
Erä-lehti on ilmestynyt reilut 30 vuotta. Koska 
lehden yhtenä perusajatuksena on ollut tuottaa 
testattua tietoa kaikenlaisista eräalalla 
käytettävistä välineistä, myös kalastajille 
tuiki tärkeitä heittovapoja on vuosien saatossa 
testattu ja vertailtu satamäärin.

vapoja. Hiilikuitu oli ollut mukana 
vapamarkkinoilla jo muutaman 
vuoden, mutta siitä valmistetut 
vavat olivat tuolloin vielä äärikal-
liita ja varsinkin virvelipuolella hy-
vin harvinaisia.

Tärkeistä ominaisuuksista puhu-
essaan Jansson otti ensimmäiseksi 
esille heittopituuden ja totesi va-
van pituuden vaikuttavan tulok-
seen suuresti: ”Vavan pituuden jo-
kainen 10 cm lisää heittopituutta 
noin viidellä prosentilla”.

Pituusheittotestissä 14 g:n pi-
sarapainolla 0,30 mm:n siimaa 
käyttäen saatiin testin 6-jalkaisille 
vavoille keskimääräiseksi heitto-
pituudeksi 36 metriä, 6,5-jalkaisil-
le 38 m ja 7-jalkaisille 38,5 m. Tätä 
tulosta on mielenkiintoinen verra-
ta jäljempänä modernien vapojen 
antamiin heittopituuksiin.

Rakenteellisista ominaisuuksista 
varsinkin kädensijan malli herätti 
ansaittuja moitteita: ”Monien va-
pojen kelan kiinnitys oli nurinku-
rinen eli kelaa kiristävä mutteri tai 
kaksoismutteri osui ikävästi käm-
meneen pyällettyine pintoineen 
– tuloksena oli mahtava hiertymä 
kämmenessä.”

Silloisista testivavoista jokainen 
oli varustettu kelakiinnikkeellä, 
jossa kela lukitaan kahdella metal-
liholkilla yhtä tai kahta kiristysmut-
teria käyttäen paikoilleen. Koska 
monissa tuon ajan vavoissa holk-
kien lisäksi koko rakenne etu- ja ta-
kakädensijan välissä oli metallia, ei 
ihme, että ratkaisua moitittiin an-
keaksi etenkin kylmän ajan kalas-
tuksessa. D.A.M:in vavat saivatkin 
kiitosta siitä, että niiden kelakiin-

◼ Luomme seuraavassa katsauk-
sen ”perushaspelivapoja” käsittele-
viin testeihin kautta Erän historian. 
Perushaspelivavoilla tarkoitamme 
tavalliseen hauen, kuhan, taime-
nen, ahvenen tms. pyyntiin tarkoi-
tettuja keveähköjä tai keskiraskai-
ta vapoja, joiden pituus on 6–8 (9) 
jalkaa ja viehepainosuositus 5:n ja 
40:n gramman väliltä.

Samalla tutustumme kehityk-
seen, jota on vapapuolella kulu-
neen 30 vuoden aikana tapahtu-
nut.

Erän vapatestejä ovat tehneet 
useat suomalaisten kalamiesten 
muodostamat testiryhmät eri 
puolilla maata, joten näkemys- ja 
painotuseroja tuloksissa luonnol-
lisesti esiintyy. Kuitenkin luettua-
ni tätä juttua varten lävitse kaikki 
Erän vapatestit on ollut mielen-
kiintoista ja tavallaan miellyttä-
vääkin huomata, että päälinjoista 
kaikki tekijät ovat olleet varsin yk-
simielisiä.

1977 – vapatestien 
alkusysäys

Erän historian ensimmäinen vapa-
testi julkaistiin jo lehden toisessa 
numerossa 2/77. Siinä Matti Jans-
son ruoti viittätoista 1–2 luokan 
kalastukseen soveltuvaa haspe-
livapaa pituudeltaan 6–7 jalkaa. 
Merkkeinä esiintyivät Abu, D.A.M., 
Daiwa, Fjord, Noris, Ryobi ja Shake-
speare, eli moni tuttu merkki oli jo 
tuolloin mukana. Tarkastelkaam-
me tätä uranuurtajatestiä hiukan 
seikkaperäisemmin.

Ensimmäisessä vapatestissä 
mukana oli ainoastaan lasikuitu-

JARI TUISKUNEN

Vapojen 30-vuo t
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nike oli käteen hieman lämpimäm-
pää muovia.

