
TEKSTI JA KUVAT JARI TUISKUNEN

SUURTA KALAA SUURILTA VESILTÄ

JÄÄMERI  

Kukapa ei haluaisi kalastaa isoja kaloja mahtavissa 
maisemissa, vieläpä kohtuumatkan päässä kotoa? 
Norjan rannikko on oikea paikka kokea tämä.

K
un kotimaan kalavedet al-
kavat tuntua nähdyltä ja 
koetulta, hyvän ja helpon 
piristysruiskeen harrastuk-
selleen saa suunnistamalla 
Atlantin suolaisten pärskei-

den äärelle Norjan rannikolle. 
Sinne pääsee kätevästi autolla, ilman lento-

lippuja, passeja tai rokotuksia. Varusteet kul-
kevat autossa vaivatta, samoin kalatuliaiset.

Norjassa tiet seuraavat pitkälle vuonojen 
rantoja, joten kalavettä on suuren osan mat-
kasta kivenheiton päässä. Jokaisessa sopivassa 
paikassa voi auton parkkeerata tienvarsilevik-
keelle ja käydä rannassa nakkaamassa viehettä. 
Merellä kalastamiseen ei tarvita edes lupia.

Vaikka rannaltakin saattaa päästä kelpo ka-
lantulon makuun, mahdollisuudet moninker-
taistuvat, kun majoittuu johonkin rannikon 
lukuisista kalastuskeskuksista, vuokraa käyt-
töönsä veneen ja selvittää ennakkoon hieman 
alueen ottipaikkoja.

Varaukset on tietenkin syytä tehdä ajoissa, 
jos aikoo varmistaa pääsyn haluamaansa paik-
kaan haluamanaan aikana, sillä suosituimmat 
kohteet buukataan jo vuotta etukäteen.

Elleivät kieliasiat ole hallinnassa, vuono-
reissun pystyy junailemaan myös suomella. 
Esimerkiksi sivuilta www.crazy-cod.com ja 
www.nordicfishig.fi löytyvät suomalaiset toi-
mijat, joiden kautta matkojen organisointi tiet-
tyihin kohteisiin onnistuu. Myös muutamat 
suomalaiset kalaoppaat järjestävät reissuja 
Jäämerelle.

Kalastuskeskusten varustukseen kuuluu, 
tai ainakin pitäisi kuulua, kunnolliset kalan-
käsittelytilat ja kylmälaitteet. Norjasta saa la-
kipykälien mukaan tuoda pois 15 kiloa kalaa, 
ja useimmat haluavat käyttää mahdollisuutta 
hyväkseen.

Matkaan varustautuessaan aktiivikalasta-
jakin joutuu melkoisella varmuudella kouk-
kaamaan kalastusvälineliikkeen kautta, sillä 
tarkoituksenmukaisia vuonovälineitä löytyy 
harvalta. Alan liikkeissä Norjan kalastusmat-
kailu on jo nykyään otettu melko hyvin huo-
mioon.

Toinen vaihtoehto on vuokrata vehkeet pai-
kan päältä, mikäli sellaista palvelua on tarjolla. 
Jos tuntuu siltä, että kyseessä on kerran elä-
mässä -reissu, vuokravaihtoehto lienee jär-
kevämpi.

KALASTUS

KUTSUU

Isoilla pilkeillä
Tavallisin tapa kalastaa Norjan vuonoilla on 
veneestä pilkkiminen tai juksaaminen, kuten 
sitä myös alan piireissä kutsutaan.

Heti alkuunsa on syytä unohtaa välineet, 
joita on tottunut käyttämään kotivesillä ve-
neestä pilkkiessä. Niillä ei tee isoilla vesillä 
mitään. Syynä ovat ennen kaikkea pyynti-
syvyydet ja vuorovesivirrat. Kun viehe pitää 
saada useiden kymmenien metrien syvyyteen 
veneen ajelehtiessa tuulten ja virtausten mu-
kana lähestulkoon uistelunopeutta, tarvitaan 
järeämmät aseet.

Perinteisimpiä vuonovieheitä ovat solakan 
pystypilkin malliset, mutta monin verroin ras-
kaammat turskapilkit, joista tunnetuin lie-
nee norjalainen Stingsilda. Tavallisin paino on 
100–400 grammaa, mutta reilusti isompiakin 
joudutaan käyttämään pohjan paetessa yli sa-
taan metriin. Jos tyytyy välivesipilkintään, joka 
saattaa olla antoisaa, pärjää kevyemmälläkin 
kalustolla.

Oleellisinta pyydyksissä on tehokas sukelta-
minen, joten on selvää, etteivät moisten 
lyijytankojen uinnit ole enää kovin 
häävejä. Saattavat ne hiukan 
leijailla tai väristä pudo-
tessaan, mutta vie-
heiden uinneista 
ei tässä kalas-
tuslajissa 
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Iso turska pitää isoista kalajigeistä.

edes keskustella, saati että niitä ryhdyttäisiin 
jollakin tavalla säätämään.

Koukkuna pilkeissä on vankka kolmihaara, 
jota toisinaan ehostetaan punaisella muovilet-
kun pätkällä, jigikumilla tai tinselikimpulla. 
Yleensä koukku roikkuu renkaassa suoraan 
pilkin alla, mutta esimerkiksi merikissan ka-
lastuksessa se voidaan kiinnittää millisestä 
monosta sidottuun parikymmensenttiseen tap-
siin. Tällöin koukku myös ladataan syötillä.

Joillakin pilkeillä on ikävänä taipumuksena 
kiepsauttaa koukkunsa silloin tällöin kiinni 
pääsiimaan, ja kiikun kelaaminen ylös syvyyk-
sistä on rasittavuudessaan hermoja kiristävä 
kokemus. Ongelmaan yleensä auttaa uittotyy-
lin rauhoittaminen.

Pilkkien väreistä on vaikea sanoa muuta 
kuin että toisinaan värillä on väliä, toisinaan 
ei. Valmistajat suosivat saaliskalojen värejä, 
mutta eivät ärsyväritkään ole vieraita. En ole 
vaivautunut väriasioita juuri miettimään, kos-
ka saalista on joka tapauksessa tullut riittäväs-
ti, eikä täysin kehnoja värejä ole vielä kohdalle 
sattunut.

Kalajigit tulevat
Pilkkien haastajiksi ovat viime vuosina rynnis-
täneet laajalla rintamalla jättikokoiset kalaji-
git, joita monet spesialistit pitävät jopa ylivoi-
maisina houkuttimina muun muassa turskalle, 
seitille ja paltaalle. Omat kokemukseni tuke-
vat tätä.

Suurimmat jigit ovat jopa 40-senttisiä ja yli 
puolikiloisia, joten niillä pystyy kalastamaan 
melko näpsäkästi kymmenien metrien syvyy-
destä. On tosin todettava, että 300–500-gram-
maiset, useimpien jigimallien kookkaimmat 
versiot, ovat vielä hiukan köykäisiä monissa 
tilanteissa. Jigien noste vastaavan painoisiin 
pilkkeihin verrattuna on nimittäin selkeästi 
suurempi.

