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Toisesta ääripäästä mieleen 
muistuu kököttäminen veneessä 
peilityynellä merellä, kun vetosii-
vun pituus on 20 km ja päivän ai-
kana ei ole näkynyt minkäänlaista 
lohen tärppiä, kuten ei aiemmil-
lakaan reissuilla. Aavalla ulapalla 
edes 21 vapaa ei tunnu paljolta.

Lähtökohdan vapojen määrälle 

◼ Uistelu 21 vavalla ei voi olla enää 
hauskaa! Onko siinä kalalla mitään 
mahdollisuuksia! Kyllä kaksi vapaa 
pitäisi riittää!

Kahdestakin vavasta toinen saat-
taa äärimmillään olla liikaa. Näin 
muistan joskus tapahtuneen ah-
venta virtaisessa salmessa uistel-
lessani.

asettaa lupakohtainen vaparajoi-
tus, jos sellainen on. Jos pyytäjiä 
on kaksi tai kolme, lupakin sallii 
yleensä vapoja kaksin- tai kolmin-
kertaisesti.

Vapamäärä on suhteessa myös 
siihen, mitä, milloin ja mistä pyy-
detään, ja kuinka monen vetäjän 
voimin. Kelikin asettaa rajoituksia. 
Ja monet yksin uistelevat eivät pidä 
koskaan valtavan suurta arsenaalia 
vedossa.

Ratkaisevan helpotuksen moni-
en vapojen hallintaan antaa kart-
taplotteri. Liian matalaan menoa 
on helppo varoa, kun uistelija nä-
kee kaiken aikaa kulkujäljen poh-
jakartalla.

Uisteluveneen varustelijaa askarruttaa, kuinka 
monella vavalla vene olisi syytä varustaa ja 
miten vavat olisi juuri minun veneessäni järkevä 
sijoittaa? Seuraavassa on 21 vavan paketti 
eräällä tavalla jaettuna. Ventin hoitaminen sujuu 
mukavasti kolmen hengen miehistöllä.

RISTO JUSSILA

Ventti vapoja vetoon
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Tusina kelkkoihin

Ventin vetoon tarvitaan plaaneri-
kelkkojen apua siimojen levitykses-
sä. Mikäli vapoja on 21, sijoittaisin 
itse kelkkoihin 12 vapaa. Se tekee 
kuusi vapaa puolelleen.

Targakaari on se tavallinen rat-
kaisu plaanerivavoille, mutta mo-
nissa kaarissa on paikka vain kah-
deksalle vavalle. Näiden targojen 
ulkoreunalle on yleensä melko 
helppo sijoittaa esim. hitsaamalla 
ylimääräiset putket kahdelle lisä-

kolme vapaa. Näin koko paketin 
vapamäärä on tässä vaiheessa 18 
kpl.

Alimmainen viehe tulee luon-
nollisesti takilakuulan perään, kak-
si muuta välilaukaisimella takila-
vaijeriin.

Kuuden takilavavan käyttö ei 
kuitenkaan onnistu matalissa ve-
sissä, sillä samassa vaijerissa olevia 
vieheitä ei ole syytä laittaa kahta 
metriä lähemmäksi toisiaan. 

Lusikat tai vähän sukeltavat vie-
heet ovat takilassa helppokäyttöi-
siä, koska niiden uintisyvyys ei lyhy-
essä siimassa kovin paljon muutu.

Takilavieheiden vapautuspituus 
voi olla kaikissa siimoissa sama tai 
vapautuspituutta voidaan porras-
taa niin, että alimmassa vieheessä 
se on lyhin tai päinvastoin.

Perän sivuvavat

Tavoitteena olleesta ventistä puut-
tuu vielä kolme vapaa. Näistä kaksi 
laittaisin syömähampaiksi veneen 
perään laidoille. Siinä niitä voidaan 
käyttää vaikkapa sivulle vetävien 
syväinlevyjen kanssa.

