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Noin 25 vuotta sitten seisoskelin aikaisin keväällä 
rantamatalassa ja seurasin haukien kutupuuhia 
talven alla taipuneen kuolleen ruohikon seassa. 
Isojen haukimammojen ympärillä oli useita  
koiraita antamassa oman panoksensa suvun  
jatkamiseen. Mutta mihin nuo isot hauet vaelsivat 
kutualueilta? Siinäpä arvoitus, johon piti saada 
vastaus.

le merkintä- ja seurantalaitteiden 
kanssa, Viestintäviraston kanssa oli 
tarvittavat lupa-asiat järjestyksessä 
ja Eläinkoelautakunnalta oli saatu 
myönteinen päätös ”hauen ekolo-
gian ja saalistuskäyttäytymisen tut-
kimiseen telemetrian avulla”.

Kaksi isompaa rysää pyytivät hy-
vin ja jo kolmen päivän kuluttua oli 
kahdessa sumpussa tarpeeksi isoja 
haukia. Kolmas kerta todella toden 
sanoi!

Unilääkettä ja lisähappea

Merkintäpaikalle matalaan rantaan 
kannettiin vanha kylpyamme ja sii-
hen nostettiin 50 litraa vettä, johon 
sekoitettiin ruokasoodalla happo-
tasoitettua unilääkettä ja pohjalle 

L Ensimmäinen aiheen tiimoilta 
otettu kontakti Riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitoksen RKTL:n 
kanssa johti innostuneeseen 
vastaanottoon. Hanke kuitenkin 
hautautui kiireempien projektien 
jalkoihin ja muutamien kirjoitus-
pöydän laatikkoon laitettujen lä-
hettimien myötä unohduksiin.

Muutamia vuosia myöhemmin 
vanhojen lähetinkapseleiden nä-
keminen herätti ajatuksen pro-
jektista uudelleen henkiin. Olin 
muuttanut järven rantaan, joten 
kutulahti oli aivan ikkunan alla ja 
mahdollisuus merkittyjen kalojen 
seurantaan erinomainen.

Yhteys RKTL:ään sai jälleen 
kiinnostusta aikaan. Tosin kevääl-
lä 2008 hauen rysäpyynti ajoittui 
hieman liian myöhäiseksi, tulok-
sena oli vain yksi tavallista isompi 
hauki ja yli kolmen kilon painoi-
nen ankerias.

Keväällä 2009 laitettiin kaksi lah-
tirysää ja yksi rantarysä pyytämään 
koehaukia jo siinä vaiheessa, kun 
kutulahdessa vielä ajelehtivat suu-
ret jäähilelautat. Kalabiologi Petri 
Karppinen oli valmiina puhelin-
soiton päässä saapumaan paikal-

HAnnU RÄISÄnEn Hauen vuosi kudusta kudulle

sijoitettuun ilmakiveen johdettiin 
5 l kaasupullosta hieman happea.

Ammeen päälle sijoitettu kansi 
ja nukutusaine saivat hauet rau-
hoittumaan vajaassa kymmenessä 
minuutissa, jolloin ne voitiin nostaa 
pehmeään muovikaukaloon pun-
nitusta ja mittausta varten.

Pieni, joustavalla antennilla va-
rustettu radiolähetin kiinnitettiin 
hauen selkäevän etupuolelle ohu-
en muovipäällysteisen perukevai-
jerin avulla.

Vielä hieman pökerryksissä ole-
vat hauet laitettiin rannan suun-
taisesti lasketun aitaverkon muo-
dostamaan altaaseen, mutta sitä 
ennen ne nimettiin asianmukai-
sesti. Viidelle naarashauelle ja yh-
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delle koirashauelle annettiin nimet 
aakkosjärjestyksessä, ja pian Maa-
ningan Onkivedessä seilasivat Erä-
lehden nimikkohauet Aino, Bertta, 
Cecilia, Doris, Eevi sekä Frans.

Kalat olivat 2,2–7,2 kilon painoi-
sia ja 69–96 cm pituisia, joukon ai-
noa koiras luonnollisesti kaikkein 
pienin.

Alun perin toiveissa oli saada 
mukaan ainakin yksi vähintään 
kymppikiloinen, mutta aina ei voi 
voittaa.

