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41-vuotias Raine asustelee perheineen 
Mikkelin Ristiinassa, Saimaan ku-
peessa. Kalastusharrastus sai alkunsa 
vetouistelulla Saimaalla, kaverinsa 
Nyrhisen Jussin kanssa. Siitä syttyikin 
lopullinen kipinä. Samalla porukalla on 
sitten pohjoista Norjaa kierretty näihin 
päiviin asti. Mukaan mahtuu monenlai-
sia elämyksiä; kalastuksen ohella mie-
leen ovat jääneet esimerkiksi veneen 
ali uineet miekkavalaat sekä veneen 
peräpuolella muutaman sadan metrin 
päässä pintaan noussut sukellusvene.

Rainen kalastus Norjassa 
”Mieluisin vastustaja siiman päässä on rui-
janpallas. Koskaan kun ei voi tärpin jälkeen 
tietää varmasti, millainen mörkö siiman 
toisessa päässä vetelee…Saattaa tuntua vain 
pieni nyppäisy ja toisella kertaa samanko-
koinen pallas vetää melkein vehkeet käsistä”, 
Raine hehkuttaa.

Raine kertoo, että helpoimmin ruijanpal-
laksen tavoittaa nousuveden aikaan hiekka-
pohjaisilta alueilta. 

”Toki täytyy huomioida myös virtauksen 
vaikutus jigin tai syöttikalan uintiin. Otti-
syvyydetkin vaihtelevat: joskus pallaksen ta-

voittaa vain 10 metristä, kun taas toisinaan 
paras syvyys voi olla jopa 100 metriä”, Raine 
kertoo.

Rainen mukaan pallas liikkuu yleensä 
enimmäkseen pohjan tuntumassa, joten on 
tärkeää saada se kiinnostumaan tarjotusta 
syötistä. 

”Itse uitan syöttiä rauhallisilla liikkeillä 
pohjan tuntumassa ja välillä kelailen reilus-
ti ylöspäin. Kun paltaan on saanut kiinnos-
tumaan ja nousemaan pohjasta, tarttuu se 
useimmiten pikku nypytyksen jälkeisellä rau-
hallisella nostolla kiinni”, tekijämies kertoo.

Rainen mielestä toimivimpia välineitä 
pallasjahdissa ovat isot kalajigit (350-600 g) 
sekä syöttikalat (yleensä pikku-seiti). 

”Myös vetouistelu on tehokasta, parhaina 
vaappuina mielestäni 24-senttiset Karikot 
sekä Nils Master Invincible 25 cm”, hän lisää.

Rainen kalastusvälineet
”Pääasiassa kalastan Shimanon vipujarrul-
lisilla keloilla, jotka ovat kiinni 30-50 lb 
-vavoissa. Vapojeni pituudet ovat 7-8 jalkaa, 
ja ne ovat kevyitä ja riittävän voimakkaita 
toiminnaltaan. Siimana käytän pääasiassa 
laadukasta 0,25-0,40 mm kuitusiimaa, ja 
tapsina 1-1,2 mm:n monofiilia. Siimojen lii-
toksissa käytän vain laadukkaita ja kestäviä 
leikareita ja jigin kiepautan kiinni kestävään 

uistinrenkaaseen. Lukkoja en ole oppinut 
käyttämään”, hän virnistää.

Vinkkisi reissuun lähtijälle?
Rainen mukaan tärkeintä on tehdä kotiläksyt 
hyvin, jotta reissusta saisi mahdollisimman 
paljon irti. 

”Kannattaa paneutua kalastuskeskuksen 
nettisivuihin ja päivityksiin. Myös merikort-
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tiin kannattaa etukäteen tutustua, jotta saa 
vinkkejä siitä, minne kannattaa suunnata. Ei 
myöskään ole häpeä kysellä lisää vinkkejä 
muilta lajin harrastajilta, sillä heiltä saa mo-
nesti kullanarvoisia vinkkejä kalapaikoista, 
jolloin on helpompi mennä uudelle alueelle 
ja välttyy liialliselta kalapaikkojen etsimisel-
tä”, Raine korostaa. 

Hyviä väyliä lisätiedon hankintaan ovat 
myös Saltwater Anglers Finland -ryhmä 
Facebookissa sekä merikalastus.info, joka 
lienee vanhin suomalainen merikalastussi-
vusto.

Reissuun valmistautuminen isossa roolissa
Raine aloittaa reissun valmistelun jo kuu-
kausia ennen reissua, sillä hän pitää uusien 
ideoiden kehittelystä ja uusien kalapaikko-
jen etsimisestä vaikka olisikin menossa tu-
tuille vesille. 

”Tässä mukana on kuva, jossa muutama 
esimerkiksi paikoista, joihin itse lähtisin ka-

laa etsimään. Paras aika kalastaa on nousuve-
den aika. Virtaus tuo mukanaan ravinteita ja 
niiden mukana pientä kalaa. Niiden perässä 
ovat luonnollisesti isompi kala, jolloin kalas-
tus kannattaa ajoittaa siihen hetkeen”, Raine 
neuvoo.

Hän korostaa, että nykyään kannattaa 
myös huomioida, että jos haluaa vuokrata 
veneen Norjassa ja on 1980 jälkeen synty-
nyt, siihen vaaditaan kansainvälinen vuok-
raveneen kuljettajan lupakirja. Laki on ollut 
voimassa vuodesta 2009.