Kahvamateriaali oli useimmis-
sa korkkia, mutta kolmessa va-
vassa ”vaahtomuovia”. Janssonin 
mukaan ”muovit tekevät tuloaan 
myös kädensijojen materiaaliksi 
korkkia kestävämpinä”, ja tällaiset 
vavat kuuluivatkin testin parhaim-
mistoon.

Testivavat painoivat 116–222 
grammaa, keskiarvo oli 171 g. Ai-
hioiden materiaalista Jansson ei 
mainitse halaistua sanaa, mutta 
täyteistä tai onttoa lasikuituahan 
se taisi tuohon aikaan olla.

Vavoissa oli yksinkertaisia metal-
lilangasta väännettyjä renkaita, ku-
lutusta kestävillä sisärenkailla va-
rustettuja ei tuohon aikaan vielä 
tunnettu. Vaparenkaiden määrä oli 
yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 
4 tai 5. Testaaja mm. toteaa, että 
”monilukuiset ja ahtaat renkaat 
jarruttavat tehokkaasti paksuja sii-
moja lyhentäen heittopituuksia”. 
Nykyään renkaiden lukumäärästä 
taidetaan ajatella hieman toisin.

Myös hinnat kiinnostavat. Hal-
vimman testatun sai 43,50 mar-
kalla (7,25 €) ja kalleimman 165,50 
markalla (27,50 €). Keskihinnaksi 
muodostui 109 mk eli noin 18 eu-
roa. Kuulostaa halvalta, mutta ra-

han arvon muutokset huomioon 
ottaen eivät vavat todellakaan ol-
leet kovin edullisia.

Entäpä takuu? D.A.M. sai siinä 
suhteessa eniten kehuja: ”Takuuto-

distusta vastaan korvataan yksi va-
hinko syytä kysymättä vuoden ku-
luessa, sekä vielä tämän jälkeenkin 
kaikki valmistus- ja materiaaliviat 
rajoittamattomaksi ajaksi.” Abulla 

sen sijaan takuu korvasi vahingon 
vain kerran, olipa se materiaalivi-
oista tai omasta hölmöydestä ai-
heutettu.

Erän ensimmäisessä vapatestissä 
ei testivoittajan titteliä vielä jaettu, 
vaan arviot vaihtelivat välillä em-
me suosittele – erittäin suositel-
tava. Katsokaamme, mitä testaaja 
sanoo erittäin suositeltavasta No-
ris 281:stä:

”Tämä Shakespearen vapa kuu-
luu testin eliittiluokkaan, vaikka on-
kin hinnaltaan kohtuullinen. Se ei 
ole kovin kärkitoiminen, mutta siitä 
huolimatta kevyenä vapana miel-
lyttävä heitettäessä. Liukuvan ke-
lan kiinnityksen ansiosta painopis-
tettä voi säätää 7-jalkaiselle hyvin 
mukavissa rajoissa. Siitä saa myös 
kohtuullisen perhovavan... Heitto-
pituudet ovat hyvät koko painoalu-
eella 2–15 g... Paksu kokokorkkinen 
kädensija ohuella kiinnityshylsyllä 
on hyvin miellyttävä käteen... Se 
sopii erinomaisesti innokkaallekin 
kalamiehelle kokopäiväiseen heit-
telyyn käymättä rasittavaksi.”

1986 – hiilikuitu ilmestyi

Erä-lehtiä joutuu yllättäen selaa-
maan lähes kymmenen vuotta 
eteenpäin, ennen kuin seuraava 
vertailukelpoinen testi tulee vas-

Suomalaisilla koskilla pärjää tavallisesti kevyehköllä vavalla, 
varsinkin jos kysymyksessä on vesimäärältään pienehkö kohde.

Nykyään ei vapoihin enää laiteta keskellä olevan kaltaisia teräs-
langasta väännettyjä Streamline-vaparenkaita. Nykyrenkaiden sisä-
pinta on pinnoitettu keraamisella tms. kiekolla kulumisen estämiseksi 
ja liukkauden lisäämiseksi. Kaksijalkaisia (vas.) vaparenkaita 
käytetään erityisesti järeämmissä, kovaan käyttöön tarkoitetuissa 
vavoissa niiden paremman kestävyyden vuoksi. Yksijalkaiset 
puolestaan päätyvät kevyemmän luokan vapoihin.
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taan numerossa 3/86. Juha Jorma-
nainen ja Pekka Sivonen ottivat 
selvää ”kolmen suurimman val-
mistajan vapatarjonnasta”, jossa 
haspelivapoja oli mukana 11 kpl 
pituudeltaan 7–9 jalkaa.

