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L Onneksi joukostamme löytyy 
sellaisia henkilöitä, jotka kertovat 
kalapaikan sijainnin tarkalleen ja 
paljastavat jopa ottivieheetkin. 
Aikoinaan myös oma rautu-urani 
pääsi vauhtiin, kun sain kokeneel-
ta rautumieheltä Rauno Sanilalta 
ensimmäiset vinkit hyvistä paikois-
ta. Sitä kautta alkoi uusien, omien 
kohteiden etsiminen.

Nyt kokemusta on tullut sen ver-
ran, että haluan puolestani paljas-
taa Erän lukijoille muutamien rautu-

paikkojeni tiedot ottipilkkeineen.
Mitenkään paremmuusjärjes-

tykseen en kohteita ole laittanut, 
vaan aloitan Itä-Lapista, nousen 
sieltä Pohjois-Lappiin, koukkaan 
Käsivarteen ja lopuksi täräytän 
esiin muutaman kohteen Pohjois-
Norjasta.

Tiedän, että monella pohjoisen 

Hyvin moni kalastaja on löytänyt jossain  
vaiheessa oman paratiisipaikan, josta kalaa tulee 
sen minkä haluaa käyttää. Kysyttäessä paikan  
sijaintia, vastauksena voi olla epämääräistä  
mutinaa tai aivan eri paikka kuin mistä kalaa  
oli tullut.

HARRI MATIKAINEN

Parhaimmat  
rautupaikkani
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Parhaimmat  
rautupaikkani

kävijällä on tiedossaan vieläkin pa-
rempia paikkoja, mutta niin pitää-
kin. Pohjoisessa on tuhansia järviä 
ja lampia koluttavaksi, eikä yhden 
ihmisen ikä riitä kaikissa paikoissa 
kalastamiseen.

Vätsärin erämaassa

Luoja tietää kuinka monesti olen 
toitottanut Vätsärin erämaan 
upeudesta, sillä olen kerta kaikki-
aan ihastunut tuohon osittain tut-
kimattomaan maankolkkaan.

Monille Vätsäri on vaikeasti saa-
vutettavissa, sillä kulkuyhteydet 
talvella ovat lentokoneen, mootto-
rikelkan tai suksien varassa. Matkat 
tieltä ovat pitkiä, varsinkin jos tah-
too kopaista vähemmän kalastet-
tuja rautuvesiä.

Kaamanen–Näätämön tienvar-
ren vedet alkavat olla sen verran 
kalastettuja, että ehdotan etsiyty-
mistä kauemmaksi tiestä. Tosin siir-
toistutukset muutamiin lähivesiin 
ovat palauttaneet rautukantaa jo 

ongittaviin mittoihin.
Vätsäristä rautupaikkoja löytyy 

parhaiten läheltä itärajaa, jonka 
takana tässä tapauksessa sijaitsee 
Norja. Etenkin rajan pinnassa vir-
taavan Routasenkurun ylänköve-
det ovat erinomaisia kohteita.

Alueella on erittäin runsaasti ve-
sistöjä. Pienenä osviittana voi esit-
tää, että mikäli vesistö on reilusti 
sata metriä merenpinnan yläpuo-
lella ja riittävän syvä, niin siellä kan-
nattaa rautuvehkeet kaivaa esiin.

Suurimmat järvet kuten Surnu-
järvi, Äälisjärvi, Lujapuolijärvi ja Ro-
vijärvet ovat sen verran kookkaita, 
että niistä saa rautujen lisäksi muu-
takin kalaa.

Pikku Rovijärven eteläpuolella al-
kaa neljän nimettömän (paikalliset 
kutsuvat niitä Makkarajärviksi) ve-
sikaistaleen vyöhyke. Niissä on var-
muudella rautuja, vieläpä riittävän 
isoja kahden puolen paistettaviksi.

Routasenkurun alkulähteillä on 

kartassa miehen koukistetun käsi-
varren muotoinen lampi, josta saa 
rautua.

