
syvässäkin vedessä.
Keskieurooppalaiset kalastajat 

etsivät kuhaa talvikuukausina jopa 
25–30 metrin syvyydestä. Verkko-
kalastuksen perusteella kuhan tie-
detään meilläkin etsiytyvän syvis-
sä järvissä samoihin vesikerroksiin. 
Heittämällä näin syvät vedet ovat 
lähes mahdottomia haravoida.

Pystyjigaus on Suomen vesillä-
kin tuottoisinta juuri kylmän veden 
aikaan, kun kohteena on kuha.

Heitettäessä jigipään koko yh-
dessä pyrstön kanssa määrää käy-

tännössä sen, millä vauhdilla vie-
he sukeltaa alaspäin. Pystyjigaaja 
pääsee säätelemään omin päin tä-
tä pudotusvaihetta vavan avulla.

Useimmiten jigiä uitetaan joko 
aivan pohjassa tai sen välittömässä 
tuntumassa. Itse uittoliike on mel-
ko hidasta ja monotonista. Viehe 
lasketaan pohjaan, nostetaan sa-
man tien ja odotetaan 2–5 sekuntia 
ennen seuraavaa laskua. Paikallaan 
pitämisestä huolimatta jigi liikkuu 
koko ajan veneen liikkeen myötä.

Kuhaa ja ahventa tavoiteltaessa 

◼ Pystyjigaus täydentää tehok-
kaasti perinteistä jigin heittelyä ja 
tarjoaa samalla selviä etuja varsin-
kin passiivisen kalan tavoittelussa. 
Kalastustekniikan näennäinen yk-
sinkertaisuus ei kuitenkaan tarkoi-
ta, etteivätkö tekijämiehet pääsisi 
erottumaan. Sopivilla välineillä ja 
kalastustekniikalla on tässäkin la-
jissa oma merkityksensä.

Oikeastaan pystyjigaus poik-
keaa jigin heittämisestä vain vie-
heen tarjoilutavan kautta. Viehettä 
ei siinä heitetä pyyntiin, vaan sitä 
uitetaan nostellen liikkuvasta ve-
neestä.

Veneen annetaan joko ajeleh-
tia tuulen/virran mukana tai sen 
liikettä kontrolloidaan moottoril-
la. Tavallisin tapa on liikkua perä 
edellä peräpeiliin kiinnitetyn säh-
köperämoottorin avulla.

Kalastajan tehtäväksi jäävät pys-
tysuuntaiset liikkeet. Vapaa pide-
tään yleensä vaakatasossa siten, 
että se on veneen sivulla 90 asteen 
kulmassa. Tällä tavalla vieheeseen 
saadaan paras tuntuma ja asento 
on muutenkin ergonomisin.

Tärkeintä on, että vene etenee 
hitaasti, sopiva nopeus on 0,5–1,0 
km/h. Nopeutta ei seurata millään 
mittarilla, vaan siiman kulmaa tark-
kailemalla. Mitä pystysuoremmin 
siima kulkee syvyyksiin, sitä parem-
man tuntuman pohjaan saa. Ehdo-
ton maksimikulma on 45 astetta.

Tässä lajissa ohut mikrokuitusii-
ma on ainoa oikea valinta. Suosi-
tuimmat siimapaksuudet ovat vä-
lillä 0,08–0,10, mutta myös 0,6- ja 
0,12-millisiä kuitusiimoja näkee 
käytettävän.

Kelaksi käy sekä haspeli että 
hyrrä, kunhan se on malliston ke-
vyimmästä päästä. Ohutta siimaa 
mahtuu niihinkin ihan riittävästi, 
sillä siimaa ei ole käytössä juuri ve-
den syvyyttä enempää.

Pystyjigaajan tärkein varuste on 
kuitenkin ehdottomasti vapa, kos-
ka juuri sillä viehettä uitetaan. Kela 
on oikeastaan vain siimavarasto, 
joten siinä suhteessa tämä ka-
lastustapa muistuttaa enemmän 
pilkkimistä kuin heittokalastusta.

Oikea uittotekniikka

Ohut, venymätön siima yhdessä 
lähes suoraan veneen alla kulke-
van vieheen kanssa antavat pys-
tyjigaajalle uskomattoman hyvän 
tuntuman vedenalaisiin tapahtu-
miin.

Koska lyijypään painolla on huo-
mattavasti pienempi merkitys vie-
heen uintiin kuin tavanomaisessa 
heittojigauksessa, pystyjigaaja 
voi käyttää kohtuullisen isoja, jo-
pa 40-grammaisia jigipäitä. Näin 
viehe saadaan nopeasti pohjaan 

Pystyjigausta veneestä

Suuri Jigiopas, osa 4
JARI RANNISTO

uittoliike saa olla varsin pieni, 20–
30 sentin nosto riittää. Kylmässä 
vedessä ja passiivisen kalan kans-
sa liike saa olla vielä tätäkin pie-
nempi.

Lähes kaikki kuhat iskevät joko 
siinä vaiheessa, kun jigi on ollut 
hetken paikoillaan yläasennossa 
tai rauhallisen laskun aikana.

Hyvällä syönnillä kuha imaisee 
koko jigin suuhunsa ja tärpin ha-
vaitseminen ei tuota ongelmia. 
Sen sijaan huonolla syönnillä va-
rovainen imaisu tapahtuu yleensä 

Pystyjigaajalla on 
tavallisimmin vasen 
käsi perämoottorin 
kahvalla ja oikea 
käsi pitelee vapaa.
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Pystyjigausta veneestä
Vertikaali- eli pystyjigaamisesta on tullut  
huippusuosittua Keski-Euroopassa ja Ruotsissa 
ja näyttää vahvasti siltä, että tauti iskee  
seuraavaksi Suomeen. Jo tänä vuonna  
maahantuojat ovat panostaneet tosissaan  
välineistöön ja tarjolla ovat lähes kaikki  
suositut merkit.

hitaan laskuvaiheen aikana ja sitä 
voi olla vaikea huomata.

Niinpä vavan tunnokkuudella on 
korostetun tärkeä merkitys tärpin 
havaitsemisessa, sillä pelkästään 
siiman tai vavan kärjen liikettä tark-
kailemalla se ei tahdo onnistua.

Sain nähtäväkseni mielenkiin-
toisen, saksalaisen akvaariossa ku-
vatun videon kuhan käyttäytymi-
sestä.

