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Moni kala on sählätty karkuun, kun kalastajalta 
on puuttunut työkalu nimeltä haavi, tai se on ol-
lut tilanteeseen sopimatonta mallia. Seuraavassa 
ohjeita oikean haavityypin valintaan.

L Haavi kuuluu vapakalastajan 
perusvälineisiin. Välttämätön se ei 
suinkaan ole, sillä kyllä kalan voi 
keplotella kuiville muullakin taval-
la. Suoraan siimasta nostaen, ma-
talalle rannalle varovasti taluttaen 
tai nahkavitosilla niskasta tarttu-
en operaatio onnistuu ilman min-
käänlaisia apuvälineitä sille, joka 
homman hallitsee. Myös nosto-
koukulla ja leukapihdeillä kala 
nousee melko helposti ja varmasti.

Kunnollinen haavi on kuitenkin 
ylivoimaisesti turvallisin ja kalalle 
ystävällisin tapa saaliin nappaa-
miseen. Siimasta nostamiseen tai 
käsikopelointiin sisältyy huomat-
tavasti suurempi kalan menetyk-
sen ja itsensä koukkuun tartutta-
misen riski. Nostokoukkukin vaatii 
enemmän osaamista, minkä lisäksi 
se vahingoittaa kalaa eikä sovellu 
pyydä & päästä -kalastajalle.

Esimerkiksi koskikalastaja ta-
voittelee käytännössä ”pikkukalo-
ja”, vaikka isoista toki haaveileekin. 
Kilon painoisen taimenen tai kir-
jolohen koukkaamista ei voi pitää 
missään olosuhteissa järkevänä, 
joten ykkösnostoväline on ilman 
muuta haavi. Toinen vaihtoehto 
on luottaa kykyihinsä rantauttaa 
kala ilman apulaitteita.

Erityisen paikallaan haavi on 
venekalastuksessa, kun saaliin 
rantaan vetäminen ei ole mah-
dollista. Isoa kalaa ei pysty hei-
lauttamaan laidan kuivemmalle 
puolelle siimasta kiskomalla, eikä 
niskaan tarttuminenkaan ole järin 
turvallista. Koukkujen lisäksi käsi-
en hyvinvointia uhkaavat hauen 
hampaat sekä ahvenen ja kuhan 
terävät piikit. 

Haavin ominaisuuksia

Haavin koon tulee vastata käyttö-
tarkoitusta. Jos sitä aiotaan käyt-
tää suurten kalojen kuten lohien ja 
haukien rannalle kauhomiseen, ei 
ahdassuisella tennismailaversiolla 
tee mitään. 

Kuinka monta isomusta onkaan 
sählätty karkuun siksi, että haavi 
on ollut pahasti alamittainen. Ka-

JARI TUISKUnEn

Haaveet todeksi haavilla
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laa sisään tungettaessa vieheen 
koukut ovat tarttuneet havakseen 
ennen kuin vonkaletta on saatu 
pussin perukoille ja lopun tiedät-
tekin.

Toisaalta mitään mieltä ei ole 
retuuttaa ylisuurta haavia paikoil-
la, jossa pyynnin kohteena ovat 
pääasiassa pikkukalat. Isolla haavil-
la on tietysti helppo ottaa talteen 
myös sintit, mutta toisaalta sellai-
sen raahaaminen on vaivalloista. 
Varsinkin, jos kalastetaan koskissa 
kahlaamalla tai maastossa, missä 
tuloksekas kalastaminen edellyt-
tää jatkuvaa liikkumista.

Haaviin mahtuvan kalan koko on 
toki riippuvainen myös haavipus-
sin tilavuudesta. Pienisuiseenkin 
saa taitava solautettua melkoisen 
vonkaleen, jos vain pussi on riit-
tävän suuri. Mahdottomuuksiin ei 
tässä asiassa kannata mennä, sillä 
ylisuurella verkolla varustettu hyt-
tyshaavi on käytössä hankala. Sy-
vän pussin uumeniin puikahtanut 
sintti vieheineen on huomattavan 
työläs kaivaa esille.

