
L Virosta, Latviasta ja Liettuas-
ta suunnataan nykyään kaikkina 
vuodenaikoina Ahvenanmaalle 
kalaan, vaikka matka ei taatusti 
ole lyhyt eikä edullinen.

Etelänaapureistamme on kuu-
lunut myös paljon huonoa. Pa-
himmillaan meno on väittämän 
mukaan ollut miltei kuin suoma-
laisten itsensä toiminta 30 vuotta 
sitten. Rannoilla sikaillaan, rajoja ei 
kunnioiteta, kaikki kalat otetaan ja 
ehkä viedään myyntiinkin. 

Joillain alueilla tähän on jo rea-
goitu jyrkillä alueellisilla pyyntira-
joituksilla. Aika näyttää, onko pel-
kistä kappalerajoitteista apua. 

Menneisyys

Itse innostuin Ahvenanmaan ve-
sistä jo nuorena poikasena. Nyt 
Nappaa -eepoksesta ja silloisista 
harvoista kalalehdistä sain joskus 
lukea tarunhohtoisia kertomuksia 
luodoista ja saarista, jotka sijaitsi-
vat kotipaikaltani katsoen jossain 
maapallon toisella puolella.

Myöhemmin pääkaupunkiseu-
dulla opiskellessani totesin, että 
minulla oli tällaiseen ”maailman-
matkailuun” sekä aikaa, varaa että 
edelleenkin halua.

Akilleen kantapää olisi tuohon 
aikaan voinut olla kielikysymys, 
Ahvenanmaalla ei suomea vielä 
silloin osattu ja ruotsikaan ei ollut 
koulussa suosikkiaineideni kärki-
päässä. Kiinnostus oli kuitenkin 
niin vahva, että päätin jo ensireis-
sullani puhua Ahvenanmaalla aina 
ruotsia.

Vuonna 2004 minua pyydettiin 
kirjoittamaan lyhyt teksti otsikolla 
”Parasta Ahvenanmaalla kalastuk-
sessa” vuosittain julkaistavaan Ah-
venanmaa - Urheilukalastus -op-
paaseen. Tekstistä tuli aavistuksen 
pitkä, mutta osuvammin tätä ei voi 
mielestäni edelleenkään sanoa:

Arto Kojo Eilen, tänään, huomenna

Ahvenanmaa
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Vielä viime vuosisadan puolella Ahvenanmaalla 
käynti oli kalastavan kansanosan vuoden  
kohokohta. Lääniluvan tulon (1997) jälkeenkään 
käyntimäärät eivät ole maakunnassa suuremmin 
romahtaneet, mutta nykyään näistä maamme 
kauneimmista kalavesistä nauttivat suomalaisten 
ohella myös muut.

”Mielestäni parasta Ahvenan-
maalla kalastuksessa on moni-
muotoinen ja puhdas luonto, jo-
hon yhdistyvät jännittävät pienet 
kalavedet ja joskus myös muhkeat 
saaliit. Heittokalastusta saaristo-
kunnissa loppukesällä ja alkusyk-
systä ei miellyttävyydessä ja mai-
semissa voita mikään, mutta pidän 
myös hetkistä, kun ensilumi laskeu-
tuu saarten ja luotojen päälle.”

Tulevaisuus

”Täällä Jari Slovac, Ålandia ja Eu-
ro-TV 4:n Suomen talousalueen 
ensimmäiset iltapäiväuutiset, hy-
vää päivää”, tämä lainaus on puo-
lestaan Erä 5–6/1993 julkaistusta 
”Sci-Fish” henkisestä artikkelista 
”2010 vetouistelu”. Tuossa tekstis-
sä kuvattiin pakinamuodossa Ah-
venanmaan ankeaa tulevaisuutta 
kalavetenä.

Näkemykseni 17 vuoden päähän 
tulevaisuuteen oli melko osuva, 
Slovakia on nyt itsenäinen, mutta 
samalla Eurooppa yhtenäinen, te-
levisiokanavien määrä on ohitta-
nut neljän jo aikapäiviä sitten, ja 
uutisia tulee kaikkina vuorokauden 
aikoina. Ahvenanmaan nimi ei to-
sin ole vieläkään Ålandia, eikä Eu-
roopassa vielä ole kaikille yhteisiä 
TV-kanavia.

Kalastuksellinen näkemys tai pi-
kemmin kauhukuva ei onneksi to-
teutunut vuoteen 2010 mennessä, 
näin uskaltaa puoli vuotta etuajas-
sa väittää. Tekstissä nimittäin kalas-
tettiin Bastön selän viimeisiä yksit-
täisiä ja pieniä kaloja teknisesti 
ylivertaisilla apuvälineillä uistele-
malla. Tekniikka on toki kehittynyt 
noista päivistä, mutta onneksi ei 
aivan kuvatun paljon.

Juhannussalko kuuluu erotta-
mattomasti Ahvenenmaan  
kesämaisemaan.
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Tallenna puhelimeesi
Ålands Turistinformation,  

(018) 240 00,  
www.visitaland.com

Viking Line, 0600 415 77,  
www.vikingline.fi

Tallink-Silja, 0600 174 552,  
www.silja.fi

Ålandstrafiken, (018) 525 100, 
www.alandstrafiken.ax

Fiskarboden, (018) 197 22,  
www.fiskarboden.com

Kaikki kalastus pakinan hahmot-
tamassa tulevaisuudessa oli tietysti 
pyydä ja päästä -muotoista, ja täs-
tä säännöksestä ei Ahvenanmaal-
la olla 2010 välttämättä kovinkaan 
kaukana. Jo nykyään se on itsehal-
linnon turvin monissa rajoituksis-
sa ja säädöksissä vuosia emomaata 
edellä. Olivat nämä päätökset sit-
ten oikeita tai vääriä, näkemyksestä 
täytyy nostaa hattua niille elimille, 
jotka maakunnassa säädöksiä val-
mistelevat.

Oolanti simpukankuoressa

Ahvenanmaa on ruotsinkielinen 
itsehallintomaakunta Suomessa. 
Sillä on oma lippu, omat postimer-
kit, omat autojen rekisterikilvet ja 
nykyään myös oma maakohtainen 
.AX-nettitunnus. Lainsäädäntö on 
melko pitkälti omaa, vain muuta-
mien peruslakien kanssa joutuvat 
paikalliset yritykset, esimerkkinä 
PAF, vääntämään kättä Suomen 
valtion kanssa. 

Ahvenanmaalla on 27 500 asu-
kasta ja kuntia on 16. Asukkaista 
vajaat 11 100 asuu ainoassa kau-
pungissa Maarianhaminassa ja 117 
puolestaan Suomen pienimmässä 
ja väkilukuun suhteutettuna väki-
valtaisimmassa kunnassa Sottun-
gassa. Sottungan hurjia pidätysti-
lastoja selittää se, että Turusta klo 
21 lähteneet autolautat saapuvat 
Sottungan aluevesille aina par-
haimpaan keskusteluaikaan puo-
liltaöin.

Suomen kielen käyttäminen ei 

ole nykysukupolvelle kovin vaike-
aa eikä edes häpeä, mm. kalliissa 
ja laadukkaassa paikallisen yläluo-
kan ruokakaupassa Kantarelletis-
sa myymälän kuulutukset tulevat 
ensin suomeksi, sitten ruotsiksi. 
Kaupassa maksaminen onnistuu 
muovilla, euroilla ja usein myös 
kruunuilla.

Kansallista identiteettiä kuvaa 
mielestäni parhaiten se, että Suo-
men ja Ruotsin välisissä jääkiekko-
otteluissa maakunnan pubeissa 
kannatetaan äänekkäästi Suomea.

Ahvenanmaan tärkeimmät elin-
keinot ovat merenkulku (Viking Li-

ne), kauppa, pankkiala, maanviljely 
ja elintarvikejalostus (kalankasva-
tus). 

Maarianhaminan kaupunki pe-
rustettiin vuonna 1861. Sinne on 
keskittynyt käytännössä kaikki lii-
ke-elämä vähittäismyyntiä lukuun 
ottamatta sekä Ahvenanmaan 
maakunnan korkein johto (maa-
kuntapäivät) ja hallitus. Kalliimpi 
ja parempi asuminen on keskitty-
mässä Maarianhaminan keskus-
tasta etelään saaristoon sekä itään 
Kalmarnäsiin.

Tyypillisiä maaseudun näkymiä 
ovat pyöreäksi mannerjään alla hi-

outunut rapakivigraniittinen, pu-
nertava kallio, korkea ja värikäs 
juhannussalko sekä perinteinen 
punainen tupa – viimeisin tietysti 
perunamaineen, sillä nykyään nor-
jalaisen Chipsin tehtaat sijaitsevat 
edelleen Saltvikissa.

Tiet ovat roudan lähes puut-
tuessa kesäisin poikkeuksellisen 
hyvässä kunnossa, mutta talvella 
vallitsevan kosteuden takia poik-
keuksellisen liukkaita. Suoralla-
kin tiellä on mahdollista lipsahtaa 
ojaan. Teiden nopeusrajoitukset 
noudattavat Ruotsin mallia, 70, 90, 
110 km/h, mutta ajotavat puoles-
taan on omaksuttu Suomesta.

Saaria ja luotoja on yleisen usko-
muksen mukaan 6 500 kappaletta, 
joista tasan prosentti on ympäri-
vuotisesti asuttuja ja kenties kym-
menkunta prosenttia on heittoka-
lastajan näkökulmasta kalaisia. 

Luotojen vastapainoksi Ahve-
nanmaalla on yhteensä noin 120 
järveä ja lampea, mutta pienistä 
maamatkoista johtuen yli 5-metri-
siä jokia ei ole lainkaan. Tästä tie-
dosta on revittävä saarten leikkisä 
ruotsinkielinen nimi Åland (å = jo-
ki).

Ahvenanmaalla ollaan vaatimat-
tomia. Alueen kokonaisala on maa-
kunnan omien nettisivujen mu-
kaan 6 800 km² , mutta Suomen 
kaupunkioppaan mukaan 13 300 
km² sisältäen vesialueet. Maapinta-
ala on noin 1 500 km².

Korkein mäki Orrdalsklint (129 
m) sijaitsee Saltvikin kunnassa, 
mutta yleisesti Geta on eri kun-
nista mielestäni karuin ja kaunein. 
TJEU (tsekkaa jos et usko) vaikka-
pa pohjoisrannikon uusi majoitus-
kompleksi Havsvidden.

Ahvenanmaalla tehdään ai-
toa ”Kobba Libre” rommia Tjudö 
Vingårdin tiloissa. Toukokuus-
ta elokuuhun Ahvenanmaalla on 
väittämän mukaan myös eniten 
aurinkotunteja koko Pohjolan alu-
eella. Tähän turisti ei voi tietenkään 
mitenkään vaikuttaa, mutta vastaa-
vasti keväisin ja syksyisin kalantulo 
on hyvää.

Heittokalastusta loppukesällä ja alkusyksystä ei miellyttävyydessä 
voita mikään.

”Pidän myös hetkistä, kun ensilumi laskeutuu saarten ja luotojen päälle.”
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L Ahvenanmaalla myös onkimi-
seen ja pilkkimiseen tarvitaan ka-
lastusoikeuden haltijan eli yleensä 
kalaveden omistajan antama lupa. 
Lupa voi olla joko kirjallinen fiske-
kort tai vain suullisena annettu, 
jos kysymys on esimerkiksi mökki-
isännän omista vesistä. Usein myös 
rajallinen verkko- tai katiskalupa ir-
toaa samalla vaivalla.

Muita tavallisia kalastusoikeuden 
haltijoita ovat yhdistetyt kylän kala-
vedet sekä maakunnan muutamat 
useiden kalastuskuntien yhteenliit-
tymät, jotka myyvät oman lupansa 
lisäksi laajempaa lupaa, esimerkki-
nä Eckerökortet. Yleensä tällaisesta 
”uisteluluvasta” on häiriöiden pe-
lossa rajattu aivan rantavedet pois 
tai ranta-alueilla on sallittua pelkkä 
heittokalastus.

Erilaisia kalastuskuntakohtaisia 
lupia on Ahvenanmaalla noin 60 
kpl, jonka lisäksi maakunnan omia 
vesialueita on noin 15 kpl sekä 
näiden välissä lukematon määrä 
enemmän tai vähemmän ulkopuo-
lisilta suljettuja yksityisvesiä.

Maakunnan hallinnassa oleviin 

alueisiin riittää onneksi yksi ja sa-
ma lupa. Näiden ”virallisten” lupa-
alueiden rajat ja ostopaikat selviä-
vät vuosittain julkaistusta selkeästä 
kalastusaluekartasta, joka nykyään 
on nähtävissä myös netissä.

Lupia myydään päiväksi, viikon-
lopuksi, viikoksi ja joskus vuodek-
si kerrallaan. Lupahinnat ovat tällä 
vuosituhannella kohonneet paikoin 
rajustikin. Kun viikkolupa saattoi ai-
emmin maksaa viidestä kymme-
neen euroa, ei nykyään 20 euroa 
samasta luvasta ole harvinaista.

Yhdelle tai kahdelle alueelle lupia 
ostettaessa hinta ei ole ongelma, 
mutta kun alueita on korttipakassa 
vaikkapa viisi, alkaa kokonaiskus-
tannus kirpaista, eikä hinta enää 
kaikissa keleissä vastaa laatua.

Yleensä lupa kattaa selkeän ja 
riittävän laajan alueen. On kui-

Ahvenanmaan maakuntaan ei vieläkään  
voi ostaa läänikohtaista viehelupaa, mutta  
toisaalta siellä ei tarvita muualla Suomessa  
pakollista valtion kalastuksenhoitomaksua.  
Kylien yhteisvesillä ja muutamilla laajemmilla  
lupakokonaisuuksilla helpotetaan onneksi  
aktiivisen kalamiehen elämää.

Arto Kojo

Luvanvaraista kalastusta
muilla elektronisilla apukeinoilla 
ei lupia vielä ole pystynyt hank-
kimaan. Mutta jos edes auttava 
ruotsin kielen taito on hallussa, 
kannattaa ilman muuta kysäistä, 
voiko maksaa koko porukan luvat 
vaikka etukäteen suoraan myyjän 
pankkitilille. Joskus on luvan saan-
ti onnistunut toisaalta velaksikin ja 
maksu on käyty suorittamassa vas-
ta kalastuspäivän iltana tai seuraa-
vana päivänä.

Ahvenanmaalaisten yleinen suh-
tautuminen rajarikkomuksiin on sel-
västi tiukempaa kuin mihin manner-
suomalainen on ehkä tottunut. Jos 
kalastaja valuu kartalla olevan rajan 
yli vaikkapa parikymmentä metriä, 
se ei tarkoita hänelle oikein vielä mi-
tään, mutta maanomistajalle, jonka 
suku on vahtinut kalastusoikeuttaan 
pari kolme vuosisataa, kyseessä on 
vakava rikkomus.