Aktiivinen, syönnillään oleva ku-
ha ui akvaariossa etsien ravintoa. 
Sen sijaan passiivinen kuha tyytyy 

makaamaan aivan kiinni pohjassa 
kiven tai uppotukin kylkeen liimau-
tuneena, joten sitä olisi mahdoton 
havaita edes parhailla kaikuluotai-
milla.

Passiivinenkin petokala on kui-
tenkin valmis iskemään syöttiin ti-
laisuuden tarjoutuessa. Videolla on 
oiva jakso, jossa särki ui käytännös-
sä suoraan pohjassa makaavan ku-
han suuhun. Kuha ei syöksy saaliin 
kimppuun, vaan avaa suunsa sel-
laisella voimalla, että syntyvä imu 
tempaisee särjen sen kitaan.

Toisessa pätkässä kuha hylkää 
jostain syystä pohjalta löytämän-
sä kuolleen särjen. Hylkääminen 
tapahtuu puhallusta tai sylkemis-
tä muistuttavalla liikkeellä silmän-
räpäyksessä sen jälkeen, kun saalis 
on joutunut sen suuhun.

Tuo video avasi omat silmäni sil-
le, kuinka varovainen ja nopea voi 
kuhan ja myös ahvenen otti olla. Ki-
reässäkään siimassa ei välttämät-
tä tunnu juuri mitään ja syötin tai 
vieheen hylkääminen tapahtuu sil-
mänräpäyksessä. Kalastajalla ei ole 
aikaa pohdiskella, vaan vastaiskun 
on tapahduttava pienimmästäkin 
epäilyttävästä tuntemuksesta vä-
littömästi.

Tähän kalastustekniikkaan sopi-
mattoman vavan kanssa suuri osa 
näistä varovaisista oteista jää koko-
naan huomaamatta.

Ote ratkaisee

Kun innostuin itse muutamia vuo-
sia sitten pystyjigauksesta, luin 
ulkomaisista lehdistä, kuinka hy-

vällä vertikaalivavalla pystyy erot-
tamaan, onko pohja kalliota, soraa 
tai savea. Varsin pian oivalsin, että 
ensikokeiluissa käyttämäni vapa 
ei ollut tarkoitukseen alkuunkaan 
sopiva.

Tilasin Ruotsista Blue Wave -
vavan, jolla  pohjan laatu ja tär-
pit alkoivat tuntua huomattavasti 
paremmin. Ylisuuri kela teki kalas-
tamisesta edelleen raskasta paran-
tuneesta tuntumasta huolimatta. 
Vasta riittävän kevyen kelan myötä 
yhdistelmän herkkyys nousi riittä-
välle tasolle.

Hyvän vertikaalivavan tärkeim-
piä ominaisuuksia ovatkin keveys ja 
tunnokkuus. Tämä poistaa lasikui-
dun saman tien rakennusaineiden 
listalta, sillä vain korkealaatuinen 
hiilikuitu antaa vavalle keveyden 
lisäksi hyvän tuntuman.

Tosin testivavoistamme Shima-
non Speed Masterissa hiilikuidun 
ominaisuuksia on paranneltu bio-
kuiduilla. Myös porkkanakuiduis-
ta valmistetut Carrot Stixit antavat 

20–30 g:n lyijypäällä varustettu kalajigi on kuhan tavoittelijan  
 perusase. Tämä kuha erehtyi viisituumaiseen Shakerin pyrstöön.
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olettaa, että tulevaisuudessa puh-
das hiilikuitu on saamassa varteen-
otettavia kilpailijoita.

Herkkyyden maksimoimiseksi 
vertikaalivapojen toiminta on hy-
vin kärkivoittoista. Lisäksi ne ovat 
varsin lyhyitä. Sopivaksi osoittau-
tunut mitta on noin vaaksan verran 
alle kahden metrin. Tästä kaikesta 
seuraa, että vavat ovat hyvin kevei-
tä, suurin osa niistä painaa vain hie-
man päälle sata grammaa.

Haspelikelaa käytettäessä ylivoi-
maisesti paras tapa heikkojenkin 
tärppien havaitsemiseen on pitää 
etusormea suoraan vavan aihiol-
la. Jos etukahva on liian pitkä, etu-
sormi jää kahvaa vasten ja tuntuma 
heikkenee oleellisesti.

Osassa vertikaalivavoista ei ole 
kelakiinnikkeen etupuolella käy-
tännössä lainkaan pehmusteita, 
mikä mahdollistaa herkän tuntu-
man ja luonnollisen vapakäden 
asennon.

Hyrräkelaa käyttäessäni pidän 
kelan päädyn kämmenen sisällä. 
Vavan sormikoukku kulkee nimet-
tömän ja pikkurillin välistä ja etu-
sormi sojottaa aihiolla eteenpäin. 
Etusormen kautta välittyy hyvä 
tuntuma ja peukalo jää sopivasti 
kelan päälle tukemaan otetta.

Peukalolla voi samalla käyttää 
puolan vapautusnuppia ja käytös-
säni olevan Daiwan Megaforcen 
twitchin bar -toiminto mahdollis-
taa yhdistelmän käytön yhdellä kä-
dellä. Kun vasen käsi on sähköperä-
moottorin kahvalla, twitchin barin 

ja puolan vapautusnupin avulla 
pystyn lisäämään ja lyhentämään 
siiman pituutta pelkällä oikealla 
kädellä.

Kummallakin kelatyypillä vie-
heen uitto hoidetaan ranneliikkeel-
lä tai sormien avulla. Vavan nostelu 
ja laskeminen kyynärpään tai olka-
pään lihaksilla on pitkän päälle ras-
kasta.

Vapa on kalastettaessa joko vaa-
katasossa tai aavistuksen kärki ala-
viistoon. Itse tuen usein vapakäden 

kyynärpään polvea vasten, jolloin 
asento jää rennoksi.

Pystyjigaamisessa käytettävien 
14–30 g lyijypäiden painosta vavan 
kärki painuu vain aavistuksen ver-
ran. Nypättäessä viehettä ylöspäin 
kärki niiaa vain hieman lisää.

Kalan kanssa vavan tulee kuiten-
kin selkeästi joustaa. Käytettävät 
siimat ovat niin ohuita, että jous-
tamattoman vavan kanssa isompi-
en kalojen väsyttely onnistuneesti 
olisi todella vaikeaa.

