
Siimojen kolme 
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Ovatko nykysiimat lujempia kuin 30 vuotta  
sitten? Ovatko käyttöominaisuudet parantuneet? 
Entä miten hinta on kehittynyt? Muun muassa 
näihin kysymyksiin etsimme vastausta  
tutustumalla Erän siimatesteihin.

varsin erilaisia tuloksia, mikä hänen 
mukaansa johtui solmun onnistu-
misesta tai epäonnistumisesta.

”Jotkut siimat antavat pienen 
virheen anteeksi (eli vetotulosten 
vaihteluväli on pieni), mutta toiset 
taas katkeavat silloin aivan liian 
helposti (vaihteluväli suuri).”

Testaajan havainnot ovat tuttu-
ja myöhempienkin sukupolvien 
siimatesteistä. Siiman nopea kulu-
minen uloimmasta päästään, kulu-
neen siiman katkaisun ja solmujen 
uusimisen tärkeys, erilaisten sol-
mujen vaikutus vetotulokseen ja 
kastumisen heikentävä vaikutus.

Jansson veti siimat poikki mär-
kinä kahdella erilaisella solmulla 
(yksinkertainen ja kaksinkertainen) 
ja kahdessa lämpötilassa (+20 ja -
4 astetta). Vain harvat pitivät sen, 
minkä etiketissä lupasivat, mutta 
muutama rehellinenkin (Abulon, 
Shakespeare ja Maxima) joukkoon 
mahtui. Osa muuttui kylmässä jopa 
lujemmiksi, mutta toisilla tulokset 
talviolosuhteissa romahtivat.

Keskimääräisen 0,30-millisen sii-
man vetolujuus vuonna 1978 yk-
sinkertaisella solmulla +20 astees-
sa oli 4,05 kg ja -4 asteessa 4,4 kg. 
Tätä tulosta tulemme vertaamaan 
myöhemmin tehtyihin siimatestei-
hin.

Testin vahvin siima, Abulon Ex-
tra, antoi lujuuskeskiarvon 5,3 kg 
+20 asteessa ja 4,9 kg -4 astees-
sa, huonoimmaksi jääneen Ultra 
Damyl 2000:n keskiarvo oli 3,7 kg 
lämpimässä ja 4,3 kg kylmässä. Erot 
ovat siis melkoiset, joskaan Jansson 
ei mitannut siimojen todellisia pak-
suuksia, jotka taatusti valehtelivat 

Siima on välineitten tärkein, 
mutta samalla ulkonaisesti mi-
täänsanomattomin osanen. Siitä 
ei tahdo löytyä hypistellen hieno-
ja teknisiä ominaisuuksia, jollaisia 
keloissa ja vavoissa on runsain mi-
toin.

Siitä huolimatta siimoissa on 
tapahtunut paljon ”piilokehitystä” 
Erä-lehden olemassaolon eli run-
saan 30 vuoden aikana. Suurin 
asia on tietenkin ollut vahvojen ja 
venymättömien monikuitusiimo-
jen ilmestyminen.

Siimojen, kuten muidenkin ka-
lastusvälineiden testaamisessa Erä 
on ollut Suomessa edelläkävijä. 
Historian ensimmäinen siimatesti 
julkaistiin jo lehden toisen vuosi-
kerran ykkösnumerossa 1978. Sen 
jälkeen pieniä, isoja ja erittäin isoja 
testejä on toteutettu kymmeniä.

Tätä juttua varten olen lukenut 
ne kaikki ja poiminut esille mer-
kittävimpiä huomioita, tuloksia ja 
analyysejä.

0,30-millisillä  
monofiileillä alkuun

Matti Jansson tutkaili numeros-
sa 1–1978 yhtätoista siimamerk-
kiä, joiden vahvuudeksi valittiin 
tuon ajan kenties käytetyin pak-
suus 0,30 mm. Tuolloin kaikki oli-
vat yksisäikeisiä monofiilisiimoja, 
merkkeinä mukana olivat Abu-
lon, Damyl, Maxima, Noryl, Pla-
til, Shakespeare, Triplefish ja Vol-
canyl.

Juttunsa alussa Jansson lausui 
perustotuuden, että solmu on sii-
man heikoin lenkki. Siimoja poik-
ki vetäessään hän sai eri vedoilla 

JARI TUISKUNEN

vuosikymmentä
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jo tuohon maailmanaikaan.
Hinnat vaihtelivat melkoises-

ti, kuten nykyäänkin. Halvin mak-
soi noin euron/100 metriä, kallein 
noin 3,60 €/100 m. Metrihinta oli 
0,01–0,036 euroa ja 11 siiman kes-
kihinta 0,019 €/m.

Fluorikeltaisen Strenin  
ensiesiintyminen

Vuotta myöhemmin (2–1979) Jans-
son vertaili kolmea uutuussiimaa, 
Streniä, Platil Universalia ja Water 
Queen Superia, mittaamalla myös 
niiden paksuudet. Miltei kaikki 
osoittautuivat keskimäärin sadas-
osamillin ilmoitettua paksummik-
si. Sen sijaan vetolujuusilmoitukset 
osuivat vaihteeksi yllättävän koh-
dalleen, kun vetokoe tehtiin kuival-
la siimalla.

Kestävyyttä testattiin myös 18 
tunnin liotuksen jälkeen. Siimojen 
lujuus laski vesikäsittelyssä 77–83,5 
prosenttiin siitä, mitä se oli kuiva-
na, ja eniten kärsinyt merkki oli ma-
teriaaliltaan lujin eli Stren.

Kun sama toistettiin nolla-asteen 
lämpötilassa, kaikkien siimojen lu-
juus yllättäen parani selkeästi. Tästä 
testaaja veti johtopäätöksen, ”että 
siimat yleensäkin kosteina ja lion-
neina hyötyvät kylmästä”.

va urheilukalastukseen” -leima oli 
ansaittu. Osittain tämän testin an-
siota lienee, että Strenistä tuli yksi 
maamme suosituimmista monofii-
lisiimoista.

Jutusta löytyy myös mielenkiin-
toinen neuvo siiman huollosta: 
”Jos siiman heitto-ominaisuudet 
halutaan palauttaa ennalleen sen 
kuivuttua vieteriksi ja pinnaltaan 
epätasaiseksi, on se liotettava uu-

delleen. Siima puretaan kelalta, ke-
lataan uudelleen, mutta löysästi ja 
pannaan sen jälkeen likoon ainakin 
12 tunniksi. Tämän jälkeen se pu-
retaan puolalta vaikkapa kahden 
puun väliin kuivumaan. Kuivalla 
säällä riittää päivän kuivaus, minkä 
jälkeen suora ja muotonsa saanut 
siima voidaan kelata takaisin.”

Monikohan enää viitsii moiseen 
ryhtyä?

Ahkeraa testausta

Uusia siimoja saapui markkinoille 
kiihtyvää tahtia ja Matti Jansson 
piti huolen niiden testaamisesta 
heti tuoreeltaan. Siimoja katkot-

Kestävätkö monofiilisiimat 
pilkkikäytössä yhtä hyvin kuin 
kesäkalastuksessa? Erän testien 
perusteella näyttää siltä, että  
nykyään ei pelkästään kesä-
siimoiksi soveltuvia juuri ole tar-
jolla, vaan monet siimat kestävät 
jopa paremmin kylmässä kuin 
lämpimässä.

Siimojen kaksi perusongelmaa 
ovat katkeaminen väärässä  
tilanteessa sekä sotkeutuminen. 
Sotkuista ei tosin aina voi  
syyttää siimaa, mutta jotkut  
yksinkertaisesti sotkeutuvat  
helpommin kuin toiset.

Uusista ominaisuuksista Jansson 
nosti esille Strenin voimakkaasti 
fluoresoivan keltaisen värin, jota 
kiitti hyvästä erottuvuudesta vettä 
vasten ja helposta solmittavuudes-
ta hämärässä.

Sama siima sai suitsutusta myös 
lujuudesta, kulutuskestävyydestä, 
luotettavuudesta, hyvästä oikene-
misesta, sotkuttomuudesta ja liuk-
kaudesta, joten ”erittäin suositelta-
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tiin ja mittailtiin kahden vuoden 
aikana peräti kuudessa numeros-
sa: 6–1979, 1–1980, 7–1980 sekä 1, 
2 ja 3–1981.

Yleinen toteamus kaikissa tes-
teissä oli, että valmistajat vetävät 
kotiinpäin ilmoittamalla selkeästi 
kovempia lujuuslukemia kuin mitä 
solmitulla siimalla ja märkänä saa-
vutetaan, ja että paksuuksissakin 
poiketaan totuudesta.

