
LEEVI KORPELA

V
e t o u i s t e l u - l e h d e n
tämän vuoden ensim-
mäisessä numerossa
ollut juttu Kilpisjärven
suurista rauduista sy-

tytti mielessäni hullunkirkkaan aja-
tuksen: tuonne pitäisi lähteä.
Tiesin, että ainakin yksi kalakaveri
saattaisi altistua ajatukselle, koska
jostain ”suuresta kalareissusta” oli
silloin tällöin ollut puhetta. Kilpis-
järvi olisi Lahden seudulta katsot-
tuna riittävän kaukana täyttämään
tuon kriteerin.

Kolehmaisen Makella olisi kun-
non kalusto ja riittävästi luovaa
hulluutta lähteä hinaamaan uiste-
luvenettä 1100 km vastamäkeen.
Vastaus sähköpostikyselyyni oli
odotetunlainen: ”alahan suunni-
tella reissua”. Kun vielä Tuomisen
Seppo varmisti osanottonsa viime
metreillä, tuntui homma olevan
hanskassa iin pistettä myöten.

Porukkamme muodostui tavalli-
sista, innokkaista vetouistelun har-
rastajista, mutta cuppienkiertäjiä
emme ole. Make on puuhastellut
lohikalojen kanssa pikkupojasta
asti, tämänkesäisenä meriittinäkin
jo 5-kiloinen järväri Tehiltä.

Seppo paimentaa rasvaeväisiä
kotipihansa lohilammikossa, mutta
mellastaa muuten pääasiassa
haukien ja kuhien kanssa.

Meikäläistä taas voi huoletta
luonnehtia punalihaisen pyytäjänä
liki noviisiksi. Hauet ja kuhat kyllä
morjestelivat hyvinkin.

Näillä eväillä mentäisiin Kilpis-
järvellä pari viikkoa aikaisemmin
järjestetyn tosirautukisan jälkiuis-
teluun asenteella - jos nyt muu-
tama tärppi saataisiin. Uhoa oli
vain innostuksen määrässä.

Lisäpontimen antoi Vesijärveä
eksoottisemmat maisemat ja
Lapin lumo.

Ensikokemuksia

Matkamme toteutui heinäkuun
puolivälissä. Lähdimme illan-
suussa ja yöllä parkkeerasimme
kolmeksi tunniksi vähän ennen
Torniota. Kai joku nukkuikin.

Saanatunturin juurelle saa-
vuimme puolenpäivän jälkeen ja
majoituimme Haltinmaan mökkiky-
lään. Ostettiin kalastusluvat Len-
tosatamasta Ala-Kilpisjärvelle ja
Luontotalosta yläpuoliselle Kilpi-
selle. Saman tien laskettiin Drago
kirkkaaseen, tyveneen Kilpisjär-
veen.

Kuusamolainen venekunta ran-
tautui viimeistä kertaa juuri meidän
lähtiessämme ensimmäiselle run-
dille. Olivat saaneet reippaan parin
kilon kaloja jokaisena pyyntiker-
tana, paitsi nyt viimeisenä. Punai-
seen peltiin oli ottanut, tuli vinkkiä.

Toiset vinkit taas suosittelivat
vihreää. Tuo Kuusamon vene-
kunta jäi ainoaksi, jonka näimme
neljän päivän aikana järvellä, lu-
kuun ottamatta viimeisenä kalas-
tuspäivänä havaitsemaamme
paikallista perämoottorisoutuve-
nettä. He saivatkin pari kalaa nä-
köetäisyydellä, toinen laskettiin
saman tien pois, toinen tarvitsi
haavia.

Kalastusvarustuksemme oli
kaksi takilaa, normaalia dööriset-
tiä ja pikkuplaanareita. Keskimää-
rin uitimme kahta viehettä per
takila, paria sivuvapaa painojen
kanssa ja 1-2 sivuplaanaria pie-
nemmin painoin. Ala-Kilpisellä ei
ollut vaparajoitusta, yläpuolella
kolme vapaa per ukko.

Verkoista ei näyttänyt harmia
olevan. Teimme havainnon koko
aikana tasan yhdestä, kun ala- ja
yläjärven erottavan Salmivaaran
kupeella näytti olevan kaksi sty-
roxkohoa.

