
Jigivärien maailma on rajaton. Valmistajat  
yhdistelevät perusvärejä ja hileitä  
mielipuolisesti keskenään, mikä aiheuttaa  
kalastajalle paljon mietittävää. Kokonaisuuden 
hahmottamista vaikeuttavat lähellä toisiaan 
olevat vaihtoehdot, mutta vaikeissa olosuhteissa 
juuri pienet erot vaikuttavat oleellisesti  
lopputulokseen.

L Ottijigin etsintä saattaa olla 
ajoittain varsin tuskallista jopa 
edistyneemmälle jigikalastajalle. 
Kaavoihinsa kangistuneina jigaa-
jat käyttävät paljon saman värin 
eri variaatioita ja syyttävät kaloja 
yhteistyöhaluttomuudesta.

Kapea-alaisuus ilmenee esimer-
kiksi itsepintaisena uskomuksena 
jonkin yksittäisen värin ylivoimai-
suudesta, jolloin sitä pitää olla mu-
kana jokaisessa tarjotussa vaihto-
ehdossa. Yleensä maagisen leiman 
saanut väri on räikeä, joka erottuu 
hyvin vedessä, malliesimerkkinä 
kuhajigaajien lempilapsi chart-
reuse.

Ajatus kasaan  
ja rasiat järjestykseen

Jigien värimaailma rakentuu sa-
moista tekijöistä kuin muidenkin 
vieheiden. Tavoitteena on luoda 
erilaisilla voimakkuuksilla erottu-
via kokonaisuuksia, joissa kont-
rasti ja peilaavuus ovat tavoitteen 
mukaisia.

Värivaihtoehtojen monipuoli-
nen käyttö edellyttää jigien luo-
kittelemista rasioihin niin, että 
väriskaalan eri tyyppiset vaihto-
ehdot ovat helposti nähtävillä. 
Omassa järjestelmässäni erilaiset 
runkomallit on eroteltu omiin rasi-
oihinsa väriskaalan mukaan. Näin 
vaaleat ja tummat sävyt ovat eri 
rasioissa, koska niitä ei yleensä 
tarvita saman päivän aikana.

Olen asioita helpottaakseni luo-
kitellut väriyhdistelmien osat pe-
rusväreihin, peilaavuustekijöihin 
ja läpinäkyvyyteen.

Rungon väri on jigin hallitseva 
teema ja perusväri, joka luo näky-
vyyden vedessä. Jigissä vähemmän 
esiintyvää väriä kutsun somistevä-
riksi, jonka tarkoituksena on yleen-
sä tehdä tuotteesta kaupallisesti 
houkuttelevan näköinen. Joissain 
tilanteessa myös somisteväri on 
tärkeä, mutta valinnan perusteina 
ovat perusväri ja peilaavuustekijät.

Somistevärit ovat esimerkiksi 
kalajigien selkävärit ja kaksiväris-
ten toukka- ja matojigien pyrstö-
värit. Peilaavuustekijöitä edusta-
vat puolestaan hileet tai runkojen 
sisällä olevat peilaavat osat.

Hankalin käsite on läpinäkyvyys, 
jota on tarjolla eriasteista monissa 
eri väreissä. Esimerkiksi toukkaji-
geissä, joissa runko on paksumpaa 
materiaalia kuin pyrstö, näyttää lä-
pinäkyvä runko vedessä huomat-
tavasti tummemmalta kuin saman 

Jigivärien rajato n maailma

värinen mutta ohuempi pyrstö.
Luokittelun avulla rakennan mie-

leeni väriskaalan, jonka avulla oh-
jaan jigivalintaani oikeaan suun-
taan, jotta varsinainen ottipeli 
löytyy mahdollisimman nopeasti. 
Luokittelu helpottaa myös erotta-
maan toimivat värimallit pelkästä 
hyllyntäytteestä kalastusliikkeessä 
asioitaessa.

Kalastustilanteessa on ennen 

Tom Berg
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rajato n maailma

Vaaleat värit

Chartreuse: Vaalein ja parhaiten 
valoa toistava jigiväri on loiste-
keltainen eli chartreuse, joka on 
edukseen etenkin sameissa vesissä. 
Toimii erittäin hyvin aktiiviselle ku-
halle. Huippuaika ajoittuu touko-
heinäkuulle, jolloin syönnöksellä 
oleva kuha innostuu voimakkaasti 
erottuvasta jigistä. Värillä voi saa-
da huippusaaliita vielä elokuussa, 
mutta syksyä kohden sen kiinnos-
tavuus laskee selvästi.