Nämä reunavavat on järkevä 
sijoittaa veneen perään niin, että 
kaikki takilavavat jäävät takateli-
neessä keskelle ja reunavavat tu-
levat kahden puolen uloimmiksi. 
Syväinlevyinä olen itse käyttänyt 
Dipsy Daivereita eri kokoina, koska 
niissä vedon voimakkuutta sivulle 
voi säätää.

Vieheitä laskettaessa takilat ja 
takilasiimat lasketaan ensin ja Dip-
sy-vavat sen jälkeen niin, että levyt 
imaisevat vieheet heti pinnan alle 
ja alkavat vetää sivuille.

Esimerkiksi lohikalaa syvistä ve-
sistä uistellessa upotetaan kuusi 
takilavapaa reilusti syvään ja Dip-
syt jäävät ehkä vain jokusen metrin 
pinnan alle peräporeen sivuille.

Matalammissa vesissä haukea tai 
kuhaa uistellessa käytän yleensä 
vain yhtä viehettä takilaa kohden. 
Dipsyt voin silloin upottaa myös lä-
helle pohjaa, mutta sivulle vetävinä 
kuulien ulkopuolelle.

Painolla tai ilman

Dipsyjen sijasta käytän kuhaa uis-
tellessa usein pelkkiä siimapaino-
ja tai tuhteja painokuvia. Silloin on 
tarpeen, että takatelineen reunava-
vat osoittavat suoraan sivulle. Esim. 
8-jalkaisina vavat ulottuvat jo taki-
lakuulien ulkopuolelle.

Samoja vapoja voidaan käyttää 
myös ilman mitään painoja. Syvälle 
vetävällä vieheellä, kuhaa uistelles-
sa mm. Rapala Tail Deep Dancerilla, 
saadaan jo sellaisenaan reilu uin-
tisyvyys.

Etenkin jalokalaa uistellessa reu-
navavat toimivat myös pintavedos-

vavalle. Jos taas targassa on valmis 
paikka 10 vavalle, kahdella ylimää-
räisellä reunaputkella päästään 12 
vapaan. Kahdeksan vapatelineen 
targaan neljän lisäputken sijoitta-
minen aiheuttaa jo sellaista ahta-
utta, että on järkevämpää tyytyä 
kymmeneen vapaan.

Moni uistelua harrastamaton ih-
mettelee, miten niin monet siimat ei-
vät mene vedossa sekaisin, kun esim. 
soutuveneen perässä suorassa vedos-
sa jo neljän siiman vieheet menevät 
kaarroksessa helposti takkuun.

Niksi on siinä, että plaanerikelk-
kojen avulla siimat levitetään ve-
neen molemmille sivulle.

Toinen pointti on, että vapautus-
pituus (eli siiman pituus plaanerikel-
kan siimanlaukaisimesta vieheeseen) 
on kaikissa yhtä suuri tai erilaisia va-
pautuspituuksia käytettäessä niin 
porrastettu, etteivät vieheet leikkaa 
kaarroksessa toistensa tielle.

▶ Päin karikkoa ajaminen 
kaikilla vavoilla on katastrofi , 
jonka välttää oudoillakin vesillä 
plotterilla.

▲ Alunperin 10 vavan targa-
kaareen on lisätty vielä kaksi 
vapaa reunoille.

◀ Autopilotti auttaa yksin 
uistelevaa useampien vapojen 
laskussa.

Kolmas tekijä sotkeutumatto-
muuteen on, että vierekkäisten 
vieheiden uintisyvyys on sama tai 
sellainen, etteivät vieheet kaarrok-
sissa edes vedon lähes seisahtues-
sa mene sekaisin.

Helpoimmin homma hoituu, kun 
vapautuspituus on kaikissa sama, 
samoin vieheiden uintisyvyys. Va-
pautuspituus lasketaan yleisimmin 
hyrräkelan siimanjakajan liikkeistä, 
laskurikelassa se näkyy numeroina.