H Huippusyönnillä kuhat ahmivat isonkin jigin kokonaan suuhunsa. 
Silloin tärpit eivät jää epäselviksi.

▲ Keulamies voi ohjailun sijaan keskittyä kokonaan kalastukseen. 
Pystyjigauksessa hyvä tuntuma ja keskittyminen tuovat saalista eri-
tyisesti huonolla syönnillä.

L Painon minimoinnin takia 
vertikaalivavan renkaat ovat 
pieniä, eikä leikareita tai luk-
koja voi useimmissa pujottaa 
niiden läpi. Minikokoiset vapa-
renkaat kertovat samalla sen, 
että pystyjigaukseen tarkoite-
tut vavat eivät sovi heittokalas-
tukseen.

Vertikaalivavat ovat kärki-
toimisia ja melko jäykkiä, mut-
ta siitä huolimatta niiden tulee 
kuitenkin taipua kalaa väsytet-
täessä. Käytännössä ne eivät 
kärsi liiasta jäykkyydestä, vaan 
useammin niistä tuntuu puut-
tuvan potkua ison kalan kans-
sa. Tällä osa-alueella vapojen 
välillä on suuria eroja.

Ohuessa kuitusiimassa vaani-
vat niin sotku- kuin katkeamis-
vaara, eikä pystyjigauksessa ole 
varaa pienimpäänkään ylimää-
räiseen kulumiseen. Erityisesti 
haspelivapojen pienet renkaat 
laittavat siiman lujille.

Pystyjigaukseen tarkoitetuis-
sa hyrrävavoissa rengastus on 
yleensä tiheämpi kuin haspe-
livavoissa. Tämä johtuu siitä, 
että voimakkaasti kärkitoimi-
sessa vavassa siiman osumi-
nen aihioon on todellinen riski 
erityisesti käytettäessä pieniä 
ja matalajalkaisia renkaita. Li-
säämällä rengastusta siima 
saadaan pidettyä paremmin 
irti aihiosta.

Siiman osuminen aihioon 
tulee ajankohtaiseksi vasta ka-
lan kanssa. Vertikaalivavat ovat 
sen verran jäykkiä, että vieheen 
uitossa rengastus toimii tavalli-
sesti hyvin. Väsytyksessä tilan-
netta pahentaa se, että kala on 
suoraan veneen alla, ja kuormi-
tus vääntää vapaa voimakkaas-
ti kaarelle.

Hyrräkelavavoissa on kärki-
renkaan lisäksi 7–9 rengasta 
kuten monissa vetouistelijoi-
den käyttämissä takilavavois-
sa. Haspelivavoissa sen sijaan 
tyydytään yleensä hieman 
pienempään määrään. Hento 
aihio ei kuitenkaan anna ren-
kaiden määrässä kovin paljon 
tinkimisen varaa.

Pienuus on kaunista vapa-
renkaissa, mutta ei välttämät-
tä käytännöllistä. Useimmissa 
pystyjigausvavoissa siimaan 
valmiiksi kiinnitetyn lukon pu-
jottaminen läpi renkaista on 
kaukainen unelma.

Ruostumattomalla terässi-
sustalla varustetuissa vaparen-
kaissa reiän vapaa sisämitta jää 
isommaksi kuin keraamisella 
sisustalla varustetuissa. Tämä 
johtuu yksinkertaisesti siitä, et-
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tä keraamirenkaan ja metallijalan 
väliin on laitettava iskuja vaimen-
tavaa muovia tai epoksia.

Koska vaparenkaiden kunto on 
ensiarvoisen tärkeätä ohuilla sii-
moillla kalastettaessa, tätä taustaa 
vasten on käsittämätöntä, että kai-
kissa pystyjigausvavoissa ei ole vie-
helenkkiä. Siirtymien ajaksi viehe 
on kuitenkin kiinnitettävä johon-
kin. Vaparenkaan jalka on seuraa-
va luonnollinen paikka. Kiireessä 
koukku voi sitten lipsahtaa ren-
kaan jalan sijasta renkaaseen. Pie-
nikin naarmu alkaa helposti syödä 
herkkää siimaa.

Perinteinen lenkki ei ole ainoa 
mahdollisuus vieheen kiinnittämi-
selle. Savagearin vertikaalivavois-
sa se on korvattu kahvan etuosaan 
upotetuilla kahdella koukkutyy-
nyllä. Tyynyt on sijoitettu vavan 
vastakkaisille puolille kahvan si-

Keveys on ehdoton edellytys pystyjigaamiseen 
tarkoitetulle vavalle. Keveydestä huolimatta  
aihioon on silti saatava myös riittävästi  
tunnokkuutta, jotta se välittää kunnolla  
siiman kautta tulevat viestit.

Jari rannistoHyvä vapa on  
kevyt ja tunnokas

vuille. Ratkaisu on erinomainen, 
koska tyynyt eivät häiritse kalasta-
jan otetta. Tyynyt toimivat tyydyt-
tävästi, vaikka eivät olekaan aivan 
viehelenkit veroiset helppokäyttöi-
syydessä ja varmuudessa.

Joissakin vertikaalivavoissa on 
kirkkaan värinen huomiokärki. 
Haittaa ratkaisusta ei ole, mutta 
ei hyötyäkään. Vavan kärjen vah-
timisen kautta tärppien arvailu on 
aika epätoivoista verrattuna aihi-
on kautta vapakädelle välittyvään 
tuntumaan. Vertikaalijigaajan kat-
se myös harhailee usein kaikuluo-
taimen näytölle, jossa voi päästä 
näkemään vieheen luo nousevan 
kalan aiheuttamat kaiut.

Pienet vaparenkaat aiheuttavat 
ongelmia pakkasella, kun sisään ke-
lautuva siima kuljettaa mukanaan 
vettä. Mitä pienemmät renkaat, sitä 
nopeammin ne jäätyvät umpeen. 
Paras lääke tähän on työntää va-

F Ylinnä oleva Daiwa Megaforce 
ja alinna oleva Sölvkroken Piper 
edustavat heittovavan kahvoja.  
Keskelle jäävissä oikeissa  
pystyjigausvavoissa kahvat  
ovat ohuempia ja etukahvat  
huomattavan pieniä tai puuttu-
vat kokonaan.

H Savagearin vertikaalivavoissa 
perinteinen viehelenkki on  
korvattu kahvaan upotetulla 
koukkutyynyllä.

