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Ahven on yleisin ja vapaa-ajan kalastajien  
saalistilaston mukaan myös tavoitelluin  
kalamme. Järvillä ahvenen parasta pyyntiaikaa 
on kesä. Mutta iso viirukylki on kesällä kulkuri, 
jonka vaihtuvista olinpaikoista pitäisi ensin  
päästä jyvälle.
Risto Jussila

Järeän järviah venen jäljille
L Körmyahven on mahtava saa-
lis. Se maistuu makoisalta monella 
sortilla valmistettuna, sitä esiintyy 
lähes kaikkialla ja sen pyynti tuot-
taa järvillä parhaiten tulosta juuri 
kesällä, kun mökki- ja venekansa 
viettää lomiaan vesien äärellä.

Paremman kokoisesta puhutta-
essa varjona häilyy, että iso ahven 
on järvillä yleisyydestään huolimat-
ta melko vaikea pyydettävä.

Painoltaan 200–350 g raitapai-
dat ja sitä kookkaammat viihtyvät 
etenkin isommilla järvillä selkävesi-
en liepeillä, josta niitä ei ole kovin 
helppo tonkia esiin. Toki niitä ui 
kaikilla rannoilla ja myös aivan ma-
talassa, mutta yleensä harvemmas-
sa ja satunnaisemmin kuin selkäka-
rikoilla ja tiettyjen juumien rinteillä 
syvän ääressä.

Pienten ahventen saaminen en-
nustaa järvillä kehnosti sitä, että 
samalta paikalta saa myös isom-
pia. Rannoilla se ei yleensä ennus-
ta sitä lainkaan, mutta karikoilla ja 
juuman syvillä rinteillä toisinaan 
paremmin.

Hyväksi yleisvinkiksi kelpaa, että 
isompaan ahveneen on paras suh-
tautua kuin se olisi eri kala kuin pik-
kuahven.

Ajoparvet liikkuvat

Iso järviahven on kesällä ikuinen 
vaeltaja, vaikka ei välttämättä kier-
tele valtavan isolla alueella. Kul-
kurin luonne johtuu isojen tavas-
ta etsiä ja pyytää kesäisin saalista 
ajoparvissa.

Sanonta, että nimenomaan saa-
listavalla ahvenella on aina kaveri, 
pitää kokemukseni mukaan varsin-
kin isojen osalta hyvin paikkansa. 
Yöajaksi ahvenet kuitenkin hajaan-
tuvat ja niitä löytää tuulastaessa 
pohjasta yksittäin.

Parveutuminen saalistuksen 
ajaksi sopii kalaravinnon perässä 
liikkuville isoille ahvenille. Kuiten-
kin myös eläinplanktonia ja poh-
jaeläimiä syövät isommat ahvenet 
näyttäisivät liikkuvat lajille ominai-
sesti ryhmissä.

Pikkukalojen saalistuksessa iso-
musten parvimuodosta ja liikku-
vasta saalistustavasta on selvästi 
hyötyä.

Moni kalalaji elää poikasvaihees-
sa tiheissä, mutta ei kovin suurissa 
parvissa, jolloin parven koko ei ole 

huomiota herättävän suuri, mutta 
silmiä riittää silti joka suuntaan ja 
parvea on vaikea yllättää.

Isot ajoahvenet ovat mukau-
tuneet tällaiseen saaliskohteiden 
puolustustaktiikkaan. Ajoparvet 
liikkuvat kaiken aikaa, löytävät 
monien silmiensä ansiosta pikku-
kalaparvia järvillä todennäköisesti 
helposti ja pystyvät saartamalla is-
kemään niin, että kaikki eivät pää-
se pakosalle. Parvimuodosta on siis 
molemmille osapuolille hyötyä.

Parvien etsimistä

Järvillä ahventa löytää kesällä pe-
riaatteessa kaikilta rannoilta saa-
pasvedestä kymmenen metrin 
syvyyteen ja kirkasvetisillä järvillä 
syvemmästäkin. Ahventa esiintyy 
myös samoilla syvyyksillä matali-
koilla ja pakoilla, joiden ympärillä 
on syvempää, sekä selkävesillä pin-
ta- ja välivedessä.

Koska myös kookkaita kyrmy-
niskoja esiintyy näin tyrmäävän 

joista on usein saatu isoja, kopai-
see ne joka reissulla ja tekee tämän 
peruskierroksen reissusta toiseen 
muiden paikkojen kokeilun ohessa, 
pannulle alkaa vääjäämättä kertyä 
paistettavaa.

Tästä isojen ahventen saamises-
sa järvillä etupäässä on kyse. Tär-
keää on pitkäjänteisesti kokeillen 
etsiä riittävän suuri määrä hyviä ke-
säisiä ottipaikkoja. Niitä kiertämällä 
todennäköisyys osua isojen parviin 
kasvaa huomattavasti.

Veneellä kalaan

Järvillä ahvenenpyynnin eräässä 
mielessä tärkein väline on vene. Ka-
nootti, jolla, soutuvene, pikku perä-
tuuppari, uisteluvene tai retkivene, 
kaikki kelpaavat, kunhan paikkojen 
kiertely sujuu.

Jos vesistön isot ahvenet viih-
tyvät rannoilla matalassa, niitä et-
sitään sieltä. Yleensä karikot, ma-
talikot ja korkeat pakat ovat silti 
varmempia pyyntipaikkoja. Isot 
ahvenet viihtyvät myös syvähköis-
sä salmissa ja virtojen lähettyvillä 
sekä joissakin järvissä rinteillä ja 
välivedessä syvän äärellä.

Ahvenpaikkoja etsiessä ei liiaksi 
kannata ottaa mallia muiden järvi-
en paikoista. Jokainen järvi on eri-
lainen, eikä kaavamaisuus välttä-
mättä kanna kuin ns. puolimatkan 
krouviin, vaikka sinne pääseminen-
kin on jo pieni saavutus.

Ihanteellisinta olisi pystyä kokei-
lemaan koko järvi läpi. Kovin mo-
nen aika ei riitä siihen edes vuosi-
en tähtäyksellä, jolloin kuvaa pitää 
hahmottaa vähemmillä tiedoilla 
ja muidenkin kokemuksiin tukeu-
tuen.

Karikon reunaan ilmestyvät on-
ki- ja venepilkkiäijät ovat lupaavan 
kohdan merkki, mutta sekin on 
aina mahdollista, että venekunta 
käy tutulla paikalla hakemassa vain 
pieniä kalakukkoahvenia.

Monilla välineillä

Ahventa voidaan kalastaa menes-
tyksellä lähes kaikilla pyyntivälineil-
lä. Oma systeemini isojen ahventen 
olinpaikkojen selville saamiseksi 
pohjaa juuri tähän.

Kampaan vetouistellen tuttuja 
järviä joka puolelta, jolloin ylitän 
väkisin myös hyviä ahvenpaikkoja. 
Viime vuosina olen uistellut etu-
päässä isoa kuhaa ja isoa haukea, 
mutta usein uhraan haravasta yh-
den vavan ahvenille.

Siinä uida tirittää jokin pieneh-
kö ja joskus isompikin ahvenviehe 
halkoen vettä pinnassa, välivedes-
sä tai lähellä pohjaa. Koukkuun jää-

laajalti, etsinnässä ongelmana on 
olinpaikkojen runsaus. Matalissa 
järvissä etsittävä alue koostuu eh-
kä koko vesimassasta.

Perusmökkiläinen pyytää kesä-
ahventa yleensä matalista ranta-
vesistä ja myös saa, toisinaan iso-
jakin. Mutta rannoilta napanneet 
isomukset voivat pitkällä aikavälil-
lä olla myös syy siihen, miksi myö-
hemmillä reissuilla nappaa vain 
harvoin.

Pyytäjä saattaa jumiutua paikkoi-
hin, joista joskus on saanut, mutta 
joissa isot ahvenet oleilevat sitten-
kin vain satunnaisesti. Samalla par-
haat isojen ahventen paikat jäävät 
ehkä kokonaan etsimättä.

