Reilulla painolla ja hyvin
vettä leikkaavalla terässiimalla saadaan isot
houkuttimetkin uimaan
lohen oleskelusyvyyksissä.

JARI RANNISTO

Sähköä vavalla veteen
◼ Black Boxit eli mustat laatikot
ovat alun perin pohjoisamerikkalaisten kaupallisten lohenuistelualusten käyttämiä apulaitteita,
joilla säädetään paksujen kalastusvaijereiden sähköjännitteitä.
Syvätakilan vaijeriin syntyy jännitettä, kun veneen tai koneen
metalliosia suojaava sinkkipala ja
teräksinen takilavaijeri ovat yhtä aikaa vedessä. Jännitteen suuruus on
sinkin ja ruostumattoman teräksen
välinen sähköpotentiaalinen ero,
joka selviää metallien jännitesarjasta. Sen voi tarkastaa yleismittarilla kytkemällä johtimet esimerkiksi
perämoottorin runkoon ja veteen
laskettuun takilavaijeriin.
Jännitteen suuruus on 0,5 ja 1,0
V:n välillä. Siihen vaikuttavat vaijerin terässeos, sinkin koostumus ja
veneessä olevat mahdolliset sähkövuodot.
Kaupallisilla lohenuistelualuksilla
huomattiin jo vuosikymmeniä sitten, että vaijereiden jännitteellä oli
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sähkökenttä edustavat kooltaan
ja voimakkuudeltaan aivan toista
luokkaa kuin tavallisessa kotimaisessa uisteluveneessä, jossa ohuet
vaijerit painuvat veteen aivan veneen viereltä.

lä videolla oli myös maininta siitä,
että muutamat innokkaat uistelijat olivat kokeilleet hyvillä tuloksilla
mustia laatikoita yhdessä terässiimojen ja plaanereiden kanssa. Siitä
syntyi ajatus kokeilla samaa omassa veneessä.
Plaanereiden tai syväinlevyjen
avulla terässiimat on mahdollista
saada kauemmas veneestä hieman
kaupallisten lohenuistelualusten
tapaan.
Ideassa oli vain kaksi isoa ongelmaa. Terässiimojen uittaminen
vaati ensinnäkin erikoisvavan ja terässiima piti vielä saada kytkettyä
Black Boxiin.

Sähkökenttää laajentamaan

Terässiimat uistelussa

Ostin mustia laatikoita koskevien
lehtijuttujen innoittamana Scottyn Black Boxin jo 90-luvun alussa. Viitisen vuotta myöhemmin tilasin saman valmistajan tekemän
opetusvideon mustien laatikoiden
käyttämisestä ja asentamisesta. Täl-

Pohjois-Amerikan Suurilla järvillä terässiimojen käyttö syväinlevyjen uittamisessa on hyvin tavallista. Monet
oppaat pitävät terässiimalla uitettua
Dipsy Diveria jopa parhaana kalan
antajana silloin, kun lohikalat uivat
syvemmällä kuin 12–15 metrissä.