On hyvä muistaa, että pesivien 
lintujen suojelemiseksi on rannoil-
ta tapahtuva kalastus kielletty ke-
väällä peräti kahden kuukauden 
ajan 15.4.–15.6. välisenä aikana. 
Taimenenkalastajille iloisena poik-
keuksena ovat silloin Hammarud-
dan ja Eckerön eteläosien rannat.

Useilla kalastusalueilla on lisäk-
si keväisin hauen kutuaikaan joko 
täydellinen kalastuskielto (tarkista 
asia ennen lähtöä!) tai lupa-aluetta 
on alueellisesti pienennetty.

Kuhan kalastus on maakunnassa 
kokonaan kielletty 25.5.–5.7. välise-
nä aikana. 

Myös kalojen alamitat poikkea-
vat osin muun Suomen säännök-
sistä.

tenkin erityisen rikkonaisia, esi-
merkiksi useiden kuntien rajoilla 
sijaitsevia alueita, joilla vapaasti ka-
lastaakseen joutuu ostamaan 3–5 
erilaista lupaa, eikä sittenkään pää-
se kalaan ihan kaikkialle.

Kun näitä lupia rupeaa autolla il-
tasaikaan hakemaan kyläkuntien 
puuhamiehiltä, siinä menee pari, kol-
mekin tuntia hyvää kalastusaikaa.

Jos palvelua ei saa ostettua jo 
mökki-isännältä, ostopaikan suh-
teen voin varauksetta suositella nii-
den hakemista kootusti virka-aikaan 
joko Turisti-infon tiskiltä tai Fiskar-
bodenista, jotka molemmat sijait-
sevat Maarianhaminan läpäisevällä 
Storagatanilla lähes vierekkäin.

Puhelimitse, pankkisiirroilla tai 

◀ Åvan kalalupa-alueen kartta 
vuodelta 2002 kertoo esimerkil-
lisesti kaikki ahvenanmaalaisen 
kalaluvan piirteet. Tummempi  
sininen alue ulompana on  
(taimenen) vetouistelualuetta. 
Vaaleammalla sinisellä alueella 
saa ainoastaan heittokalastaa. 
Punainen alue on kutualuetta, 
jossa saa heittokalastaa, mutta 
ei keväällä useimpien lajien  
kutuaikana.

▼ Turisti-infon vuosittain  
julkaisema kalastuslupa-alueiden  
kartta kertoo suhteellisen  
selvästi, mille alueille lupa on  
ylipäätään ostettavissa. Piirros-
teknisistä syistä kartan lupa-
rajoihin tulee suhtautua vara-
uksella, ja tarkistaa oikeat rajat 
luvan yhteydessä saatavasta 
tarkemmasta kartasta.

▼ Tämän tyylinen korttipakka  
on Ahvenanmaalla aktiivisesti 
kalastavan arkea. Harvassa ovat 
ne reissut, joilla neljällä luvalla 
olisi loppuun selvitty.

Alamitat  
Ahvenanmaan vesillä

Lohi 60 cm 
Meritaimen 50 cm
Hauki 50 cm
Kuha 37 cm 
Lahna 42 cm
Siika 35 cm
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L Vaikka yksittäisiä hyviäkin vie-
hehyllyjä voi löytää Ahvenanmaan 
tavallisista vähittäistavarakaupois-
ta, mainittakoon vaikka Finströmin 
Godbyssä sijaitseva Fma E Mattson 
ja Hammarlandin Hugo Andersson, 
ovat maakunnan kaikki varsinaiset 
urheilukalastusliikkeet keskittyneet 
Maarianhaminan ydinkeskustaan.

Kaupungin kalastustarvikeliik-
keet ovat kautta aikain olleet tärkeä 
tiedon lähde, eikä tästä hohteesta 
edes Internet ole kyennyt lohko-
maan palasia pois. Sieltä kuulee 
muutamien tuntien ja minuuttien 
viipeellä tuoreimmat kuulumiset, 
parhaimmat suunnat ja ottavim-
mat vieheet (tietysti liikkeen omi-
en valikoimien puitteissa).

Liikkeillä on toinenkin tärkeä teh-
tävä. Koska Ahvenanmaalla eletään 
vielä vanhan kalastuslain mukaan, 
jokaiselle kalastusalueelle on ostet-
tava erikseen lupa. Parhaimmillaan 
kaikki tarvittavat luvat saa hankit-
tua liikkeestä samalla, kun päivittää 
viehevarastojaan. Muutoin luvat 
joutuu ostamaan mökki-isännältä, 
lähikaupasta tai turisti-infosta.

Jo alan kaupassa käväisy on elä-
mys, joka antaa paljon uutta, kulut-
taa kukkaroa kohtuudella, ja jota 
muistellaan vielä retken jälkeenkin. 
Tässä erään reissun kävelyjärjestyk-
sessä kolme paikkaa, missä näitä 
muistoja voi koettaa keräillä.

Fiskarboden

Uusi Fiskarboden on hyvin nyky-
aikainen. Tällä en tarkoita pelkäs-
tään uusia tiloja, vaan omistajien 
asennetta. Se on uuden, virkistys-
kalastusta harrastavan sukupolven 
keidas vielä varsin vanhoillisella 
saarella, jossa asenteet istuvat jos-
kus tiukassa.

Kaverukset Johan Boman ja Con-
ny Sundberg tarjoavat normaalin 
alan osaamisen lisäksi erittäin hyvää 
nettisivupalvelua, maksullisia opas-
retkiä, liikkeen omia ja muita ahve-
nanmaalaisia tuotteita sekä useita 
kontaktipintoja saarimaakunnan 
huippuosaajiin. Kun tähän yhdis-
tää hyvän käsityksen ruotsalaises-
ta viehemaailman tapahtumista ja 
kohtuullisen Manner-Suomen seu-
rannan, on yhdistelmä asiakkaan 

Ruotsalaisen kalastuskulttuurin vaikutus  
näkyy Suomen kalastusvälinepuodeissa  
selvimmin juuri Ahvenanmaalla.

Arto Kojo Vieheitä,  
vinkkejä ja lupia

kannalta hyvin laadukas. 
Liike vaikuttaa avaralta ja tila-

valta, vaikka neliöpintaa ei ole juu-
ri enempää kuin vanhoissakaan ti-
loissa. Jerkit ovat hyvin esillä, mutta 
ilahduttavasti tarjolla on myös 
Bomberin ja Strike Pron vaappu-
jen laajat värivalikoimat, mukaan 
lukien erikoisvärit. Samaten jigejä 
on kattavasti esillä.

Muun hyvän lisäksi Fiskarbode-
nissa myydään monien alueiden 
kalastuslupia laajemmin kuin mis-
sään muussa liikkeessä koskaan 
ennen. Jos liikkeellä vain pystyy 
olemaan virka-aikaan, parituntisen 
lupahakukierroksen mm. Slemmer-
nin eri alueille voi nyt korvata yh-
dellä ainoalla iskulla. 

Sunes Jakt & Fritid

Perinteikäs Sune Abrahamssonin 
yritys Norragatanin kulmakortte-
lissa ikään kuin jatkaa ahvenan-
maalaista käsityöläisperinnettä jo 
pelkällä olemuksellaan.

Putiikki on pinta-alaltaan pieni, 
kalastuskulmaus vielä pienempi ja 

▲ Fiskarboden on uudessa omistuksessa ja siirtynyt kaupungin  
halkaisevalle Storagatanille. Kävelymatkaa keskustasta on minuutti 
enemmän, mutta vastaavasti autolle on enemmän parkkitilaa.

H Fiskarbodenin valikoimia voi luonnehtia melko laajoiksi ja nykyaikai
siksi. Ruotsalainen vaikutus näkyy, mutta keskellä pystypalkissa on 
myynnissä myös paikallisia erikoisuuksia. Koko Suomenkin mittakaa
vassa liike kisaa top viitosesta ainakin merikalastajan näkökulmasta.
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Maarianhaminan  
kalastusvälineliikkeet

Fiskarboden; Boman &  
Sundberg Ab, Storagatan 9, 
(018) 19 722,  
www.fiskarboden.com

Sunes Jakt & Fritid,  
Norragatan 1, (018) 15 750, 
home.aland.net/m04574

Jakt Och Fiskebutiken  
Äventyret Ab, Torggatan 12, 
(018) 23 860

kaikki on ahdettuna vähille neliö-
senteille. Hämmästyttävää kyllä, 
silti liikkeessä ei tule vaikutelmaa, 
että valikoima olisi puutteellinen 
tai edes vähäinen. Ilmeisesti tuot-
teet on valittu niin oikein. 

Kovin monta asiakasta ei tavaroi-
ta mahdu yhtä aikaa penkomaan, 
mutta ilmeisesti paikallinen tarve 
tulee tälläkin tyydytettyä. 

Erikoisuuksiakin on tarjolla paitsi 
hyllyssä, myös tiskin takaa. Minul-
le saatiin normaaliroippeen lisäksi 
myytyä mm. liikkeen oma erikoisväri 
Vicke-taimenlusikasta. Sen oli suun-
nitellut rannikkovaappuspesialisti Bo 
”Tölle” Tholix (kts. ERÄ 4–2005).

kaan näyttänyt ulkoapäin erityisen 
kiinnostavalta. Paikalliset sen kyllä 
tuntevat, sillä ovikello soi liikkeessä 
vieraillessa suhteellisen tiuhaan.

Kalastusvälineille varattu pin-
ta-ala on melkoisen pieni, muttei 
sentään ihan Sunen luokkaa. Sei-
näpiikkitila on tehollisesti hyödyn-
netty lattiasta kattoon. Erikoisuute-
na oli muinoin aivan erinomainen 
Bomber- ja Zalt-valikoima, mutta 
nyt uusi Fiskarboden on ajanut rin-
nalle, ellei ohikin. Hyvä tuo valikoi-
ma on toki edelleen.

Takaosassa roikkuu seinällä kiin-
nostavaa, monen merkkistä ja it-
selle osin ennen näkemätöntä 

jerkkiuutta. Asiantuntemusta tih-
kuu tiskin yli myös asiakkaalle päin. 
Tämä liike lunasti jo kauan sitten 
paikkansa Ahvenanmaan vakio-
kierroksellani. 

Sunen ohella Äventyret sijaitsee 
keskeisen Torggatanin kävelyosuu-
den välittömässä lähipiirissä. Vaik-
ka Maarianhamina on vain 12 000 
asukkaan pikkukaupunki, sen kä-
velykadun ilmapiirissä on varsinkin 
kesäaikaan kansainvälisyyttä, jota 
Suomen suuristakin kaupungeista 
on liki mahdotonta löytää.

F Sunes Jakt & Fiske  
sijaitsee aivan kävely
kadun tuntumassa 
Norragatanilla. Kalas
tuskulmaus on pieni  
ja täysi, mutta vali
koimaltaan yllättävän 
kattava. Tiskin alta 
saattaa vielä löytyä 
värejä, joita muualta 
et saa.

H Jakt och Fiskebutiken 
(Äventyret) Torggata
nilla häikäisee enem
män sisätiloillaan kuin 
ulkoseinällään.

E Vaikka Jakt och Fis
kebutiken sattui kier
roksemme viimeiseksi, 
ostettavaa kertyi siel
täkin aimo kasa.

Kaiken kaikkiaan Sunen paikas-
sa on aina käväistävä, jotta mitään 
kiinnostavaa ei jää näkemättä tai 
ostamatta.

Jakt och Fiskebutiken  
Äventyret

Metsästys- ja kalastuskauppa 
Äventyret (Seikkailu) ei ole kos-

F Maarianhaminan kalastus
liikkeiden väki kalastaa itse mel
ko aktiivisesti, joten ajantasaista 
tietoa ja tuoreimpia kuulumisia 
on aina tarjolla asiakkaillekin.
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senttiä pituudessa ja jopa 10 sent-
tiä laidan korkeudessa. Kone – noh 
– vielä on oltava tyytyväinen, että 
sellainen on näissä kohteissa aina 
saatavissa.

Kalastuspaketteja myyvät usein 
mökkikylät, joissa on useita kalas-
tavia ryhmiä kerrallaan. On mu-
kavaa, jos hienon saaliinsa pystyy 
jakamaan muillekin kuin vaimovä-
elle mökissä, ja vastaavasti oman 
huonon päivän jälkeen voi ihastella 
muiden saaliita ja jakaa kokemuk-
sia. Yksittäin ostetuissa mökeissä 
näitä etuja ei ole.

Omatoimisuutta

Onko jäljellä enää yhtään syytä 
vuokrata pelkkää mökkiä ilman 
kalastuspalveluja? Tietenkin on, 
useitakin, ja tässä niistä muuta-
mia. Kaikki liittyvät siihen, että ko-
kemusta ja tietoa on kertynyt vuo-

L Mikäli tarkoitus on lähteä Ah-
venanmaalle kalaan joko pienessä 
kaveriporukassa tai vaikkapa paris-
kuntien kesken muutenkin lomai-
lemaan, minkään muun kuin val-
miin kalastuspaketin ostaminen 
ei oikeastaan ole edes vaihtoehto. 
Valmiita kalastuspaketteja myyvät 
luetteloissaan sekä Viking Linen 
mökkiosasto että matkatoimisto 
Ålandsresor.

Kalastuspaketilla on monta kiis-
tatonta etua, joista ylivoimaisesti 
suurin on helppous. Kaikki asiat, 
joita reissulla normaalisti joutuu 
järjestelemään, sisältyvät yhteen 
palveluun ja hintaan.

Peruspalveluiksi on molempi-
en matkatoimistojen yhteistyöllä 
sovittu mökkimajoitus liinavaat-
teineen ja loppusiivouksineen (ei 
kuitenkaan lopputiskaus), vene + 
moottori + pieni määrä polttoai-
netta, paikalliset kalastusluvat lä-
hialueelle sekä saunavuoro, mikäli 
mökissä ei ole omaa saunaa.

Jos valitsee paketin Viking Li-
nen kautta, samalla puhelinsoitol-
la ja toimitusmaksulla saa varattua 
myös lauttamatkat.

Monia suosittuja mökkikohtei-
ta myyvät rinnakkain kummatkin 
matkatoimistot. Eri mökkikylien 
politiikka pakettien suhteen eroaa 
keskenään hiukan. Toisilla neljän 
hengen peruspakettiin kuuluu vain 
yksi vene, joka viittaa markkinoin-
tiin kahdelle pariskunnalle, toisilla 
taas yhtä venettä tarjotaan aina 
kolme kalastajaa kohden. Lisäve-
neitä on tarjolla lisähintaa vastaan, 
mikä onkin usein tarpeen, sillä vain 
kaksi henkeä per vene on aina hyvä 
lähtökohta.