Havaksen laadulla on suuri mer-
kitys käyttömukavuuteen. Jokai-
nen, joka on joskus yrittänyt irrotel-
la haaviinsa tuhannelle sykkyrälle 
kietoutunutta vaappua puukolla 
kaverin kiljuessa ”taas on” -huuto-
ja vierellä, tietää, mistä puhumme.

Hankalimpia ovat pehmeästä, 
monisäikeisestä langasta punotut 
havakset. Sellaiseen koukku tun-
keutuu herkästi ja on perin vaikea 
vapauttaa, mikäli koukussa on vä-
känen tallella. Pahimmillaan päivän 
ainoa syöntihetki livahtaa ohitse, 
kun viehettä nyhrätään irti.

Ratkaisuksi ongelmaan on kehi-
tetty havaksia, joiden materiaali on 
paksua monofiilia tai kumia/kumi-
pinnoitettua lankaa.

Varsinkin kumihavakset ovat 
yleistyneet viime vuosina. Näihin 
koukku ei tartu käytännössä lain-
kaan, vaikka se voi toki hiukan 
sotkeentua kalan vääntelehtiessä. 
Selvittäminen sujuu kuitenkin sut-
jakkaasti, kun koukku ei ole lävis-
tänyt lankoja.

Havaksen laadulla on merkitystä 
myös kalan hyvinvoinnin kannalta. 
Puhutaan pyydä ja päästä -haaveis-
ta, joissa verkko on tiheäsilmäinen 
ja solmuton. Tällöin pussin pohjalla 
vääntelehtivän kalan pinta vahin-
goittuu vähemmän kuin solmuja 
vasten hangatessaan.

Haaveet todeksi haavilla
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Helposti eron huomaa omalla 
kädelläänkin: P&p-havas on huo-
mattavan sileä ja pehmeä kanke-
aan solmuverkkoon verrattuna. Va-
litettavasti tällaiset havakset ovat 
yleensä kiusallisen herkkiä sotkeu-
tumaan koukkuihin. Väkäsettömi-
en koukkujen kanssa ongelma on 
tosin pienempi.

Haavin varsi valmistetaan taval-
lisimmin keveästä alumiinista. Pit-
kävartisella kalan ulottuu kauho-
maan kuiville jopa metrien päästä, 
jolloin se ei säiky yhtä paljon kalas-
tajaa tai rantamatalaa kuin jos se 
kiskottaisiin väkipakolla aivan kalk-
kiviivoille asti. 

Näin kalaa ei tarvitse väsyttää 
loppuun saakka, mikä on eduksi 
ainakin silloin, kun saalis aiotaan 
laskea takaisin tai se halutaan pois 
vedestä mahdollisimman nopeasti 
(kilpailut). 

On myös paikkoja, joissa kalaan 
ei yksinkertaisesti ylety ilman eri-
koispitkää haavia. Esimerkkinä 
Tammerkosken kaltaiset aidatut 
citykosket sekä rannat, jossa kas-
vaa tiheää vesikasvillisuutta.

Kädensijan materiaalina yleisim-
piä ovat muovi, puu, neopreeni ja 
korkki, näistä miellyttävimpiä eh-
kä kaksi viimemainittua. Kahvasta 
tulee saada tukeva ote, jotta haavi 
ei pyörähdä ympäri tai jopa kirpoa 
kädestä kriittisellä hetkellä.

Tietenkin haavin on oltava tar-
peeksi tukeva. Sadat ovat tarinat 
isomuksista, jotka ovat pieksäneet 
haavin atomeiksi taistelun tuok-

sinassa ja karanneet epätoivoi-
sen kalastajan nokan edestä. Joko 
ajan haperruttama havas on pet-
tänyt tai ehkä tavallisimmin heik-
kolaatuinen kehikko ja varsi ovat 
särkyneet.

