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PILKKIKAIULLA

KESÄKALASTUKSEEN
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Nämä
kokeilimme
• Garmin Striker 4
• Humminbird
Helix Ice 5 Chirp
GPS
• Lowrance
HOOK2 4X GPS
all Season
• Raymarine
Dragonfly 7 Pro

Kaikuluotainten käyttö pilkkimi
sessä on viimeisten viiden vuoden
aikana kasvanut merkittävästi.
Talvikalastukseen tarkoitettuja
laitteita voi hyödyntää myös
avovesikalastuksessa ja näin
ollen muuttaa niiden käyttöaika
ympärivuotiseksi.
TEKSTI: JUSSI EVINSALO / KUVAT: SEPPO EVINSALO

 Ylhäällä Rayma
rine Dragofly 7
Pro. Edessä va
semmalta Low
rance Hook2 4X,
Garmin Striker 4
ja Humminbird
Helix 5 Chirp GPS.
Laitteiden kaiku
anturit asen
nettiin häiriön
välttämiseksi eri
puolille venettä
ja hieman eri sy
vyyksille.

TIEDUSTELUT:
Garmin
Garmin Nordic
Finland Oy,
puh. 019 311 011

Humminbird
Normark Suomi Oy,
puh. 044 425 0500
Lowrance
OPM Internatio
nal Oy,
puh. 09 279 0460
Raymarine
Raymarine
Finland Oy,
puh. 020 761 9937

T

alvella hankittu pilkkimiseen tarkoitettu kaikuluotain makaa usein avovesiajan
varaston nurkassa pölyttymässä. Usein kesäkalastusta harrastavat kiroilevat, kun se hyvä ahvenmonttu tai varma haukirinne ei tänä
vuonna oikein tunnu löytyvän. Pienen kokonsa ja helpon liikuteltavuuden ansiosta nämä kaikuluotaimet
on helppo ottaa mukaan esimerkiksi
soutuveneeseen, kajakkiin tai vaikka
kumiveneeseen.
Moni meistä liikkuu joka kesä
samoilla vesillä ja koittaa hankkia
vähintään juhannuskalat järvestä
tai merestä. Vaikka olisi kolunnut
samoja salmia ja poukamia vuosikymmenet, ei silti varmasti tiedä,
mitä veneen pohjan alla todella on.
Omasta mökkijärvestä ei aina löydy
luotettavaa ja syvyyksiä ilmoittavaa
karttaa. Siksi vedenpinnanalainen
maailma jää arvoitukseksi.
Kaikuluotaimen mukaan ottaminen avaa vesillä liikkumiseen aivan
uuden ulottuvuuden ja lähes varmasti
lisää myös saaliin määrää. Kauniin
kesäillan uistelussa saaliin määrä ei
välttämättä ole suurin tavoite. Mutta
jos sitä mielii savupönttöön kuitenkin saada, on hyvä tietää, liikkuuko
kala samoilla vesillä kuin sinä. Ja jos
liikkuu, niin millä syvyyksillä.
Kaikuluotaimen avulla on mielenkiintoista kartoittaa laajempienkin
vesistöjen syvyyksiä ja pohjanmuotoja tarkemminkin. Tieto lisää
tulevien kalastushetkien muka06 / 2019 METSÄSTYS JA KALASTUS
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 Terhin Saima
nissa on tyypilli
nen soutuveneen
kapea peräpeili.
Siihen ei anturei
ta pysty kiinnit
tämään koneen
ollessa alhaalla.
Soudettaessa ja
kone ylös nostet
tuna imukuppian
tureiden kiinnitys
onnistuu ja toimii.
Raymarinen antu
rissa ei imukup
pikiinnitystä ole,
joten se oli ruuvat
tava riman pätkään
ja kiinnitettävä lii
mapuristimella pe
räpeiliin.
 Laitteiden mu
kana tulee ladatta
va (7 Ah) akku la
tureineen. Akuille
on telineissä myös
oma paikkansa,
joihin ne saa tuke
vasti kiinni rem
meillä.