Yksittäisellä kalareissulla paik-
kojen paremmuus ei edes aina tu-
le esiin. Ei, vaikka ”parhaat” olisivat 
tiedossa. Luotettavampia päätel-
miä syntyy vasta useampien reis-
sujen ja vuosien myötä.

Mutta jos pyytäjä tietää järveltä 
puolen tusinaa sellaista paikkaa, 

Lämpimän veden aikaan ahven syö järvillä hyvin, vaikka ei aina  
keskellä kirkasta päivää.
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neiden isompien ahventen paikat 
painuvat itsestään mieleen ja kiin-
ni jääneen ison myös huomaa heti, 
pikkuahvenia yleensä ei.

Pyydysvälineistä uitan vedessä 
eniten katiskoita, joista tiheäsilmäi-
set Weket ovat loistavia kapineita 
järven isojen ahventen kannan ja 
olinpaikkojen selvittämiseen. Par-
haat ahvenpaikkani olen löytänyt 
katiskoiden avulla.

Verkoillakin voi etsiä isoja ahve-
nia solmuvälirajoitusten raameis-
sa, mutta sitä en ole harrastanut 
ei toivotun sivusaaliin takia. Eikä 
verkko edes pärjää tuossa taistos-
sa Wekelle.

Otollisten paikat kalastan sitten 
vapavälinein heittovieheillä, jigeil-
lä, heittopilkillä, venepilkillä, kela-
ongella tai ongella. Millä tahansa 
niistä saa hyvin isoa ahventa, kun-
han syvyys on passeli pyynnille.

Tällä tavalla kokemusta isojen 
ahventen paikoista pikku hiljaa 
karttuu. Mitään kiirettä tiedon ke-

ruussa mökkiläisen on turha pitää. 
Kun hommaa tekee omaan, sopi-
vaan tahtiin, pyytämisen ilokin lie-
nee suurin.

Tämä ahven haukkasi  
5,5-senttiseen Jäpittäjään.

ta ranta-alueita jäi kuitenkin veden 
alle. Kului hieman aikaa ja järvestä 
ryhdyttiin saamaan aiempaa isom-
pia ahvenia, joiden määrä muuta-
man vuoden kuluttua taas väheni.

Pikkujärvillä veden pinnan pysy-
vä nosto on eräs keino estää mm. 
happikatoa talvisin. Mutta ehkä 
eläinplanktonin ja pohjaeläinten 
määräkin lisääntyi näissä kahdes-
sa järvessä. Ellei, kyse oli muista 
asioista.

Joka tapauksessa näihin molem-
piin järviin näytti syntyvän hetkelli-
sesti aiempaa parempi suurahven-
kanta.

Happikato ja kalakuolemat

Vuosituhannen alussa tapahtui eri 
puolilla Suomea runsaasti kalakuo-
lemia talvisten happikatojen seu-
rauksena. Etenkin matalat, runsaas-
ti rehevöityneet järvet ovat alttiita 
happikadolle vähävetisen kesän ja 
syksyn jälkeisenä talvena, kun ve-
det ovat matalalla ja virtaukset hei-
kentyneet.

Pohjanmaalla taannoisen harvi-

L Mistä löytyisi järviä, joissa on 
vain vähän pikkusinttejä, mutta 
paljon eläinplanktonia ja pohja-
eläimiä, joita syömällä ahvenet 
kasvavat nopeasti sinttikoosta 
kalaravinnon käyttäjiksi?

Ahventen kasvun pullonkau-
lanahan ovat usein ahvenista ja 
muistakin lajeista muodostu-
vat miljoonaveljien ja -siskojen 
massat, jotka syövät pieneliös-
tön olemattomiin. Sen jälkeen 
ravintoa ei enää riitä niin pal-
jon, että pikkuahvenet kasvai-
sivat joukoittain siihen kokoon, 
jossa ne voisivat siirtyä kalara-
vinnon käyttäjiksi ja nopeam-
man kasvun vaiheeseen.

Petokalojen voimin pikku-
kalojen massat eivät näytä 
etenkään runsasravinteisissa 
järvissä vähenevän. Mutta kun 
kahden paatin välissä vede-
tään hoitopyyntitroolia, alkaa 
tapahtua.

Lappajärvellä neljänä pe-
räkkäisenä kesänä toteutetul-
la tehotroolauksella poistettiin 
yli 700 000 kiloa vähäarvoista 
kalaa, etupäässä pientä ah-
venta, kuoretta ja särkeä. Sen 
seurauksena eläinplanktonin 
ja pohjaeläinten määrä mitä 
ilmeisimmin lisääntyi ja jäljel-
le jääneiden ahventen kasvu 
kiihtyi. Isojen ahventen kasvua 
siivittivät myös lämpöiset kesät 
ja lauhat syksyt.

Lopputuloksena Lappajär-
velle syntyi harvinaisen vahva 
isojen ahventen kanta. Tosin 
samalla myös ahventen, kuo-
reiden ja särkien lisääntyminen 
tehostui. Koska lisätroolauksia 
ei ole tehty, tilanne on palau-
tumassa kohti alkuasetelmia ja 
harmi kyllä, nopeammin kuin 
kalastuksen harrastajat toivoi-
sivat.

Veden pinnan nosto

Eräillä Keski-Suomen järvillä 
vedenpintaa nostettiin vuo-
sia sitten tilapäisesti kesällä ja 
syksyllä vesivoimalan remontin 
takia. Vaikutuspiirissä oli usei-
ta järviä, joista eräs oli minulle 
tuttu vuosien ajalta juuri ahve-
nenpyynnin osalta.

Useampia vuosia tapauksen 
jälkeen sain tuosta tutusta jär-
vestä monen kesän ajan suuria 
ahvenia, mm. eräällä kerralla 
lähes parikymmentä yli puoli-
kiloista. Ahvenkanta oli erässä 
vaiheessa sellainen, että saalis-
ta saattoi saada jopa 55 mm:n 
verkolla.

Pohjanmaalla erään pikkujär-
ven pintaa nostettiin pysyvästi. 
Nosto ei ollut kovin suuri, mut-

Risto Jussila

Hyvä ahvenjärvi
Ajoparven etsimisessä vene on lähes välttämätön. Kun kaikki osuu 
kohdalleen, saalista saattaa tulla nopeasti saavillinen. 
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naisen kuivan kesän jälkeen syksyn 
kovat sateet huuhtelivat happami-
en sulfiittimaiden (alunamaiden) si-
sältämiä happamia aineita jokiin ja 
järviin, jotka aiheuttivat tuntuvia ka-
lakuolemia pitkin länsirannikkoa.

Runsas isojen ahventen kanta voi syntyä, kun  
järven kalastossa tapahtuu nopeita ja suuria 
muutoksia. Normaalitilassa olevista järvistä isoja 
ahvenia löytyy usein mukavasti, jos matalaa ja 
karikoita on paljon sekä syvänteitä, joissa  
muikku ja kuore viihtyvät.

Hyvä ahvenjärvi

joka siivittää ahvenia yli sinttivai-
heen. Esimerkiksi Lokalta saadaan 
katiskoilla paljon hyvänkokoista 
ahventa.

Pohjanmaalla Hirvijärven tekoal-
taan ja Varpulan altaan ominaispiir-
teenä on edelleen, että niistä saa-
daan tasaisin väliajoin harvinaisen 
suuria ahvenyksilöitä.

Vähäisen pyynnin järvi

Eräässä Pohjanmaan pienessä, kes-
kisyvyydeltään parin metrin järves-
sä on verkkokalastus ollut kielletty 
useamman vuosikymmenen. Katis-
koitakaan ei juuri ole. Veden väri on 
kahvinruskea.

Ahvenkanta on kääpiöitynyt 
sormen mittaisiksi miljoonaveljik-
si, joita riittää valtavasti. Järvessä 
on myös jonkin verran isompaa 
ahventa sekä harvakseltaan jätti-
kokoisia, jopa yli kiloisia.