Jo muutaman kilon painoisella 
kalalla lajista riippumatta on usko-
mattomat voimat vääntelehties-
sään henkensä hädässä. 

Oikea haavi  
oikeaan tilanteeseen

Seuraavassa tarkastelemme haa-
veja käytön mukaan. Oheinen ja-
ko voi joiltakin osiltaan tuntua hiu-
kan keinotekoiselta, mutta auttaa 
varmaan hahmottamaan haavien 
kirjoa paremmin.

Pyysimme tarkasteluumme haa-
viesimerkkejä pääasiassa kahdelta 
maahantuojalta (Normark Suomi ja 
Tampereen Kalastusväline), mikä 
antaa jo hyvän yleiskuvan tarjolla 
olevasta mallistosta. Monet mallit 

H Suurhauki saapuu vetoveneen 
vierelle. Huomaa haavimiehen 
ote havaksesta, jolla estetään 
haavipussin vapaa liehuminen 
vedessä. Näin toimien kalan saa 
haaviin hallitummin.

E Kumihavakseen viehekoukut 
eivät hevin tartu kiinni, joten  
kalan vapauttaminen haavista 
on helppoa. Tällaisesta materi-
aalista tehty haavipussi pysyy 
myös ryhdikkäänä, mutta toi-
saalta vedenvastus on tavallista 
havasta suurempi.

G Kuha on paras ottaa haavilla, koska kovaan suomupanssariin 
ei nostokoukku helposti uppoa ja käsin kopeloimalla voi saada  
sormensa verille.

nimittäin löytyvät lähes identtisinä 
melkein jokaiselta tukkurilta.

Normark edustaa Rapala- ja Stri-
ker-haaveja, Tampereen Kalastus-
väline Jaxoneita, Vivtekejä ja Stow 
Mastereita.

 Koskikalastajan haavi

Koskikalastaja pukee useimmiten 
jalkaansa kahluuhousut, varsinkin 
jos työvälineenä on perhovapa. 
Koskessa kahlattaessa haavia ei voi 
laskea maahan tai veneen pohjal-
le, vaan sen tulee kulkea mukana 
kaiken aikaa. Luontevin ripustus-
paikka haaville on selkä, jossa se ei 
haittaa kalastusta millään tavalla.

Kuljetustavasta johtuen haavi ei 
saa olla kovin suuri tai pitkävarti-
nen. Koskikalastuksessa käytetään-
kin suhteellisen pienisuisia haave-
ja, jotka muistuttavat tennismailaa. 
Niillä pärjää, koska koskien asukit 



 

ovat harvoin useamman kilon pai-
noisia.

Vältä kuitenkin kaikkein ahdas-
suisimpia malleja, ne eivät ole lain-
kaan käteviä. Myös pussin pohjan 
soisi olevan avaraksi muotoiltu, 
”suppilomallit” ovat hankalia.

Perholiivien kauluksessa on ta-
kana lenkki, johon haavin saa eri-
tyisellä ripustimella roikkumaan. 
Niiden toiminta muistuttaa plaane-
rin vapautinta. Kun haavia kiskais-
taan tarpeeksi voimakkaasti, antaa 
ripustin myöten. Tarpeen mentyä 
ohitse huuhtaistaan haavi limasta 
ja sijoitetaan takaisin paikoilleen.

Koskihaavissa tulee myös olla 
lenkki, jonka avulla työkalu voi-
daan ankkuroida narunpätkällä 
perholiiveihin, housujen vyölle 
tms. Jos ripustin on löysähkö, saat-
taa haavi irrota vahingossa vaikka-
pa risuun tarttuessaan. Ellei sitä ole 
älynnyt kytkeä vaatteisiinsa, voi ko-
ko kalleus hukkua, sillä irtoamista 

tyy vahvasti myös pyydä ja päästä 
-käytäntö, eikä vähiten siksi, että 
osa kaloista on vääjäämättä alamit-
taisia. Siksi koskihaaviin kannattaa 
valita havas, joka vahingoittaa ka-
loja mahdollisimman vähän. Mo-
nissa nykyajan haaveissa sellainen 
onkin jo vakiona. Muista myös kas-
tella haavi hyvin ennen kuin uitat 
kalan siihen, jottei sen limapinta 
vahingoitu.

