
tamassa tasaisia savimatalikoita 
peittävillä jäillä. Koskaan en näh-
nyt heidän saavan saalista. Mutta 
jotain erikoista täytyi liittyä tuohon 
touhuun, koska ukot palasivat päi-
vä toisensa jälkeen samoille ton-
teille.

Uteliaisuus vei voiton ja lopulta 
löysin itsenikin kököttämästä kes-
kellä merenlahden pohjukkaa pilk-
kivapa kädessäni. Kairani puhkaisi 
jäähän kymmeniä reikiä, kunnes 

◼ Juuriltaan suomalaisen Jean M. 
Untinen-Auelin romaanissa Tasan-
gon vaeltajat kaksi levotonta ih-
mistä kuljeskelee lähes päämää-
rättömästi tasangoilla maan ollessa 
vielä nuori.

Myös luunkovien pilkkimiesten 
maailmassa tasangot näyttelevät 
erikoista roolia.

Vuosia sitten marssiessani kohti 
rannikon ahvenpakkoja ihmettelin 
pilkkijöitä, jotka istuskelivat kalas-

Kuhakentillä

Kalastettavat savitasangot ovat 
poikkeuksetta matalia sisälahtien 
pohjukoita, joiden syvyys vaihte-
lee kahdesta viiteen metriin. Alu-
eet saattavat olla kilometrien pi-
tuisia, joten alussa vaaditaan lujaa 
uskoa tai kokeneemman kalakave-
rin apua.

Vesi on tasangoilla yleensä mel-
ko sameaa, mikä onkin yksi tär-

se oikea paikka vihdoin osui koh-
dalle.

Pudotettuani ahventasurini poh-
jalla möllöttävän kuhan eteen, se 
hyväksyi jostain syystä tarjoukseni 
heti ja tarrasi kiinni. Kammettuani 
kalan jäälle huomasin täriseväni 
jännityksestä. Olipa raju tärppi!

Tämä reilu puolimetrinen aloi-
tuskala antoi uskoa vuosiksi eteen-
päin ja etsin yhä pilkkini kanssa ta-
sangoilta kuhaa.

Etenkin sydäntalven kahta puolta merenlahtien 
savitasangoilla vaeltelevat pilkkimiesten 
himoitsemat kuhat.

PETER LAHTI
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keimmistä hyvän kuhapaikan 
piirteistä. Parhaassa tapauksessa 
pohjukkaan laskee vielä joki tai pu-
ro. Monesti hyvät kuhapaikat ovat 
myös suhteellisen lähellä mateiden 
kutupaikkoja.

Aloittelevan kuhanpilkkijän par-
haat vinkit löytyvät ehdottomasti 
paikallisista kalastustarvikeliikkeis-
tä. Kannanvaihtelut savitasangoilla 
saattavat olla ammattikalastukses-
ta johtuen vuosittain hyvinkin raju-

ja, joten hyvät aloituspaikat löyty-
vät sieltä missä muutkin käyvät.

Etelärannikolla kelvollisia aloi-
tuspaikkoja on ainakin Porvoon, 
Sipoon, Espoon, Kirkkonummen, 
Siuntion, Inkoon sekä Tammisaa-
ren merialueilla. Joissakin paikoissa 
saattaa istua viikonloppuisin satoja 
pilkkijöitä.

Kuhanpilkkijät ovat melko sala-
myhkäistä porukkaa, mutta yleen-
sä suuntaa antavia vinkkejä pilkki-
en valinnoista kuitenkin tihkuu.

Jäykkä kärki

Ehdottomasti tärkein ominaisuus 
tasankopilkkijän vavassa on jäyk-
kä kärki. Kuhan isku sekä itse tartu-
tustilanne on salamannopea hetki, 
jonka aikana ei voi arvuutella, syö-
kö vai eikö syö.

Parhaan kuvan tärpistä saa, kun 
pudottaa narun päähän sidotun tii-
liskiven palan käsistään, ja kokeilee, 
miltä tuntuu olkapäässä, kun naru 
pingottuu tiilen pysähtyessä.

Matalassa vedessä käytetään 
yleensä monofi ilisiimaa, joten jäy-
kän kärjen tehtävänä on koukuttaa 
luuleukainen kuha oikealla taval-
la.

Kelan ei tarvitse olla kovin kum-
moinen kapistus. Mielestäni tär-
kein seikka on vain sen moittee-
ton toiminta pakkasessa. Kylmien 
olosuhteiden vallitessa kalastetaan 

◀ Täysosumapäivä, kerran 
kaudessa. Tasankopilkkijän 
satojen reikien poraaminen 
jäähän on palkittu.

Reilu, yli 40-senttinen mittakuha. 