Mikäli rautuvesi on yhteydes-
sä johonkin viereiseen lamparee-
seen, niin hyvällä todennäköisyy-
dellä myös sieltä löytyy rautuja. 
Tosin kovin alamaissa sijaitsevissa 
vesissä elelee rautujen kilpailijoina 
taimenia, harjuksia ja siikoja sekä 
petoja eli haukia, jolloin rautu voi 
jäädä vähemmistöosakkaaksi.

Vätsärin rauduille lätkän väreinä 
toimivat niin kirkas vihreä, keltaval-
koinen kuin punavihreä. Myös kat-
kaa muistuttavat morrit ovat erin-
omaisia valintoja. Rautulätkän alla 
keikkuva keltainen tai vihreä perho 
saattaa saada raudun suun napsa-
maan kunnolla.

Pohjois-Lapin paikkoja

Aikoinaan Pohjois-Lapissa kulkies-
sani siirryin yleensä Norjan puolelle 
kalaan, mutta nyt Utsjoella asues-

G Kuoppilasjärvi on kivasti tuntureiden ympäröimä, syvä järvi, jossa 
naama saa aurinkoa kevätjäillä.

▼ Utsjoen lähistöllä Tenon varresta noustessa tulevat vastaan  
Gaissajärvet. Majoitteena käytimme kotaa, Lapin miehen laavua.
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sani olen löytänyt ainakin itselleni 
uusia rautuvesiä Tenojokilaaksosta 
Suomen puolen tuntureihin nous-
tessa.

Ensimmäisenä maininnan an-
saitsee Yläkönkään tasolla oleva 
Rohtojärvi. Samalla tunturialueella 
muita hyviä paikkoja ovat myös Bir-
kejärvi, Rohtolompolo, Loktajärvi, 
Vardojärvi sekä Kuoppilasjärvi.

Rohtojärvelle pääsee hiihtämäl-
lä tai moottorikelkalla, matkaa tiel-
tä kertyy kymmenisen kilometriä. 
Merkittyä kelkkauraa sinne ei ole, 
joten mukana täytyy olla paikka-
kunnalla asuva henkilö oppaana. 
Itsenäinen kelkkailu virallisten reit-
tien ulkopuolella on kiellettyä.

Raudun kalastus keskittyy Roh-
tojärven syvään päähän etelän 
puolella. Birkejärvellä puolestaan 
saaren reunamat eteläpuolella ovat 
kokeilemisen arvoisia. Rohtolom-
polo on pitkulainen, joten reikien-
teko kannattaa aloittaa keskeltä ja 
etsiä sopivia syvänteitä.

Kuoppilasjärvi on erittäin pitkä 
ja syvä järvi, jonka eteläpäässä on 

Villi Pohjolan kämppä retkeilijöi-
den käyttöön. Järvestä saa erittäin 
varmasti pientä rautua, mutta yli 
kolmekiloiset voivat myös räväyt-
tää pilkkijän tarjoukseen. Parhaat 
ottipaikat löytyvät aivan kämpän 
läheltä rantojen tuntumista sekä 
järven pohjoispäästä laskupuron 
suulta. Kokeilla kannattaa yleen-
säkin rantojen tuntumasta, niemi-
en kärjistä sekä muutamasta lah-
dukasta.

Kuoppilasjärven tavoittaa pai-
kallisten tarjoaman kelkkakyydin 
avulla tai n. 10 km hiihtomatkan 
myötä kelkkauraa myöten.

Internetsivustolta www.utsjoki.fi 
selviää tarkempia tietoja mm. ma-
joituksen ja opastuksen suhteen.

Käsivarren rautuvesillä

Käsivarren kalavesillä pysyy var-
masti kalan maussa, kun löytää 
oikean kohteen. Sen olen monilla 
reissuilla saanut kokea.

Rautuvesistä nimetyiksi tulkoot 
vaikkapa Somasjärvi ja -lompolo, 
Pitsusjärvi sekä Toskaljärvi. Samoil-
ta korkeuskäyriltä löytyvät myös 
mm. Tsuovgijärvi (siirtoistutuksia) 
ja läheltä itäistä Norjan rajaa Har-
rijärvi. Kaikki ovat kaukana tiestä, 

▲ Vätsärissä rautupilkkijä  
katselee akvaarioon näkyisikö 
kaloja.