Entäs ne
harrastelijoitten

kalat?

Ensimmäisenä iltana saimme
yhden alamitan rajoilla olleen 40-
senttisen. Kun seuraavan päivän
ensimmäinen rautu oli samaa
luokkaa huolestuimme jo keskipai-
non suhteen, mikä Rovaniemen
poikien edelliskesän kokeilujen
mukaan oli 2-3 kiloa. Saivatko he
pieniä ollenkaan?

Toisen kalastuspäivämme sää
oli lähes helteinen ja aivan tyyni.
Kello 9 aikaan saimme kontaktin
suurempaan kalaan, kun Sepon
vieheistämä takilavapa heilui reip-
paananoloisesti Alajärven Ailak-
kisaaren lähellä. Pahaksi onneksi
siima takertui takilan toiseen pyy-
töön, mutta kuulaa ylös veivatessa
se kuitenkin irtosi.  Valitettavasti
myös kala teki saman hetkeä myö-
hemmin. Pettymys oli suuri, mutta
elämyksiähän haimme ja niitä
myös karkuutukset antavat. 

Rautu haukkasi Sepon omate-
kemän rosteripellin teipattuna
oranssilla ja vihreällä. 

Pidimme taukoa keskellä peili-
tyyntä Ala-Kilpisjärveä ja nau-
timme maukkaasta rautukeitosta
höystettynä aivan upealla maise-
malla. Syödessämme huoma-
simme pikkukalaparvia siellä täällä
pitkin selkää. Make kokeili sen
vuoksi myös pintavetoa meidän
kahden muun nokostellessa.

Tosirautu

Tauon jälkeen suuntasimme
ensi kertaa Ylä-Kilpiselle. Aamun
kontakti isoon antoi rutkasti toivoa
ja tsemppiä jatkoon. 

Välisalmen kivikoista selvitty-
ämme laitoimme Saanan juurella
taas vermeet pyyntiin. Tarjoukset
kaloille saivat enenevässä määrin
vihertävää sävyä, koska kaikissa
siihen mennessä  saamissamme
kolmessa tärpissä oli uistimessa
ollut kyseistä väriä mukana.

Ohitimme Kilpisjärven retkeily-
keskuksen edustan ja 15 metrin
monttu kapenevassa pohjoislah-
dessa läheni, kun takilavapani pu-
nainen kärki heilui lupaavasti. Olin
uittanut perinteistä kirjolohiväristä
fluoripapukaija-Räsästä uskolli-
sesti jo jonkun aikaa ja siihenkö se
peijooni nyt iski!

Siima rävähti vapauttajasta,
mutta ei sittenkään… pohjaan tart-
tui kuitenkin, kai siellä oli joku kor-
keampi lohkare 23 jalassa, missä
kuula ui. Kaiku näytti 11 metriä.

Pojat jo kelailivat joka tapauk-
sessa muita vehkeitä pois. Seu-
raavassa hetkessä siimassa tuntui
kuitenkin joustoa. Kala siellä sit-
tenkin venkoili! Vahvaa oli mei-
ninki, jokohan keskipaino 2-3 kiloa
toteutuu?

Pumppaan tuntumalla, kiirettä ei
ole. Räikkä ulvoo, kala vie siimaa
ulos 5-6 metriä. Taas lähenee,
kohta jo näkyisi kirkkaassa ve-
dessä lohenlihaa, kas kun ei hyp-
pää vaan syvemmässä juikertaa.

Taas viedään siimaa, mutta
kaksi eteen ja yksi taakse-mitte-
lössä rautu kuitenkin lähenee suht
sujuvasti. Sepe jo kyttää haavin
kanssa, Make ohjailee taiten ve-
nettä.

Pojat tökkii lepuuttajaa polvieni
väliin tutinanvaimentimeksi, mutta
ei mulla hätää… tästä nautitaan
seisomatolpat jämäkkänä.