Jättijigien koukkuvarustus vaihtelee perin-
teisestä yksihaarakoukusta, jollainen on esi-
merkiksi Storm Wildeye Giant Jigging Sha-
dissa ja Savage Gear Cutbait Herringissä, jopa 
kahteen leikarin ja renkaiden varassa olevaan 
kolmihaarakoukkuun. Tämä viritys on Kinetic 
Giant Jigheadissa ja Big Bobissa.

Viimemainittu tartuttaa tehokkaammin, 
mutta on toisaalta vaarallinen rimpuilevan 
kalan leuasta irrotettaessa. Irrallaan heiluva 
koukku kiepsahtaa herkästi omaan käteen, 
ellei sitä huomaa varoa.

Jotta jigirungot kestäisivät kasassa rajuot-
teisten kalojen käsittelyssä, esimerkiksi Ki-
netic Giant Jighead ankkuroidaan paikalleen 
pikaliiman ja nippusiteen avulla. Pikaliima 
kannattaa muutenkin pitää saatavilla, sillä sillä 
voidaan runkoon ilmestyvät viillot paikata, en-
nen kuin jigit ehtivät revetä pahemmin. Koska 
jättijigipakkaus maksaa hyvinkin 20–25 euroa, 
kannattaa tällaisia aarteita hieman vaalia.
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TU R S K A
Turska lienee vuonokalas-
tajan yleisin saalis. Kooltaan 
turskat ovat yleisimmin alle 
viisikiloisia, mutta ajoittain ja 
paikoittain voivat jopa kah-
denkymmenen kilon ylityk-
set olla arkipäivää. Varsinkin 
keväällä tunnettujen kutu-
paikkojen liepeiltä on mah-
dollisuus saada todellisia mö-
hömahoja ennätystilastojensa 
kaunistukseksi.

Pikkuturskia tapaa aivan 
rantojen tuntumasta, mutta 
isommat viihtyvät ulompana 
rannikosta ja syvemmällä, ta-
vallisesti 20–100 metrissä.

Osa turskista ravitsee itse-
ään äyriäisillä, nilviäisillä, ma-
doilla ja muilla pohjaotuksilla, 
joten ne tavoittaa parhaiten 
aivan pohjan tuntumasta. Osa 
kuitenkin saalistaa pikkukalo-
ja välivedessä, joten tärppi voi 
tulla mistä vesikerroksesta hy-
vänsä. Harvemmin tosin aivan 
pinnasta.

Väri vaihtelee elinympä-
ristön mukaan melko paljon, 
äyriäisravintoon keskittyvällä 
kalalla se voi olla jopa lähes 
punainen.

Hyviä turskapaikkoja ovat 
syvyyksiin viettävien penkko-
jen rinteet ja selkämatalikko-
jen reunat, unohtamatta tie-
tenkään vuolaita salmia, joihin 
pikkukaloja ja niiden saalista-
jia vääjäämättä kerääntyy.

Pyyntivälineinä toimivat 
kaikki isoista pilkeistä litkoi-
hin ja jättijigeihin. Mitä isom-
pi on viehe, sitä kookkaampia 
kaloja keskimäärin saa. Turs-
kaa saadaan myös voimakas-
liikkeisiä magnumvaappuja ja 
painokuvia vetäen. Päällysve-
destä iskevät kalat ovat lisäk-
si huomattavasti ärhäkämpiä 
taistelijoita kuin suurista sy-
vyyksistä kammettavat, pai-
neenvaihdoksen lamaannut-
tamat yksilöt.

Todella suurta turskaa jah-
dattaessa kannattaa kokeilla 
syöttiongintaa. Syötiksi tuore 
kiloinen seiti, joka on sopivan 
kokoinen suupala yli kymp-
pikiloiselle turrelle. Kahteen 
tuhtiin koukkuun ankkuroitu 
syötti lasketaan raskaan pai-
non avulla pohjan tuntumaan, 
jossa sen annetaan lillua ve-
neen ajelehtiessa.

Syöttiin voi pallaskin napa-
ta, mutta haitanneeko tuo.

koukkuihin tarttuva pohjaroina.
Kalajigeillä voidaan kalastaa vallan mai-

niosti myös ylemmistä vesikerroksista. Tak-
tiikka on järkevä paikoilla, joissa vieheet jää-
vät helposti pohjaan, tai kaiku kertoo kalojen 
saalistavan välivedessä.

Etenkin seitin pyynnissä välivesijigaus on 
valttia. Ei ole tavatonta, että jigiä maksimino-
peudella ylös veivattaessa viehe jämähtää äkisti 
kuin pohjaan. Syyllinen on todennäköisim-
min kookas seiti, joka paikallistaa pakenevan 
saaliskalan tarkalla kuuloaistillaan kaukaa ja 
syöksyy perään.

Pikajigausmenetelmää kannattaa hyödyn-
tää varta vasten suurseitiä jahdattaessa, vaikka 
hiki siinä tuleekin. Huimat vastapallotärpit 
ovat järisyttäviä kokemuksia!

Kalajigien ohella vuonoilla uitetaan jonkin 
verran isokokoisia toukkajigejä, jotka tieten-
kin viritetään normaalia huomattavasti tu-
kevampiin, jopa satoja grammoja painaviin 
jigipäihin.

Litka lisää saalista
Pilkkien ja jigien kanssa voidaan käyttää ja 
usein käytetäänkin yläpuolelle asennettavia 

Magnumluokan pystyjigaamista
Kalajigien tehokkuus perustuu epäilemättä ai-
nakin osaksi niiden kalamaiseen ulkonäköön 
ja uintiin. Kun vielä pehmyt runko antaa pu-
rijalle mielikuvan hampaiden uppoamisesta 
aitoon pikkukalaan, on petos täydellinen.

Jättijigeillä pilkkimistä voidaan pitää todel-
lisena pystyjigittelyn kuninkuuslajina, ainakin 
fyysisessä mielessä. Pyynti tapahtuu yleensä 
pohjan tuntumasta vapaa nostellen ja laskien. 
Nostojen korkeutta ja frekvenssiä voi vaihdella 
tauottomasta hypytyksestä hiukan harvem-
paan, muutaman sekunnin välein tapahtuvaan 
nosteluun, mutta useimmiten melko aktiivinen 
uittaminen tuntuu olevan ottavinta.

Jos syvyys lisääntyy, eikä pohjakontaktia 
enää saada, päästetään kelalta siimaa, kunnes 
ollaan jälleen oikeassa syvyydessä. Toisaalta 
matalaan päin tultaessa joudutaan ottamaan 
narua sisälle, ettei jigi laahaa liian hanakasti 
pohjassa. Silloin ovat riskinä pohjatärpit sekä 

Vieheiden uinnista ei tässä kalastus-
lajissa edes keskustella.

Isot hyrräkelat ovat juksahommissa
omiaan. Keskellä sähkökela 
Shimano Dendou-Maru.

Venepilkkijä toivoo leppoisaa 
keliä, sillä kovassa aallokossa 
keikkuminen ei ole miellyttävää.

Näin voi käydä, kun pilkin 
yläpuolella on litka ja osutaan 
pienten seitien parveen.