Takilavaijereiden jännitettä säätelevä Black Box
jakaa voimakkaasti uistelijoiden mielipiteitä.
Toiset pitävät laitetta humpuukina, toiset
hyvinkin merkittävänä keksintönä. Jännitteiden
kanssa pelaamisen voi kuitenkin viedä vielä
pidemmälle ja valjastaa sähköä johtamaan
terässiimoilla varustettuja vapoja.
vaikutusta myös vieheiden kalastavuuteen ja kalaparvien käyttäytymiseen vaijereiden läheisyydessä. Myöhemmin laitevalmistajista
Scotty ja Protroll kehittivät tavalliseen uisteluveneeseen sopivat
mustien laatikoiden mallit.
Amerikkalaisten uistelualusten
painolitkoissa käyttämät vaijerit
ovat yleensä halkaisijaltaan noin
kolmemillisiä. Osaa vaijereista uitetaan hyvin kaukana ja ne saattavat osua veteen vasta 50 metrin
päässä aluksesta. Tällaisen uistelualuksen ympärille muodostuva
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Punotut terässiimat
◼ Terässiimat on valmistettu takilavaijereiden tapaan punomalla yhteen
ohuita ruostumattomia terässäikeitä. Lohen uistelussa käytettävät terässiimat
on yleensä punottu seitsemästä säikeestä. Tunnettuja merkkejä ovat Mason,
Malin ja Sevenstrand.
Lohenuistelussa käytetään vahvuudeltaan 20 paunan (n. 9 kg) ja 30 paunaan (n. 13,5 kg) terässiimoja. Halkaisijat ovat vastaavasti noin 0,30 ja 0,38
mm. Värivalikoimaan kuuluu ruostumattoman teräksen lisäksi kahvinruskea.
Uistelukelalle puolattu terässiima käyttäytyy takilavaijerin tapaan. Se on
pidettävä koko ajan pienessä jännityksessä, koska muutoin lopputuloksena
on helposti selvittämätön linnunpesä.
Pieni jännitys siimassa auttaa myös välttämään terävien mutkien eli kinkkien syntymistä. Terässiiman lujuus kärsii tällaisesta vekistä ja se voi silloin
katketa hyvin pienellä vedolla.
Terässiima on hyvin karkeaa. Peukalojarrutus on syytä unohtaa, muuten veri roiskuu. Osa peukalojarrutukseen tottuneista on kiinnittänyt kelaan paksun
nahkalapun, jolla voi painaa puolaa menettämättä nahkoja sormestaan.

Punottu terässiima muistuttaa
kauempaa katsottuna perinteistä
nailonsiimaa. Sormien välissä kokeiltuna paljastuu kuitenkin siiman
karkeus. Pinta on punonnasta johtuen selvästi epätasainen.
Pinnan epätasaisuus yhdistettynä terässiimaan kovuuteen on
myrkkyä vavan kärkirenkaalle. Käytännössä tavallinen keraamirengas
ei kestä punotun terässiiman rasituksia, vaan siima syö renkaan sisuksen täyteen uria. Muut vaparenkaat yleensä kestävät kohtuullisen
hyvin.
Paras vaihtoehto on vaihtaa kärkirenkaan tilalle merivavoista tuttu rissa. Mutta rissoissakin on isoja
eroja.
Ohuella terässiimalla ei saa olla
pienintäkään mahdollisuutta hypätä pois rissan urasta. Tämän takia kaikkein halvimmat rissat kannattaa unohtaa sovinnolla. Mm.
Aftcolla on useampiakin toimivia
rissamalleja.
Punottu terässiima on myös
haasteellinen liitää nylonsiimaan.
Siksi useimmat tyytyvät puolaa-

maan kelan täyteen pelkkää vaijeria, jonka jatkoksi kiinnitetään
lukkoleikari joko silmukkasolmulla tai käyttämällä puristettavia putkiholkkeja.
Terässiima on täysin joustamaton, mikä asettaa uistelukelalle
omat vaatimuksensa. Etenkin mittarilla varustettu kela on syväinlevyjen kanssa uisteltaessa todella
käyttökelpoinen apuväline. Siksi
hankin omiksi terässiimakeloikseni
kolme Daiwa Sealine SG47 -mittarikelaa, joita tiesin käytettävän rapakon takana tähän tarkoitukseen
hyvällä menestyksellä.
Koska terässiimoilla uitetaan syväinlevyjä yleensä selvästi syvemmällä kuin nylonsiimoilla, tämä
vaikutti vapavalintaani siten, että
käytössäni olleet 10-jalkaiset (3 m)
Ugly Stik Tigerit olivat auttamatta
liian pitkiä.
Valintani päätyi lopulta kolmeen
täyslasikuituiseen Shimano TDR syväinlevyvapaan (wireline rods),
jotka tilasin edullisesti Tanskasta.
Kaksi niistä oli 9-jalkaista (2,7 m)
ja yksi 8,5-jalkainen (2,55 m). Nap-

Punottuja terässiimoja käytettäessä vavan kärkirengas on korvattava
rissalla. Tässä malleina hyvin toimivat Aftcon merikalastusrissat.

sin niistä vielä kärkirenkaat pois ja
kiinnitin tilalle epoksilla Aftcon rissat, jotka olin tilannut puolestaan
Ruotsista.
Muutama uistelureissu osoitti yhdistelmät kalastuksellisesti toimiviksi ja yleismittari paljasti, että terässiimaan syntyi jännite aivan samalla
tavoin kuin takilavaijeriinkin.
Vielä oli kuitenkin ratkaisematta,
miten saisin muodostettua niihin
sähköä johtavan yhteyden Black
Boxiin.

