
Suurkuha on hankala otus, koska kaikki asiat 
sen pilkkimisessä ovat vaikeita. Jo pelkän tärpin 
saaminen on harvinaista, vaan sen jälkeen 
vaikeudet vasta alkavatkin.

PETER LAHTIJättikuhaa jä

Ison kuhan napatessa on 
syytä nousta jakkaralta ja 
väsytellä kala seisaaltaan.
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mankin pilkkimiehen siimat. Jotkut 
saattavat sadatella epäonneaan, 
mutta mielestäni tapahtuma liittyy 
enemmänkin suurkuhan luontai-
seen käyttäytymiseen. Mikäli asiaa 
ei tiedä, niin sen ennakointiinkaan 
ei osaa varautua. Olen itsekin kat-
kottanut siimani usein vastaavassa 
tilanteessa.

Mikäli väsytys kuitenkin onnis-
tuu ilman vastoinkäymisiä eikä 
kuha enää revi raivoisasti siimaa 
käsistä, on aika keskittyä kalan nos-
tamiseen.

Kun kalasta on lopulta saatu pää 
reiän alareunan yläpuolelle, alkaa 
olla koukkaamisen aika. Kuha on 
olemukseltaan hyvin piikikäs sekä 
karhea, eikä sen vetäminen put-
keen yleensä onnistu ilman apu-
välineitä.

Mikäli kalakaveri on lähellä, hä-

nen rooliinsa kuuluu puhdistaa 
avanto jäähileistä sekä koukata ka-
la jäälle. Koko tapahtuma on mo-
nivaiheinen ja helposti epäonnis-
tuva. Mutta jään päälle asti saatu 
suurkala antaa taas voimia satojen 
uusien reikien kairaamiseen.

Varo sormia!

Ottiviehettä irrottava ikionnel-
linen pilkkijä kohtaa seuraavak-
si vihaisen, väärässä elementissä 
reuhtovan merenelävän. Vieheen 
kaivaminen kalan suusta ilman kä-
sineitä johtaa yleensä pahanlaisiin 
haavoihin.

Mikäli on aikomuksena ottaa 
kuha ruokakalaksi, se on viisain-
ta päästää päiviltä ennen vieheen 
poistamista leuasta.

Jos taas aiotaan palauttaa kala 
takaisin veteen punnituksen ja mit-
tauksen jälkeen, tilanteesta selviy-
tyy helpoiten ottamalla kala lujaan 
otteeseen hanskat kädessä. Oikea 
puristuskohta löytyy pään takaa ki-
dusten kohdalta. Puristettaessa ki-
dukset kiinni, kala joskus avaa jopa 
suunsa. Tässä vaiheessa syntyvät 
pahimmat vammat käteen, jos ka-

◼ Ison kalan sanotaan olevan vii-
sas ja varovainen. Tullakseen to-
della isoksi, kalalla täytyy olla lisäk-
si ripaus hyvää tuuria. Ison kalan 
onni on usein kalastajan epäonni 
siimojen ja koukkujen rikkoutues-
sa. Suurin osa vapaa-ajan kalasta-
jista janoaa silti eniten juuri ison 
kalan tärppiä.

Mikäli siima ei katkea jo tärpissä, 
on ison kalan potkujen myötäile-
minen siima sormien välissä varsi-
naista taidetta.

Suurikokoisella kuhalla on ta-
pana ensin juroa pohjan tuntu-
massa jäätyään koukkuun kiinni. 
Kun kalan saa vihdoin nousemaan 
kohti pintavesiä, koittaa väsytyk-
sen kriittisin vaihe. Jättikuhalla on 
nimittäin tapana potkaista vielä 
viimeisen kerran kohti syvyyksiä 
juuri siinä vaiheessa, kun kalasta-
ja keskittyy jo vetämään sitä kohti 
avantoa.