S E ITI
Hopeanhohtoinen, sulavalin-
jainen seiti, jota virheellisesti 
myös seiksi kutsutaan, saat-
taa vedessä vilahtaessaan 
näyttää äkkiseltään lohelta. 
Lohimainen se on myös tais-
telijanlahjoiltaan. Erehtymisen 
mahdollisuutta ei kuitenkaan 
ole, siitä pitävät kolme selkä-
evää, ulkoneva alahuuli ja vaa-
lea kylkiraita huolen.

Lopputalvella–varhaiske-
väällä kuteva seiti saalistaa 
suurissa parvissa ja usein pin-
nan tuntumassa. Kesäiltoina 
vuonon tyyntä peiliä rikkoo lä-
tinä, joka muistuttaa kotoisia 
ahvenajoa, tosin suuruusluok-
ka on yleensä hieman toinen. 
Sopivan vieheen, vaikkapa 
hopeisen lusikan heittämi-
nen kuhinan sekaan tuottaa 
tärpin välittömästi. Koukussa 
räpistelee luultavimmin alle 
kilon pikkuseiti, tuurilla pari-
kiloinenkin.

Pikkuseiti on toki ruoka-
kalana aivan mainio, mutta 
yleensä kalastajat hakevat 
suuria taistelijoita, jotka viih-
tyvät avomeren äärellä tai voi-
makkaissa vuorovesivirroissa 
saarten välissä. Useimmiten 
suurseitipaikoilla on vettä vä-
hintään 50 metriä.

Kymmenen kiloa on jo kel-
po tavoitekoko tälle kalalle, jo-
ka saattaa kasvaa parhaimmil-
laan yli 20 kilon painoiseksi. 
Tosin viisikiloisiinkin saa usein 
olla tyytyväinen.

Seiti viihtyy turskaa huo-
mattavasti mieluummin vä-
livedessä, jossa se saalistaa 
muun muassa krilliäyriäisiä 
ja pikkukaloja. Se on nopea 
ja voimakas uimari, joka iskee 
mielellään todella vauhdik-
kaasti kelattuun vieheeseen, 
erityisesti silliä muistuttavaan 
kalajigiin.

Myös tavallinen pilkkitek-
niikka toimii, varsinkin pää-
vieheen yläpuolelle kiinnitetyt 
litkakoukut tuntuvat hopea-
kiituria kiinnostavan. Hyvän 
paikan löytyessä saalista ker-
tyy nopeasti, sillä monesti 
kala riehuu jokaisessa kou-
kussa samanaikaisesti. Usein 
suuremmat yksilöt nappaavat 
syvemmältä ja pienet päällys-
vedestä.

M E R I K I S S A
Järkyttävällä purukalustolla 
ja todella happamalla irvis-
tyksellä varustettu matikka-
mainen pohjaeläin ei totises-
ti ole kaunis pilkin koukussa 
riehuessaan, joten joidenkin 
mielestä noin vastenmieli-

litkoja. Niitä saa valmiina kaupoista, mutta 
niissä on usein huonolaatuiset koukut ja arve-
luttavan ohut siima, joten sellaiset kannattaa 
askarrella itse. Tietää ainakin ketä syyttää ison 
kalan karatessa.

Esimerkiksi noin millisestä monofiilista 
väkerrettyyn litkaan sijoitetaan kaksi tai kol-
me vankkaa yksihaarakoukkua noin puolen 
metrin välein. Koukkuihin pujotetaan halu-
tunlaiset jigirungot, yleensä kalan tai toukan 
malliset. Litkakoukkuja voi olla enemmän-
kin, mutta ahnehtiminen saattaa kostautua 
siimasotkuina, itsensä koukutuksina ja muina 
käytännön hankaluuksina.

Litkan yläpäähän tulee vankka leikari sii-
maan kiinnittämistä varten, alapäähän samaa 
järeysastetta oleva lukkoleikari. Siihen kytke-
tään pilkki tai kalajigi perukkeineen.

Litkalisukkeet ovat yleensä varsin tehokkai-
ta houkuttimia, etenkin pienemmälle kaloille, 
mutta kyllä niihin isotkin tarttuvat. Parveen 
osuttaessa ei ole lainkaan harvinaista, että jo-
ka koukussa riehuu kala.

Kolmen viisikiloisen turskan kesyttäminen 
sadasta metristä veneeseen ei ole vellihousu-
jen puuhaa. 
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Rantakalastajalle hyviä pyyntipaikkoja 
ovat muun muassa satamalaiturit, 
joskin ison kalan nostaminen ylös 

tällaisesta paikasta voi olla vaikeaa.

Mateenmallinen molva kuuluu 
pohjakaloihin ja on nykyisin tavallisin 
lipeäkalan raaka-aine. Laji saavuttaa 
jopa yli 40 kilon painon.



sen otuksen ei soisi nappaa-
van koukkuun lainkaan. Mo-
net kuitenkin osaavat kissaa 
arvostaa ja pitävät sitä jopa 
vuonojen tavoiteltavimpana 
saaliina. Eikä vähiten mauk-
kaan lihan vuoksi.

Kissakalaksikin virheellises-
ti kutsuttu merikissa kasvaa 
parhaimmillaan yli 20-kiloi-
seksi, joskin kymmenkiloiset 
ovat jo todella suuria. Viisiki-
loisia sentään saa varsin ylei-
sesti, mutta tavallisin koko lie-
nee 3–4 kilon tietämissä.

Merikissat tarvitsevat hur-
jia hampaitaan ja äärimmäistä 
puruvoimaansa simpukoiden, 
rapujen ja merisiilien kuorien 
murskaamiseen. Ne hyödyn-
tävät tilaisuuden tarjoutues-
sa myös kalaravintoa, mutta 
eivät ole varsinaisesti petoja. 
Pohjaeläinpainotteinen ravin-
to antaa lihalle miedon sim-
pukkaan vivahtavan maun.

Merikissat viihtyvät mielui-
ten kivikko- mutta toisinaan 
myös tasaisilla liejupohjilla. 
Oleskelusyvyys voi vaihdella 
paljon, mutta kalastajat tavoit-
tavat kalan yleisimmin 20–100 
metristä. Kissa kutee talvella 
ja koiras jää vartioimaan mä-
timöykkyä, kunnes poikaset 
kuoriutuvat noin kolmen kuu-
kauden kuluttua.

Pilkkiä tai kalajigiä haka-
taan pohjaa vasten aggres-
siivisesti useita kertoja pe-
räkkäin, jonka jälkeen se 
nostetaan hiukan irti pohjasta. 
Tässä vaiheessa kissa yleensä 
iskee. Ellei, pohjan paukutusta 
jatketaan.

Syöttiä ei välttämättä tarvi-
ta, mutta usein siitä on hyötyä. 
Koukkuun voi kiinnittää viipa-
leen seitin tai keilan kylkifilet-
tä. Vielä parempi, jos koukku 
ripustetaan pilkin alle parin–
kolmenkymmenen sentin sii-
matapsilla, joka saa olla noin 
millin paksuista monofiilia.