Valmistajat käyttävät chartreus-
ea myös somistusvärinä etenkin 
mato- ja toukkajigien pyrstöissä. 
Tummaan runkoon sovitettu nä-
kyvä pyrstö antaa kaloja parhaiten 
koti- tai retkikelillä kirkkaissa valais-
tusolosuhteissa.

Valkoinen: Valkoinen toistaa 
hyvin valoa ja on parhaimmillaan 
aktiivisen ahvenen kalastukses-
sa. Hyvä perusväri koko kauden, 
mutta vaatii vähintään kalakelin 
mukaisen kalan aktiivisuustason. 
Perusvalkoisen huippuaika osuu 
keskikesälle.

Kalajigeissä valkoista pääväriä 
voidaan korostaa erilaisilla selkä-
väreillä tilanteen ja tarpeen mu-
kaan. Mustaselkäisenä muuten val-
koinen kalajigi antaa hyvin kaloja 
myös syksyllä.

Helmiäisvalkoinen: Helmiäis-
valkoinen (Pearl) on parhaimmil-
laan vähävaloisissa olosuhteissa, 
joko synkkänä päivänä tai aurin-
gonlaskun jälkeen kuhalle ja ah-
venelle läpi kauden. Voimakkaasti 
erottuvana se vaatii kuitenkin vä-
hintään kalakelin aktiivisuustason. 
Tunnetuimpia ovat kokonaan hel-
miäisvalkoiset madot ja toukat.

Kalajigeissä helmiäisvalkoisen 
somisteena on musta- tai tumman 
vihreä selkä, josta syntyy hyvä kont-
rasti ja parempi erottuvuus. Toiset 
valmistajat ovat lisänneet helmiäis-
valkoiseen hopeahileitä, jotka lisää-
vät näkyvyyttä entisestään, mutta 
omassa kalastuksessani niistä ei ole 
ollut sen kummempaa etua.

Keltainen: Voikukan keltainen 
on hyvä perusväri ahvenelle kirk-
kaisiin olosuhteisiin ja aktiiviselle 
kalalle. Se on alkukauden ja kirkkai-
den ilmojen väri toukokuusta hei-
näkuuhun. Jostain syystä valmista-
jat eivät ole ottaneet peruskeltaista 
mukaan yhdistelmiin, mutta hyvin 
se kelpaa sellaisenaankin.

Vaalean vihreä: Vaalean vihreä 
on paljon käytetty perusväri, joka 
toimii etenkin kirkkaissa olosuh-
teissa. Väri on maustettu yleensä 
hopeahileillä, jotka välkkyvät voi-
makkaasti auringonpaisteessa. Vä-
ri kelpaa ahvenelle ja kuhalle ta-
sapuolisesti ja on ajoittain myös 

haukien suosiossa.
Tarjolla on myös hileettömiä ko-

kovihreitä malleja, joista itselläni ei 
ole sanottavasti kokemusta. Niiden 
voisi olettaa toimivan hieman pas-
siivisemmalle kalalle.

Oranssi: Merellä oranssi sopii lä-
hinnä somisteeksi. Punasävyisenä se 
ei säilytä väriään kovin syvälle, mut-
ta matalammassa se kelpaa kaloille 
etenkin auringonlaskun aikaan.

varsinaisen värin päättämistä vie-
lä mietittävä, haluaako kalastaa 
voimakkaasti erottuvilla kirkkailla 
väreillä vai hillitymmillä tummilla 
pinnoilla. Jigin erottuvuuden aste 
vedessä on tärkeämpi tekijä kuin 
absoluuttinen väri. Värin erottu-
vuuteen vaikuttavat erityisesti va-
lon määrä ja laatu (vuodenaika) se-
kä veden väri ja kalastussyvyys.

Erot tummiin ja vaaleisiin väreihin 

teen kokonaisvaikutelman perus-
teella ja annan enemmän esiintyvän 
värin hallita tilannetta. Jos tilanne 
on tasan, kallistan luokittelun yleen-
sä tummemman värin eduksi.

Seuraavaksi käsittelen jigivärejä 
vaaleimmasta tummimpaan. Huo-
mattakoon, että vaaleiksi luokit-
telen kaikki jigit, jotka ovat koko-
naisuutena räikeitä tai vaaleita ja 
erottuvat vedessä hyvin.

Kuvassa vaaleat värit  
näkyvimmästä tummimpaan. 
Ylimpänä Chartreuse ja  
alimpana vaaleanvihreä.