Liki kymmenessä vuodessa va-
parintamalla oli tapahtunut melko 
paljon. Valmistus oli siirtynyt suu-
reksi osaksi Kaukoitään, länsimais-
sa enää sitkeimmät sinnittelivät.

Mukana oli enää kaksi puhtaas-
ti lasikuidusta valmistettua vapaa, 
muissa oli hiilikuitua enemmän tai 
vähemmän iso osuus. Lisäksi va-
linnan vaikeuksia pahensivat ava-
ruusajan kuidut boron, kevlar ja 
whisker, joita muutamissa kalliim-
man luokan vavoissa ”käytetään li-
säaineena antamassa ylimääräistä 
puhtia”.

Lasikuidusta kuitenkin todettiin, 
että ”se elää ja voi hyvin. Lasikuitua 
käytetään lähes jokaisessa vavassa 
sideaineena. Perinteinen lasikuitu-
vapa on edelleenkin kalastajan to-
dellinen työjuhta.” Vielä oli matkaa 
täyshiilikuituisiin nykyvapoihin.

Perusheittovavat olivat selkeästi 
kasvaneet pituutta. Jutussa todet-
tiinkin, että ”kalastajien käytössä 
olevista vavoista on valtaosa seit-
senjalkaisia”. Tämän lisäksi ”lisään-
tyneen koskikalastuksen ja uistelun 
myötä ovat pitkät 9-10 jalan vavat 
tulleet jäädäkseen.” Lasikuitua ke-
vyemmät materiaalit tarjoavat sel-
keän selityksen pituuskasvulle.

Testissä mukana olleiden seit-

semän 7-jalkaisen vavan keskipai-
no oli 138 g (108–174 g). Ne olivat 
keskimäärin 33 g kevyempiä kuin 
6–7-jalkaiset yhdeksän vuotta ai-
kaisemmin, vaikka pituutta oli tul-
lut lisää.

Kovakromatut metallirenkaat 
olivat vavoista häviämässä ja tilalle 
olivat tulleet erilaiset teräs-, alumii-
nioksidi-, silikonikarbidi- ja keraa-
mirenkaat, joiden kulutuskestävyys 
ja liukkaus todettiin huomattavasti 
paremmaksi.

Kelakiinnikkeinä suosittiin edel-
leen käteen epämiellyttävää, mutta 
toimintavarmaa Fuji-metalliholkki-
systeemiä. Kädensijan materiaali-
na puolestaan korkki ja solumuovi 
taistelivat aika tasaväkisesti. 

Seitsemänjalkaisista halvin irtosi 
148 markalla (25 €) ja kalleimmasta 
sai pulittaa 627 mk (105 €). Keski-
hinnaksi 7-jalkaisille tuli 400 mk (n. 

65 €), kun sama luku vajaa 10 vuot-
ta aiemmin oli reilu satanen.

Testaajat tutkivat myös heittopi-
tuuksia. Koska heittopainoa ei mai-
nita ja siimakin oli hieman ohuem-
paa (0,27 mm) kuin 1977 testissä, ei 
suoria vertailuja heittopituuksien 
kehityksestä voi tehdä. Kuitenkin 
keskipituus oli n. 43 metriä eli vii-
tisen metriä suurempi kuin edelli-
sessä testissä.

1991 – vavat pitenivät

Erässä 4/91 vertaili Juha Jormanai-
nen testiryhmineen ”kesämökki-
läisen haukihuiskia ja lohimiesten 
magnumvapoja”, joten mukana 
oli aika sekalainen sakki. Pituudel-
taan kaikki mukaan päässeet oli-
vat vähintään 8-jalkaisia kahden-
käden heittämiseen tarkoitettuja, 
pisimmät jopa 11-jalkaisia. Teeman 
mukaisesti tarkastelen tässä vain 

lasikuitu ei ole kokonaan hävinnyt 
markkinoilta. Edelleenkin löytyy 
kelvollisia lasikuituvapoja ja lähes 
jokaisessa hiilikuituvavassa on la-
sikuitua sidosmateriaalina.”

Kädensijana oli yhtä soluku-
mikahvaista lukuun ottamatta 
konstailemattomasti muotoiltu 
korkki, ja kelakiinnikkeenä suosit-
tiin edelleen Fujia. Erillisellä keraa-
misella tms. sisuksella varustetut 
vaparenkaat olivat vallanneet paik-
kansa kaikissa testivavoissa.