Melkoisen kovaa kritiikkiä sai 
mm. siihen mennessä huippusii-
man maineesta nauttinut Abulon 
Extra (Erä 6–1979), josta ilmestyi 
uudistettu versio. Sille valmistaja 
ilmoitti tuohon aikaan kovan 6,9 
kg:n vetolujuuden (0,30 mm).

”Solmuttomat kokeemme aivan 
selvästi osoittivat, ettei uusi Extra 
surkeine solmunkestävyyksineen 
ja solmuttomassakin kokeessa alle 
luvattujen arvojen jäävine tulok-
sineen ole se siima, jonka Abu on 

markkinoille melko kovaan hintaan 
tarkoittanut. Hankimme kokeisiin 
kaksi puolaa Ruotsista ja kaksi Suo-
mesta – kaikilla saimme hyvin tar-
koin samat tulokset. Tämä osoittaa, 
että kyseessä ei ole mikään suppea 
lipsahdus, vaan melkein ostajan 
pettämiseen vivahtava suurimit-
tainen tuotantovirhe.”

Samanlaista ”pettämistä” har-
rastivat eräät valmistajat myös sii-
mapaksuuksia alakanttiin ilmoit-
taessaan. Esimerkiksi ruotsalaisten 
Solifer-siimojen valmistaja sen osa-
si oivallisen hyvin. Eräskin 0,30-mil-
liseksi ilmoitettu Solifer oli peräti 
0,36-millistä tavaraa. Rajusta yli-
paksuudestaan huolimatta siimat 
antoivat varsin kesyjä vetotuloksia, 
huippukoviin lupauksiinsa nähden 
suorastaan kelvottomia. Eipä tullut 
Solifer-siimoista koskaan yleisön 
suosikkeja.

Numerossa 3–1981 käynnistyi 

Kaukoidässä valmistettujen sii-
mojen esiinmarssi. Ensimmäise-
nä testiin pääsivät Aeon ja Nagon. 
Vaikka nekin osoittautuivat jon-
kin verran ilmoitettua paksum-
miksi, vetolujuudet olivat sen 
verran hyviä, että testaaja saattoi 
kutsua uutuuksia ”varteenotetta-
viksi kilpailijoiksi vanhoille tutuil-
le merkeille”.

Testitauko päättyy

Liekö päätoimittaja kyllästynyt jat-
kuviin siimajuttuihin vai saiko em. 
toimittaja pitkäkestoisen rasitus-
vamman käteensä siimojen kat-
komisesta? Joka tapauksessa seu-
raava siimatesti numeron 3–1981 
jälkeen julkaistiin vasta Erässä 12–
1989.

Tuon testin urakoi kansien vä-
liin allekirjoittanut. Aiheena olivat 
0,14–0,16 mm pilkkisiimat, joita oli 
saatu kasaan kokonaista 21 merk-
kiä. Testi noudatteli pääpiirteissään 
aikaisempia linjoja, joskin kokeis-
sa käytettiin kahta erilaista solmua. 
Ensimmäistä kertaa siimat saivat 
myös tähtiä sekä vetolujuudesta 
että käsiteltävyydestä.

Mitään radikaalia muutosta ei sii-
mamarkkinoissa ollut tapahtunut 
reilun kahdeksan vuoden aikana. 
Edelleen kaikki olivat monofiile-
ja ja lupasivat vetolujuutta reilus-
ti enemmän kuin niille solmun ja 
liotuksen kanssa saatiin. Samoin 
monien paksuudet eivät vastan-
neet lähellekään mitä puolaan oli 
painettu.

Räikeimmästä vääristelystä vas-
tasi länsisaksalainen Optima Polar-
Is, jonka 0,14-milliseksi ilmoitetun 
paksuus oli tarkistusmittauksessa 
0,196 mm! Tuollainen ero on var-
sinkin mormyskasiimassa järkyttä-
vän suuri.

Vetolujuudeltaan ainoaksi viiden 
tähden tuotteeksi arvioitiin Damyl 
Tectan, joka 0,14-millisenä ylsi hie-
noon 1,78 kiloon unisolmulla. Tec-
tania valmistetaan edelleen. Pidän 
sitä yhä yhtenä suosikkisiimanani, 
vaikka tuote onkin matkan varrel-
la muuttunut. Vetolujuuttakin lu-
vataan nykyversiolle (Tectan Pre-
mium Plus) hieman enemmän.

32 nollakolmekymppistä

Numerossa 4–1990 testasivat Ju-
ha Jormanainen, Hannu Räisänen 
ja Juha Keronen peräti 32 mono-
fiilisiimaa paksuudeltaan 0,30 mm. 
Siimat solmittiin Clinch-solmulla ja 
kasteltiin ennen poikkivetoa. To-
dellinen halkaisija mitattiin mikro-
metrillä.

Siimat olivat edelleen keskimää-
rin 1–2 sadasosaa ilmoitettua pak-
sumpia ja valehtelivat vetolujuuten-
sa lähes poikkeuksetta yläkanttiin. 

Lujimmaksi mitattiin Cormoran Cor-
test, jonka todellisuudessa 0,34-mil-
linen antoi tuloksen 5,9 kg. Varsin lä-
helle (5,7 kiloon) ylsi Optima Titan 
Power, mutta silläkin ylipaksuutta 
oli 0,03 mm.

Heikoimmaksi osoittautui Opti-
ma Polaris, joka samalla valehteli 
paksuutensakin eniten yläkanttiin 
(kuten pilkkisiimatestissä). 0,34-
milliseksi mitattu antoi tulokseksi 
vain 3,9 kg, kaksi kiloa Cormorania 
vähemmän.

Loppuarvostelussa vetolujuudel-
la ei kuitenkaan ollut järin suurta 
merkitystä, sillä ainoaksi viiden täh-
den siimaksi nostettiin Stren, jonka 
vetolujuus oli korkeintaan keskin-
kertainen 4,5 kg (0,31 mm). Kehuja 
Stren sen sijaan saa pehmeydestä, 
erittäin hyvästä oikenevuudesta, 
käsiteltävyydestä ja ilmoitettujen 
arvojen pitämisestä. Cormoranin ja 
Optiman tähtisaalis jäi kummankin 
yhteen.

Samassa yhteydessä testaajat 
tutkivat myös ultraviolettivalon 
vaikutusta siimoihin pitämällä niitä 
20 tuntia uv-lampun alla. Toteamus 
oli, että ainakaan moinen käsitte-
ly ei heikentänyt niitä mitattavissa 
määrin.

Toinen mielenkiintoinen huomio 
koski venytysten vaikutusta siiman 
lujuuteen. Yleensähän uskotaan, 
että kerran tai useammin poikkive-
detty siima menettää lujuudestaan 
jonkin verran, mutta tässä kokees-
sa tulokset yllättivät.

Kävi näet ilmi, että kerran poik-
kivedetty siima jopa jonkin verran 
lujittui! Silti testaajat totesivat, et-
tä ”emme kuitenkaan tämän testin 
perusteella kehota olemaan lyhen-
tämättä siimaa noin metriä aina en-
nen uuden solmun solmimista”.

Kuitusiimat saapuvat 

Numerossa 4–1995 kävin itse UL-
siimojen kimppuun. Mukaan otin 
12 uudempaa monofiilisiimaa sekä 
ensimmäistä kertaa kuusi kuitusii-
maa, jotka olivat olleet markkinoil-
la vasta pari vuotta. Kuitusiimojen 
uranuurtajathan olivat Suomessa 
1993 kauppoihin ilmestyneet Co-
rastrong ja Stroft GTP.

Yhdeksi isoksi ongelmaksi pu-
nottujen siimojen vertailun kan-
nalta havaittiin niiden litteys, jon-
ka vuoksi todellisen halkaisijan 
mittaaminen oli jokseenkin mah-
dotonta. Puolattaessa 0,20-millis-
tä Corastrongia UL-kelalle, jolle pi-
ti sopia kyseisen paksuista siimaa 
80 metriä, sitä saatiin mahtumaan 
vain 28 metriä. Punotut siimat oli-
vat siis usein reilusti ilmoitettua 
paksumpia.

Yllätys oli siimojen käyttäyty-
minen märkänä. Kun monofiilien 

Valtamerikalastuksessa ei kehnoilla siimoilla pärjää.
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liottaminen vedessä vähentää lä-
hes poikkeuksetta vetolujuutta 
kymmeniä prosentteja, punotuil-
la systeemi näytti keikahtaneen 
päälaelleen. Selitykseksi toimitta-
ja heitti, että ”vesi toimii solmus-
sa jonkinlaisena voiteluaineena ja 
estää kuituja leikkautumasta yhtä 
herkästi poikki”.

