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Haastetta pe
� Siika oli minulle pitkään vie-
ras perhokalastuksen kohde.
Muistaakseni ensimmäisen sii-
kani onnistuin tartuttamaan per-
holla vasta 1980-luvun lopulla
Tammerkoskesta.

Tuolloin käytössäni ei tosin
ollut ns. perinteistä perhoväli-
neistöä, vaan aivan tavallinen
virveli, jonka avulla heittelin
punttia ja perhoa. Ruotsalaispe-
räinen spinfluga-villitys oli noi-
hin aikoihin tuore tulokas Suo-
messa, ja Tammerkoskella me-
netelmä toimi erittäin hyvin.

Virvelisiiman päähän olin sito-
nut lyijykuulalla varustetun paino-
tapsin sekä noin vavan mittaisen
siimapätkän, jonka päässä roik-
kui kömpelösti sidottu kuoreen
karikatyyri, lähes ensimmäinen
omatekemä perhoni. Taimenta
odottelin, mutta siian sain, yli
puolikiloisen kaunottaren.

Eikä se kala jäänyt ainoaksi,
vaan niitä nousi muitakin. Osa
samalla kuorestreamerilla ja osa
erilaisilla putkiperhoilla, joita en
ainakaan näin jälkikäteen hevin
myönnä tyypillisiksi siikaper-
hoiksi. Mutta maha-analyysejä
tehdessäni löysin kuoreita aina-
kin muutamien siikojen vatsois-
ta, joten perhovalintani taisi sit-
tenkin olla oikean suuntainen.

Vuotta paria myöhemmin ko-
keilin siian huijaamista aidoin
perhovälinein. Tammerkoskessa,
varsinkin ns. Välisuvannossa on-
gittavaa oli ajoittain valtavasti, ja
sopivan syönnin sattuessa koh-
dalle olivat muovikassien sangat
piukassa kalamiesten hiipiessä
koteihinsa aamun pikkutunneilla.

Itselläni tosin jäivät parhaim-
matkin saaliit pariin kolmeen-
kymmeneen, yleensä pienen-
puoleiseen (100–200 g) siikaan.
Ehkä en oikein osannut tekniik-
kaa. Usein jouduin liittymään
siihen kaidetta vasten nojaile-
vaan porukkaan, joka kateelli-
sena katseli muutamien tekijä-
miesten suoltojuhlia.

Jossain vaiheessa 1990-lu-
vulla Tammerkoski reunustettiin
loisteputkirivistöin, jotka yhä va-
laisevat virtaa kauniisti. Kalasta-
jat keksivät nopeasti, että va-
laistus mahdollistaa siian onki-
misen jopa keskellä talviyötä.
Kalat hakeutuivat valon houkut-
telemana kosken reunoille, jos-
sa niitä näki kymmenittäin vir-
rassa letkuttelemassa. Siitä niitä
oli helppo lyhyilläkin heitoilla
napsia kalareppunsa täytteeksi.

Loppusyksy ja alkutalvi osoit-
tautuivat erinomaisiksi siian-
pyyntiajoiksi ja saaliit olivat par-
haina iltoina suorastaan ruhti-
naallisia. Itsekin pääsin joskus
melko hyviin tuloksiin, vaikka

talviyö sinänsä ei erityisemmin
houkutellut perhostelemaan
Suomen kolmanneksi suurim-
man kaupungin ydinkeskus-
taan. Mutta silloin harvoin, kun
tuli lähdettyä, oli kyllä luvassa
mielenkiintoinen luontoelämys.

Sittemmin on siikaa tullut per-
hosteltua lähinnä kesäisin erilai-

silla koskilla. Harvemmin olen
lähtenyt siikoja varta vasten yrit-
tämään, mutta kun hyvä parvi
on kohdalle sattunut, olen
yleensä sujuvasti vaihtanut tai-
menjahdista siikahommiin. Tai-
meniahan saa ”aina”, mutta siiat
ovat hieman harvinaisempaa
herkkua.

Koskista alkukesällä 
ja syksyllä

Siika on tyypillinen joko-tai-ka-
la. Joko niitä on tarjolla run-
saasti, tai ei lainkaan. Tämä joh-
tuu lajin vahvasta parvikäyttäy-
tymisestä.

Kalastajalle onkin ensiarvoi-
sen tärkeää tietää, missä ho-
peakylkisten parvet kulloinkin
seilaavat, ja hakeutua kala-
kamppeineen sinne. Sitten on
enää taidoista kiinni, tuleeko
saalista vai ei.

