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Lahnasta on tullut räjähdysmäisen li-
sääntymisen takia monin paikoin  
todellinen riesa. On siis aika opetella rysä-
pyynnin alkeet.

RiSTo JUSSiLA

Lahnamassaa karsimaan!
Rysäpyynnin alkeet



P Y Y D Y S K A L A S T U S  E R Ä  5 – 2 0 1 1 79

piteenä poistetaan vedestä, asialla 
ei ole aivan samanlaista merkitystä.

Mateet eivät vaurioita itseään ry-
sässä lainkaan, joten niiden osalta 
kokemisvälin voi venyttää viikkoon 
tai jopa kahteen kutupaikasta riip-
pumatta.

Lukitus seipäillä

Kutulahnalle luokkirysä lasketaan 
yleensä niin, että aita osoittaa ran-
taan ja kalapesä on syvän puolella.

Rantavesissä rysä on helppo lu-
kita paikoilleen kahdella harjan-
varren vahvuisella seipäällä, jotka 
painetaan pohjaan. Toimenpidettä 
avittaa se, että lahnan kutupaikat 
sijaitsevat useimmiten pehmeä-
pohjaisissa lahdissa.

Rysän aidassa on usein jo val-
miina jonkinlaiset ylä- ja alalenkit 
seivästä varten. Seiväs sujautetaan 
kummastakin lenkistä ja painetaan 
pohjaan.

Kalapesän päässä lukitus teh-
dään toisella seipäällä pesän sul-
kunarun lenkistä. Seiväs työnne-
tään lenkistä läpi, rysä kiristetään 
ja seiväs painetaan pohjaan pyö-
rittämällä sitä edestakaisin pientä 
liikettä tehden.

Seipäät pysyvät paikoillaan pal-
jon paremmin kuin äkkipäätä luulisi.

Kokiessa kalapesän puoleinen 
seiväs nostetaan ylös ja suljinna-
run lenkki napataan käteen. Sen 
jälkeen edetään aitaa kohti van-
teita käteen keräten. Myös luokki 
nostetaan veneeseen. Vasta tämän 
jälkeen suljinnaru avataan ja saalis 
lasketaan suoraan kalalaatikkoon.

Lahnan kudulla rysää koettaes-
sa pyytäjän on viisainta varustau-
tua kunnollisella kalastajan asulla, 
sillä vesi roiskuu hommassa kun-
nolla. Suojautumisen tärkein syy 
on kuitenkin lahnan liimamainen 
mäti, joka tarttuu tiukasti vaattei-
siin. Varsinaisesta kalastajan asusta 
se on melko vaivatonta pestä pois 
heti vesiltä tultaessa.

Lukitus painoilla

Viime vuosina olen käyttänyt luok-
kirysän lukituksessa seipäitten si-
jasta painoja. Syynä muutokseen 
on se, että etenkin yksin kalassa 

L Luokkirysiksi kutsutaan kaik-
kein pienikokoisimpia rysiä, joilla 
pyydetään matalista rantavesis-
tä. Luokkirysä on parhaimmillaan 
mateen kutupyynnissä talvella se-
kä lahnan kutupyynnissä keväällä. 
Molemmat lajit ovat valtaosin ali-
kalastettuja.

Myös kutuhauki ui luokkirysään 
ja kutuahventa sillä saa kohtalaisen 
hyvin. Tosin pelkästään ahventa tai 
haukea kudulta pyydettäessä väli-
neeksi valitaan usein vielä rysääkin 
helppokäyttöisempi katiska.

Luokkirysän etuna katiskaan 
verrattuna on suuri pituus. Kokei-
lin tätä juttua varten Kivikankaan 
8,5 m mittaista luokkirysää, jossa 
aidan pituus on 5 m, ja luokista ja 
viidestä vanteesta koostuvan ka-
lapesän pituus 3,5 m.

Kutualueella liikkuva made tai 
lahna törmää suuremmalla toden-
näköisyydellä pitkään rysään aitoi-
neen kuin katiskaan. Ja kun kala 
alkaa kiertää pyydystä, se saattaa 
eksyä sisään.

Tehokas kutupyydys

Luokkirysän paremmuus mateen 
ja lahnan kutupyynnissä tulee par-
haiten ilmi, kun kutualueella ei lii-
ku kovin paljon pyydettävää kalaa.