Jos vapojen pituuskehityksestä 
voi jotain tämän testin perusteella 
sanoa (tietämättä millä kriteereillä 
vavat on valittu), niin kohti pilviä 
oli jälleen menty aimo harppauk-
sin. Nimittäin testin lyhyin ”hauki-
haspelivapa” oli 270-senttinen eli 
9-jalkainen, keskimittaa vavoilla 
oli komeat kolme metriä ja painoa 
keskimäärin 257 g. Melkoisia hau-

▶ Vapojen ominaisuudet ovat 
parantuneet melkoisesti 
vuosien saatossa, mutta hyvin 
vaan hauki nousee tälläkin 
ikivanhalla työkalulla. 

▼ Hauki on heittokalastajan 
tavallisin iso saaliskala, joten 
sitä varten kannattaa varustau-
tua vähän tukevammalla vavalla. 
Tämä olisi tullut ylös vaikka 
UL-välinein.

”haukihuiskia” eli kalastusluokan 
2 vapoja.

Materiaalivalinta oli askeltanut 
jälleen pykälän hiilikuituisempaan 
suuntaan. 10 vavan joukosta ei 
enää löytynyt täyslasikuituista, sen 
sijaan 100-prosenttista hiilikuitua 
oli jo useammassa sekä muuta-
massa lasi- ja hiilikuidun seosta eli 
komposiittia. Whiskeristä ja boro-
nista ei puhuttu sanaakaan, mutta 
yhdessä Shimanossa oli kevlarpu-
nosvahviste.

Testaaja totesi: ”Hiilikuidun ai-
heuttama hinnanmullistus yh-
distettynä laadun huimaan para-
nemiseen on tehnyt hiilikuidusta 
vapojen ykkösmateriaalin. Tosin 

kihuiskia!
Hintahaitari oli venähtänyt 339:

stä tuhanteen markkaan (56,50–
170 €) ja keskihinta asettui 519 
markkaan (87 €). Tuolloin vallin-
neen lama-ajan ostovoiman huo-
mioiden vavat eivät olleet järin 
halpoja.

Testivoittajaa ei tässä testissä ni-
metty eikä kevyempien haspeliva-
pojen joukossa yksikään saavutta-
nut täyttä viiden tähden saalista. 
Neljän tähden vavoista mainit-
takoon Abu Crossfi re XT Atlantic 
9100-2M, joka sai kiitosta hyvistä 
komponenteista ja heitto-ominai-
suuksista, mutta moitteita kolhuil-
le aroista vaparenkaista ja raskau-
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desta. Vavasta todettiin, että se ”on 
kelpo yleisvapa, joka hoitaa keveän 
kahdenkäden kalastuksen tilanteet 
mallikkaasti”.

1994 – solumuovikahvojen 
valtaa

Erän numerossa 10/94 paneudut-
tiin Arto Kojon johdolla alle 600 
markan (100 €) haukivapoihin. Pe-
räti 31 keppiä löysi tiensä testiin, 
mikä kertoo ainakin siitä, että jo 
90-luvulla vaihtoehtoja alkoi var-
sinkin halpakastissa olla lähes hal-
litsemattoman paljon. Testattavien 
pituudet vaihtelivat välillä 7–10 jal-
kaa kuitenkin siten, että ylivoimai-
nen enemmistö vavoista oli 8–9-
jalkaisia. 

Materiaalivalinta oli hiilikuitu-
voittoista, joskin halvemmassa 
hintaluokassa komposiittivavat 
vyöryivät vahvasti esille. Mukana 
oli yllättävästi kolme vapaa, joiden 
materiaaliksi mainitaan lasikuitu. 
Yhden Silstarin hiilikuitu oli vah-
vistettu kevlarilla.

Kädensijoissa jyräsi nyt solumuo-
vi, sillä korkkia oli käytetty vain kol-
masosassa testivavoista. Kädensijat 
olivat edelleen joko muotoilemat-
tomia tai vain hyvin lievästi muo-
toiltuja ”peruspötköjä”.

Kelakiinnikkeet edustivat lähes 
täysin Fujia, mutta ensimmäistä 
kertaa testattavien haspelivapo-
jen joukossa esiintyi moderni kiin-
niketyyppi. Tämän ratkaisun, jossa 
kela lukitaan kädensijan etuosaa 

kiertämällä, esitteli Mitchell Spe-
cial Amiblack ja sai siitä ansaitun 
kiitoksen.