vuutta ja tehokuutta merkittävästi. Otimme kokeiltaviksi neljän
suuren valmistajan erihintaiset pilkkijöille suunnatut kaikuluotainsetit
ja arvioimme niiden soveltuvuutta
kesäkalastuksessa pienveneellä.
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4 valintaa kan
Garmin
Striker 4

428 euroa, pakettihinta 279 euroa + Garmin
CHIRP -pilkkianturi 149 euroa
• Kaksikeilainen kaikuanturi
• Kallistus-/kiertoteline
• Kantolaukku
• Alusta/varsi
• Imukuppiteline
• Vaahtomuovikelluke
• Kajakin läpivientikaikuanturin teline
• Virtajohto
• Ladattava akku (12 V/7 Ah)
• AC-laturi

TEKNISET TIEDOT

Edullisemmat perusmallit
Garmin (Striker 4) ja Lowrance (Hook2
4X GPS) ovat tuoneet markkinoille
omat pilkkisettinsä, joiden omistajiksi pääsee kohtalaisen huokealla.
Molemmissa laitteissa on sisäänrakennettu GPS, jolla veneen suunta, sijainti ja kulkunopeus selviävät.
Hyvät kalapaikat saa helposti merkittyä muistiin yhdellä napinpainalluksella. Erillisiä karttakortteja näihin malleihin ei saa asennettua, joten
niiden sijaintinäytöt ovat hyvin pelkistetyt. CHIRP-tekniikka laitteiden
kaikuluotauksessa takaa kuitenkin
tarkan ja herkän tiedon niiden riittävän kokoisille näytöille.
Molempien laitteiden kaikuanturit
ovat kiinnitettävissä imukuppikiinnityksellä veneen peräpeiliin tai vaikka
veneen kylkeen, venemallista riippuen.

Kaikuluotaimen mukaan
ottaminen avaa vesillä
liikkumiseen aivan uuden
ulottuvuuden.

Garmin Strikerissä on mukana myös
solumuovinen aihio anturia varten.
Tämän voi asentaa yhdessä anturin
kanssa yksikuorisen veneen tai kajakin pohjaan sisäpuolelle.
Koeuistelussa kaiut kiinnitettiin
poikittain veneen kylkeen vesirajan
alapuolelle. Kaikujen näyttö toimi
tällä kiinnityksellä tarkasti vielä 2,5
solmun uistelunopeudella.
Koeveneenä ollut Terhi Saiman
on tyypillinen soutuvene, jossa peräpeili on pieni. Asennetun moottorin
takia peräpeiliin ei voinut kiinnittää
antureita muuta kuin soutaessa. Tällaisiin veneisiin on saatavilla erilaisia
kylkeen kiinnitettäviä kaikutelineitä.
Garminin setissä ei ole mukana
pilkkianturia, mutta se on hankitta-

Näyttö: 3,5 tuumaa (7 x 5 cm)
Resoluutio: 480 x 320 px
GPS: Sisäinen gps-vastaanotin
Luotain: Vesitiivis CHIRP-kaikuluotain
Syvyyskantama: 488 m makea vesi, 228 m
suolainen vesi
Mitat: 9,1 x 15,0 x 4,1 cm
Paino: Punnittuna kantolaukussa 4,2 kg
Takuu: 2 vuotta

vissa lisävarusteena. Lowrancen vastaavasta setistä löytyvät sekä pilkkianturi että peräpeilianturi. Molemmat
mallit ovat helposti asennettavissa,
eikä käytön aloittamiseen vaadita ihmeitä. Valikoiden haku ja asetusten
muuttaminen on vaivatonta, ja säädettävät katselukulmat näytöissä takaavat toimivan käytettävyyden eri
tilanteissa.

Laitteet sisältävät myös Flashertoiminnon, jota esimerkiksi vertikaalijigausta arvostavat. Laitteiden syvyyskantama on yli sata metriä, joten
Suomessa niillä pääsee luotaamaan
lähes jokaisen vesialueen pohjan.