Kääpiöityminen on romahdutta-
nut ahventen kasvun, mutta jotkut 
yksilöt onnistuvat kasvamaan niin 
suuriksi, että siirtyvät syömään mil-
joonaveljiä. Talvella tämän järven 
jättiahven nappaa viime jäillä vain 
harvoin morriin ja kesälläkin oikuk-
kaasti. Olen käynyt järvellä monta 
kertaa, mutta koskaan en ole on-
nistunut saamaan isompia hyvin.

Verkkokiellon, vähäisen muun 
pyynnin ja isojen harvinaisen oikul-
lisen syönnin takia isokokoiset ahve-
net näyttävät säilyvät tässä järves-
sä. Joskus joku onnekas saa hyvän 
saaliin ja ehkä muutaman jättiahve-
nenkin, mutta sen hintana on, että 
useimmat eivät saa kuin 10 cm mit-
taisia sinttiahvenia ja kyllästyvät.

Jos tuolla järvellä pidettäisiin 
verkkoja, isoista melkoinen osa jäi-
si epäilemättä niihin, myös talvella. 
Verkkokielto siis osaltaan ylläpitää 
isojen kantaa, koska verkkoon iso 
ahven jää liikkuessaan, vaikka ei 
olisikaan syönnillä.

Ravinteikkaat järvet

Kaikki edellä kerrotut esimerkkijär-
vet ovat poikkeustapauksia ja niissä 
useimmissa isojen ahventen epäta-
vallisen suuri määrä on enemmän 
tai vähemmän ohimenevä ilmiö.

Pysyvämpiä isojen ahventen 
kantoja etsittäessä eräs lähtökoh-
ta löytyy matematiikasta. Runsas-
ravinteisissa järvissä koko kala-
massan hehtaarikohtainen määrä 
on valtavan paljon suurempi kuin 
niukkaravinteisissa vesissä.

Suuremmasta kalamassasta 
myös isoja ahvenia löytyy toden-
näköisesti enemmän.

Niukkaravinteisista vesistä erityi-
sen vaikeita isojen ahventen löy-
tämiseksi ovat karut, rannoiltaan 
äkkisyvät järvet, joissa ei ole edes 
karikoita ja matalikoita. Tosin jos 

Suuria kalakuolemia voi aihe-
uttaa myös järven happamuusas-
teen (pH) nopea muutos. Paikoin 
tällaista kuolemaa eri nopeuksilla 
ovat tehneet happamuudesta kär-
sineet pikkujärvet, mutta happosa-

teiden nykyisin vähennyttyä aina-
kin taivaalta tuleva hapan haitta on 
pienentynyt.

Kalakuolemien ja lisääntymison-
gelmien takia harvalukuiseksi jää-
neestä ahvenkannasta voi kehit-
tyä epätavallisen suuri joukko isoja 
ahvenia. Tätä arvaamattomuutta ta-
pahtuu etenkin pikkujärvissä ja het-
kellisesti isoja voi tulla runsaasti.

Vihjeen tilanteesta antaa havain-
to, ettei järvestä tule pikkuahventa 
talvella eikä kesällä. Asian ymmär-
tävä pyytäjä tajuaa, että näiden jär-
vien kehitystä kannattaa seurata. 
Myöhempinä vuosina voi rävähtää, 
kun syönti sattuu kohdalle.

Merkilliset tekojärvet

Monissa tekojärvissä varhaisvuo-
det ja kalakantojen kasvuun läh-
tö lähes nollasta ovat merkinneet 
jossakin vaiheessa runsasta isojen 
ahventen määrää. Tilanne muistut-
taa järven tehotroolausta tai kala-
kuolemia.

Tekojärvien piirteenä voi olla 
myös runsas pieneliöstön määrä, 

Ahven lisääntyy tehokkaasti. Kuvassa ison ahvenen mätilasti  
harvinaisen matalassa.
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tällaisessa järvessä vain jokin tiet-
ty pienialainen paikka on erityises-
ti isojen mieleen, sieltä saalista voi 
saada ihan hyvin.

Itse olen pyytänyt järviahventa 
eniten pohjoisen Keski-Suomen 
runsasjärviseltä alueelta. Siellä mo-
nella hyvällä isojen ahventen jär-
vellä on eräitä ominaispiirteitä.

Lähtökohtana on ainakin koh-
talainen ravinteikkuus. Matalaa 
aluetta on usein paljon rantakas-
villisuuden täyttämistä rannoista 
selkävesien karikoihin ja matalik-
koihin, ja näillä matalilla alueilla 
elää hyvin paljon pientä ahventa 
ja seassa isompaakin.

Mutta varsinaisena pointtina 
ovat käsittääkseni selkävedet, mel-
ko pienetkin, joissa silti esiintyy 
runsaasti joko kuoretta tai etenkin 
muikkua. Kun järvi tuottaa paljon 
pikkuahventa, osa niistä siirtyy ta-
saisen varmasti kalaravinnolle.

Epäilen, että varsinkin muikun 
ravinnokseen löytäneet ajoah-
venten parvet lihovat nopeasti ja 
kasvavat joutuisasti ison ahvenen 
mittoihin.

Pyyntitapa järven mukaan

Olen huomannut, että erinomai-
nenkaan ison ahvenen järvi ei juu-
ri koskaan ole sitä kaikille järvellä 
käyville pyytäjille.

Jos isot ahvenet viihtyvät ran-
noilla ja matalissa vesissä, niiden 
tavoittaminen onnistuu useimmil-
ta onkien, heittoviehein tai pinnan 
lähellä kulkevia vaappuja vetäen.

Vaikeammaksi homma menee, 
jos isot ahvenet viihtyvät selkävesi-
en äärellä juuman rinteillä tai väli-
vedessä. Silloin onget, lipat ja pinta-
vaaput pitäisi vaihtaa venepilkkiin, 
jigiin, heittopilkkiin, pohjaonkeen 
tai muuhun syvälle yltävään.

Hyvänä puolena syvästä pyyn-
nissä on, että siellä ahvenet eivät 
yleensä aristele venettä ja parvet 
tuntuvat muutoinkin pysyvän pai-

Ravinteikkaissa järvissä on runsaasti kalamassaa ja sen myötä usein myös isoja ahvenia.

◀ Monilla järvillä isompaa  
ahventa löytää varmimmin  
selkävesien ääreltä.

Isojen ahventen saamiseksi on tarpeen tuntea ne pyyntitavat, joilla 
isoja juuri siitä järvestä irtoaa.

E Jos ahven pystyy ja oppii  
syömään muikkua, kasvu voi 
kiihtyä huomattavasti.

koillaan kauemmin kuin pinnan 
tuntumassa. Lisäksi syvästä iso ah-
ven näyttää nappaavan aurinkoi-
sella kelillä keskipäivän aikaan pa-
remmin kuin rannoilta.

Isompaa ahventa tavoittelen itse 
mieluiten muikkupitoisten syvän-
teiden lähettyviltä eri syvyyksistä 
pintakarikoilta syvän rinteisiin. Pi-
dän näitä paikkoja melko varmoina 
ahvenalueina ja mielenkiintoa lisää, 
että samoilta sijoilta ja samoilla ah-

venvälineillä saa heinäkuussa hyvin 
usein messinkisiä bonuksia, kuhia.

Ahven ja kuha ovat sukulaislaje-
ja, joten suurten ahventen ja tyy-
pillisesti alle kilon kuhien oleilua 
samantyyppisillä paikoilla lämpi-
mimmän veden aikaan ei tarvitse 
ihmetellä. Siksi etenkin kesäloma-
kaudella isojen ahventen pyynti-
reissulta tulee usein palattua ai-
nakin kuha tai pari kalalaatikossa 
ahventen lisukkeena.

Niinkin voi käydä, että kuhia tu-
lee enemmän kuin ahvenia. Harva 
taitaa olla niin tiukkapipoinen ah-
venkalastaja, etteikö voisi nauttia 
”väärästäkin” saaliista.

Katso myös Kari Nybergin ja Mika Vin-
nin artikkeli ahvenen kasvuun vaikut-
tavista tekijöistä ja kasvuvauhdista (Erä 
3–2009).
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L Parina viime kesänä hyvänko-
koisia ahvenia on irronnut uistel-
len Lappajärvestä helposti, mutta 
Keski-Suomen järvialueilla isojen 
viirukylkien saamisessa on aina 
piisannut haastetta.