Vähäkalaisuus voi johtua siitä, 
että kutuhuippu on vielä reilusti 
edessäpäin. Toisaalta osa kutupai-
koista vetää luokseen vain melko 
pienen määrän mateita tai lahno-
ja. Rysäpyytäjää tällainen vähän 
kehnompikin kutupaikka saattaa 
silti houkutella, jos se on lähellä.

Jos kohtalainen kutupaikka lähi-
rannalta antaa rysällä riittävästi saa-
lista, parhaille kutupaikoille menemi-
nen ei vaivalloisuutensa takia ehkä 
houkuttele. Ei varsinkaan, jos saalista 
korjataan talteen vain hieman, jolloin 
suursaalis hyvältä paikalta joka tapa-
uksessa vapautettaisiin.

Toki rysällä voi kalastaa madet-
ta ja lahnaa parhailtakin paikoilta. 
Jos luvassa on mahtisaaliita, lah-
nan osalta rysä on huippupäivinä 
syytä kokea päivittäin, etteivät ka-
lat vaurioita itseään pakkautues-
saan pyydykseen.

Mikäli lahnasaalis hoitotoimen-

Lahnamassaa karsimaan!
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käydessä rysä on kokemisen jäl-
keen mielestäni helpompi virittää 
takaisin veteen painonaruista ve-
täen kuin seipäiden avulla.

Lukitus seipäiden avulla on on-
gelmallista lähinnä tuulella. Kun 
seiväs painetaan pohjaan venees-
tä, veneen pitää olla täsmälleen 
oikealla paikalla. Soutukaverin 
kanssa se sujuu, mutta yksin on 
vaikeampaa, eikä rantamatalassa 
ehkä voi käyttää moottoria apuna.

Kun suoristus tehdään painoki-
vestä lähtevää pitkää narua vetäen 
ja samalla toista päätä pitää pola 
pinnalla, homma sujuu kätevästi ja 
nopeasti kaikilla keleillä yksinkin.

Painolukituksen etuna on se-
kin, että rysän voi halutessa laskea 
myös syvempään kuin mihin sei-
päiden pituus riittää.

Painojen viritys

Olen virittänyt luokkirysän kahdel-
la painolla, joista toinen on raskas 
kivi ja toinen uistelukäytöstä pois-
tamani, kevyehkö takilakuula.

Raskaamman kivipainon sijoi-
tan rysän aidan puolelle. Sen ver-
ran viritystä pitää tehdä, että aidan 
päähän kiinnitetään esim. pajusta 

Luokkirysä viritettynä pyyntiin kahden seipään avulla.  
Samaan kuvaan on hahmoteltu isomman potkurysän aidat  
(vihreä ja pinkki), joista toinen on suorana ja toinen muotoiltuna 
potkuksi. Potkurysän luokki on useimmiten suorakaiteen  
muotoinen.

▲ Etunielu on huomattavasti kookkaampi kuin taustalla erottuva 
takanielu.
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tehty peukalon vahvuinen ja täs-
mälleen aidan korkuinen tukikep-
pi. Tukikepin ylä- ja alapäästä ve-
detään noin metriset narut, jotka 
solmitaan yhteen. Etupainoon kul-
keva naru kiinnitetään tähän sol-
mukohtaan.

Etupainon suunnasta tuleva veto 
kohdistuu näin aidan päähän koko 
aidan korkeudelta. Aita pysyy hy-
vin pystyssä ja aivan suorana.

Etupäässä painona toimivan kul-
mikkaan kiven olen valinnut niin, 
että ympärille solmittu naru pysyy 

siinä hyvin. Saman asian ajaa koo-
kas, noin 10 kg takilakuula, jossa on 
hyvät metallilenkit narulle valmii-
na. Kivestä lähtee vielä naru pin-
taan ja sen päässä on koho.

Kalapesän puoleisessa päässä 
liitän rysän pesän suljinnarun pi-

vetäen rysän suuntaa voi vielä tar-
vittaessa korjailla.

Raskaahkon etupainon ideana 
on, että rysä ei kiristysvaiheessa lii-
ku vetäjän suuntaan. Takapainon ei 
tarvitse olla mahdottoman raskas.