G Vertikaalijigaajan toiveena on, että aihio  
välittäisi vapakädelle tuntuman tärpistä,  
sillä katse on useammin kaiun näytössä kuin  
vavan kärjessä.
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van kärki veden alle. Siima ei saa 
missään tapauksessa kannata kis-
koa väkisin läpi renkaista, koska se 
vaurioituu välittömästi. Katkeilevi-
en säikeiden myötä lujuudesta on 
hetkessä jäljellä enää puolet, jos 
sitäkään.

Pakkaskeleillä kalastetaan usein 
tavallista syvemmältä. Helposti käy 
niin, että siimaa saa lyhentää pari 
kertaa päivän aikana kalastussy-
vyyden verran ja parin pakkasreis-
sun jälkeen saa jo puolata uudet 
siimat.

Tärkeä kahva

Kelakiinnikkeen paikka on oleelli-
nen vavan tasapainon kannalta, sa-
moin kahvan muotoilulla on tärkeä 
merkitys vedenalaisten tapahtumi-
en tulkinnassa. Sormien saaminen 
suoraan aihiolle parantaa oleellises-
ti tuntumaa. Kahvasta tulisi saada 
myös hieman kynämäinen ote.

Paksusta ja pitkästä kahvasta on 
vaikea saada herkkää otetta.Väki-
näinen ote huonontaa tuntuman 
lisäksi keskittymistä viimeistään 
siinä vaiheessa, kun vavan pitely 
alkaa tuntua työltä. Omaan kätee-
ni istuvat parhaiten ohutkahvaiset 
vavat.

Kahvat, joissa vavan aihio on jä-
tetty paljaaksi osalta matkaa kela-
kiinnikkeen kohdalta, ovat usein 
toimiva ratkaisu ja lyhyt tai koko-
naan puuttuva etukahva helpot-
taa etusormen sijoittamista aihio-
ta vasten. Ero tuntumassa suoraan 
aihiolta tai paksun solukumin läpi 
on kuin yöllä ja päivällä.

Osassa vavoista viehelenkki on 
sijoitettu häiritsevästi sille kohdal-
le, johon etusormi pitäisi asettaa. 
Joissakin viehelenkki on siirretty 
selvästi eteenpäin ja toisissa taas 
oikeakätisen kannalta sopivasti va-
van vasemmalle puolelle.

Pystyjigauksen suhteellinen te-
ho heittojigaamiseen paranee vesi-
en ja ilman kylmetessä. Etusormio-
tetta aihiosta voi käyttää sellaisten 
sormikkaiden kanssa, jotka jättävät 
vain etusormen paljaaksi.

Kalastuksen kannalta ylivoimai-
sesti mukavinta on, jos vapa on ke-
lan kiinnittämisen jälkeen tasapai-
nossa uittokädessä. Sitä ei silloin 
tarvitse pakottaa vaaka-asentoon. 
Mitä paremmin yhdistelmä on ta-
sapainossa, sitä kevyemmällä ot-
teella voi uittaa viehettä.

Koska nokkapainoisuus on yk-
si yleisemmistä heittojigivapojen 
heikkouksista, sen välttämiseksi 
vertikaalivavat ovat lyhyitä. Pitkäs-
tä takakahvastakaan ei ole mitään 
iloa, joten monissa hyvin toimivis-
sa vavoissa matka kelakiinnikkeen 
etupäästä kahvan takapäähän jää 
alle 30 sentin.

ja kuhaa jahtaamassa. Pitkän talvi-
tauon takia ruljanssi aloitettiin uu-
destaan.

Hyrräkeloille soveltuvissa vapa-
malleissa Ambassadeur Revo S ja 
Daiwa Megaforce 100 saivat kun-
nian palvella kelakalustona. Kool-
taan ja painoltaan ne ovat varsin 
samanlaiset. Megaforcen Twitchin 
Bar -toiminto mahdollistaa pystyji-
gauksen yhdellä kädellä.

Haspeleiden osalta valikoima oli 
runsaampi. Oma suosikkini oli Shi-
manon Seido 1000, mutta myös 
Okuma Avangerit ovat palvelleet 
hyvin jo pari vuotta omassa käy-
tössäni. Suurimman testivastuun 
ottivat kuitenkin Wake Fishingin 
maahantuomat Pacifist 2,0 -kelat. 
Olen hankkinut niitä kymmenen 
kappaletta talviongintakeloiksi ja 
nyt ne pääsivät käyttöön avovesi-
kaudella.

Yhdistelmän tasapainon kan-
nalta kelan painolla on merkitystä, 
mutta kelojen väliset pienet paino-
erot eivät kuitenkaan vaikuttaneet 

L Testiin kelpuutettiin karsin-
nan jälkeen 17 vapaa, joista 
hyrräversioita oli kuusi ja loput 
11 haspelivapoja. Käytännössä 
erot ryhmien välillä painottui-
vat lähinnä kahvan rakenteisiin. 
Esimerkiksi Big Fish Tacklen va-
voissa sekä rengastus että aihio 
olivat molemmille kelatyypeille 
täsmälleen samanlaiset.

Karsinnasta huolimatta mu-
kaan mahtui neljä vapaa, jotka 
ovat luonteeltaan enemmän-
kin heittovapoja. Testin aikana 
ne vahvistivat käsitystä, että 
heittojigivavallakin voi pystyji-
gata auttavasti, mutta varsinai-
silla vertikaalivavoilla kalastus 
on selvästi tehokkaampaa ja 
miellyttävämpää.

Kaikkien testivapojen pituus 
on alle kaksi metriä. 198-sentti-
sen Mitchell Elite Spinin jälkeen 
toiseksi pisin oli jo kymmenen 
senttiä lyhyempi. Pituuksissa 
14 vapaa 17:sta mahtui välil-
le 179–185 cm. Tältä osin ver-
tailussa oli hyvin yhteneväistä 
joukkoa.

Toinen yhdistävä tekijä oli ai-
hion raaka-aine. Kevyt ja vahva 
hiilikuitu jyllää. Shimanon aihi-
oon on lisätty ominaisuuksien 
”parantamiseksi” biokuitua. 
Mikä on biokuidun lopullinen 
merkitys vavan toiminnalle, jää 
arvailujen varaan.

Useimmissa vertikaalivavois-
sa on kahvan muotoilussa py-
ritty huomioimaan kalastusta-
van erityisvaatimuksia. Tämä 
on aihion toiminnan lisäksi se 
osa-alue, jossa on löydettävissä 
huomattavia eroja.

