
Yli kilon ahvenen pyytäminen sisävesiltä 
avoveden aikana on elinikäinen projekti. 
Jos siihen tähtää leikkimieltä määrätietoisemmin, 
tieto harvoista hyvistä jättiahvenjärvistä 
tai -lammista on paras yksittäinen keino 
onnistumiseen. Juttusarjan ensimmäinen osa 
julkaistiin Erän numerossa 7–2009.

ken järjen mukaan järvillä myös ke-
sällä ja syksyllä, mutta silloin niitä ei 
pyydetä syvästä vedestä kovinkaan 
paljon kevättalven pilkkisesonkiin 
verrattuna.

Kesäinen ahvenenpyytäjä käyt-
tää järvillä (vielä) hyvin harvoin 
jigiä ja melko harvoin (enää) ve-
nepilkkiä. Ahventa tavoitellaan 
onkien, pintavieheitä heitellen tai 
pinnan tuntumasta uistellen.

Pintavesissäkin jättiahvenia var-
masti risteilee, mutta uumoilen, et-
tä järvillä nimenomaan ne kaikkein 

◼ Tavallisen kokoinen suuri ahven 
painaa järvillä 200–350 g ja niitä 
on melko helppo saada.

Seuraava etappi on puoli kiloa. 
Sen olen ylittänyt sisävesillä vapa-
välinein talvella ja kesällä viimei-
sen parinkymmenen vuoden aika-
na useimpina vuosina ja joinakin 
vuosina kymmeniä kertoja.

Maaginen raja näyttää omalla 
kohdallani kulkevan 650 gram-
massa. Hyvin harvoin olen onnis-
tunut saamaan sitä isompia jär-
viahvenia. Suurin on tullut talvella 
pilkillä ja jäi niukasti alle kilon.

Tämän perusteella suurta ah-
venta voi kutsua omalla asteikol-
lani jättiahveneksi jo silloin, kun se 
painaa 650 g tai enemmän.

Mutta ei kilon rajan ylittäminen 
sentään tavatonta ole. Veneeseeni 
on kerran nykäisty 1,3 kg assu ke-
sällä venepilkkireissulla. Pyydyk-
sillä olen ainakin kahdesti ollut 
mukana todistamassa kilon rajan 
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suurimmat viihtyvät etupäässä 
selkävesien tuntumassa ja viettä-
vät kesällä lämpimän veden aika-
na enimmän osan vuorokaudesta 
hiukan syvemmässä vedessä.

Sieltä niitä saadaan mm. kuhan-
pyynnin sivusaaliina verkoilla, jois-
sakin järvissä yllättävän useinkin, 
mutta harvemmin vapavälineillä 
vähäisen pyynnin takia.

Samalla logiikalla pidän syvään 
soveltuvia pyyntivälineitä varsin-
kin muikku- ja kuorepitoisilla jär-
villä passeleina jättikokoisille ah-
venille. Tälle listalle kuuluvat 4–5 
tuuman toukkajigit, 3–4 tuuman 
kalajigit sekä suuret pystypilkit ja 
tasapainot.

Koska jättiahvenia saadaan tal-
vella sisävesiltä niin paljon pilkkien, 
venepilkkijän saumat kilon rajan yli-
tykseen ovat ehkäpä paremmat kuin 
yleensä kuvitellaan. Varsinkin suuri 
pystypilkki ja syötti kuuluvat ilman 
muuta jätin pyytäjän arsenaalin.

Ajan takaa sitä, että syötti tuo 
erilaisen, tuoksuvan lisän jigeillä ja 
tasapainoilla pyytävälle. Ja jos on 
tottunut vain pilkkimään pystypil-
killä veneestä, muutakin kannattaa 
ilman muuta kokeilla.

Entä mitä on syvä vesi? Riippuu 
epäilemättä järvestä, mutta nor-
maalijärvillä 3–10 m syvyys on ah-
venaluetta, johon mökkiläisten vie-
heet sukeltavat harvemmin.

Omat isomukseni olen jigannut 
Vaasan saaristosta, joten siellä veri 
ei tältä osin vielä vapise Suomen-
lahden tapaan, joskin suvantovai-
he lienee sielläkin ovella.