Sen sijaan lujuuseroja lämpötilo-
jen välille ei punotuilla – toisin kuin 
monofiileillä – juuri ilmennyt. Tämän 
arvelin johtuvan siitä, että ne eivät 
ime nailonsiimojen tavoin vettä.

Testissä mitattiin myös hankaus-
kestävyyttä. Yllättäen sekä heikoin 
että kestävin siima löytyi punottu-
jen joukosta. Vain 0,073-millinen 
testivoittaja Spiderwire kesti hiekka-
paperin hankausta parhaimmillaan 
jopa viisi minuuttia, kun heikoin eli 
Stren Kevlar katkesi jo 20 sekunnin 
käsittelyn jälkeen. Kevlarsiimat hä-
visivätkin markkinoilta melko pian 
muiden kuitujen tieltä.

Testissä tuli esille muitakin pu-
nottuihin liittyviä epäkohtia. Siimat 
sotkuilivat heitoissa ja sotkujen set-
viminen oli työlästä siimojen peh-
meyden vuoksi. Vetolujuus ei ollut 
läheskään niin hyvä kuin annettiin 
ymmärtää, ja katkeaminen saat-
toi tapahtua yllättävänkin herkästi 

esim. terävästä nykäyksestä.
Puhumattakaan hinnasta, joka 

tuohon aikaan oli kalliimpiinkin 
monofiilisiimoihin verrattuna yli 
kaksinkertainen ja halvimpiin yli 
viisinkertainen.

Kapinayritys

Muutamaa numeroa myöhemmin 
eli Erässä 7–1995 julkaistiin Hannu 
Räisäsen elektronimikroskooppi-

kuvin höystetty, punottuihin sii-
moihin keskittyvä testi otsikolla 
Vallankumous vai pelkkä kapinayri-
tys? Näin jälkeenpäin on helppo 
sanoa, että pelkäksi yritykseksi ei 
homma jäänyt.

Räisäsenkin mukaan siimojen 
vertaileminen on hankalaa, ”koska 
vetolujuutta tarkasteltaessa pitäisi 
tuntea siiman halkaisija. Punottu-
jen siimojen kohdalla halkaisijan 

määrittäminen on käytännössä 
mahdotonta ja vertailija joutuu 
luottamaan valmistajan ilmoituk-
seen”.

Vetokokeissa selvisi, että solmu 
vaikuttaa punotun kestävyyteen 
vieläkin dramaattisemmin kuin 
monofiilisiimoilla ja luvatut arvot 
ovat jälleen yltiöoptimistisia.

Solmu pudotti kuitukimpun 
vetolujuuden monessa siimassa 
puoleen ja jopa alle verrattuna sol-
muttomaan siimaan. Eräänlaisen 
valehtelun ennätyksen teki lajinsa 
pioneeri Stroft GTP, joka lupasi 11,3 
kg vetolujuutta, mutta saavutti sol-
mun kanssa vain 4,5 kiloa. Ilman 
solmua tulos oli 5,1 kg.

Ainoa viiden tähden tuote oli 
13,6 kilon Stren Kevlar: ”Pehmeä, 
kohtalaisen hyvin muotonsa pi-
tävä siima. Vetolujuutta luvataan 
rutkasti ja sen siima lähes pitääkin. 

Vahva ja venymätön kuitusiima 
on ainoa oikea valinta pilkittä-
essä turskia ja muita Jäämeren 
otuksia suurista syvyyksistä.

Siima on tärkeä linkki  
vieheen ja kalastajan välissä, 
koska sen tehtävänä on välittää 
tieto tärpeistä.
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Vähän venyvänä löytää varmasti 
oman käyttäjäkaartinsa, vaikka on 
kohtalaisen kallis.”

Loppulauseessa testaaja totesi, 
että ”uusista punotuista siimoista 
ei vielä ole vanhan monofiilivalta-
kunnan kaatajaksi. Pelkkää kapinaa 
tämä vasta on.”

Titaanien taistelu

Erässä 4–1997 vertailivat Juha Jor-
manainen, Hannu Räisänen ja Ju-
ha Keronen tuon ajan kuumimpiin 
monofiilisiimoihin kuuluvia Sil-
ver Thread Exaliburia, Stren Hi-Vis 
Goldia, Trilene XL:ää ja Trilene XT:
tä 0,35 mm paksuisina.

Testiryhmä suoritti monenlaisia 

kokeita, joilla tutkittiin paitsi veto-
lujuutta myös kulutuksenkestoa, 
jäykkyyttä ja kimmomodulia. 

Nelikosta parhaat pisteet sai Sil-
ver Thread Excalibur, jonka suoritus 
arvioitiin täyden viiden tähden ar-
voiseksi. Siima mm. antoi luvattua 
huomattavasti paremman vetolu-
juuden ja selvisi hiekkapaperihion-
nasta parhaiten. Stren jäi toiseksi ja 
Trilene XT peränpitäjäksi.

Seuraava testiryhmän tekemä 
havainto kannattaa kertoa tässäkin. 
Testaajat latasivat Streniä hyrräke-
lalle ja kiinnittivät sen 9-jalkaiseen 
haukivapaan. Siiman pää solmittiin 
vetoanturiin ja jarru kiristettiin lä-
hes tappiin, jonka jälkeen useampi 

testaaja kiskoi vapaa luokille niin 
lujasti kuin uskalsi.

”Oli yllättävää havaita, että use-
ampikin kokeilija pystyi rasitta-
maan siimaa vain 1,5–1,7 kiloa. 
Todellisuudessa siiman vetolujuu-
desta ei käytetty kuin neljännes. 
Jos kalastaja osaa käyttää vavan 
joustoa ja kelan kitkajarrua oikea-
oppisesti, on isollakin kalalla varsin 
vähän mahdollisuuksia.”

26 monofiilisiimaa vedossa

Samassa numerossa julkaistiin 
myös oma 26 monofiilisiimaa kä-
sittänyt jättiurakkani, jossa 0,25 
mm siimat mitattiin sekä kuivina 
että viisi tuntia liotettuina +20 as-

teessa ja nollassa.
Testi selvitti jo tutuksi tulleita 

asioita liian suuriksi ilmoitetuista 
vetolujuuksista ja luvatun paksuu-
den ylityksistä. Joukossa oli toki 
myös ”rehellisiä” siimoja, mm. Silver 
Thread Excalibur ja Sufix Supreme.

Ehkä yllättävin tulos saatiin ve-
dettäessä siimoja poikki liotettuna 
0-asteessa. Kaikki antoivat parem-
man tuloksen kylmässä kuin lämpi-
mässä vedessä, vieläpä siten, että 
16 siimaa 26:sta antoi kylmä-mär-
käkokeessa paremman tuloksen 
kuin kuivana huoneenlämmössä. 

Tulosta sopii verrata vaikkapa 
Erän ensimmäiseen siimatestiin 
tämän jutun alussa, jossa monet 
siimat suorastaan romahtivat kyl-
mään joutuessaan. Talvikestävyy-
den suhteen monofiilisiimat siis oli-
vat parantuneet 20 vuodessa.

Testivoittajaksi kruunattiin ita-
lialainen Asso Clubs, joka antoi 
porukan parhaat vetolujuudet se-
kä kylmässä että lämpimässä. Kun 
siima oli lisäksi melko edullinen, ai-
emmin tuntemattomasta merkistä 
tuli varsin suosittu.

Häntäpään yllättäjiä olivat kak-
si uutuus-Streniä, joilta odotettiin 
enemmän kuin mitä ne lopulta an-
toivat. Varsinkin Stren Easy Castin ve-
totulokset olivat lähes puolet huo-
nompia kuin testivoittaja-Assolla.

Mittasimme ensimmäisen kerran 
myös 100 m puolalla olevan siima-
määrän kahdelta merkiltä. ”Hinta-
huligaaniksi” mainittua Daiwa Crys-
tal Clearia oli puolalla 105,8 metriä, 
mutta Unyl Extraa vain 93,5 metriä. 
Eräät valmistajat vetivät kotiinpäin 
tässäkin.

Monofiilisiimojen keskimääräi-
nen metrihinta oli n. 0,05 €.

Punottujen ongelma

Numerossa 5–1998 Arto Kojo pa-
neutui ongelmaan nimeltä kui-
tusiimojen katkeaminen äkkipy-
sähdyksissä. Tämä johtuu paljolti 
kuitusiimojen venymättömyydes-
tä, sillä 20–40 prosenttia venyvät 
monofiilisiimat antavat heittovir-
heen paljon helpommin anteeksi.