Vapojen testaus

Valtaosa vavoista saapui tes-
tiryhmälle vasta jääkannen 
peitettyä Etelä-Suomen järvet 
loppuvuodesta 2008. Syys-
kaudelle ehtineiden vapojen 
kanssa käytiin niin kuhajärvil-
lä kuin Espoon vesillä ahventa 

tasapainoon läheskään yhtä paljon 
kuin vavan oma painopiste.

Jigipään painon koon kasvat-
taminen tekee vavasta väkisinkin 
nokkapainoisemman ja raskaam-
man kalastaa. Useimmilla vavoilla 
olisi aihion jäykkyyden puolesta 
voinut hyvin uittaa nopeasti sy-
vään sukeltavia 40 g:n päitäkin, 
mutta testissä tavanomaisimmat 
jigipään painot olivat 18–30 g. Ka-
lastussyvyyden kasvaessa tuntu-
maa voi parantaa myös hidasta-
malla hieman vauhtia.

Kalastussyvyydet vaihtelivat syk-
syisten kuhajärvien 15 metristä ke-
vätkalastuksen 3–4 metriin. Kolme 
metriä on mielestäni muutenkin 
pienin syvyys, jossa pystyjigausta 
ylipäätään kannattaa harjoittaa.

Testin aikana ei vieheisiin tart-
tunut yhtään todellista suurkuhaa, 
mutta vauraita 2–3 kilon järviku-
hia sopi joukkoon useita. Merellä 
syyskaudella myös pannukarkeat 
ahvenet toimivat ahkerana testi-
ryhmänä.

Jari rannisto

Pystyjigausvavat 
vertailussa

Kuha ja ahven toimivat yhteistyökumppaneina vapatestissä.  
Tässä Foxin pyrstöön kutukarikon kupeelta erehtynyt pieni järvikuha.
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Hauet eivät kuulu pystyjigaajan 
tavallisesti tavoittelemiin kaloihin, 
mutta niitä on monilla vesillä mah-
doton välttää. Muutamia metrisiä 
malliyksilöitä saatiin näytille ve-
neen vierelle.

Keveydestään huolimatta useim-
missa vertikaalivavoissa on yllättä-
vän paljon potkua kaloja väsytettä-
essä, joten niillä saa annettua sen 
verran painetta, mitä ohut siima 

sallii. Pinnassa riehuvien haukien 
ja kuhien kanssa kannattaa vavan 
joustamisen lisäksi luottaa notkei-
siin ranteisiin.

Arviointikohteet

Hyvä tuntuma on pystyjigauksen 
kulmakivi. Käytännössä tuntumaa 
arvioitiin vesillä sen mukaan, kuin-
ka helposti pohjan muodot ja kalo-
jen tärpit aihiosta havaitsi. Hyvällä 

vavalla oppii tuntemaan jopa varo-
vaiset ravistelut jigipyrstöstä.

Vavan tasapaino on kalastus-
mukavuuden kannalta oleellinen 
tekijä. Eniten parannettavaa tässä 
kohdassa jäi niille vavoille, jotka 
jo ennakkoon luokiteltiin heitto-
vavoiksi.

Aihiosta arvioitiin jämäkkyyt-
tä kaloja väsytettäessä. Tasapuo-
lisuuden takia pelkän kalavesillä 

saadun tuntuman lisäksi siimojen 
jatkoksi kiinnitettiin 300 g:n paino, 
jota jokaisella vavalla pumpattiin 
pohjasta ylös.

Monien vapojen toiminta kalan 
kanssa ei ole kaikkein miellyttävin-
tä. Ohutta kuitusiimaa käytettäessä 
toivoisi vavaltakin joustoa, mutta 
hyvän tuntuman hakemisella on 
aina kääntöpuolensa.

Aihion yksiosaisuudesta ei ran-
gaistu, vaikka se on kuljetusten 
kannalta pieni ongelma. Alle kak-
simetrisiä vapoja voi vielä kuljettaa 
kohtuullisesti ainakin farmarimalli-
sessa autossa.

Testimenestyjät

Kummastakin kelatyypin mukaan 
jaetusta ryhmästä on nimetty tes-
tivoittaja ja hyvä ostos -maininnan 
saaneet.

Hyrrävapaversioiden osalta voit-
tajaksi kurottautui pienellä erolla 
Savagear Vertical Finesse. Voittajan 
kannoilla Big Fish Tackle Walker Ver-
tical sai noin 30 euroa halvempana 
hyvä ostos -leiman. Viimeisen mi-
talisijan vei Ron Thompson Flexide 
Vertical. Erot olivat niin pieniä, että 
hieman jämäkämmällä aihiolla va-
rustettuna Ron Thompsonissa olisi 
ollut jopa testivoittaja-ainesta.

Haspelisarjassa kärkisijoille oli 
enemmän tunkua, oikeastaan kuusi 
parhaiten sijoittunutta ovat kaikki 
tosi hyviä pystyjigaukseen suunni-
teltuja vapoja. Niitä yhdistää yksi-
osaisuus ja pituuksissakin on vain 
muutaman sentin eroja. Shimano 
Speedmaster on 125-grammaise-
na kärkikuusikon painavin ja peräti 
neljä painaa parin gramman tark-
kuudella pyöreät 100 g.

Hienoisesta painavuudestaan 
huolimatta voittajaksi yltää juuri 
Speedmaster. Se on tuntumansa 
puolesta tasaveroinen kakkosek-
si rankatun Savagearin kanssa, 
mutta Shimanon aihio joustaa 
kuorman alla hieman enemmän. 
Savagearin menestys ei ole yllätys, 
koska sen aihio on sama kuin tes-
tivoittajaksi yltäneessä hyrräversi-
ossa. Rengastus on tosin hieman 
harvempi.

Seuraavat sijat menevät Big Fish 
Tacklen Verticalille ja Berkleyn Ske-
letor Verticalille. BFT kerää tässäkin 
sarjassa hyvä ostos -arvosanan. Ron 
Thompson yltää vielä neljän täh-
den pintaan ja Kinetic Waterspeed 
jää tästä rajasta karvan verran.