▼ Ifjordin puolelta löytyy  
kymmeniä hyviä rautuvesiä ja 
sopivan paikan löytää seuraa-
malla paikallisia pilkkijöitä.

F Jiesjärvellä on avaruutta  
pilkkiä ja mahdollisuus nauttia 
rauhasta.
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Kalaluvista
L Ylä-Lapissa on kahdenlaisia rautuvesiä. On ns. Metsähallituksen hoitovesiä, 
joihin vaaditaan erillinen kalastuslupa, ja vapaita pilkkivesiä, joihin pääsee 
pilkille jokamiehen oikeudella ilman mitään maksuja.

Tiedon alueiden yleiskalastuskieltovesistä saa maa- ja metsätalousminis-
teriön karttapalvelun kalastuskieltoalueista map.genimap.com/MMM/Kalas-
tuskieltoalue/Kalastuskieltoalue.

Näissä vesissä ei jokamiehenoikeus pilkkimiseen, onkimiseen ja läänikoh-
taisella vieheluvalla kalastamiseen ole voimassa. Osassa on kuitenkin sallittua 
kalastaa Metsähallituksen virkistyskalastusluvalla, kuten esimerkiksi Utsjoella 
mm. Rohtolompolossa. Tarkempia tietoja voi katsella Metsähallituksen virkis-
tyskalastusaluekartoista.

Metsähallituksen kalastusaluekartat: Utsjoki; http://varaamo.villipoh-
jola.com/intresdocs/kuvat/virkalastuskartat/k1574.pdf, Enontekiö; http://va-
raamo.villipohjola.com/intresdocs/kuvat/virkalastuskartat/k1551.pdf, Inari; 
http://varaamo.villipohjola.com/intresdocs/kuvat/virkalastuskartat/k1564_
tuloste1.pdf sekä http://varaamo.villipohjola.com/intresdocs/kuvat/virka-
lastuskartat/k1564_tuloste2.pdf.

Metsähallituksen hoitovesille myydään kyllä kalastuslupia. Utsjoen ja Enon-
tekiön virkistyskalastusalueiden (nro.1574 Utsjoen kalastusalue, nro.1551 
Enontekiön kalastusalue sekä 1564 Inarin kalastusalue) lupahinnat ovat kau-
delle 2009 seuraavat: 6€/3h, 10€/vrk, 35€/vko ja 50€/kalenterivuosi.

Alle 18-vuotiaat saavat luvista 50% alennuksen, mutta alle 15-vuotiaat 
saavat kalastaa huoltajansa luvalla samaan saaliskiintiöön. Perheluvan hinta 
on kaksi kertaa henkilökohtaisen luvan hinta.

Moottorikelkkailuun vaaditaan myös lupa ulkopaikkakuntalaiselta ja kelk-
kailu muutenkin on viety vain merkityille reiteille. Jo pelkän turvallisuuden 
vuoksi ei tunturissa miten ja missä tahansa saa kelkalla pärryyttää.

Uraluvat (kelkkareitit) maksavat Metsähallituksella 2009 seuraavasti. 9€/
vrk, 20€/vko ja 34€/kausi.

Norjan luvat
Kalaluvan saa lunastettua kätevimmin netin kautta (Visa tai Master Card) 
osoitteesta www.inatur.no. Tämä lupa on lisäksi 50 kruunua halvempi kuin 
paikan päältä ostettaessa. Luvan tarvitsevat kaikki 16–67-vuotiaat. Hinta em. 
osoitteesta ostettaessa on 150 kr/3 vrk (n. 17 €), 350 kr/viikko (n. 40 €) ja 550 
kr/vuosi (n. 63 €) .

joten parhaita kulkuneuvoja ovat 
lentokone tai helikopteri. Mootto-
rikelkkauriakin kulkee monen rau-
tuveden lähettyviltä.