Kaikkiaan alle kaksi tuntia kes-
tänyt merkintä onnistui nappiin 
ja seuraavana aamuna alkoi Petri 
Karppisen avustamana radiovas-
taanottimen virittäminen kuuden 
lähettimen taajuuksille sekä kalo-
jen sijainnin ensimmäinen määrit-
täminen.

Helpommin sanottu kuin tehty, 
selvisi pian.

Ongelmaksi muodostui anten-
nin huono suuntaherkkyys, joten 
lähettimen tarkkaa suuntaa oli 
vaikea arvioida yhdestä paikasta. 
Siihen tarvitaan kaksi tai mieluiten 
kolme toisistaan kohtuullisen kau-
kana olevaa pistettä, joiden anta-
mien suuntien leikkauspisteessä 

Hauen vuosi kudusta kudulle
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Bertan (vas.) ja Doriksen karttoihin on merkitty vuoden aikana  
tehtyjen paikkaluotausten tulokset aikajärjestyksessä. Hauet liikkuivat 
koko vuoden muutaman kilometrin säteellä niiden merkintäpaikasta, 
jonne ne palasivat vuoden kuluttua merkinnästä. Numero 13 kuvaa 
viimeisintä, kevään 2010 kutua.

 

L Vuoden verran kestäneen hau-
kiseurannan aikana saatuja tietoja 
tarkastelemalla voi varmistaa ai-
empia väitteitä hauen käyttäyty-
misestä. Hauet viihtyvät ilmeisesti 
hyväksi havaitsemillaan elinalueil-
la, mutta toisinaan ne myös vaelta-
vat yllättävän pitkälle.

Syytä, miksi kalat uivat sinne 
minne ne uivat, voi vain arvailla.

Olen tarkkaillut haukien seu-
ranta-alueen yleistä sääkehitystä 
ja verrannut sitä haukien sijainnin 
muuttumiseen. Apuna tässä ovat 
olleet sekä omat havainnot että Sa-
vonia Ammattikorkeakoulun erin-
omainen säätutkapalvelu (weather.
savonia-amk.fi), jonka ”sääkäyrät” ja 
tilastot kertovat tarkasti nykyhet-
kestä ja menneestä.

Hyödyllisiä ovat olleet myös 
Valtion ympäristöhallinnon ylläpi-
tämät nettisivut, joiden avulla olen 
voinut seurata päivittäin Vuoksen 
vesistöalueen virtaaman- ja ve-
denkorkeuden vaihteluita hauki-
en seuranta-alueella, Onkivedellä. 
Näiden tietojen kerääminen osoit-
tautui erinomaisen tärkeäksi.

 Piirtämällä Erä-haukien liikkeet 

karttapohjalle, niiden vuoden mittaan 
tapahtuneista siirtymistä saa melko sel-
keän käsityksen. Luotausten välillä saat-
toi olla pitkiäkin väliaikoja, eikä aivan 
kaikkia kalojen tekemiä mutkia ole sik-
si taltioitu, mutta kokonaiskuva siirty-
mistä karttoja katselemalla hahmottuu.

Syistä ja seurauksista kehittyy kui-
tenkin aikamoinen soppa, jossa on 
enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Bertan retket
Mikä sai Bertan ryntäämään heti ku-
dun jälkeen juuri etelään? Selittääkö 
sen veden lämpeneminen kahdeksas-
ta asteesta 14 asteeseen vai ilmanpai-
neen laskeminen yli 20 hPa merkintä- ja 
luotaushetkien välillä?

Uiko se kesäkuun alkupäiviksi kape-
an lahden suulle saalistamaan samalla, 
kun tulvavesi oli laskenut ja tuonut mu-
kanaan kenties lahdesta ulapalle pyr-
kiviä kaloja tarjolle? Vai johtuiko sen 
siirtyminen ennätyksellisestä ilman-
paineen nopeasta putoamisesta 37 
hPa, kun ilman lämpötila samalla laski 
24,5 asteesta 3,5 asteeseen?

Saiko alueella riehunut trombi Ber-
tan liikkeelle kohti pohjoista, selkävesi-

en ja syvänteiden tuolle puolen, missä 
Doriskin viihtyi samaan aikaan?