Puolitusinaa takiloihin

Jos veneessä on kaksi syvätakilaa, 
niihin mahtuu hyvin kuusi takila-
vapaa. Takilaa kohden tulee silloin 
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▶ Uistelu suurella vapamäärällä 
ei onnistu ilman plaanerikelkkoja. Pieleen menneet vapakaupat

◼ Piikkipaikkaa täysin mönkään menneiden vapaostosten listallani pitää 
tukevasti Heavy Stik 255 -niminen täyslasikuituvapa, jolla on mittaa 245 cm. 
Tämä Salakalasta aikoinaan postin kautta tilaamani rautakanki painaa mie-
lettömät 838 g, kun täsmälleen samanpituisista vavoistani kevein (kokonaan 
hiilikuitua) painaa vain 160 g.

Asiaa pahentaa, että ostin seipäitä yhden sijasta useampia. Onneksi eivät 
maksaneet paljon, joskin iloa himmensi vapojen yhteispainon pompsautta-
mat lähetyskulut.

Heavy Stikeilläkin voi toki kalastaa ja kartuttaa samalla käsien lihaskuntoa, 
kunhan saa ensin metalliholkein toisiinsa liittyvät vavanosat runnottua sisäk-
käin. Uistellessa voi lohduttautua sillä, että vetovapaa ei pidetä käsissä.

Huonona ostoksena pidän myös 5- ja 6-metristen levitinvapojen hankintaa. 
Vavat eivät sinänsä ole huonoja, mutta niiden käytön opettelu on mielestäni 
erittäin ikävää. Että osaa ison hauen ylösotto olla aallokossa yksin uistellessa 
äänekästä touhua (manausindeksi), kun vikuria luupäätä yrittää suostutella 6 
m vavalla veneen viereen. Se vaatii alkuunsa lehmän hermoja. Älä kuitenkaan 
harjoittele kuuloetäisyydellä tuttujen kesämökeistä!

Omat levitinvapani olen säilyttänyt, kun tuskallista alkuharjoittelua tuli 
tehtyä sen verran paljon. Esimerkiksi kuhan uistelussa vene kääntyy niitä 
käyttäessä hyvin pienellä alalla.

Kaikki muut huonot vapaostokseni voi niputtaa luokkaa ”liian löysät heit-
tovavat”. Näiden vetelien keppien hankinnan taustalla ovat varhaiset kalas-
tusvuodet, jolloin heittelin usein pikkulippoja ja sen jälkeen mikrovaappuja. 
Kuminauhamaisella vavalla keveinkin lippa tai vaappu lentää ohuella sii-
malla hyvin.

Nykyisin pyydän ahvenet etupäässä jigeillä ja puroilla harrit ja taimenet 
liitseillä. Pohjan tuntumasta kalastettaessa UL-vavankin pitää olla melkoisen 
jämäkkä, että viehe liikahtaa heti, kun vavan kärkeä hieman nostaa. Lerppa 
vavankärki syö nostoliikkeen tai ainakin hidastaa sitä. Haittaa on eniten no-
peassa virtavedessä.

Vetelien vapojen huippua edustaa autotallin nurkassani 305 cm mittainen 
Abu Garcia Admiral 500 Atlantic. Sen materiaaliksi on merkitty graphite com-
posite ja jäykkyys on medium action. Suositus viehepainoksi on 40 g tai alle, 
mutta se on aivan liikaa. Vapa on kuin jättipituinen keitetty makaroni.

Onko löysille vavoille enää mitään käyttöä? 
Onneksi on, ainakin siian soutu-uistelussa mikrovaapuilla. Ylenmääräi-

nen vetelyys ei ole siinäkään eduksi, mutta toisaalta ihmeen löysällä vavalla 
homma myös onnistuu.

Siikavavoista ei siten ole ollut puutetta ja tältä pohjalta elättelen toivetta, 
että olisin ollut yhtä kaukokatseinen myös täyslasikuituisia vapoja tilatessa-
ni. Jospa niillekin löytyy vielä käyttöalue, kunhan kalastustavat nykyisestä 
kehittyvät…

sa, mutta kovin kauaksi en vieheitä 
silloin laske. Vieheen uintilevyn pi-
tuudella uintisyvyyttä voidaan tar-
vittaessa hieman lisätä.