Sähkövapa lippalitkoineen odottamassa saaliiksi nieriää.

teräsholkki ja vavan kahvaan liitin.
Black Boxin teräsholkkeja on
mahdollista ostaa lisävarusteina,
mutta ne ovat kooltaan isoja ja
kömpelöitä vapaan kiinnitettäviksi.
Ruostumaton teräslanka sen sijaan

Sähköä johtava yhteys Black Boxista terässiimaan on toteutettu
ruostumattomasta teräslangasta tehdyllä spiraalilla, jonka läpi
terässiima on pujotettu.

Kytkentä
Black Boxit kytketään takilavaijereihin erillisten teräsholkkien avulla. Vaijeri pujotetaan holkin läpi
ja holkki nojaa painollaan vaijeria
vasten muodostaen sähköä johtavan yhteyden. Holkista puolestaan lähtee sähköjohto mustalle
laatikolle.
Jotta takilan voi irrottaa veneestä, sähköjohdossa on oltava liitin.
Käytännössä liitin on yleensä mahdollisimman lähellä takilaa, jotta
takilan mukana roikkuvat johdot
jäävät lyhyiksi.
Vavan kanssa pätevät samat asiat. Terässiiman ympärille piti saada
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tuntui hyvältä materiaalilta pienikokoisen holkin tekemiseen.
Kaksin kerroin asetettu, halkaisijaltaan 1 mm:n ruostumaton teräslanka muovautui 5 mm:n poranterän ympärille tiukasti kierrettynä
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oivalliseksi holkiksi. Koossa pysymisen varmistamiseksi lämmitin sen
ympärille pätkän kutistemuoviputkea.
Seuraavaksi kiinnitin holkkiin
sähköjohdon liittimineen ja tein
Black Boxista johdotukset kolmelle vapatelineelle.
Sekä Scottyn että Protrollin jännitesäätimiin voi kytkeä jopa kuusi
syvätakilaa. Neljästä takilastani yhdessä on teräsvaijerin sijaan Power
Pro -kuitusiimaa ja toisessa ui Moore Subtrollin lämpötila-anturi, joita kumpaakaan ei voi kytkeä Black
Boxiin. Niinpä kolmen vavan kytkeminen takiloiden lisäksi laatikkoon
ei vielä ylikuormita sitä.
Mittaukset vesillä yleismittarin
kanssa paljastivat, että terässiiman
jännitteet säätyivät samaan tahtiin
takilavaijereiden kanssa. Näiltä osin
ratkaisu on toimiva.
Kokemuksia
Black Box ei mullista kalastusta, se
täytyy sanoa, mutta mahdollistaa
syntyvien jännitteiden säätämisen
ja paljastaa sinkin kulumisen ja
mahdolliset sähkövuodot veneen
sähkölaitteissa.