Jo näkyy kala, on se iso… val-
koiset evät erottuvat tummasta
hahmosta kirkkaassa Kilpisessä.
Moottorin ohi piti ohjastaa pari ker-
taa ja sitten päästiin jo liki yrittä-
mään koukkausta menosuuntaan

Harrastelijat
Kilpisjärvellä

vasemmalta, mutta nou hätä tää
on tätä, pakolliset kuviot toteutu-
koon hosumatta.

Sitten Sepon tosiyritys ja siellä
lepää verkossa kuin kiekko Ruot-
sin maalissa! Jess…aaarrrrrgh!

Jotain erittelemättömiä äännäh-
dyksiä suusta pääsee. Ei voi olla
totta, muttei untakaan. Tosi rautu
on ja pysyy minulla, meidän poru-
kan saaliina.

Noviisi ei parhaissa unelmis-
saankaan kuvitellut saavansa tuol-
laista. Kovin punamahainen se ei
ollut, mutta sääli oli vetää papilla
päähän noin kaunista kalaa. Ku-
vausta, videota, naantalin aurin-
koa, onnitteluja, punnitusta. 4,6 kg
ja 70 senttiä, sillähän olisi voitta-
nut tosirautukisan.

Maken veneen laidasta pyyhit-
tiin sinä iltana lohikalanverta.
Koordinaatin 69,03,02 pohjoista
leveyttä ja 20,46,36 itäistä pituutta

tapahtumat syöpyivät lähtemättö-
mästi pääni harmaaseen kovale-
vyyn. Eikä varmuuskopiota tarvita.
Olinhan saanut ensimmäisen kun-
non lohikalani.

Illan päätteeksi kämpillä otettiin
pienet tosirautumaljat ja Maken
kannettavalta katsottiin tosijännää
tosirautu-tv:tä.

Loppureissu

Seuraavan päivän säätyyppi oli
kääntynyt pohjoisvirtaukseksi.
Aamun avauksessa klo 6.30 har-
maita alapilviä leijui tunturien pos-
killa, mutta auringonsuihkujakin
siellä täällä näkyi. Ylä-Kilpisjär-
vellä pohjoinen velloi puuskaisena
ja mietimmekin luonnonvoimien
moninaista ankaruutta, kun talvi
tekee tuloaan tänne pohjan peru-
koille. Kun Jäämeren puhuri pu-
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Vesitiivis, hengittävä
turvapuku kalastukseen
ja metsästykseen.

Kalastajille, melojille ja metsästäjille 
suunniteltu kaksiosainen vetoketjuton 
turvapuku. Perusmalliin kuuluu 
anorakki ja olkaimilla varustettu 
housuosa. Anorakissa on rintatasku, 
latex-kumiset rannemansetit, 
neopreeni-kaulamansetti ja huppu.

Housujen ja anorakin vyötäröllä on jo 
vuosikymmeniä sukelluspuvuissa 
käytetty rullamansetti, joka on helppo 
pukea ja riisua. Kiinteillä sukilla 
varustettua housuosaa voidaan käyttää 
myös kahluuhousuina. CE-hyväksytyn 
puvun rakenne on patentoitu.

Materiaali: ParmaTex 4-kerros 
265g/m2 hengittävämateriaali.
Koot: XS – XXXL

Saatavissa myös muita malleja,
esim.  haalari 130 cm vetoketjulla
ja saappailla. Katso www.polarsafety.fi 
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JÄLLEENMYYJÄMME:
Espoo: Elämyscenter Oy
Helsinki: Divemaster Oy
Helsinki: Sub Aqua Club Oy
Joensuu: Eräraate Oy
Juva: Wasser Spielen
Kouvola: Turvatarvike Oy
Raisio: Meri ja Metsä

HAEMME LISÄÄ 
JÄLLEENMYYJIÄ
Ota yhteyttä:
info@polarsafety.fi

Seppo ja Markku nauttimassa rautukeittoa uistelun lomassa.

Rautua
jahtaamassa

SEURAAVA VETOUISTELU-LEHTI
ILMESTYY HUHTIKUUSSA 2008

haltaa Skibotnista päin, eipä taida
uistimen liottajia näkyä.