Humuspitoisissa vesissä tilanne 
on toinen. Niissä punaiset sävyt 
toistuvat syvimmälle ja sininen ja 
vihreä jäävät jo pintakerroksiin. Hu-
musvesissä oranssi on hyvin erot-
tuvana aktiivisen kalan mieleen.

Lehtivihreä: Lehtivihreä on vaa-
leiden värien skaalassa tummim-
masta päästä ja parhaimmillaan 
runsaassa valossa alkukaudesta. 
Se toimii hieman passiivisemmalle 
kuhalle ja ahvenelle kala- ja retki-
kelillä. Lehtivihreitä jigejä on usein 
somistettu vaaleilla väreillä ja hi-
leillä.

Keskivaaleat värit

Harmaa: Keskivaaleista jigiväreistä 
kokoharmaa- tai mattahopea ovat 
aktiivisen kalan suosiossa pilvisel-
lä säällä tai kovimman auringon-
paisteen taittuessa kohti iltaa. Ne 
erottuvat erinomaisesti ja tarjoa-
vat saaliskaloille oivan kohteen. 
Päiväsaikaan kirkkaammilla väreil-
lä somistetut harmaan versiot hou-
kuttelevat myös aktiivista kalaa.

Vihreä: Perusvihreä on väriskaa-
lan keskivaiheilla. Vihreät jigit on 
usein varustettu hileillä, joten toi-
miakseen ne vaativat yleensä suh-
teellisen aktiivisen kalan. Vihreä on 
parhaimmillaan vuoden valoisim-
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pana aikana touko–elokuussa.
Olut: Oluen väriset rusehtavat ji-

git toimivat erinomaisesti voimak-
kaan valon aikana kesäkuukausina. 
Peilaavista hileistä kultaiset tai ku-
pariset antavat niiden yhteydessä 
parhaan tuloksen. Passiiviselle ka-
lalle kannattaa kokeilla hileetön-
tä tai mustilla hileillä varustettua 
vaihtoehtoa.

Tummat värit

Motoroil: Tummien värien ensim-
mäinen edustaja, klassinen moot-
toriöljy, on kädessä vaalean ruskea, 
mutta muuttuu vedessä lähinnä 
tumman vihreäksi. Väri toimii erin-
omaisesti etenkin syksyllä, kun va-
lon määrä vähenee ja ahvenkalat 
alkaa tavoittaa syvemmältä. Moto-
roilia kannattaa tarjoilla myös va-
loisampana aikana etenkin passii-
visemmalle kalalle.

Grape: Sinipohjainen, tummas-
ta viinirypäleestä nimensä saanut 
väri näyttää vedessä varsin tum-
malta. Siihen liitetyt siniset tai lilat 
hileet tulevat hyvin esille synkkinä 
syyspäivinä. Sinipohjaisilla jigeil-
lä en ole onnistunut usein, mutta 
joissakin tilanteissa väri on täysin 
ylivoimainen.

Watermelon: Tummanvihreä ja 
läpikuultava vesimeloni sointuu 
todella hyvin yksiin kuparihileiden 
kanssa. Tumma väri houkuttelee 
passiivisia kaloja valaistusolosuh-
teista riippumatta. Watermelonia 
kannattaa tarjoilla myös mustilla 
hileillä maustettuna tai kokonaan 
ilman hileitä. Yksi tummimmista 
vaihtoehdoista.

Tumman ruskea: Tumman rus-
kea runko on erittäin hyvä passii-
viselle kalalle. Yleisin on mustilla 
hileillä varustettu versio, joka on 
yksinkertaisuudessaan kalojen 
mieleen.

Tumman vihreä: Tumman vihreä 
on väriskaalaltaan samassa luokas-
sa kuin ruskea. Merellä molemmat 
toimivat usein samoissa olosuh-
teissa nimenomaan passiiviselle 
kalalle. Valmistajat ovat suosineet 
tumman vihreissä jigeissä mustia 
hileitä, joten yhdistelmä on niiltä-
kin osin varsin tasapainoinen.

Smoke: Savun väri on tumman 
harmaata, lähes mustaa, jossa ylei-
simpiä somisteita ovat kuparinpu-
naiset tai mustat hileet. Hieman 
läpinäkyvänä savun värinen ohut 
pyrstö häipyy näkyvistä kokonaan 
ja kala havaitsee liikkeen vain hilei-
den värinästä. Erittäin hyvä valinta 
passiiviselle kalalle pilvisiin syys-
päiviin. Kokonaan savunharmaa 
ilman hileitä tai korkeintaan mus-
tilla hileillä varustettu jigi pelastaa 
useita reissuja vuodessa.