Merikissa on poikkeukselli-
sen vihainen pilkinpurija, eikä 
välttämättä hylkää tarjousta, 
vaikka saisi koukusta useam-
man kerran leuoilleen tai sat-
tuisi jopa irtoamaan kyydistä 
kesken ylösnoston. Jos kissa 
ei iske välittömästi uudestaan, 
niin viimeistään, kun veneellä 
ajelehditaan seuraavan kerran 
sen olinpaikan ohitse.

Veneeseen nostetun kissan 
kanssa pitää olla erityisen va-
rovainen, sillä leukojen väliin 
joutuneista varpaista tai sor-
mista tulee muusia nopeasti. 
Myös tapetulla kalalla saatta-
vat pururefleksit olla pitkään 
tallella.

Kuitua kelalle, monoa perukkeeksi
Rankat vieheet vaativat paljon myös kelalta, 
vavalta ja siimalta.

Siimaksi ainoa oikea valinta on tukeva kui-
tupalmikko vetolujuudeltaan vähintään 30 
kiloa. Olkoonkin, että ison merikelan täyttä-
minen tällaisella tavaralla maksaa useita kym-
meniä euroja. Toisaalta vahva, hyvälaatuinen 
kuitusiimaa kestää käytössä kauan.

Kuitusiiman pistämätön etu monofiiliin 
verrattuna on venymättömyys, jonka ansios-
ta tuntuma pitkänkin ulkona olevan siiman 
päähän säilyy loistavana. Jos vavan ja pilkin 
välissä on vaikkapa sata metriä kuminauhan 
kaltaista nailonnauhaa, ei kalojen tärppeihin ja 
pohjakosketuksiin ole mitään mahdollisuuksia 
reagoida nopeasti.

Puhumattakaan vastaiskuista, jotka mon-
osiimalla jäävät lähinnä teoreettisiksi.

Kuitusiima on lisäksi monofiilia kestäväm-

pää suhteessa paksuuteensa, joten se voi olla 
ohuempaa, jota mahtuu kelalle enemmän. Me-
rihommissa siimaa olisikin syytä sopia puolalle 
ainakin 300 metriä.

Jos monofiilia halutaan jossain asiassa 
puolustaa, niin hinnan ohella ison kalan vä-
syttelemisessä se on varmasti miellyttävämpi 
vaihtoehto. Joustamaton kuitusiima saattaa 
äkkinäisistä nykäyksistä katketa. Monolan-
gan jousto pienentää äkkipaukahduksen riskin 
minimiin. Myös hankauskesto on monolla pa-
rempi, mikäli kala sattuu löytämään pohjasta 
kivikon ja saa siiman hiertymään lohkareita 
vasten.

Monofiili onkin kelpo tavaraa perukemate-
riaalina. Merihommissa ylivoimaisesti paras 
peruke tehdään noin millisestä tai jopa hiukan 
vahvemmasta monosta, tai vielä mieluummin 
fluorihiilisiimasta. Otetaan vähintään puo-
limetrinen pätkä, solmitaan toiseen päähän 
vahva lukkoleikari, toiseen pelkkä leikari. Val-
mista tuli, helposti ja nopeasti.

Solmun tekeminen tällaiseen touviin on 
oma taiteenlajinsa. Käytän hyvin yksinker-
taista solmua, joka on muuten samanlainen 
kuin Clinch, mutta viimeinen siimanpään pu-
jotus jätetään pois. Kolme kierrosta riittää sol-

Huimat vastapallo-
tärpit ovat järisyttäviä 

kokemuksia!
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Seitin sukuinen lyyraturska eroaa 
sukulaisestaan tummemman väri-
tyksen sekä keskellä mutkan tekevän 
kylkiviivan perusteella. Nämä ovat 
jo melko suuria lajinsa edustajia.

Juksaaminen on mukavan sosiaalista 
touhua, jossa kukaan ei pääse 
sooloilemaan omia polkujaan.

Vettä veneen alla on toistasataa metriä, 
joten pienenkin kalan vääntäminen ylös
on työläs homma. Suosittuja ovat niin
kutsutut rissavavat, joissa ainakin kärki-
renkaan korvaa pyörivä siimarissa.



R U IJ A N PA LL A S
Kampeloihin kuuluva ruske-
ankirjava ruijanpallas on laji, 
josta voi odottaa saavansa 
todella suuren yksilön – ka-
lan, jonka kilomäärän ilmoit-
tamiseen tarvitaan kolme nu-
meroa.

Suurin vapavälineillä pyy-
detty ruijanpallas on painanut 
karvan yli 200 kiloa, mutta 
ammattikalastajille eivät 300 
kilon vonkaleet ole tuntemat-
tomia. Käytännössä vapaka-
lastaja voi kuitenkin jo pauku-
tella henkseleitään ankarasti, 
jos onnistuu 50-kiloisen nar-
raamisessa. Normaali pallas 
painaa 5–10 kiloa, eivätkä ne-
kään ole ihan yleisiä.

Ruijanpaltaat kutevat tal-
vella useiden satojen met-
rien syvyydessä ja viihtyvät 
muulloinkin kaikenlaisissa sy-
vyyksissä kymmenestä met-
ristä jopa pariin kilometriin. 
Vapamiesten tavoitettavissa 
”lätyt” ovat parhaiten luonnol-
lisesti silloin, kun ne uivat alle 
sadan metrin vedessä. Kevät 
ja alkukesä ovat monilla seu-
duilla parhaita pallasaikoja.

Tyypillisimpiä ottipaikkoja 
ovat vuolasvirtaiset, hiekka-
pohjaiset salmet, joissa pyynti 
keskitetään erityisesti 10–30 
metrin syvyysvyöhykkeelle. 
Aktiivisimpia paltaat ovat, kun 
vuorovesivirrat ovat voimak-
kaimmillaan, koska virtaukset 
tuovat mukanaan niiden saa-
lista eli pikkukaloja. Täyden- ja 
uudenkuun aikaan vuorovesi-
vaihtelut ovat suurimmillaan.

Pyyntivälineinä käytetyim-
piä ovat nykyisin isot kalajigit. 
Selkäkoukkuun voi kiinnittää 
lisämausteeksi kalanpalan, 
mutta ilmankin homma toimii. 
Jigi päästetään aluksi pohjal-
le, josta sitä kelataan rauhalli-
sesti pysäytellen esimerkiksi 
kymmenkunta metriä pohjan 
yläpuolelle, ja pudotetaan jäl-
leen alas. Välillä pallas seu-
railee jigiä pitkänkin aikaa ja 
saattaa iskeä kiinni vasta ai-
van veneen vierellä. Valppaa-
na pitää siis olla.

Myös vetouistelu on suo-
sittu pyyntitapa. Suurimmat 
haukipakista löytyvät vaa-
put, joihin niihinkin ehkä jou-
tuu vaihtamaan tukevammat 
koukut ja renkaat, ovat tässä 
lajissa hyviä. Vieheitä pyritään 
uittamaan mieluusti suhteelli-
sen lähellä pohjaa.

Pallas on sekä kokonsa että 
leijamaisen muotonsa vuok-
si todella kova vastus siiman 
päässä. Iso yksilö saattaa 
syöksyä yhtä kyytiä jopa pa-

muun hyvin. Kiristämisessä on syytä käyttää 
pihtejä tai muita apuvälineitä, paljain käsin 
se ei onnistu.

