
Vanhenevatko monofiilisiimat pilalle jo parissa 
vuodessa? Voidaanko vanhentuneen siiman  
ominaisuudet palauttaa ennalleen ja säästää  
siten siimakuluissa?

hen tosiasiaan, että siiman, kuten 
kaikkien polymeerimuovien, ke-
miallisessa rakenteessa ja koostu-
muksessa tapahtuu ajan mittaan 
muutoksia. Rakenneosasten väli-

esimerkkinä muutamaksi vuodek-
si mökin nurkalle unohtunut muo-
viämpäri, joka rasahtaa taivutetta-
essa palasiksi kuin lasi.

Yksisäiesiimojen (ja sukkahou-
sujen) tärkein raaka-aine on po-
lyamidi, tutummin nailon, joka 
keksittiin jo 1935 Yhdysvalloissa. 
Kuumennettu nailon puristetaan 
ohuen reiän läpi ja jäähdytetään 
sopivassa venytyksessä.

Siimanvalmistajia ja -kauppi-
aita varmaan myhäilyttää monen 
asiantuntijan antama ohje vaihtaa 
siimat uusiksi vähintään jokaisen 
kalastuskauden alussa. Vaihtoa 
suositellaan, vaikka edellisen kau-
den kalastus olisi jäänyt vähiin ja 
vaikka siimassa ei olisi kulumisen 
merkkejä. 

Ja kauppa käy kuin siimaa!
Vaihtosuositus perustuu sii-

ARI MANNINEN Monofiilin e 

set sidokset voivat heiketä, mate-
riaalista voi haihtua siihen kuulu-
via lisäaineita ja hapettuminen voi 
tehdä tehtävänsä.

Muovin vanhenemisesta olkoon 
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ntistäminen

Siiman vettymistaipumusta, ja 
siitä johtuvaa vetolujuuden heik-
kenemistä, voidaan torjua kylläs-
tämällä nailonmolekyylien välit 
vedenpitävillä aineilla ja sopivalla 
pintakäsittelyllä. Lisäaineilla vai-
kutetaan myös materiaalin liuk-
kauteen, notkeuteen, UV-säteilyn 
sietokykyyn jne.

Monofiilin kiitetty ja kirottu suu-
ri venyvyys johtuu kestomuovien 

amorfisuudesta eli siitä, että niiden 
molekyyleillä ei ole säännöllistä ki-
derakennetta. Rakenne pyrkii kui-
tenkin ajan mittaan muuttumaan, 
jolloin siima voi heikentyä. 

Muutos saattaa vaikuttaa myös 
siiman kykyyn kestää äkillisiä ny-
käisyjä jo ennen kuin vetolujuu-
dessa havaitaan merkittävää vä-
henemistä. Seurauksena voi olla 
yllättävä katkeaminen.

Varastoin siimoja kymmenen vuot-
ta työhuoneeni kaapissa normaa-
lissa huonelämmössä.

Päältä päin siimat näyttävät yhä 
lähes uuden veroisilta lukuun otta-
matta Bass Pro Shopin valmistutta-
maa Tourney Tough -siimaa, jossa 
tuntuu karheuksia ja näkyy vaalei-
ta laikkuja. Tämän jo epäilyttävältä 
vaikuttavan siiman lisäksi valitsin 
kokeiluun testissä hyvin menes-
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Vanhenevat eri tahdissa
Voiko käyttämättömänäkään säily-
tettyyn vanhaan siimaan luottaa? 
Onko alennusmyynnissä oleva tar-
joussiima jo ”valmista” tavaraa? Pi-
täisikö siimapakkauksessa olla pa-
rasta ennen -päiväys?

Kun testasin kymmenen vuotta 
sitten 0,40 mm:n vetouistelusii-
moja (ERÄ 4–1999), panin osan sii-
moista talteen, koska halusin tutkia 
niiden ominaisuuksien säilymistä. 

tyneen Sufix Synergyn ja monien 
lohenkalastajien ylistämän fluo-
resoivan Stren Clear/Blue -siiman. 
Viimeksi mainituista Synergy on 
säilynyt puolalla suorana ja sileä-
nä, mutta Streniin on muovautu-
nut jonkin verran loivia mutkia.

Mittasin kuivien siimojen vetolu-
juuden ja venyvyyden samoin kuin 
kymmenen vuotta sitten. Leikkasin 
siimoista puolentoista metrin pät-
kiä ja otin niistä joka toisen veto-

Kymmenen vuoden kotivaras-
tointi ei vaikuttanut juuri mitään 
Sufix Synergyn ja Strenin veto-
lujuuteen ja solmunkestävyyteen. 
Tourney Toughissa ikääntyminen 
näkyi vaaleina laikkuina, karhe-
utena ja selvästi heikentyneenä 
vetolujuutena. Parikymmentä 
vuotta varapuolalla ollut tunte-
maton siima oli ennen elvytys-
koetta todella heikossa hapessa.

laan siima kesti vain 5,85 kg, par-
haimmillaan 8,84 kg. Haurastumi-
sesta kertoi, että siima paukahteli 
poikki enimmäkseen viehelukon 
kohdalta, kun se aikoinaan katkeili 
yleensä solmun ulkopuolelta.