Vapana on isolla puolalla 

varustettu pappamalli, jossa on 

lyhennetty kärki.
hanskat kädessä. Tällöin mm. siima-
nohjaimen sekä puolan vapautus-
painikkeen on oltava hallittavissa 
muutenkin kuin avokäsin.

Yhden kerran hieman arvoste-
lin kalakaverini pilkkivapoja puo-
lan kapeuden osalta liian pieniksi 
ja siroiksi. Seuraavalla kerralla hä-
nellä oli mukanaan kapistus, joka 
oli ristitty ”pappamalliksi”, toimiva 
ja yksinkertainen perinteikäs pilk-
kionki.

Kuhasiiman on oltava normaa-
lia paksumpaa, värillistä monofi i-
lia. Kuhia pilkitään hyvin usein hä-
märässä, jolloin värillisen siiman 
seuraaminen on huomattavasti 
helpompaa. Kuhilla on tapana nos-
tella vieheitä, jolloin siima löystyy 
ja muodostaa löysän lenkin avan-
non ja pilkkivavan välille. Tätä het-
kellistä siimapussia on läpinäkyväs-
tä siimasta hankala erottaa.

Värillisen siiman etuna on myös 
sen havaittavuus jään päällä. Var-
sinkin pakkaspäivinä siimat sotkeu-
tuvat helposti jääkiteiden väliin. 
Näiden pikkusotkujen selvittämi-
nen käy nopeasti, kun näkee sii-
man kunnolla eikä arvokasta ka-
lastusaikaakaan mene hukkaan.

Kuhapilkkien valiojoukko

Tasaripilkkijän painajainen on 
osaava pystypilkin heiluttaja, joka 
yleensä korjaa suurimman saaliin. 
Seuraksi saattaa toki ilmestyä myös 
Räsäs-pilkkijä ja Trout Quiver -lusi-
koitsija, jotka irrottelevat koukkuja 
kalojen suusta vieläkin useammin. 
Sitten on vielä se Tiskipöytä-ukko...

Kuha on hyvin kaikkiruokainen 
petokala. Ainoa ongelma on siinä, 
että jonain päivänä kelpaa toinen 
viehe ja toisena päivänä aivan toi-
senlainen houkutin.

Lukemattomista kuhapilkintään 
sopivista viehemalleista on onneksi 
jo erottunut eräänlainen valiojouk-
ko, muutenhan reppuun ei pilkki-
en lisäksi edes eväitä saisi mahtu-
maan. Tässä niistä muutama:

Blue Fox Trout Quiver 5 cm/8 g, 
väri BOG (valkoinen pohja, oranssit 
raidat) kepittää muut vieheet mata-
lassa, metrin vedessä kevättalvella 
auringon paistaessa. Toimii mieles-
täni parhaiten nro. 4:n punaorans-
sivihreän värikoukun kanssa.

Lindroosin Kiila 4 cm on koko-
naan lyijyn värinen ja lähinnä on-
gelmajätteen näköinen mitättö-
myys, mutta kasaa kuhia avannon 
äärelle muita paremmin keskital-
vella. Varsinkin pakkaspäivinä, jol-
loin kalat ovat huonolla syönnillä 
on Kiila osoittanut kiistattoman yli-
voimansa. Kannattaa käyttää har-
kitusti, koska kalakaverille voi tulla 
paha mieli. Alle laitetaan oranssi, 
mustapisteinen nro. 8:n värikouk-
ku.

Nautilus 6 cm, hopea/messin-
ki, on hyvä indikaattoripilkki koko 
kaudeksi. Kalastaa kirkkaana myös 
särkeä, joiden seurassa kuhat viih-
tyvät. Mikäli halutaan enemmän 
kuhia ja vähemmän särkiä, kannat-
taa pilkistä hinkata ylimääräinen 
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kiilto hiekkapaperilla pois. Lisäk-
si tarvitaan oranssi nro 6:n mäti-
koukku kolmella kärpäsentoukalla 
maustettuna.

Koivusen Erkin Tiskipöytä on 
leijaileva, kevyt pystypilkki, joka 
vaatii oman käsialan toimiakseen. 
Aloitustyyliksi valitaan ”nyssekus-
kin morotus”, eli varsin pitkä veto 
pohjasta ylöspäin, jolloin lakipis-
teessä käsi jää ikään kuin terveh-
timään vastaantulijoita hetkeksi. 
Kuhan mieltyessä alaspäin leijai-
levaan vieheeseen Tiskipöytä hal-
litsee jään alaisia kalavesiä. Tähän 
liitetään oranssi värikoukku.

Aika ajoin kuha puraisee mielui-
ten tasaria. Pystypilkillä olen usein 
ottanut kuonooni juuri Reima Va-
riksen tasapainopilkien käyttäjiltä. 
Vuosia kestäneen tuotekehittelyn 
tuloksena Reima on mielestäni 
luonut Suomen parhaan kuhalle 
tarkoitetun tasapainopilkin. Pu-
nakeltaiseen tasariin laitetaan vä-
rikoukuksi puna-kelta-punainen 
”Espanjan lippu”, ahvenväriseen 
papukaija.

