
lasikuituisina.
Pelkästä hiilikuidusta valmiste-

tut vavat ovat herkkiä iskuille ja yli-
kuormitukselle. Omassa käytössäni 
on vuosien varrella katkennut puo-
lisen tusinaa hiilikuista takilavapaa. 
Siperia on opettanut suhtautu-
maan niihin isolla varauksella.

Syväinlevyvavat

Toisen selkeän vetovapojen erityis-
ryhmän muodostavat syväinlevy-
vavat. Meillä syväinlevyjen käyttö 
on raksiuistelun myötä päässyt hie-
man unohtumaan, mutta tämäkin 
suuntaus muuttuu varmasti taas 
jossakin vaiheessa. 

◼ Vapoja ja keloja tehdään yhä tar-
kemmin erilaisia kalastustapoja tai 
-tekniikoita varten. Tämä pätee vä-
hintään yhtä paljon vetouisteluun 
kuin heittokalastukseenkin.

Tarjolla on esimerkiksi lohenuis-
teluun tarkoitettuja vetovapoja, 
jotka on suunniteltu käytettäviksi 
joko syvätakiloiden, syväinlevyjen 
tai lyijy- ja terässiimojen kanssa. Tai 
hauen täsmäuisteluun soveltuvia 
malleja, jotka poikkeavat selvästi 
muista vavoista.

Takilavavat

Takilavavoissa yleissuuntaus on 
käynyt niin meillä kuin Pohjois-
Amerikan Suurten järvien alueella 
kohti lyhyempiä pituuksia. Yhdek-
sän jalan (2,7 m) mittaiset takilava-
vat alkavat olla jo harvinaisuuksia, 
sillä takilavapojen pituus on va-
kiintunut 2,4–2,5 metriin. Lyhene-
miseen ovat vaikuttaneet vapojen 
helpompi kuljetettavuus ja käsitel-
tävyys veneessä.

Atlantin takana lyheneminen 
on ollut jopa vielä voimakkaam-
paa. Siellä monet oppaat ovat siir-
tyneet käyttämään 1,8–2,1 metrin 
mittaisia, pääosin yksiosaisia taki-
lavapoja, joita on helppo säilyttää 
valmiiksi kasattuina veneiden lukit-
tavissa hyteissä.

Samaan aikaan takilavavat ovat 
jäykistyneet. Osaksi tämä johtuu 
siitä, että monien suomalaisten 
uistelijoiden ohjelmaan kuuluvat 
vuosittain reissut joko Itämerelle 
tai Ruotsin V-järville, joilla10 kilon 
lohikala ei ole harvinaisuus. Itä-
merellä lohet ovat parhaimmillaan 
vielä tuplaten suurempia. Light- tai 
medium light -merkinnällä varus-
tettu kevyehkö takilavapa on silloin 
auttamatta alamittainen.

Takilavapojen aihiot ovat yhä 
selvemmin kärkitoimisia. Jäykkyy-
den kasvu selittyykin osaltaan täl-
lä. Vielä 80-luvulla oli myynnissä 
takilavapoja, jotka taipuivat aivan 
kaksinkerroin kärki lähes tyven ta-
solle. Nykyään tällaisia aihioita ei 
enää tapaa.

Takilavapojen materiaalina lasi-
kuitu on säilyttänyt hyvin aseman-
sa, mutta rinnalle on tullut hiilikui-
tusekoitteisia komposiittivapoja. 
Hiilikuidun käyttö tuo aihioon jä-
mäkkyyttä, mutta samalla hiilikui-
dun lisääntynyt kysyntä maailman 
markkinoilla on nostanut materiaa-
lin hinnat pilviin. Niinpä edullisim-
mat takilavavat pysyvät jatkossakin 

aihiota varten.
Pitemmän päälle kestävämpi 

vaihtoehto on rissan vaihtaminen 
kärkirenkaan tilalle. Kaikkein hie-
noimmissa tätä tarkoitusta varten 
rakennetuissa vavoissa myös muut 
vaparenkaat on korvattu rissoilla.