Nämä viimeiset rajut potkut kat-
kottavat todella usein kokeneem-

jään alta

Trout Quiver on kalastava 
lusikkauistin kuhalle. 
Kalojen ollessa puolentoista 
kilon luokkaa, on syytä pidellä 
tukevasti vavasta kiinni.

la riuhtaisee itsensä irti otteesta.
Kuhan kiduskaaret ovat todella-

kin veitsenterävät, joten suositte-
len sen käsittelyssä vähintään näp-
pylähanskoja. Tärkeää on muistaa 
myös, että koukun irrotus tapah-
tuu mahdollisimman lähellä jään 
pintaa. Kuhan pudotessa puolen-
toista metrin korkeudesta jäälle, 
saattavat tärähdyksestä aiheutu-
neet vahingot olla liikaa kalan si-
säelimille.

Todella isokokoinen kala paine-
taan jäätä vasten siten, että puris-
tuskohta on edelleen kiduskaaren 
kohdalla. Vieheen irrotus onnistuu 
parhaiten pihdeillä. Hyvä apuvä-
line on keppi, jonka voi hetkeksi 
asettaa kalan hampaiden väliin, 
jotta suu pysyy auki.

Suurkuhien elinalueet

Selkävesillä ne isot kalat uivat, ta-
pasi vaarini sanoa eikä koskaan 
saanut mitään. Väite ei siis pidä 
ainakaan suurkuhaa pilkittäessä 
paikkaansa.

Helpoiten ne löytää rannikkove-
sillä pilkittäessä matalista lahdista 
jokien tai purojen lähistöltä. Mata-
lat kaislikkorannat savipohjineen 
ovat myös kokeilemisen arvoisia.
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Veden väri saa olla hyvinkin sa-
mea. On kuitenkin hyvä tietää ku-
hien poistuvan saven värjäämältä 
alueelta ainakin joksikin aikaa, kun 
runsaat sateet sekä jäiden ja lumi-
en äkillinen sulaminen tuovat jokia 
pitkin savista, hapetonta vettä suis-
toalueille. Tällaisissa olosuhteissa 
suurkuhat harvemmin viihtyvät.

Kalastettaessa laajoilla savitasan-
goilla, joissa kuhat talviaikaan oles-
kelevat, löytää ajan myötä myös 
paikkoja, joissa suurimmat yksilöt 
lymyilevät. Suurkuhan tärppien 
odottelun voi aloittaa, kun lähis-
töltä nousee puolentoista kilon 
ylittäviä vonkaleita.

Varsinaiset isomukset liikkuvat 
joko täysin omissa parvissaan tai 
normaalia mittakalaa huomatta-
vasti suurempien kuhien joukossa. 
Pienten, alle 40 cm kuhien parvista 
en ole koskaan saanut suurkuhaa 
matalassa vedessä. Joten jos avan-
noista pukkaa esiin vain alamittai-
sia, on syytä pakata varusteet ja 
suunnata kohti matalampia vesiä.

Matalikkojen vetovoima suurku-
hien oleskelualueena johtuu veden 
sameudesta. Jos vesi näyttää kirk-
kaalta, on viisaampaa suunnata 
kohti syvempiä vesiä. Joiltakin alu-

eilta pilkitään suurkuhia hyvinkin 
syvältä. Usein syvänteet ovat jon-
kinlaisia salmia tai pitkiä kanava-
maisia kanjoneita, joiden pohjalla 
suurkuhat saalistavat.

Etenkin Turun saaristossa sekä 
Ahvenanmaalla pilkitään isomuksia 
jopa 20:n metrin syvyydestä. Syvät 
salmet Ahvenanmaalla ovat ilah-
duttaneet pilkkimiehiä yli viiden 
kilon kuhilla. Oman kokemukseni 
mukaan syvältä kalastettaessa voi 
samoilta paikoilta nousta hyvinkin 
erikokoisia kuhia.

Mereen laskevista joista löyty-

vät ehkä parhaat mahdollisuudet 
saaliille, joka saa kalavaa’an painu-
maan yli kahden kilon. Isoja kuhia 
kalastetaan jokiosuuksilla huomat-
tavan vähän, joten edellytykset nii-
den esiintymiseen ovat olemassa. 
Jokikalastus vaatii kuitenkin otti-
paikkojen tietämystä, joten hel-
polla valtaisat messinkikyljet eivät 
sieltäkään rantaudu.

