-
kin järvi kuuluu säännöstelyn pii-
riin.

Magistervatnet: Aivan tien pos-
kessa nelisen kilometriä em. riste-
yksestä Båstfjordiin päin. Paljon 
keskikooltaan 100–200 g rautua. 
Kalojen koko kohentunut hoitoka-
lastuksen ansiosta. Ottipaikkoja ta-
saisesti eri puolilla järveä.

Oardujauri: Isohko, keskisyvä 
järvi noin 7 km kelkkareitin pääs-
sä Båtsfjordin tien eteläpuolella. 
Tienpuolisessa päässä kymmeniä 
norjalaisten tunturimökkejä, joten 
myös kalastajia käy keskimääräistä 
enemmän. Rautua paljon ja keski-
koko kohtuullinen. Myös merirautu 
ja lohi nousevat. Raudun lisäksi tai-
menta, isojakin saatu. Ottipaikkoja 
järven joka puolella, tavallinen on-
kisyvyys 3–5 m.

▲ Kongsfjordin kylä säilyi 2. maailmansodassa saksalaisten polttamiselta.

Tällaista keliä ei hevin toivoisi pilkkipäivälle.
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