Perukesiimoja myydään hyvin varustetuissa 
alan liikkeissä muutaman kymmenen met-
rin puolissa, joten yhdestä rullasta saa jo kel-
po kasan perukkeita. Esimerkiksi Sufix lupaa 
1,06-millisen fluorihiilisiimansa vetolujuu-
deksi 45,4 kiloa ja Sölvkroken 1,05-millisensä 
lujuudeksi peräti 80, joten perukkeesta ison 
saaminen tuskin ainakaan jää kiikastamaan.

Jämäkät vavat 
Vapojakaan ei kannata kalastusvälineliikkeen 
UL-osastolta valita. Jopa tukevanpuoleinen 
haukivapa on vuonohommissa leikkikalu. Um-
pijäykkä jerkkivapa ja järeä uistelukeppi saat-
taisivat pelittää, mutta vielä parempia ovat var-
ta vasten venepilkintään kehitetyt työkalut.

Nämä vavat eroavat ”normaaleista” tuhdin, 
usein lasikuidusta valmistetun aihion, varsin-
kin etuosaltaan pitkän solukumikädensijan 
ja kärkirenkaan paikalla olevan siimarissan 
perusteella. Viimemainittu auttaa paitsi sääs-
tämään siimaa myös kärkirengasta itseään 
kovassa hankauksessa. Useimpien big game 
-keppien tyvestä löytyvät lisäksi ristikkäisurat, 
joiden ansiosta vapa voidaan asentaa tarvitta-
essa väsytysvyöhön.

Venevapojen pituudet vaihtelevat tavalli-
sesti viiden ja kahdeksan jalan välillä. Pitkällä 
vavalla vieheen uittaminen laajalla liikkeellä 
käy kätevämmin ja kalan pumppaaminen on 
tehokkaampaa. Jos pilkin yläpuolella käyte-
tään litkaa, sen hallitseminen on huomatta-

vasti helpompaa pitkällä kuin pätkällä. Toi-
saalta lyhyempi vapa on näppärämpi kalaa 
veneeseen otettaessa.

Kaupoissa myydään myös pilkkivavan mit-
taisia kepinnysiä, mutta sellaiset ovat käytössä 
rasittavia eivätkä ainakaan raskaampaan ka-
lastukseen suositeltavia.

Vuonovapojen hinnat ovat onneksi suhteel-
lisen edullisia. Jo muutamalla kympillä saattaa 
käyttökelpoisen löytää. Vapaostoksilta ”säästy-
vät” setelit kannattaakin sijoittaa vastaavasti 
parempaan eli kalliimpaan kelaan.

Ei halpiskeloilla
Keloina käytetään erityisesti hyrriä, mutta ei 
järeä haspelikaan ole poissuljettu vaihtoeh-
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Pilkin yläpuolella käytetään 
usein koukkulitkaa, joka on 

tehokas muun muassa seitille, 
turskalle ja punasimpulle. 
Pohjakalana keila nappaa 
mieluummin itse pilkkiin.

Tyypilliset norjalaiset vuokraveneet 
odottavat satamassa asiakkaita.



risataa metriä, joten kelalta 
pitää löytyä siimaa reilusti. 
Kalalla on myös terävät ham-
paat, joten viehe tulee suojata 
vähintään millisellä nailonpe-
rukkeella.

Ruijanpallaskannat ovat 
romahtaneet viime vuosi-
kymmenien aikana. Nykyään 
lajia pidetään uhanalaisena 
koko levinneisyysalueellaan. 
Varsinkin pienten yksilöiden 
vapauttamista voi siis lämpi-
mästi suositella, olkoonkin et-
tä ruokakalana pallas on mitä 
mainioin.

K E I L A
Keila on malliltaan madetta 
muistuttava turskakalalaji, ja 
vuonoilla hyvin yleinen poh-
jakala. Aivan matalaan keilat 
eivät tule, mutta jo 30–40 
metristä niitä alkaa saada 
runsaammin, tyypillisimpien 
pyyntisyvyyksien ollessa yli 
50 metriä.

Keila kasvaa parhaimmil-
laan jopa 30-kiloiseksi, mut-
ta saaliina tavallisimpia ovat 
1–3-kiloiset yksilöt viisikilois-
ten edustaessa jo ”isomus-
osastoa”.

Pyynti tapahtuu pilkeillä ja 
isoilla kalajigeillä aivan pohjal-
ta. Keilat ovat ahneita kaloja, 
joten pienetään yksilöt eivät 
epäröi iskeä 25-senttiseen 
mahtijigiin tai puolikiloiseen 
pilkkiin. Kalanpala koukussa 
parantaa usein varsinkin pil-
kin pyyntitehoja.

Pinnalle nostetulla keilalla 
on yleensä uimarakko työnty-
nyt purkkapallomaisesti ulos 
suusta, eikä kala pysty enää 
palaamaan takaisin kotiinsa. 
Siksi keilojen takaisin laskemi-
nen on hieman arveluttavaa. 
Kyseessä on kuitenkin hyvä, 
vähäruotoinen ruokakala, jo-
ten tämä luonnonvara kan-
nattaa hyödyntää keittiössä. 
Erittäin sitkeän nahan vuok-
si keilasta saa myös kestäviä 
syöttejä koukkuihin.

KO L J A
Kolja on turskakala, jonka 
tuntee helposti kyljessä ole-
van ison tumman täplän sekä 
mustan kylkijuovan perusteel-
la. Tavallisimmin koljat ovat ki-
lon tai parin painoisia, mutta 
parhaimmillaan se voi painaa 
yli kymmenen kiloa.

Koljia tavataan usein sa-
moilta alueilta kuin turskia-
kin, paikoin jopa sukulaistaan 
runsaslukuisempana. Myös-
kään pyyntimenetelmissä ei 
ole eroa, paitsi että pieniko-
koisempana kolja ei iske aivan 

to. Hyrrien etuna on suhteellisen pieni koko 
verrattuna siimakapasiteettiin, joka saisi olla 
luokkaa 400 metriä 0,40-millistä.

Haspelipuolella vastaavan simakapasiteetin 
omaavat kelat alkavat olla jo niin suuria, että 
niiden käsitteleminen on perin raskasta. Mutta 
jos ajattelee pärjäävänsä vähän pienemmillä 
siimamäärillä, löytyy tarjonnasta jo järkevän 
kokoisia työkaluja. 200–300 metriä siimaa 
riittää kyllä monessa tilanteessa. Haspelien 
etuna hyrriin nähden on myös huomattavas-
ti parempi kelausnopeus, josta on iloa vään-
nettäessä vieheitä kotiin jopa satojen metrien 
päästä.

Koska kelat joutuvat näissä hommissa ra-
julle rasitukselle, halvimmat värkit kannattaa 
suosiolla unohtaa. Vain laadukkaat myllyt jau-
havat silloinkin, kun siiman päässä pyristelee 
kymmenien kilojen painoinen vastustaja vuo-
rovesivirtoja hyväksi käyttäen.

Niidenkin toimivuuden takaamiseksi kelat 
on muistettava huuhdella makealla vedellä jo-
kaisen kalastuspäivän jälkeen.