Kehittyneemmät mallit
Raymarine (Dragonfly 7 Pro) ja Humminbird (Helix Ice 5 Chirp GPS) ovat

tuoneet pilkkisettimarkkinoille kehittyneemmät ja monipuolisemmat
kaikuluotaimet. Molemmat laitteet
sisältävät sisäänrakennetun GPS:n.
Tämän lisäksi niihin on asennettavissa erillinen karttakortti, joka tekee
navigoimisesta helpompaa ja turvallisempaa sekä tuo varmuutta liikkumiseen varsinkin tuntemattomammilla vesillä.

nettavaksi kaikuluotaimeksi
Humminbird

Helix Ice 5 Chirp GPS
498 euroa
• Laukku
• Akku (12 V/7 Ah)
• Laturi
• Alusta
• Dual Spectrum CHIRP ICE -pilkkianturi
sekä kelluke anturille
• Dual Spectrum CHIRP -anturi ja imukup
piteline kesäkäyttöön (myydään erikseen
139 euroa)
• Sisäinen GPS

TEKNISET TIEDOT
Näyttö: 5 tuumaa (6,5 x 11 cm)
Resoluutio: 800 x 480 px
GPS: Sisäinen gps-vastaanotin
Luotain: Vesitiivis CHIRP-kaikuluotain, yh
teensopiva Navionics Gold -karttojen kanssa
Syvyyskantama: 122 m
Mitat: 19,2 x 11,8 x 8,4 cm
Paino: Punnittuna kantolaukussa 4,5 kg
Takuu: 2 vuotta

Lowrance

Raymarine

399 euroa
• Peräpeilianturi imukupilla
• Pilkkianturi
• Akku (12 V/7 Ah)
• Laturi
• Kantolaukku
• Asennusteline
• 2 vieherasiaa

691,80 euroa, pilkkisetti 241,80 euroa +
Dragonfly 7 Pro, kauden 2019 kuluttajakampanjahinta 450 euroa
• Vesitiivis laukku
• Akku (12 V/7 Ah)
• Laturi
• Alusta
• CPT-S-pilkkianturi (2,5 m johto) sekä
kelluke anturille

HOOK2 4X GPS
all Season

TEKNISET TIEDOT
Näyttö: 4 tuumaa (5,5 x 9,5 cm)
Resoluutio: 480 x 272 px
GPS: Sisäinen gps-vastaanotin
Luotain: Vesitiivis CHIRP-kaikuluotain
Syvyyskantama: 152 m
Mitat: 16,5 x 9,6 x 8,4 cm
Paino: Punnittuna kantolaukussa 4,3 kg
Takuu: 2 vuotta

Dragonfly 7 Pro

TEKNISET TIEDOT
Näyttö: 7 tuumaa (9 x 15 cm)
Resoluutio: 800 x 480 px
GPS: Sisäinen gps-vastaanotin
Luotain: Vesitiivis CHIRP-kaikuluotain,
yhteensopiva Lighthouse-, Navionics- sekä
C-map-karttojen kanssa. Android-iOS-yh
teensopiva.
Syvyyskantama: 183 m kaikuluotain, 275 m
DownVision -kanavat
Mitat: 19,9 x 17,8 x 6,2 cm
Paino: Punnittuna kantolaukussa 5 kg
Takuu: 1 vuosi
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Karttanäkymä tuo myös selkeyttä merkittyjen kalapaikkojen
hahmottamiseen. On eri asia muistaa
hyvän kalapaikan luonne, kun sen
näkee sijoitettuna karttaan vaikkapa
jonkin pienen saaren edustalle kuin
arvuutella pelkistetyssä näkymässä
sijaitsevia pisteitä.
Humminbirdin kaikuanturi on
myös kiinnitettävissä imukuppikiinnityksellä helposti ja nopeasti.
Raymarinen vastaava kiinnitetään
ruuvikiinnityksellä peräpeiliin. Testikäytössä ollut anturi kiinnitettiin
ruuveilla rimanpätkään ja rima ruuvipuristimella veneen peräpeiliin.
Tällöin sen käyttö edellytti moottorin nostamista yläasentoon ja matkan jatkamista soutamalla. Käynnissä olevan koneen potkuri olisi
muutoin aiheuttanut liikaa häiriöitä luotaimeen. Tätä ongelmaa ei
ole, jos veneen peräpeili on riittävän leveä anturin kiinnittämiseen
riittävän etäälle potkurista.
Molemmat kaikuluotaimet käyttävät luotauksessa CHIRP-tekniikkaa.
Raymarinen mallista löytyy sen lisäksi edistyksellinen DownVision-tekniikka, joka tuo pohjan tutkimiseen
aivan uuden ulottuvuuden.
Raymarine on lisännyt käytettävyyttä myös laitteen langattomalla
yhteydellä. Android- ja iOS-yhteensopiva Wi-fish-sovellus antaa mahdollisuuden tarkastella kaikuluotaimen näkymää esimerkiksi tabletilta
tai älypuhelimesta. Kaikuluotaimen
näkymiä on tätä kautta helppo jakaa
vaikka sosiaalisessa mediassa kaikille
kalakavereille reaaliajassa.
Humminbirdin AutoChart Live
-toiminnon avulla on helppo luoda
omia karttoja kartoittamattomista
vesialuista syvyyskäyrineen. Toimin-