Testissä vertailtiin viitta eri kuitu-
siimaa, joista yksi oli kentältä kan-
tautuneiden huhujen mukaan var-
sin heikoksi iskunkestävyydeltään 
osoittautunut fuusiosiima Fireline. 
”Tulilanka” jäi jumboksi myös testis-
sä, joskin testaaja toteaa Firelinen 
kalastusmukavuudeltaan (ryhdik-
kyyden ansiosta) selväksi ykköseksi 
yhdessä Fusionin kanssa.

Testaamisen ongelma

Numerossa 4–1999 julkaistiin Ari 
Mannisen kenties perusteellisin 
siimatesti Erä-lehden historiassa. 
Mukana oli 30 nollanelikymppistä 

Kuitusiimat ovat lyöneet itsensä läpi hauen heittokalastuksessa, jossa hyvät vastaiskuominaisuudet 
ovat arvossaan. Myös käsialauittamista jerkeillä kuitusiima helpottaa huomattavasti.
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monofiilisiimaa, joista oli jälleen il-
mestynyt monia uutuuksia.

”Kun monofiilisiimat ennen teh-
tiin vain yhdestä kuidusta eli ho-
mopolymeeristä, valmistetaan ny-
kyaikaiset huippusiimat kahden tai 
useamman kuidun yhdistelmästä 
eli copolymeeristä”, opasti Manni-
nen.

”Polymeerien ominaisuuksia voi-
daan muuttaa erilaisilla side- ja li-
säaineilla sekä pintakarkaisulla. 
Materiaaleja yhdistelemällä halu-
taan tuoda esiin erilaisten kuitujen 
parhaat puolet. Valmistajat varjele-
vat siimakeitostensa reseptejä huo-
lella, joten tarkkoja tietoja koostu-
muksesta ei ole saatavilla.”

Testisiimat Manninen altisti perä-
ti 16 eri kokeeseen. Tavanomaisten 
paksuus- ja vetolujuuskokeiden li-
säksi hän mittasi siiman venyvyyt-
tä, iskunkestävyyttä, oikenevuutta, 
uv-valon sietoa sekä hankauskestä-
vyyttä useammalla eri karkeusas-
tetta olevalla hiontapaperilla.

Hiontatulokset pakottivat tes-
taajan toteamaan, että erilaista kar-
keusastetta käyttämällä voidaan 
saada aivan toisistaan poikkeavia 
tuloksia. Hienolla hiomapaperilla 
loistanut siima saattaa karkeam-
man paperin kynsissä romahtaa lä-

hes peränpitäjäksi, puhumattakaan 
jos hionta suoritetaan teroituspui-
kolla kuten yksi kokeista tehtiin.

Hankalan testin voittajaksi sel-
visi jo numerossa 4–1997 voiton 
napannut Silver Thread Excalibur, 
joka sai kiitosta kulutus- ja solmun-
kestävyydestä, käsiteltävyydestä 
sekä lupauksien pitämisestä, mut-
ta moitteita venyvyydestä ja valon-
siedosta.

Uuden vuosituhannen  
kuidut

Uuden vuosituhannen ensimmäi-
sen siimatestin otti urakoitavak-
seen Veikko Rinne. Työstettäväksi 
joutui yhdeksän ”aikamiesten” mo-
nikuitusiimaa paksuudeltaan 0,35 
mm (Erä 4–2000).

Ensimmäisten punottujen siimo-
jen materiaali aramidikuitu kevlar 

oli väistymässä tai väistynyt, ja ti-
lalle olivat rynnineet kestävämmät 
Spectra ja Dyneema jatkojalostei-
neen. 

”Rakenteeltaan monikuitusiimat 
voidaan jakaa kahteen päätyyp-
piin: punottuihin ja ns. suorakuitui-
siin fuusiosiimoihin. Jälkimmäinen 
valmistusmenetelmä on yksinker-
taisempi ja halvempi. Punontata-
poja näkyy olevan monenlaisia ja 
kehitystyö jatkuu. Punoksen ra-
kenne tuntuu nimittäin vaikutta-
van siiman vahvuuteen eli siihen, 
miten se kestää solmuissa”, Rinne 
kirjoitti.

Järeistä kuitusiimoista vah-
vimmiksi osoittautuivat punotut 

Isoilla virroilla pitää toisinaan  
heittää pitkälle yltääkseen  
parhaille ottipaikoille. Siimojen 
vahvistuminen ja ohentuminen 
monikuitusiimojen myötä on  
parantanut kalastusmahdolli-
suuksia tällaisissa paikoissa.

Hauki on maamme kaloista 
käytännössä ainoa, joka  
katkaisee siiman helposti  
hampaissaan. Uudet kuitusiimat-
kaan eivät hauen purukalustossa  
kestä. Siksi on syytä käyttää  
peruketta.
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Spectra-kuituiset PowerPro ja TUF-
Line, joista ensin mainittu saalisti 
testivoittajan tittelin. Kumpikin ve-
nytti vaakaviisarin parhaimmillaan 
yli 17 kiloon, kun huonoimmilla 
siimoilla tulos jäi selvästi alle kym-
menen kilon. Silti luvattuja veto-
lujuuksia (23,0 kg ja 22,3 kg) eivät 
nämä kuten muutkaan testisiimat 
lähestulkoonkaan saavuttaneet.

Rinne ylisti paksujen kuitusiimo-
jen käyttöä heittokalastuksessa: ”Se 
on sopivaa jopa raskaimpaan hau-
en heittokalastukseen ja uisteluun 
merellä. Viehepainoissa 100 g saa 
ylittyä ja alaraja on 20 g korvilla. It-
se heitän tällaisilla siimoilla myös 
meritaimenta, uistelen kuhaa ja ah-
venlitkojen heittämiseen 0,35 mm 
monikuitusiima on juuri oikeaa ta-
varaa... Menetän vuosittain vain 1–
2 viehettä, vaikka kalastustunteja 
kertyy varmaan lähemmäs 500.”

Ultraohuet morrisiimat

Erässä 4–2001 olivat vetovuorossa-
ni ensimmäistä kertaa huippuohu-
et 0,10 mm monofiilisiimat. Testiin 
saatiin kahdeksan merkkiä Abu-
lonista Unyliin.

Testissä todettiin jo aikaisem-
minkin tutuksi tulleita asioita lio-
tettujen ja solmittujen siimojen 
lujuuksien putoamisesta alle ilmoi-
tettujen arvojen sekä annettujen 
paksuusmittojen heittämisestä. 

Vakavin tapaus oli sininen Unyl 
Winter, jonka piti olla 0,10-millistä, 
mutta joka osoittautui tarkistus-
mittauksessa peräti 0,16-millisek-
si! Poikkipinta-alaltaan siima oli 
siis yli 2,5 kertaa paksumpaa kuin 
olisi ollut luvallista. Kyseessä lienee 
Erän monofiilisiimatestien räikein 
rikkomus.

Testivoiton nappasi Tensor, joka 
sai kiitosta erinomaisesta vetolu-
juudesta, paksuuslupauksen pitä-
misestä, ryhdikkyydestä ja hyvästä 
hinta-laatusuhteesta.

Rapalalta testivoittaja

Toistaiseksi viimeinen monofiili-
heittosiimoja koskenut testi jul-
kaistiin Erässä 6–2002. Kaikkiaan 25 
siimamerkkiä paksuudeltaan 0,20 
mm sijoitettiin paremmuusjärjes-
tykseen määrättyä pisteenlaskuta-
paa noudattaen.

Mukana oli joukko uutuuksia, 
mm. Rapalan siimat pääsivät en-
simmäistä kertaa testirinkiin. Ja he-
ti hyvällä menetyksellä, sillä Rapala 
Finesse julistettiin testivoittajaksi. 
Se sai kiitoksia mm. vetolujuudes-
ta, hankauskestävyydestä, oikene-
vuudesta ja annettujen tietojen oi-
keellisuudesta.

Ensimmäistä kertaa testissä oli 
mukana myös fluorocarbonista 
valmistettu siima, Triple Fish. Ve-

dessä näkymättömäksi ja tavallisia 
monofiilejä hankauskestävämmäk-
si mainostettu materiaali ei kuiten-
kaan loistanut, vaan jäi koko jou-
kon hännille.

Hinnat vaihtelivat välillä 0,022–
0,085 €/metri (laskettu 200–600 m 
puolalta). Verratkaamme tätä vuo-
den 1978 siimatestiin, jossa 0,30-
milliset maksoivat keskimäärin 
0,019 €/m.