Isoa rautua jahtaamaan mieli-
vien on viisainta suunnitella pi-
tempää kalastusleiriä Pitsus-, So-
mas- tai Toskaljärvelle, jotka ovat 
suosituimpia kohteita Käsivarressa. 
Myös Metsähallituksen majoitteita 
on tarjolla noilla alueilla jonkin ver-
ran. Lisätietoja www.villipohjola.fi.

Somaksella kalaa tulee ainakin 
Somaslompolon etelä- ja itäranto-
jen tuntumasta samaten Valtijoen 
suualueelta. Toskaljärvellä länsi- ja 
pohjoisranta ovat syvälle laskeutu-
via ja rautujen suosimia. Pitsuksel-
la itäpuolen tuntumassa on mah-
dollista saada kunnon soppakalat, 
mutta koko järvi on kalastamisen 
arvoinen. Harrijärvellä länsirannan 
tuntumassa voi napata hyvinkin.

Käsivarren vedet ovat astetta 
kirkkaampia kuin Itä-Lapissa, jo-
ten suosin siellä itse kirkkaita vä-
rejä rautulätkissä. Kokeilemisen 
arvoisia ovat myös lusikkauistimet 
pilkkeinä, esimerkiksi Räsäsen Seis-
ka eri kokoisena ja räväköissä vä-
reissä.

Pohjois-Norjasta  
suuret kalat

Vuosikausien ajan olen kiertänyt 
Pohjois-Norjan rautuvesillä mo-
nilla pilkkireissuilla. Niinpä koke-
muksesta voin sanoa, että hyvien 
rautujärvien listaan on kirjatta-
va ainakin Suolujärvi Lakselvasta 
Ifjordiin päin. Järveä kalastetaan 
kovasti, joten kalakanta on kovilla. 
Paras paikka on järveen laskevan 
joen suualue, jossa pohja alkaa sy-
ventyä.

Muistiin merkittäviä ovat myös 
Finnmarkin suurimman järven, Ji-
esjärven ympäristön kymmenet 
vedet. Jiesjärvi sijoittuu kartalla 
Alta, Lakselv, Karasjoki kolmion si-
sälle, syvälle tuntureiden kätköihin. 
Sinne on matkaa lähimmältä tieltä 
jotakuinkin nelisenkymmentä ki-
lometriä. Moottorikelkka tai len-
tokone ovat silloin ainoita järkeviä 
ratkaisuja.

Jiesjärvi on sen verran kookas, 
että ottipaikkoja siellä on pilvin 
pimein. Karikoiden reunamat, nie-
mien kärjet ja vuonojen pohjukat 
kannattaa kalastaa tarkasti. Keskel-
lä selkää on järven pohjoisosassa 
pienehkö saari, jonka ympärillä liik-
kuu takuuvarmasti rautuja.

Järven ympäristössä on useita 
erinomaisia rautuvesiä, Leavnas-
järvi, Gasadatjärvi, Rcevvujärvet 
sekä sen kymmenet isommat tai 
pienemmät putrakot. Jiesjärvellä 
kalat voivat painaa useita kiloja, 
mutta tavallinen pilkkiraudun koko 

tuolla alueella on reilusti yli puolen 
kilon, tuommoista 800 gramman 
pötikkää.

Leavnasjärvi sijaitsee Skoganvar-
ren kohdilla ja on sitä kautta par-
haiten tavoitettavissa. Rautu siellä 
on kookasta, jopa useampikiloinen 
voi viedä siimaa kelalta. Parhaita 
paikkoja ovat järven keskikohta, 
itäpuolen syvänteiden reunamat 
sekä länsipuolella järveen laske-
van joen lähialue.

Lisäksi Utsjoen lähistöllä Tenon 
varresta noustessa Gaissajärvistä 
Geinojärvi on itäpäästään tavallis-
ta parempaa rautuvettä. Järvi on 
syvä ja laaja, joten kokeilla kannat-
taa rei’ittämättömistäkin kohdista, 
se voi yllättää mukavasti.

Lähistöllä hieman ylempänä tun-
turissa Tsarvatjärvessä on myös hy-
vänkokoista rautua. Järvi on vaikea 
löytää, mutta palkitsee etsijänsä.