Kivikankaan 8,5 m Luokkirysä
L Kivikankaan 8,5 m Luokkirysän pyyntikorkeus on 90 cm. Aitaverkolla riittää 
mittaa 5 m ja loput 3,5 m on kalapesää. Vanteita halkaisijaltaan 65-55 cm on 
viisi. Rysässä on kaksi nielua ja väriltään vihreän havaksen solmuväli on 18 
mm. Rysä maksaa 69,90 euroa.

Tutustuin samaan luokkirysään jo parisen vuotta sitten, mutta sen nielu-
langat olivat liian tiuhassa isommille kaloille ja etenkin lahnoille. Valmista-
ja harvensi monofiilisten nielulankojen lukumäärää ja nyt rysä on toimiva. 

Nielulankojen solmuja on kuitenkin syytä tarkkailla. Jos yksikin solmu au-
keaa, se pitää ehdottomasti solmia takaisin esim. unisolmulla.

Pienenä puutteena voi pitää sitä, että havas on kiinnitetty nippusiteillä 
ohuella muovilla päällystettyihin vanteisiin. Nippusiteen muovipallukat ta-
kertelevat ajoittain havakseen, kun rysää virittää suoraksi. Viitseliäs kiinnittää 
havaksen pauloituslangalla ja poistaa nippusiteet.

Kivikankaan 8,5 m Luokkirysä tuntuu keväisen, avovedessä tapahtuvan 
kalastuksen osalta selvästi paremmalta kuin saman valmistajan 7,5 m malli. 
Talvella mateenpyynnissä ero on vähäisempi.

Ahvenen kutupyynnissä rysän pulmana on, että pikkuahventa jää niin 
runsaasti aitaverkon ja kalapesän silmiin, että niiden irrottelu tekee kalas-
tuksesta turhan vaivalloista.

Kivikankaan 8,5 m Luokkirysä painojen avulla suoraksi vedettynä.  
Aidan päässä erottuva pystytuki on tehty itse onkivavan pätkästä.

Takanielun nielulangat ovat  
monofiilia ja niiden tulee olla  
sopivan harvassa.

Iso ja väljä luokki toimii hyvin 
lahnan, mateen ja hauen pyyn-
tiin tarkoitetussa yleisrysässä.

kahaalla takapainoon menevään 
naruun. Paino on näin tarvittaessa 
irrotettavissa. Takapainosta lähtee 
etupainon tapaan pitkähkö naru 
pintakohoon.

Rysän kiristys

Aloitan rysän asettamisen pyyntiin 
laskemalla aluksi jykevän painoki-
ven pohjaan ja heitän etukiven po-
lan naruineen veteen.

Sen jälkeen lasken nipussa kä-
dessäni olevan rysän aitoineen ja 
vanteineen kerralla veteen. Pesän 
suljinnarusta tulevan narun taka-
painoon jätän käteeni.

Siirryn veneellä taaksepäin pai-
kasta riippuen viitisentoista metriä. 
Sen jälkeen vedän rysän kädessäni 
olevasta narusta suoraksi.

Vasta kun rysä on kutakuinkin 
suorassa, lasken pienemmän taka-
painon veteen, mutta pidän siitä 
pintaan tulevan narun kädessäni. 
Siirryn veneellä vielä hiukan kau-
emmaksi ja vedän takapainoa sen 
verran, että rysä asettuu kireälle.

Takapainosta vetäessä tuntee 
hyvin käsiinsä, kun rysä on suoras-
sa ja täysin kiristynyt jykevää etu-
painoa vasten. Saman asian näkee 
myös silmin, koska luokkirysä ase-
tetaan kutulahnalle pyyntiin luokin 
syvyyteen, noin metrin veteen.

Takanarusta takapainoa sivulle 

Kumirengas nielulangoissa

Kalapesän suljinnarun lukitukses-
sa on kätevää käyttää apuna tuke-
vaa kumirengasta (ks. kuva), johon 
nielulangat on kiinnitetty. Renkaan 
avulla suljinnarun kiinni kuristama 
kalapesä ei pääse avautumaan, jos 
kalapesä vaikkapa raskaan kalan-
saaliin takia pääsisi liikkumaan ja 
kiristys etu- ja takapainon välissä 
hieman löystyisi.