Kymmenen vuotta vanha Tour-
ney Tough joutaisi jo kierrätyk-
seen.

Sufix Synergyn vetolujuus oli 
heikentynyt vuosikymmenessä 
vain noin kolme prosenttia. Vuon-

Vanhoja siimoja lähikuvassa.  
Vasemmalla olevat kymmen-
vuotiaat Stren Clear/Blue ja Sufix 
Synergy näyttävät uusilta, mutta 
Tourney Toughissa näkyy jo  
selviä muutoksia. Oikealla oleva 
ainakin 20 vuotta vanha tunte-
maton siima on sekin laikukas  
ja karhea.

lujuustestiin. Loput varasin enti-
söintikokeita varten. Näin pyrin 
sulkemaan pois sen mahdollisuu-
den, että siima saattaa säilyä pa-
remmin syvemmällä puolassa kuin 
sen pintakerroksessa.

Kiinnitin siiman toisen pään ve-
toanturiin solmuttomalla Kuusa-
mon Knot-At-All -viehelukolla ja 
toisen pään pyörivän teräsakselin 
ympärille. Sen jälkeen kiristin sii-
maa vähitellen lisäämällä kuormi-
tusta noin 0,1 kg sekunnissa, kun-
nes siima katkesi. Toistin kokeen 
kahdeksan kertaa. Hylkäsin hei-
koimman ja parhaimman tuloksen 
ja laskin lopuista keskiarvon.

Tourney Toughin vetolujuus oli 
romahtanut kymmenessä vuodes-
sa 27 prosenttia keskiarvosta 10,0 
kg lukemaan 7,3 kg. Heikoimmil-
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na 1999 mittasin sen vetolujuudek-
si 10,1 kg (vaihteluväli 9,80–10,45) 
ja nyt 9,7 kg (9,19–10,44).

Kymmenvuotias Sufix Synergy 
vaikuttaa täysin käyttökelpoiselta.

Entä Stren, onko se iäkkäänäkin 
”vanhaa kunnon” Streniä? Sille mit-
tasin vetolujuuksia väliltä 7,75–8,86 
kg, ka. 8,7 kg. Yksittäisistä tuloksis-
ta alin poikkesi selvästi muista, sil-
lä toiseksi heikoin arvo oli 8,49 kg. 
Tulos on suorastaan häkellyttävä, 
sillä viime vuosituhannella mittasin 
samalta siimapuolalta Strenin kes-
kimääräiseksi vetolujuudeksi 8,6 kg 
(8,10–9,95). 

Stren on säilyttänyt vetolujuu-
tensa käytännössä täysin entisel-
lään. Lisäksi siima katkesi edelleen 
lähes poikkeuksetta ”solmun” ulko-
puolelta kuten aikaisemminkin.

Kymmenvuotias Stren Clear/Blue 
kelpaa yhä palvelukseen.

Näyttää siltä, että ajan hammas 
puraisee siimoja eri tavalla. Täs-
tä syystä pakkauksiin pitäisi lisä-
tä parasta ennen -päiväys, johon 

Keitin ensimmäisen siimasopan 
ikääntyneestä Tourney Toughista. 
Jälkiruuaksi kiehautin pätkiä tunte-
mattomaksi jääneestä 0,39 mm:n 
siimasta, joka on ollut vanhan Abu 
333 -kelani varapuolalla ainakin 20 
vuotta. Todella elähtäneen näköinen 
ja karheapintaiseksi muuttunut sii-
ma saattaa olla Daiwa Chrystal Clea-
ria, mutta en voi olla varma asiasta.

Keittämisen jälkeen molemmat 
siimat tuntuivat selvästi notkeam-
milta ja sileämmiltä. Etenkin van-
hemmasta siimasta olivat laikut 
kadonneet lähes tyystin, mutta 
Tourney Toughissa niitä oli vielä 
jonkin verran.

Keitetyt siimat muistivat erittäin 
hyvin muodon, missä ne oli jätet-
ty kuivumaan. Väljä solmu, jolla si-
doin pätkät yhteen, jätti siimoihin 
komean permanentin. Keitetyt sii-
mat kannattaa siksi kuivattaa mah-
dollisimman suurikokoiselle vyyh-
delle väljästi kiedottuna.

