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� Koskikalastuksen luonteeseen
kuuluu kahlaaminen. Sen avulla
pääsee lähemmäs kalaa ja parem-
piin heittoasemiin,jolloin vieheen
saa lentämään hankalampiinkin
ottipaikkoihin.Monesti kahlaami-
nen on suoranainen välttämättö-
myys, mikäli halutaan kalastaa tu-
loksekkaasti.

Olosuhteet vaihtelevat talvi-
kosken nolla-asteisesta vedestä ja
paukkupakkasista keskikesän
hiostaviin helteisiin.Miten välttyä
palelemiselta ja toisaalta tolkut-
tomalta hikoilemiselta,siinä onkin
nykyajan vaattureille haastetta.

Mutta liioittelematta voi sanoa,
että hyvin on vaateteknologia
haasteestaan selviytynyt. Kunhan
vielä kuluttajat oppisivat hyödyn-
tämään uusia ratkaisuja oikealla
tavalla.

Varo puuvilla-alusasua

Nykypäivän koskikalastaja valit-
see jalkaansa lähes poikkeukset-
ta hengittävät kahluuhousut.

Takavuosien suosikki neopree-
ni on saanut luovuttaa paikkansa
aikaa sitten, eikä ”nepparien”
myynti ole enää nykyään kuin pa-
rin prosentin luokkaa koko kah-
luuhousukaupasta.Tosin kylmään
vuodenaikaan vahva ja lämmin
neopreenikangas on edelleenkin
varteenotettava vaihtoehto kos-
kessa seisojan suojaksi.Mutta hou-
sun hengittävyydestä ei silloin
kannata edes uneksia,jos kohta si-
tä ei kylmissä oloissa erityisemmin
tarvitakaan.

Sen sijaan lämpimämmillä ke-
leillä kahluuhousujen hengittä-
vyys pääsee oikeuksiinsa. Moni ei
kuitenkaan ajattele asiaa riittävän
pitkälle päästäkseen nauttimaan
nykyaikaisten kankaiden ominai-
suuksista koko rahan edestä. Ni-
mittäin vääränlainen aluspukeu-
tuminen voi tuhota nautinnon kui-
vasta ihosta kokonaan.

Erittäin tavallinen virhe on son-
nustautua puuvillaiseen alus-
asuun erityisesti silloin, kun tie-
dossa on hikiliikuntaa. Tästä si-
nänsä miellyttävästä materiaalis-
tahan useimmat tavalliset sukat,
kalsarit ja t-paidat valmistetaan.
Valitettavasti puuvilla imee hikeä
tehokkaasti itseensä eikä hevin
luovuta sitä eteenpäin, joten olo
pysyy nihkeänä kauan. Asiaa ei

Kahlaa miellyJARI TUISKUNEN

Lämpöisessä hikoilee ja kylmässä palelee.
Molemmat ovat epämiellyttäviä olotiloja 
ja haittaavat keskittymistä varsinaiseen 
asiaan. Myös koskikalastajalle nämä 
ääriolotilat ovat tuttuja ongelmia, mutta 
oikealla pukeutumisella olonsa saa 
miellyttäväksi hankalillakin keleillä.

paljon auta, vaikka puuvilla-asun
päälle olisi ladottu yksi jos toi-
nenkin hengittävä vaatekerros.

Ruumiinosista erityisen herkäs-
ti hikoilevat jalat. Jokainen tietää,
minkälaista on marssia märissä su-
kissa.Paitsi että se on erittäin epä-
miellyttävää, alkavat kengät her-
kästi hiertää ja aiheuttavat rakko-
ja jalkoihin. Sen vuoksi sukissa jos
missä nykyaikaiset hikeä siirtävät
materiaalit ovat arvossaan.