Yhteenvetona voi todeta, että 
edellä mainitut vavat muodosta-
vat sen valikoiman, jonka joukosta 
pystyjigausvavan voi huoletta va-
lita. Loppujen testissä olleiden va-
pojen kanssa joutuu tekemään tä-
män kalastustavan kohdalla liikaa 
kompromisseja.

Savagearin hyrräversion uittaman kalajigin pettämä kuha.

Pystyjigausvavat  
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BFT Walker  
Vertical

Hinta: 79 €
Pituus: 182 cm
Paino: 148 g
Aihio: Hiilikuitua, yksiosainen
Vaparenkaat: 1+8, 3 alinta kaksi-

jalkaisia, keraamisisus
Kahva: Ylä- ja alakahva solumuo-

via
Viehesuositus: 6–28 g
Viehelenkki: On
Arvio: Aihio ja rengastus sama 

kuin BFT:n haspeliversiossa. Kah-
van muutos on kuitenkin tuonut 
36 lisägrammaa, mikä on melko 
paljon kokonaispainoon nähden. 
Toiminnaltaan miellyttävä ja ta-
sapainoinen. Aihiossa riittää voi-
maa isommankin kalan väsytte-
lyyn. Haspeliversion viehelenkki 
sai moitteita. Hyrrävavan lenkki 
on tarkalleen samassa paikassa, 
mutta kelatyypin vaihtumisen 
myötä sen sijoittelu on toimi-
vampi. Sormet saa suoraan aihi-
olle kelakiinnikkeen kohdalta.

Kiitämme:
+ tasapainoa ja tuntumaa
+ aihion voimaa
Moitimme:
– raskasta kahvaa ja etukahvan 

muotoilua

Erän suositus: BFT Walker Vertical 
on erittäin toimiva pystyjigaus-
vapa kohtuulliseen hintaan.

★ ★ ★ ★

Savagear Vertical 
Finesse 6’ Trigger

Hinta: 109 €
Pituus: 181 cm
Paino: 123 g
Aihio: Hiilikuitua, yksiosainen
Vaparenkaat: 1+8 kaksijalkaista, 

keraamisisus
Kahva: Takakahva solumuovia, 

etukahva puuttuu
Viehesuositus: 10–30 g
Viehelenkki: Kiinnitystyyny
Arvio: Sormikoukun kohdalta pal-

jas hiilikuituaihio on esillä, mutta 
kokonaisuudessaan kahvaratkai-
su ei ole yhtä toimiva kuin has-
peliversiossa. Aihiossa riittää voi-
maa myös yli 30 g:n jigipäiden 
uittamiseen ja ison kalan kanssa 
taistelemiseen.

Kiitämme:
+ aihion toimintaa ja voimaa
+ tuntumaa vieheeseen
Moitimme:
– kahvan toteutusta

Erän suositus: Savagear Vertical 
Finesse 6’ Trigger on hyvän tun-
tuman tarjoava jäykähkö verti-
kaalivapa, joka näyttää parhaat 
puolensa raskaiden päiden uit-
tamisessa ja isojen kalojen vä-
syttelyssä.

★ ★ ★ ★ +

Ron Thompson 
Flexide Vertical 

Trigger
Hinta: 75 €
Pituus: 183 cm
Paino: 127 g
Aihio: Hiilikuitua, yksiosainen
Vaparenkaat: 1+9, kolme alinta 

kaksijalkaisia, keraamisisus
Kahva: Takakahva korkkia, ei etu-

kahvaa, sormikoukku
Viehesuositus: 7–28 g
Viehelenkki: On
Arvio: Kevyt ja tunnokas. Tasapai-

no kelan kanssa erinomainen. 
Etukahvan puuttuminen ei ole 
hyrräkelan kanssa aivan yhtä 
toimiva ratkaisu kuin haspelilla 
kalastettaessa. Kelan kohdalla 
vavan alapuolella sormet ovat 
suoraan aihiolla, mikä ajaa käy-
tännössä saman asian. Kärsii has-
peliversion tavoin pienestä voi-
mattomuudesta. Runsaamman 
rengastuksen takia toiminta ka-
lan kanssa on kuitenkin miellyt-
tävämpää.

Kiitämme:
+ loistavaa tasapainoa ja hyvää 

tuntumaa
+ rengastusta
Moitimme:
– hieman voimatonta aihiota

Erän suositus: Ron Thompson 
Flexide Vertical Trigger on hyvä 
valinta normaaliin pystyjigauk-
seen.

★ ★ ★ ★ –

Daiwa Megaforce 
Twitchin

Hinta: 69 €
Pituus: 183 cm
Paino: 137 g
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Aihio: Hiilikuitua, kaksiosainen
Vaparenkaat: 1+7 kaksijalkaista, 

keraamisisus
Kahva: Etu- ja takakahva korkkia, 

sormikoukku
Viehesuositus: 15–30 g
Viehelenkki: On
Arvio: Nimi viittaa Daiwan hyr-

räkeloista tuttuun twitchin 
bar -toimintoon, joka soveltuu 
erinomaisesti pystyjigaukseen. 
Tasapaino on hyvä ja sormet saa 
suoraan aihiolle kahvan alapuo-
lella. Tuntuma ja aihion toiminta 
ovat hyviä. Viehelenkkinä omi-
tuinen kuminauharimpula, jolle 
ei voi ennustaa pitkää ikää. Kah-
van yläpuolella oleva aihion suo-
jaholkki epämiellyttävä kädelle.

Kiitämme:
+ tasapainoa ja hyvää tuntumaa
+ aihion jäntevyyttä isommankin 

kalan kanssa
Moitimme:
– viehelenkin toteutusta
– suojaholkkia kelakiinnikkeen ylä-

puolella

Erän suositus: Daiwa Megaforce 
Twitchin on pienistä puutteista 
huolimatta varsin toimiva pysty-
jigausvapa, jonka kanssa uskaltaa 
lähteä myös suurkuhavesille.

★ ★ ★ +

Daiwa Megaforce 
602 MFB

Hinta: 55 €
Kiitämme:
+ edullista hintaa
+ tasapainoa
+ kohtuullisesti voimaa
Moitimme:
– tuntuman puutetta
– turhan paksua kahvaa
– renkaiden pientä kokoa

VertikaalivavatVertikaalivavat

HyrräkelavavatHyrräkelavavat

▼ Jigivavat hyrräkelalle: Savagear Vertical Finesse 6’ Trigger (ylh.), 
BFT Walker Vertical, Ron Thompson Flexide Vertical Trigger, Daiwa  
Megaforce Twitchin, Daiwa Megaforce 602 MFB ja Daiwa Procaster  
602 MHRB.
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Erän suositus: Daiwa Megaforce 
602 MFB kuuluu ryhmään heittova-
vat, mutta soveltuu kohtuullisesti 
myös pystyjigaukseen.