Elokuun alussa, kun vesi oli läm-
mennyt ja pintavesi oli jo 23-asteista, 
Bertta viihtyi matalassa aivan luodon 
kupeessa. Matalassa se oleskeli myös 
lokakuun alussa, kun vesi oli enää 
10-asteista, ja palasi sitten viikon ku-
luttua em. luodon lähelle. Liikkuivat-
ko kuoreparvet silloin syvässä vedessä 
pitkin järvenselkää?

Voiko kalojen liikkumiselle löytää 
selityksiä edes jälkikäteen? Vai ovat-
ko nämä arviot vain meidän ihmisten 
keksimiä, omiin havaintoihin perustu-
via epätoivoisia selityksiä, säännönmu-
kaisuuksien etsimistä?

Ehkäpä hauet vain liikkuvat päähän-
pistosta johonkin suuntaan samalla ta-
valla kuin orava näyttää etsivän ravin-
toa säntäillen sinne tänne ilman selvää 
suunnitelmaa.

Selkävedet kutsuivat
Viisikiloinen Doris viihtyi poiketen ku-
tulahdella vielä reilun viikon verran 
merkinnän jälkeen. Silläkin oli jokin 
syy siirtyä kesäkuussa yhä pohjoisem-
maksi syvempiin vesiin. Järven pinta 

oli jo tuolloin laskeutunut kesä-
korkeuteen.

Samalle seudulle oli uinut jo 
kuukautta ennen myös Aino, arvi-
olta 9-vuotias joukon matriarkka, 
joka pian tämän jälkeen tuli pyy-
detyksi jyrkän syvänteen kupeelta.

Olivatko nämä selkävedet vain 
näiden kolmen hauen kotireviiriä, 
vai olisiko Ceciliakin uinut samoille 
alueille, jos ei olisi tarttunut verk-
koon?

Eevi ainakin otti kunnolla hatkat 
ja ryntäsi syksyn mittaan yli 10 km 
päähän kutualueelta. Mutta johtui-
ko se siitä, että se oli joukon nuorin 
ja kokemattomin?

Haukien paikkauskollisuuden 
saisi selville seuraamalla kaloja use-
amman vuoden ajan. Sään vaiku-
tus voitaisiin todentaa reaaliajassa 
kalan sijaintia, veden lämpötilaa ja 
uintisyvyyttä mittaavilla antureilla. 
Se olisi kallista, mutta niiden avulla 
selviäisi vastaus moneen edellä esi-
tettyyn kysymykseen.

Yllättävintä tämän seurantatut-
kimuksen kohdalla oli kuitenkin ih-
misen osa, kuudesta hauesta puo-
let jäi pyydykseen. Verkkopyynti ei 
ollut alueella vuoden aikana kovin 
aktiivista ja laajaa, siitä huolimatta 
koehauet osasivat niihin uida. Sat-
tumaa vai ei, kuka senkin tietäisi.

Hauki vaeltaa ja viihtyy 
eri paikoissa

1 km 1 km

”Kutulahti” ”Kutulahti”

Nuutilan- 
saari

Nuutilan- 
saari

Iso-Aarikka Iso-Aarikka

Mustasaari Mustasaari

Sippolanselkä Sippolanselkä

Murtosaari Murtosaari

Kuivaniemi Kuivaniemi

Jynkänniemi Jynkänniemi

Merkintäpaikka Merkintäpaikka
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lähetin todennäköisesti sijaitsee.
Ensimmäinen etsintä tuotti tu-

losta vain neljän hauen kohdalla. 
Aino, Cecilia, Doris ja Frans olivat 
jääneet läheisen kutulahden tun-
tumaan. Kutu lienee ollut niiden 
osalta vielä kesken.

Bertta ja Eevi olivat ottaneet 
hatkat, eikä herkkä vastaanotin 
merkinnän jälkeisenä päivänä ta-
voittanut niiden signaalia rannalta 
suuntimalla ja kova tuuli teki ve-
neellä tehtävän seurannan mah-
dottomaksi.

Vaellus alkoi, Aino hävisi

Seuraavana päivänä sain Eevin sig-
naalista merkkejä kutulahdesta ete-
lään, muut signaalit tulivat kutulah-
delta. Alle kymmenasteinen vesi oli 
juuri keväisen tulvahuipun kohdalla 
ja rannoilla kuului iloinen polskinta.

Bertasta ei sen sijaan kuulunut 
pihaustakaan ja kolme päivää myö-
hemmin sen signaali oli edelleen 
kadoksissa.