Kalastuspaketista on myös eräitä 
piiloetuja. Ensinnäkin, ne sijaitsevat 
ainakin suhteellisen kalaisilla vesil-
lä, joihin kalastusmatkoja on tehty 
paljon jo ennen valmiiden paket-
tien lanseeraamista luetteloihin 
1990-luvulla. Tämä ei tietenkään 
tarkoita ehdotonta saalistakuuta, 
sillä eri alueilla on täysin erilainen 
kalasto. Lisäksi kelit sekä vuoden-
aika voivat vaikuttaa saaliisiin val-
tavasti. Kaikkein huonoimmat tai 
vaikeimmat vesialueet pystyy kui-
tenkin välttämään.

Toinen piilohyöty on siinä, että 
pakettikohteiden veneet ja koneet 
ovat yleistä tasoa selvästi laaduk-
kaampia ja varmatoimisempia (jos 
juuri sinulla eivät ole, ilmoita isän-
nälle ja matkatoimistoon). Veneis-
sä on pakettibonusta karkeasti 30 

sien varrella.
Kaikille niille, jotka valitsevat 

majoituspaikan erityisesti kalas-
tettavan alueen perusteella, eivät 
valmiit paketit sovi, koska niitä on 
melko harvakseltaan. Tai jos lähtee 
reissuun oma vene mukanaan, ei 
kalastuspaketin sisältämästä vene- 
ja bensaedusta ole hyötyä, vaan 
ainoastaan lisäkulua. Joku saattaa 
arvostaa myös omaa rauhaa niin 
paljon, että valitsee majoituskoh-
teen yksittäismökistä.

Suurin syy yksittäismökkien 
käyttöön on kuitenkin eräissä pai-
koissa oleva mahdollisuus kalastaa 
isännän yksityisvesillä. Tästä edusta 
enemmän omassa artikkelissaan.

Myös aktiivinen kalastusryhmä, 
joka tietää liikkuvansa normaalia 
suuremmalla alueella, saattaa va-
lita majoituksen ilman pakettipal-
veluja. Kun yksi kalastusalue, 10 

Kalastuksen ostaminen Ahvenanmaalta on tehty 
helpoksi. Luettelosta vain valitsee jonkun valmiin 
kalastuspaketin, tai jos tietotaitoa jo riittää,  
sopivan alueen ja majoituskohteen itse.

Arto Kojo Kalastuspaketit ja mökkikylät
litraa polttoainetta tai tunnin sau-
navuoro eivät varmuudella riitä, voi 
samalla vaivalla räätälöidä paketin 
itsekin.

Joskus omatoiminen kohde tu-
lee valittua ajankohdan perusteel-
la, esimerkiksi aikaisin keväällä ei-
vät kaikki majapaikat ole vielä auki. 
Tosin yleensä kalastuspakettien 
mökitkin ovat normaalia parem-
masta päästä ja usein ympärivuo-
tisesti asuttavia, jolloin tätä ongel-
maa ei ole.

Omatoiminen kohde on tietys-
ti sekin, kun lentää tai työmatkan 
yhteydessä muuten piipahtaa Maa-
rianhaminaan, majoittuu hotellis-
sa, on etukäteen ottanut yhteyttä 
kalaoppaaseen ja käväisee hänen 
kalustollaan vesillä.

Omatoimisen varaajan kultakim-
pale on tietysti Internet, josta selvi-
ää samantien, onko mökkejä vapaa-
na ja missä. Tämä helpottaa suuresti 
erityisesti talviaikaan reissaajaa.

Oma ongelmansa omatoimiva-
raajalle ovat vuokrauksen lopetta-
neet mökit. Niiden kierto eri luet-
teloissa on yllättävän suurta, esim. 
itselleni vuonna 2003 tekemästä 
erityisen kiinnostavat mökit -lis-
tasta oli vuoteen 2007 mennessä 
yli puolet lopettanut vuokratoi-
minnan.

Talviasuttava mökki on kalastuspaketin majoitteen nykyajan lähtö-
kohta, silloin siinä pärjää syksyn kylmilläkin. Kuvassa yksi Bomanin 
mökeistä Pohjois-Ahvenanmaalla.
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Omat suosikkimökkini
L Näissä mökeissä Ahvenanmaalla olen itse käynyt ja ollut tyytyväinen. 
Oman suosikkimökkisi puuttuminen listalta voi tarkoittaa lähinnä vain sitä, 
että itse en ole kohteessa vielä ehtinyt vierailla. Vastaavasti voi olla, että joku 
näistä ei enää täytäkään kriittisen silmän vaatimuksia, sillä osasta vierailuja 
on jo aikaa.

Käringsundsbyn (Eckerö): Aina miellyttävää palvelua, vanhat, mutta ok-
tasoiset bungalowit, kohtuullinen venekalusto, taimenvedet heti rannassa 
ja lyhyet kävelymatkat veneille, jos mökin on saanut varattua rannimmais-
ten joukosta.

Öra (Hammarland): Miellyttävä ympäristö, hyvä palvelu ja kalusto, mainio 
perkuupaikka, mukavasti Marsundin rannalla.

Dånön (Geta) ja Norrön (Finström) huvilat: Näissä kahdessa olen reissuilla-
ni kokenut oloni eniten hemmotelluksi ja venekalustokin on huippuluokkaa. 
Kalaa ei oikein tullut kummastakaan, mutta mökit ovat luihakkaat. Dånössä 
kaupan päälle hulppeat maisemat.

Ekströmin ja Rundbergin mökit (Jomala): Lohen tai meritaimenen ka-
lastajille. Mökeissä ei ihmeempiä ole, mutta homma pelaa ja isäntä tietää 
oikeasti kalastuksesta.

Bomanin mökit (Finström): Erittäin asiallinen Pohjois-Ahvenanmaalla si-
jaitseva pakettikohde. Ainoana miinuksena on, että kotilahden käydessä 
ahtaaksi joutuu seuraaville suojaisille lupavesille ajelemaan melko tovin. 
Isännältä saattaa tähänkin pikku ongelmaan löytyä apua.

Asterholma (Brändö): Upea venekalusto, upeat ahvenvedet.
Viking Line nro 101051 (Lemland): Sisustukseltaan ja palveluiltaan sel-

västi alle keskitason oleva vanha asuintalo kaukana sisämaassa tuulimyllyjen 
juurella. Talossa kuitenkin on omaa luonnetta sekä runsaasti tilaa. Toiminut 
useiden pilkkiretkien majoitteena.

Ålandsresor nro 071346 (Jomala): Yksittäismökki Slemmernin rannalla 
Maarianhaminaa vastapäätä. Tässä asuin vuoden verran 2002–2003. Koh-
detta voi vain kehua.

Silverskär (Saltvik): Erittäin laadukkaasti toteutettu yrityskohde Pohjois-
Ahvenanmaalla. Ykkösluokan palvelua ja privaattivesiä.

Kalastuspaketit ja mökkikylät
Kunta kunnalta

Kalastuspaketteja on niin paljon, 
ettei niiden esittely yksittäin ole 
tässä tilassa mahdollista. Yritän 
siksi vetää suuntaviivoja sen tie-
don pohjalta, missä kunnassa tai 
millä alueella paketteja tarjoavat 
mökkikylät sijaitsevat.

Eckerön kunta lännessä on hel-
poin. Vaikka haukea, ahventa ja säy-
nettä saadaan saaren suojaisilta kul-
milta ja Marsundin isosta salmesta 
kesäaikaan hyvin, Eckeröstä ostettu 
kalastuspaketti tarkoittaa käytännös-

kar ovat kivisiä ja karuja ulkosaaris-
tokuntia. Näissä kalastuspakettien 
ostajan paras hetki lienee keskike-
sällä, jolloin lajeina ovat pääasiassa 
mukava ahven, eräin paikoin hauki 
ja joskus taimenkin.

Saaristokunnat Föglö ja Brändö 
ovat rikkonaisempia ja suojaisem-
pia kaikissa keleissä, joten niissä 
saalista saa varmemmin myös ke-
väisin ja myöhään syksyllä. Hauki ja 
ahven roikkuvat varmimmin siiman 
päässä. Taimentakin on, saariston 
suojissa erityisesti aikaisin keväällä 
vesien hiukan värittyessä.

Lumparland, Geta ja Sund ovat 
hyvin karuihin vesiin rajoittuvia, 
osin ulkosaaristoa muistuttavia 
kuntia, joissa kuitenkin on kaikis-
sa jokin suojainen osa. Niihin pä-
tevät molempien paikkatyyppien 

säännöt.
Maarianhaminan kaupunki on 

turistille ainakin ilman paikallista 
opasta pois pelistä, koska kaupun-
gin alueella saavat kalastaa vain 
sen vakituiset asukkaat.

E Jos mökin taso nykypäivänä 
on tällainen, on ainakin kala
vesien syytä olla kunnossa.

sä usein meritaimenen kalastusta.
Sama pätee pitkälti niihin paket-

teihin, joiden kyljessä lukee Jomala 
tai Hammarland, joskin useimmat 
Hammarlandin kohteet ovat Mar-
sundin monikalaisilla rannoilla.

Vastaavasti useimmat kohteet, 
joiden postiosoitteena on Lem-
land, Finström tai Saltvik, ovat Ah-
venanmaan laajojen sisälahtien 
rannoilla. Se tarkoittaa oikeastaan 
läpi vuoden hyvää mahdollisuut-
ta kalastaa ahventa, kuhaa ja hau-
kea. Kaksi jälkimmäistä kuntaa ra-
joittuvat pieneltä osin pohjoiseen, 
jolloin kuha putoaa lajilistalta pois 
ja korvautuu simpulla.

Vårdö, Kumlinge, Sottunga ja Kö-

▲ Kalastuspakettien veneet ovat 
selkeästi laadukkaampia ja meri
kelpoisempia kuin kuvan vanhat 
ja pienet sisäsaariston kipot. Hy
vä neuvo on kysyä venekaluston 
merkkiä ja koneen kokoa ennen 
paketin maksamista. Ja hyvä 
merkki on sekin, jos nämä tiedot 
on ilmoitettu jo esitteessä.
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kalapaikoille Bergön saarta ympä-
röiville alueelle ja illalla kalastuksen 
jälkeen taas tunti takaisin.

Huomattavasti tuota lähem-
mäskin Bergön saarta olisi päässyt 
ja pääsee edelleen majoittumaan, 
jos vain viitsii selata mökkiluette-
loja tarkemmin. Toisaalta, jos juu-
ri nyt pitäisi joku majoituspaikka 
tuolta suunnalta valita, saattaisin 
valita aivan samat kohteet, koska 
molempien mökkien sallittu oma 
lähialue jätettiin muinoin turhan 
heikolle tutkimiselle.

Vaikka jo aikoja sitten oli nähtä-
vissä, että voimakas kalastuspaine 
oli leikannut haukikannasta koon 
puolesta parhaimman kärjen pois, 
oli haukien määrä ällistyttävän 
suuri. Kehitys on jatkunut samaan 

L Ahvenanmaan suurilla sisälah-
dilla tarkoitetaan ”Bastön selkiä” 
eli Ivarskärsfjärdeniä, Bergöfjärd-
eniä, Rågetsbölefjärdeniä ja Orr-
fjärdeniä, jotka yhdessä avautuvat 
lopulta avomerelle länteen, sekä 
”Saltvikin rännejä” eli Lumparnis-
ta luoteeseen pistävää kolmen ka-
pean merenlahden rypästä, joista 
suurin on sen itäisin haara Saltviks-
fjärden.

Kummankin kompleksin mak-
simipituus on 15 km:n luokkaa ja 
syvimmillään vettä on n. 25 met-
riä. Luonteeltaan ne ovat kuitenkin 
melko erilaisia.

Läntinen Bastön sisäselkärypäs 
on valtaosaltaan avaraa ja hyvin 
laakeaa, suhteellisen matalaa ja 
tasasyvyistä aluetta ilman jyrkkiä 
pohjanmuotoja. Siellä kalaa hae-
taan paljon myös alueen keskeltä. 
Itäiset rännilahdet taas ovat kalas-
tuskelpoisilta osiltaan syviä, melko 
karuja kanjoneita, joissa kalastus 
pitkälti keskittyy rännin laitoihin.

Kolmatta suurta sisäselkää Slem-
merniä ympäristöineen käsittelem-
me omassa artikkelissaan.

Luonnollisesti Ahvenanmaalla 
on myös useita hiukan pienempiä, 
mutta silti melko suuriksi luokitel-
tavia sisäselkiä ja lahtialueita, esi-
merkiksi pari Vårdössä, Föglössä ja 
Eckerössä sekä useita pääsaaren 
pohjoisrannikolla. Näissä kaikissa 
lupapolitiikka ei kuitenkaan tällä 
hetkellä mahdollista alueen täys-
mittaista kalastamista.

Hauen, kuhan ja taimenen lisäk-
si suuret sisälahdet ovat erittäin 
hyviä paikkoja tavoittaa myös pe-
russuurta 300–500 g:n ahventa ja 
useita särkikaloja.

Bastön selät

Ahvenanmaalla on kaksi toistaan 
poikkeavaa aluetta, joilla hauki li-
sääntyy ja menestyy valtavan hy-
vin, vaikka kalastuspaine olisi jos-
kus hyvinkin kova. Rehevä Bastön 
(Bergön) alue on toinen ja karu saa-
ristokunta Brändö rikkonaisilta ydi-
nosiltaan toinen.

Omat kokemukseni näistä selis-
tä ovat peräisin aivan aluksi kuului-
saan Bastön mökkikylään tehdyistä 
retkistä, kuten niin monen muun-
kin Ahvenanmaan kantakävijän. 
Viereisessä, silloin vielä uudessa 
Ekuddenin majoituksessa kävimme 
kalakerhomme kanssa 1990-luvun 
alkupuolella vuosittain.

Näin jälkikäteen ajateltuna ma-
joitusratkaisut olivat heikkoja va-
lintoja, sillä tuohon aikaan omia ve-
neitä ei ollut tapana (varaa) saarelle 
raahata. Mökkikylän pienillä kipoil-
la ja itse mukana tuoduilla moot-
toreilla jurnutettiin kalapäivästä 
toiseen aamulla tunti kuvitelluille 

suuntaan, hauen keskikoko piene-
nee, huiput harvenevat, mutta kap-
palemäärä pysyy suurena. Alueen 
ravintorunsaudesta ja tuottavuu-
desta johtuen on selvää, että tääl-
tä on odotettavissa vielä mainitta-
viakin kaloja.