Selässä kuljetettavalta haavilta 
toivoisi myös nopeaa kuivumista. 
Monofiili- ja kumihavashaavit ovat 
kaikkein helpoimmin limasta pes-
täviä ja ripeimmin kuivahtavia nos-
tovälineitä. Tosin kumihavas on sen 
vedenvastuksen vuoksi koskiolois-
sa hankalahko.

Retkeilijän haavi

Retkeilijä arvostaa haaviltaan ke-
veyttä ja pieneen tilaan pakatta-
vuutta, sillä reppuun tai rinkkaan 
ei täysikokoista haukikoon haavia 

Kalan haaviminen koskesta on tavallista hankalampaa virtauksen 
vuoksi, mutta yhteistyöllä se sujuu.

ei välttämättä havaitse rantapusi-
koissa rämpiessään.

Näin kävi itselleni. Olin perhoka-
lastuksen MM-kisoissa Tsekinmaal-
la. Väsyttelin nätinkokoista harjus-
ta eräällä hyvin puskarantaisella 
poolilla. 

Tapaillessani haavia selästä ha-
musivat käteni tyhjää. Säikähdin. 
Kylmä hiki kihosi otsalle, sillä il-
man haavia ei kalaa saanut sään-
töjen mukaan ottaa ylös.

Kävelin rantaa ristiin rastiin har-
riparkaa perässä (vedessä) hinaten. 
Kun vihdoin näin aarteeni roikku-
massa erään puunkäkkyrän oksal-
la, kala kyllästyi odottamaan. Sen 
koommin en ole turvanarua lai-
minlyönyt.

Koskikalastukseen jos mihin liit-

pysty sullomaan. Koska retkeilijä 
useimmiten myös kalastaa rannal-
ta, soisi haavin varrellakin olevan 
koskihaavia enemmän ulottuvuut-
ta. 

Hyvä valinta vaeltavalle kalasta-
jalle on haavimalli, jonka suu saa-
daan nippuun ja taitettua vartta 
vasten. Monissa malleissa on myös 
klipsu, jolla haavi voidaan ripustaa 
vyölle roikkumaan. Kun varsikin on 
teleskooppinen, on haavilla ulot-
tuvuutta käden jatkeena jopa pari 
metriä.

Tällä tekniikalla rakennettuja 
haaveja on olemassa monen ko-
koisia ja monenlaisista havasmate-
riaaleista valmistettuja, jopa suur-
ten kalojen haaveiksi asti. Tarjolla 
on myös todellista halpatuontirih-
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kamaa, jossa eivät rakenteet tahdo 
kestää kovassa käytössä.

Onkijan haavi

Teleskooppiset onkivavat ovat 
usein liian hentoja, jotta niillä pys-
tyisi nostamaan vähänkään suu-
rempaa kalaa suoraan ylös. Jo 
puoli kiloa tekee useimmille va-
voille – ja myös ohuille siimoille – 
todella tiukkaa. Siksi aktiivionkijan 
kannattaa sijoittaa haaviin, jonka 
avulla isommat vonkaleet autetaan 
turvallisesti rannalle.

Onkijan haavi on tyypillisimmil-
lään pitkävartinen, toki teleskoop-
pirakenteinen. Hienoimmissa ver-
sioissa varsi on kevyttä hiilikuitua, 
halvemmissa lasikuitua tai alumii-
nia.