Vaparenkaat olivat keraamisia 
ja useimmassa kaksijalkaisia, mut-
ta yksijalkaiset olivat yleistymässä 
varsinkin kalliimman pään vavois-
sa. Nurinkuriselta tuntuva asia siinä 
mielessä, että luulisi kaksijalkaisen 
renkaan olevan kalliimpi valmis-
taa ja kiinnittää paikoilleen, tarvi-
taanhan siinä kaksi sidosta yhden 
sijasta.

Testissä olleiden 8-jalkaisten kes-
kipaino oli suhteellisen korkea 260 
g (150–350 g). Syyksi voi ounastel-
la sitä, että vertailussa oli nimen-
omaan halpiskasti.

Testivoittajaksi selvisi hintaka-
toksi asetetun n. 600 mk:n (100 €) 
hintainen hiilikuituinen Shimano 
Perfection 9’, jota luonnehdittiin 
näin:

”Kevyt, tunnokas ja sopiva kai-
kenlaiseen kalastukseen... Kunnon 
korkkinen kädensija, hyvä kelakiin-
nike ja tukeva vapapussi kruunasi-
vat kokonaisuuden.”

1996 – kelankiinnike 
uudistuu

Kaksi vuotta edellisestä ja taas sai-
vat haukivavat kyytiä numerossa 
4/96. Nyt Arto Kojo valitsi testiin 8-
jalkaiset haspelivavat, joita kertyi 
kunnioitettavat 21 kpl.

Selvin ero kahden vuoden ta-
kaiseen tarjontaan löytyi kelakiin-
nikkeestä. Etukahvasta kiristettä-

vä malli oli lyönyt itsensä läpi, sillä 
miltei puolessa testatuista sellai-
nen jo oli.

”Kun kelan jalan toinen pää me-
nee takakahvan alle piiloon, on 
kalastajalla tarjolla yhtenäinen 
korkki- tai solukumipinta entisen 
muovikierteen asemesta. Ero on 
todella merkittävä”, Kojo kirjoitti.

Kädensijan materiaali oli nyt suu-
rimmalla osalla korkkia, mutta viisi 
halvemman hintaluokan solumuo-
vikahvaistakin pääsi mukaan. Suu-
rempaa muotoilua ei kädensijoissa 
edelleenkään esiintynyt. 

Vaparenkaissa yksijalkaisten 
osuus oli kohonnut yli puoleen, 
keskipaino oli 191 g (126–298 g) ja 
hinnat vaihtelivat välillä 150–1 098 
mk (25–180 €).

Testivoiton nappasi 545 mk:n (90 
€) hintainen Abu BM Series BMS80-
2M, joka on ”kevyt, erittäin herkkä 

▼ Näin ovat muuttuneet kelankiinnikkeet 30 vuoden aikana. Ylinnä 
vanha Abun Allround-kiinnike, jonka hahlo liikkui korkkikädensijan 
päällä. Sen alapuolella niinikään Abun valmistama kokometallinen, 
kädessä erittäin kylmä kiinnike. Keskellä on edelleen yleinen Fuji-
tyyppi. Toiseksi alimmaisena korkilla pohjustettu Fuji, ja alimmaisena 
uusinta tyylisuuntausta edustava kädensijan etuosasta kiristettävä 
kiinnike.

▲ Talvikalastuksessa on paljon väliä sillä, minkälainen kelakiinnike 
vavassa on. Tässä suhteessa vavat ovat kohentuneet viime vuosi-
kymmeninä huimasti.

Hauki on suomalainen vapatestaaja nro 1 ja myös paras kalastusvä-
lineiden ”myyjä”. Perushauelle sopiva vapaluokka on maamme oste-
tuin.
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mutta silti äärimmäisen tanakka 
toiminnaltaan. Loistavasti muo-
toillut käsikahvat, korkilla suojattu 
kelakiinnike, hyvät päätynupit ja 
luvattua paljon laajempi viehes-
kaala.”

1998 – kädensijaan 
muotoilua

Arto Kojon tiivis testitahti jatkui 
Erässä 5/98. Vuorossa oli 23 hauki-
haspelivapaa pääasiassa 8 ja 9 ja-
lan väliltä ja hintahaitarin venymä 
375–1 195 mk (60–200 €).

Suurta muutosta kahden vuo-
den takaiseen ei ollut havaittavis-
sa, jotain kuitenkin. 