Tasankopilkkijän sesonki

Kuhat saapuvat tasaisille savima-
talikoille hyvissä ajoin ennen lah-
delmien jäätymistä. Jostain syystä 
niiden pyytäminen avovesiaikaan 
on kuitenkin vaikeaa, ainakin ver-
rattuna jään päältä onkimiseen.

Alkutalven päivät ovat lyhyitä, 
mutta kalat ovat ohuen jään alla 
monesti todella aktiivisia. Suurim-

mat potit kahmii yleensä hyväkun-
toinen, aktiivisesti liikkuva ja ahke-
rasti kairaava kalastaja.

Helpotusta huonompikuntoisil-
le antaa alkutalven paikkojen tun-
teminen entuudestaan sekä oman 
valiojoukon muodostaminen vie-
hekukkaroon.

Keskitalvella kuhat pitävät mo-
nesti suutaan kiinni pitkiäkin jakso-
ja. Suurin osa myös suuntaa kohti 
syvempiä vesiä jääkannen ollessa 
paksuimmillaan ja etenkin tasapai-
nolla pilkkiminen on keskitalvella 
ollut hyvinkin hankalaa.

Äkillinen sään lauhtuminen akti-
voi kalat ottituulelle helmikuun pi-
meimpinäkin aikoina, tosin muuta-
man mittakalan kepittämiseen saa 
yleensä tyytyä.

Maaliskuun puolivälin jälkeen lu-
mikerrokset ohenevat jään päältä 
auringonvalon sekä vesisateiden 
yhteisvaikutuksesta. Kuhanpilkki-
jän huippusesonki on lähestymäs-
sä. Yleensä yöpakkaset pitävät jää-
tilanteen kelvollisena pilkkimiseen 
merialueilla reilusti huhtikuun puo-
lelle asti.

Unohda ennakkoluulot

Kevätauringon helottaessa kan-
nattaa olla hyvin ennakkoluuloton 
käytettävien vieheiden suhteen. 
Joskus tuntuu ottipaikkojen löy-
tyvän aivan metsästä, tai ainakin 
kaislikon seasta.

Eräällä kevätreissulla törmäsin 
kaveriin, joka nosteli kiloisia ku-

Tarvitaanko syöttiä?
◼ Syötin merkityksestä keskusteleminen on kuhanpilkinnän ikuisuusaiheita.

Kuhapilkeissä on nimittäin tarjoiltu jos jonkinlaisia syöttejä. Lyhyen op-
pimäärän mukaan muun muassa kärpäsen toukkia, maissinjyviä, ahvenen 
silmiä, särjen silmiä, norssin paloja ja tekotoukkia. Kaikkien ärsykkeiden tar-
koituksena on herättää kuhan iskuhalukkuus hajuaistin avulla.

Kalan näkö- ja kylkiviiva-aisti puolestaan auttavat havaitsemaan kohteen 
liikkeen ja muodon, mutta pilkit eivät todistettavasti kuulu ainakaan hajun-
sa puolesta kuhan ruokavalioon. Tämän takia tuntuukin selvältä, että syötin 
lisääminen parantaa aina kalantuloa.

Mutta kokemusteni mukaan olettamus ei pidä lainkaan paikkaansa. Olen 
usein ihmetellyt esimerkiksi norssin palan huonoutta syöttinä, vaikka kuhat 
ovat samaan aikaan syönnöstäneet norssien seassa.

Oranssilla värikoukulla sekä parilla oikealla kärpäsentoukalla maustettu kuha-
pilkki on voittanut kalan palalla sekä silmällä varustetut lähes poikkeuksetta.

Toukkien parhaana puolena voidaan pitää särkikalojen mieltymystä nii-
hin. Koska särjet liikkuvat lähellä kuhia, jopa samoissa parvissa, suurehkojen 
särkien löytämisen jälkeen alkavat vavat yleensä taipua kuhienkin painosta. 
Ainakin särkien löytyminen antaa potkua muutaman ylimääräisen reiän te-
koon kuhatärppien toivossa.

Toukkien etuna on myös niiden keveys sekä pieni koko, joten ne eivät juuri 
haittaa pilkin uintia.

Ehkä oleellisin asia syötin käytössä liittyy omiin uskomuksiin. Tasapainoilla 
kalastavat kuhamiehet eivät käytä syöttiä juuri koskaan. Silti heidän fi leeraus-
veitsensä tylsyvät samaa tahtia kuin syötillä onkijoidenkin. 