Veden lämpö oli laskenut kaksi
astetta aiemmasta 13:sta. Raudut
olivat kadoksissa. Ovatko ne hy-
vien ilmojen kaloja kuten kuhat ja
Suomenlahden lohet? Tosin yksi
noin 40-senttinen nousi takilasta
illan viimeisessä nostossa lähellä
lentosatamaa.

Viimeisen päivän keli oli taas
loistava. Lämpöä maksimissaan
17-18 ja pintavesikin oli lämmen-
nyt jälleen 13 asteeseen. Make
kävi aamusessiolla yksin, sai pie-
nen raudun  ja oli löytänyt hyviä
kalakaikuja Alajärven ”Ruotsinnie-
men” takaa. Siellä kalastimmekin
viimeisen pätkän iltapäivästä il-
taan.

Saimme vielä kolme rautua,
joista keskimmäinen reissun toi-
seksi suurin reilun kilon painoinen

kaunis kala, hyvin punamahainen.
Sekin tuli takilasta fluori-räsäsellä,
jolla myös aikaisemmin päivällä
tuli yksi 40-senttinen sivuplaana-
rilla pienen painon takaa.

Vetotunteja kertyi yhteensä
lähes 40 ja saimme siis kahdeksan
rautua. Kaikki pellillä. Ilman tuota
yhtä isomusta olisi kalastusanti
jäänyt harrastelijoilta kuitenkin lai-
hanlaiseksi. Kuusi kalaa oli lähellä
40 senttiä ja niistä osa päästettiin
kasvamaan. Paikallinen alamitta
on juuri tuo 40 senttiä.

Reissumme kuitenkin antoi mo-
nessakin   muodossa  sitä  mitä
haettiin: elämyksiä kaukana ta-
vanomaisista kalastusympyröistä. 

Lähtöhetkellä yötä myöten ete-
lään vilkuteltiin Kilpiselle: ”Hei
vaan raudut, ette te näin vähällä
pääse”. Ehkä palaamme, kuka sen
tietää...
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VILLE MOILANEN

Saimaaseen istutetuista jär-
vilohista yli kolmannes (36
prosenttia) kalastetaan

vieheellä. Tieto käy ilmi Joen-
suun yliopiston tutkijoiden julkai-
semasta raportista, jossa on
tarkasteltu Carlin-merkattujen
järvilohien merkkipalautuksia
lähes  30  vuoden ajalta. Vie-
hekalastukseksi tutkimuksessa
lasketaan sekä vetouistelu, että
heittokalastus. Heittokalastajien
osuus merkkipalautuksista lie-
nee kuitenkin lähes olematon.

Eniten järvilohia saivat saa-
liiksi verkoilla kalastavat. Lähes
52 prosenttia palautetuista mer-
keistä oli saatu erilaisiin verkkoi-
hin uineista kaloista. Raportin
mukaan erityisesti muikkuverk-
kojen osuus järvilohisaaliista on
kuitenkin viimeisten vuosien ai-
kana vähentynyt ja viehekalas-
tajien osuus puolestaan
kasvanut.

Siimalla saaliiksi saatiin 6,5
prosenttia ja troolilla kolme pro-
senttia merkityistä kaloista.

Tutkimuksen aineistona ovat
olleet vuosien 1979 ja 2005 väli-
senä aikana istutetut, Carlin-
merkatut reilut 32 500 järvilohta.
Kaloista 2142 yksilön merkit pa-
lautettiin tutkijoille.

Käytetty pyydys oli jätetty mai-
nitsematta 505 kalan kohdalla.
Yllä olevat pyyntimuotojen pro-
senttiosuudet on laskettu vain
niistä palautuksista, joista pyy-
dys oli tiedossa.

Lohi vaeltaa
vuorokaudessa
1,5 kilometriä
Järvilohet kalastetaan raportin

mukaan pois pieninä. Valtaosa
(61 prosenttia) merkkipalautuk-
sista saatiin merkittyjen kalojen
ensimmäisen järvivuoden ai-
kana. Puolet kaikista palautuk-
sista tuli alle kuuden kuukauden
kuluttua istutuksesta. Toisena

vuonna palautui 31 ja kolman-
tena vuonna enää 6 prosenttia
merkeistä.