Oma tapani isompien etsinnässä 
lähtee siitä, että hahmottelen aluk-
si järven luonteen.

Onko kyseessä kuore- ja muik-
kujärvi? Teoreettisessa ihanneta-
pauksessa kuoretta ja muikkua on 
reippaasti, mutta järvessä on vain 
yksi pienehkö selkä ja matalam-
pia vesiä kilometritolkulla. Selän 
reunassa syvän äärellä, pohjoisen 
puolella, pilkistää ainoa karikko. 
Sen reunasta löytyy jyrkempää ja 
loivempaa rinnettä.

Jos lähtisin järvelle säiltään nor-
maalin heinäkuun lopussa päiväs-
aikaan isojen ahventen pyyntiin, 
aloittaisin tuon karikon päältä ja 
etenisin rinteitä syvälle asti.

Mikäli tuuli olisi puhaltanut use-

Missä iso ahven?
Risto Jussila

Isoja ahvenia ui lähes kaikkialla, joten aluksi  
niiden etsiminen on arvailua hakusanoilla  
karikko, selkäluodon rinne ja matalikko. Pikku  
hiljaa kokeillen alkaa selvitä, missä isot möllit 
luuraavat kesällä varmimmin.

amman päivän lenseästi selän yli 
etelästä karikon rinteeseen, tuskin 
palaisin reissulta tyhjin käsin.

Varauksena, että saisin paiskoa 
erilaisia toukkajigejä sekä heilutel-
la kahta pilkkivapaa, joista toisessa 
käyttäisin isoa tasapainoa ja toises-
sa 10-senttistä uivaa pystypilkkiä 
syötin kera.

En löytäisi isoja jatkuvasti kari-
kon lähirinteestä, mutta jos kam-
paisin rinnettä eri syvyyksiltä pit-
källe molempiin suuntiin, kuitenkin 
jotain kertyisi.

Mikäli kulkisin paikalla koko ke-
sän, joskus natsaisi nappiin ja tör-
mäisin samalla reissulla selkäah-
venten parveen useasti, ehkä myös 
kuhaparveen.

Jos tuuli huippusyönnin jälkeen 
kääntyisi pohjoiseen, kylmenisi ja 
yrittäisin seuraavana päivänä sa-
masta paikasta uutta isoa pottia, 
vetäisin mahdollisesti lähes nol-
lan.

Suuren selän ongelmat

Käytännössä selkäahvenet pesivät 
harvoin noin suppealla alueella, 
koska selät ovat laajoja ja sopivia 
karikoita, saarensivuja, pakkoja, 
syvänrinteitä ja muita olinpaikko-
ja riittää.

Hyvien paikkojen etsinnässä olen 
käyttänyt apuna eri pyyntitapojen 
ketjua. Tutkailen paikkoja pohjakar-
talta ja uistelen. Lupaavilla paikoilla 
pidän sen jälkeen kolmen–neljän ti-

heäsilmäisen katiskan ryhmiä, jotka 
ovat pettämätön indikaattori isoil-
le. Viime vaiheessa kokeilen paikko-
ja heitellen ja venepilkkien.

Osa hyvistä paikoista sijaitsee 
mielestäni aina selkävesien äärellä 
karikoiden, luotojen, matalikkojen, 
pakkojen jne. edustoilla rinteissä. 
Jos niitä on vähän, ahvenet oleile-
vat myös pelkillä syvänteen rinteil-
lä, toisilla enemmän kuin toisilla.

Juuman reunojen paremmuut-
ta on mahdoton tietää. Kuitenkin 
saarten, salmien, lahdensuiden, 
virtojen ym. tasarannoista poikke-
avien paikkojen läheisyys melko 
varmaan lisää vetovoimaa.

Syvänteistä niiden pohjukat an-
tavat joskus hyvin saalista, mikä 
johtunee siitä, että paikkaan on täl-
löin kulkeutunut kuore- tai muik-
kuparvi.

Jos järvessä on selkävettä, mutta 
ei kuitenkaan muikkuja tai edes pal-
jon kuoreita, isoja löytyy silti selkä-
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vesien ääreltä. Selkäahvenet popsi-
vat silloin pikkuahvenia ja särkiä.

Matalat järvet

Matalissakin järvissä syvimpien 
alueiden reunamilla sijaitsevat tu-
tut karikot, luodot, rinteet jne. ovat 
usein hyviä ison ottipaikkoja.

Rinteet vetävät isoja ahvenia 
yleensä enemmän puoleensa kuin 
laajat tasasyvyiset alueet. Vaihtele-
va rinne saaren kärjessä on houkut-
televa, kun siinä on johonkin suun-
taan nopeasti syventyvää kohtaa ja 
toiseen loivempaa luiskaa.

Mitä vähemmän järvessä on sy-
vyyseroja, sitä pienemmät rinteet 
ja kummut pohjassa houkuttelevat 
ahvenia.

Syvempien vesien äärellä olevat 
isot ja tiheät vesikasvustot houkut-
televat pikkukaloja sisäänsä ja isot 
osaavat etsiä niitä sieltä. Vesikasvit 
saattavat nousta yli viidestä met-

ristä pintaan.
Yksitotisella järvellä isojen ah-

venten jäljille saattaa päästä, jos 
jossakin osassa vettä on vaihtele-
va pienalue. Se voi sisältää karikon, 
salmen, saaria ja niiden niemistä 
veden alle vieviä harjanteita. Isot 
ahvenet ikään kuin vaeltavat tällä 
pienalueella paikasta toiseen.

Salmet ja virrat

Syvät virtavedet vetävät aina jon-
kin verran isompia ahvenia puo-
leensa. Luultavasti se johtuu siitä, 
että virroissa on usein pilvin pimein 
pikkukalaa.

Reittivesillä on paikoin järvien 
ketjuja, joissa jotkin järvet ovat 
ikään kuin valtavan leveitä jokia. 
Näissä virtaisissa järvissä esiintyy 
kesäisin usein kuhaa ja myös isoa 
ahventa, samoin muitakin kaloja.

Järven eri osien tai kahden jär-

ven välillä olevat virrat, vuolteet 
ja salmet ovat monesti mitä mai-
nioimpia ahvenpaikkoja. Karikko, 
pakka tai kohouma syvähkössä sal-
messa voi olla superkohde, vaikka 
veden virtaus on olematon.

Rannoilta vaihtelevasti

Isojen ahventen parvia liikkuu 
jatkuvasti rannoilla, mutta parvi-
en olinpaikkoja on vaikea päätel-
lä. Viehettä vetäen silloin tällöin 
yleensä kolahtaa.

Rantojen penkat ja kasvillisuus-
alueet keräävät ajoparvia sitä to-
dennäköisemmin, mitä vähemmän 

järvestä löytyy muita houkuttelevia 
paikkoja.

Eräänä kesänä heinäkuussa tein 
mökinrannassa töitä parisen viikkoa. 
Sää oli usein tyyni ja hämmästyin, 
miten usein tuohon ajanjaksoon 
osui ajoparven jahtireissu rantaan.

Tyynellä sen huomasi ilmaan 
hyppivistä pikkukaloista, jotka pa-
kenivat etupäässä kohti rantavii-
vaa. Rantaviivan takaa tähystellen 
pystyin joskus näkemään pikkusär-
kien perässä ristiin rastiin sujahte-
levat jahtaajat.

Vauhdikkaat hyökkäykset kes-
tivät vain muutamia minuutteja. 
Muutamat isohkot ahvenet syök-
syivät särkien perässä hyvin ma-
talaan, jossa vettä on vain 30–40 
senttiä. Kun vastaaviin parviin tör-
mää rannan lähellä veneellä, saa-
liiksi ei ennätä saada ehkä ainutta-
kaan, kun parvi on jo tiessään.