Viikon kuluttua soutelin parin ki-
lometrin pituisen lenkin pysähdel-
len aika ajoin luotaamaan ja piir-
telin karttoihin suuntimakaavioita. 
Eevi oli siirtynyt merkintäpaikasta 
noin kolmen kilometrin päähän 

kymmenen hehtaarin suuruisen 
saaren taakse reilun neljän metrin 
syvyiseen veteen.

Myös Frans oli jättänyt kutupuu-
hat ja suunnannut puolestaan poh-
joiseen.

Vajaan viikon kuluttua edellises-
tä luotauskerrasta olin liikkeellä 

moottoriveneellä. Moottori aihe-
utti vastaanottimeen pahat häiri-
öt, joten pysähtelin noin puolen 
kilometrin välein suuntimaan.

Signaalinapsahdukset kuuluivat 
40 kertaa minuutissa ja jokaisella 
kalalla oli oma kantotaajuus. Myös 
napsahdusäänen korkeuksissa oli 
eroja, matalin oli Fransilla.

pohjukasta, n. 2,5 km päässä mer-
kintäpaikasta. Ja sieltä saaren takaa 
sain myös selvän suuntiman Bertan 
signaaliin. Cecilia ja Frans olivat 8 
m syvän väylän varressa puoli kilo-
metriä kutulahdesta etelään.

Doris majaili lahden suulla noin 
9 m vedessä juuri ja juuri pintaan 
törröttävän Pentinluodon tuntu-
massa. Vesi oli laskenut huippulu-
kemista jo 30 cm.

Vaan yksi oli vielä joukosta pois-
sa. Ainon signaalia en tavoittanut, 
vaikka kuinka korvia höristin. Sen 
oli täytynyt lähteä kauemmaksi 
kuin muut, mutta mihin suuntaan?

Ajelu keskellä Onkiveden Sippo-
lanselkää ei tuottanut tulosta. Niin-

Kiertelin parin neliökilometrin 
suuruista lahtea ja pystyin paikal-
listamaan viisi haukea kohtalaisen 
hyvällä tarkkuudella. Ne olivat sel-
västi erkaantuneet kutulahdesta.

Eevi löytyy juuri sieltä, mihin 
olin aiemmissa mittauksissa sen 
olettanutkin menneen eli lahden 

pä käänsin kokan kohti pohjoista, 
jostainhan se etsintä oli aloitettava. 
Reilun kilometrin ja parin turhan 
suuntimisen jälkeen Ainon lähet-
timen napsahdus kuului heikosti. 
Puoli kilometriä matkaa lisää ja sig-
naali voimistui.

Pari suuntimapistettä lisää var-
misti Ainon uineen ainakin kuusi ki-
lometriä ison saaren länsipuolelle, 
jossa veden syvyys vaihtelee nope-
asti tasaisesta kolmesta metristä yli 
13 metrin puturoihin ja juonteisiin. 
Aino oli tehnyt toistaiseksi pisimmän 
vaelluksen kuuden päivän aikana.

Oliko alue Ainon kotireviiriä, se 
selviäisi ehkä myöhemmin.

Korttitalo alkaa kaatua

Kesäkuun alkupäivinä kiertelin jäl-
leen veneellä ympäri lahtia, merkit-
sin havaitut piippaukset ja niiden 
suunnat karttoihin. Kalat olivat ha-
jaantuneet yhä laajemmalle alueel-
le, mutta nyt Ainoa ja Eeviä ei löy-
tynyt mistään. Vastaanotin kuulutti 
vain kohinaa.

Kiersin autolla yli 90 km ympäri 
koko järven, pysähdyin kymmenil-
lä mökkirannoilla tutkailemassa, 
mutta kadonneista ei kuulunut pi-
haustakaan.

◀ Merkintää varten kalat pyy-
dettiin kolmella rysällä matalan 
kutulahden tuntumasta.

H Kylpyammeeseen annosteltu 
nukutusaine vaikutti haukiin eri 
tavoin. Sitkeimmät rauhoittuivat  
vasta reilusti yli 10 minuutin  
jälkeen.