Kun rysä on kiristetty ja suoris-
tettu, takapainon naru polineen 
heitetään veteen. Tarvittaessa lii-
tän polaan pikahaalla lipun, mutta 
metrin syvyisissä rantavesissä sitä 
ei välttämättä tarvita, jos kohoina 
on viiden litran kanisterit. Myös ry-
sän pinnalla kelluvat aitakohot nä-
kyvät kauaksi.

Luokkirysän voi laskea sopivan 
suuntaan puhaltavan tuulen avulla 
niin, että etupainon laskun jälkeen 
tuulen annetaan kuljettaa venettä 
ja aitaa. Samalla kalapesää vantei-
neen lasketaan veteen veneen liik-
kumisen tahtiin.

Kokeminen

Seipäillä pohjaan kiinnitetty luok-
kirysä koetaan yleensä niin, että 
ensin irrotetaan kalapesän puo-
leinen seiväs, edetään rysävantei-
ta vedessä käteen kooten luokkiin 
asti, jonka jälkeen koko kalapesä 
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nostetaan kerralla veneeseen. Ai-
taverkkoa ei tarvitse nostaa koko 
mitalta.

Sama nostotapa sopii kahdella 
painolla kiinnitetyn luokkirysän ko-
kemiseen.

Luokkirysä voidaan nostaa myös 
niin, että aloitetaan aidasta kalape-
sää kohti edeten. Nosto voidaan 
aloittaa aidan keskikohdalta eikä 
aitaa nosteta kokonaan, tai nos-
to voidaan tehdä aidan päädystä 
aloittaen, jolloin koko luokkirysä ai-
toineen nostetaan veneeseen.

Jos kalapesä on lukittu seipääl-
lä pohjaan ja edetään aidasta kala-
pesää kohti, seiväs on paras ensin 
irrottaa. Sen voi tehdä vain siinä ta-
pauksessa, että kalapesän suljinna-
ru pysyy kiinni ilman seivästä.

Nostotapa on mielestäni maku-
asia. Tosin siinä tapauksessa, että 
luokkirysä on aivan täynnä lahnaa, 
nosto luokista kalapesää kohti ede-
ten varmistaa, ettei etupesästä ti-
pahtele saalista veteen.

Rysäsanastoa

Aitaverkko on suora verkko, jo-
ka lähtee pienessä luokkirysässä 
luokista, isommissa rysissä etupe-
sän nielusta suoraan eteenpäin. Ai-
taverkon tarkoituksena on ohjata 
kalat pienissä rysissä kohti rysän 
luokkia ja suurissa rysissä kohti ry-
sän potkuja. 

Aitaverkon pituus on pienissä 
rysissä n. 5 m, suurissa 10–20 m ja 
isorysässä jopa 50 m. Aitaverkon 
pituutta voi lisätä sen päähän lii-
tettävällä jatkoaidalla. 

Pieniä rysiä kutsutaan luokkiry-

siksi. Luokki tarkoittaa yläosastaan 
kaarevaa kehystä, jonka alaosa 
on suora ja lepää vasten pohjaa. 
Luokista alkaa rysän kalapesä ja 
luokin kohdalla kalapesä on laa-
jimmillaan. Luokin jälkeen kalape-
sä kapenee ensimmäisen vanteen 
levyiseksi. Suurissa rysissä luokki 
on suorakaiteen muotoinen. Luokit 
olivat aiemmin yleensä katajaa, ny-
kyisin muovipäällysteistä terästä. 

Kalapesä on luokin ja vanteiden 
muodostama osa rysästä. Luokkiry-
sän kaksi pääosaa ovat kalapesä ja 
aitaverkko. 

Rysässä on kaksi nielua. Etunie-
lu on lyhyt ja sijaitsee välittömäs-
ti ensimmäisen vanteen takana. 
Takanielu on pitkä, etunielua ah-
taampi ja alkaa yleensä keskim-
mäisten vanteiden kohdalta sekä 
jatkuu toiseksi viimeiseen vantee-
seen saakka. Takanielusta sisään 
mennyt kala pääsee vain harvoin 
siitä enää takaisin. Potkuilla varus-
tetussa rysässä on vielä kolmaskin 
nielu, etupesän nielu. Se on paljon 
etu- ja takanielu leveämpi ja kalat 
uivat siitä etupesään.