Kelakiinnikkeissä kädensijan etu-
osasta kiristettävä ns. Screw Down 
-malli oli lähes puolessa testatuis-
ta, joskin testaajat totesivat sen 
kestävyydessä olevan ongelmia. 
”Harmia syntyy myös siitä, että ke-
lan jalkojen erilaisuudesta johtuen 
kahvan kierreosa ei joko tahdo riit-
tää tai mahtua kelan jalan päälle, 
tai loppuun asti kiertämisestä huo-
limatta kela jää lonksumaan.”

Kädensijan materiaali jatkoi 
korkkivoittoista linjaansa, mutta 
mukana oli myös pari vapaa (Shi-
mano ja Shakespeare), joissa taka-
kahvan toinen puoli oli solukumia 
ja toinen korkkia. Miksi, kysyivät 
testaajat. 

Erityisen villiä muotoilua edusti 
Shakespeare SI802SW, jonka taka-
kahvan solukumipinnoite rajoittui 
ainoastaan vavan tyveen ja jätti 
yläosastaan aihion paljaaksi. Ny-
kyaikana vastaavanlaiset ratkaisut 
ovat melko tavallisia.

Testivoiton täydellä tähtisaaliil-
la nappasi Shakespeare Patriot+ 
SP2986, josta testaajat totesivat 
mm: ”Napakka, mutta hiukan per-
soonaton, kohosi niukkaan ja yllä-
tykselliseen testivoittoon tasaisen 
esityksensä ansiosta... Punottuja 
siimoja käytettäessä täsmälleen 
sopiva toiminta esim. 15 cm Nilsul-
le. Potkua riittää viehepainoissa ja 
heittopituuksissa pitkällekin.”

1999 – mukana 
vaparenkaaton viritelmä

Erässä 3/99 oli allekirjoittaneen 
vuoro ruotia ”kevyen keskiluo-
kan” vapoja. Mukaan hyväksyttiin 
7–8-jalkaiset, viehepainoille n. 30 g 
saakka soveltuvat vavat, joita kertyi 
mittelöön kaikkiaan 29.

Kädensijasta kiristettävä kela-
kiinnike oli yleistynyt entisestään.

Kädensijan muotoilussa oli ene-
nevässä määrin peruspötköstä 
poikkeavia viilauksia. Esimerkiksi 
Abu Boronin ”ergonomic grip” sai 
kiitosta miellyttävyydellään, mutta 
Shimano Techniumin huippuohut 
kahva palkittiin pienellä kritiikillä. 

Myös Shakespeare Sigma Evolu-
tionin eriskummallinen muotoilu 
herätti huomiota.

Suurin osa vavoista oli valmis-
tettu hiilikuidusta, mutta mukana 
oli myös komposiittivapoja. Abul-
ta putkahti yllättäen testiin vapa, 
jossa oli jo 80-luvulla ensiesiinty-
misensä tehnyttä, mutta sittem-
min hautautunutta boronkuitua. 
Lasikuituvapoja ei joukossa esiin-
tynyt.

Kaksijalkaisia renkaita oli istutet-
tu enää joka neljänteen. Joukos-
sa oli aivan uudenlaista ajattelua 
edustava Daiwa Emblem-Z, jossa 
vaparenkaita ei ollut lainkaan, vaan 
siima johdettiin läpi onton aihion. 
Testaajat noteerasivat siinä pait-
si siiman pujottamisen hankaluu-
den myös heittojen lyhyyden, mikä 
johtuu siiman voimakkaasta han-
kaamisesta aihion seiniin. Melko 
pian tämä vapa katosikin markki-
noilta, mutta idea elää yhä ainakin 
Shimanolla.

Testissä tutkittiin myös vapojen 
pituusheitto-ominaisuudet 0,28 
mm:n siimalla ja 15 g:n heittopai-
nolla. 7-jalkaisilla heittojen keskipi-
tuus oli 43,5 m eli tasan viisi metriä 
parempi kuin vuoden -77 testissä, 
jossa tosin siima oli hitusen pak-
sumpaa ja heittopaino gramman 
kevyempi.

Testissä ilmaantui kolme testi-
voittajaa. Luksusvapojen kuningas 
oli peräti 2 395 mk (400 €) maksa-
nut G. Loomis STR 1082 S/9’, 7-jal-
kaisten tittelin vei Berkley Fire Flex 
FFE30 ja 8-jalkaisten Abu Specialist 
Rainbow SRS8.