Merkityt hauet laskettiin toipumaan verkolla aidattuun ranta-altaaseen 
kalabiologi Petri Karppisen osaavista käsistä.
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Otin yhteyttä lähettimien val-
mistajaan ja tiedustelin lähettimien 
käyttäytymisestä syvässä vedessä. 
Sain vastaukseksi pari käyrästöä ja 
pyynnön pitää yhteyttä, sekä saa-
pua syyskuussa radiolähetinusko-
vaisten kokoukseen Ruotsiin. Niin-
pä niin, tietäisivätköhän ne siellä, 
missä haukeni luuraavat?

Kesä eteni nopeasti. Pihalla te-
pastelevien kuovinpoikasten 
määrä väheni neljästä kolmeen 
ja samalla kasvoi huoleni haukien 
menehtymisestä. Pian selvisi, ettei 
huoli ollut aiheeton.

Naapuri kiikutti käteeni tutun 
esineen, yhden lähettimistä, jonka 
numero viittasi isoimpaan merk-
kihaukeemme, yli 7-kiloiseen Ai-
noon. Se oli tarttunut verkkoon 
tavoitellessaan saalista, verkkoon 
kiinni jäänyttä kuhaa, vain päivää 
ennen kuin olin sitä viimeksi käy-
nyt etsimässä. Olin järveä kiertäes-
säni ajanut 10 metrin päästä siitä 
talosta, jossa Ainon lähetin oli.

Yksi oli nyt varmasti joukosta 
poissa.

Kesäkuun lopussa trombin seu-
rauksena tienoo oli kuin ydinpom-
min jäljiltä. Näin kuinka raekuurot 
piiskasivat Sippolanselkää peittä-
en sen parin metrin vaahtomatol-

la. Omassa rannassa havunneula-
set lensivät silmiin.

Ajattelin heti haukia. Miltä niistä 
tuntui, kun pinta kuohuu ja sälää 
lentää? Toivottavasti olivat turvas-
sa. En osannut edes aavistaa, mitä 
oli tulossa.

Lisää surusanomia

Koehaukien ainoan uroksen, Fran-
sin, lähettimen piippaukset olivat 
kiihtyneet, niiden taajuus oli kas-

vanut. Se merkitsi sitä, että lähetin 
ei liiku ja oli ehkä pudonnut. Mutta 
minne?

Fransin lähetin paikallistui lopul-
ta aivan kotirannan tuntumaan, li-
ki puolen metrin syvyiseen veteen. 
Ajattelin poimia sen myöhemmin, 
kun vesi kirkastuu.

Heinäkuun lopussa soitti mök-
kinaapuri. Aavistin pahaa heti kes-
kustelun alussa ja kohta tiesin, että 
Cecilian lähetin oli kuivilla. Cecilian 

strategiset mitat merkintähetkellä 
olivat 3,8 kg ja 85 cm, nyt verkotet-
tuna paino oli pudonnut 3,4 kiloon.

Naapuri oli kovin pahoillaan ai-
heuttamastaan menetyksestä, 
mutta lohdutin häntä kertomalla, 
että jäihän järveen vielä kolme ra-
diohaukea.

Elokuun alussa liki viisikiloinen 
Doris näytti viihtyvän aivan koti-
rannassani ja Eevi oli pinkaissut 
Sippolanselän yli Murtosaaren 
taakse, runsaan kolmen kilomet-
rin päähän siitä paikasta, jossa sen 
viimeksi luotasin.

Naapuri oli kohteliaana miehe-
nä siirtänyt pyytönsä pois ”paha-

▲ Haukien seuraaminen heikosti 
suuntaherkällä antennilla on 
taitolaji. Kalojen tarkan sijainnin 
selvittäminen vaatii ainakin kol-
mesta pisteestä tehdyt mittauk-
set. Signaalin voimakkuutta voi 
tarkkailla mittarista katsomalla 
tai kuuntelemalla.

F Muovitettuihin matkakarttoihin 
tehtyjen merkintöjen perusteella 
voidaan isompaan karttaan  
merkitä jokaiselle kalalle alue, 
jossa se majailee. RKTL:n vuok-
raama vastaanotin etsii vuoro-
tellen jokaisen tiedossa olevan 
merkintätaajuuden.
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Hauki on yksinäinen paikkakala
L Tämä on ”virallinen totuus”, kirjallisuudesta ja muista lähteistä kerätty tie-
topaketti hauen elämästä.