Vetolujuus- ja muut testit aloitin 
neljän vuorokauden kuluttua, kun 

Kuivien siimojen keskimääräisiä vetolujuuksia 
kymmenen vuotta sitten ja nyt. Tourney Tough  
on heikentynyt melkoisesti, mutta Sufix Synergy  
ja Stren Clear/Blue ovat säilyneet käytännössä  
entisellään.

Tourney Tough -siiman vetolujuus vuosikymmen 
sitten ja nyt. Romahtanut vetolujuus elpyi parhaiten, 
kun siima “karkaistiin” keiton jälkeen nolla-astei-
sessa vedessä. Käsittely paransi myös siiman  
luotettavuutta.

Tourney Tough 0,38 mm monofiilisiiman venyminen 1-5 kg kuor-
milla. Kymmenen vuoden ikääntyminen vähensi jonkin verran siiman 
joustavuutta (eli paransi tartutuskykyä!), mutta keittäminen ja hidas 
jäähdytys muuttivat sen erittäin venyväksi. Keittämisen jälkeinen 
karkaisu nolla-asteisessa vedessä vähensi venyvyyttä hieman, mutta 
ei niin paljon kuin siiman pitäminen esivenytyksessä.

Lyhyt lämpökäsittely kiehuvalla vedellä voi parantaa huomattavas-
ti vanhan siiman vetolujuutta ja joustavuutta.

 Norjalaisen siimakeiton resepti

Ota kattilaan vettä ja aseta se kuumalle liedelle. Sekoita sillä välin vadissa kyl-
mää vettä ja lunta (tai jäätä) niin, että tuloksena on nolla-asteista vettä.

Kun pannussa oleva vesi kiehuu, lisää siihen siima väljästi vyyhdettynä. 
Painele siimaa puisella haarukkalastalla noin puoli minuuttia ja nosta se sit-
ten nopeasti jäähdytysveteen. Sekoita ja ota siima jäävedestä parin minuutin 
kuluttua. Anna siiman kuivua mahdollisimman suorana isolla vyyhdellä.

Siima on valmis palvelukseen.
Näin käsiteltynä siima saa takaisin kimmoisuutensa ja vetolujuus voi pa-

rantua lähes ennalleen. Siimasta voi tulla jopa uutta venyvämpi. Jos haluat 
jäntevämmän siiman, jäähdytä ja kuivata se lievässä venytyksessä.

Venytyksen tekninen toteutus? Älä minulta kysy!
Kokeile omalla vastuulla: Siiman kyllästäminen silikonilla. Ruiskuta sili-

konispraytä riepuun ja hiero sillä siimaa. Käsittely vähentää siiman vettymistä 
ja voi lisätä sen vetolujuutta märkänä. Vettyneen siiman vetolujuus on pa-
himmillaan lähes 20 prosenttia alempi kuin kuivan.

Nauti keitoksesta muikeasti myhäillen karkeloissa komeiden vonkaleiden 
kanssa.

Huomio! Vaikka kokeiluun osallistuneet vanhat siimat elpyivätkin tässä 
kuvatulla menetelmällä käyttökelpoisiksi, emme voi taata menetelmän toi-
mivan kaikille vanhoille siimoille kaikissa olosuhteissa.

Siirrän siksi savolaiseen tapaan vastuun kokeilijalle itselleen!

Ainekset:
vanhaa monofiilisiimaa  
maun mukaan
puhdasta vettä
lunta tai jäätä

Tarvikkeet:
iso kattila tai paistinpannu
pesuvati
puinen haarukkalasta

asti valmistaja takaa asiallisesti 
varastoidun siiman ominaisuuk-
sien säilyvän ilmoitetuissa rajois-
sa. Toistaiseksi on ilmeisesti vain 
perholiike Orvis käyttänyt parasta 
ennen -merkintää perhoperukesii-
moissaan.

Elpyy lämpökäsittelyllä

Kuulin vuosia sitten joidenkin norja-
laisten elvyttävän vanhoja ja rasitet-
tuja siimojaan pitämällä niitä hetken 
kiehuvassa vedessä. Yksityiskohtai-
sempien ohjeiden puuttuessa pää-
tin keittää väljää siimavyyhteä puoli 
minuuttia ja antaa sen sitten jäähtyä 
huoneen lämpötilassa.
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olin varma, että siima oli yhtä kui-
vaa kuin ennen keittämistä.

Tulokset yllättivät myönteisesti. 
Tourney Toughin vetolujuus parani 
keitoksessa keskiarvoon 7,9 kg ja 
luotettavuus koheni selvästi. Kat-
keamiset sattuivat nyt välille 7,19–
8,92 kg ja siima katkesi lähes aina 
solmun ulkopuolelta.