Pitkää vartta tarvitaan varsinkin 
kasvillisuusrannoilla ongittaes-
sa, sillä kalaa ei välttämättä pysty 
turvallisesti uittamaan lumpeikon 
tms. läpi rannalle. Kehyksen ei tar-
vitse olla erityisen laaja eikä pussin 
syvä, mutta sen pitäisi olla muotoil-
tu laajapohjaiseksi. Sellaisesta kala 
on helppo ottaa esille koukun irrot-
tamista varten.

Oman lukunsa muodostavat 
erittäin laajasuiset karppihaavit, 
sillä karppi voi painaa parhaimmil-
laan yli 20 kiloa.

Venekalastajan haavi

Venekalastuksessa haavi on erityi-
sen hyödyllinen. Jos kalastetaan 
ahventa, kuhaa tai muita pieneh-
köjä kaloja, peruskokoinen riittää. 
Vartta saa kuitenkin olla vähintään 

▲ Koskikalastajan haaveja. Vasemmalla Jaxon PL-AM40 (18 €), Striker 
Pro koski/soutuvenehaavi (19 €), kumihavaksiset Striker Pro koski-
haavi (16 €) ja -venehaavi (35 €), puukahvaiset Striker Classicit kumi-
havaksella (29,90 €) ja c&r-havaksella varustettuna (19 €). Lisäksi 
alhaalla oikealla kokoontaitettava Dida (23 €), jota kuljetetaan vyölle 
ripustettavassa laukussa.

▲ Haaveja suurille kaloille. Vasemmalla Vivtek Salmon (79 €) 1,5 m, 
painava StowMaster TS94X (200 €), jossa kumitettu havas ja erittäin 
jämäkkä 1,5 m:n varsi, sekä kevytkäyttöinen Rapala venehaavi XL  
(75 €), jossa 1,3 m:n alumiinivarsi, monofiilihavas ja suojalaukku.  
Alla Rapala-venehaavi L suojalaukkuun pakattuna (59,90 €).

▲ Onkijan haaveja. Vasemmalla 
massiivinen Jaxon-karppihaavi 
(68 €), jossa 1,5 m:n irtiruuvattava 
varsi ja kokoontaitettava kehikko. 
Oikealla pienempien kalojen  
onkimiseen sopiva Jaxon-onki-
haavi (58 €), jossa nelimetrinen, 
kehikosta irtiruuvattava  
teleskooppinen hiilikuituvarsi. 

H Retkeilykäyttöön sopivia haaveja. Vasemmalla Rapala Pro Guide 
-teleskooppitaittohaavi (49 €), vieressä sama haavi kokoon taitettuna, 
Sölvkroken-taittohaavi (39 €), jossa 90 cm:n teleskooppivarsi ja kumi-
tettu havas, Jaxon-taittohaavi (13,80 €), jossa 1 m:n teleskooppivarsi, 
sekä Jaxon-kääntöhaavi (19,80 €), jossa on 90 cm:n varsi. 

▲ Onkijat käyttävät usein 
pitkävartista haavia, jolla kalan 
saa kauhaistua kyytiin kasvilli-
suusvyöhykkeen ulkopuolelta. 
Tämän varsi on tehty teleskoop-
pisesta onkivavasta.

metri, koska lyhytvartisella haa-
villa kalan koukkaaminen ainakin 
korkealaitaisesta veneestä on han-
kalaa. Juuri sellaisessa tilanteessa 
lentelevät kännykät avotaskuista 
veteen.

Varsinkin liikkuvasta venees-
tä kalaa haavittaessa verkon sil-
mäkoko ja materiaali vaikuttavat 
siihen, kuinka raskasta haavin 
kuljettaminen vastavirtaan on. Pa-
himmillaan kalan kauhaiseminen 
pyrstöpuolelta voi olla todella työ-
lästä ja vaatia melkoista voiman-
käyttöä, josta ei yhdellä kädellä 
tahdo selvitä.

Etenkin paksulankaiset kumi-
haavit ovat tässä suhteessa keh-
noja. Harvasilmäinen, esimerkik-
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si monofiilisiimasta tehty punos 
toimii parhaiten. Myös varrella saa 
olla tukevuutta normaalia enem-
män.