Syväinlevyvapojen pituudet ovat 
tavallisesti 9–10,5 jalkaa (2,7–3,15 
m). Useampia syväinlevyjä veneen 
samalla sivulla uitettaessa vapo-
jen pituudet yleensä porrastetaan 
niin, että syvemmällä ja sivusuun-
nassa lähemmäs venettä viritetyt 
vavat ovat lyhyempiä ja ulommat 
pidempiä. 

Pohjois-Amerikan Suurilla järvil-
lä osa uistelijoista on siirtynyt myös 
selvästi aiempaa lyhyempiin sy-
väinlevyvapoihin. Varsinkin teräs-
siiman jatkona olevia syväinlevyjä 
uitetaan paljon vain reilun kahden 
metrin mittaisilla Shimano Talora -
vavoilla.

Syväinlevyvavan lyhentämisellä 
on toki puolensa, mutta itse pidän 
tärkeänä, että syväinlevy lähtee ui-
maan reilusti takiloiden sivulta. Va-
van lyhentämisestä on tässä vain 
haittaa. Lyhyen syväinlevyvavan 
kanssa siima saattaa hangata taki-
lasiimoihin ja tärpin seurauksena 
voi olla pari katkennutta siimaa.

Jämäkät syväinlevyvavat ovat 
myös erinomaisia sivuvetovapoja 
esimerkiksi isompien haukivaap-
pujen uittamiseen. Niissä riittää 
potku vantterankin kalan tartut-
tamiseen.

Jo pelkkä syväinlevyjen uitta-
minen on vavan aihiolle rankkaa 
ja aallokosta, käännöksistä sekä 
tärpeistä aiheutuu vielä lisärasi-
tuksia, joten hiilikuituvapoja on 
tähän tarkoitukseen tarjolla hyvin 
vähän. Sen sijaan pelkästä lasikui-
dusta pystytään valmistamaan tä-
hän hyviä vapoja, mutta parhaat ai-
hiot ovat yleensä komposiittia eli 
lasi- ja hiilikuidun sekoitetta.

Plaanerivavat

Varsinaisia plaanerikäyttöön suun-
niteltuja vapoja ei ole, vaan ne on 
valittava muiden vetovapojen jou-
kosta. Yleisin valinta kohdistuu 
jäykkiin takilavapoihin ja toisen 
ryhmän muodostavat halvat, jäy-
kähköt lasikuituvavat.

Jäykät takilavavat ovat lohika-
lojen uistelussa miellyttäviä käsi-
teltäviä varsinkin ison kalan kans-
sa peuhatessa. Ne mahdollistavat 
myös vapojen joustavan vaihtami-

Vetouistelu nousi meillä suosioon reilut 
kaksikymmentä vuotta sitten. Mitä sinä aikana 
vetovapojen maailmassa on tapahtunut ja 
mitä on tulevaisuudessa odotettavissa?

JARI RANNISTO

Vetovavan anatomia
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väistävät venettä ja kauempana ve-
neestä kulkevat vieheet pyytävät 
paremmin.

Syväinlevyjen käytössä rapakon 
takana on toinen erikoisuus, jota 
meidän vesillämme ei ole kokeiltu 
oikeastaan ollenkaan. Monofi ilin 
tai mikrokuitusiiman sijaan siellä 
on hyvin suosittua uittaa syväin-
levyjä punotuilla teräsvaijereilla, 
joiden vetolujuus on 9–13,5 kiloa 
ja halkaisija 0,30–0,38 mm. Ne leik-
kaavat vettä huomattavasti nylon-
siimoja paremmin. 

Mikrokuitusiimoissa on mah-
dollista päästä vieläkin pienem-
piin halkaisijoihin, mutta useimpi-

Parikiloisen taimenen saamiseen lohenuisteluun tarkoitetut vavat 
ovat turhan järeitä. Suuntaus kulkee kohti kevyempää kalustoa.

Pohjois-Amerikan Suurten jär-
vien alueella syväinlevyjen käyttö 
on enemmänkin lisääntynyt vesien 
kirkastuttua vaeltajasimpukoiden 
runsastumisen myötä. Monet ovat 
siellä vähentäneet syvätakiloiden 
määrää isoissakin veneissä kahteen 
kolmeen, kun niitä on aiemmin ol-
lut vedossa 5–6. Syy on yksinkertai-
nen. Vähemmät takilat ovat pyytä-
neet saman määrän kalaa. 