2000 – halpoja ja kalliita 
haukivapoja

Uuden vuosituhannen alkusuoral-
la pääsivät kokeeseen vaihteeksi 
kaikkein halvimmat haukivavat nu-
merossa 3/00. Mukana oli 7 soluku-
mikahvaista hintaluokassa 90–315 
mk (15–52 €).

Halvalla ei hyvää saanut aina-
kaan testiryhmän mielestä, sillä 
voittajankin (Ron Thompson 8’) 
tähtisaalis jäi kolmeen. Testaajien 
mukaan ”paljon parjattujen halpo-
jen avokelavapojen yleinen laatu 
on vielä mainettaankin huonompi. 
Huonotoimintaisten ja raskaiden 
vapojen kanssa paljon heiteltäes-
sä menivät hartiatkin jumiin heti 
alkukaudesta.”

Halpisvapojen luonnekuva 
2000-luvun alkaessa oli suurin 
piirtein tällainen: muotoilematon 
muovikädensija, Fuji-kelakiinnike, 
komposiittiaihio, korkeahko paino 
(226–350 g), vaparenkaita suhteel-
lisen harvassa ja epämääräinen toi-
minta. 

Numerossa 9/00 testasi Veikko 

▲ Kapeenkosken taimenet eivät tiedä, että niiden pitäisi olla tammi-
kuun puolessa välissä tummia ja hyvin laihassa kunnossa. Nämä 
kalat saatiin uutuuksiin kuuluvalla Kinetic Blade -vavalla ja Räsäsellä.

▼ Vapojen liitoskohtakin on kehittynyt vuosien saatossa. Ylinnä 
vanhanaikainen ja painava, joskin sangen kestävä metalliholkki, sen 
alapuolella nykyaikaisia vapaliitoksia. Toiseksi alimmaista kutsutaan 
spigot-liitokseksi ja sitä pidetään yleisesti parempana kuin normaalia 
(yläpuolella) liitosta. Alin liitos on vahvistettu metallirenkaalla särky-
misvaaran vähentämiseksi.
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Rinne ryhmineen puolestaan kal-
liimmat haukivavat pituusluokassa 
8–9 jalkaa. Neljä tai viisi tähteä oli 
tässä joukossa jo melko tavallinen 
saalis.

Voittajaksi selvisi yllättäen moni-
en yli 1 000 mk maksavien seurassa 
vain 425 mk (70 €) hintainen Dai-
wa Vulcan-X 802 MHS 8’, josta Erän 
suositus kertoo mm. seuraavaa:

”Kovakätisen voimaheittäjän 
toivevapa, jota pitää kuormittaa 
heitossa... Erinomaisen tasapai-
non ansiosta 8-jalkaisella Vulcan-
X:llä jaksaa painostaan huolimatta 
paahtaa pitkiä päiviä.”

2002 – hinnat laskevat, 
laatu ei 

Erä 4/02 iski tiskiin Ari Mannisen 
ryhmän testaamat alle 100 euron 
haukihaspelivavat pituusluokas-
sa 8’. Mukaan pääsi 22 vapaa. Tätä 
joukkoa voi verrata mainiosti nu-
mero 10/94:n testiin, jossa tarkas-
teltiin alle 600 markan eli täsmäl-
leen saman hintaluokan vapoja.

Yleisvaikutelmana voi sanoa, et-
tä vapojen laatu oli parantunut tai 
pysynyt vähintäänkin yhtä hyvänä, 
vaikka hinta ei lainkaan noussut 
kahdeksassa vuodessa. Edes siitä 
huolimatta, että rahan arvo oli sa-
mana aikana laskenut reippaasti!

Esimerkiksi 2002:n vavoista vain 
kolme on varustettu ”halpavavan 
tunnusmerkillä” solumuovikäden-
sijalla, kun se oli -94 testissä ylivoi-
maisena enemmistönä. Niinikään 
ainoastaan kolme vavoista oli val-
mistettu komposiitista ja loput hii-
likuidusta, kun kahdeksan vuotta 
aiemmin joukossa oli useita kom-

posiitti- ja jopa muutamia täyslasi-
kuituisia vapoja.

Vavat olivat selkeästi myös ke-
ventyneet. Vuoden 1994 saapumi-
serässä kasijalkaisten keskipaino 
oli 260 grammaa, nyt enää 197 g 
(160–293 g).

Testivoittajaksi kruunattiin 
Shakespeare Ambidex Titanium 
SP 9080: ”Loistava työkalu keski-
kokoisen ja vähän isommankin 
hauen ja kuhan heittokalastuk-
seen kaikkialla. Pitkä- ja kevytheit-
toinen vapa toimii myös suositus-
ta raskaammilla vieheillä. Tartuttaa 
mainiosti ja väsyttää hauet hyvin. 