Yhden poikkeuksen muistan. 
Sain heittovieheellä ahvenia ja par-
vi tuli veneen alle. Heiluttelin parin 
metrin vedessä virvelillä pientä lu-
sikkaa kuin pilkkiä ja sain parisen-
kymmentä hyvää ahventa. Erotin 
kaiken aikaa hämärästi parven ku-
hinan vanhan tervatun puuveneen 
alla, mutta tuskin veneen tyypillä 
oli merkitystä.

Väliveden pyynti

Muikku- ja kuoreparvet välivedessä 
vetävät selkäahvenien parvia puo-
leensa. Jos ahvenparvi on esimer-
kiksi 4–7 metriä pinnan alla, sen 
pyynti onnistuu lähinnä pilkkien 

Saaresta pistää karikkoinen harjanne pitkälle syvään veteen. Selvästi 
ottipaikan ainesta.

Isojen ahventen olinpaikkojen etsimisessä pohjakartasta on paljon 
hyötyä.

Pieni salmi, jossa vesi ei pahemmin virtaa, ei juuri houkuttele  
ajoahvenia.
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tai vetouistellen.
Väliveden pyyntini venepilkki-

en on tuottanut melko huonosti 
tulosta, joskin olen vähän sitä teh-
nytkin.

Eräällä järvellä toisen pilkkijän 
vinkkien perusteella kokeilin toisi-
naan tiettyä syvänteen reunaa, jos-
ta joskus pääsin isojen kanssa kos-
ketuksiin. Tuo täsmäpaikka oli pieni 
syvänne salmen vieressä ja ilmeises-
ti siinä pyöri salmen toiselta puolel-
ta järvestä tulleita muikkuparvia.

Suuremmilla selkävesillä välive-
sipilkintä on hakuammuntaa ilman 
hyvää kaikuluotainta. Luotaimen 
avulla homma on mielekkäämpää 
ja saaliiksi saattaa tulla ahventen si-
jasta myös kuhia tai haukia.

Ahventen välivesipyynti uistel-
len on sen sijaan tuttua puuhaa. 
Ensin yritän pinnasta, mutta jos 
siinä on hiljaista, kokeilen syvem-
pää. Yleensä viritän vieheet 4–7 
metriin ja kiertelen syvänteen reu-
noja ja karikoiden ympäristöjä. Vii-
me vuonna Lappajärvellä sain tällä 
tavoin hyviä saaliita loppukesällä 
ja syksyllä.

Raitakylkeä pinnasta

Etenkin pienemmänpuoleiset ahve-
net liikkuvat järvillä heti alkukesäs-
tä lämpimässä pintavedessä. Tämä 
voi olla melkoinen riesa, kun tavoit-
telee siikaa soutu-uistellen. Seniorit 

pyytävät joskus kymmenittäin ah-
venia, mutta harvemmin isoja.

Suurilla selkävesillä pinnassa 
hyppivät pikkukalat paljastavat il-
tatyynellä järvellä selkäahventen 
hyökkäykset. Näitä pintavesissä 
liikkuvia ajoparvia tapaan omilla 
vesilläni eniten elokuun lämpöisinä 
ja tyyninä päivinä, usein iltaisin.

Myös isojen särkien parvet ruo-
kailevat pintakalvossa mulisten ja 
tuikkien, mutta ne eivät syö pikku-
kaloja, eikä sinttejä siksi hypähtele 
ilmaan. Näiden mulinoiden perässä 
on turha ajella, ellei pyydä haukia.

Aivan loppukesällä olen näh-
nyt selkävesillä muutaman kerran 
mahtavan kokoisia ajoahventen 
parvia. Veden pinta on kiehunut 
ja porissut uskomattoman laajalta 
alueelta ahventen hakatessa laut-
tamaista pikkukalaparvea. Ahven 
on kiinni heti, kun viehe putoaa 
veteen.

Yleensä ajoparvet ovat kuitenkin 
pieniä, eikä niistä ennätä saada vie-
hettä heittäen kuin muutaman ah-
venen, joskus puoli tusinaa ja parvi 
on tiessään. Parven voi tosin löytää 
lähettyviltä uudestaan.

Niksejä  
pintaparven pyyntiin

Olen heitellyt pinnassa näkyviä 
ajoparvia pienellä jigillä, jonka en 
anna vajota. Mutta heti, kun ei to-
kaise, annan jigin vajota parisen 
metriä tai enemmänkin. Näin saa-
tan saada uudestaan kontaktin 
vähän syvempään painuneeseen 
parveen ja voin myös yrittää nos-
taa sitä takaisin kohti pintaa.

Jos pintaparven ahvenet aris-
televat, jigin mielettömän raju ja 
pitkä riuhtaisu parista metristä lä-
helle pintaa voi saada ahvenet is-
kemään. Kokeilin tätä kerran huvin 
vuoksi ja se puri, kuten monesti sen 
jälkeenkin. Suora salamaliike ei pe-
lota nälkäisiä ahvenia kesällä, päin-
vastoin.

Pinnassa liikkuvia kesäisiä ajo-
parvia voi pyytää myös uistellen, 
eikä näköhavaintoja välttämättä 
tarvita. Silläkin tavalla niitä saa, ai-
nakin jos haravassa on paljon va-
poja. Olen kokeillut tätä lähinnä 
tyyninä iltapäivinä ja iltaisin.

Viime kesän lopulla opin pyytä-
mään ahventa pinnasta nirhoja vir-
velillä heitellen. Nakkelin etupäässä 
karikoilla ja tulos oli uskomatto-
man hyvä vielä alkusyksystäkin. 
Samalta karikolta pinta-ahvenia ei 
silti ehkä tule kovin paljon ja pyynti 
on kiertelyä.

Järviahvenen  
pyytäjän kalenteri

L Järvillä ahven nappaa vesien au-
keamisen jälkeen ennen kutua ja sen 
aikana huonosti vieheisiin ja pilkkei-
hin. Kutupaikoilta ahvenia saattaa 
saada jonkin verran, omien yrityste-
ni perusteella paremmin venepilkki-
en kuin vieheitä heitellen.

Keski-Suomessa ahven kutee pää-
osin toukokuun loppupuolella ja ke-
säkuun alussa. Heittokalastamalla 
olen ruvennut saamaan ahventa 
touko- ja kesäkuun taitteesta lähti-
en. Napanneet ovat lähes järjestään 
kuteneita, laihoja kaloja ja voivat ot-
taa etenkin ilta-auringon laskiessa 
ja vielä alkavassa hämärässä äreäs-
ti. Pyyntipaikaksi kelpaa kutupaikan 
edustan ranta.

Kudun jälkeen ahvenet tuntuvat 
joillakin järvillä olevan hukassa koko 
alkukesän. Mutta mm. Lappajärvestä 
ahventa saa alkukesällä pintavesistä 
uistellen oikein hyvin.

Heinäkuun alusta alkava ja elo-
kuun loppuun kestävä lämpöisen 
veden jakso on järvillä mielestäni 
vuoden varminta isojen ahventen 
pyyntiaikaa. Ahven pitää veden läm-
möstä, kalaravintoa syövät kasvavat 
hyvin ja joutuvat syömään usein, jo-
ten ne altistuvat myös vapapyytäjän 
houkutuksille. Tämän jakson aikana 
saan isompia yleensä joka reissulla 

ainakin jonkin verran, mikä kertoo ”jat-
kuvasta” syönnistä.

Mutta isompia pitää osata etsiä myös 
rantoja syvemmästä tai sitten uistellen, 
joka tuntuu olevan joillakin järvillä sil-
loin varmin pyyntimuoto.

Veden kylmetessä isot ahvenet eivät 
enää ole lähes jatkuvasti syönnillään. 
Merellä syksy on hyvää aikaa ahventen 
jigaajalle, mutta järvillä ahven käyttäytyy 
hieman kuhan tapaan. Ahven kyllä syö 

ja ajoittain rajusti, mutta väliin mahtuu 
aina vain enemmän hiljaisia jaksoja.