Tutkijat ovat laskeneet, että
järvilohen laskennallinen saalis
jäi 59 kiloon tuhatta istukasta
kohti. Kun istukas painaa keski-
määrin reilut 100 grammaa, tar-
koittaa se, että istutuksista
saatiin istukkaiden omaa painoa
vähemmän saalista. 

Uistimella saaliiksi saatujen lo-
hien keskipituus oli 46 senttimet-
riä. Verkkokalojen pituus oli
puolestaan 37 senttiä. Kaikista
kaloista alle 40-senttisinä pyy-
dystettiin yli 46 prosenttia. Posi-
tiivista kuitenkin on, että
vuodesta 1998 eteenpäin yli
puolet kunkin vuoden saaliiksi
saaduista yksilöistä on ollut yli
40-senttisiä.

Kaksivuotiaina istutetut järvilo-
het saavuttivat 40 sentin pituu-
den keskimäärin viiden
kuukauden kuluttua. Keväällä is-
tutettu kala oli siis lokakuussa
40-senttinen. Sukukypsyyskoon,
joka tutkijoiden mukaan on 60
senttiä, lohet saavuttivat vasta
kolmantena järvivuotenaan. Har-
millista  on,  että  kolmanteen
järvivuoteensa selviää merkkip-
alautusten perusteella vain seit-
semän prosenttia istukkaista.

Järvilohet ovat nopeita vaelta-
jia. Merkkipalautusten perus-
teella Pielisjokeen istutetuista
lohista nopein ui 80 kilometrin
päähän Enonvedelle 16 vuoro-
kaudessa. Etelä-Saimaalle 240
kilometrin päähän nopein yksilö
pääsi 28 vuorokaudessa ja 280
kilometrin päähän Yövedelle 39
vuorokaudessa. Keskimääräi-
seksi vaellusnopeudeksi saatiin
noin 1,5 kilometriä vuorokau-
dessa.

Lähde: Pielisjokeen istutettujen
järvilohien vaellus ja kasvu sekä
pyyntimuodot Carlin-merkintöjen
perusteella, Joensuun yliopiston
ekologian tutkimusinstituutin ra-
portteja, 2007, toimittanut Hannu
Huuskonen.

Merkkipalautukset kertovat:

Uistelijat
kalastavat 
kolmanneksen
järvilohista

Kilpisjärvellä heinäkuun en-
simmäisellä viikolla uisteltu
Tosi-Rautu -kilpailu sai liik-
keelle 34 venekuntaa. He sai-
vat kuudessa päivässä yli 70
kpl vähintään 50-senttistä rau-
tua. Viikon suurin rautu painoi
4,070 kg.

Varminta uistelukuntoa
osoitti oululainen Pentti Aula,
joka sai nimensä tuloslistaan
joka päivä ja hän sai myös vii-
kon suurimman raudun. Jokai-
selta venekunnalta punnittiin
tuloksiin vain päivän suurin,
joten useamman kalan päi-

vässä saaneiden muu saalis jäi
tilastoimatta.

Säännöt sallivat kisassa
enintään neljän vavan käytön ja
jokaisessa vavassa sai olla
vain yksi viehe. Täkyraksit oli-
vat kielletyt, samoin plaanarit.
Takiloita, syväimiä ja houkutti-
mia sai sen sijaan käyttää.

Kilpisjärven raudut ovat var-
sin komeaa kaliiberia. Pienin
päiväkohtaisen kisan voittokala
oli 2,430-kiloinen.

Kisojen aikana 3-4-kiloisia
rautuja saatiin kolme, 2-3-
kiloisia peräti 16 kpl.

Tosi-Rautu kisassa
saatiin yli 70 rautua

Selkäevän juuressa roikkuvat carlin-merkit kertovat paljon lo-
hien elämästä. Siksi on tärkeää, että merkit palautetaan tutki-
joille. (Kuva: Heli Peura)

Leevi ja Kilpisjärven
4,6-kiloinen

rautukaunokainen.
Pituutta 70 cm.

Kaunis kilon kala.

Siirryttiin Ylä-Kilpiselle.

Komea on. Unelmien rautu haavissa.

Markku säätää jarruja.