 Jokaiselle luo
taimelle on vesi
tiivis kantolaukku,
johon laite mah
tuu telineineen ja
lisätarvikkeineen.
Tämä on erittäin
hyvä lisävaruste
talvisin pilkkia
vannolla tai sa
teen sattuessa
veneessä. Etuläp
pää raottamalla
voi tutkailla näyt
töä laitteen kastu
matta tai lumeen
peittymättä.
 Raymarinen kai
kuanturi on kiin
nitettävä ruuveilla
veneen peräpei
liin. Muissa lait
teissa on imuku
pilla kiinnitettävät
anturit.
 Pilkkikäyttöön
on kaikissa lait
teissa omat antu
rit kellukkeineen,
joilla anturin sy
vyyttä vedenpin
nasta voi sää
dellä.

CHIRP-tekniikalla
varustetut luotaimet
erottavat myös lähes
pohjassa makaavat kalat.
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non avulla oma mökkijärvi on helppo kartoittaa tarkasti ja luotettavasti.
Humminbird sisältää myös Flasher-toiminnon, Raymarinesta tätä
ominaisuutta ei löydy.
Myös näissä molemmissa laitteissa syvyyskantama on yli sata metriä.

CHIRP-kaikuluotaus
CHIRP on edistynein kalastajien
ja veneilijöiden käytettävissä oleva
luotaintekniikka. Se tulee sanoista
Compressed High-Intensity Radiated
Pulse, joka vapaasti suomennettuna
tarkoittaa pakattua voimakkaasti säteilevää pulssia.
Perinteinen kaikuluotain lähettää
yksittäistä taajuutta kerralla. Koska
ainut palaute laitteelle on peräisin
tältä yksittäiseltä taajuudelta, tietoja
tulee näytölle vain vähän. Tällä taas
on merkittävä vaikutus tietojen tarkkuuteen ja selkeyteen.
CHIRP-tekniikka taas perustuu jatkuviin eri taajuuksiin korkeista mataliin. CHIRP-luotaintekniikka käsittelee
saatuja taajuuksia yksitellen ja muodostaa niistä enemmän tietoa. Tämä
mahdollistaa selkeämmän ja tarkemman kuvan vedenalaisista tapahtumista. Käsittelyherkkyyden ansiosta

kaikuluotaimen näytöltä pystyy erottamaan suuret kalat ja tiheät kalaparvet
paremmin toisistaan. CHIRP-tekniikalla varustetut luotaimet erottavat
myös lähes pohjassa makaavat kalat.