Myöhään syksyllä ahvenet ja särjet 
alkavat vähentyä rannoilta ja siirtyvät 
ainakin hieman syvempään. Suurparvia 
voi muodostua ja niistä saa jigaten tai 
venepilkkien joskus mahtavasti isoja. 
Toisaalta parvia voi olla vaikea löytää 
tai syönti on nihkeää.

Ahventen kokoontuminen syksyllä 
suuremmiksi parviksi tuntuu monilla 

järvillä koskevan etupäässä pienem-
piä yksilöitä. Isommat eivät välttä-
mättä muodosta suurempia parvia 
kuin kesällä, ehkä senkin takia, ettei 
niitä edes ole valtavasti.

Omilla pyyntivesilläni rannikon 
pyyntitapa ”isompaa syksyllä jigaten 
syvästä” ei muutoinkaan aina toimi. 

Isomusten ajoparvia kiertelee 
matalahkoissa vesissä syvän äärellä, 
vaikka ei ehkä aivan matalassa, syk-
syyn saakka ja etenkin muikun ku-
tuaikana. Varmimmin asian huomaa 
katiskapyytäjä. Jos iso ei nappaa syk-
syllä syvässä olevilta pakoilta, sinne 
ei pidä jumiutua. Isoja voi löytyä sil-
loin tutuilta selkäkarikoiden rinteiltä 
paljon matalammasta.

Syksyllä kylmän veden aikaan iso-
jen pyynnin pulmana voi siis olla se-
kä kalojen löytäminen että niiden 
haluttomuus napata vieheeseen. 
Kesällä pulmana on etupäässä ah-
venten löytäminen, joten tästä näkö-
kulmasta lämpöisen veden ”jatkuvan 
syönnin” jakso on varmempaa pyyn-
tiaikaa. Suursaaliit sen sijaan saadaan 
usein myöhään syksyllä syvältä jät-
tiparvista.

Koska en pyydä ahventa mieluusti 
pakkaseen, viihdyn ahvenvesillä par-
haiten kesällä. Saalisvarmuus on sil-
loin hyvä, kelit suosivat ja päivänva-
loa riittää aamuyöstä pitkälle iltaan. 
Kesällä järviltä saa ahvenvehkeillä 
myös bonuksena kuhia.

Vesien kylmetessä syksyä kohti ahventen syöntiin tulee hiljaisia  
jaksoja. Toisaalta, jos löytää syönnillään olevan jättiparven, saalista 
voi tulla runsaasti.

Havaittuja ajoparvia heittokalastettaessa ahvenet pelästyvät helposti 
ja katoavat näkyvistä.
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Ahvenuistelun paras puoli taitaa 
olla juuri siinä, että kalaa esiintyy 
valtavan laajalla alueella. Saumoja 
saaliiseen löytyy sieltä sun täältä.

Pienemmällä järvellä suunnitel-
maksi riittää, että soudellaan yhte-
nä iltapäivänä järven toinen puoli 
matalammilta alueilta ristiin rastiin 
läpi, ja toisena toinen puoli. Sen jäl-
keen pyytäjällä luultavasti on jo vi-
hiä siitä, missä kannattaa pyöriä.

Kesällä parhaiten

Ahvenen pitkäkestoinen kutu ja 
sen jälkeinen viileän veden aika on 
joillakin järvillä hyvää uisteluaikaa, 
mutta toisilla ahven tuntuu olevan 

L Ahvenen uisteluun riittää sou-
tuvene airojen tai perätuupparin 
kanssa sekä kaksi vapaa, jos tarjolla 
on useammalle vavalle lupia. Vapo-
jen ja kelojen merkillä tai ominai-
suuksilla ei ole suurta merkitystä, 
vähän isommatkin ahvenet tulevat 
marketin halpissetillä riittävän hy-
vin ylös.

Toisaalta ahvenen uisteluun voi 
yhtä hyvin tälläytyä isolla uistelu-
veneellä, lukuisten vetovapojen 
muodostamalla haravalla ja sy-
vätakiloilla.

Vesille startatessa pohjakartan 
syynäilyn kautta hankittu tieto to-
dennäköisistä ison ahvenen paikois-
ta on eduksi, mutta ilmankin pärjää. 
Pyytäjä voi lähteä vetelemään ah-
venvaappua aluksi vaikka rantakas-
villisuuden reunoja seuraillen.

Isompaa ahventa esiintyy kesäisin laajalti ran-
noilta selkävesille. Uistelu on paitsi hyvä, usein 
myös nopein keino liikkuvien parvien löytämi-
seen. Jos ahvenet oleilevat pintaa syvemmässä, 
vieheetkin pitäisi saada sinne.

Risto Jussila

Ahventa uistellen

alkukaudesta lujassa.
Yleensä siellä, missä hyvänko-

koista ahventa on paljon, sitä rupe-
aa saamaan jo alkukesästä. Samoin 
matalissa ja nopeasti lämpenevis-
sä vesissä myös syönti virkistyy 
varhain.

Juhannuksen jälkeen tai viimeis-
tään heinäkuun alussa järvivesien 
lämpö alkaa kiivetä uimalukemiin. 
Siitä käynnistyy ahvenen paras uis-
telukausi, jota kestää elokuun lop-
pupuolelle, lämpöisinä syksyinä 
syyskuun alkuun.

Kesällä ahvenia saa usein ihan 
hyvin pintavedolla, mutta toisi-
naan viirukylkeä tulee selvästi pa-

remmin läheltä pohjaa, jolloin vie-
heiden upottaminen paremmalle 
pyyntisyvyydelle kannattaa.

Vieheiden upotus hoituu mo-
nella tavalla. Helpointa on käyttää 
syvälle vetävillä uintilevyillä varus-
tettuja vaappuja, joskin niiden pys-
ty asento ja voimakkaasti vatkaava 
uintiliike eivät aina pure ahveniin 
ihan yhtä hyvin kuin vaakatasossa 
uiva viehe.

Soutu-uistelusta heittelyyn

Ahvenen uistelun yksinkertainen 
taktiikka on etsiä syövä ahvenparvi. 
Kun se löytyy, ottipaikalle jäädään 
pyörimään niin pitkäksi aikaa kuin 
kalaa tulee.

Soutu-uistelu parilla vavalla hä-
viää uisteluveneelle ulos saatavan 
arsenaalin määrässä reippaasti, 
mutta monia etujakin löytyy. Jos 
vaikkapa karikon päältä pintave-
dossa löytyy parvi, soutu-uisteli-
jan on parasta keskeyttää uistelu 
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pehmeätäkään vapaa kovin mut-
kalle, mutta vie vaapun silti sivul-
le. Siiman vahvuudeksi riittää 0,30 
mm.

Uisteluveneen edut

Hyvin varustellun uisteluveneen 
voima ahvenjahdissa syntyy pait-
si lukuisista vavoista, karikoita ja 
matalikkoja kierrellessä kaikuluo-
taimesta ja etenkin karttapaikanti-
men näyttämästä pohjakartasta.

Paikantimen avulla uistelija ky-
kenee valitsemaan kaiken aikaa 
reitin, jossa syvyys on sopiva pyyn-
nissä oleville vieheille. Jos haravan 
vieheet on viritetty uimaan vaikka-
pa kolmen metrin syvyyteen, pai-
kantimen avulla on helppo pysy-
tellä kaiken aikaa riittävän syvässä, 
mutta ei liian syvässä.

Tällä tavoin matalikot, pakat ja 
karikoiden reunat pystytään kalas-
tamaan tarkasti.

Jos ahven on hyvällä otilla ja otti-
paikka löytyy, kaksi syvätakilaa va-
poineen riittää kalastukseen. Vene 
kääntyy silloin nopeasti, eikä vie-
heiden tarvitse olla kuin muuta-
man metrin päässä kuulasta.

Takiloiden käytön etuna pintave-
toon on, että syvemmässä liikkuva 
parvi ei ole yhtä arka veneen aihe-
uttamalle häiriölle kuin pinnasta 
löydetty.

Jos soutu-uistelija tavoittaa par-
ven vähän syvemmästä, helppo 
tapa on pysäyttää vene ja ryhtyä 
kalastamaan jigaten tai venepilk-
kien.