Suosittelemme seuraavanlaista
sukkaratkaisua:

Vedä alimmaiseksi ohuet kalvo-
rakenteiset Coolmax-langasta ku-
dotut sukat, kauppanimiltään
esim. Bridgedale tai North Ice. Nä-
mä noin 10–20 €/pari kustantavat
sukat pitävät tehokkaasti jalat kui-
vana siirtämällä hien ulos. Lisäksi
sukat on helppo pestä nyrkki-
pyykkinä maasto-oloissakin, sillä

ohuina ne kuivuvat nopeasti.
Alussukkien päälle tulevat

Sealskinz-merkkiset sukat (vas-
taavanlaisia tuotteita on muitakin,
mutta tämä on kokeilemistamme
parhaita). Nämä sukat ovat edelli-
siä huomattavasti paksummat,
lämpimämmät ja hankalammin
pestävät, mutta niissäkin on ve-
denpitävä ja hengittävä kalvo.
Niinpä jalkojen tuottama hiki siir-
tyy kahluuhousun neopreenisu-

� Hellettä Tenojokilaaksossa,
mutta hengittävissä tamineissa
ei hikeen pakahdu.

� Talvinen koskikalastus 
saattaa käydä jopa terveyden
päälle, ellei vaatetukseen ole
kiinnitetty riittävää huomiota.
Neopreenihousut ovat 
kylmässä vedessä paikallaan.
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lyttävästi

kan sisäpinnalle saakka, josta se
seuraavan kalastustauon tultua
kuivatetaan pois kääntämällä lah-
keet nurinpäin.

Sealskinz-sukat ovat varsin hin-
tavat (lähes 50 €), mutta toisaalta
ne säilyvät oikealla käsittelyllä eh-
jinä jopa vuosia ja tuottavat pal-
jon iloa käyttäjälleen, joten inves-
tointi ei liene kohtuuton.

Oikea käsittely tarkoittaa tässä
tapauksessa käsinpesua. Pesuko-
netta ja huuhteluaineita eivät nä-
mä sukat siedä, mutta normaale-
ja pesuaineita kyllä. Alussukkia
käytettäessä pesuun ei tarvitse
ryhtyä järin usein.

Muu vartalo

Sama pukeutumisohje pätee
myös jalkaterien yläpuolella,joten
vältä puuvillaa ja valitse ihoa vas-
ten tekokuituinen, hikeä siirtävä
urheilukerrasto. Tämän päälle voi
jo halutessaan pukea puuvillaa,
mutta mielestämme parempi
vaihtoehto erityisesti viileissä olo-

suhteissa kalastettaessa on kevyt
ja lämmin fleeceasu. Niitä voi la-
data päälletysten useammankin,
jos keli tuntuu niin vaativan.

Jonkin verran suosiota lämpi-
mimmän ajan alusasuna on saa-
vuttanut Coolmax-verkkokan-
kaasta valmistettu Finnsvala-alus-
asu, jonka hengittävyys on huip-
puluokkaa. Verkkoasun virittely
saattaa kirvoittaa kalastajaporu-
kassa huulentynkää, mutta sen
kestää tietäessään, ettei hiki häi-
ritse kalastusta kuumanakaan päi-
vänä.

Ylävartalon päällimmäiseksi
suositeltava hankinta on ns. kah-
luutakki, jotka on suunniteltu ni-
menomaan kahlaavan kalastajan
tarpeisiin (mm. tavallista lyhyem-
pi helma, runsaasti taskuja, kiris-
tettävät hihansuut, huppu.). Kah-
luu- ja kalastustakkien vertailu-
testi julkaistiin Erän numerossa
1–2006.

Luonnollisesti näiden takkien
ominaisuuksiin kuuluu myös ve-
denpitävyys ja hengittävyys,joten
erillistä sadeasua ei tarvitse mu-
kana raahata. Samoin kahluutak-
ki korvaa hyvän taskuvarustuk-
sensa vuoksi kalastusliivin, mutta
lämpimällä kelillä ilmava ja hiha-
ton liivi ohuen paidan päällä voi
olla parempi ratkaisu.

Kalastus on hauskaa, mutta
huonon tai vääränlaisen vaate-
tuksen vuoksi siitä voi olla joskus
vaikea nauttia. Siksi toivoisi, että
kalastajat paneutuisivat myös vaa-
tehankintoihinsa yhtä antaumuk-
sella kuin vaikkapa viehepakkin-
sa sisällön kartuttamiseen.

� Verkkokankaasta valmistettu
Finnsvala-alusasu on hyvä vaih-
toehto lämpöisiin olosuhteisiin.

� Sealskinz-sukat siirtävät 
jalkahikeä tehokkaasti 
ulospäin.