CHIRP DownVision ja Flasher
Raymarinen markkinoille tuoma
CHIRP DownVision tarjoaa tarkkaa valokuvamaista kuvaa suoraan
veneen alta. Perinteisen kartiomaisen keilan sijaan DownVision käyttää
leveää viuhkamaista keilaa.
Entistä visuaalisempi näkymä tarjoaa tarkempaa dataa pohjan muodoista, syvänteistä ja ennen kaikkea
kaloista. DownVisionin tarkkuus ja
herkkyys lisäävät kerroksia kalastukseen ja lähivesien tutkimiseen
ja tekevät vesillä liikkumisesta entistä moniulotteisempaa.
Koekaikujen kolmesta mallista löytyy myös Flasher-ominaisuus. Tämä
kaikunäkymä on erilainen kuin se
kuva, jonka kaiku normaalisti piirtää laitteen näytölle.
Flasher-näkymän käyttö vaatii totuttelua, mutta se tarjoaa erittäin tarkkaa tietoa, kun kalastaa esimerkiksi ankkurissa hyvällä ahvenpaikalla.
Sisäinen tunnistin näyttää pohjan,

 Lowrancen ja
Garminin laittei
siin ei saa erillisiä
karttakortteja.
Veneen sijainnin,
kulkunopeuden
ja suunnan niiden
GPS kyllä näyttää.
Hyvän kalapaikan
saa tallennettua
yhdellä napin pai
nalluksella.

 Raymarines
sa oli kokeessa
vain peruskart
ta asennettuna.
Humminbirdis
sä oli puolestaan
Navionicsin kart
takortti, jolloin
näkymäkin oli
huomattavasti
tarkempi.

 Hummin
birdissa, Low
rancessa ja
Garminissa on
vertikaalikalas
tuksessa käy
tettävä Flasherominaisuus, jolla
näkee pilkin tai
jigin liikkeen ja
mahdolliset saa
liskalat.

 Raymarinessa
on DownVisionmahdollisuus,
joka muuttaa
vedenalaisen
näkymän valo
kuvamaisiksi
kaikuluotainku
viksi. Tämä on
erinomainen omi
naisuus kartoitet
taessa kotivesien
pohjanmuotoja.

syötin ja saaliskalat, kun ne tulevat
luotaimen keilaan. Flasherista on
helppo seurata oman syötin liikettä, ja samalla pystyy tarkkailemaan,
kuinka saalis reagoi syöttiin. Näytöltä on helppo nähdä, liikkuuko kala
poispäin vai kohti syöttiä.

Vaikea valinta
Kokeen edullisemmat laitteet, Lowrance ja Garmin, toimivat kaikuluotaimina moitteettomasti. Sisäinen GPS
lisää käyttömahdollisuuksia hyvien
kalapaikkojen merkitsemiseen, mutta
karttakortin lisäämismahdollisuutta
ei ole. Tämä vaikeuttaa liikkumista
tuntemattomilla vesillä.
Lowrancen liikuttaminen vaatii
laitteen pakkaamista omaan kantokassiinsa, kun taas Garminissa on
laitteeseen integroitu kantokahva.
Molemmista laitteista löytyy myös
Flasher-ominaisuus, jota erityisesti
pilkkijät ja vertikaalijigaajat arvostavat.
Laitteiden näytöt poikkeavat toisistaan. Lowrancen hieman suurempi
vaakanäyttö ja Garminin pystynäyttö tarjoavat kuitenkin riittävän koon
tiedon havainnointiin.
Humminbirdin suurempi laajakuvanäyttö on väreiltään, kirkkaudeltaan ja erottelukyvyltään edellisiä
tarkempi. Laitteessa on AutoChart
Live -ohjelma, jolla voi kartoittaa vesistöjä ja luoda omia karttoja syvyyskäyrineen. Edellisistä poiketen laitteeseen on lisättävissä myös Navionics
Gold -karttakortti. Se lisää kuitenkin
paketin hintaa reilulla kahdella sadalla eurolla. Laitteesta löytyy myös
Flasher-ominaisuus.
Raymarinen laite on käyttöominaisuuksien ja hinnan puolesta ammattitasoa. Laitteen optisesti liimattu
LCD-näyttö ei huurru pakkasellakaan.
Näyttö oli kokeessa olleista suurin.
Laitteeseen on saatavilla karttakortteja
useammalta toimittajalta. DownVision-teknikka ja mobiilikäyttömahdollisuudet tekivät tästä laitteesta
kokeen monipuolisimman kaikuluotaimen. Flasher-ominaisuutta siinä
ei kuitenkaan ollut. N
06 / 2019 METSÄSTYS JA KALASTUS

65