Jos ahven on pinnassa, uistelu-
veneen plaanerikelkoilla vaaput 
saa kätevästi kalojen nenän eteen, 
eikä veneellä siltä tarvitse ajaa pa-
riakymmentä metriä lähemmäksi 
parvea. Tosin siimojen laskeminen 
plaanerin naruja myöten on hidas-
ta, mutta usein hitaampikin lasku-
vauhti riittää savukalojen pyyn-
tiin.

Vetovieheitä ahvenelle

Ahventa uistellessa saalista tulee 
niin monenlaisilla vieheillä, ettei 
kourallisen nimeäminen ottipeleik-
si millään tee kaikille mahdollisille 
oikeutta. Tämä oma listani koostuu 
niistä, joilla itse olen tottunut saa-
maan.

Uistelen ahventa lähes pelkäs-
tään vaapuilla. Viime vuosina olen 
käyttänyt eniten satulamallin uin-
tilevyllä varustettuja 9- ja 11-sent-
tisiä Merimetsoja. Ne ovat varsinai-
sesti kuhavieheitä, mutta hakeva 
liike tuntuvat kelpaavan erinomai-
sesti myös samaa sukujuurta ole-
valle ahvenelle.

Ennen Merimetsoja uistelin vuo-
sikausia 7, 9, 11 ja 13 cm:n Rapala 
Originaleilla, näistä varsinkin toi-

Syvällä olevien pakkojen uistelu läheltä pohjaa ei onnistu ilman  
luotainta ja karttapaikanninta.

ja ryhtyä kuokkimaan parvea hei-
tellen.

Etuna on silloin pyynnin nopeus, 
eikä vähän etäämmältä heitellen 
parvi häiriinny samalla tavalla kuin 
jos pyytäjä joutuisi kerta toisensa 
jälkeen soutamaan parven yli. Tästä 
on matalan karikon päällä hyötyä.

Uistelija voi varautua näihin ti-
lanteisiin varaamalla veneeseen 
erillisen heittovavan, jossa siiman 
päässä on valmiina pitkäheittoinen, 
mutta pienehkö lusikkauistin.

Karikoilla, heinikoiden mutkai-
silla reunoilla ja muissa ahtaissa 
paikoissa soutu-uistelijan on pa-
ras uittaa vieheitä melko lyhyes-
sä siimassa. Veneen aiheuttamaa 
häiriötä pienennetään pinnassa 
molskaavan ajoparven sattuessa 
hollille uittamalla vieheet ottipaik-
kaan mutkaa tehden.

Soutu-uistelun hyviin puoliin 
kuuluu sekin, että soutupaatilla ja 
pintavieheillä kalastettaessa ma-
talien karikoiden pintakivet eivät 
stressaa pyytäjää. Uisteluveneellä 
kivikoiden lähelle ei tee mieli ajel-
la.

Soutajan lisävarusteita

Mikäli soutu-uistelija haluaa paran-
taa veneensä soveltuvuutta uiste-
luun, parin sadan euron hintainen 
Piranha Max 215 -kaikuluotain on 
hyvä apuri veden alle näkemiseen. 
Kyse ei niinkään ole kalojen havait-
semisesta, vaan tiedosta, paljonko 
veneen alla on vettä.

Paristoilla toimivan, helppo-
käyttöisen luotaimen anturi kiin-
nitetään imukupilla soutuveneen 

Rantojen kiertely kasvillisuuden reunoilta sopii hyvin ahvenen uistelun taktiikaksi.

Piranha Max 215 -kaikuluotain 
on helppo asentaa soutuveneen 
peräpeiliin.

peräpeiliin, joten asennus ja irro-
tus sujuvat melko vaivattomasti 
(Erä 10–2008).

Iloa soutu-uistelussa on myös 
vapatelineistä, kunhan ne ovat sel-
laiset, että vavan saa paikoilleen ja 
pois yhdellä liikkeellä. Putkimalli, 
johon kahva uppoaa, on soutu-
uistelussa hyvä.

Vapojen määrän lisääminen Sou-
tu-uistelussa on helpompaa kuin 
äkkipäätä luulisi. Hommaan tarvi-
taan esimerkiksi neljän vapaputken 
teline sekä kaksi minikoista siimaan 
kiinnitettävää pikkuplaaneria, joilla 
ulommat siimat levitetään veneen 
molemmille sivulle noin viiden 
metrin päähän.

Olen itse käyttänyt soudellessa 
TX-6 Magnum -siimaplaaneria, joka 
painaa vaivaiset 60 g. Se ei väännä 
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seksi pisimmällä. Rapalan tasainen 
tiritys kelpaa ahvenelle, joten myös 
5, 7 ja 9 cm:n Rapala Countdown 
on kuulunut ottipeleihin, kun olen 
halunnut hieman lisää uintisyvyyt-
tä.

Ahventa uistellessa pyrin käyt-
tämään aina niin kookasta viehet-
tä kuin suinkin mahdollista. Näin 
isompien ahventen määrä kasvaa 
selvästi. Pikkuvieheilläkin kyllä tu-
lee ja myös isoja, mutta toisaalta 
kovin pienet ovat pyynnissä enem-
män riesa kuin toivottu saalis.

Jos lupia myydään useammalle 
vavalle, niin uisteluveneellä liikku-
essa pyyntiin voi laittaa muutamia 
oikein isoja vaappuja normaaliko-
koisten lisäksi. Tällaisina vieheinä 
käytän 12–13-senttisiä hakevia 
taimenvaappuja, jotka kelpaavat 
hyvin isolle ahvenelle.

Kuten ahventa uistellut lukija 
ehkä jo arvasi, viehevalintani poh-
jaavat siihen, että pyydän ahventa 
etupäässä selkävesien reunoilta, 
joissa esiintyy kuoretta ja muikkua. 
Pitkähkö ja solakka vaappu pelaa 
silloin. Toisenlaisissa vesissä voisin 
käyttää myös selvästi pienempiä 
vieheitä.

Ahventa uistellessa ei voi vält-
tyä pikkuhauilta ja pyyntivesillä-
ni isompikin pitkänokka rojauttaa 
hyvin usein. Siksi uistelen yleensä 
perukkeen kanssa, jonka teen itse 
mahdollisimman ohuesta, teräs-
vahvisteisesta Fortress Predatoris-
ta. Ahventa uistellessa siitä ei mie-
lestäni ole haittaa. Toiseen päähän 
laitan minileikarin, toiseen pilkki-
lukon.

Kaikilla keleillä

Kun ahventa pyydetään kesällä uis-
tellen, säätilan ja kellonajan merki-
tys on mielestäni vähäisempi kuin 
muilla pyyntitavoilla raitatakkia jal-
litettaessa, kunhan pyynti tapahtuu 
päivänvalon aikaan.

Tätä voi perustella sillä, että uis-
tellessa pyytäjä liikkuu kaiken ai-
kaa ja vieheet tulevat väen väkisin 
lukemattomien ahventen nenän 
eteen. Vaikka syönti olisi huono, 
kaikki ahvenet eivät kuitenkaan 
ole ottamattomia ja juuri uistel-
len vastaan sattuu aika ajoin myös 
nappaavia kaloja.

Tosin tämä hyöty saavutetaan 
parhaiten uisteluveneellä, kun ve-
dossa on leveä harava ja vieheet ui-
vat vielä eri syvyyksissä.

F Tällä kertaa mikrokoon  
vaappuun nappasi isompi,  
mutta yleensä äärimmäisen  
pienillä vieheillä tulee  
enimmäkseen pieniä ahvenia.

G Ahvenen uisteluun ei tarvita 
hienoja välineitä ja kulkupeliksi 
riittää soutuvene.

H Perusvaapuksi ahvenen  
uisteluun sopivat mm. 9 ja 11 cm 
Merimetsot.
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L Perhokalastus on syntynyt 
lähinnä taimenen (hyönteis)r
avintokohteiden jäljittelystä. 
Perusajatus on matkia kouk-
kuun sidotulla jäljitelmällä ai-
toa ötökkää niin ulkomuodol-
taan kuin liikkeiltään ja saada 
ruokailemassa oleva kala hy-
väksymään tarjous.