Tarkempaan paikkojen aukaisuun 
eivät palstatilat riitä, mutta ahven-
ta löytynee varmimmin joko Orr-
fjädeniltä tai Bergön luoteispuolen 
rannoilta ja kiviltä. Haukea on kaik-
kialla, mutta varmimmin siima soi 
Bergön itäpuolella 3–5 m:n vedes-
sä, vain osaltaan käytössä olevalla 
Rågetsbölefjärdenillä (samassa sy-
vyydessä) sekä Ivarskärsfjärdenin 
eteläosien matalilla rannoilla.

Saman suunnan kala on ehdot-
tomasti myös kuha, mutta sopiva 

Suuret sisälahdet Finströmin kunnan molemmin 
puolin ovat ehkä Ahvenanmaan varmimpia  
paikkoja tavoittaa suurta haukea ja kuhaa,  
joskus keväisin taimentakin.

Suuret sisälahdet

kalastussyvyys on muutamia met-
rejä suurempi. Talvella paikalliset 
pilkkivät kuhaa erityisesti Bergön 
ja Björkön saarten väljästi rajaamal-
la alueella. Luultavasti tuo alue on 
suosittu vain siksi, että siihen on 
autotieltä lyhin matka.

Koska kookkaampi yli 5 kg:n hau-
ki ei näissä vesissä välttämättä asu 
aivan rannassa, kannattaa suosia 
lähelle pohjaa 2–4 metriin sukel-
tavia vieheitä. On vaikea kuvitella 
heittokalastukseen yhtään uistinta 
tai vaappua, joka noissa oloissa ky-
kenisi päihittämään päiväsaaliissa 
Ahvenanmaan yleisvieheitä, isoa 
Mörrum Spinnarea (nyk. Mörrum 
Spinner) tai 9 cm:n Risto Rapia, jos 
väri sattuu yhtään kohdalleen. Ken-
ties iso vaappu tai kalajigi keskellä 
selkää rekailtuna olisi jossain tilan-
teissa hyvä haastaja.

Klassinen tapa kalastaa suur-
haukia Bastöstä oli uistella suurilla 
vaapuilla Bergön saaren länsipuo-
len syvänteen syviä ja jyrkkiä kal-
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lioreunoja. Vuosikausiin ei sieltä ole 
uutisia (eikä myöskään kaloja – ai-
nakaan minulle) kuulunut, mutta 
kallion varjossa on varmasti hyvä 
saalistuspaikka edelleen, vaikka 
suurhaukien määrä olisi aiempaa 
pienempi.

Mikäli omat konstit Bastön alu-
eella loppuvat kesken, Ahvenan-
maalla voi aina käyttää ”kilauta ka-
laoppaalle” -valttia. Tälle alueella 
oikea opas on Michael Perander, 
joka on kotoisin Bastön saarelta.

Saltvikin rännit

Ahvenanmaan kalastusalueita arvi-
oidessani vahvistuu näkemys, että 
juuri Saltvikin rännit ovat kaikkein 
aliarvostetuimpia. Ne ovat parem-
pia kalapaikkoja kuin mitä yleisesti 
luullaan, vaikka varsinkin kuha- ja 
ahvenpaikkoina niitä pidetään jo 
varsin hyvinä.

Kolmesta rännistä läntisin, joka 
sojottaa Ämnäsin ohi ja valtatien 
alituksen jälkeen jatkuu järviketju-
na aina Finströmin keskustaan asti, 
on kuitenkin pois laskuista. Lupia 
saa vain aivan alueen alkupäähän, 
eikä vuokramökkejä privaattivesi-
neen ole lähimaillakaan.

Vaikka venesatama paistaa nä-
köpiirissä, suojaisesta Ytterbyvi-
kenistä saa kokemukseni mukaan 
mukavaa ahventa ja perushaukea 
suurella varmuudella.

Kaksi muuta ränniä ovat siedet-
tävästi kalalupien vaikutuspiirissä. 
Färjsundetin sillan alituksen jäl-
keen yhtenä päähaarana ollut le-
veämpi osa rännistä jakautuu kah-
tia, jonka jälkeen läntinen haara 
sopii kalamiehille kenties parem-
min, koska lupa-alue jatkuu sillä 
puolella laajempana ja paremmin 
yhtenäisenä. Tämä riippuu tosin sii-
tä, mihin mökkikylään sattuu ma-
joittumaan.

Itähaarassakin pääsee kalaan, 
mutta vedet ovat pääasiassa yk-
sityismökkeihin liittyviä pieniä 
plänttejä, joissa edes kokonaista 
kalapäivää ei oikein saa kulutettua. 
Tyypiltään ja kalamääriltään itäränni 

ei ole läntistä parempi, jos ei huo-
nompikaan. Yli 3 kg kuhan suhteen 
itäränni on ollut tietääkseni parempi 
(huom: Ahvenanmaalla on käytössä 
kuhan kevätrauhoitus), lukumääri-
en suhteen puolestaan läntinen.

Varsinkin molempien rännien 
pohjoispäässä olevilta reheviltä ja 
matalilta (kutu)alueilta ei isojen 
lahnaimureiden eli jättiläismäisten 
haukien tarvitse kauaksi poistua 
koko elinaikanaan. Syvyyttä löytyy 
suurkaloille riittävästi hyvin lähel-
tä, ja juuri näitä alueita paikalliset 
hyödyntävät mm. talvella haukien 
täkykalastuksessa.

Ongelmaksi heittokalastajille 
nousevat kuitenkin sopivan ma-
joituksen saatavuus, lupa-alueiden 
onneton suppeus sekä valtaosan 
vuodesta kalastukselle turhan sa-
mea vesi.

Esittelin Saltvikin aluetta Erän 
sivuilla ensi kertaa numerossa 
5/6–1996, jossa kerroin Godbyn 
lupa-alueen kalastuksesta. Vaikka 
(hauki)saaliit ovat noista vuosista 

notkahtaneet, tuo vanha teksti pitää 
mielestäni yhä paikkansa, erityisesti 
ottipaikkojen osalta. Godbyn sinän-
sä melko mitätön lupa-alue on rän-
nien parasta kala-aluetta edelleen-
kin, sillä harvenneita suuria haukia 
paikkaavat alkuvuosista rutkasti pa-
rantuneet kuha- ja ahvensaaliit.

Vaikka rännit ovat tavattoman 
syviä, voisin hyvin kuvitella kalasta-
vani niitä menestyksekkäästi jerkil-
lä. Syy on siinä, että rännin reunat, 
joihin ahven ja hauki pakkautuvat, 
eivät itse asiassa ole erityisen syviä, 
vaikkakin reunojen ”hyllyt” ovat 
paikoin kapeita. Varsinkin God-
byn lupa-alueen koillisreunan pit-
kä penkka, jossa vettä on yleisesti 
3–4 metriä, on sopivalla etelä- tai 
lounaistuulella jerkkikalastaen ai-
van varmasti antoisa.

Joskus vesi ehtii paukahtaa ke-
väällä savisameaksi. Silloin voi 
muut vieheet, paitsi kookkaat, väl-
kehtivät lusikat laittaa veneen vä-
hemmän tarvitulle puolelle kuivu-
maan.

Kuten mantereellakin, suojaisten sisälahtien hauki on Ahvenanmaalla 
tällä hetkellä vauraampaa kuin avonaisilla selkävesillä ja ulkoluoto-
jen kupeilla.

Sisälahdet tarjoavat 
hyvät mahdollisuudet 
tavoittaa hauen ohella 
vaurasta ahventa ja 
kuhaakin.

Luvat ja majoitus
L Bastön alueen kattavat auttavasti viralliset lupa-alueet Bergö (9), Bamböle 
(10), Strömma (39), Svatsmara (ei nroa) ja Vandö (ei nroa). Lisäksi eri mökeillä 
on omia, pienempiä lisäalueita. Numero viittaa Ahvenanmaan lupa-aluekart-
taan ja luvat maksavat yleisesti 10–20 euroa viikko. Lupia voi kysellä turisti-
infosta puh. (018) 24 000. 

Jos liikkuu hiukan laajemmalla alueella, näihin lupiin rajoittuvat luoteessa 
myös Skarpnåtö (18), Andersö (14), Snäckö (50) ja Olofsnäs (51), joista varsin-
kin kaksi viimeisintä ovat tunnettuja haukivesiä.

Bastön alueella majoitus onnistuu pohjoisessa Bastön mökkikylässä, Ekud-
denin mökkikylässä sekä Enskärin niemessä useissa yksittäismökeissä (mm. 
Viking 030331-32). Myös etelässä on mökkikyliä mm. Björksäter, Norrö ja 
Söderö-Skabbö. Lisätietoja matkatoimistoista. Keskivaiheilla aluetta Bergön 
saarella sijaitsee Nordqvistin mökkikylä (Ålandsresor 030201-09).

Saltvikin ränneihin tarvitaan luvaksi etelästä pohjoiseen lueteltuna Yt-
terby (40), Kastelholm (oikeasti 73, mutta kartassa virheellisesti 74), Godby 
(37), Ödkarby (ei numeroa), Saltvikin seurakunta (ei numeroa) sekä pieni 
Nääs-Labyn (30) kulma. Lisäksi useilla mökeillä ja mökkikylillä on omia pie-
niä lisä-alueita.

Saltvikin alueella eteläsuunnassa Kastelholman Klingbergin golfmökit (Vi-
king 151231-36) tarjoavat majoitusta ja oman vesialueenkin. Itse Salvikissa 
Hjortön niemessä läntisen rännin puolella sijaitsee liki vierekkäin kaksi mök-
kikylää. Itäisen rännin rannoilla on tietääkseni enää vain yksittäisiä mökkejä 
Näsissä (mm. Viking 132021-22), sillä useat tuolla suunnalla aiemmin käyttä-
mäni mökit ovat ikävä kyllä lopettaneet vuokraustoiminnan.
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saapumaan perille illalla tai yöllä, 
jotta kalastukselle avautuisi aamul-
la täysi päivä.

Isot autolautat ovat melko kalas-
tajaystävällisiä, jos lähtee Turusta 
illalla. Silja pörähtää Lumparlan-
din Långnäsiin hiukan puolenyön 
jälkeen, ja mukavasti vasta iltayh-

L Ahvenanmaalle pääsee mante-
reelta monella tavalla. Joko Helsin-
gistä ja Turusta isoilla autolautoilla 
tai Korppoosta ja Kustavista saaris-
tolautoilla tai lentämällä Helsingis-
tä tai Turusta Air Ålandilla, mikä on 
joskus yllättävänkin edullista, kun 
varauksen tekee ajoissa. Autoa ei 
silloin kuitenkaan perille saa.

Lauttamatkaa valittaessa yksi 
tärkeimmistä kriteereistä on saa-
pumisaika. Usein kalastukselle va-
rattu aika on rajallinen, esimerkiksi 
viikonloppu tai päivällä jatkettu vii-
konloppu. Silloin pyritään yleensä 

deksältä lähtevä Viking yöllä yhden 
aikaan. Nämä aikataulut ovat mu-
kavampia kuin Helsingistä lähtevi-
en lauttojen epäinhimillinen 04.25 
saapumisaika Maarianhaminaan. 
Lisäksi Helsingin linja on tarvitta-
van hytin vuoksi selvästi kalliimpi.

Ahvenanmaalle matkustavan on tehtävä  
aina eräs valinta. Kulkeako idyllisillä, mutta  
kokonaisuutena hitailla ja hiukan hankalilla  
saaristolautoilla, vai notkuako isolla autolautalla 
olutlasin tai seisovan pöydän ääressä.

Arto Kojo Saaristolinja vai autolautta?

Saaristolautoillakin matka onnis-
tuu jotenkin. Eteläistä linjaa pääsee 
alkusyksystä Galtbystä (Korppoos-
ta) Långnäsiin iltakymmeneksi mel-
ko nopeasti, mutta matkaa piden-
tää ajallisesti pitkä ajo Korp Sama 
juttu on Pohjoisen linjan kanssa. 
Torsholmasta (Brändöstä) Hum-
melvikiin ajaa iltalautta vain rei-
lut kaksi tuntia ja on perillä reilusti 
ennen puoltayötä, mutta siirtymä 
Kustavin kautta Brändöseen vie 
ajoaikaa rutkasti yhden välilossin 
sekä Åvan lautan vuoksi.

Käytännössä saaristolautat ovat 
vaihtoehto vain silloin, kun matka 
suuntautuu nimenomaan pieniin 
saaristokuntiin, tai kun isoja laut-
toja ei jostain syystä juuri silloin 
pysty hyödyntämään. Tyypillinen 
vaihdon syy on autojen tai ihmis-
ten osalta loppuun myyty lautta-
vuoro, mutta silloinkin autolautan 
peruutuksia odottava jono vetää 
hyvin suurella varmuudella.

Saaristolauttojen aikataulut riip-
puvat aina sekä vuodenajasta että 
viikonpäivästä, mutta ne selviävät 
yleensä lauttaa varattaessa. Lisäk-
si on syytä muistaa, että saaristo-
lauttoja ei niiden rajallisen kapa-
siteetin vuoksi pysty varaamaan 
päästä-päähän matkoille, mutta 
kalastuskausina kylminä vuoden-
aikoina yhteyslautoilla yleensä löy-
tyy hyvin tilaa.

Hinnoittelussa ei eri lauttojen 
suhteen ole merkittäviä eroja, jo-
ten autollinen kalamiehiä kulkee 
mantereelta Ahvenanmaan pää-
saarelle melko samalla summal-
la. Veneen kuljettaminen mukana 
kääntää hinnan usein saaristolaut-
tojen eduksi.

Käytännön hinta autolautoilla on 
kuitenkin noin kolminkertainen ni-

Nykyisin aikataulut on muokattu  
sellaiseksi, ettei saapuminen 
autolautalla Maarianhaminaan 
enää ole Turkua lukuun  
ottamatta Manner-Suomesta  
tulevalle vaihtoehto.
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Varaukset ja hyödyllisimmät aikataulut
Viking Line

Puh. 0600 41 577, www.vikingline.fi
Turku–Långnäs klo 21.00–01.00 (voimassa 06/10 asti)
Maarianhamina–Turku klo 14.25–19.50 (voimassa 06/10 asti)

Tallink Silja
Puh. 0600 174 552, www.silja.fi
Turku–Långnäs klo 20:15-00:40 (voimassa 12/09 asti)
Maarianhamina–Turku klo 13:45-19:15 (voimassa 12/09 asti)

Ålandstrafiken saaristolautat
Puh. (018) 525 100, www.alandstrafiken.ax/fin

Korppoo–Överö–Långnäs ti, to, la-su klo 15.15–19.25–20.05  
(voimassa 9/09 asti)

Kustavi–Brändö–Hummelvik ma-pe klo 19.35–21.00–23.20  
(voimassa 12/09 asti)

Saaristolinja vai autolautta?

mellishintaan nähden, koska ruo-
karavintolaan ja taxfree-myymä-
lään lohkeaa aina osa lompakon 
sisällöstä. Saaristolautalla joutuu 
ainoan kahvilan sulkeuduttua kat-
selemaan koko rahalla luotomaise-
mia ja auringonlaskua.