Suurhauen- ja  
lohenkalastajan haavi

Suurhaukea pyydetään yleensä ve-
neestä, joten edellä sanottu pätee 
siinäkin. Tosin suurhaukihaavi saa 
olla tavallista ahven-kuhahaavia 
monin verroin suurisuisempi ja tu-
kevampi.

Kookkaimmat mallit ovat niin 
isoja, että pienessä veneessä ne ai-
heuttavat sijoitusongelmia. Aina-

Oikein haaviin
L Jos haavi on suuri suhteessa saaliiseen, ei ongelmia pitäisi olla. Valmiiksi 
kasteltu haavi vain tuikataan riittävän lähelle vedetyn kalan alle ja nostetaan.

Vaikeampi tilanne syntyy, kun siiman päässä rimpuilee kunnon jyrä, jonka 
mahtuminen haaviin näyttäisi olevan siinä ja siinä.

Ensinnäkin kala kannattaa väsytellä riittävästi, ennen kuin haavimista edes 
yritetään. Hätäilyllä homma sössitään melko varmasti.

Itse operaatio suoritetaan sujauttamalla kala pyrstö edellä haaviin, sillä 
päinvastainen kauhaisu saattaa tartuttaa kalan suussa olevan vieheen ha-
vakseen. Jos niin käy, tarvitaan jo hyvää onnea.

Kun isomus on saatu pussiin sisälle, nostetaan se kuiville auttamalla haa-
vin kehikosta tai vetämällä vettä pitkin rannalle. Kalan kampeaminen ilmaan 
varren päästä nostaen vaatii paljon voimaa, ja koko hökötys saattaa silloin 
pettää. Varsinkaan halpishaaveja ei ole tehty ennätyskaloja ajatellen.

Heti käytön jälkeen haavi huuhdellaan vedessä, jolloin kalan limat eivät 
pääse kuivumaan kiinni.

juuri tilaa vie.
Sen sijaan ”tittihaavi” mahtuu 

soutuveneeseen paremmin, ja sillä 
onkin helpompi napata pikkulohi 
tai meritaimen kyytiin kuin nosto-
koukulla. Tähän tarkoitukseen so-
veltuu tavallinen tukevarakentei-
nen, vähintään metrisellä varrella 
varustettu venehaavi.

Jos lohien vapauttaminen on 
pakollista tai suositeltavaa, nos-
tokoukkua ei luonnollisesti voi 
käyttää. Silloin suurimmat ja van-
kimmat haavit ovat lohien kaap-
paamisessa ykkösvaihtoehtona. 
Sellaisia näkee mm. Kymijoen Kor-
keakosken heittolaiturilla.

Tammerkoskihaavi

Joissain tilanteissa tarvitaan haa-
via, jolla on useiden metrien mit-
tainen varsi. Esimerkkinä olkoon 

ten vähänkin reilumman saaliin 
ylösotto tapahtuu pystysuunnassa 
nostaen. Eikä omaa haavia kannata 
lainata sivullisille, sillä virheellinen 
käyttö kostautuu välittömästi.

Siikalippo

Siian lippoaminen on hauskaa kan-
sanhuvia siellä, missä se on sallit-
tua. Esimerkiksi Helsingin Van-
hankaupunginkosken suvannolla, 
Oulun-, Kiiminki-, Ii- ja Tornionjo-
ella lippoamista voi harrastaa mää-
rättyinä aikoina. Saaliit voivat olla 
parhaimmillaan useita kymmeniä 
kaloja per kalastaja päivässä.