Kalleimmat siimat 25 vuotta ai-
kaisemmin olivat jo silloin kalliimpia 
kuin halvimmat vuonna 2002, eikä 

Whiplash) vetolujuus oli jopa 
luokkaa 200 kg/mm2 ja huonoim-
pienkin reilut 100 kg/mm2. ”Nor-
maalipainoisen miehen (80 kg) 
nostamiseen tarvitaan halkaisijal-
taan vain reilun puolen millin pak-
suinen kuitusiima.”

Testivoittajaa kehuttiin näin: 
”Whiplash on mittausten mukaan 
markkinoiden vahvin siima... Oi-
vallinen valinta sekä heittokalas-
tukseen että uisteluun. Pitkälle 
heittävä sileyden, liukkauden ja 
pehmeyden ansiosta.”

punainen Cajun Red Lightnin’, jo-
ka ilmassa on voimakkaan punista, 
mutta muuttui näkymättömäksi jo 
parin metrin syvyydessä. Useimmat 
muut jopa värittömät siimat sen si-
jaan näkyivät vedessä selvästi. 

Tämä sai testaajan toteamaan, 
että ”värilliset siimat päihittivät 
selvästi värittömät siimat näky-
mättömyydessä ja värillisissä lisäk-
si melkoisen tummat sävyt olivat 
valttia”.

Ovatko siimat vahvistuneet 
30 vuodessa?

Tuotekehittelyn kannalta 30 vuot-
ta on varsin pitkä aika. Mielenkiin-
toinen kysymys kuuluukin, ovatko 
siimat vahvistuneet vuosien saa-
tossa? 

Asian vertailemista vaikeuttaa se, 
että yllämainittuja testejä ovat teh-
neet eri henkilöt hieman eri meto-
deilla eri solmuja käyttäen, ja että 
testattavat siimat ovat olleet hyvin 
eri paksuisia eri testeissä. Lukijoille 
on haluttu tarjota tietoa moneen 
eri kalastustapaan soveltuvista sii-
moista.

Ensimmäistä testiä (0,30 mm 
monofiilisiimat) voimme yrittää 
verrata esimerkiksi numerossa 6-
02 ilmestyneeseen 0,20-millisten 
monofiilisiimojen testiin ja käyt-
tämällä poikkipinta-alaan liittyvää 
korjauskerrointa, joka 0,20-millisille 
siimoille on 2,25 (0,30 mm siiman 
poikkipinta-ala on 2,25 kertaa suu-
rempi kuin 0,20-millisen).

Vuoden 1978 testissä 0,30-mil-
listen keskimääräinen vetolujuus 
märkänä +20 asteessa oli 4,05 kg 
ja 2002 0,20-millisten märkänä +20 
asteessa 2,75 kg. Kun 2,75 kerro-
taan korjauskertoimella 2,25, saa-
daan tulokseksi 6,18 kg. 

Tämän laskelman perusteella 
2000-luvun monofiilisiimat olisivat 
noin puolitoista kertaa vahvempia 
kuin vuonna 1978.

Vetolujuuksien ja paksuuksien 
suoranainen valehteleminen on ol-
lut kuluttajan kannalta siimamark-
kinoiden ikävin ilmiö, eikä siitä 
ollut päästy eroon vielä viimeisiä-
kään Erän testejä tehtäessä. Toisin 
sanoen kuluttajalla ei ole ollut pie-
nimpiäkään mahdollisuuksia ver-
tailla siimojen vetolujuuksia luo-
tettavasti pelkästään valmistajien 
antamia lukemia tarkastelemalla.

Viime vuosina EFTTA (European 
Fishing Tackle Trade Association, 
Euroopan kalastusvälinekauppa-
järjestö) on ajanut voimakkaas-
ti muutosta asiaan, ja muutamat 
valmistajat (mm. Rapala) ovatkin 
jo sitoutuneet rehellisyyteen.

Toiveita on, että kuluttajien har-
hauttaminen saadaan lähitulevai-
suudessa kokonaan loppumaan.

Siimojen testaaminen kalastamalla on varsin vaikeaa, mutta kuitenkin 
hyödyllistä ja jopa välttämätöntä oikeanlaisen kokonaiskuvan  
saamiseksi. Siinä kelalle tarvitaan koko joukko varapuolia.

ero kalleimpiin nykysiimoihinkaan 
ollut järkyttävän suuri, alle kolme-
kertainen. Kun ottaa huomioon ra-
han reaaliarvon alenemisen samas-
sa ajassa, niin siimojen hinnat olivat 
vuosikymmenten saatossa halven-
tuneet rajusti. Mutta niinhän ovat 
muutkin kalastusvälineet.

Uuden sukupolven  
kuitusiimat

Suosiotaan kaiken aikaa kasvatta-
neet monikuitusiimat pääsivät tes-
tilaboratorioon numerossa 8–2002, 
kun Veikko Rinne käsitteli edellisen 
testin jälkeen ilmestyneet uutuu-
det.

Rinne laski, että yli 20 siima-
merkkiä oli tullut ja mennyt kui-
tusiimojen kymmenvuotisen his-
torian aikana. Monet merkeistä 
valmistutettiin samoissa tehtaissa 
ja kuka tahansa pystyi tilaamaan 
oman mallinsa. Rapala ja Biltema 
mainittiin esimerkkeinä.

Testissä mitattiin siimojen ve-
tolujuudet suhteutettuina todel-
lisiin poikkipinta-aloihin. Selvisi, 
että parhaimman siiman (Berkley 

Väriyllätyksiä

Erässä 6–2004 Veikko Rinne esit-
teli jälleen punossiimojen uuden 
sukupolven. Nyt litteiden kuitusii-
mojen ohelle oli alkanut ilmaantua 
pyöreitä, useista kuitukimpuista ja 
sideaineista sorvattuja kuitusiimo-
ja, jotka ryhdikkyytensä vuoksi so-
pivat haspelikeloille litteitä parem-
min.

Oli havaittavissa myös pientä 
ryhtikampanjaa siimapaksuuksien 
ilmoittelussa, sillä Rapala Titanium 
Braid ilmoitti paksuuden jopa lie-
västi yläkanttiin. Samassa siimassa 
kerrottiin ensimmäistä kertaa myös 
solmuttoman ja solmitun siiman 
todellinen vetolujuus, mikä useim-
milla muilla valmistajilla tuntui ole-
van edelleen silkkaa utopiaa.

Samassa numerossa pääsivät 
esille myös 0,40–0,50 mm mono-
fiilivetosiimat. Testissä Jari Rannisto 
kiinnitti huomiota erityisesti siimo-
jen näkymiseen vedessä tarkkaile-
malla asiaa kameran avulla eri sy-
vyyksissä ja erilaisissa vesissä.

Suurimman yllätyksen tarjosi 
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”Kauppa käy kuin siimaa”. Tässä 
vanhassa tutussa sanonnassa on 
perää myös taloustaantuman ai-
kaan. Siima kuuluu kulutustarvik-
keisiin, joista kalastaja ei juuri voi 
tinkiä. Jos tinkii, alkavat säästötoi-
met näkyä äkkiä viehemenetysten 
ja karanneiden kalojen määrässä. 

Siimoissa ei yleensä paljon näkyviä uudistuksia 
tapahdu, ellei pakkausta lueta sellaiseksi.  
Mutta eivät siimainsinööritkään siestaa vietä 
vaan ahkeroivat entistä parempien ihmelankojen 
aikaansaamiseksi. Monenlaisia uutuuksia  
on pukannut tällekin kesälle.

JARI TUISKUNEN

Siimasukupolvi 
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Siimaan kannattaa siis sijoittaa.
2000-luvulla siimauutuuksien ja 

kehitystyön pääpaino on ollut kui-
tusiimojen puolella, eikä vuoden 
2009 saapumiseräkään tee poikke-
usta. 19  uutuussiimasta kahdeksan 
on monofiileja ja yksitoista kuitusii-
moja. Eittämättä voidaan myös sa-

noa, että mielenkiintoisimmat uu-
tuudet löytyvät juuri kuitusiimojen 
joukosta.

Suurin uutuuksien lanseeraa-
ja peräti seitsemällä tuotteella on 
Pure Fishing, jonka tallista löytyvät 
perin tutut merkit Stren, Trilene, 
Fireline ja Spiderwire. Hyvän vas-

2009

tuksen uutuuksien määrässä an-
taa Rapala, joka osti viime vuonna 
maailman suurimpiin lukeutuvan 
siimavalmistaja Sufixin.

