
HAHKALAN VUOLLE 

 

VIEKÖ KATEUS KALATKIN HAHKALANVUOTEESTA 

VAI VAARANTAAKO JÄÄAIKAINEN TEHOPILKKI HAHKALAN VUOLTEEN 

LISÄÄNTYVÄN KUHAKANNAN 

 

Oma esittäytyminen 

 

Hahkalan vuolteen sijainti 

Oma yhteys Hahkalan vuolteen kalastukseen 

 

Vuosina 2005-2015 on voimassa Lempäälän Hahkalan vuolteella KL:n 43 §:n mukainen 

rauhoituspiiri vuosittain ajalla 01.05.-15.06. Rauhoituspiirillä turvataan kuhan lisääntymisaluetta. 

Rauhoituspiirissä on kaikenlainen kalastus kielletty lukuun ottamatta kuoreen lippoamista ja 

onkimista rannalta mato-ongella. Kalastuskielto koskee myös yleiskalastusoikeuden mukaista 

pilkkimistä, viehekalastusta ja vetouistelua sekä läänin vieheluvan mukaista kalastusta. 

 

Nykyisen rauhoituspiirin aikana kalastaminen sujui alkuun varsin maltillisesti. Veneet ilmestyivät 

16.06 alkaen ja eri kalastusmuotoja harjoitettiin varsin monimuotoisesti. Kuuluisia ovat ainakin 

olleet nk. tupakkaholkkimiehet, jotka itsevalmistetulla koukuilla varustetuilla puisilla holkeilla 

vetivät kuhaa vuolteesta. Pääasiassa kalastaminen kohdistuu kesäkuukausiin. 

 

MUTTA SITTEN ALKOI TAPAHTUA N. 5 VUOTTA SITTEN. 

 

Jotkut pilkkijät alkoivat kokeilla kuhan tuloa jään päältä talvella ja varsinkin helmi-maaliskuun 

suotuisilla keleillä. Saaliit olivat ilmeisesti sen verta mittavia, että niistä alettiin kehua 

kalakaverillekin. Tieto levisi räjähdysmäisesti ja alkoi pilkkivaellus Hahkalan vuolteelle. 

Pilkkijöitä on sankasti aina Helsinkiä , Poria ja keskisuomea myöten. 

Havaintojeni mukaan parhaina päivinä tehtiin ja tehdään vuolteelle jopa 100 pilkkireissua/päivä. 

Parhaina vuosina talven aikana kertyy tuhannenkin pilkkireissua . 

Saaliina voi helposti olla 30 kuhaa ja parhaat kertomukset sisältävät jopa kalastajan pulkallisen 

kuhaa.  Kovimmat pilkkijät ovat kuvauttaneet itseään kymppikiloisenkin kuhavonkaleen kanssa. 

 

VOIDAAN KYSYÄ, VAARANTAAKO SAALISMÄÄRÄT, JOTKA YHTEENSÄ VIIME 

VUOSINA OVAT TODENNÄKÖISESTI OLLEET 10 TUHANSIA KILOJA/KAPPALEITA , 

KUHAN LISÄÄNTYMISEN HAHKALAN VUOLTEELLA. 

 

Itseni ja kalastaja tuttuni vastaavat kysymykseen: VAARANTAA 

 

Lisäksi voidaan todeta, että alamittaisia kuhia ( alle 400 mm ) todennäköisesti ainakin alamitan 

rajoilla eksyy repun ” piilopohjan alle ”. 

LISÄKSI: mitä tapahtuu pienikokoiselle kuhalle, jonka suu ” revitään ” koukulla tai koukuilla. Osa 

todennäköisesti menehtyy tai ainakin  vahingoittuu pysyvästi. 

 

Olen itsekin ollut esittämässä, että talvikalastusta pitää ainakin toistaiseksi rajoittaa, jotta nähdään 

sen vaikutus kuhakannan jatkokehitykseen.  

Ainakin viime keväänä saalismäärät Toutosella olivat todella niukkoja kiinteillä pyydyksillä 

pyytäville kalastajille. Lisäksi pienemmän kuhan osuus saalismäärästä oli lisääntynyt. 

 

 



 

 

 

Pirkkalan kalastusalue on nähnyt tarpeelliseksi tehdä esityksen rauhoituspiirin pelisääntöjen 

muuttamiseksi: 

-rauhoituspiiriä laajennetaan Tuotosen puolella 

-vuosittainen aika muutetaan 01.01-15.06 

-muut ehdot voimassa olevan rauhoituspiirin mukaiset 

 

KYMMENEN VUODEN KULUESSA NÄHDÄÄN MENIKÖ VAIVA HUKKAAN. 