Vapojen määrää on sen sijaan li-
sätty syväinlevyjen ja plaanereiden 
käytössä. Kirkkaassa vedessä kalat 

en mielestä teräsvaijerit pyytävät 
paremmin. Syitä on etsitty vaijeriin 
muodostuvista jännitteistä ja vaije-
rin ”soimisesta” uistelun aikana. 

Teräsvaijeria ei voi käyttää taval-
liseen tapaan rengastetulla vaval-
la. Jos vaparenkaiden keraaminen 
materiaali on hyvää, selvitään vaih-
tamalla pelkkä kärkirengas.

Halvin vaihtoehto on käyttää 
niin kutsuttua Twili Tipiä. Se muis-
tuttaa lähinnä jousen pätkää, jonka 
läpi teräsvaijeri kuljetetaan. Twili Ti-
pin muovipitimessä on reikä vavan 
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Vetovapatestien menestyjät
◼ Erä-lehden sivuilla on vuosien mittaan julkaistu useampiakin vetouistelu-
vapojen vertailutestejä. Vapasarjojen elinkaaret tuntuvat olevan pidempiä 
kuin monilla keloilla, joten tässä lyhyt katsaus muistinvirkistykseksi testivoit-
tajan ja hyvä ostos -maininnan saaneista vavoista.

Erä 4/97:n syvätakilavapatestin voittajaksi ylsi Shakespeare Ugly Stik Ti-
ger BWD 2200. Lempinimi Sinappitiikeri viittaa vavan likaisen kellertävään 
väriin. Tämä 2,4-metrinen vapa tunnetaan vieläkin uistelijapiireissä ja itsellä-
nikin on niitä edelleen viisi käytössä. Yli 10 vuoden ikä ei näy vavoissa ja ne 
kestävät edelleen vertailun mihin tahansa uudempaan takilavapaan. Hyvä 
ostos -merkinnän samassa vertailussa keräsivät kokolasikuituiset Shimanon 
TDR 1903 ja 1802.

Seitsemän vuotta myöhemmin takilavapoja testattiin uudelleen. Nume-
rossa 4/04 julkaistun testin voittaja oli jälleen Ugly Stik, mutta tyyppimer-
kinnältään Gold 3200. Se on aavistuksen Sinappitiikeriä pehmeämpi, mutta 
muuten hyvin samanlainen kädessä. Hyvä ostos oli taas kokolasikuituinen 
vapa, tällä kertaa Shakespeare Tidewater TWD 80SS.

Numerossa 9/06 Ari Manninen kahlasi läpi kunnioitettavat yli 60 vapaa 
etsiessään parasta vapasarjaa. Parhaaksi sarjaksi selvisi Shakespearen Ugly 
Stik Tiger Gold ja parhaan yleisvavan eli plaaneri- ja takilakäytössä toimivan 
vavan tittelin pokkasi aiemminkin mainetta niittänyt Ugly Stik Tiger Gold 8’. 
Samassa jättitestissä arvioitiin parhaaksi plaanerivavaksi Ugly Stik Big Fish 
7’, parhaaksi lyhyeksi takilavavaksi Shimano XFX AX 210 MH DR ja parhaaksi 
takilavavaksi Ron Thompson Armageddon Downrigger 8’6’’.

Syväinlevyjen uittamiseen soveltuvia vetovapoja arvioitiin jo Erän nume-
rossa 4/00. Voittaja löytyi tälläkin kerralla Ugly Stikin Tiger-sarjasta. Kolme-
metrisen vavan mallimerkintä oli BVD 2202. Itselläni on kaksi tällaista vapaa 

käytössä ja ne kuuluvat edelleen syväin-
levyvapojen ehdottomaan eliittiin.