Yllättävän monet kotimaisista 
maahantuojista sen sijaan ilmoitti-
vat, että uutuuksia ei tälle kaudelle 
yksinkertaisesti ole, joten vanhoilla 
sinnitellään. Näitä ovat isommista 
siimamaahantuojista mm. Kalas-
tuskolmio, Nordic Sports Finland, 
OPM Kalastustarvike Oy, Fair Point 
ja Kuusamon Uistin.

Värikkäitä ja monivärisiä

Siimauutuuksia silmäillessä herää 
helposti samansuuntaisia kysy-
myksiä kuin vaikkapa uutuusvie-
hekarusellissa, eli ovatko uutuudet 
oikeasti parempia kuin jo olemassa 
olevat, vai onko taas tehty jotain ns. 
uutta vain siksi, että sellaisia pitää 
markkinoita varten olla. Varmaan 
vähän molempia.

Tämänkertaisten uutuuksien 
megatrendi näyttäisi löytyvän vä-
ripuolelta. Värittömiä siimoja tar-
jotaan yllättävän vähän verrattuna 
värikkäisiin. Erityisesti punainen 
tuntuu olevan kauden muotiväri, 

Siima kuin siima on lujilla, jos kala hotkaisee vieheen syvälle  

kitaansa. Onneksi tällä kaverilla (seiti) ei teräviä hampaita ole.

Siimojen ohentuminen ja  
vahvistuminen on tuonut etua 
mm. tunturijärvien kalastajille, 
missä pieniä vieheitä pitää  
välillä heittää todella pitkälle.

Kuinka mahtavat siimat kestää tämän kaverin hampaissa?
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mikä selittynee osin sillä, että eri-
tyisesti kirkkaissa vesissä punaisen 
aallonpituudet häviävät näkyvistä 
ensimmäisenä pinnasta pohjaan 
päin mentäessä. Näin punainen sii-
ma on vedessä ”näkymättömämpi” 
kuin pinnan yläpuolella uskoisi.

Muoti-ilmiöksi voitaneen lukea 
myös moniväriset siimat, joita tuo-
vat markkinoille Berkley ja Savage 
Gear. Sellainen on olemassa myös 
Sufixilla, mutta se ei ilmesty aina-
kaan tänä kesänä Suomen markki-
noille. Värin vaihtuminen siimassa 
tietyin välein auttaa esimerkiksi ar-
vioimaan alla olevaa syvyyttä vene-
pilkinnässä.

Dyneema jyrää

Valmistusmateriaaleissa ei ole vii-
me vuosina isoja mullistuksia ta-
pahtunut. Kuitusiimapuolella jy-
rää polyetyleenikuitu Dyneema, 
joka on hyvin vahvaa (jopa terästä 
vahvempaa), vettä kevyempää ja 
kestävää niin hankausta, UV-valoa 
kuin kemikaalejakin vastaan.

Lähinnä uudet innovaatiot tun-
tuvat koskevan tapaa, jolla kuitu-
kimput kierretään toistensa lo-
maan ja mitä sidos- ja suoja-aineita 
sekaan laitetaan. Pyrkimyksenä on 
poikkileikkaukseltaan pyöreä kui-
tusiima, ja sellaisia kaikki uutuudet 
ainakin omien mainoslauseittensa 
mukaan ovat. Pyöreä siima ei ole lit-
teän tavoin herkkä tunkeutumaan 
alempiin siimakerroksiin kovassa 

rasituksessa, sillä saadaan heittoi-
hin enemmän pituutta, ja myös ns. 
tuulisolmujen syntymistä pyöreys 
jossain määrin ehkäisee.

Fuusiosiimat, joissa kuitukimp-
puja ei ole millään tavalla punottu 
lomittain, näyttävät olevan pian his-
toriaa. Tämän suorakuituisen siima-
tyypin tunnetuin edustaja on ollut 
Berkley Fireline, mutta uusimmat 
Tulilangat ovat nekin jo punottuja.

Epäilemättä siimasta saadaan 
näin huomattavasti kulutuskestä-
vämpi ja lujempi, vaikka valmistus-
prosessi onkin hitaampi ja kalliimpi. 
Mitä tiiviimmin kuitukimput on-
nistutaan toistensa lomaan puno-
maan, sitä lujempi lopputulos.

Seuraavassa esittelemme kau-
den uudet siimat. Tekstin tiedot 
ovat pääosin peräisin maahan-
tuojilta, siimavalmistajien ja kaup-
piaiden nettisivuilta sekä siima-
pakkauksista, joten normaalia 
korulausesuodatinta kannattaa 
käyttää niitä lukiessa.

Kustakin siimasta on myös poi-
mittu esimerkki luvatusta vetolu-
juudesta, monofiilisiimoista noin 

0,30-milliseltä ja kuitusiimalta n. 
0,20-milliseltä versiolta. Kuten tie-
dämme, myös paksuuslukema saat-
taa olla harhaanjohtava erityisesti 
kuitusiimojen tapauksessa, joskin 
kuitusiimojen muuttuessa yhä pyö-
reämmiksi paksuusmittauksesta on 
tullut luotettavampaa.

Monofiilisiimat

Berkley Trilene XT Extra Tough
Monofiilisiima, jota mainostetaan 
erityisen kulutuskestäväksi ja suo-
sitellaan käytettäväksi olosuhteis-
sa, joissa siima joutuu kosketuk-
seen kallioiden, kivikoiden yms. 
kanssa. Soveltuu niin hyrrä- kuin 
avokeloihin. Luvattu vetolujuus 
0,30 mm/8,3 kg. Värit kirkas ja pu-
nainen. Myydään paksuuksina 
0,20–0,46 mm ja puolakoossa 300 

Pilkkimiseen on olemassa  
erityisiä ”talvisiimoja”, jotka  
eivät testien perusteella kuiten-
kaan ole juuri sen kummempia 
kuin ”kesäsiimatkaan”. Pilkillä 
voi siis huoletta käyttää aivan 
samoja tuotteita kuin kesä-
kalastuksessa.

Tuotteiden myynnissä oma merkityksensä on myös pakkauksen  
houkuttelevuudella. Näin koreasti pakataan kauden 2009 uudet  
monofiilisiimat.

Moniväriset siimat ovat muotia. Mustakeltainen siima on Fireline 
Tracer Braid, mustaruskea Spiderwire Stealth Camo Braid ja oranssi-
keltainen Savage Gear Adrenaline Optic Braid.
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m, hinta 12 €.

Climax Strong
Kohtuuhintainen co-polymeerisii-
ma normaaliin heitto- ja vetokalas-
tukseen. Luvattu vetolujuus 0,30 
mm siimalle 7,9 kg. Saatavana pak-
suuksissa 0,20–0,45 mm hintaan 
5,95 €/200 m puola. Väri kirkas.

Maxima Treazure
Uuden teknologian väritön co-po-
lyamidisiima, jolle luvataan suurta 
vetolujuutta, olematonta muistia 
sekä hyvää nykäyksien ja kulu-
tuksen kestävyyttä. Viimemainit-
tu saavutettu ”sisäistä rakennetta 
muuttamalla, ei pinnoitteella”. Lu-
vattu vetolujuus 0,30 mm/5,4 kg. 
Myydään paksuuksina 0,16–0,52 
mm puolakoossa 200–250 m. Hin-
ta 14–21 €.

Stren Stamina
Erityisesti suolaveden kalastukseen 
suunniteltu edullinen monofiilisii-
ma, jonka luvataan tarjoavan hyvän 
balanssin vetolujuuden, iskunkes-
tävyyden ja palautumisen välillä. 
Siimaa myös mainostetaan mark-
kinoiden hankauskestävimmäksi 

suolavesisiimaksi. 0,33 mm siimal-
le luvattu vetolujuus 10,9 kg. Värit 
keltainen, kirkas, verenpunainen ja 
koralli (vaalean punertava). Saata-
vana vain isoissa puolissa, paksuu-
det/puolakoot: 0,33 mm/1 135 m, 
0,36 mm/950 m, 0,38 mm/820 m, 
0,48 mm/545 m ja 0,51 mm/470 m, 
hinta 19 €.

Sufix DuraFlex
G2 Precision Winding -valmistus-
prosessilla valmistettu uuden su-
kupolven monofiilisiima, jolla hyvä 
tunnokkuus, käsiteltävyys, korkea 
vetolujuus (0,30 mm/8,5 kg) ja lä-
hes olematon muisti. Väri kirkas. 
Saatavana 300 m puolissa pak-
suuksina 0,18–0,45 mm hintaan 
12,90 €.