Lippoamiseen tarvitaan pitkä-
vartinen, parhaimmillaan yli 10 m:n 
haavi, jonka suu on laajahko (n. 0,5 
m) ja havas harvahko (n. 35 mm), 
mahdollisimman vähäisen veden-
vastuksen omaavasta ja näkymät-

▲ Pienehköjä ja keskikokoisia 
venehaaveja. Ylärivissä vasem-
malta Jaxon PL-ACD1300F (58 €), 
jossa irrotettava 1,7 m:n teles-
kooppivarsi, Jaxon-kuhahaavi 
(39 €), jossa 2,3 m:n irrotettava 
teleskooppivarsi ja monofiili-
havas, Jaxon PL-AXMT200F  
(28 €), jossa kokoontaittuva  
kehikko ja 1,4 m:n teleskooppi-
varsi, sekä Vivtek Sea Trout  
DeLuxe (62 €), jossa 125 cm:n 
varsi. Alarivissä kaksi eri kokois-
ta Striker Basic -venehaavia  
(26 ja 14 €).

Ahti-koskihaavin kädensijassa on jousivaaka. Vasemmalla yleisesti käytetty ns. solmuton havas, 
johon valitettavasti koukut tarttuvat herkästi  
kiinni. Keskellä ns. pyydä ja päästä -havas, joka  
on kalalle pehmeä ja ystävällinen, mutta ei välttä-
mättä sitä koukun irrottajalle. Oikeanpuoleinen 
kumihavas puolestaan poistaa koukkujen tarttu-
mistaipumuksen miltei kokonaan.

kin varsi pitää saada pienempään 
tilaan ja siitä helposti täyteen mit-
taan, kun tilanne vaatii.

Lohenkalastuksessa haavi on 
harvinaisempi nostolaite kuin 
nostokoukku. Tämä johtuu aina-
kin osaksi siitä, että suurlohihaa-
vin pitää olla todella kookas, eikä 
sellaisen kuljettaminen esimerkiksi 
kapeassa Tenon veneessä ole miel-
lyttävää. Nostokoukku sen sijaan ei 

Tammerkoski, jota reunustaa 
kauttaaltaan aita ja matka veteen 
on pahimmissa paikoissa jopa nel-
jän metrin luokkaa. Monet askar-
televat nostolaitteensa itse, koska 
onkihaaveja lukuun ottamatta ei 
tarpeeksi pitkävartisia kaupoissa 
myydä. Tätä tyyppiä kutsuttakoon 
vaikkapa ”tammerkoskihaaviksi”.

Kätevän varren haaviin saat tele-
skooppisesta lasikuituonkivavasta. 
Sellaisia myydään jopa muutamilla 
euroilla.

Valitse vähintään kuusimetri-
nen onki, josta poistat pari kolme 
ohuinta kärkiosaa. Loppupätkän 
päähän kiinnität metallisen haavi-
kehikon liimaa ja teippiä käyttäen. 
Hyvän aihion saat lyhytvartisesta, 
pienestä halpishaavista, josta kä-
densija poistetaan.

Onkivavasta tehty varsi ei luon-
nollisesti kestä samanlaista kau-
homista kuin metallivartinen, jo-

tömästä 0,30–0,35 mm:n nailonsii-
masta tehty.

Lippohaavejakaan ei juuri kau-
poissa myydä, vaan ne rakenne-
taan yleensä itse. Varren tulee olla 
mahdollisimman tukevaa, mutta 
kevyttä materiaalia, puuta ja metal-
lia suositaan. Lasikuituista onkiva-
paakin voi käyttää varren aihiona. 
Pituus riippuu täysin pyyntipaikas-
ta. (Lippohaavi kotikonstein, ERÄ 
11–2008)

Vaakahaavi

Joissakin koskihaaveissa haavin 
varteen on keksitty liittää jousi-
vaaka. Näin kalan saa punnittua 
välittömästi haavimisen jälkeen. 
Haavivaa’at eivät yleensä ole järin 
laadukkaita, minkä lisäksi havaksen 
kastuminenkin lisää tulosta jonkin 
verran. Mutta karkean painon (100 
g:n tarkkuus) sellaisella toki saa, ja 
sehän monille riittää.