Saalispäiväkirjani kuitenkin 
osoittavat, että jos todella tahtoo 
saada jättiahvenen, normaalivesillä 
se vaatii onnenpotkua. Todellisilla 
huippupaikoilla raja on lyötävissä 
paljon helpommin, mutta sisävesil-
tä en ole sellaista löytänyt. Lappa-
järven kuvittelen kuitenkin tulevai-
suudessa nousevan melko hyväksi 
areenaksi.

Jigillä ja venepilkillä

Erän kalakisan perusteella jättiah-
venet nappaavat järvillä parhaiten 
pilkkiin ja yleensä lopputalvesta. 
Saamapaikkana on usein paitsi 
järvi, myös metsälampi. Lisäpainoa 
tulee mädistä.

Epäilen silti, ettei tuossa ole koko 
totuus. Jättiahvenet nappaavat kai-

Vihjeitä päiväkuhista

Erityisen suuria ahvenia saa niin 
harvoin, että niiden perusteella on 
vaikea hahmottaa jättikokoisten 
olinpaikkoja.

Mutta ehkäpä ahvenen kanssa 
samaa sukua olevan kuhan liikkeis-
tä voi päätellä jotain nimenomaan 
sen perusteella, missä 0,5–1,5 kg 
kuhat viihtyvät kesällä päivällä. 
Mietteeni pohjaavat kokemuksiin 
sekä vapa- että pyydyskalastuksen 
puolelta, ja pyydyksistä viime vuo-
sina etupäässä useasti päivässä ko-
ettuihin katiskoihin.

Kuha aristelee auringonvaloa, ah-
ven ei. Siitä huolimatta isot ahvenet 

ylitystä.
Merellä vapa on vongahdellut 

paremmin. Kilon rajan vapaväli-
nein olen rikkoutunut viisi kertaa 
ja haarukkaan 750–980 g on osu-
nut kymmeniä ahvenia. Tältä osin 
oma tilastoni ei kuitenkaan edusta 
tämän hetken realismia koko maan 
mittakaavassa.

Etelärannikolta ei näytä irtoavan 
yli kilon ahvenia samaan tahtiin 
kuin viime vuosituhannella. Erän 
kalakisassa suurimmat köriläät on 
saatu vuosia pääosin sisävesiltä. 

ja kilon kahta puolen olevat kuhat 
näyttäisivät viihtyvän osittain sa-
mantyyppisissä paikoissa ja syvyyk-
sissä. Eivät ehkä samoissa kohdissa, 
mutta samoilla seuduilla.

Sateisina päivinä kuhat ovat kui-
tenkin usein vähän ylempänä poh-
jasta, mutta syvässä olevat ahvenet 
eivät välttämättä sen enempää. Ei-
vätkä isot ahvenet pintaudu kesäil-
toina lainkaan samalla tavalla kuin 
kuhat monissa vesissä tekevät.

Kuitenkin jos syvänteen rintees-
tä löytää penkan, josta tulee kesällä 
keskellä päivää usein jättiahvenen ko-
koista kuhaa, suuren ahvenen tavoit-
telija voi onnistua samalla alueella.

Penkkaa matalasta syvää kohti 
mentäessä isot ahvenet löytyvät 
yleensä ensin, tietyssä syvyyshaa-
rukassa esiintyy molempia ja sen 
jälkeen on vielä syvyyttä, jossa on 
etupäässä kuhia. Varmasti toki jär-
vikohtaisia erojakin on.

Yhteistä suurella ahvenella ja 
pienemmällä kuhalla on sekin, 
että parvet liikkuvat hyvin paljon 
tuulten, sen sekoittaman veden 
lämmön ja selkävesien muikku- ja 
kuoreparvien mukana.

Jos hyvä kuhapaikka löytyy tasa-
pohjaiselta alueelta, siellä ahvenet 
eivät näytä viihtyvän kovin hyvin. 
Ahven on enemmän rinteiden kala.

Toisaalta jos paikalta tulee kesäl-
lä päivällä oikein suurta, yli kolmen 
kilon kuhaa, haukisessa järvessä sa-
moilta seuduilta tulee luultavasti 
myös suurta haukea. Jättikuha on 
siis paremmin ison hauen kaveri ja 
kilokuha tai vähän pienempi viih-
tyy paremmin suurten ahventen 
seurassa.
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