Suurissa rysissä on kalapesän ja 
aitaverkon välissä potkuista muo-
dostuva etupesä. Etupesän nielu on 
laaja ja varsinkin suuri kalaparvi me-
nee siitä helpommin kokonaisuu-
dessaan sisään kuin kalapesän ka-
peammasta etunielusta. Kun parvi 
on uinut potkujen muodostamaan 
etupesään, se ohjautuu sen jälkeen 
pienissä erissä tai yksitellen etunie-
lusta kalapesään. Pyytäjä muotoilee 
potkut itse painojen ja polien avulla 
kahdesta potkuaidasta, jotka ovat 

Luokkirysä jään alle
L Luokkirysä on mitä mainioin 
pyydys kutumateelle. Rysä luki-
taan paikoilleen jään alle painoki-
villä, joiden järeys ja kiinnittämisen 
periaate on kerrottu pääjutussa.

Rysän talvista laskua voi verrata 
talviverkon vetämiseen jään alle. En-
sin tehdään pääavanto, jonka pituus 
saa olla hieman luokin 90 cm leveyttä 
suurempi. Leveydeksi riittää 30 cm.

Pääavannosta uitetaan uitto-
laudalla (myös uittorima käy) ko-
kemisnaru noin 15 metrin päähän 
naruavantoon, jonne tehdään reikä 
kokemisnarulle. Naru otetaan ylös 
reiästä.

Sen jälkeen palataan pääavan-
nolle. Kokemisnaru kiinnitetään 
rysän kalapesän puoleisesta pie-
nemmästä painosta lähtevään na-
ruun. Tämä pikkupaino lasketaan 
pohjaan ja saman tien myös rysä 
vanteineen ja aitoineen. Seuraa-
vaksi mennään naruavannolle ja 
rysä vedetään kokemisnarulla kym-
menkunta metriä jään alle, mutta 

ei vielä aivan suoraksi.
Jälleen palataan pääavannolle ja ai-

dasta tulevan narun päässä oleva jyke-
vä pääpaino lasketaan pohjaan. Rysä ei 
siis enää ole avannon alla, joten pääpai-
no ei putoa sen päälle. 

Tämän jälkeen kävellään vuorostaan 
naruavannolle ja rysä vedetään lopul-

lisesti suoraksi. Veto lopetetaan, kun 
pääpainon vastus tuntuu käsissä.

Narut molemmista avannoista kiinni-
tetään niiden viereen kairattuihin reikiin 
ja jäädytetään. Kiinnityskohta merkitään 
seipäillä. Tällä tavoin narut eivät haittaa 
pääavannon aukaisua jääsahalla ja na-
ruavannon avausta kairalla. Narut kou-

kataan rautalangalla sivusta käsiin.
Kun rysä koetaan, mukana tuo-

tu kokemisnaru kiinnitetään narua-
vannosta koukattuun naruun. Sen 
jälkeen mennään aukaistulle pää-
avannolle. Pääpaino nostetaan ylös 
ja rysä vedetään aita edellä jäälle. 
Koska naruavannon puoleinen pai-
no on melko kevyt, se kulkee vetä-
essä mukana pohjaa pitkin.

Luokkirysää vedetään pyyntiin 
ja koetaan pohjaa pitkin, joten 
pohjan pitäisi olla pyyntipaikalla 
kivetön.

Niksi: Luokki vajoaa takuuvar-
masti suoraan ja kaatumatta alas, 
eikä kalapesä kierry, kun luokin 
alareunaan koko sen pituudelle 
sekä kalapesän jokaisen vanteen 
alareunaan noin 30 cm matkalle 
kiinnitetään painavaa lyijypaulaa 
kaksin- tai kolminkertaisesti. Kiin-
nitys tehdään mieluiten pauloitus-
langalla, mutta nippusidekin käy. 

Tällä tavoin painotetulla rysällä 
voi kalastaa kesäisin myös syvästä 
vedestä.