Loppuun on pakko kritisoida Vi-
king Linen valitsemaa politiikkaa. 
Sama yritys vuokraa varmaankin yli 
puolet Ahvenanmaan mökeistä ja 
matkoista, mutta matkoille ja mö-
keille ei silti ole saatu syntymään 
yhteensopivaa aikataulua, ei edes 
nimettyjä kalastuspaketteja varat-
taessa. Tai onhan toki, jos aikaisella 
aamulautalla lähtee Turusta, mutta 
silloin retken pääasia eli ehjä kalas-
tuspäivä ”palaa” lautalla istuessa.

Käytännössä vuokramökki on 
pakko varata siten, että siitä mak-

setaan puolikkaasta ylimääräisestä 
päivästä, vaikka siellä ei vielä edes 
olla. Lisäsumma ei välttämättä ole 
suuren suuri, mutta suomalaiselle 
luonteelle se on silti vaikea pala 
nieltäväksi.

Moni isännistä ymmärtää yskän 
ja hyväksyy varaukseen nähden 
edeltävänä yönä paikalle saapumi-
sen, jos edeltävät vieraat vain ovat 
paikalta poistuneet.

H Saaristolauttojen reitit kaaviona.
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▲ Saaristolautat yhdistävät Ahvenanmaan pääsaareen kahta reittiä, 
pohjoista ja eteläistä linjaa.

F Kun eteläistä saaristolautta
linjaa matkustaa, matkan pääte
piste on ollut usein Föglön  
Överössä.

E Långnäs Lumparlandissa 
on tavallisimman auto
lauttayhteyden päätepiste 
menomatkalla. Paluu alkaa 
yleensä Maarianhaminasta.
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korvautuukin kivellä.
Tyypillinen saaliskala Slemmer-

nillä on ahven tai hauki, mutta 
myös kuhaa on koko 2000-luvun 
ajan ollut jonkin verran varsinkin 
syvällä puolella. Pientä madetta 
saadaan pyydyksillä talvella nimek-
si. Pyydyksillä saadaan myös valta-
vasti 250–500 g:n siikaa, erityisesti 
matalalta puolelta ja syvällä puolel-
la on tietysti silakkaa ympäri vuo-
den. Kaikki normaalit särkikalalajit 
löytyvät, säynekin menestyy vielä.

Saaria ja karikoita ei Slemmernil-
lä juuri ole. Matalalla puolella on 
lahden keskellä lähes kilometrin 
pitkä, pohjois-eteläsuuntainen ki-

L Perus-Slemmern on sisäselkä, 
jolla pituutta on noin viisi ja leve-
yttä 1–2 kilometriä. Se jakautuu 
selkeästi syvään ja matalaan puo-
leen, joiden luonnollisena jakaja-
na toimii Tärsösaari Kalmarnäsin 
kärjessä. Syvällä puolella on vettä 
noin kymmenen metriä (syvin mi-
tattu 37 m), matalla noin neljä met-
riä (syvin mitattu 7 m).

Slemmernin lähivesillä tarkoite-
taan tässä artikkelissa pääselästä 
itään molemmin puolin Lemströ-
min kanavaa sijaitsevia alueita. 
Myös ne ovat luonteeltaan melko 
suojaisia, vaikka Lumparnia lähes-
tyttäessä savipohja pikku hiljaa 

viriutta. Keskilinjalla on pari saarta 
ja syvällä puolella jokunen veden-
alainen matalikko. Siinä kaikki. Ei 
niemiä, lahtia eikä notkelmia.

Rannan pohjanmuodot eivät 
tarjoa heittokalastajalle apua, sillä 
kaakkoisosia lukuun ottamatta alu-
een rannat ovat tavattoman mata-
lia ja tasaisen loivasti laskevia. Ran-
ta voi hyvinkin olla metrin syvyinen 
vielä kymmenien metrien päässä 
rantaviivasta. Moni kohta rannasta 
on myös tiiviisti asuttua.

Luoteiskulmalla on Maarianhami-
nan ruopattu itäsatama ja syvä kaak-
koisreuna Bläsanvuoren kupeessa 
putoaa viehekalastukseen turhan-

Maarianhaminan kupeessa lainehtiva Slemmern 
lähivesineen on mielenkiintoinen kalastuspaikka, 
jota moni Ahvenanmaalla kävijä ei silti ole kos-
kaan kokeillut.

Arto Kojo

Slemmern ja lähivedet
kin jyrkästi heti 8–15 metriin.

Pohjan muodot tarkoittavat, et-
tä paikka on todennäköisesti ka-
lastuksellisesti melko vaikea, koska 
kalojen olinpaikkojen löytäminen 
on vaikeaa. Toisaalta, jos kalaa tääl-
tä löytää, sitä saattaa olla paljon 
pienellä alueella ja koko vaurasta. 
Suuri vesi ruokkii suuria kaloja ja 
kalamääriä.

Kartassa virheitä

Slemmernin kalapaikkojen etsimis-
tä ei helpottanut se, että heti alus-
sa ilmeni alueen merikarttalehden 
nro 756 olevan jostain syystä tie-
doiltaan heikompi kuin merikartat 
yleensä. Lisäksi alueen erikoiskart-
ta on suorastaan virheellinen.

Suurimmista virheistä mainit-
takoon erikoiskartasta puuttuvat 
Slemmernin matalan puolen perä-
ti kolme kilometrin pituista mont-
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tua, täysin metsässä oleva Bläsanin 
laidan kympin käyrä, Tärsön etelä-
puolelta puuttuva poikittainen ma-
talikko, Algrundetin eteläpuolelta 
kokonaan puuttuva laaja matalik-
koalue sekä Saltholmenin pohjois-
puolella kartassa 10 metrin vedes-
sä oleva ylimääräinen matalikko. 
Vaihtoehtoisesti voi ajatella, että 
tuo viimeisin matalikko on kartal-
la, mutta sijaitsee sen mukaan 150 
metriä väärässä paikassa.

Selvästi virheellisiä pintakiviä ka-
lastajan ajoreitillä on niin erikois-
kartassa kuin varsinaisessakin puo-
lenkymmentä, eli niissä paikoissa 
vettä on aina riittävästi. Toisaalta 
molemmista kartoista puuttuu 
alueen ehkä tunnetuin ”tappajaki-
vi” (N60.1013, E19.9696,WGS84). 

Matkaveneilijälle on jokseenkin 
yhdentekevää, mikäli syvän veden 
laidassa vitosen käyrä tekee veden-
alaisen niemekkeen, mutta kalas-
tajalle tällainen loivempi hylly on 
yleensä pieni lottovoitto.

Pohjoistuulta vain kerran

Syksyllä 2002 pääsin kalastamaan 
Slemmernin aluetta oikein kunnol-
la, kun muutin sen rannalle asu-
maan. Tuo syksy painui mieleeni 
aikana, jolloin ikävää pohjoistuulta 
sattui kohdalle vain yhden kerran.

Kalantuloa perinteisesti heiken-
tävä tuulijakso alkoi lokakuun en-
simmäisenä, kun laskin veneen 
veteen, ja loppui joulukuun kuu-
dentena, kun vene nostettiin jäis-
tä. Tältä se ainakin tuntui. Todelli-
suudessa tuuli heilahteli lyhyesti 
sivuille ja ainakin kerran kävi ete-
länkin puolella.

Tuulen suunnan takia vesi oli ta-
vattoman alhaalla, pahimmillaan 
jopa 30–50 senttiä viikkoja perä-
jälkeen. Normaalireissulla olisi mu-
nat pataan -tilanne uhannut joka 
päivä, sillä yleensä kyseiset olosuh-
teet siirtävät kalan totaalisesti ran-
noilta syvempään veteen. Mutta 
Slemmernillä, jossa kalaa joka ta-
pauksessa on haettava enempi tai 
vähempi keskeltä selkää, ei syönti 
tuntunut heikkenevän.

Syksy 2002 oli myös hyvin kylmä. 
Manner-Suomen puolella viimeiset 
kalastuskelpoiset alueet jässähtivät 
jäähän marraskuun puolivälissä.

Slemmern kuulemma jäätyy 
tyypillisesti uudenvuoden jälkeen, 
mutta syksyllä 2002 kiinteää kantta 
pääsi kopistelemaan Busterin keu-
lapelleillä marraskuun alusta pa-
rikin eri kertaa. Kolmannen ja vii-
meisen kerran jääkansi paukahti 
lahden päälle itsenäisyyspäivänä.

Kylmässä parempaa

Ei ollut suuri yllätys, että saaliskalan 
keskikoko parani selvästi, kun vesi 

10–13 kg. Marraskuussa kalojen 
määrä per paras tunti ei kasvanut, 
mutta keskikoon kasvu näkyi siten, 
että päivän paras tunti antoi lop-
pukuusta johdonmukaisesti yli 10 
kg, melko usein yli 15 kg, ja parina 
huippupäivänä yli 20 kg.

Parhaan tunnin laskeminen mi-
nuutin tarkkuudella oli turhautta-
vaa, koska usein päivän syöntihetki 
oli noin 1,5 tunnin mittainen. Oli-
sin itse arvioinut, ilman näin tark-
kaa seurantaa, parhaiden syksyn 
tuntisaaliiden olleen varmasti 30 
kilon päälle.

Ottipaikkojen vaihto

Erittäin selvänä oli havaittavissa ka-
lojen siirtyminen pois rantavesis-
tä ja siitä seurannut ottipaikkojen 
lähes täydellinen vaihtuminen lo-
ka–marraskuun taitteessa.

Vieläkin jaksaa hämmästyttää 
Slemmernin keskellä olevan ”tap-
pajakiven” (isomman kalan paikka) 
tai Tärsön rantojen tyhjentyminen. 
Vielä lokakuussa Tärsön ulkoreuna 
oli tuulen puolelta joka päivä ta-
kuuvarma 3–5 hauen automaatti. 
Mutta marraskuussa ei yhtään ka-
laa koko kuukauden aikana.

Lähes samalla lailla tyhjentyivät 
Slemmernin keskikarikko ja itäpuo-
lella Örenniemen vedenalainen jat-
ke. Kaikista näistä paikoista kala oli 
lokakuussa napannut 1,0–2,5 m sy-
vyisestä vedestä yleensä ”rehujen” 
seasta. 

Marraskuussa ottipaikkoina esiin 
nousivat penkat, jossa vettä on 
yleensä 3–5 m. Jos tällaiseen reu-
naan vielä puski tuuli sopivasti tai 

Syväkulkuisena ja kalastavana Risto Rap oli takuuvarmaa tavaraa 
Slemmernillä ympäri avovesikauden.

kylmeni alle viiteen asteeseen. Se 
kuitenkin oli yllätys, että samalla 
myös saatujen kalojen lukumäärä 
kasvoi.

Osasyynä oli varmaankin se, et-
tä ottipaikat alkoivat käydä tutum-
miksi ja tutkimusmatkailun osuus 
ja huonomman syönnin hetket vä-
henivät.

Lokakuussa pintaveden lämpö-
jen oltua 13–5 astetta oli saalis-
haukien yhden viikon keskipaino 
tyypillisesti 1,3–1,4 kiloa eli melko 
vähän. Todellinen keskipaino tosin 
lienee ollut hieman korkeampi, kos-
ka punnitsin kaikki kalat silmäpun-

tarillani, joka myöhemmin todettiin 
selvästi alakanttiin näyttäväksi.

Heti marraskuun toisella viikol-
la 6–3 asteen vedessä heilahti kes-
kipaino 1,7 kiloon ja pari viikkoa 
myöhemmin 2,3–1,1-asteisessa 
vedessä viikon kalojen keskipaino 
oli jo 2,1 kiloa. Slemmernillä pientä 
kalaa tulee sen verran runsaasti, et-
tä keskipainoa ei ole helppoa mer-
kittävästi nostaa.

Keskipainon lisäksi kalantulon 
kehitystä voi tarkastella paras tun-
ti -tunnusluvun kautta. Lokakuus-
sa paras tunti antoi tyypillisesti 
3–8 kiloa haukia ja parhaat päivät 

Saaristo on kylmänäkin vuodenaikana tavattoman kaunis.
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kävi muuten sopiva virtaus (mm. 
Lemströmin kanavan kupeessa), 
niin johan kalaa alkaa nousta.

Ottivieheinä kunnostautuivat 
ensin vilkkaahkot syvännevaaput 
heitettynä, sitten lyhyen aikaa ai-
noastaan kalajigit ja loppuvaihees-
sa joko syvännevaappu vedettynä 
tai uppoavaksi painotettu vaappu 
heitettynä.

Kalantulo aivan matalilla paikoil-
la oli melko lailla loppunut pinta-
veden lämmön pudottua alle 7 as-
teen. Virtaavilla paikoilla kalaa oli 
syvässä vielä tämän jälkeen hyvin, 
mutta kun pintalämpö painui alle 
neljän asteen, tyhjenivät nekin pa-
rissa päivässä.

Aivan kylmimmän kauden par-
haat paikat joulukuussa olivat kaik-
ki ”lämpimiä”. Niissä vesi ei päässyt 
vaihtumaan kovin nopeasti, mutta 
vaihtui kuitenkin sen verran, että 
paikka pysyi sulana.

▲ Slemmernin alueelle täytyy ostaa monta lupaa. Vesterkalmarenin 
(36), Önningebyn (41), Norrbyn (26) ja Lemböten (55) lupia myy mm. 
Fiskarboden Maarianhaminan keskustassa. Söderbyn (42) luvan saa 
myös Lemlandin keskustaajamasta elintarvikekioskilta. Väliin jääville 
alueille ei myydä lupia.

▼ Tämäkin homma oli tehtävä itse. Virallinen karttalehti 756 Slem-
merniltä antoi paljon heikompilaatuista tietoa kuin merikartat 
yleensä, mutta erikoiskartta 756-1 osin jopa väärää tietoa. Kuvan sy-
vyyskäyriä (kartassa 1–3–5–10 m) on monin osin itse korjattu ja puut-
tuvilta osin täydennetty. Virheellisiä kartan pintakiviä on poistettu 
runsaasti ja muutamia puuttuvia on vastaavasti lisätty (Kartan copy-
right Fishing Fanatics).

▲ Slemmern lokakuussa. Slemmernin pohjukassa alueella (1) kalaa 
oli sekä syvän päällä välivedessä että matalassa keskiriutan kupeil-
la. Tärsön saaren (2) kupeilta löytyi yleensä aina kalaa ainakin tuulen 
puolelta. Ören-niemen vedenalainen jatke (3) oli kolmas suhteellisen 
varma paikka. 