Sufix Elite
Monofiilisiima heittokalastukseen. 
Pehmeä ja hyvin oikeneva siima, 
jossa erinomainen solmunkesto ja 
lähes olematon muisti. Luvattu ve-
tolujuus 0,30 mm/7,7 kg. Saatavana 
300 metrin puolissa paksuuksina 
0,18–0,45 mm (kirkas) ja 0,20–0,40 
mm (keltainen), hinta 9,90 €.

Nykyajan kuitusiimat ovat jo 
niin vahvoja, että niillä voi varsin 
huolettomasti käskeä isojakin 
vonkaleita. Tosin kulutuskestä-
vyydessä on vielä tekemistä, sillä 
siimat eivät tahdo kestää jos iso 
kala puikahtaa esimerkiksi  
teräviin pohjakivikoihin.

Bentley-tuotemerkin puolalaissiimat tarjoavat monenlaista  
ja -väristä monoa. Oikealla kaksivärinen Mandra.

Monofiilisiimaa Puolasta
Bentley-nimi vie ajatukset eräälle 

sumuiselle saarelle ja laatuautojen 
maailmaan, mutta tätä nimeä kan-
taakin kalastusvälinepuolella puo-
lalainen siimamerkki, jota valmistaa 
kilpakohoilla kolmisenkymmentä 
vuotta sitten aloittanut Balsax.

Yritys tarjoaa siimojen ohella 
kohoja, onkipainoja ja puutarha-
siimaleikkurin siimoja.

Nyktytrendin mukaan siimat ovat 
saaneet väriä pintaan ja eri tarkoituk-
siin räätälöityjen siimojen valikoima 
on hätkähdyttävä: laskin pikaisesti 
merkin alla myytävän yli kolmea-
kymmentä eri tuotemerkkiä. Yksis-
tään talvisiimoja on 11!

Balsaxin mukaan Bentley-siimat 
valmistetaan Euroopassa, mikä ei 
todellakaan ole aivan tavallista ny-
kyään. Siimapaketissa lukeekin yl-
väästi Made in Poland.

Suomen markkinoilla on 
Bentley-siimoista tarjolla ainakin 
kolmea tyyppiä. Siimoja en ole 
vielä päässyt käytännössä kokeile-
maan, joten ominaisuusluonneh-
dinnat perustuvat käsituntumaan 
ja siimapakkausten ylistysvirsiin. 
Suhtauduttakoon niihin siis asi-
anmukaisella varauksella. Maa-
hantuojan mukaan väri on joka 
tapauksessa ainoa näitä siimoja 
käytännössä erottava tekijä.

Iguana on vihreä herkästi uppo-
ava copolymeeri-uutuussiima, joka 
tarjoaa notkeutta yhdistettynä hy-
vään hankauskestävyyteen. Siima 

on erittäin vähämuistinen ja tuntuu kä-
sissä notkealta.

Tarantula on harmaa erikoisluja 
siima. Tämänkin siiman valmistaja il-
moittaa uppoavan välittömästi veteen 
osuessaan. Tarantula tuntuu sormissa 
aavistuksen verran Iguanaa kovapintai-
semmalta, mikä saattaa kyllä olla kuvi-
telmaakin.

Mandra on Bentelyn Suomeen tuo-
tavista siimoista ulkonäöltään erikoisin. 
Siima on osin fluorikeltainen, osin mus-
ta. Kaksi- tai monivärisyys ei tosin ole 
uutuus – tällä periaatteella toteutettu-
ja monofiileja on ollut tarjolla ainakin jo 

1960-luvulla. Fluorivärin ja mustan 
yhdistelmä on kuitenkin poikkeuk-
sellisen raju ja helpottaa varmasti 
siiman seuraamista hankalissa va-
laistusolosuhteissa.

Bentley-siimoja maahantuo Pro 
kalastus Oy. 300 metrin puolan 
suositushinta on tyypistä riippu-
matta 7,90 €.

Balsaxilla on melko esimerkilli-
set nettisivut. Erikoiskiitoksen an-
saitsevat erittäin runsaat ja hyvin 
selkeät solmujen vaihe-vaiheelta 
ohjeet: www.bentley-fishing.com

Anssi Uitti
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Sufix Ultra Supreme
Edullinen IGFA-luokiteltu mono-
fiilisiima, toisin sanoen siima saa 
kestää korkeintaan sen, mitä puo-
lakanteen on kirjoitettu. Näin ollen 
esimerkiksi 8 kg:n siimalla saatu en-
nätyskala kelpaa IGFAn (Internatio-
nal Game Fishing Association) re-
kiteriin kyseiseen siimaluokkaan, 
edellyttäen tietenkin, että sen saa-
minen täyttää muilta osin vaaditta-
vat määräykset.

Ultra Supremea mainostetaan 
vahvaksi (luvattu vetolujuus 0,30 
mm/6 kg) ja iskunkestäväksi. Väri 
kirkas. Saatavana kestävyysluokis-
sa 1, 2, 3, 4, 6, 8 ja 10 kg (0,13–0,40 
mm) 600 metrin puolissa, hinta 
9,95 €.

Sölvkroken Extreme Powerflex
Uuden teknologian väritön co-po-
lyamidisiima, jolle luvataan suurta 
vetolujuutta, olematonta muistia 
sekä hyvää nykäyksien ja kulutuk-
sen kestävyyttä. Siima imee taval-
lista vähemmän vettä itseensä ja 
sitä suositellaan etenkin kylmään 
veteen. Valmistusmaa Japani. Saa-
tavana paksuuksina 0,15–0,50 mm 
puolakoossa 200 m. Hinta 15–18 €.

Monikuitusiimat

Berkley Fireline Braid
Tutusta fuusiokuitusiimasta tu-
lee markkinoille uutuus, jossa on 
käytetty samoja polyeteenikuituja 
mutta jotka on punottu lomittain 

erityisellä Radial-tekniikalla. ”Sä-
teittäisen” punontamenetelmän 
ansiosta poikkileikkaus on erityi-
sen pyöreä. Ryhdikäs, sileä- ja liu-
kaspintainen siima, joka asettuu 
kelalle hyvin eikä ole altis tuulisol-
muille tai leikkautumaan alempiin 
kerroksiin rasituksissa. Väri sam-
maleenvihreä. Saatavana todella 
jytkyä tavaraa, esim. 0,45-millisel-
le luvattu lujuus peräti 62,9 kg ja 
0,20-milliselle 19,5 kg. Myydään 
paksuuksina 0,14–0,45 mm puola-
koossa 110 m (32 €) ja 270 m (69 
€).

Berkley Fireline Tracer Braid
Polyetyleenikuiduista valmistet-
tu, ”säteittäisesti” ja erittäin tiiviisti 
punottu siima, joka on poikkileik-
kausprofiililtaan täysin pyöreä ja 
pinnaltaan sileä. Sama siima kuin 
edellinen, mutta tässä erikoisuu-
tena 75 cm välein vaihtuva väri 
mustasta keltaiseen. Tämä helpot-
taa mm. syvyyden mittaamista ve-
nepilkinnässä ja siiman liikkeiden 
seuraamista, samalla kun viehe voi-
daan kiinnittää ”näkymättömään” 
mustaan osaan. Voitti parhaan 
uutuustuotteen palkinnon ICAST-

Uudet kuitusiimat houkut-
televat vetävillä nimillään ja  
pakkauksillaan.

Hämärässä kalastettaessa 
siiman näkyvyydellä on merki-
tystä. Värikkäitä siimoja onkin 
alkanut ilmestyä näkymättömien 
tilalle entistä enemmän.
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Kysy lähintä myyjää
Bentley: Pro kalastus Oy,  

040 520 1913

Berkley: Pure Fishing Finland 
Oy, Vantaa, (09) 350 8080

Climax: Eloranta Oy, Kuopio, 
0440 883 044

Maxima: Solvkroken A/S/Jani 
Ollikainen, 040 522 3066

Savage Gear: Svendsen Sport 
Finland, Kuusankoski,  
0400 554 614

Spiderwire: Pure Fishing  
Finland Oy,Vantaa,  
(09) 350 8080

Stren: Pure Fishing Finland 
Oy,Vantaa, (09) 350 8080

Sufix: Normark Suomi Oy,  
Korpilahti, (014) 820 711

Sölvkroken: Solvkroken A/S/Jani 
Ollikainen, 040 522 3066

messuilla 2008 siimasarjassa. Myy-
dään paksuuksina 0,14–0,45 mm 
puolakoossa 110 m (32 €) ja 270 
m (69 €).