Valitettavan usein siika on jo-
ko-tai-kala myös saaliinsaami-
sen kannalta. Kun löydät oikean
vieheen ja tekniikan, pyynti sujuu
suunnilleen heitto ja kala -tahdil-
la. Mutta ellei siika kelpuuta tar-
jousta tai et onnistu kalojen tar-
tuttamisessa, kutistuvat tuliaiset
kimpuksi harmaita haivenia.

JARI TUISKUNEN

Aika on muokannut siiasta monia 
eri alalajeja, jotka eroavat suuresti
elintapojensa ja käyttäytymisensä 
puolesta. Siksi siiasta ei ole helppo 
antaa yleispäteviä pyyntivinkkejä 
minkään kalastuslajin harrastajalle.
Perhokalastajalle siika on todella
haasteellinen vastustaja ja samalla 
yksi mielenkiintoisimmista 
kalalajeistamme.
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S I I K A

perhokalastajalle

Perhokalastaja voi etsiä siiko-
ja niin virroista kuin järvistä,
miksei jopa mereltä. Tavallaan
helpointa siikojen tavoittaminen
on virtavesistä, ovathan kalat
koskiin pakkautuessaan huo-
mattavasti suppeammalla alalla
kuin järvenselillä seilatessaan.

Tyypillistä on siian esiintymi-
sen kausittaisuus. Virtavesiin
siiat saapuvat vain pistäyty-
mään, kun vaikkapa taimenia ja
harjuksia voi sieltä tavoittaa hy-
vällä todennäköisyydellä mel-
kein mihin vuodenaikaan hyvän-
sä. Järvillä siikoja on aina, mut-
ta sielläkin pyynti tuottaa tulosta
vain ajoittain.

Varmin ajankohta siian koski-
kalastukselle koittaa juhannuk-
sen tienoilla. Joskus jopa tuhan-
sien yksilöiden parvet rynnistä-
vät silloin koskien niska- ja su-

vantoalueille nauttimaan hyön-
teisistä, vastakuoriutuneista ka-
lanpoikasista ja muista alkuke-
sän antimista, joita tuolloin on
normaalia runsaammin tarjolla.

Mutta tämä sesonki ei kestä
pitkään. Jo parin kolmen viikon
päästä saattavat pannuilta
säästyneet kalat häipyä jonne-
kin perhokalastajan ulottumat-
tomiin.

Huomaa, että läheskään kaik-
kia koskia ei siikavaelluksilla
hemmotella. Varmimmin siian-
pyynnin hurmaa pääsee koke-
maan niiden yleensä vesimää-
rältään suurehkojen koskien ja
vuolteiden liepeiltä, jotka sijoit-
tuvat isojen, siikapitoisten jär-
vien väliin. Mitä pienempi puro
ja mitä kauempana ollaan lä-
himmästä järvestä, sitä epäto-
dennäköisempi saalis siika on.

Järveen laskevan kosken
loppuliu'ut, jokien luusuat, kos-
kien väliset nivat ja suvannot
ovat hyviä pyyntipaikkoja sekä
totta kai erilaisten patojen alu-
set, sikäli kun pyynti on sallittu
(usein ei).

Toinen melko tyypillinen kos-
kisiikakausi ajoittuu syksyyn ja
alkutalveen, mutta on juhannus-
sesonkia huomattavasti pitem-
pi. Esimerkiksi Tampereen
Tammerkoskesta voi siikoja
saada hyvin vielä joulukuussa-
kin, ken vain tarkenee silloin

kosken rannalla värjötellä.
Oma lukunsa ovat mereen

laskevat joet, joihin isokokoinen
vaellussiika saapuu syksyllä ku-
temaan. Valitettavasti nämä ka-
lat ovat yleensä kovin halutto-
mia ottamaan perhoihin, vaikka
niitä onkimalla saadaankin run-
saasti. Silti töitä tekemällä ja
monenlaisia perhoja kokeile-
malla (esim. musta, pohjan tun-
tumassa uitettu nymfi) voi on-
nistaa.

Juhannus järvillä

Järviltä ja lammilta siiat tavoit-
taa varmimmin kesäkuun puoli-
välistä heinäkuun alkuun. Kun
liikkeellä on runsaasti vesihyön-
teisiä ja keli sopivan tyyni, siiat
pintautuvat ja ovat tuikkiensa
perusteella helposti paikannet-
tavissa.

Monilla vesillä suurikokoinen,
kesä-heinäkuussa aikuistuva
päivänkorento Ephemera vulga-
ta saa siiat riehaantumaan pin-
taravinnon perään, jolloin ne
nappaavat helposti myös per-
hoihin. Eikä aina tarvitse odotel-
la iltaa, vaan tuikkeja saattaa
esiintyä pitkin päivääkin.