Kalat ja sähköjännite
◼ Kalojen käyttäytymistä sähkökentässä on tutkittu vuosikausia. Sopivien
jännitteiden on todettu erilaisissa kokeissa houkuttelevan toisia kalalajeja,
mutta liian korkeat tai matalat jännitteet puolestaan karkottavat niitä. Esimerkiksi useat hait ovat erittäin herkkiä aistimaan sähkökenttiä ja niiden
muutoksia. Myös lohikalat reagoivat jossain määrin jännitteisiin.
Lohikaloille takilavaijerista mitattava jännitteen sopiva arvo on noin 0,60–
0,65 V. Yleensä veneen sinkin ja ruostumattoman teräsvaijerin väliin syntyvä
jännite on kuitenkin sitä isompi, noin 0,75–0,80 V.
Mahdolliset vuodot sähkölaitteissa saattavat muuttaa jännitteitä oleellisesti. Myös sinkkien materiaaleissa on eroja, jotka vaikuttavat lopputulokseen.
Sinkin loppuun kuluminen puolestaan näkyy jännitelukemien laskemisena.
Takilavaijerin ympärille syntyvän heikon sähkökentän kaloja karkottava tai
houkutteleva vaikutusalue jää muutamiin metreihin. Varsin yleinen mielipide
on, että siiman vapautuspituuden kasvattamisella 15 metriin saadaan tehokkaasti eliminoitua selvästi karkottavien jännitteiden vaikutus.
Karkottavan tai houkuttelevan vaikutuksen suuruutta ei pidä yliarvioida.
Sähkökentillä on esimerkiksi yritetty estää merivaellukselle suuntaavien lohenpoikasten joutumista voimalaitosten turbiineihin, mutta tulokset eivät
ole olleet erityisen hyviä.
Sen sijaan sähkökentät tuntuvat estävän hyvin hylkeiden ja merileijonien
nousemista jokiin.

Samaan hengenvetoon on kuitenkin todettava, että on päiviä ja
hetkiä, jolloin asialla tuntuisi olevan enemmän merkitystä.
Ensinnäkin veneessäni on hyvin
tavallista, että isotkin lohikalat iskevät hyvin lyhyillä siiman vapautuspituuksilla takiloissa uitettuihin
vieheisiin. On mahdotonta todistaa, johtuuko tämä Black Boxista,
mutta ainakaan se ei ole ollut haitaksi.
Tiedän myös, että joidenkin uistelijoiden kohdalla huonosti lyhyillä vapautuspituuksilla kalaa antaneet takilat ovat Black Boxin myötä
parantaneet kalastavuuttaan.
Kaikki on kuitenkin kiinni lähtötilanteesta. Jos jännitteet ovat
kohdallaan jo ilman Black Boxia, ei
laitteesta ole käytännössä mitään
iloa.
Toinen mielenkiintoinen ilmiö
on toistunut useita kertoja kuhan
Vavan alapäässä on liitin, johon
Black Boxista tuleva sähköjohdin
kiinnitetään.

uistelussa. Syöntijakson alussa kuhat syystä tai toisesta iskevät ensimmäiseksi terässiimoilla uitettuihin vieheisiin. Tämä on tapahtunut
sekä käyttäessäni terässiimoissa syväinlevyjä että isoja painouistimen
ja vaapun yhdistelmiä.
Syönnin pyörähdettyä kunnolla
käyntiin kalan tulo alkaa jakautua
tasaisesti eri vavoille. Se ei silti estä tunnetta, että terässiima ikään
kuin herättelee hieman uneliaita
kaloja.
Ilmiö saattaa jännitteen sijasta
liittyä myös ääneen. Punottu terässiima pitää hieman samanlaista
ääntä kuin takilavaijerikin. Jotkut
puhuvat soimisesta, toiset ulinasta. Ilmaisuero johtunee siitä, kuinka
paljon ääni ärsyttää kuulijaansa.
Omista terässiimavavoistani kaksi on pyhitetty Dipsy Diver -syväinlevyille. Näin kummallakin laidalla
on oma sähkövapansa. Kolmatta
vapaa uitan suoraan veneen perässä painon avulla. Painon koon valitsen kalojen oletetun uintisyvyyden
mukaan. Terässiimaa pystyy uittamaan kohtuullisen pienelläkin painolla pinnan tuntumassa.
Ennen kuin vapa nostetaan telineestä, on jännitteen säätimestä
tulevan johtimen liitos irrotettava
vavan tyvestä. Toimenpide ei kestä
kauan, kun sen vain muistaa tehdä.
Varsinkin kalan kanssa intoa riittää
usein sen verran paljon, että piuhan irrottaminen muistuu mieleen
vasta siinä vaiheessa, kun vapa ei
meinaa kunnolla nousta telineestä.
Joka tapauksessa Black Box avaa
mahdollisuuksia mielenkiintoisiin
kokeiluihin, samoin kuin terässiimat. Kummatkaan eivät tosin kuulu uisteluveneeseen ensimmäiseksi
hankittaviin varusteisiin.