Hauen täsmäuistelu pitkillä ja koh-
tuullisen jäykillä vavoilla on oma taiteen 
lajinsa. Tähän monien kilpauistelijoiden 
suosimaan kalastusmuotoon soveltu-
via vapoja vertailtiin numerossa 10/06. 
Parhaaksi selvisi karvan alle 6-metri-
nen lasikuituinen Zebco Häijään Ka-
lastustarvike. Hyvä ostos oli testiryh-
män mielestä Shakespeare Tidewater 
Outrigger.

sen takiloista plaanereihin tai päin-
vastoin tarpeen vaatiessa.

Pohjois-Amerikan Suurten jär-
vien alueella on yleistynyt ku-
pari- ja lyijysiimojen uittaminen 
plaanereissa. Näitä painavia metal-
lisiimoja on plaanerin takana 100–
200 metrin pätkä. Kukaan ei oikeas-
taan myönnä erityisesti pitävänsä 
kalojen vinssaamisesta veneeseen 
kaukaa horisontista, mutta Suur-
ten järvien lähes kristallinkirkkaas-
sa vedessä kaukana veneen takana 
ja sivulla uitetut vieheet ovat usein 
olleet täysin ylivoimaisia kalanpyy-
täjiä.

Pitkä painosiima on paitsi raskas, 
se aiheuttaa myös melkoisen vas-
tuksen vedessä. Kun tähän lisätään 
plaanerista aiheutuva lisärasitus, 

on vapa väistämättä lujilla.
Tällaiseen käyttöön tarkoitetut 

vavat muistuttavat jäykkyydeltään 
ja toiminnaltaan lähinnä kevyitä 
syväinlevyvapoja. Lyhyemmissä 
malleissa on usein merkintä lead-
core (lyijysiima) ja pidemmissä 
planerboard (plaaneri). Varsinkin 
plaanereiden kanssa kaikkein ly-
hyimmät alle kaksimetriset vavat 
eivät ole kaikkein helpoimpia.

Täsmäuisteluvavat

Hauen täsmäuistelu todella pitkillä 
vavoilla on uusimpia ilmiöitä. Siinä 
käytettävät vavat jakautuvat kah-

teen kastiin. Useasta osasta kootta-
viin nk. surf caster -vapoihin, joita 
käytetään maailmalla enemmän-
kin heittokalastukseen valtameri-
en rannoilta, ja vaparenkaallisiin 
teleskooppivapoihin.

Hauen täsmäuistelu on varsi-
nainen pitkien vapojen kestotesti. 
Siimapituudet ovat lyhyitä, jarrut 
tiukalla, vetovauhti on kova ja vie-
heiden tarttuminen pohjaan tai ve-
sikasveihin yleistä. Niinpä lasikuitu 
on pitänyt hyvin puolensa näiden 
vapojen raaka-aineena.

UL-uisteluvavat

Taimenen, kuhan, ahvenen ja siian 
uistelussa pärjätään huomattavan 
kevyellä kalustolla. Uistelijat ovat 
kuitenkin liikkuvaa porukkaa ja 
käyvät myös vierailla vesillä isom-
pien kalojen pyynnissä, jolloin ke-
vyt kalusto jää auttamatta alamit-
taiseksi.

Heittokalastuksessa ultra light 
on ollut meillä jo pitkään arkipäi-
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ta kuin tavanomainen yksi, mutta

käytännössä merkittävin ero tulee

takuun kattavuudesta ja palvelun

toimivuudesta. Vapojen ”synty-

mäviat” paljastuvat tavallisesti jo

ensimmäisillä käyttökerroilla.

Yleensä vapatakuu kattaa nor-

maalissa kalastustilanteessa ta-

pahtuneen, valmistusvirheestä

johtuvan katkeamisen. Myös rek-

lamaatiot rikkoutuneesta kela-

kiinnikkeestä johtavat yleensä ta-

kuukorvauksiin.Vaparenkaan vau-

rioituminen, kahvamateriaalin

kuoriutuminen, sidosten purkau-

tuminen ja tyvinupin irtoaminen

saattavat olla jo vaikeampia ta-

pauksia.
Niin sanottu tohelotakuu kor-

vaa myös oven väliin jääneen ja jo-

pa kalastajan itse suutuspäissään

rikkoman vavan. Tällaisen vavan

hinta on kuitenkin viritetty niin

korkeaksi,että huolelliset kalasta-

jat maksavat sen mukana huoli-

mattomien aiheuttamat takuu-

korjaukset.