Käyttökelpoisia vuonohyrriä ovat muun 
muassa 10 000 koon Ambassadeurit, Shima-
no TLD20 sekä Pennin 320 GT ja Senator. 

Haspeleista tulevat kysymykseen 10 000–
20 000-koon kelat, kuten Shimano Stella tai 
hiukan kevyempänä vaihtoehtona Penn At-
lantis 7000.

Jos haluaa selvitä kalastuksestaan varmasti 
ilman käsikramppeja ja jännetuppitulehduk-
sia, kannattaa sähkökelaa harkita. Niitä pyö-
rittää akusta virtansa ottava sähkömoottori, 
joka hoitaa kelaamisen ilman että kalastajan 
tarvitsee tehdä muuta kuin pidellä kiinni va-
vasta ja jännittää, mitä syvyyksistä nousee.

Tein taannoin yhden reissun Shimano 
Dendou-Marun kanssa. Täytyy sanoa, että 
kokemus oli varsin viihdyttävä. Valitettavas-
ti näiden kelojen hinnat eivät ole ollenkaan 
viihdyttäviä, Dendou-Marukin maksaa tuhat-
kunta euroa.

Hyvistäkin hankinnoista huolimatta vä-
linerikkoja saattaa sattua. Pitkään reissuun 
ei koskaan kannata lähteä yhden onkisetin 
varassa. Ainakin yksi varavapa ja -kela pitää 
olla mukana.

Sama koskee tietysti myös siimaa, perukkei-
ta ja erityisesti vieheitä, joita joillakin vesillä 
saattaa kulua yllättävän paljon lähinnä poh-
jatärppien vuoksi.
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Merikissa ei ulkonäöllään koreile, 
mutta ehkä juuri karskin irvistyksen 

ja raakojen otteiden vuoksi sitä 
arvostetaan pyynnin kohteena.

Iso ruijanpallas on Jäämeren 
kalastajien unelmasaalis. 
Valitettavasti pallaskannat ovat 
viime vuosikymmeninä huvenneet 
uhkaavasti, joten ainakin pienet 
kannattaa päästää kasvamaan.

Avomerelle lähteminen edellyttää 
hyvää säätä. Ulkopakoilta voi löytää 
parempia apajia kuin rannikon lähellä 
olevilta paljonkalastetuilta paikoilta.



yhtä halukkaasti suurimpiin 
vieheisiin.

Koljan liha on vähärasvais-
ta ja maukasta ja soveltuu hy-
vin vaikkapa savustettavaksi.

LY Y R ATU R S K A
Lyyraturska on nimestään 
huolimatta läheisempi suku-
lainen seitille kuin turskalle. 
Seitiin verrattuna lyyraturs-
ka on kuitenkin ”likaisem-
man” värinen, minkä lisäksi 
sen kylkiviiva tekee keskellä 
jyrkän mutkan. Laji ei myös-
kään kasva yhtä suureksi, par-
haimmillaan hiukan yli kym-
menkiloiseksi. Parin–kolmen 
kilon kalat ovat saaliina taval-
lisimpia.

Lyyraturskan levinneisyy-
den painopiste on hiukan ete-
läisempi kuin seitillä ja turs-
kalla. Varmemmin sen saa 
saaliiksi Etelä- ja Keski-Norjan 
rannikolta kuin pohjoisesta.

Seitin tavoin lyyraturskat 
viettävät paljon aikaansa vä-
livedessä, jopa pinnan tuntu-
massa, joten pohjan kopistelu 
ei ole parasta taktikointia tätä 
lajia haettaessa. Ottipaikkoina 
ovat muun muassa karikoiden 
ja matalikkojen reunat 10–30 
metrin syvyydessä. 

Koska lyyraturskan tavoit-
taa suhteellisen matalasta, si-
tä voidaan pilkkimisen lisäksi 
myös heittojigitellä ja veto-
uistella isoilla vaapuilla. Tais-
telulahjoiltaan kala on seitin 
veroinen, eikä ruokanakaan 
hassumpi.

M O LVA
Lipeäkalana paljon hyödyn-
netty molva on pitkulainen, 
mateen mallinen pohjakala, 
joka on väriltään harmaa, terä-
vähampainen ja luonteeltaan 
ahne peto. Parhaimmillaan se 
saavuttaa jopa 40 kilon pai-
non, mutta kymppikiloista voi 
pitää varsin kelvollisen kokoi-
sena saaliina.

Molvaa tavataan varmem-
min yli sadan metrin syvyy-
destä, mutta pienempiä 
saadaan kohtuullisen usein 
matalammastakin. Isojen yk-
silöiden pyynnissä erityisen 
kuumia paikkoja ovat kallioi-
den reunat sekä laivojen hylyt. 
Kalasyötillä maustetut raskaat 
pilkit ovat lajille mieluisia tar-
jouksia.

P U N A S I M P P U
Punasimppu, jota yleisem-
min puna-ahveneksi kutsu-
taan, on nimensä mukaisesti 
korean punainen, piikikkään 
evä- ja kiduskansivirityksen-
sä puolesta myös melko lail-

Muuta tarpeellista
Kalojen ylösottaminen tapahtuu joko isolla 
haavilla tai tukevalla nostokoukulla. Viime-
mainittu on kätevämpi silloin, kun kalat aio-
taan ottaa ruoaksi. 

Veneessä pitää ehdottomasti olla tilava kala-
astia, jollainen yleensä kuuluu vuokraveneiden 
vakiovarustukseen. Limaisten turskien seassa 
liukasteleminen saattaa aiheuttaa vaaratilan-
teita varsinkin veneen keikkuessa.

Reilu tappokapula on pakollinen, sillä esi-
merkiksi merikissa voi olla vaarallinen möy-
rytessään veneessä elävänä. Samoin pitää 
käden ulottuvilta löytyä puukko kalojen ve-
restämiseksi ja pitkävartiset pihdit koukkujen 
irrottamiseksi. Suojahanskatkaan eivät ole hul-
lumpi ajatus, sillä käteen lipsahtava merikoon 
koukku ei ole vallan hauska irti preparoitava.

Puntarilla voidaan sitten varmistaa kalojen 
paino ja kameralla ikuistaa saalis kalakaverien 
kadehdittavaksi.

Yksi erityisen tärkeä matkavaruste on me-
ritautilääkitys, mikäli on sellaiseen vaivaan 
taipuvainen. Jos ei ole ennen päässyt taipu-

musta testaamaan, on lääkkeet syytä hank-
kia varmuuden vuoksi. Isoilla vesillä jo pelkät 
mainingit saattavat velloa niin ikävästi, että 
tottumatonta alkaa heikottaa.

Pahoinvointipillereitä, esimerkiksi Postafen, 
saa apteekeista ilman reseptiä, mutta tehok-
kaammat korvan taakse painettavat laastarit 
ovat reseptitavaraa.

Rannalta heitellen
Vuonoilta löytyy rannalta heittäjille otollisia 
paikkoja vaikka millä mitalla, mutta erityi-
sesti syvähköt, vuolasvirtaiset salmet ovat ko-
keilemisen arvoisia. Satamista, laitureilta ja 
aallonmurtajiltakin kannattaa käydä viehettä 
viskomassa.