Itse uskon, että kuha iskee herkimmin silloin, kun ärsyke on ylivoimainen. 
Eli kun on löytynyt oikea pilkki sekä sille sopiva käsiala, niin kuha ei voi enää 
vastustaa iskua eteensä saamaan hökötykseen.

Tekeekö kala sen syödäkseen vai juodakseen, on asia erikseen.

Kun kuhapilkkijän varjo jäätä vasten pitenee, myös isomman kalan 
ottihetki lähenee.

▲ Kuhanpilkkijän vakiokalustoa kauden ympäri. Vasemmalla 
Nautilus-tyylinen pystypilkki, ylhäällä Lindroosin Kiila, keskellä Trout 
Quiver, alhaalla Reima Variksen ärsytystasapaino.

▼ Reima Variksen tasapainoissa värien kontrastit ovat hyvinkin 
rajuja. Osittain tämän vuoksi ne ovat sameassa vedessä lyömättömiä.
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hanpulikoita käyttäen aseenaan 
meritaimenmaailmasta kuuluisaa 
EV Truttaa. Kokeilevasta asenteesta 
kertoi myös keskeltä pahinta kais-
laviidakkoa löytynyt pienehkö au-
kea, johon poratusta kahdesta rei-
ästä kalat nousivat.

Seuraavana päivänä menin itse 
vastaaviin paikkoihin kaislikon se-

kaan ja sain saaliikseni kuhia mm. 
keltaisilla kolmen tuuman toukka-
jigeillä.

Nämä kuhakalastajien ”hullut 
päivät” kestävät yleensä vain muu-
taman päivän ja otaksun niiden 
päättymisen johtuvan haukien 
saapumisesta samoille apajille. Ai-
nakin haukien määrä kasvaa huo-

Valo karkottaa
◼ Kalastettaessa matalassa, alle viiden metrin syvyydessä, reiän poraaminen 
jään läpi tuo pohjaan suurehkon määrän ylimääräistä valoa. Mikäli ottipaik-
ka porataan täyteen reikiä metrin tai kahden välein, kuhat poistuvat paikalta 
varsin nopeasti.

Jos halutaan kuhien viihtyvän kalastettavalla alueella pidempään, reiät kannat-
taa tehdä ainakin kymmenen metrin välein. Vaatii kieltämättä malttia olla poraa-
matta reikää miltei varmalle ottipaikalle edellisen viereen, mutta saman määrän 
kaloja saa yleensä saaliikseen reikien ollessa etäämmälläkin toisistaan. 

Etuna tässä on kalojen pysyminen paikoillaan, joten seuraavallakin reissulla 
voi samoilta apajilta narrata kuhia kotiin vietäväksi. Apaja pysynee harvarei-
käisenä myös paremmin piilossa muilta kalastajilta.

Kaikki talvikalastusta vähänkin harrastaneet ovat joskus havainneet alueita, 
jotka on kairattu täyteen reikiä. Usein siellä on ensin ollut muutama toisiaan lä-
hellä ollut reikä, mutta muuten alue on ollut vielä harvaan kairatun näköinen.

Mutta pilkkikalastaja, tuo pirun utelias ja ovela veijari, haluaa tietenkin tie-
tää, jos ei muuta, niin ainakin sen, kuinka syvää tuossa kalastetussa paikassa 
on. Jotkut jopa havittelevat saalista reikäryppään seasta.

Kun uteliaita kulkee päivä toisensa jälkeen saman alueen vierestä poraten 
oman reikänsä kekoon, muodostuu jäästä pian reikäjuusto ja vedenalainen 
valopuisto, josta kaikki kalat kaikkoavat.

mattavasti kuhatärppien harven-
tuessa.

Tasangon vaeltajien maailma 
on osoittautunut huomattavasti 
mielenkiintoisemmaksi kuin mitä 
aluksi ajattelin. Ensimmäisten rei-
kien poraaminen savimatalikoihin 
ei juurikaan sydämen lyöntitiheyt-
tä nostanut.

Jokunen tuhat reikää myöhem-
min uskon ja tuntuman löytyminen 
on nostanut lajin todella kiinnosta-
vien kalastusmuotojen joukkoon.

Matalikoilla vaeltavien kuhauk-
kojen määrän kasvaessa vuosi vuo-
delta voin uskoa muidenkin löytä-
neen lajin hyvät puolet.

Vielä kun tietäisi, mihin kuha 
juuri tänään ottaa. Olisikohan pa-
ras vaihtoehto Tiskipöytä ja tyyli-
nä etenkin se tamperelainen oikein 
pitkä morotus?

Ottiviehe on syvällä 
kuhan kiduksissa. 
Ilman pihtejä vie-
heen poistaminen 
on todella hankalaa 
ja monesti vieheet 
rikkoutuvat, jos 
niitä yritetään 
poistaa suusta 
esim. puukolla.
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