”Lifetime warranty” vääristää

markkinoita sekä aiheuttaa juridi-

sia ja taloudellisia ongelmia val-

mistajan ja/tai maahantuojan lo-

pettaessa toimintansa.Elinikäinen

takuu ei ole niin suurenmoinen

asia kuin moni luulee.

Plaanerivavat

Maallikkokin tunnistaa vetouiste-

luveneen katolla sojottavista

plaanerivavoista. Vapojen pituus

ja toiminta määräytyvät veneen

koon,saaliskalojen ja henkilökoh-

taisten mieltymysten lisäksi myös

käytettävien levittimien perus-

teella.
Pienessä veneessä sopiva

plaanerivavan pituus on 6–7 jal-

kaa eli 160–210 cm.Lyhyimmät ke-

pukat ovat erittäin käteviä kulje-

tettaessa ja vieheitä laskettaessa,

mutta ison kalan kanssa telmittä-

essä niistä loppuu helposti jousto

ja kohtalona on tavallista enem-

män karkuutuksia.

Parhaiten lyhyet vavat soveltu-

vat ”rauhallisten” kalojen, kuten

ahvenen ja kuhan, kalastukseen.

Lohikalojen tavoittelussa ne pal-

velevat varmimmin riittävän jous-

tavien siimojen (esim. Stren Origi-

nal) kanssa.

� Pitkätyvisten plaaneri-

vapojen käyttäjät tarvitsevat

miehistöön koripalloilijan 

säätämään katolla olevien 

vapojen keloja.

Uisteluvavan tyvessä tarvitaan kunnon nuppi, joka suojaa aihiota

vapaputken aiheuttamalta kulutukselta.Vasemmalta Shimano

Beastmaster, Shakespeare Ugly Stick Tiger Gold, Abu Garcia Seven

ja hyvällä suojatupella varustettu DAM Steelpowerin tyviristi.

Neliosaisen Shakespeare Ugly Stick Big Fishin alin vapaliitos 

on varmistettu kierrekiristimellä. Kelakiinnikekin on osunut tässä

versiossa kaksiosaisista malleista poiketen oikein päin.

Isommassa veneessä on tilaa

häärätä pitempien vapojen kans-

sa. Sisävesillä tuskin tarvitaan 240

cm pitempiä plaanerivapoja,mut-

ta merellisessä lohenuistelussa voi

olla käyttöä pitemmillekin väsyt-

täjän unelmille.

Koska isoja plaanereita uitetaan

omissa naruissaan ja plaaneriva-

pojen siimat kulkevat vain naruja

pitkin liukuvien vapauttimien
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kautta, eivät vavat juuri kuormitu

vedon aikana. Koska kalan alku-

tartutuksesta vastaa lähinnä sii-

manvapautin, ei plaanerivapojen

tarvitse eikä pidä olla kovin jäyk-

käkärkisiä.
Isojen plaanereiden kanssa so-

veltuvat meidän oloissamme par-

haiten vavat, joiden siimaluoki-

tuksen alaraja on amerikkalaisit-

tain 8–15 lbs.Kovasuisia kaloja,ku-

ten haukia ja kuhia, kalastettaes-

sa vapa voi olla jäykempi kuin lo-

hikalojen tavoittelussa.

Testimme plaanerivapojen kirk-

kaimpaan kärkeen seuloutui Sha-

kespeare Ugly Stick Big Fish 7',jon-

ka parhaita puolia olivat erittäin

hyvätoiminen aihio ja pitkä etu-

kahva.

Pikkuplaanerivavat

Kun raskaat isot plaanerit korva-

taan jokaiseen siimaan erikseen

asennettavilla kevyillä pikkuplaa-

nereilla, siimalevittimillä, vaadi-

taan vavoilta paradoksaalisesti

enemmän ryhtiä.

Pikkuplaaneri kiskoo siimaa mo-

ninkertaisella voimalla tavan-

omaiseen taimenvaappuun ver-

rattuna. Kun siimassa killuu vielä

plaanerin ja vieheen väliin sijoi-

tettu jopa 100 g uistelupaino, tai-

puu targassa sojottavan vavan kär-

ki komealle kaarelle.

