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Suurin osa hauista ei koskaan hyökkää  
näkemäänsä vieheeseen, eikä edes ui sen  
perässä. Hauenkalastuksen avoimiin kysymyksiin 
kuuluu, miksi kala päättää ottaa vieheeseen ja 
mitä kalastaja on silloin tehnyt oikein?

en käyttäytyvän.
Toisinaan kala tulee päättäväi-

sesti kaukaa ja käy epäröimättä 
kiinni vieheeseen heti, kun saa 
sen kiinni. Joskus se tulee kovaa 
kohti, mutta viime tingassa hyl-
kää tarjouksen koskematta sii-
hen kuin korkeintaan vahingos-
sa pyrstöllään.

Joskus kala päättämättömänä 
tarkkailee pysäytettyä viehettä 
kuin omaa ostopäätöstään pohdis-
kellen, ennen kuin (yleensä) jättää 
sen rauhaan.

Kirkkaassa vedessä

Aiemmin olin pitänyt hauen osto-
päätöstä aivan lähellä viehettä ta-
pahtuvana asiana. Silloin hauki siis 
kiinnostuisi, uisi lähemmäs tarkas-
telemaan, tekisi päätöksen ja iskisi.

Nykyään olen taipuvainen usko-
maan, että päätös on tehty paljon 
aiemmin. Jo ennen kuin kala lähtee 
liikkeelle ja selvästi ennen kuin kala 
on kalastajan näköpiirissä.

Talvella ja keväällä 2008 oli jäi-
den lähes kokonaan puuttuessa 
mahdollisuus kalastaa täysin kirk-
kaassa avovedessä poikkeukselli-
sen pitkään, yhtäjaksoisesti noin 
puoli vuotta. Kirkkaassa ja usein 

L Käytän tässä jutussa sanaa ”os-
topäätös”, koska rinnastan mieles-
säni kalan vieheeseen iskemisen 
omaan ostokäyttäytymiseeni ruo-
kakaupassa.

Kaupassa käydessäni saatan 
havaita jonkun tuotteen jo kau-
kaa hyllystä (vaikka en kauppaan 
tullessani edes muistanut sellais-
ta tarvitsevani), kävelen suoraan 
sen luokse ja pistän ostoskoriini. 
Toisaalta joku toinen reitilläni ole-
va kiinnostava ja edullinen tuote 
ei juuri sillä kertaa lähdekään mu-
kaani kohti kassaa.

Toisinaan tuote ei aiheuta mi-
tään näkyvää reaktiota, toisinaan 
taas hypistelen ja puntaroin jotain 
esinettä kauankin käsissäni, ennen 
kuin hyväksyn tai hylkään sen. Jos-
kus harvoin saatan palata takaisin 
hakemaan kerran jo hylkäämäni 
esineen.

Samalla tavalla näen usein hau-
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matalassa vedessä kävi usein niin, 
että samaan aikaan pystyi näke-
mään vieheen heiton alusta asti 
sekä jossain sivummalla hauen 
suojapaikan, josta se lähti liik-
keelle.

Käsitykseni siitä, milloin kala 
päättää vieheen ottaa, muuttui 
näiden kokemusten ansiosta täy-
sin. Lähes aina, kun kalan lähdön 
suojapaikastaan pääsi näkemään 
(esim. pohjan pöllähdyksenä), oli 
erittäin päättäväisistä otteista näh-
tävissä, että se lähti liikkeelle syö-
däkseen.

Tilanteet, joissa kala lähti liik-
keelle hyvin laiskasti kiihdytellen 
ja päätyi ainoastaan seurailemaan 
viehettä, olivat harvinaisia poikke-
uksia, vaikka juuri näitä ”seurioita”” 
me kalamiehet yleensä pääsemme 
havaitsemaan.

Jos jotain lukuja pitäisi esittää, 
yksi kymmenestä vieheen perään 
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Joskus mikään ei auta
L Kala ei ollut aamupäivästä syönnillään, kuten tavataan sanoa. Ajoimme 
veneellä evästauolle pienen lahden rantakaislikon sisään, jotta tuuli ei kul-
jettaisi meitä ruokailun aikana syvemmälle.

Kuorin kananmunasta kuoret irti ja katselin palasten vaappuvaa menoa 
kohti pohjaa, joka sillä kohdalla sijaitsi puolitoista metriä Busterin reunalis-
tasta alaspäin.

Suorastaan säpsähdin, kun tajusin, että pudottamani kuorenpalat eivät 
pudonneetkaan hiekkaiseen pohjaan, vaan ne osuivat pohjassa liikkumat-
tomana olevan ison hauen selkään.

Kuinka oli mahdollista, että kala ei ollut säikähtänyt suoraan päälle tup-
sahtanutta venettä?

Otin heittovavan, ja tökin sen kärjellä kalan selkää. Ei reaktiota. Olin jo jät-
tämässä kalaa rauhaan, kun kaverin epäilys ”onkohan se jotenkin sairas” sai 
mielenkiintoni uudestaan heräämään.

Kala ei näyttänyt mitenkään vaurioituneelta, mutta tieteen nimissä se oli 
nyt saatava tutkittavaksi.

Haavilla noin syvälle ei ylettänyt, joten päätin kokeilla ensin jerkkivaval-
la rokastusta hauen leuasta. Puolenkymmentä kokeiluvetoa epäonnistui, 
sillä nykäisyssä jerkki jotenkin aina lipsahti kalan leuasta sivuun. Koko aika-
na kala ei tehnyt edelleenkään mitään, ainoastaan näin rintaevien heiluvan 
hentoisesti.

Lopulta käytin hyväksi pidemmän heittovavan kärkeä, ja sillä sivusta nos-
tamalla sainkin painavan kalan nousemaan pohjasta ehkä kolmekymmentä 
senttiä.