Hauki ei elä parvissa, joten pienellä alueella niitä näkee yhdessä vain ku-
dun aikaan. Niiden on todettu pysyttelevän kutakuinkin samalla alueella koko 
elämänsä, kun vain syötävää riittää. Jos ruoka loppuu, voi hauki vaeltaa jopa 
yli 20 kilometrin taipaleita.

Se on myös kutupaikalleen uskollinen. Tehtyjen kokeiden mukaan hauki 
palaa aina omaan kutulahteensa, vaikka se olisi siirretty kokonaan järven 
toiselle puolelle.

Keväällä alkava kutuvaellus voi ulottua jopa useiden kymmenien kilometri-
en päähän. Kudun jälkeen sen uskotaan palaavan tutulle saalistusalueelleen, 
jossa se liikkuu 0,5–1 kilometrin läpimittaisella alueella.

Hauki viihtyy alueella, jossa on pohjakasvillisuutta, karut kivikkorannat 
eivät ole sen mielireviiriä.

Ruuaksi hauelle kelpaa suurin piirtein kaikki, mikä liikkuu: kalat, sorsan-
pojat, sammakot sekä vaaput, pilkit ja isot perhot. Kannibaaliksikin kutsuttu 
petokala syö oman sukunsa edustajia, joskus jopa itsensä kokoisia haukia.

Saalis pysyy hauen suussa yli 700:n hieman takaviistoon kääntyneen ham-
paan avulla. Hauella ei ole mitään erikoisia ruoka-aikoja, vaan se tarttuu saa-
liiseensa milloin vain, kunhan se tulee riittävän lähelle.

Hauki kasvaa nopeasti etenkin silloin, kun vesi on lämmintä, liki 20-asteista. 
Naaraat kasvavat kahden ensimmäisen vuoden jälkeen koiraita nopeammin.

Hauki elää ainakin 15-vuotiaaksi ja joskus jopa 30-vuotiaaksi.

Hauet tulevat kutualueille heti, kun rannat alkavat olla vähänkin 
sulat. Isot hauet tulevat kudulle muita myöhemmin ja ne viihtyvät 
runsaskasvustoisilla tulvarannoilla jopa parin viikon ajan,  
koiraat hieman naaraita kauemmin.

maineisen” Pentinluodon luota. 
Nostin hänelle mielessäni kalahat-
tua, kun tavoitin reilut kuusi kiloa 
painavan Bertan lekottelemassa 
luodon kupeella.

Vesi oli elokuussa lämmintä, 
mittari näytti 23 astetta ja sinisen-
vihreä levämatto lillui paikka pai-
koin laajalti Onkiveden pinnalla. 
Levää oli vielä syyskuun lopussa, 
kun Doris ja Bertta piipittivät parin 
kilometrin päässä noin yhdeksän 
metrin vedestä.

Lokakuun kolmantena päivänä 
veden lämpötila oli enää 10 astet-
ta, Bertta oli muuttanut majansa 
hieman itään matalikolle. Eeviin 
en saanut kontaktia.

Kaikuluotain näytti runsaasti ka-
loja 5–6 metrin syvyydessä, näläs-
sä ei Onkiveden haukien ainakaan 
tarvitse olla, joten päätin lähteä 
Eevin etsintään. Mutta moottori ei 
käynnistynyt, vaikka kuinka revin 
ja noiduin. Katse kääntyi kuitenkin 
kauas laajaa Karvaselkää kohti, oli-
siko Eevi uinut suurelle selälle?

Luonto kasvattaa luonnetta

Kun seuraavan kerran starttasin 
matkaan, kelluva lämpömittari 
osoitti kuutta astetta. Perämoottori 
pätki edelleen epäilyttävästi ja Ber-
tan sekä Doriksen löydettyäni jou-
duin taas palaamaan lähtöruutuun 
ilman merkkiäkään Eevistä. Vaikka 
se oli tyttöhauista pienin, kiinnos-
tivat sen liikkeet yhtä paljon kuin 
muidenkin.

Postimerkin kokoiset räntähiu-
taleet läiskivät naamaani, kun kor-
jasin perämoottorin kaasuttimen 
vielä kerran. Ilman lämpötila oli 
nollassa ja vesi vain kolmeasteis-
ta, kun päräytin koneen käyntiin 
lokakuun lopussa viimeistä kertaa 

ennen talvea.
Kolusin kaikki lahdet ja saaret 

yhteensä yli kuuden neliökilomet-
rin alalta. Päivän hämärrys muuttui 
juuri pimeän puolelle, kun saavuin 
kylmästä tönkkönä kotiin. Tästä 
lähtien odotellaan jäitä, ja sitten 
haukia etsitään kävellen tai hiih-
täen.