Hämärän ja 
pimeyden saalistajat

Kuhanpilkintä on harrastus, jonka 
luonteeseen kuuluu mukavuuden 
maksimointi. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että kalaan men-

Keskitalvella lähes kolmekiloinen kuha on upea saalis.
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Ison kuhan tärppi
◼ Mikäli aika, paikka, pilkki ja kuha ovat kerrankin kohdanneet ja vavan kärki 
on notkahtanut normaalista tärppiasennosta kohti avannon etureunaa, on 
tilannetta lähdettävä selvittämään erittäin rauhallisesti.

Ensimmäiseksi on syytä nousta ylös pilkkijakkaralta ja jopa hieman peruut-
taa avannolta. Suuren kalan potkujen myötäileminen on helpompaa seistes-
sä. Kalan syöksyihin vastaaminen onnistuu myös paremmin, kun siimaa on 
käytettävissä muutama metri avannon reunan ja kalastajan välillä. Tällöin 
kalastaja onnistuu reagoimaan useammankin metrin pituiseen syöksyyn.

Kalakaverillekin on tarjolla töitä ennen kalan koukkaamista. Jos kala on to-
della suurikokoinen, väsytystilanne vie pitkän tovin ja siima hankaa edestakai-
sin pitkin jään reunaa. Kaveria pitää pyytää ohjaamaan siimaa nostokoukun 
tai jääkauhan varrella kohti avannon keskiosaa.

Mikäli käytettävissä on kuitenkin kunnollisella jarrulla varustettu kela ja 
ison kalan taltuttamiseen soveltuva vapa, väsytys voidaan tehdä jopa pai-
kallaan istumalla.

nään silloin, kun herätään ja kotiin 
lähdetään hyvissä ajoin ennen hä-
märää.

Mutta mikäli intohimon kohtee-
na on julman oloisen mammuttiku-
han tärppi, on kalastajan mukau-
duttava kalojen ruokailuaikoihin. 
Isomukset availevat teräväham-
paista suutaan eniten pimeän ajan 
molemmin puolin, joskus jopa säk-
kipimeässä.

Suurkuhan metsästäjän työpäivä 
alkaakin normaalia aikaisemmin. 
Maaliskuussa saalista hamuava elä-
mäntapakalastaja juo aamukahvin-
sa puoli viideltä, mikäli tavoitteena 
on olla avannon äärellä kalan oike-
aan iskuaikaan.

Parhaat tärppihetket sumuisina 
kevätaamuina tapahtuvat ennen 
auringon nousua vedenpäällisen 
luonnon vielä nukkuessa. Tällaiset 
momentumit saattavat olla lyhyi-
tä, mutta sinnikäs herääjä palkitaan 
kalojen osuessa pilkin kohdalle.

Suurkuhien kalastaja pakkaa rep-
punsa kotimatkalle viimeistään sii-
nä vaiheessa, kun naapurikin on jo 
ehtinyt jäälle luettuaan ensin rau-
hassa aamun lehdet. Isomukset 
syövät päivisin miltei ainoastaan 
räntäsateessa ja kovalla tuulella, 
jolloin naapuri puolestaan jättää 
kalareissun kokonaan väliin.

Iltasyönnille suuntaava pilkkijä 
kohtaa helmikuussa parkkipaikal-
la usein madepilkkijöitä, jotka ih-
mettelevät kuhan syöntiä pimeäs-
sä. Ajoittain syönti alkaa jo ennen 
hämärää, mutta usein parhaat otti-
hetket koittavat vasta lähes pime-
ässä. Onneksi värillinen fl uorisiima 
hohkaa pitkään.

Rannikkovesien kuhan kummal-
lisuuksiin kuuluvat muutamat illat, 
jolloin ne syönnöstävät vasta täysin 
pimentyneessä illassa. Otsalamput 
helpottavat kevättalvella iltauutis-
ten aikaan tapahtuvaa avantojen 
etsintää ja kalojen irrottamista. 
Syönnin loppumisen merkkinä 
ovat pelkät vaisut tärpit sekä pilk-
kien tönimiset.

Jättikuhanpilkkijän 
varusteet

Ajokoiran pituisen kuhan tartutus 
on talvikalastajan unelma. Ensim-
mäiseksi kaverit tietysti kysyvät, 
mihin se otti. Tässä kalastusmuo-
dossa voidaan myös kysyä, että 
minkä se vei mukanaan.