Musta: Musta jigi on tarpeen to-

▲ Keskivaaleat värit harmaa, vihreä ja oluenruskea.

◀ Tummat värit moottoriöljystä mustaan.

▲ Kaksoivärit ovat vaikeita hallita, mutta ajoittain 
erittäin kalastavia.

sempi kala, sitä tummempi ja isom-
pi täytyy tumman osan olla.

Valmistajille kaksoisvärit anta-
vat loputtomasti mahdollisuuksia, 
mutta ilman ammattitaitoista suun-
nittelua tuotetaan yhdistelmiä, joi-
den ensisijainen tarkoitus on erot-
tuvuus kalastusliikkeen hyllyssä.

Useat valmistajat tekevät touk-
kajigejä hieman läpikuultavista 
materiaaleista. Paksumman rungon 
osalta ne näyttävät tummilta, mut-
ta pyrstö jää vedessä läpinäkyväksi. 
Vaikka pyrstö ei juuri näy kalalle, se 
lähettää silti paineaallon.

Itsevalaisevat rungot

Itsevalaisevat, fosforoidut rungot 
ovat toimivia rajatuissa olosuh-
teissa. Päinvastoin kuin saattaisi 
kuvitella, tehokkain käyttöaika on 
päiväsaikaan, jolloin runko ehtii 

▼ Läpinäkyvillä väreilla voi myös luoda  
kaksoisvärin vaikutelman.

della huonolla syönnillä. Kokomus-
tan kelejä on tosin vain muutama 
vuodessa. Tyypillinen on synkkä 
syyspäivä, joka pakottaa kalastajan 
jo valaistuolosuhteiden puolesta 
väriskaalan tummimpaan päähän. 
Kokeile mustaa, jos millään muulla 
värillä ei onnistu. 

Kaksoisvärit

Kaksoisväreiksi luokittelen mato- ja 
toukkajigit, joissa etu- ja takapää 
ovat eri värisiä tai jigin toinen puoli 
on eri värinen kuin toinen tai run-
gon sisus on eri värinen kuin läpi-
kuultava päällyskerros.

Kaksoisvärien looginen hallinta 
on tuottanut itselleni eniten pään-

vaivaa. Etenkin tummien ja kirk-
kaiden värien yhdistelmä vaivasi 
mieltäni lähes ahdistukseen saak-
ka, kunnes aloin pikku hiljaa pääs-
tä jyvälle.

Nykyään käytän paljon kaksois-
värejä ja erittäin hyvin tuloksin. Nii-
den suosio on edennyt jopa niin 
pitkälle, että loihdin veneessä itse 
kaksoisvärejä mustan tussin ja mie-
likuvituksen avustuksella. Perus-
ideana on rakentaa lisäkontrasteja 
tai vähentää jigin erottuvuutta.

Yleensä jigin runko on tumma ja 
pyrstö on vaaleampi ja erottuvam-
pi. Yhdistelmän sopivuuden kulloi-
seenkin tilanteeseen määrittelee 
kalan aktiivisuustaso. Mitä passiivi-

”latautua” käytyään päivänvalossa 
heittojen välillä.

Kokemusten mukaan toimivuus 
osuu sunnilleen samoihin valais-
tusolosuhteisiin kuin helmiäisval-
koisen kanssa.

Somistekikat

Musta tussi on varsin hyvä apuvä-
line, kun sovitellaan jigin väriä ka-
laa houkuttelevaksi. Musta tussi 
tarjoaa mahdollisuuden jigin pie-
nestä tummentamisesta täydelli-
seen mustaamiseen saakka. Jigiä 
kannattaa tummentaa portaittain 
ja lisätä mustan osuutta niin kauan 
kunnes väri kelpaa.

Myös ruskea ja oranssi tussi an-
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tavat uusia ulottuvuuksia, kun jigit 
kaipaavat hieman maltillisempaa 
otetta.

Hileiden merkitys

Hileillä saadaan lisättyä jigien väri-
tykseen kaksi asiaa: vedessä peilaa-
vuutta ja kaupan hyllyssä kaupalli-
suutta. Jälkimmäinen syy on ajanut 
valmistajat turhan runsaaseen hi-
leiden käyttöön, joka on mielestäni 
johtanut liian usein hyvien väriaihi-
oiden pilaamiseen.