★ ★ ★ –

Daiwa Procaster 
602 MHRB

Hinta: 69 €
Kiitämme:
+ tuntumaa vieheeseen
+ aihion voimaa isommallekin ka-

lalle
Moitimme:
– sormia ei saa suoraan aihiolle
– viehelenkin puutetta
– nokkapainoisuutta

Erän suositus: Daiwa Procaster 
602 MHRB on ensisijaisesti heit-
tovapa, jolla pärjää kohtuullisesti 
myös pystyjigauksessa.

★ ★

AvokelavavatAvokelavavat

Shimano  
Speedmaster Ax 
Jigging/Jerk 180 

Heavy
Hinta: 168 €
Pituus: 179 cm
Paino: 127 g
Aihio: Bio/hiilikuitua, yksiosainen
Vaparenkaat: 1+6 kaksijalkaista, 

keraamisisus
Kahva: Solumuovia kelan etu- ja 

takapuolella sekä tyvessä, ala-
päässä painotusmahdollisuus

Viehesuositus: 14–40 g
Viehelenkki: On
Arvio: Hyvä tasapaino ilman lisä-

painotuksiakin. Modernin kah-
van ansiosta aihiolle saa ottees-
ta riippuen joko 2 tai 3 sormea, 
mikä takaa loistavan tuntuman 
vieheeseen. Aihion toiminta ka-
lan kanssa todella miellyttävää.

Kiitämme:
+ kahvan ja kelakiinnikkeen toteu-

tusta
+ hyvää tuntumaa ja aihion toi-

mintaa
Moitimme:
– harvaa rengastusta

Erän suositus: Shimano Speed-
master Ax Jigging/Jerk 180 Hea-
vy on jämäkkä vapa kaikenlai-
seen pystyjigaamiseen. Voima 
riittää mainiosti isoimmillekin 
kuhille.

★ ★ ★ ★ ½

Savagear SG CC30 
Vertical Finesse 6’

Hinta: 109 €
Pituus: 181 cm
Paino: 100 g
Aihio: Hiilikuitua, yksiosainen
Vaparenkaat: 1+5 kaksijalkaista, 

terässisus
Kahva: Solumuovia kelan alapuo-

lella
Viehesuositus: 10–30 g
Viehelenkki: Koukkutyyny
Arvio: Mustaharmaa, pelkistetty 

ulkonäkö. Viehelenkki korvattu 
kahvaan upotetulla tyynyllä, jo-
hon koukun kärki on tarkoitus 
kiinnittää kuljetuksen ajaksi. Ke-
lakiinnikkeen etupuolelta puut-
tuu pehmuste, joten vapakäden 
sormet saa mukavasti suoraan 

aihiolle. Keveydestä huolimatta 
potkua yllättävän paljon.

Kiitämme:
+ tasapainoa ja hyvää tuntumaa
+ vahvaa ja kevyttä aihiota
Moitimme:
– harvaa rengastusta

Erän suositus: Savagear SG CC30 
Vertical Finesse 6’ on jämäkkä va-
pa, joka pääsee parhaiten oike-
uksiinsa kalastettaessa painavilla 
jigipäillä syvältä isoja kaloja.

★ ★ ★ ★ +

BFT Walker  
Vertical

Hinta:  79 €
Pituus: 182 cm
Paino: 112 g
Aihio: Hiilikuitua, yksiosainen
Vaparenkaat: 1+8, 3 alinta kaksi-

jalkaisia, keraamisisus
Kahva: Etu- ja takakahva solumuo-

via
Viehesuositus: 6–28 g
Viehelenkki: On
Arvio: Hyvä tasapaino ja tuntuma. 

Keveydestä huolimatta yllättä-
vän paljon voimaa. Ison viehe-
lenkin olisi voinut sijoittaa viisi 
senttiä ylemmäs, jolloin se olisi 
poissa tieltä.

Kiitämme:
+ tuntumaa ja keveyttä
+ aihion voimaa
Moitimme:
– viehelenkin sijaintia

Erän suositus: BFT Walker Vertical 
on miellyttävä vertikaalivapa 
kohtuulliseen hintaan.

★ ★ ★ ★

Berkley  
Skeletor Vertic

Hinta: 169 €
Pituus: 184 cm
Paino: 138 g
Aihio: Hiilikuitua, yksiosainen
Vaparenkaat: 1+8, alin kaksijalkai-

nen, keraamisisus
Kahva: Alaosassa kaksi solumuovi-

pehmustetta
Viehesuositus: 8–36 g
Viehelenkki: Ei
Arvio: Toiminnaltaan miellyttävä. 

Kelakiinnikkeen kohdalla muo-
toilu sallii sormien lepäämisen 
aihiolla sekä vavan ylä- että ala-
puolella, joten tuntuma on hy-
vä. Kiristettäessä naksahteleva 
kelakiinnike on helppokäyttöi-
nen eikä löysty vahingossa. Aihio 
hiukan nokkapainoinen, mutta 
kahva sallii toimivan otteen ke-
lan etupuolelta, jolla nokkapai-
noisuuden saa kompensoitua. 
Viehelenkin puute laskee hie-
man kokonaisarvosanaa.

Kiitämme:
+ kahvan muotoilua
+ toimintaa ja hyvää tuntumaa
Moitimme:
– lievää nokkapainoisuutta
– viehelenkin puutetta

Erän suositus: Berkley Skeletor 
Vertic on hyvä valinta kevyeen 
ja keskiraskaaseen pystyjigauk-
seen. Aihio parhaimmillaan hie-
man kevyempien jigien kanssa.