Rantamatalaan jääneen Fran-
sin lähettimen sijaintipaikka näkyi 
työhuoneen ikkunasta ja ryhdyin 
helpoksi kuvittelemaani pelastus-
toimeen hyisenä mutta tyynenä 
päivänä. Mutapohja piti kuitenkin 
salaisuutensa, edes varta vasten 
hankittu metallinpaljastin ei ker-
tonut lähettimen sijaintia niin tar-
kasti, että olisin saanut ongittua 
sen ylös.

Lahti sai jääkannen lokakuun 
viimeisenä päivänä. Jäät tulivat ja 
menivät, liki kantavina sulivat välil-
lä pois aivan kotirantaan asti. Hau-
kia ei voinut etsiä veneellä, kelkalla 
eikä jalan.

Pitkien ja jopa –36 asteeseen yl-
täneiden pakkasten jälkeen pääsin 
ensimmäisen kerran jäälle vasta 
tammikuun puolessa välissä. Raa-
hustin paksussa lumessa ihaillen jä-
nisten, saukkojen ja kettujen jälkiä. 
Bertta alkoi indikoida 3–4 metrin 
vedessä pari kilometriä kutulah-
desta suoraan etelään. Muualla oli 
aivan hiljaista, vain Fransin lähetin 
piipitti nopeaan tahtiin kotiran-
nassa.

Tammikuun lopussa sain puhe-
lun RKTL:sta, ilmoituksen, että joku 
epämääräinen haukimerkki on löy-
tynyt Onkivedeltä, lieneekö minul-
la jotain tekemistä asian kanssa?

Taas meni pala kurkkuun. Lo-
pulta selvisi, että Eevi oli jäänyt 
verkkoon kaukana Onkiveden 

Karvaselällä, melko tarkalleen 10 
kilometrin päässä kutulahdesta.

Syksyinen aavistukseni oli käy-
nyt toteen.

Jäät lähtevät  
ja ystävät palaavat

Talvi tuntui tekevän kaikkensa, et-
tä laajempi etsintä ei onnistuisi. 
Moottorikelkalla ei ollut heikoille 
jäille mitään asiaa. Eivätkä paksu 
lumi, pettävä kohva ja vesi jään 
pinnalla houkutelleet raahaamaan 
varusteita pitkälle retkelle.

Aprillipäivä oli lämmin, jään pin-
nalla vuorottelivat vesi ja jää. Fran-
sin lähettimen paikalle jätetyistä 
merkkikepeistä ei näkynyt jälkeä-
kään, eikä vastaanotin saanut mi-
tään signaalia. Litiumakku oli tyh-
jentynyt.

Vihdoin vapun jälkeen jäät hä-
visivät ja pääsin luotaamaan ti-

lannetta. Riemulla ei ollut rajoja 
saatuani selville, että Bertta ja Do-
ris olivat aivan kutulahden tuntu-
massa. Seuraavana päivänä ne oli-
vat peräti aivan samassa paikassa, 
mistä ne oli pyydetty vuosi sitten.

Kolmen päivän kuluttua Bertta 
löytyi tutulta asemapaikaltaan pa-
ri kilometriä kutualueelta etelään. 
Reilun viikon kuluttua Doriskin oli 
saanut työnsä päätökseen ja siir-
tynyt kaiketi kauemmaksi selkä-
vesille.

Bertan ja Doriksen saavuttua ta-
kaisin kutualueelle oli pitkäaikai-
nen haaveeni haukien seurannas-
ta toteutunut. Todistin itselleni ja 
ehkä tieteellekin jotain uutta hau-
kien elämästä.

Aiheeseen olisi toki mukava pa-
lata monesta kokemuksesta vii-
saampana, ja miksei kehittyneem-
pien seurantalaitteiden kera.

Vuoden kuluttua haukien merkitsemisestä, monen vastuksen ja  
murheen jälkeen oli ilo luodata tuttua piipitystä kuturannan  
kaislikosta. Doris oli palannut lisääntymisalueelle.