Rantahommissa voi halutessaan käyttää 
vaikka ultrakevyitä välineitä, jos tyytyy nar-
railemaan pikkukaloja lyhyillä heitoilla ran-
nan tuntumasta. Kiloinen seiti antaa hienon 
vastuksen UL-kalustolle ja on ruokakalana 
mitä parhain. Pienet lusikat, vaaput ja jigit 
ovat oivallisia houkuttimia sellaisille.

Runsasleväisiä rantoja on syytä välttää, sillä 
kalat puikahtavat herkästi väsytyksen aika-
na leväpöheikön uumeniin, josta niiden ulos 
houkutteleminen ohuella siimalla on vaikeaa. 
Myös laskuveden paljastamia rantakiviä on 
varottava. Ne voivat olla erittäin liukkaita.

Isompiin kaloihin pääsee käsiksi valitse-
malla jämäkän, vähintään kahdeksanjalkaisen 

vavan, jolla pystyy linkoamaan vieheitä jopa 
sataan grammaan saakka. Tällöin on mah-
dollista käyttää pieniä turskapilkkejä, raskai-
ta luotilusikoita tai painavapäisiä jigejä, jotka 
lentävät voimakkaalla vavalla jopa lähes sadan 
metrin päähän. Ulottuvuus siis paranee rut-
kasti, samalla kun painavat vieheet tarjoavat 
mahdollisuuden kalastaa syvemmältä.

Tuhti kuitusiima on tässäkin tapauksessa 
ehdottomasti paras valinta. Hyvää vetolujuutta 
tarvitaan ennen kaikkea kiskottaessa viehettä 
irti sitkeistä levistä, joihin rantakalastaja saa 
ennemmin tai myöhemmin tutustua.

Veneellä paremmin
Venekalastukseen tarvitaan tietenkin vene. 
Sisukkaimmat voivat hinata oman kulkupe-
linsä Suomesta, mutta vähiten stressaavaa 
on vuokrata sellainen paikanpäältä. Kaikista 
kalastustukikohdista vuokrapaatteja löytyy, 
tosin etukäteen varaamatta sellaisia ei ehkä 
ole vapaana.

Norjalaisten mökkikylien veneet ovat toista 
luokkaa verrattuna suomalaisiin keskiverto-

vuokrapaatteihin, joissa varusteluksi riittää pa-
himmassa tapauksessa airot ja tappi. Toisaalta 
Jäämeren äärellä touhutaan olosuhteissa, jot-
ka ovat vaativuudeltaan toista luokkaa, joten 
kalustokin pitää mitoittaa sen mukaisesti.

Venepilkkihommissa parhaita ovat vakaat, 
korkealaitaiset alukset, jotka eivät ole vaaras-
sa keikahtaa, vaikka kaikki ukot roikkuvat sa-
malla laidalla. Tilaa on oltava riittävästi niin 
kalastajille kuin pyyntikalustollekin. Vapateli-
neet, joihin ylimääräiset onget saa pois jaloista, 
ovat liki pakolliset. GPS ja kaikuluotain ovat 
itsestäänselvyys, eikä kala-astioitakaan pidä 
unohtaa.

Merikissa voi olla vaarallinen 
möyrytessään veneessä elävänä. 
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Karttaplotteri-kaikuluotain 
on erinomainen apulaite 
kalapaikkoja etsittäessä.
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Perämoottorin tulee tietenkin toimia luo-
tettavasti, sillä tekniikan pettäminen kaukana 
kaikesta tietää varmoja vaikeuksia. Jokainen 
venekunta huolehtii polttoaineensa riittävyy-
destä, täysi varatankki kuuluu pakollisiin mu-
kaan otettaviin. Liikkuminen useamman ve-
neen ryhmissä lisää turvallisuutta.

Alueellisiin sääennustuksiin kannattaa tu-
tustua ennen vesille lähtemistä, mikäli suinkin 
mahdollista. Jäämerellä kelit vaihtelevat tun-
netun nopeasti. Jos ennusteet näyttävät pien-
täkään riskiä tuulen äkillisestä yltymisestä, ei 
pidä lähteä kauas rannasta.

Hätätilanteiden varalta taskussa tulee aina 
olla ladattu kännykkä ja selvyys siitä, mihin 
numeroon soitetaan ongelmien ilmetessä.

Pilkit veteen
Vuonopyynti on tavallisesti venepilkintää. Ka-
lapaikka etsitään perimätietoa tai karttaplot-
teria ja kaikuluotainta hyväksi käyttäen. On 
tosin huomattava, että monetkaan kaiut eivät 
enää kunnolla erota kaloja useiden kymmenien 
metrien syvyydestä.

Sopivan paikan löydyttyä vene ajetaan hiu-
kan matkaa sen ”yläpuolelle”, käännetään tuu-
leen nähden poikittain ja pysäytetään. Ank-
kuria ei käytetä juuri koskaan, vaan veneen 
annetaan vapaasti ajelehtia.

Pilkit pudotetaan alas veneen siltä puolen, 
joka jää ajelehtimissuunnassa taakse. Sii-
masotkujen välttämiseksi kalastajien on hyvä 
käyttää jokseenkin samanpainoisia ja saman-
kaltaisesti käyttäytyviä vieheitä sekä onkia sa-
malla puolella venettä.

Penkat on yleensä viisainta kalastaa mata-

la ahventa muistuttava otus. 
Kalastajat tekevät tuttavuut-
ta tavallisimmin alle kiloisten 
yksilöiden kanssa, mutta par-
haimmillaan simpun sanotaan 
kasvavan jopa 15-kiloiseksi ja 
elävän yli 50-vuotiaaksi.

Punasimput viihtyvät pää-
asiassa yli sadan metrin sy-
vyydessä, mutta toisinaan 
niitä saadaan huomattavasti 
matalammastakin, harvoin 
kuitenkaan suuria määriä. Hy-
viä paikkoja ovat jyrkät veden-
alaiset rinteet, jossa kaloja voi 
tavoittaa myös välivedestä.

Koska pyynti tapahtuu sy-
vältä, pitää pilkillä olla painoa. 
Pilkki sinänsä ei välttämättä 
ole paras houkutin, vaan sen 
yläpuolelle kiinnitetty litka, 
jossa saa mielellään olla jälki-
hehkuisia helmiä, letkunpät-
kiä tai jigejä huomionherättä-
jinä. Myös kalanpala syöttinä 
parantaa saalista.

Punasimppu on herkulli-
nen ruokakala, vaikkapa sa-
vustettuna tai ahvenen ta-
voin fileoituna ja paistettuna. 
Perattaessa kannattaa varoa 
kalan teräviä piikkejä, jotka 
ovat lievästi myrkyllisiä. Jos 
onnettomuus tapahtuu, puris-
tetaan kalalta silmän sisältö 
pistokohtaan, jolloin myrkyn 
vaikutus eliminoituu.

M E R I K R OT TI
Merikrotti on varmaankin eri-
koisin kala, jonka meripilkkijä 
voi pohjoiselta Atlantilta kyy-
tiinsä saada. Malliltaan simp-
pua muistuttavalla isopäisellä 
pohjakalalla on erittäin leveä, 
hurjahampainen suu ja yläleu-
kaan kiinnittyvä onkilaite, jota 
heiluttamalla otus houkutte-
lee pikkukaloja iskuetäisyy-
delle. Uhrinsa se siemaisee 
suureen suuhunsa nopealla 
syöksyllä ja tehokkaalla imai-
sulla.