Tuntemattoman siiman veto-
lujuus oli ennen lämpökäsittelyä 
8,2 kg (5,87–9,49) ja jälkeen 9,4 kg 
(9,11–9,77). Huomioni kiinnittyi ve-
tolujuuden kasvamisen lisäksi pa-
rantuneeseen solmukestävyyteen, 
sillä käsitelty siima katkesi aina vie-
helukon ulkopuolelta.

Rutkasti joustoa

Keittäminen alkoi vaikuttaa kel-
po konstilta elvyttää vanha siima 
takaisin palvelukseen. Melkein 
liiankin hyvältä. Oliko hintana 

esimerkiksi huonommat jousto-
ominaisuudet? Sitä selvittelin tut-
kimalla siimojen venyvyyttä.

Oikaisin siiman ensin 50 g:n 
painolla ja tein siihen kaksi merk-
kiä metrin päähän toisistaan. Sen 
jälkeen venytin siimaa 1, 2, 3, 4 ja 
5 kg:n kuormilla ja mittasin veny-
mät. Lopuksi annoin siiman palau-
tua kaksi minuuttia 50 gramman 
kuormalla ja mittasin ns. jäännös-
venymän.

Keitetyt siimat osoittautuivat 
melkoisiksi kuminauhoiksi. Kun 
Tourney Tough venyi viiden kilon 
kuormalla vuonna 1999 ja nyt en-

nen keittämistä vain noin 12 pro-
senttia, se virui keittämisen ja kui-
vattamisen jälkeen peräti 21%.

Tuntematon vanha siima ve-
nyi vastaavasti ennen keittämistä 
noin 15 prosenttia ja keitettynä lä-
hes 21%.

Venytyskokeen jälkeen siimat 
palautuivat melko hitaasti ja niihin 
jäi runsas jäännösvenymä. Tourney 
Tough oli vielä parin minuutin ku-
luttua yli kuusi prosenttia pitempi 
kuin ennen venytystä.

Siimoista tuli keitettäessä jopa 
alkuperäistä venyvämpiä.

Voisiko lämpökäsitellyn siiman 

liiallista joustoa vähentää? Yksi 
mahdollisuus on jäähdyttää ja kui-
vattaa keitetty siima sopivassa ve-
nytyksessä. Kotioloissa helpommin 
sanottu kuin tehty.

Jo jäähtyneen ja kuivuneen sii-
man jäntevyyttä voi lisätä tasai-
sesti venyttämällä. Mittasin veny-
tyskokeessa jo kertaalleen olleen 
Tourney Toughin venymäksi noin 
17 prosenttia ja jäännösvenymäksi 
3%. Jousto-ominaisuudet alkoivat 
siten olla lähempänä notkeimpien 
tuoreiden siimojen vastaavia.

Kokeilin myös siiman karkaise-
mista. Upotin suoraan kiehuvasta 
vedestä nostamani siiman muuta-
maksi minuutiksi nolla-asteiseen 
veteen, jonka jälkeen annoin sen 
kuivua perusteellisesti.

Vetolujuusmittaus osoitti kar-
kaistun siiman olevan vahvempaa 
kuin hitaasti jäähdytetyn. Nyt pääs-
tiin jo kuuden prosentin päähän 
Tourney Toughin alkuperäisestä 
vetolujuudesta, sillä mittasin kes-
kiarvoksi peräti 9,4 kg (7,83–10,04). 

”Karkaiseminen” nolla-asteisessa vedessä heti keittämisen jälkeen 
parantaa siiman vetolujuutta ja vähentää hieman sen venyvyyttä  
hitaaseen jäähdytykseen verrattuna.

Keitettyyn siimaan jää pahoja 
kiharoita, jos sen ei anneta  
kuivua mahdollisimman suorana. 
Keitetyn siiman liiallista jousta-
vuutta voi vähentää pitämällä 
siimaa jäähtymisen ja kuivumisen 
aikana sopivasti venytyksessä.

Siima katkesi kolmesti Knot-At-All -
viehelukon kohdalta ja viidesti kau-
empana ”solmusta”.

Venytyskoe osoitti Tourney 
Tough -siiman olevan karkaistuna 
myös hieman jäntevämpää kuin 
hitaasti jäähdytettynä. Siima venyi 
viiden kilon kuormalla nyt noin 
19%. Myös jäännösvenymä oli vä-
häisempää kuin edellisellä mitta-
uskerralla.

Karkaisusta huolimatta keitetty 
siima näyttää olevan selvästi veny-
vämpää tavaraa kuin alkuperäinen 
tuore siima. En keksinyt ongelmaan 
helposti toteutettavaa ratkaisua.

Jos siimassa tuntuu 
karheutta ja näkyy 
vaaleita laikkuja ja 
selviä pykimiä, on 
korkea aika vaihtaa 
se tuoreempaan.  
Hätätilassa voi 
kuitenkin kokeilla 
siiman elvyttämistä 
keittämällä.
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