Kaikissa tapauksissa ideana on, 
että nämä kaksi reunavapaa on no-
peakäyttöisempiä kuin takilavavat 
ja plaanerivavat. Se edellyttää, et-
tä vieheet ovat melko lähellä ve-
nettä.

Olen muuten saanut suurimman 
kuhani tällaisella reunavavalla, jo-
ka sojotti perästä suoraan sivulle, 
ja siimassa lähellä viehettä oli pai-
noa sen verran, että viehe upposi 
noin viiden metrin vedessä lähelle 
pohjaa.

Myös suurimman haukeni olen 
saanut samanlaisella sivuvavalla, 
joka tosin oli sijoitettuna veneen 
etuosaan. Siimassa ilman painoa 
vemputti jättivaappu takilavieheen 
ja ensimmäisen plaanerivavan vie-
heen välissä.

Takatelineeseen saamme näi-
den kahden vavan jälkeen maksi-
missaan kuusi takilavapaa ja kaksi 
reunavapaa, jolloin kokonaismäärä 
nousee 20 vapaan.

Peräporevapa

Kun takatelineen keskimmäinen 
putki on jätetty tyhjäksi, siihen si-
joitetaan viimeisenä peräporevie-
he, jolloin ventti tulee täyteen.

Käyttönopeuden takia en laita 
peräporevieheen siimaan mitään 
painoja tai edes syväimiä. Jos ha-
luan vieheen vähän syvemmälle, 
valitsen vaapun, joka uppoaa riit-
tävästi.

Koska peräporevieheen vapa on 
takatelineessä pystyssä, vavan kär-

ki nousee melko korkealle ja pidät-
tää viehettä pinnassa. Tästä vaivasta 
pääsee, kun kiinnittää riittävän jäykän 
siimanlaukaisimen jonnekin mootto-
rikaivon seutuville niin, että vetopis-
te tulee lähelle vesirajaa. Sen jälkeen 
vaappu sukeltaa potkurivirrassa mu-
kavasti lyhyessäkin siimassa. 

En kuitenkaan kiristä vapaa kaa-
relle, koska lyhyessä siimassa is-
ku on kalan napatessa ja siiman 
lauetessa kova.

Kun kala tarttuu johonkin muu-
hun kuin potkurivirran vieheeseen, 

nostan potkurivieheen silti aina en-
simmäisenä pois. Sen jälkeen otan 
pois Dipsy-vavan siltä puolen, josta 
kala haavitaan. Mahdollisesti myös 
saman puolen takilavapa ja kuula 
nousevat vedestä, mikäli takilaviehe 
on lähellä pintaa ja kala on iso.

Vielä lisätelineitä

Vaikka 21 vapaa on huljakka määrä, 
veneeseen voi sijoittaa vielä muuta-
man lisätelineen, joilla ei pyritä ve-
dossa olevan vapamäärän nostoon.

Mikäli veneessä ei ole hyttiä, tar-
gakaaren keulan puolella on käyt-
töä kahdellakin sivutelineelle mo-
lemmin puolin. Tällöin telinemäärä 
nousee 25 kappaleeseen.

Nimenomaan kaksin tai kolmin 
uistellessa reunimmaiset peräva-
vat (Dipsy-vavat) on tietyissä tilan-
teissa paras sijoittaa veneen etu-
osaan. Keulassa oleva käyttää niitä 
ja työ jakautuu tasaisemmin. Var-
sinkin painokuvan ja vieheen yh-
distelmää käytettäessä keulassa on 
enemmän tilaa touhuta ja irrotella 
painokuvia housunlahkeista.

▼ Kahdeksan vavan targakaaren 
reunoille on hitsattu alumiini-
putket kahdelle vavalle.
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