Saaliina merikrotti on var-
sin harvinainen, muun pyyn-
nin sivutuote, jonka voi saa-
da jo muutaman kymmenen 
metrin syvyydestä. Tavallisim-
min kalat painavat alle viisi 
kiloa, mutta parhaimmillaan 
krotti voi saavuttaa lähes sa-
dan kilon painon.

Kiinteä liha on kallista herk-
kua, jonka maku muistuttaa 
jossain määrin hummeria. To-
sin filettä ei kalasta paljon tule, 
sillä pää vie ”puolet ruumista”.

Uistelu on antanut tuplatärpin. 
Tässä vetoviritys on rakennettu 

väärin sikäli, että painouistimen 
tapsin pituus on aivan liian pitkä, 

ja vaappuun menevä tapsi on 
solmittu leikarin väärään lenkkiin.

 Tyypillisiä turska-
pilkkejä. Vasemmalta 
Stingsilda, Skarpsilda 
(kolme väriä), Atom-
silda, Svenskepilk 
Deco ja Abu Sextett.

 Kineticillä on monipuolinen valikoima jättijigejä vuonokalas-
tukseen. Ylhäältä Giant Jighead, Big Bob (2 kokoa), Scary Jerry, 
Flat Matt (kampelajäljitelmä) ja Red Ed (punasimppu). 
Oikealla verrokkina 8-senttinen Storm-kalajigi.

 Savage Gear Gutbait Herring ja Storm Wildeye Giant Jigging 
Shad luottavat yhteen vankkaan yksihaarakoukkuun. Uusimmis-
sa Storm-versioissa on lenkki pään alapuolella, johon apukoukku 
voidaan haluttaessa kiinnittää. Keskellä kokoverrokkina 8-sentti-
nen Storm-kalajigi.
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paljon, mikä heikentää tuntumaa ja vaikeuttaa 
kalan ylösottamista.

Painavasta vieheestä on etua myös veneka-
verien keskinäisessä kalakilpailussa – sellai-
nenhan viriää tiiviissä kyynärpäätuntumassa 
kuin luonnostaan. Raskain viehe kulkee aje-
lehtimissuunnassa keulapaikalla ja tulee en-
simmäisenä ottihaluisten kalojen näköpiiriin. 
Mahdollisuudet tärppiin ovat siis paremmat 
kuin myöhemmin saapuvilla.

On myös tunnusteltava, onko koukkuihin 
tarttunut pohjasta törkyä, mikä pilaa vieheen 
pyytävyyden. Tämän voi aistia vastuksen li-
sääntymisenä ja uinnin muuttumisena. Myös 
koukun kiepsahtaminen siimaan tuntuu vas-
tuksen kasvamisena.

Tärppiin vastataan aina mahdollisimman 
tiukalla vastaiskulla, sillä turskapilkkien kou-
kut ovat paksulankaisia ja usein vähän tylsiä-
kin, joten niiden tartutusominaisuudet eivät 
ole parhaasta päästä. Hennot koukut eivät kui-
tenkaan näissä hommissa kestä.

Iso kala väsytetään pumppaamalla, pienem-
män voi ottaa ylös suoraan kelaamalla. Venee-
seen nostaminen tapahtuu joko nostokoukulla, 
haavilla tai pienempien kalojen tapauksessa 
suoraan perukkeesta kyytiin heilauttamalla.

Kala tainnutetaan ja verestetään välittömäs-
ti. Turskakalojen veri on kitkerää, joten sitä ei 
saa jäädä lihaan.

lasta syvempään päin, sillä varsinkin nopeas-
ti nouseva pohja voi olla vieheille tuhoisa.

Kalastuksen alkaessa siimaa lasketaan puo-
lalta niin paljon, että viehe saavuttaa pohjan. 
Jos kaloja näyttää olevan välivedessä, voidaan 
kaikin mokomin onkia ylempää. Parveen osut-
taessa käykin usein niin, ettei viehe ehdi lähel-
lekään pohjaa, kun sitä jo viedään. Haluttuun 
pyyntisyvyyteen päästyä puola lukitaan, jarru 
säädetään riittävän kireälle – usein lähes tap-
piin – ja ryhdytään pilkkimään.

Tavallisimmin viehettä, olipa siiman päässä 
sitten pilkki tai kalajigi, nostellaan enemmän 
tai vähemmän korkeilla, suhteellisen rauhal-
lisilla vedoilla. Voimakkaita nykäyksiä vedon 
yläpäässä kannattaa välttää, koska ne keikaut-
tavat pilkin helposti kiikuksi ja tartuttavat 
koukun siimaan. Vetojen välissä pyyntipelin 
annetaan tietenkin laskeutua alas, vaikkapa 
pohjalle saakka.

Koska merellä on yleensä aina aallokkoa ja 
vene ajelehtii melkoisella nopeudella, vavan 
voi antaa jopa nojata veneen laitaa vasten. Sil-
ti viehe elää kaloja houkuttelevalla tavalla.

Ajelehtimisnopeus, kalapaikan syvyys ja vir-
taukset sanelevat, kuinka painavaa viehettä 
kannattaa käyttää. Siimaa lisätään tai vähen-
netään toistuvasti, jotta sopiva tuntuma poh-
jaan säilyy. Sen olisi hyvä säilyä ilman, että sii-
maa joudutaan laskemaan ulos kohtuuttoman 

Vetäen
Turskien asuinsijoilla voidaan harrastaa myös 
uistelua. Monet vuonokalat ruijanpallaksesta 
alkaen ovat helpohkosti vetämällä tavoitet-
tavissa.

Vetohommissakin oleellista on saada vie-
he riittävän syvälle. Kun vettä alkaa olla yli 
20 metriä, pohjan saavuttaminen käy perin 
haasteelliseksi, mutta pariin kymppiin pärjää 
kohtalaisesti ilman takiloitakin. 

Upotusapuna voidaan käyttää superraskaita 
painouistimia, koukuttomaksi riisuttuja turs-
kapilkkejä, syväimiä tai ihan tavallisia pain-
omöykkyjä.

Muutaman kymmenen sentin mittainen 
painotapsi kiinnitetään spinflugavirityksen 
tapaan vieheen etupuolelle jämerään leika-
riin, ja siitä esimerkiksi parimetrisen tapsin 
päähän varsinainen pyyntipeli. Kun käytetään 
syvännevaappuja, pohjan saavuttaminen hel-
pottuu entisestään.

Pyyntivälineinä suosituimpia ovat magnum-
koon vaaput. Niihinkin voi joutua vaihtamaan 
vankemmat koukut, jos tähtäimessä on pallas. 
Tavallisinta vetosaalista ovat kuitenkin turskat, 
seitit ja lyyraturskat.

Myös lohikalojen uistelu onnistuu paikoin, 
mutta vieheet ovat silloin luonnollisesti pal-
jon pienempiä, ja niitä vedetään pintakerrok-
sissa. ✕