★ ★ ★ ★

Ron Thompson  
Flexide Vertical 6’

Hinta: 75 €
Pituus: 183 cm
Paino: 114 g
Aihio: Hiilikuitua, yksiosainen
Vaparenkaat: 1+6, alin kaksijalkai-

nen, terässisus
Kahva: Kelan alapuolella korkkia, 

G Jigivavat avokelalle: Shimano Speedmaster Ax Jigging/Jerk 180 
Heavy (ylh.), Savagear SG CC30 Vertical Finesse 6’, BFT Walker Vertical, 
Berkley Skeletor Vertic ja Ron Thompson Flexide Vertical 6’.
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etupuolella ei pehmikettä
Viehesuositus: 7–28 g
Viehelenkki: Silmukka
Arvio: Hyvä tasapaino ja tuntu-

ma. Vasemmalle kyljelle sijoitet-
tu viehelenkki on oikeakätiselle 
oikeassa paikassa, mutta vasen-
kätiselle sijoittelu on huonoin 
mahdollinen. Kalan kanssa va-
valta toivoisi karvan verran lisää 
jämäkkyyttä.

Kiitämme:
+ tasapainoa ja hyvää tuntuma
+ viehelenkin paikkaa (varauksel-

la)
Moitimme:
– lievää voiman puutetta
– harvaa rengastusta

Erän suositus: Ron Thompson Fle-
xide Vertical 6’ on pienestä löy-
syydestä huolimatta hyvä valin-
ta normaaliin ahvenen ja kuhan 
pystyjigaukseen.

★ ★ ★ ★ –

Kinetic Waterspeed 
Vertical Jigging

Hinta: 89 €
Pituus: 187 cm
Paino: 101 g
Aihio: Hiilikuitua, yksiosainen
Vaparenkaat: 1+6 kaksijalkaista, 

terässisus
Kahva: Etu- ja takakahva korkkia
Viehesuositus: 8–28 g
Viehelenkki: On
Arvio: Keveydestään ja pituudes-

taan huolimatta yllättävän voi-
makas. Kahvassa yhdistyy kädel-

le miellyttävään korkkiin uutta 
muotoilua, jonka ansiosta sor-
men saa kelan etupuolella suo-
raan aihiolle. Korkin kestävyys 
on pieni kysymysmerkki. Tuntu-
ma vieheeseen hyvä.

Kiitämme:
+ kahvamateriaalia ja viehelenkin 

sijoittelua
+ aihion toimintaa
Moitimme:
– lievää nokkapainoisuutta
– etukahvan muotoilua

Erän suositus: Kinetic Waterspeed 
Vertical Jigging toimii parhaiten 
ahvenen ja kuhan pystyjigauk-
sessa 15–20 g:n jigipäillä.

★ ★ ★ 1/2

TiCA Piper 6’G
Hinta: 89 €
Kiitämme:
+ hyvää tasapainoa
+ reilun kokoisia vaparenkaita
+ voimaa
Moitimme:
– tuntumaa
– kokotoimisuutta
– turhan pitkää takakahvaa

Erän suositus: TiCA Piper 6’G on 
heittovapa, joka toimii kohtuul-
lisesti pystyjigauksessa. Aihio on 
useampia vertikaalivapoja koko-
toimisempi, mikä jättää toivomi-
sen varaa tuntumassa.

★ ★ ★ –

Daiwa Megaforce 
MFC602

Hinta: 49 €
Kiitämme:
+ edullista hintaa
+ tuntumaa vieheeseen
Moitimme:
– nokkapainoisuutta
– voimattomuutta

Erän suositus: Daiwa Megafor-
ce MFC602 on heittovapa, joka 
tarjoaa varsin kohtuullisen tun-
tuman pystyjigauksessa, mutta 
siihen sen ominaisuudet tässä 
lajissa loppuvat.

★ ★ +

Kinetic Angel Fisch 
Vertical Jigging

Hinta: 69 €
Kiitämme:
+ edullista hintaa
+ jämäkkyyttä
+ kaksiosaisuutta
Moitimme:
– painoa
– nokkapainoisuutta

Erän suositus: Kinetic Angel Fisch 
Vertical Jigging oli selvästi testin 
raskain vapa, mikä yhdessä nok-
kapainoisuuden kanssa vähen-
tää kalastusnautintoa selvästi.

★ ★

Mitchell Elite Spin 
1143298-MH

Hinta: 69 €
Kiitämme:
+ edullista hintaa
Moitimme:
– toimintaa pystyjigauksessa

Erän suositus: Mitchell Elite Spin 
1143298-MH on mukava heitto-
vapa, joka ei ole parhaimmillaan 
pystyjigauksessa.

★ +

Daiwa Procaster 
602 MRS

Hinta: 69 €
Kiitämme:
+ keveyttä
+ edullista hintaa
Moitimme:
– toimintaa pystyjigauksessa
– lievää voimattomuutta

Erän suositus: Daiwa Procaster 
602 MRS on kevyt heittovapa, 
joka pystyjigauksessa kärsii ko-
kotoimisen aihionsa takia tuntu-
man puutteesta.

★

▼ Jigivavat avokelalle: Kinetic Waterspeed Vertical Jigging (ylh.), 
TiCA Piper 6’G, Daiwa Megaforce MFC602, Kinetic Angel Fisch Vertical 
Jigging, Mitchell Elite Spin 1143298-M ja Daiwa Procaster 602 MRSH

Kysy lähintä myyjää
Berkley: Pure Fishing Finland 

Oy, (09) 350 8080

Big Fish Tackle: Tampereen 
Kalastusväline Oy, 
(03) 223 9417

Carrot Stix: Wake Fishing Oy, 
045 138 1857

Daiwa:Daiwa:Daiwa: Eloranta Oy,  Eloranta Oy,  Eloranta Oy, 
0440 883 088

DAM: Kalastuskolmio Oy,  
(03) 644 120

Kinetic: Fairpoint Outdoors A/S,  Fairpoint Outdoors A/S,  Fairpoint Outdoors A/S, 
0400 634 446

Mitchell: Pure Fishing Finland  Pure Fishing Finland  Pure Fishing Finland 
Oy, (09) 350 8080

Ron Thompson: OPM Kalastus- OPM Kalastus- OPM Kalastus-
tarvike, (09) 279 0460 
(vuoden 2010 alusta)

Savagear: OPM Kalastustarvike,  OPM Kalastustarvike,  OPM Kalastustarvike, 
(09) 279 0460 
(vuoden 2010 alusta)

Shakespeare: Pure Fishing  Pure Fishing  Pure Fishing 
Finland Oy, (09) 350 8080Finland Oy, (09) 350 8080Finland Oy, (09) 350 8080

Shimano: Normark Suomi Oy,  Normark Suomi Oy,  Normark Suomi Oy, 
(014) 820 711

Tica: SölvKroken A/S, 
040 522 3066
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