▼ Marraskuussa vesien kylmeneminen näkyi kalapaikkojen vähene-
misenä ja edellisen kuun parhaat paikat olivat lähes tyhjinä. Slemmer-
nillä oli aivan kuun lopulla yksi viiden metrin reuna (1), jota ehdittiin 
rokottaa ennen jäätymistä vain viikon ajan. Lokakuun lopulla ”käyn-
nistynyt” kanavan reuna (2) jatkui hyvänä marraskuun puoliväliin as-
ti, ja hiljeni sitten täysin. Kolmas marraskuun ottipaikka löytyi Mellan-
vikin edustalta (3).

Slemmernissä on kunnioitettavia, lähes 40 metrin syvyyksiä. Kuvassa 
kalastavalla miehistöllä ei ilmeisesti ole aavistustakaan, että alla on 
36 metriä vettä.
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H Marraskuun lopussa ja joulu-
kuussa (pintavesi 2,5–0,2 astetta) 
loppuivat kaikkien pinnassa uivien 
vieheiden tehot. Kalaa antoivat jot-
kin vilkasliikkeiset syvännevaaput 
(lue Risto Rap) joskus, useimpina 
muina kertoina vain uppoaviksi 
painotetut harvaliikkeiset vaaput.

Huomionarvoista oli sekin, että 
jigeillä ei kylmimmissä oloissa tul-
lut onnistumisia käytännössä lain-
kaan, vaikka niitä kokeiltiin melko 
usein ja vaikka ne taatusti menivät 
kalojen nokkien ohitse. Jerkkikin 
oli tuolloin jo keksitty, mutta se 
rantautui saarelle kunnolla vasta 
seuraavana keväänä.

Neljä vaihetta keväällä

Lyhyen kevätkauden kalastuksessa 
oli havaittavissa harvinaisen selväs-
ti neljä vaihetta.

Ensimmäinen oli jäiden lähtö, 
jolloin matalat rantaviivat sulivat 
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Kaikki kokeilemani matalat, jot-
kin tunnetusti hyvätkin haukipai-
kat, pukkasivat tässä vielä jäisessä 
vaiheessa kevättä puhdasta nollaa. 
Sen sijaan kevätsiikaa nousi koti-
rannan verkonkokijoille tasaiseen 
tahtiin.

Vaihe kaksi oli kevään ensimmäi-
nen lämpöaalto, joka Slemmernillä 
alkoi jääkannen ollessa vielä kaikki-
en suurien selkien tukkeena. Me-
talliveneellä pääsi kuitenkin voi-
maa käyttämällä puskemaan läpi 
pehmenneiden jääkenttien jo osin 
sulana oleville kalastuspaikoille.

Ensimmäinen aurinkoinen vaihe 

▲ Huhtikuussa kala löytyi heti jäiden lähdön jälkeen syvältä (8–10 m), 
mutta kun kevätaurinko alkoi vaikuttaa, tapahtui nopea siirtyminen 
kutualueiden edustalle 3–5 metrin veteen. Slemmernillä (1) kalaa oli 
pohjukassa kahdessa eri kohdassa, keskemmällä lahtea tuli vähem-
män onnistumisia. Kalmarvikenin vedenalainen niemi ja Örenin kuve 
(2) toimivat hyvin reilun viikon ajan. Mellanvikenin edusta (3) antoi 
myös huhtikuussa kalaa, mutta paikka kuivui hiljaiseksi parissa päi-
vässä.

▼ Toukokuussa Slemmern on rauhoitettu. Muualla kalaa alkoi kudun 
jälkeen löytyä yhä laajemmilta alueilta. Välillä jo kertaalleen tyhjen-
tynyt Kalmarviken (1) tarjosi pikku purskeina jo kutenutta kalaa. Sö-
dervik ja sen edusta (2) antoivat vielä harvakseltaan myös kutematon-
ta kalaa. Sieltä täältä aivan uusista ottikohdista (3) löytyi kutenutta 
kalaa päivän tai kahden mittaisina purskeina.

rin päästä kutupaikoilta. Manner-
Suomen oloissa tämä vastannee 
tilannetta, kun hauki löytyy pitkän 
kevättauon jälkeen selkävesien lai-
takiviltä.

Kun pintakiviä ei ollut tarjolla, 
Slemmernin ottipaikalla oli syvyyt-
tä tyypillisesti 5–6 m, ja jälleen kala 
otti vaappuun välivedestä. Tätäkin 
hyvää vaihetta kesti muutamia hur-
jia päiviä peräjälkeen.

Kevään viidettä vaihetta en kos-
kaan päässyt kokemaan, koska lai-
na-aikani Ahvenanmaalla päättyi ja 
muutto manterelle oli edessä. Ar-
velisin kuitenkin, että silloin kalat 

Luvat ja majoitus
L Slemmernin alueelle lupa-alueita osuu kaksi, Vesterkalmaren (36) ja Lem-
böte (55), jotka yhdessä kattavat selän pinta-alasta noin puolet. Jäljelle jäävä 
länsireuna on Maarianhaminan kaupungin ja osin yksityisiä vesiä, joille kum-
mallekaan ei vierailulupia myydä. Kaupunkilaisilla itsellään on kyllä vapaa 
kalastusoikeus kaupungin alueilla.

Keväällä hauen kuturauhaa on turvattu Vesterkalmarenin ja osin myös 
Önningebyn alueella 15.4.–31.5. täysrauhoituksella. Aikarajoista päätetään 
erikseen joka vuosi, joten ne kannattaa tarkistaa ennen lähtöä. Maarianha-
minan puolella on vastaava rauhoituskäytäntö.

Itään mentäessä on ennen Lemströmin kaivettua kanavaa Önningebyn 
(41) lupa-alue, ja etelärannalla jatkuu edelleen Lemböte, joten tämä selkä 
on kalastusaluetta miltei kokonaan. Kalmarnäsin kylän vedet heti niemen 
itäpuolella eivät kuulu alueisiin.

Kanavan itäpuolella lupa-alueet jatkuvat Önningebyllä sekä eteläpuolella 
Söderbyn (42) ja Norrbyn (26) alueilla. Kun nämä viisi aluetta ostaa viikonlo-
puksi, mikä on suositeltavaa riittävän liikkumisalueen turvaamiseksi, tulee ka-
lastusluville hintaa. Lemböte on jostain syystä hinnoiteltu kaksi kertaa muita 
kalliimmaksi, mutta ainakaan kalastuksellista perustetta tälle ei ole.

Lupa-alueiden pieni koko ja rikkonaisuus on Slemmernin yksi huonoista 
puolista sen lisäksi, että monet alueen niemistä ovat kovin asuttuja. Toisen 
olohuoneen ikkunan alle ei halua mennä kalastamaan, vaikka lupalappu 
siihen oikeuttaisikin.

Majoitusta tarjoavat kaupungin hotellit ja pensionaatit sekä kesäaikaan 
Övernäsgårdenin mökkikylä. Kuningaspaikalla Kalmarnäsissä on ”oma mök-
kini” Ålandsresorin #071346 sekä 2009 uutuusmökki #071355. Kanavan 
itäpuolella paras ja hinnakkain vaihtoehto on ympärivuotinen Kungsnäs 
(Ålandsresor #073105-07), mutta Lemströmin kanavan tuntumassa on sille 
vaihtoehtoja kesäaikaan.

Maarianhaminaan on tästä matkaa vain sylkäisy, mutta niin vain 
Slemmernin taimen nappasi jo lokakuussa vaappuun.

nopeasti kymmeniä metrejä auki, 
mutta keskellä selkää jökötti vielä 
koskemattomana 15–25 cm paksu 
veneen kantava jää. Tätä kesti yli 
viikon päivät, mikä avovesikauden 
alkua odottavalle kalastajalle oli 
vaikea paikka.

Toisina päivinä, kun tuuli kävi 
oikeasta suunnasta, pääsi jääkent-
tien reunoilla liikkumaan veneellä 
jopa useita kilometrejä etelään ja 
samalla kalastamaankin. Joitain 
haukia myös nousi jigeillä 8–10 
metrin penkoista, mainittavimpa-
na kuitenkin 950 gramman ahven 
ja muutamia muita vauraampia rai-
tapaitoja.

Kun tuuli oli väärästä suunnasta, 
keskiselän jäälautat tulivat takaisin 
tukkien kaikki kulkutiet ja kalamies 
oli veneineen motissa pienellä ran-
takaistaleella. Tätä kesti kerran kol-
mekin päivää putkeen. Myös keli oli 
keväällä pitkään kalsea ja pilvinen.

on monena keväänä ollut parasta 
hauenkalastusaikaa, ja näin kävi 
tälläkin kertaa. Kalat olivat nope-
asti heränneet kasvavaan lämpöön 
ja puskivat joukolla odottelupen-
koille 3–4 metrin veteen lähelle ku-
tualueita.

Noin viikon ”kutuodottelun” jäl-
keen paluumuuttaviin kaloihin al-
koi taas saada hyviä kontakteja. 
Yksittäisiä kutemattomia löytyi jou-
kosta vielä tässä vaiheessa.

Parhaimmat kolmosvaiheen ko-
kemukset sain muutaman sadan 
metrin päässä kutupaikoista 4–7 
metrin syvyisistä vedestä, mutta 
välivedestä ja kovan etelätuulen 
vallitessa. Tankkaavien haukien 
ruokalistalla lienee noissa oloissa 
ollut silakkaa kaikkina kolmena 
ruokalajina.

Jälleen seurasi viikon hiljaisempi 
hetki. Neljännessä vaiheessa kalat 
löytyivät kaukaa selältä yli kilomet-
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levittäytyvät koko alueelle melko 
tasaisesti ja käynnissä on suhteel-
lisen voimakas alkukesän ravinto-
tankkaus vielä melko viileässä ve-
dessä.

Koko jakson opettamaa

Kävin Ahvenanmaalla asuessani 
vesillä erittäin aktiivisesti. Syksyllä 
venepäiviä tuli lähes peräperää 67 
kappaletta ja keväälläkin 46.

Haukia nousi yhteensä noin tu-
hat kappaletta. Yhdeksän hauen 
keskimääräinen reissusaalis oli 
mielestäni hyvä suoritus, sillä tyyp-
pireissu oli 3–4 tunnin pyörähdys 
vesille yleensä iltapäivästä, ja kalas-
tusaikaan sisältyi valtavasti paikko-
jen tutkimista.

Oli opettavaista päästä seuraa-
maan lähes koko vuodenkierto 
kohtalaisen vähän kalastetuilla ve-
sillä. Kalastusteknisesti lisäoppia 
tuli paljon välineistä ja vieheistä 
opin lisää värien toimivuuden päi-
vittäisistä vaihteluista. Ottisyvyy-
den vaihtelut ja erityisesti kevään 
välivesikalastus avasivat suoras-
taan uuden maailman.

Suurin opetus oli varmastikin se, 
että kerta kaikkiaan mikään kala-
paikka ei ole sellaisenaan hyvä tai 
huono. On aina vain oikeita ja vää-
riä hetkiä.

Entuudestaan tiesin, että kala 
liikkuu vuodenaikojen mukaan. 
Kun tätä liikkumista pääsi seuraa-
maan pitkällä ajanjaksolla päivit-
täin, kalamassojen liikkeen laajuus 
ja ehdottomuus hämmästyttivät.

Kun kalat olivat selvässä liikkees-
sä syvälle päin, kuten esimerkiksi 
Önningebyn alueella syksyllä kävi, 
parhaalle kalapaikalle pystyi laske-
maan nopeuden. Se siirtyi noin 150 
metriä päivässä.

Monella kokeneella kalamiehel-
lä tieto oikeista paikoista on jo ole-
massa, mutta tieto rajoittuu vain 
siihen, että paikka on yleensä ”tä-
hän aikaan syksystä” hyvä.

Syksyllä usea Slemmernin paikka 
pysyi hyvänä viikon tai kaksi, mutta 
keväällä monet hyvät paikat olivat 
hyviä vain pari, kolme päivää ker-
rallaan.

Menestyksekkääseen kalastuk-
seen kaikissa tilanteissa vaaditaan 
siis melkoinen historiatieto alueen 
mahdollisista hyvistä kulmista juu-
ri siihen vuodenaikaan, ja näiden 
paikkatyyppien johdonmukainen 
läpi käyminen.

Päällimmäisenä mieleen jäikin 
kiusallinen ajatus, että mitä pa-
remmin alueen oppi vuoden ai-
kana tuntemaan, sitä huonommin 
sen tajusi tuntevansa.

Toni sai elämänsä kyytiä Slemmernillä toukokuussa, kun itse  
valittuun ja heitettyyn vaappuun iski miehen ylivoimaisesti suurin 
hauki ikinä. 

L Kun Ahvenanmaan lupa-
aluekarttaa katselee, ainakin 
pessimisti havaitsee nopeas-
ti, että noin 75 virallista lupa-
aluetta riittävät kattamaan 
vain surkean puolikkaan maa-
kunnan potentiaalisesta kala-
vedestä. Yksinomaan lohenuis-
teluun sopivia avomerialueita 
ei tässä lasketa mukaan. 

Onneksi ”korttialueet” ovat 
nykyään melko kookkaita ver-
rattuna takavuosiin, eikä juu-
ri millään niistä kalastuspaine 
ole kohtuuton. Joskus kelien 
tai vuodenaikojen suosiessa 
lupajärjestelmän ulkopuolelle 
jäänyttä naapurialuetta tekisi 
kuitenkin mieli kalastaa, mut-
ta miten se onnistuisi?

Vastaukset pulmaan vaihte-
levat.

On useita aivan tavallisia 
korttialueita, joita vaan ei il-
mesty koskaan Ahvenanmaan 
lupakartalle, vaikka osa niistä 

Privat vatten
Arto Kojo

Ruoho ja hauki ovat molemmat vihreämpiä  
aidan takana. Yksityisvesiltä saat usein kortti-
vesiä paremmin kalaa, mutta kuinka niille  
pääsy onnistuu tavan kalamieheltä?

on ollut olemassa jopa vuosikym-
meniä. Syytä tähän ei ole koskaan 
tullut kysyttyä.

Useisiin Ahvenanmaan vuokra-
mökkeihin liittyy siivu myös isännän 
omistamaa kalavettä, jonka tunnis-
taa mökkiluettelon merkinnästä ”ka-
lastus kotitarpeiksi”. Valtaosa näistä 
vesistä on oikeasti merkityksettömiä 
pieniä plänttejä, mutta osalla voi 
ehjän kalastuspäivänkin viettää. Ja 
ainakin viereisen laajemman kort-
tialueen tueksi tai ihan vain vaihte-
luksi ne kelpaavat mainiosti.

Yllättävän usein lupa tällaisille 
vesialueille heltiää yksinkertaises-
ti kysymällä, kun vain tietää, keltä 
kysyy. Tosin monet niistä ovat siten 
paikallisille jyvitettyjä, ettei yhtä ai-
noaa omistajaa löydy, jolloin lupa-
kin jää tietysti saamatta.