Kansainvälinen vuokraveneen lupakirja tarvi-
taan veneen vuokraukseen
Lupakirja kulkee nimellä Boating licence 
and ICC-Norwegian Maritime Authority. 
Lisätietoa löytyy Norjan merenkulkulaitok-
sen sivuilta www.sdir.no.

”Monessa muussakaan maassa ei veneen 
vuokraus ilman lupakirjaa edes onnistu. 
Kurssi kannattaa käydä, koska valtamerellä 

Lähes 50 kiloa turskaa ja vain kaksi kalaa. Norjan kalat 
ovat todella massiivisia.

Raine Komulainen on 
koukuttanut kalojen 
ohella myös itsensä Nor-
jan merikalastukseen.

Auringonlasku 
Norjan vuonoissa 
onnistuneen kala-
päivän jälkeen on 
jotain sellaista, mitä 
jokaisen kalastajan 
tulisi kerran elämäs-
sään kokea.

”Paras aika kalas-
taa on nousu-
veden aika. Vir-
taus tuo muka-
naan ravinteita 
ja niiden mukana 
pientä kalaa. Niiden 
perässä ovat luon-
nollisesti isompi 
kala, jolloin kalas-
tus kannattaa ajoit-
taa siihen hetkeen”
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Paikkavinkkejä Norjan rannikon  
turska & ruijanpallaskalastukseen

1. Syvän veden vierellä oleva jyrkkä penkka, jossa on pieni hylly. Virtaus se-
koittuu hyllyn kohdalla ja voi tuoda tullessaan vaikka mitä mörköjä. Itse olen 
saanut yli 20 kg turskia tuosta ja on joillain ollut myös jättiruijanpallas kiinni. 
Muutenkin tuollaiset jyrkät penkat ovat ehdottomasti kokeilemisen arvoisia. 
Monesti löytyy turska- ja seiparvia.

2. Perinteinen pakka, josta voi yhyttää hyvin turskaa ja vaikkapa seitä. 

3.  Iso alue matalaa syvän veden vieressä ja pääosin hiekkapohjaa (merikor-
tissa merkitty on S = sand). Hyvä alue ruijanpallakselle, joka tulee syvästä 
vedestä matalaan lötköttelemään.

4. Salmi, johon vuoroveden aikana syntyy kovempi virtaus. Hyvä paikka sei-
tille ja ruijanpallakselle. Toimii myös rantakalastuspaikkana hyvin. 

5. Matalikko, josta voi löytää ruijanpallasta ja seitiä välivedestä. Kalat saattaa 
löytyä myös penkan reunoilta riippuen virtauksen suunnasta, joten vaikka 
toinen reuna olisi tyhjää niin toiselta reunalta saattaa löytyä hyvä parvi. 

Teksti RAINE KOMULAINEN

veneily vaatii aina riittäviä navigointi- sekä veneen-
käsittelytaitoja. Miltei vuosittain sattuu kalaturisteille 
onnettomuuksia, kun olosuhteet äkillisesti muuttuvat 
merellä. Niinpä myös kalastuskeskusten turvallisuusoh-
jeita on syytä noudattaa. Samoin merisää on syytä päivit-
täin tarkistaa osoitteesta yr.no, josta saa hyvät täsmätie-
dot säätilan kehittymisestä ja tuulista”, Raine painottaa.

“Kannattaa huomioida että keli merellä voi olla 
aivan eri kuin maissa, joten suosittelen ottamaan 
selville sääennusteen merialueelle eikä mantereelle. 
Normaalisti kalastuskeskukset päivittävät säätietoja 
aktiivisesti ja varoittavat, jos keli on menossa liian 
huonoksi. Heillä on myös oikeus kieltää lähtemästä 
merelle, jos sääolosuhteet ovat liian vaaralliset”, Raine 
sanoo.

Raine kehottaa tarkistamaan vuokraveneen kunnon 
ennen kalastusta
”Esimerkiksi potkurin kunto kannattaa kuvata ennen 
vesille lähtöä, ettei joudu maksamaan muiden aiheut-
tamia vaurioita. Samoin pilssipumpun toiminta kan-
nattaa ehdottomasti testata etukäteen. Myös veneen 
hallintalaitteisiin kannattaa tutustua tarkoin ennen 
lähtöä”, hän lisää.

Nykyään Norjasta saa tuoda 10 kg kalaa mukanaan Suomeen, jos käy niin kutsutulla 
omatoimimatkalla. Jos taas olet kalastamassa keskuksessa, joka on rekisteröitynyt nor-
jalaiseen kalastusturismijärjestelmään saa kalaa tuoda 20 kg. Silloin kaikki kalat rekiste-
röidään ja niistä saa todistuksen mukaan tullia varten kotimatkalle. 

Raine toimii ylläpitäjänä Saltwater Anglers Finland -ryhmässä Facebookissa.
“Toimin ylläpitäjänä sekä Merikalastus.info:ssa että Saltwater Anglers Finlandis-

sa. Sivuston ja ryhmän tarkoituksena on toimia keskustelufoorumina, niin lämpimien 
vesien kuin Norjan merikalastajienkin kesken. Niissä jaetaan tietoja asiasta kiinnostu-
neille, sekä kokemuksia ja tietysti vinkkejä kalastukseen. Kannattaa tutustua, jos valta-
merikalastus kiinnostaa”, Raine päättää. 

Ruijanpallas on Rainen suosikkikala Norjassa. Uhanalaisen kalan 
pyynti pitää tehdä harkiten.

”Esimerkiksi potkurin kunto 
kannattaa kuvata ennen vesille 
lähtöä, ettei joudu maksamaan 
muiden aiheuttamia vaurioita.”