Vaikka hileet ovat pieniä, niiden 

tai sinisen väriset hileet.
Mustat hileet muodostavat sit-

ten suurimman mysteerin. Olen 
usein ollut tilanteessa, jolloin mi-
kään peilaava hile ei ole tuottanut 
tulosta, mutta mustat pisteet niit-
tävät satoa. Yleensä silloin kala ei 
ole kovin aktiivinen.

Hileettömiäkin päiviä sattuu 
eteen. Silloin kala ei kestä jostain 
syystä yhtään hileitä jigipyrstössä. 
Syytä ilmiöön en vielä ole keksinyt, 
mutta testaan joka reissulla myös 
hileettömiä vaihtoehtoja siitä väri-
skaalasta, jonka olen valinnut.

Hopea: Hopeahileen näkyvyys 
vedessä on hyvä. Voimakkaasti 
erottuvana se hallitsee väriyhdis-
telmää ja voi myös pilata hyvän ko-
konaisuuden. Voimakkaasti peilaa-
va hile edistää parhaiten vaaleiden 
ja kirkkaiden jigien ominaisuuksia. 
Hyvät runkovärit hopeahileelle 
ovat sinivalkoinen, kokonaan läpi-
näkyvä ja vaalean vihreä. Ajoittain 
synkällä kelillä voimakas hopeahi-
le tummalla pohjalla toimii myös 
hyvin, mutta vaatii todella aktiivi-
sen kalan.

Kulta: Kultahile on varsin moni-
puolinen, sillä sitä voidaan käyttää 
menestyksekkäästi sekä tummissa 
että vaaleissa aihioissa. Tummalla 
pohjalla kultahileellä saavutetaan 
erottuva, mutta maltillinen kontras-
ti. Vaaleisiin väreihin se lisää erottu-
vuutta ja saa yksipuoliseen pintaan 
eloa. Parhaiten tasapainossa kulta-
hile on oluen ruskean tai moottori-
öljyn eri versioiden kanssa.

Kupari: Kupari on peilaavuuten-
sa perusteella tumma hile ja muo-
dostaa parhaan yhdistelmän rus-
keiden ja watermelon-sävyisten 
jigien kanssa. Jotkut valmistajat 
ovat työntäneet kuparihileitä myös 
smoke-yhdistelmiin ja saaneet niis-
tä toimivia. Vaaleimmillaan kupa-
ria voi käyttää myös oluen ruskean 
kanssa, jolloin kokonaisvaikutelma 
on voimakkaasti punasävyinen.

Vihreä: Vihreä hile on tumma 
ja sopii yhteen tummien tai keski-
tummien jigivärien kanssa. Etenkin 
tumman vihreä tai punaisen sävyt 
muodostavat hyvän kontrastin vih-
reän hileen kanssa.

Sininen: Sininen hile on passii-
visen kalan mieleen. Tummana se 
peilaa todella maltillisesti, mutta ai-
nakin merialueilla sen näkyvyys on 
kohtuullisen hyvä. Sininen hile is-
tutettuna mustaan, lilaan tai savun 
väriseen jigiin luo tasapainoisen ko-
konaisuuden ja tuo paljon kaloja.

Musta: Musta on hileistä tylsin, 
mutta usein myös toimivin. Kala 
erottaa pyrstössä heiluvat hileet, 
jotka eivät kuitenkaan peilaa. Mus-
ta erottuu hyvin vaaleammasta ji-
gipyrstöstä.

▲ Itsevalaisevat rungot ovat tehokkaimmillaan päivällä

▲ Pienet hileet ovat usein  
ratkaisevassa roolissa.

▲ Tumma kupari sopii hyvin ruskeiden ja vihreiden 
kumien kanssa.

▲ Punainen kumi ja vihreä hile on hyvä yhdistelmä.

▼ Sininen hile sopii tummaan kumiin. ▼ Musta on tylsä, mutta myös toimiva.

vaikutus jigin kalastavuuteen on 
usein ratkaiseva, mutta asia ei ole 
selitettävissä yksiselitteisesti kalan 
aktiivisuustason mukaan. Sopiva 
hileratkaisu on haettava kokeilujen 
kautta, joissa pienet erot muuttu-
vat toivottavasti suuriksi kaloiksi.

Kirkkaiden hileiden päivät sat-
tuvat hyvin usein super- tai nap-
pikeleihin, jolloin hileet voivat olla 
hopeisia tai kultaisia voimakkaasti 
vedessä välkkyviä.

Tummien hileiden päivänä kalat 
ovat yleensä hieman passiivisia ja 
silloin kelpaavat kuparin, vihreän 
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