Voiko hyvältä haukivavalta enem-
pää toivoa?”

2003 – vapa pikkurahalla

Numerossa 5/03 vuorossa olivat 6–
7-jalkaiset kevyen luokan haspeli-
vavat koskitaimenen tms. pyyntiin. 
Testiin riitti tulijoita peräti 26 kpl ja 
ne olivat pituutensa ja viehesuosi-
tustensa puolesta hyvin vertailu-
kelpoisia Erän ensimmäisen (1977) 
vapatestin aineiston kanssa.

Muutokset 25 vuoden aikana 
olivat varsin suuria eli juuri niitä 
aihion materiaaliin, kädensijaan, 
kelakiinnikkeen muotoiluun, va-

parenkaisiin jne. liittyviä, joita jo 
edellä käsiteltiin. Suunnilleen ai-
noa yksityiskohta, johon insinöö-
rit eivät ole historian saatossa juuri 
kajonneet, on kädensijan materiaa-
li. Korkki ja myöhemmin yleistynyt 
solumuovi näyttävät pitävän pin-
tansa hamaan tulevaisuuteen.

6-jalkaisten keskipaino testiai-
neiston perusteella oli 113 g (80–
145 g) ja 7-jalkaisten 148 g (105–
190 g), kun neljännesvuosisata 
aikaisemmin 6–7-jalkaisten keski-
arvo oli 171 grammaa.

Painoa oli hävinnyt joitakin 
kymmeniä grammoja, muttei lop-
pujen lopuksi ehkä niin paljon 
kuin olisi odottanut. Painavimmat 
nykyvavat ovat yhä jonkin verran 
raskaampia kuin tuon ajan kepit 
keskimäärin.

Mielenkiintoisen vertailukohdan 
antaa myös hinta. 2003 testatuilla 
keskihinnaksi muodostui 59 euroa, 
kun hinta vuonna 1977 oli noin 18 
euroa. Hinnat olivat 25 vuodessa 
vain hieman yli kolminkertaistu-
neet, vaikka rahan arvo oli samas-
sa ajassa laskenut ties kuinka pal-
jon. Tosin viimeaikainen hiilikuidun 
hinnan nousu saattaa kääntää hin-
takäyrän lähitulevaisuudessa ylös-
päin.

Testivoittajaksi viiden tähden ää-
nisaaliilla valittiin Shakespeare Ug-
ly Stik GSP 1160-2M, jota kiitettiin 
napakasta, voimakkaasta toimin-
nasta, pitkäheittoisuudesta, miel-
lyttävästä kelakiinnikkeestä, hyvän 
mittaisesta kädensijasta, toimin-
nasta monen painoisten vieheiden 
kanssa sekä 3 v:n takuusta.

2003–2007 – vapoja 
eri käyttötarkoituksiin

Viime aikoina ei Erässä ole perus-
haspelivapoja testattu. Sen sijaan 
parrasvaloihin on päästetty jigiva-
vat (9/03), UL-vavat (7/04), jerkkiva-
vat (5/05), järeät haukivavat (12/06) 
ja moniosa- ja teleskooppivavat 
(9/07) monien veto- ja perhova-
patestien lisäksi kuin kertomaan 
kalastusharrastuksen yhä voimak-
kaammasta pirstaloitumisesta.

Enää ei puhuta vain heittoka-
lastuksesta, vaan etumääreek-
si voidaan laittaa vaikkapa hauki, 
taimen, kuha, lohi, jigi, jerkki, mag-
numvaappu, erikoiskevyt, koski, 
tyrsky jne. Kuhunkin tarpeeseen 
vavanvalmistajat pyrkivät vastaa-
maan luomalla juuri siihen sovel-
tuvia työkaluja.

Tuskinpa 70-luvulla kukaan oli-
si ymmärtänyt, jos joku olisi tuo-
nut markkinoille erityisesti hauen 
magnumvaappukalastukseen ke-
hitetyn heittovavan. Nykyään moi-
nen ajatus ei tunnu enää lainkaan 
oudolta.

Eivät ole nykyajan vavat painavia nuorenkaan kalastajan kädessä.

Vavan nimi on Tica Pike (hauki), mutta silti sillä heittää hienosti 
painavahkoja lusikoita myös koskikirjolohien arvosteltavaksi. 
Eikä turhaan.
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