Pikkuplaanereiden vetoon voi

toki käyttää notkeitakin vapoja,jos

niissä on sopivasti tyvireserviä.

hyempien vapojen päälle.

Vavan sopiva jousto saa aikaan

sen, että uitettava viehe ei reuh-

do kovassa kelissä liikaa. Itse käy-

tän raskaampia pikkuplaanereita

uitettaessa mielelläni hieman jäy-

kempiä vapoja, joiden siimaluoki-

tuksen alaraja on noin 15 lbs.

Vavan sopivasta jäykkyydestä

on hyötyä,kun kiskotaan plaaneria

ylös vedestä. Jos touhu jatkuu

plaanerin irrottamisen jälkeen ka-

lan väsyttämisellä, on vavasta kui-

tenkin löydyttävä myös joustoa

koukkujen pitämiseksi kiinni kalan

suupielessä.Tästä johtuen etenkin

pitemmät pikkuplaanerivavat voi-

vat olla melko kärkitoimisiakin.

Parhaaksi pikkuplaanerivavaksi

selviytyi täpärästi BFT Predator

Trolling 8'6".

Taipuisat takilavavat

Syvätakilassa käytettävät vavat

ovat notkeampia ja hieman pi-

dempiä kuin plaanerivavat. Kun

pitkä vapa taivutetaan voimak-

kaalle kaarelle, tempaisee se tär-

pin tapahtuessa nopeasti siimaan

syntyneen löysän pois ja pitää vie-

heen koukut napakasti kalan leu-

kaperissä.
Teoreettiset laskelmat kuitenkin

Vapaliitoksista ei virheitä löytynyt.Vasemmalla Shimano Beast-

masterin tarkasti hiottu naarastyvinen liitos, keskellä Kinetic 

Salmon Supreme ja oikealla Ugly Stick Tiger Goldin urostyvinen 

vapaliitos.

� Etukahvoissa on tarjolla 

ratkaisuja kämmeneen häviä-

västä tumpista aina mahtavaan

voimakahvaan.Vasemmalta

Abu Garcia Seven, Ugly Stick 

Tiger Gold, Kinetic Excalibur,

Shimano Beastmaster, Ron

Thompson Armageddon, Abu

Garcia Transmitter ja Ugly Stick

Big Fish. Ensimmäisen ja 

viimeisen pikkuriesana ovat

väärinpäin asennetut 

kelakiinnikkeet.

� Väärinpäin asennetun kela-

kiinnikkeen kierre kalvaa vapa-

käden kämmentä.

Jotta aallokossa eri tahtiin nyhtä-

vät vavat eivät kolhisi toisiaan, ne

on sijoitettava telineisiinsä tavan-

omaista kauemmaksi toisistaan.

Tavanomaisessa targakaaressa tä-

mä tarkoittaa sitä,että joka toinen

putki jätetään tyhjäksi.

Jotkut käyttävät myös erimit-

taisia vapoja, jolloin targassa kes-

kelle sijoitetut pitkät vavat voivat

taipua osittain laidoilla olevien ly-

osoittavat, että paraskaan takila-

vapa ei voi varmistaa tiukkaa tun-

tumaa takilavieheeseen, jota ve-

detään suurella vapautuspituu-

della syvällä.

Kun mittasimme 45 asteen kul-

maan asetettujen testivapojem-

me taipumat puolen kilon kuor-

malla, olivat maksimiarvot pisim-

millä ja notkeimmilla vavoilla luok-

kaa 130–140 cm. Teoriassa tällai-

Ari Mannisen ”maratontesti” 
numerossa 9-2006 antoi erittäin 
kattavan kuvan markkinoiden 
vetovapatarjonnasta.

▲ Vetovavat viettävät kala-
miehen kädessä vähemmän 
aikaa kuin vapatelineissä.

◀ UL-välineet ovat vielä 
harvinaisia uisteluveneessä, 
mutta siioille ja ahvenille ei 
tämän järeämpiä tarvita.
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