Vasta siinä vaiheessa hauki havahtui.
Se ikään kuin säpsähti, ja samassa vihreä ohjus sinkoutui kaislikko sivuun 

laoten noin 25 metrin päähän lahdelman toiseen laitaan, jossa näkyvä liike 
kaisloissa pysähtyi.

Mitä ihmettä siinä oikein tapahtui? Tunnetusti kalat eivät nuku samassa 
merkityksessä kuin ihminen, mutta herätimmekö silti äsken sikeässä nuk-
kuvan hauen?

Lopulta päätin hiljaisuuden veneessä toteamalla, että ”jos kalojen aktiivi-
suus on tänään tätä luokkaa, minulta ei löydy toimivaa uistinta”.

Koska hauen ”ost opäätös” syntyy?
liikkeelle lähteneistä oli ainoastaan 
lievästi kiinnostunut tarjouksesta. 

Kuinka moni kala ei vieheen 
nähdessään lähde edes liikkeelle, 
sitä en tiedä, koska haukia on mel-
ko mahdoton havaita pelkästään 
pohjaa katselemalla. Haukia täyn-
nä olevassa aivan paljaassa hiek-
kapohjalahdessakin ne nimittäin 
yleensä jäävät ihmissilmällä ha-
vaitsematta (ellei aivan päälle aja). 

Luultavasti totaalikieltäytyjien 
lukumäärä on varsin suuri, luokkaa 
puolet kaikista kaloista.

Ero entiseen ajatusmaailmaan 
oli melkoinen. Hetkestä, jolloin 
hauki potkaisi liikkeelle ja ilmestyi 
jostain uistimen taakse tai sivulle 

kului hämmästyttävän pitkiä aiko-
ja, joskus pari, joskus viisi sekuntia.

Illuusio juuri sen viimeisen py-
säytyksen tai viimeisen uittoliik-
keen vaikutuksesta kalan iskupää-
tökseen mureni täysin, kun omin 
silmin näki, että ratkaiseva uintilii-
ke oli tapahtunut 2–5 sekuntia en-
nen tärppiä.

Tuo aika oli luonnollisesti sitä 
pidempi, mitä kylmemmässä ve-
dessä kalastettiin. On jännittävää 
nähdä jääkylmässä ja tyynessä ve-
dessä pari, kolme metriä vieheen 
linjasta sivussa pintaan nouseva 
yksittäinen ilmakupla, laskea se-
kunteja ja tuntea raivoisa isku vie-
heeseen neljä, viisi sekuntia myö-

hemmin.
Vieheen pysäyttely tai sen uit-

toliikkeet eivät silti olleet selväs-
tikään turhia, vaan otin kannalta 
välttämättömiä.

Lähes aina, kun pohjassa pölähti 
jossain näkökentän rajamailla, ta-
jusi juuri tehneensä vieheelle pit-
kän stopin tai muun poikkeavan 
liikkeen. Kalat noteerasivat nämä 
liikkeet kuten pitikin, ja kikkailun 
vaikutus kalaan kirkkaassa vedes-
sä oli noin kymmenen metriä vie-
heestä kaikkiin suuntiin.

Suuresta matkasta voi jo pää-
tellä ja peräkkäisillä heitoilla sen 
pystyi myös toteamaan, että sillä 
pienellä alueella, johon vaikkapa 
kymmenen kalan ryhmä oli ma-
joittuneena, lähellekään aina ei 
ensimmäistä ostopäätöstä tehnyt 
viehettä lähinnä ollut kala. Usein 
kaukaa havaintoympyrän laidalta 
puskettiin kiinni ensimmäisenä. Ja 
kun hetki sitten ”tyhjään” paikkaan 
heitti uuden heiton, saman tien oli 
kiinni toinenkin kala.

Aivan kuten ahvenen pilkinnäs-
sä, myös hauen heittokalastukses-
sa on alueen ensimmäinen kala tär-

kein. Sen kamppailuäänet vedessä 
herättävät muut horroksesta ja 
seuraavat kalat ottavat vieheeseen 
huomattavasti aktiivisemmin. Pa-
rin ensiheiton perusteella tyhjäksi 
luultu pieni alue saattaa antaa tar-
kan kampaamisen jälkeen 5–10 ka-
laa, kunhan vain sen ensimmäisen 
saa aktivoitua.

Joskus kävi toki niinkin, että ka-
la tuli vauhdilla kohti, mutta viime 
tingassa hylkäsi tarjouksen. Joku 
kolmesta avaintekijästä (näkö, kyl-
kiviiva, haju) ei silloin ole ollut täy-
sin kohdallaan. Usein hylkääminen 
tapahtuu vieheeseen koskematta, 
kala vain pyörähtää vieheen taka-
na.

Mutta niitäkin päiviä on, kun ka-
lat iskevät kyllä raivolla vieheeseen, 
mutta eivät avaa suutaan missään 
vaiheessa. Harvat tarttuneet kalat 
ovat silloin huonosti kiinni suun ul-
kopuolelta.

Tässä lienee kysymys jonkinlai-
sesta reviirin puolustamisesta tai 
vahtimisesta. Kalaa ei varsinaisesti 
kiinnosta ruokailu, mutta mahdol-
linen tuleva mädinsyöjä tms. hätis-
tetään pois.

▲ Hauki on havainnut saaliinsa ja kääntyy ensin hitaasti suoraan sitä 
kohti.

Joskus hauki on kiinni pyrstöstään. Kyse ei yleensä ole huti-iskusta, 
vaan siitä, että hauki on viime hetkillä hylännyt tarjouksen ja jäänyt 
kääntyessään vahingossa kiinni.
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