Luokin alareunaan kiinnitetty kolminkertainen raskas lyijypaula  
varmistaa, että luokki vajoaa pohjaan oikeassa asennossa.



kiinni luokin reunoissa. 
Kalapesän runko muodostuu 

luokista sekä sen takana olevis-
ta vanteista, joita on yleensä 3–6 
kpl riippuen rysän koosta. Pienes-
sä rysässä vanteiden halkaisija on 
40–65 cm, suurissa rysissä 60–100 
cm, isorysässä 1,31 m. Vanteet oli-
vat aiemmin yleensä katajaa, nykyi-
sin muovia. 

Rysän pola on veden pinnalla 
kelluva, halkaisijaltaan n. 20 cm 
koho. Jos luokkirysä on viritetty 

pyyntiin seipäiden sijasta paino-
jen avulla, painoja liikutellaan na-
ruista, joiden päässä on pola. Myös 
potkurysän potkujen muotoilussa 
käytetään apuna painoja ja polia.

Pienet ja isot rysät

Pystyrysä on pienin rysä, tavalli-
sesti noin 1,5 m pitkä. Käytetään 
talvella mateenpyynnissä. Virite-
tään muista rysistä poiketen pys-
tyasentoon niin, että aita ulottuu 
pohjaan. Aidan päässä on paina-

va metallitanko tai hiekalla täy-
tetty muoviputki, jonka paino on 
niin tuntuva, että pyytäjä tuntee 
helposti käsiinsä, kun se tavoit-
taa pohjan. Rysä on asetettu oi-
kein pyyntiin, kun tämä paino on 
pohjassa, mutta aita ei ole löysäl-
lä. Pyyntisyvyys kutupaikoilla alle 
2 m, mutta voidaan asettaa pyyn-
tiin mihin tahansa syvyyteen. Hinta 
20–50 euroa.

Luokkirysä on pienikokoi-
nen rysä, joka asetetaan keväällä 

pyyntiin vain 50–70 cm syvyiseen 
veteen tavallisimmin lahteen. Tal-
vella luokkirysä lasketaan mateen 
kutupaikalle. Kokonaispituus on 
7–10 m. Käytetään lahnan, mateen 
ja hauen pyynnissä, tiheäsilmäise-
nä myös pienten särkikalojen ku-
tupyynnissä. Hinta 50–150 euroa. 

Ranta- ja lahtirysät ovat luok-
kirysää suurempia. Ne asetetaan 
keväällä pyyntiin 0,9–1,5 m sy-
vyiseen veteen tavallisimmin lah-
teen. Luokki on suorakaiteen muo-
toinen. Kokonaispituus 12–25 m. 
Käytetään lahnan, mateen, hauen 
ja ahvenen pyynnissä sekä hoito-
kalastuksessa. Järvillä silmän pitää 
olla riittävän tiheä, että hoitokalas-
tus antaa suuria saaliita. Hinta 150–
1 000 euroa. 

Isorysä on ammattipyytäjän ry-
sä, joka on mitoiltaan tuntuvasti 
ranta- ja lahtirysiä suurempi sekä 
aidaltaan korkeampi. Pyyntisyvyys 
tavallisesti 3–5 metriä. Käytetään 
lahnan, mateen, hauen ja ahvenen 
pyynnissä sekä hoitokalastukses-
sa pyytämään suuria kalamassoja. 
Isorysällä saadaan usein myös jät-
tikokoisia kaloja. Harvasilmäiseen 
isorysään voi mennä myös kuhia ja 
siikoja. Hinta yli 1 000 euroa.

Tällä kiinnityksellä kalapesän suljinnaru ei kumi-
renkaan ansiosta löysty, vaikka runsas saalis liikut-
telisi pyynnissä olevaa rysää.

Kulmikkaassa kivipainossa kiristetty naru pysyy 
hyvin paikoillaan.

Kämppä Kuusamosta? 
Piilopirtti Posiolta? 

Lomamökki Lapista?

Laatumaalla on nyt myynnissä 
eräkämppiä ja erämaisia tontteja.
Tarjolla on kohteita niin järvien 

ja lohijokien rannoilta kuin 
tunturien kainaloista.

Lue lisää ja löydä oma 
mielipaikkasi:

www.laatumaa.com

eräkämppiä ja erämaisia tontteja.