Climax Spin Line
Edullinen Dyneema-kuitusiima, 
joka koostuu useista yhteen pu-
notuista kuitukimpuista ja niitä 
sitovasta/suojaavasta viisikerros-
rakenteesta. Poikkileikkaukseltaan 
melko pyöreä. Ryhdikäs. Luvattu 

vetolujuus 0,20 mm/15,4 kg. Värit 
keltainen, vihreä ja punainen. Sol-
muohjeita pakkauksessa. Saatava-
na 100 m:n puolakoossa paksuuk-
sina 0,10–0,35 mm, hinta 17,90–25 
€. Myös 2 000 m:n puola.

Savage Gear Adrenaline Big Fish
Dyneema-kuidusta valmistettu, 
profiililtaan pyöreä kuitusiima, joka 
on kehitetty erityisesti isoja viehei-
tä ja kaloja varten. Löysempi punos, 
jotta kestää paremmin hankaus-
ta kiviin ja kalan hampaisiin. Väri 
oliivin vihreä. Luvattu vetolujuus 
esim. 0,24 mm 16,8 kg. Myydään 

profiililtaan pyöreä kuitusiima, jolle 
luvataan erinomaista solmunkes-
tävyyttä sekä tasaista ja ”hiljaista” 
pintaa. Ryhdikäs yleissiima kaik-
keen heittokalastukseen. Värit har-
maa ja oranssi. Luvattu vetolujuus 
0,19 mm siimalla 11 kg. Saatavana 
paksuuksissa 0,13–0,22 mm puola-
koossa 120 m (25 €), 300 m (49 €) ja 
2 000 m (299 €).

Spiderwire Stealth Camo Braid
Uusi väri suositusta punotusta sii-
masta. Polyetyleenikuidusta val-
mistettu ja Teflon-käsitelty siima, 
joka on poikkileikkaukseltaan pyö-

paksuuksina 0,12–0,40 mm, hinnat 
26 ja 59 €.

Stren Sonic Braid
Monofiilisiimoistaan paremmin 
tunnettu Stren tuo markkinoille 
punotun Dyneema-kuitusiiman, 
joka on valmistettu patentoidulla 
GlideCoat-tekniikalla. Tuloksena 
poikkileikkaukseltaan pyöreä sii-
ma, joka on pitkäheittoinen, peh-
meä, hiljainen ja kulutusta kestävä. 
Sopii niin hyrrä- kuin avokeloihin. 
0,22-milliselle luvattu vetolujuus 
20,2 kg. Värit keltainen ja vihreä. 
Saatavana paksuuksina 0,12–0,35 
mm ja puolakoossa 110 m, hinta 
26 €.

Sufix Tru-Braid
Toisen sukupolven Dyneema-kui-
dusta valmistettu kuitusiima, jos-
sa lujuutta suhteessa paksuuteen 
on saatu parannettua. Luvattu ve-
tolujuus 0,18 mm/11,4 kg. Poik-
kileikkaukseltaan siima on melko 
pyöreä, pinta sileä ja käsiteltävyys 
hyvä. Suositellaan erityisesti jerk-
kaamiseen ja jigaamiseen. Väri kel-
tainen ja harmaa. Saatavana 110 
m puolakoossa paksuuksina 0,10–
0,36 mm, hinta 39 €. Pakkauksen 
ulkopuolella roikkumassa pätkä 
”hypistelysiimaa”.

Sölvkroken Extreme Braided
Erittäin tiukkaan punottu 100 % 
Dyneema-kuitusiima, jolle luva-
taan loistavat kulutus- ja vetolu-
juusominaisuudet. Luvattu lujuus 
0,20-milliselle 15 kg. Solmuohjeet 
pakkauksessa. Väri keltainen. Saa-
tavana paksuuksissa 0,10–0,39 mm 
sekä puolakoossa 120 m (27 €) ja 
300 m (54 €).

Siimat  
hintajärjestyksessä 
Tähän luetteloon on koottu 

esiteltyjen siimojen metrihinnat 
edullisuusjärjestyksessä. Hinta 
on laskettu maahantuojien an-
tamista tiedoista pienimmästä 
saatavilla olevasta puolasta, joka 
monofiilisiimoissa on yleensä n. 
200–300 m ja kuitusiimoissa n. 
100 m. Paksuutena on käytet-
ty monofiilisiimoilla 0,30 mm ja 
kuitusiimoilla 0,20 mm, tai mah-
dollisimman lähellä olevia pak-
suuksia. 

Tämän mukaan monofilisiimo-
jen keskimääräinen metrihinta on 
0,044 €/m ja kuitusiimojen 0,25 
€/m. Kuitusiimat ovat siis lähes 6 
kertaa monofiilisiimoja kalliim-
pia. Huomaa myös, että monofii-
lisiimoilla hintahaarukka on pal-
jon isompi kuin kuitusiimoilla.

Kannattaa muuten hankkia 
siimoja mahdollisimman isoissa 
puolissa, se tulee paljon halvem-
maksi!

Monofiilisiimat
Stren Stamina 0,017  

(vain ”jättipuolissa”)
Sufix Ultra Supreme 0,017
Climax Strong 0,029
Sufix Elite 0,033
Berkley Trilene XT Extra  

Tough 0,040
Sufix DuraFlex 0,043
Maxima Treazure 0,085
Sölvkroken Extreme  

Powerflex 0,085

Monikuitusiimat
Climax Spin Line 0,20
Savage Gear Adrenaline  

Big Fish 0,21
Savage Gear Adrenaline  

Spinning Braid 0,21
Sölvkroken Extreme  

Braided 0,23
Spiderwire Stealth Camo  

Braid 0,24
Spiderwire Stealth Code  

Red Braid 0,24
Stren Sonic Braid 0,24
Savage Gear Adrenaline  

Optic Braid 0,26  
Berkley Fireline Braid 0,29
Berkley Fireline Tracer  

Braid 0,29
Sufix Tru-Braid 0,35

paksuuksina 0,24–0,37 mm puola-
koossa 120 m (25 €), 300 m (49 €) 
ja 2000 m (299 €). Kaikissa Savage 
Gear -siimoissa solmunteko-ohjeet 
ja pakkauksen ulkopuolelle kiinni-
tetty pätkä ”hypistelysiimaa”.

Savage Gear Adrenaline  
Optic Braid
100% Dyneema-kuidusta valmis-
tettu tiheäpunoksinen monikui-
tusiima, jolla on tuoteselosteen 
mukaan ”maailman korkein veto-
lujuus suhteutettuna siiman hal-
kaisijaan”. Ryhdikkään siiman väri 
vaihtuu metrin välein keltaisesta 
oranssiksi, joka helpottaa ulkona 
olevan siimamäärän arviointia eri-
tyisesti pystyjigauksessa ja pilkki-
misessä. Paksuudet ja vetolujuudet 
0,06 mm/3,8 kg ja 0,10 mm/6,2 kg, 
puolakoot 110 m (29 €) ja 2000 m 
(370 €).

Savage Gear Adrenaline  
Spinning Braid
Dyneema-kuidusta valmistettu 

reä ja käsiteltävyydeltään ryhdikäs, 
helppoheittoinen. Värjätty mustan-
ruskean-tummanvihreän kirjaval-
la camovärillä, jonka sanotaan su-
lautuvat kasvillisuuteen ja muuhun 
vesiympäristöön erinomaisesti. Lu-
vattu vetolujuus 0,20 mm/18,1 kg. 
Saatavana 110 ja 270 m:n puolissa 
paksuuksina 0,12–0,40 mm, hinnat 
26 ja 59 €.

Spiderwire Stealth Code  
Red Braid
Uusi väri suositusta punotusta sii-
masta. Polyetyleenikuiduista val-
mistettu ja Teflon-käsitelty siima, 
joka on ryhdikäs, liukaspintainen ja 
helppoheittoinen. Värjätty punai-
seksi erityisellä ”värilukkotekniikal-
la”, jonka pitäisi taata värin säilymi-
nen myös siiman kuluessa. Erottuu 
hyvin hankalissakin olosuhteissa. 
Siiman luvataan myös välttävän 
leikkautumista alempiin siimaker-
roksiin kovassa rasituksessa. Lu-
vattu vetolujuus 0,20 mm/18,1 kg. 
Saatavana 110 ja 270 m:n puolissa 

Solmuohjeen luulisi kuuluvan jokaisen siimapakkauksen vakio-
varustukseen, mutta tosiasiassa uutuussiimoista vain parilla oli sellai-
nen. Aloittelija siis joutuu etsimään solmuohjeensa jostain muualta. 
Vasemmalla Climax Braid ja oikealla Sölvkroken Extrem Braided.
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