Paikallisilla oppailla on avaimia 
moniin kalavesiin, joihin meillä tu-
risteilla ei muuten ole pääsyä. Mel-
ko johdonmukaisesti opaskyyti vie 
vielä paljon paremman näköisille 
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rannalla sijaitsevan mökin asuk-
kaalle pelkkä ilmoitusasia.

Tallettamani yhteystiedot ovat 
pahasti puutteelliset, joten luvan-
myyjistä saa tarkempaa tietoa Ah-
venanmaan turisti-infosta puh. 
(018) 24 000.

Bertby on pieni, mutta kiintoisa ja 
hyvin kivinen lahti Pohjois-Ahvenan-
maalla. Haukea tulee mukavasti ai-
na, kun lahtivesi ei ole liian sameana, 
ja lahden suualueen kivikoista mui-
nakin aikoina. Vieläköhän ajoväylän 
kivinen norppa on paikoillaan?

Vierekkäiset Flaka ja Vessings-
boda muodostavat yhdessä karun 
Lemlandin kunnan eteläkärjen. Hau-
kea tuli koereissulla hyvin nuivasti, 
mutta ehkä emme silloin osanneet 
tarpeeksi, kun emme osaa oikein 
vieläkään. Ainakin potentiaalia on, 
sillä muutamat lahdet rajoittuvat 
kaikki vain syviin ja aukeisiin vesiin.

Vårdön Grundsunda on tuttu 
Erä-lehden nro 9–1996 artikkelis-
ta. Alue on monimuotoista ja rik-
konaista taimen-, ahven- ja hau-
kivettä, juuri hauelle tosin useina 
vuodenaikoina aika hankalaa. Var-
mimmin lukumäärää nostellaan al-
kusyksystä ja kaksijakoisen alueen 
salmessa tai sen sisemmällä puo-
lella. Ulkomeriseikkailut ovat sikäli 
kiinnostavia, että kartoista puuttuu 

noilla seuduin pohja (oikeasti vettä 
on noin 20 m kauttaaltaan).

Ödkarby on pieni ja melko mer-
kityksettömän tuntuinen alue 
Ahvenanmaan keskellä, mutta si-
joittuu kiintoisasti peräti kolmelle 
toisistaan täysin erilliselle vesialu-
eelle. Kalastuksellisesti tuottoisin 
näistä kolmesta on ollut keskim-
mäinen Ödkarbyvikenin pohjukas-
sa sijaitseva osa, mutta sielläkään 
saaliilla ei voi vielä kehua. Itäisin 
lahdenpohjukka ja varsinkin länti-
nen laaja sisälahti Vandöfjärden eli 
”Wonderfjärden” ovat olleet meille 
täyskatastrofeja.

Församliga eli seurakunnan vedet 
Saltvikin kirkonkylän liepeillä eivät 
ole varsinaista korttialuetta, mutta 
kirjallisen luvan voi niihinkin ostaa. 
Vesialueet ovat pienet, monessa 
osassa ja pohjanmuodoiltaan pel-
kistetyt, ja luvan tiukassa ostokuu-
lustelussa viime talvena vaadittiin 
ostajilta suurin piirtein kirkossa ripit-
täytymistä. Ahventa kuitenkin saa-
tiin koereissulla, muutama kuhakin. 

Vandön alue sijaitsee takavuosi-
en kuuluisien Bastön alueen etelä-
puolella ja Bergön alueen itäpuo-
lella keskisellä Ahvenanmaalla. Kun 
viimeksi siellä kalastin, saimme pie-
nehköä haukea aivan tuhottoman 
hyvin uistelemalla 3–5 metrin sy-

vyydestä melko myöhään syksyllä. 
Rannat olivat kaikkiin suuntiin loi-
via, ilmeettömiä ja hyvin epäkiin-
nostavan näköisiä.

On myös kalastusalueita, joista en 
ole reissuillani saanut käsiin mitään 
paperille painettua, vaikka ne tiettä-
västi ovatkin olemassa. Näitä ovat 
Finströmin Svartsmara, Hjortön 
Germundö ja Brändön Baggholma.

Takapakkiakin ollaan ottamas-
sa. Finströmin Bambolen alueesta 
(lupakartan nro 10) keskustellaan 
ilmeisesti parhaillaan jatkaako se 
julkisena lupa-alueena vai vain alu-
eella sijaitsevien kalliiden vuokra-
mökkien yksityiskäytössä. Myös ai-
empia vanhoja lupa-alueita, jotka 
enää eivät mitään lupia minnekään 
myy, on tiedossa muualta Ahve-
nanmaalta puolenkymmentä.

Kiinnostavimmat  
yksityisvedet

Kuten äskeisessä viittasin, Ahve-
nanmaalla on yksittäisiä vuokra-
mökkejä ja mökkikyliäkin, joihin 
kuuluu luontaisetuna ainakin jon-
kin kokoinen oma kalastusalue. Joi-
tain näistä on mahdollista saada 
käyttöön virallisten kalastuspaket-
tienkin kautta, mainittakoon vaik-
kapa Finströmin Ekudden ja Bastö, 
Jomalan Ekströms, Lumparlandin 
Svinö ja Saltvikin Hjortö.

Muista kohteista Getan Isaksön 
eräissä mökeissä (Viking #050701-
05) on oikeinkin mukava lähin-
nä ahvenvesi kylkiäisenä. Myös 
tästä oli artikkeli Erän numeros-
sa 9–1996. Toinen mahdollinen 
ahvenkohde on Vårdön Mickel-
sössä sijaitseva majoitus (Viking 
#160702-03), jolla on omaa vettä 
saaren molemmin puolin.

Myös Lemlandin Hellestorpissa 
tuli aiemmin kiintoisa ja suhteelli-
sen laajakin oma alue tulee mökin 
vuokraajille käyttöön, mutta nyky-
ään vuokramökkitoiminnasta on 
siellä ilmeisesti luovuttu.

Monissa muissakin paikoin jo-
kin yksityisvesi on neuvoteltavissa 
kalastuskäyttöön. Yksittäismökki-
en omia, pieniä vesialueita on pal-
jon, kenties jopa kolminumeroinen 
määrä, joten niitä ei tämän tilan 
puitteissa pysty luettelemaan.

Muun muassa Brändössä sijaitse-
va Baggholma on aiemmin esitelty 
Eränkin sivuilla. Toinen selkeä yksi-
tyisvesien suunta on Vårdön poh-
joisosien Simskäla. Lisäksi melko 
harvaan kortitetussa Föglössä olen 
usein majoittunut jossain mökissä, 
jonka vuokraan on sisältynyt pieni 
oma vesialue.

Suuria kalansaaliita näiltä reissuil-
ta ei ole jäänyt jälkipolville kerrot-
tavaksi (vielä), mutta oma rauhakin 
kalavesillä on melkoista bonusta.

kalapaikoille kuin mitä omasta lu-
pakartasta saa irti kaivettua. Lisä-
hinta tietysti kirpaisee.

Erityisen pitkälle opaskalastus 
on viety Kökarissa, jossa (ahvenen 
ja hauen) kalastus saaren eteläpuo-
lella ilman opasta oli ainakin taka-
vuosina käytännössä mahdotonta. 
Lupakarttoihin piirretyt valtavat 
alueet ovat joko silkkaa avomerta 
tai niihin ei voi mennä omin neu-
voin, eli ”kartassa on virhe”.

Viimeisenä ryhmänä ovat alueet, 
joille omistajaa ei löydy tai ei saada 
tarvittaessa kiinni tai hänen mieles-
tään virkistyskalastus hänen vesi-
alueellaan ei ole hyvä ajatus.

”Salaiset” korttialueet

Tuntemiani ”salaisia” korttialueita 
Ahvenanmaalla ovat Saltvikin Bert-
by (1994), Lemlandin Flaka (1991), 
Vårdön Grundsunda (2000), Finströ-
min Ödkarby (2009), Saltvikin For-
samliga (2009), Finströmin Vandö 
(1994) sekä Lemlandin Vessingsbo-
da (1991). Vuosiluku kertoo ajan, jol-
ta ovat peräisin viimeisimmät omat 
kokemukset, vanhimmissa tilanteet 
ovat saattaneet muuttuakin.

Oikeasti noissa alueissa ei siis ole 
mitään salaista, luvan on aina voi-
nut ostaa kuka tahansa, joka vain 
on kävellyt oikeaan lähikauppaan, 
postiin tms. paikkaan ja vain hok-
sannut sitä paikallisilta kysyä. Tai ai-
nakin kalastus on ollut ko. alueen 

Yksityisvesien tutkiminen on aina kiinnostavaa, mutta kuvan tilan-
teessa erityisen jännää. Minne kallioiden välinen väylä johtaa ja onko 
perillä kunnollista kalapaikkaa?
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L Ahvenanmaa on kalavetenä 
poikkeuksellisen kaksijakoinen 
alue. Lähes kaikki vedet ovat erit-
täin kirkkaita ja maakunnan itsen-
sä suhteen liki saasteettomia, mut-
ta toisaalta ne ovat täysin avoimia 
avomereltä tuleville ympäristömyr-
kyille. Tällä lienee eniten vaikutusta 
siihen, että hauki käytännössä ka-
tosi 1970- ja 1980-luvulla välisaa-
riston kunnista ja monin paikoin 
pysyi lajilistalla vain jatkuvien istu-
tustoimien ansiosta. 

Ahvenanmaalla on myös ”suo-
jattuja” yksityisvesiä, jotka ainakin 
periaatteessa kasvattavat suurem-
pia kaloja. Myös keskilämpötila on 
muuta Suomea korkeampi, vaikka 
syvä ja kylmä merivesi jarruttaa 
varsinkin kevään etenemistä valta-
vasti. On erikoista ajaa toukokuun 
puolivälissä lautalla Korppoosta 
pari tuntia etelään Kökariin ja to-
deta kevään kehityksen ajavan sa-
man matkan pohjoiseen.

Ahvenanmaalta puuttuvat pit-
kälti suuret ja suojaiset savipohjai-
set sisälahdet, jotka tällä hetkellä 
ovat manner-Suomen puolella ka-
laisimpia alueita. Vaikka lämpötilat 
ovat suotuisia ja vedet vähän kalas-
tettuja, vain harvassa paikassa pe-
tokalat kasvavat manner-Suomen 
mittoihin. Kalastajan kannalta hy-
vä asia taas on, että muun muassa 
erittäin hyvää perushaukea maa-
kunnan vedet pystyvät tuottamaan 
kaikkialla suuria määriä.

Jättihaukia harvakseltaan

Ahvenanmaan kalastusta vuosi-
tuhannen alussa kuvaa hyvin se, 
että venekuntamme kymppikiloi-
sesta hauesta tehtiin juttu paikal-
lislehteen. Aivan viime vuosina on 
kymppikalojen määrä selvästi kas-
vanut. 

Suuria, yli 13 kg haukia saadaan 
(ilmoitetaan) Ahvenanmaalta har-
vakseltaan, noin yksi per vuosi. 
Luonnollisesti jonkin verran liik-
kuu huhuja ja tietoja myös sellai-
sista suurista kaloista, joita ei ole 
ilmoitettu mihinkään, mutta jotka 
kaikesta päätellen ovat todellisia.

Olen ainakin itse epäillyt, että 
myöskään geneettisesti Ahvenan-
maa on kykenemätön tuottamaan 
samoja määriä yhtä suuria haukiyk-
silöitä kuin mantereen puolella ole-
vat vedet, vaikka olosuhteiden ja 
kalastuspaineen suhteen määrien 
pitäisi olla mannerta selvästi suu-
rempia. 

Kun oheista 2000-luvun suurka-

Ahvenanmaalla kaloilla on muuta Suomea  
eteläisemmän sijainnin ansiosta pidempi kasvu-
kausi. Jarrua kasvulle pistää syvän meren  
hitaampi lämpeneminen, kenties genetiikkakin.
Arto Kojo

Maakunnan suur kalat

lojen listaa katsoo, mahdollinen 
ero ei kuitenkaan ole kovin suuri. 
Saman kokoinen alue Turun saa-
ristosta tuottaisi varmasti vaikutta-
vamman listan, mutta sellainenkin 
alue saattaisi jostain Suomen etelä-
rannikolta löytyä, missä ei päästäisi 
edes näihin lukuihin. Oleellista on 
myös se, kuinka suurella kalastus-
päivien määrällä lista on synnytet-
ty, ja tätäkään ei voi tarkkaan tie-
tää.

Suurin hauki, joka Ahvenan-
maalta koskaan on saatu, on melko 
tuore tapaus (ehkä) talvelta 2005. 
Tähän kalaan liittyy kuitenkin ällis-
tyttävän suuri määrä epäselviä tai 
epävarmoja tietoja.

Kala saatiin Lemlandista verkol-
la lopputalvesta. Se punnittiin ai-
noalla mukana olleella vaa’alla 20 
kg:n painoiseksi, mitattiin 130 cm:n 
pituiseksi, ja ympärysmitaltaan pe-
räti 70 senttiä paksuksi ”porsaaksi”. 

Kala myös valokuvattiin. Mitat ovat 
epäilyttävästi tasalukuja, mutta 
muuten kaikki kuulostaa hienolta.

Kala vapautettiin mittausten ja 
kuvauksen jälkeen.

Yksityiskohdat kuitenkin lonksu-
vat. Ensinnäkään kalan painoksi ei 
punnittu tasan 20 kg, vaan tuo oli 
vaa’an maksimikapasiteetti ja ka-
la löi viisarin pohjaan. Vaaka ei tie-
tenkään ollut mikään virallinen. Ka-
lan nielussa näkyi vähintään 2 kg, 
mahdollisesti 3 kg taimenen pyrs-
tö, mutta ruokailuhan ei ole kiellet-
tyä ennätyskalallekaan.