Maamme taimen- ja lohi-
kalakantojen heikosta tilasta 
johtuen kaikilla ei ole mah-
dollisuutta kokea perhokalas-
tusta alkumuodossaan. Mutta 
esimerkiksi ahven on hyvä har-
joitusvastustaja, jota voi per-
hostella melkein missä vaan.

Missä ahven luuraa?

Pientä ahventa tavoittaa enem-
män ja helpommin matalasta 
kautta avovesikauden, mutta 
isompi on kevään ja alkukesän 
syvemmällä. Juhannuksesta 
alkaen isompia ahvenia alkaa 
saada myös matalasta. Loppu-
kesästä isommat raitapaidat 
parveutuvat ja saapuvat mata-
laan kalanpoikia ahmimaan.

Järvien syvät kivikkorannat, 
tuuheat vesikasvustot, virtapai-
kat, onkiturot ja syvän läheisyy-
dessä olevat pintakarikot ovat 
paikkoja, joista kannattaa ha-
kea isompia ahvenia.

Joskus ahvenet intoutuvan 
ajajamaan kalanpoikia rantakal-
lioita vasten, jotta mahdollisim-
man harva pääsisi karkuun. Ta-
vallisesti tällaisessa tilanteessa 
siimaan vaihdetaan pieni lippa 
tai vaappu, joka heitetään ”kie-
huvan” alueen yli ja kelataan 
pinnassa syövän parven läpi.

Tässä on myös sopiva sauma 
perhostelijalle, joka voi vielä 
käyttää sivuperukkeessa tai 
parissa lisähoukuttimia, mikä-
li monikoukkuiselle välineelle 
on vedenomistajan lupa. Usein 
ahven on joka koukussa. Väkä-
setön koukku nopeuttaa kalan 
irrottamista.

Koskilla loppukesän ahven-
jahti voi yllättäen antaa reilun 
ruokakalasaaliin, vaikka tai-
menfileet jäävät haaveeksi. 
Ensimmäisen isomman ahve-
nen iskettyä kannattaa kokeil-
la, josko niitä löytyisi samasta 
suunnasta lisää.

Loppukesällä koskiahvenet 
viihtyvät usein loppuliukujen 
laidoilla, välisuvantojen mon-
tuissa ja reunoilla sekä niskojen 
läheisyydessä.

Kesällä pari aikaista aamu-
tuntia auringonnousun jäl-
keen ovat usein otollisinta ai-
kaan isommille ahvenille. Myös 
pari tuntia ennen auringon las-

Vanha käsitys, että perhokalastus onnistuisi  
vain koskilla tai Lapissa on täysin väärä. Kyllä 
perhostelu onnistuu joka paikassa. Kohteeksi  
sopii erinomaisesti vaikka ahven.

Pertti Kanerva

Perhoahventa

kua on hyvää aikaa, mutta ei pär-
jää aamulle. Samaten pari tuntia il-
tapäivästä n. kello 12–14 on usein 
paremman kokoluokan ahvenille 
ottiaikaa. 

Syksymmällä ahven saattaa syödä 
pitkin päivää, mutta usein hieman 

ennen puoltapäivää ja myöhemmin 
iltapäivästä voi olla hieman heikom-
paa ja hyvää evästauon aikaa.

Ahne ui ansaan

Ahven on kateellinen kala, joka voi 
parvena seurata liikkuvaa kohdet-

ta pitkäänkin. Jos yhden saa innos-
tumaan, niin yllättäen myös kaikki 
muutkin haluavat samalla hetkellä 
”herkkupalan”.

Siksi aivan ahvenvärisen vaapun 
eteen sivutapsiin viritetty perho 
noukkii tasaisen tappavasti ahve-
nia, ilman että yksikään iskisi vaap-
puun. Ahne saa palkkansa.

Toki yksinäinen pieni nymfi, pu-
pa tai miniliitsi voi saalistaa illan 
hämyssä erinomaisesti ahvenia, 
mutta heikomman syönnin aikaan 
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tapsiviritelmien merkitys koros-
tuu. Päätyperhoksi voi solmia ka-
lajäljitelmän ja vaaksan verran sen 
etupuolelle sormen mittaisiin sivu-
tapseihin pieniä ötökkäjäljitelmiä. 
Näitä väristäen uittamalla saa hei-
kon syönnin aikaan monen ahneen 
ahvenen käämit palamaan.

Jos huomaa pientäkin liikettä, 
niin kannattaa pommittaa samaa 
paikkaa ja vähä vähältä lyhentää 
siimaa. Ahvenet saa helpolla seu-
raamaan ja usein yhden perässä 
tulee kateellisten parvi vahtimaan, 
ettei tämä yksi vaan pääse hyöty-
mään mistään. Vähän kuin aikoi-
naan presidentti Koivisto vertasi 
uutisnälkäisiä toimittajia sopulei-
hin.

Parven saattaminen lähemmäksi 
onnistuu samansuuntaisin, lyhene-
vin heitoin. Eri paikkaan tai kauem-
maksi heittäen usein vain hajottaa 
ahvenparvea. Läheltä parven saa 
harvenemaan nopeasti, mutta ai-
van vieressä kalat myös pelästyvät 
helposti.

Polaroidlasien avulla ahventen 
näkökalastus on todella mielen-
kiintoista puuhaa.

Ahvenkalusto

Ahventen perhokalustoksi sopii 
hyvin tavallinen luokan 4–6 koski-

perhosetti, jossa on 8–9 jalan vapa 
ja kelassa kelluva siima. Halvimmil-
laan tällaisia settejä on myyty alta 
50 eurolla (Lidl), mutta noin sata-
sella sellainen pitäisi löytyä ilman 
suurempia ponnisteluja.

Perukkeen pituudeksi riittää 

E Järvien karikot ovat usein  
erinomaisia ahvenpaikkoja  
auringonnousun ja -laskun  
aikoihin. Sadesää voi olla hyvää 
kalailmaa pitkin päivää. 

Puna-oranssit uppoperhot, leechit, tinselit sekä luonnon ötökkätouk-
kia jäljittelevät sidokset kelpaavat hyvin ahvenille.

Koskivesillä hidasvirtaiset välisuvannot ja niiden rantavirrat ovat 
usein erinomaisia ahvenpaikkoja. 

noin vavan mitta. Ahvenelle ei tar-
vita vahvaa siimaa, joten sopiva 
kärjen vahvuus on 0,14–0,18 mm. 
Haukivaaran uhatessa voi laittaa 
reilun vaaksan pätkän 0,40-millistä 
tai paksumpaa siimaa, mutta tästä 
pienemmän perhon uinti jo kärsii.

Hyvän ahvenputken yllättävä ty-
rehtyminen tarkoittaa usein hauen 
ilmaantumista paikalle.

Perhoista kelpaavat hyvin ai-
van tavalliset häkiläuppoperhot 
ja nymfit. Ahven pitää kimalteista 
sekä puna-oranssista väristä, joten 
oranssihäkiläinen Red Tag, pitkä 
punahäkiläinen Zulu ja pienet kala-
jäljitelmän tapaiset kuten tinseli tai 
musta leech ovat kelpoja tarjouk-
sia. Tietenkin kaikki vesihyönteis-
ten jäljitelmät toimivat, niin nymfit 
kuin pupatkin.

Hyvällä syönnillä ahven iskee 
myös pintaperhoihin, joten ei Nal-
le Puhiin iskenyt ahven ole mikään 
ennenkuulumaton. Viistättämällä 
tai pompottamalla ahvenen pin-
tamielenkiinnon saa parhaiten he-
räämään.

Hyvä aloituskokoonpanon per-
hopari ahvenelle on sitoa pääty-
perhoksi pitkä, punakauluksinen 
Ahven-Zulu ja tapseihin pienempi 
oranssihäkiläinen Red Tag ahvenel-
le tuunattuna.

G Pikkuahventen ohella perholla 
saa myös ahvenia, joiden kanssa 
haavikin on paikallaan.
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