Vääränlaisilla varusteilla mat-
kaan lähtenyt kalastaja haukkuu 
vavat, kelat, siimat ja koukut maan 
rakoon sen kummemmin tilannet-
ta miettimättä. Tuttua touhua itsel-
lenikin, mutta kokemus kuitenkin 
opettaa.

Siimaksi on ehdottomasti valitta-
va yli 0,30 mm:n monofi ili, mielui-
ten hohtavan värillinen. Kärkitap-
siksi sidotaan vielä paksumpaa, 

jopa 0,40 milliä lähentelevää väri-
töntä monofi iliä.

Tapsin pituus saa olla noin met-
rin luokkaa ja sen ominaisuudet 
tulevat esiin tuotaessa kalaa koh-
ti avantoa. Värillisen siiman vaih-
tuessa tapsiin, tiedät kalan olevan 
lähellä jään reunaa. Tässä vaihees-
sa on ennakoitavissa suurkuhan 
tyypillinen manööveri, jossa se 
suuntaa rajun potkun myötä koh-
ti pohjaa.

Vapa varustetaan suhteellisen 
jäykällä kärjellä, koska luuleukai-
sen suurkuhan tartuttamiseen vaa-
ditaan voimakas vastaisku. Kärjen 
joustaessa yli kaksi senttiä koukut 
eivät yleensä läpäise kalan suun si-
säpuolen kudoksia ja taas surkutel-
laan aivan turhaan.

Varusteluettelon muita tärkeitä 
nippeleitä ovat nostokoukku, otsa-
lamppu, pihdit, hanskat, ensiapu-
tarvikkeet ja kuusituumainen kaira. 
Varsinaiselle elämäntapaintiaanille 
suosittelen mukaan myös GPS-pai-
kanninta tai vähintään kompassia. 
Sen verran on sumussa ja pimey-
dessä tullut samoiltua.

Viehevalinnat jättiläiselle

Muiden varusteiden ollessa suur-
kuhan varalta kunnossa, on aika 
vilkaista rasioista käyttökelpoisia 
kuhavieheitä. Asioiden tärkeys-
järjestys on syytä muistaa, sillä 
vääränlaisilla vermeillä pääsee ai-
noastaan koristelemaan kuhan leu-
kaperiä hienoilla vieheillään.

Aamuhämärissä aloittava kuhan 
pilkkijä valitsee ensivieheekseen 
suurehkon tasapainon. Ahvenrai-
tajäljitelmät sekä haaleanvihre-
än väriset, norssia imitoivat mallit 
ovat peruskalustoa isokokoisilla 
värikoukuilla. Iskupisteinä toimi-
vat värikoukut saattavat toimia vii-
meisenä ärsykkeenä kalalle, vaikka 
se olisikin hotkaissut vieheen ko-
konaisuudessaan suuren kitansa 
syövereihin.

Värikoukkujen kirjosta mainitta-
koon punainen, vihreä, keltainen 
sekä oranssi. Näiden värien erilai-
set yhdistelmät riittävät ainakin al-
kuun pääsemiseen kuha-avantojen 
äärellä.

Tasarit ovat antaneet itselleni 
eniten ison kuhan tärppejä. Pys-
typilkeistä reiluja parikiloisia ovat 
naruttaneet ainakin Nautilus sekä 
Lindroosin kiila.

Matalassa tapahtuvaan kalastuk-
seen suunnatut pienet pystypilkit 
karkuuttavat harmittavan paljon 
kaloja pienen koukkunsa takia. 
Suurennettaessa koukkua pilkin 
uinti kuolee eikä se enää kalasta.

Tasapainopilkin etuna onkin pys-
typilkkiin verrattuna koukkujen 
suurempi lukumäärä ja koko.

▲ Isoille kuhille tarjottavien tasapainojen pituus saa matalassakin 
vedessä olla lähes 10 cm. Ylhäällä neljä Reima Variksen tasapainoa 
sekä alhaalla mainioissa väreissä oleva Rapalan tasapaino.

▼ Tämäkin parikiloinen kuha 
teki iloisen kuhamiehen sormista 
pahaa jälkeä.
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