Oheinen valokuva päätyi paikal-
lislehteen julkaistavaksi, josta sen 
itse poimin talteen. Kuvassa kala 
näyttää isolta, mutta ei massiivisel-
ta. Alkuperäistä kuvaa ei enää ole 
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Suurkaloja 2000-luvulta
Laji Paino Pituus Väline Viehe Päiväys Paikka Saaja
Hauki  14,6 kg 121 cm vaappu Super Shad Rap 6.4.2007 Lemland Peter Selander
Hauki 13,9 kg 117 cm jerkki Phantom 9.11.2008 - Ove Jansson
Hauki  13,85 kg 120 cm jigi Jigi 7 cm 23.4.2001 Brändö Juha Puustinen
Hauki 13,8 kg - vaappu Nils Master 22.4.2001 Kumlinge Jouko Sokka
Hauki 13,5 kg - vaappu Bomber 12.12.2000 Sund Robert Tolonen
Taimen 8,5 kg - lusikka VetoTiura 19.10.2002 Hammarudda Nils Manelius
Taimen  8,3 kg - lusikka Gladsax 01.12.2003 Eckerö Hans Heino
Taimen 8,13 kg 94 cm - Rob jerk 20.10.2005 Marsund Robert Westas
Taimen 7,6 kg - lusikka - 6.5.2000 Marsund Oskari Holopainen
Taimen 7,1 kg - vaappu Conrad 23.5.2006 Lemland Tor-Erik Jansson
Ahven 2,118 kg - verkko - 25.11.2002 Kökar Jarl Ponthin
Ahven 2,1 kg - jigi Kalajigi 28.4.2006 Sottunga Fredrik Hjelm
Ahven 1,92 kg 50 cm vaappu Bomber 15.5.2007 Föglö Gustav Karlsson
Ahven 1,91 kg - vaappu Bomber 22.4.2002 Föglö Timo Kettunen
Ahven 1,9 kg - jigi - 2.5.2003 Föglö Gustav Karlsson

Lähteet: Mapa Fishing Team, SVK, Ålands turistinformation

edes saajalla itsellään tallessa, eikä 
hän muista edes sitä, saiko kalansa 
vuonna 2003 vai 2005 (tästäkin liik-
kuu ristiriitaista tietoa).

Muita suuria takavuosien ahve-
nanmaalaisia haukinoteerauksia 
ovat mm. Helga Räsäsen 15,5 kg 
Finströmistä, sveitsiläisen kalatu-
ristin 15 kg Slemmerniltä ja venä-
läisen kalaturistin 15,5 kg/127 cm 
Saltvikista keväältä 2005.

Muut lajit

Ahvenanmaan muista kalalajeista 
kuin hauesta, ahvenesta ja taime-
nesta ei ole koottua tietoa missään, 
joten tiedot ovat osin epätarkko-
ja.

Taimenen suhteen tilanne näyt-

Maakunnan suur kalat

Taimenen suhteen tilanne näyt-

Puoli metriä on ahvenanmaalaisen suurahvenen 

raja. Aki Anttila sai 2,155 kg painaneen ja 50,2 cm 

pitkän ahvenen toukkajigillä Föglöstä 20.10.1995. 

Kala oli pitkään vapavälineiden Suomen ennätys.

Ku
va

: K
ar

i S
ko

g

tää aika selkeältä. Isot kalat saa-
daan, kuten suurin lukumääräkin, 
Eckeröstä, Hammaruddasta ja nii-
den välistä Marsundin salmesta. 
Viime vuodet samalla alueella voi-
massa ollut poikkeus kevään ran-
naltakalastuskieltoon helpottaa 

välineillä huomattavasti useammin 
kuin tilastot antavat ymmärtää. 
Mutta tässäkin katto tuntuu olevan 
oudosti saavutettu, sillä yli 2,2 kg:
n ahvenista ei edes huhupuheissa 
ole juuri kuultu.

Nykyisen Ennätyskalarekisterin 
mukaan ainoa SE-tason kala Ahve-
nanmaalta on verkolla saatu 236 
mm:n särmäneula (22.9.2006 Vår-
dö, Tapio Yläkorpi).

Vuoden 2005 suurimman musta-
tokon (96 mm) sai Iiro Koivisto on-
kimalla 29.7.2005 Eckeröstä ja vuo-
den 2002 suurimman sorvan (1,14 
kg/42 cm) virvelöi Markku Alanko 
30.5.2002 Kumlingesta.

Suurimmasta kuhasta ei ole mer-
kintöjä, mutta useita yli viiden kilon 
painoisia tiedän saadun, suurim-
pana noin 7 kg:n kala. Jättilahnois-
takaan ei ole merkintöjä ja oman 
porukkamme saamat lahnat ovat 
olleet normaalia merellistä tasoa, 
enintään parikiloisia. Suurimmat 
saamamme säyneet ovat nekin roi-
kottaneet vaa’an vieteriä vain 2,5 
kilon verran. Mateesta ei ole muuta 
tietoa kuin se, että se kuuluu Ah-
venanmaan lajistoon, ja ilmeisesti 
keskikoko on erittäin pieni.

Lohen uistelu on Ahvenanmaan 
tämän hetken menestystuottei-
ta. Vuoden 2009 tre� eillä saatiin 
90 lohta keskipainoltaan noin 9 
kg. Useita yli 20 kg:n lohia on saa-
tu sekä verkoilla että vieheellä ja 
keskipaino lähentelee 10 kg:n ra-
jaa. Suurin on tiettävästi 23,12 
kg:n uistelulohi.

Suurin Ahvenanmaalta saatu hauki? Kuvauksen 
jälkeen vapautettu hyväkuntoinen verkkokala 
venytti 20 kg:n vaa’an tappiin. Kurkusta pilkotti 
yli kahden kilon taimenen pyrstö. Mitattu pituus 
oli 130 ja ympärys 70 cm. Saantiajankohta 
maaliskuu 2005, saajat Peter ja Frej Aalto.
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Suurin Ahvenanmaalta saatu hauki? Kuvauksen Suurin Ahvenanmaalta saatu hauki? Kuvauksen 

isomusten jahtaamista.
Suuren ahvenen luulisi olevan 

Ahvenanmaalla aina mahdollinen 
saalis, ja niin tilanne ilmeisesti on-
kin, jos puhutaan yli 50 cm:n (noin 
2 kg) mahtiahvenista. Näitä saari-
maakunnasta saadaan nimittäin eri 
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Eckerön eteläriutat

Eckerön saaren eteläisimmässä 
kärjessä on puolenkymmentä ete-
lään avomerelle pyrkivää kiviriut-
taa. Näillä seuduilla olen kokenut 
upeita hetkiä taimenen kalastuk-
sen parissa.

Kerran voitimme heittokalastus-
kisan, toisella kertaa joimme Dom 
Perignonia keikkuvassa veneessä 
vuoden ensimmäisen taimenen 
kunniaksi.

Kerran taas tuli viisi taimenta yh-

L Vuosituhannen alkupuolella las-
kin, että vuosina 1985–2003 olin 
tehnyt Ahvenanmaalle 126 kala-
reissua. Lukuun sisältyy Slemmer-
nin rannalla asumani vajaa vuosi, 
josta laskin jokaisen viikon omaksi 
retkekseen.

Viime vuosina tahti on rauhoittu-
nut ja tarkka laskentakin loppunut, 
mutta epäilen, että 150 retken tasa-
raja on näillä main katkolla. Noihin 
vuosiin ja lukumääriin sisältyy tie-
tysti valtava määrä muistoja ja upei-
ta hetkiä. Tässä niistä muutamia.

den vieheen perässä, eikä yksikään 
lopulta ottanut.

Eteläriutat ovat sinisin paikka 
maailmassa, jota muistelee aina 
lämmöllä ja johon haluan palata 
uudestaan.

Föglön ahvensalmet

Vielä 90-luvun alkupuolella Fög-
lössä eli valtava määrä yli kilon 
painoista ahventa. Paljon niitä on 
siellä edelleen, mutta takavuosina 
keskikoko oli selkeästi suurempi. 
Tapasimme kalastaa niitä Sonnbo-

Minne itse menisin Ahvenanmaalla kalaan,  
jos saisin vapaasti päättää? Mutta hetkinen,  
minähän saan vapaasti päättää! Tässä  
listattuna parhaimmat kalakohteeni  
ja -reissuni kautta aikojen.

Arto Kojo

Muistojeni kalapaikat

dan saaren molemmin puolin ole-
vista salmista, vaikka myöhemmin 
salmien hiukan hyytyessä selvisi, 
että isoja oli muuallakin.

Sain itse kaksi 1,5 kilon jigikalaa, 
toinen aavistuksen tasaluvusta alle, 
toinen hiukan yli. Anttilan Aki sai 
tasan 2,2-kiloisensa, joka seuraa-
vana päivänä virallisessa vaa’assa 
kuivui 2,155-kiloiseksi Suomen en-
nätykseksi.

Näihin salmiin liittyy myös ristirii-
taisia tunteita, sillä toistaiseksi vii-
meisellä reissullani vedin hurjassa 
syönnissä puhtaan päivänollan.

Sommarön fladat

Tämän kohteen haistoin kartalta 
ja kävimme tutkimassa sen ensin 
kaiun kanssa syksyllä heittämättä 
heittoakaan.

Keväällä ostimme luvat ja ensim-
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Ahvenanmaan  
Top Ten vuonna 1995

L Vuonna 1995 listasin artikke-
lissani Ahvenanmaan kymme-
nen parasta kalapaikkaa. Tuo-
na vuonna ne olivat Brändöby 
(Brändö), Bergö (Finström), Lap-
po (Brändö), Kumlingeby (Kum-
linge), Svinö (Lumparland), 
Finholma (Föglö), Marsund 
(Hammarland), Kökar, Vårdö ja 
yksityiset vedet.

Perustelut ja paikkakuvaukset 
voi lukea ERÄ-lehden numeros-
ta 9–1995.

mäisellä reissulla saimme kolminu-
meroisen haukisaaliin. Sattuma-
kaloina tuli useita yli kahden kilon 
säyneitä ja useampi 1,3–1,8 kg:n ah-
ven. Kaverini Harrin ajaessa pime-
ässä kotiin kalapäivän jälkeen tans-
simme Akin kanssa valssia veneessä 
nolla-asteisessa räntäsateessa.

Kun palasimme paikalle seuraava-
na syksynä, saimme jotakuinkin sa-
manlaisen saaliin – ja kaikki välissä 
siellä käyneet saivat alueelta nollat. 

Myrskyluodon maja

Kaukana Ahvenanmaan pohjois-
rannikon ulkopuolella on pie-
ni saarirypäs nimeltä Väderskär, 
jonne rakennettiin Myrskyluodon 
Maijan kuvauksia varten aito saa-
ristolaistalo ulkorakennuksineen. 
Saaren ympärillä elää oma, pieni 
hauki-, ahven- ja kenties taimen-
kantakin.

Olin itse kalassa siellä ensi ker-
taa, kun se ei vielä ollut lupa-alu-
eita, ja asuimme pienessä saaristo-
laismajassa. Naarmutin liukkaalle 
kalliolle kaatuessani Abun nume-
roidun harvinaisuuskelan.

Itse kalastaminen oli kyllä ää-
rimmäisen hienoa, niin vahvasti 
TV-sarja musiikkeineen oli omaan 
lapsuusmuistoihin tarttunut.

Silverskär

Hiukan samalla suunnalla pohjois-
rannikolla on hulppea Silverskärin 
yrityskohde. Kaksi maailmanluo-
kan opasta palveli meitä, toinen 
pyydysti ja laittoi meille Michelin-
tasoiset ruoat, toinen hoiti vene-
kaluston ja taikoi käyttöön huimat 
yksityiset kalastusalueet.

Mukana retkueessamme ollut 
ex-toimitusjohtaja ei kaikesta pal-
velusta niinkään hämmästynyt, 
mutta meillä opiskelijapojilla silmät 
pyörivät päässä (yhä vieläkin).

Asterholman ahvenet

Meillä oli onni tutustua Brändön 
Asterholman (Lappon) kalastus-
alueeseen silloin, kun alue ja mök-
kikylä olivat juuri avattuja. Ison 
ahvenen tulo oli julman hyvää ja 
mitäpä olisimmekaan saaneet, jos 
olisimme osanneet jo silloin ahven-
ta kunnolla kalastaa? Kilon kaloja 
tuli useita päivässä.

Muistan erityisesti reissun, kun 
vein epäileväiset ennen auringon-
nousua ahvenia jigaamaan. Seuru-
een seniori sai tietysti retken suu-
rimman senioriahvenen.

Täällä myös kävimme pilkkimäs-
sä ahvenia eräänä erityisen kovana 
jäätalvena.

Jurmon salaiset ahvenet

Samoihin aikoihin itselläni oli mah-
dollisuus kalastaa Lappossa ahve-

nia vesiltä, jotka olivat niin pienet 
ja niin yksityiset, ettei edes omista-
ja itse niillä kalastanut. Kun kaveri 
vielä tunsi tarkat ottipaikat, oli ly-
hyenkin retken saalis ja fiilis ylittä-
mättömän hyvä. 

Vaikka tiedän, että paikat ovat 

noista vuosista kovasti ”jäähty-
neet”, sinne olisi joskus kiva palata 
nostalgiaa herättelemään.

Slemmern

Slemmern-vuoteni oli uskomaton 
kokemus. Erittäin varmaa hauen-

Föglön Sommarösta saatiin takavuosien isojen haukien ohella myös 
komeita säyneitä ja ahvenia.

tuloa, kun paikat ja tekniikat oppi 
tuntemaan. Usein tutulle paikalle 
ei edes halunnut mennä, koska tie-
si, että sieltä sai aina halutessaan 
5–7 kalaa.

Pilkkikauden avauspäivänä tuli 
kaksi 1,3 kg ahventa ja yksi puoli-
toistakiloinen. Kalastin kolme vart-
tia.

Ruotsinlaivat

Pakko nostaa esille myös Ahvenan-
maan reissujen (itselleni) antiklii-
maksi, ruotsinlaivat. Nämä paatit 
on nähty niin monta kertaa, ettei 
niistä tirahda ensimmäistäkään 
myönteistä mielikuvaa.

Tai kenties yksi. Harrin kanssa 
rulettipöydässä, hyvät voitot tas-
kussa. Havahdumme siihen, että 
Maarianhaminan satamarakenteet 
näkyvät jo ikkunasta.

Automme oli jonon ensimmäise-
nä, eikä ollut enää aikaa lunastaa 
voittoja, joten kaikki voitetut peli-
merkit äkkiä isona kasana yhdelle 
numerolle, kakkoselle. Pallo pyörii 
ikuisuuden, laivan keulasta alkaa 
kohta kuulua luukkujen räminää 
ja lopulta kuula pysähtyy.

Kakkosen kohdalle.

Ensimmäiset reissut

Muistan edelleen tarkasti ensim-
mäiset PPW-retkeni 1985 ensin 
Torsholman, sittemmin Brändö 
Stugbyn vaatimattomiin hirsimök-
keihin. 

Ensimmäisen hauen saantipaik-
ka on metrin tarkkuudella muis-
tissa, mutta vieheen (Shakespeare 
Big Shaker) olen jonnekin hukan-
nut.

Kalastuslegendat Veka ja Tade 
tulivat näiltä reissuilta tutuiksi sat-
tuman kautta, kun samaan venee-
seen päädyttiin. Ja iso kalakin tuli 
sattumalta. 

Joku puhui jo silloin haukien ka-
lastamisesta perholla, mikä tuntui 
hyvin eksoottiselta, kun uistimil-
lakin kamppailtiin vasta siitä, saa-
daanko edes se reissuhauki.

Sottungassa taivaan merkit viittasivat onnistumiseen, ja niinhän siinä 
sitten kävi.
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