Hieman erillään näistä keskisy-
vyydeltään matalampi Levajärvi on 
erittäin kalaisa ja voi antaa yllätyk-
senä talvikkolohen, joka kuitenkin 
on syytä laskea takaisin järveen. 
Myös taimeneen on suuret mah-
dollisuudet. Levajärvellä suunna-
taan ensin Tenoon laskevan Leva-
joen suualueelle sekä länsirannan 
niemenkärkeen.

Itä-Lapissa on Norjan puolella 
vähemmän tunnettuja rautuvesiä 
ja omalle saralle on kertynyt koke-
musta Gardajärvestä, joka sijaitsee 
Näätämön pohjoispuolella, hieman 
Varanginvuonon alapuolella. Kook-
kaista rauduista tunnettu järvi on 
lähimmästä tiestä yli kymmenen 
kilometrin päässä ja kalastettavis-
sa vain erikoisluvalla. Ainoa kul-
kuneuvo on moottorikelkka, jos ei 
tahdo hiihtää.

Norjan puolella kelkkailu on erit-
täin tiukkaa ulkomaalaisille ja kiel-
lettyä kokonaan toukokuun viiden-
nen päivän jälkeen. Kun Gardalla 
alkaa yleensä paras pilkkisesonki 
vasta toukokuun puolenvälin tie-
tämissä, niin yleensä turvaudutaan 
paikallisen kalastusoppaan palve-
luihin, joihin kuuluu lupien hankki-
minen, majoituksen järjestäminen 
ja kuljetukset.

Gardajärven kalojen koko vaih-
telee, mutta lihaviakin yksilöitä uis-
kentelee maistelemassa pilkkimie-
hen tarjouksia. Järvi on vielä varsin 
vähän kalastettu vaikean saavutet-
tavuuden vuoksi.

Uusimpia löytöjäni on Kongs-
fjordin alue, Tanasta kuutisen-
kymmentä kilometriä pohjoiseen 
aivan Jäämeren rannalla. Alueella 
on useita huippuvesiä, joiden paras 
sesonki on kesäkuun puolen välin 
paikkeilla.

Yhteisiä nimittäjiä näille kaikille 
Pohjois-Norjan rautuvesille on Suo-

men puolta kookkaammat raudut 
ja varsin suuri kalatiheys. Mutta jär-
vien tavoitettavuus Suolujärveä lu-
kuun ottamatta on hankalaa, sillä 
matka tieltä on pitkä ja yleensä jär-
vet sijaitsevat tuntureiden välissä.

Parhaiten Pohjois-Norjan rau-
tuvesille pääsee ottamalla yhteyt-
tä luotettavaan kalastusmatkai-
luyrittäjään ja ostamalla kuljetus, 
opastus ja kalastusluvat häneltä. 
Monelta turhalta vaivalta tuolloin 
säästyy ja aikaa itse kalastamiseen 
jää enemmän.

Norjan tunturivedet ovat kirk-
kaita, syviä ja oikukkaita. Parhaiten 
niillä toimivat erittäin kirkasväriset 

rautulätkät, joissa vain mielikuvitus 
on rajana. Myös lusikkauistimet toi-
mivat pilkkeinä syvissä vesissä hy-
vin, samaten morrit, liitsit ja perhot 
joko lätkän alla tai painotettuina it-
sekseen ovat kokeilemisen arvoi-
sia.

Syötteinä voi käyttää matoa tai 
toukkia. Kaupoista on ostettavissa 
myös purkitettuja syöttejä, tekoma-
toja, mustekalaa sekä syöttitahnaa. 
Normaalia kirjolohelle tarkoitettua 
syöttitahnaa olen itsekin kokeillut 
ja silläkin rautuja tuli. Hankaluute-
na on tahnan pysyminen koukus-
sa, sillä raudulla on tapana käydä 
imeskelemässä syöttiä.

Tyypillinen Jiesjärven rautu, reilut puolikiloa maistuvaa herkkua.
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