Lapin vesillä siiat pintovat
parhaiten heinäkuussa, mutta
kesä- ja vielä elokuullakin saat-
taa pintaperhoilla olla käyttöä.
E. vulgata puuttuu pohjoisim-

masta lajistosta, mutta tilalla on
monenlaista muuta suuhunpan-
tavaa surviaissääskistä päivän-
ja koskikorentoihin. Pieni ja
tumma on yleissääntö pohjoi-
sen siikaperholle.

Kova tuuli ja aallokko pilaavat
usein mahdollisuuden havaita
siikojen tuikkeja. Tällöin voi ha-
keutua tuulelta suojassa oleville
rannoille ja toivoa, että sieltä
löytyy kaloja. Joskus näin onkin.
Tuuli ravistaa puista ötököitä
veteen, josta kalat poimivat sui-
hinsa helppoa muonaa. Myös
tuulta ja aallokkoa jakavat nie-
menkärjet ovat erinomaisia kyt-
täyspaikkoja.

Toki siikoja voi pyytää myös
tuikkiaikojen ulkopuolella, mutta
silloin saa varautua tekemään
paljon turhaa työtä. Kalojen löy-
täminen varsinkin isoilta järviltä
on erittäin vaikeaa, ellei ole ollen-
kaan tietoinen parvien mahdolli-
sista kulkureiteistä ja syönnös-
alueista. Lisäksi siiat voivat oleil-
la huomattavan syvällä, jolloin
pyynti hankaloituu entisestään.

Merellä siika lienee helpoim-
min tavoitettavissa keväällä heti
jäiden lähdön jälkeen. Onkijoi-
den saaliit ovat silloin hyviä,
mutta mikään ei estä kokeile-
masta myös perholla. Itse en ole
sitä testannut, mutta kuulopu-
heiden mukaan joku olisi siinä
jopa onnistunut.

Tavallisimmin perhokalastajan saalissiiat ovat melko pieniä, mutta määrä voi 
korvata laadun.
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Notkea vapa 
ja ohut peruke

Siian perhokalastusta voi har-
rastaa juuri sillä yhdenkäden
perhovavalla, jonka sattuu
omistamaan. Varsinkin, jos sen
luokitus on välillä AFTM 4–6.
Myös 1–3-luokan UL-vapa kel-
paa, kun olosuhteet ovat suo-
tuisat, eikä heittojen tarvitse olla
kovin pitkiä.

Jos haluat hankkia erityisen
siikavavan, osta mahdollisim-
man pehmeä ja kokotoiminen.
Siian suuvärkit ovat varsin hen-
not ja lyhyen alaleuan vuoksi
koukku tarttuu usein huonosti.
Monet kalat karkuutetaan juuri
sen vuoksi, että koukku rapsah-
taa irti leuoista väsytyksen aika-
na. Mitä jäykempi vapa ja ra-
juotteisempi tyyppi vavan kah-
vassa, sitä todennäköisimmin
kala irtoaa ennenaikaisesti.

Kilpaperhokalastusta harras-
taessani hankin itselleni taan-
noin 10-jalkaisen, vitosluokkai-
sen Scott G1005:n, joka letkeä-
nä kokotoimisena on osoittau-
tunut erinomaiseksi väsytysva-
vaksi herkästi irtoileville siioille
ja harjuksille. Näin hitaalla va-
valla heittämisestä en sen sijaan
erityisemmin nauti.

Siikavavan perhosiima on
yleensä kelluva, koska pyynti ta-
pahtuu usein pinnasta tai pinnan
tuntumasta. Erittäin hyödyllisiä
varsinkin järvikalastuksessa
ovat myös hitaasti uppoavat in-

termediate-siimat, kun kalat pii-
leskelevät pintaa syvemmällä.

Itse suosin ns. lasisiimoja, jot-
ka läpinäkyvyytensä vuoksi
erottuvat aroille siioille mahdol-
lisimman huonosti ja ovat lisäksi
helppoja heittää (ks. läpinäky-
vien perhosiimojen testi Erä
3–01).

Myös peruke vaikuttaa paljon
kalastuksen onnistumiseen. En-
sinnäkin sen kärjen on oltava
riittävän ohut suhteessa perhon
kokoon ja kalojen ”arkuuteen”.
Usein siikoja joudutaan härnää-
mään aivan hengettömän ko-
koisilla perhoilla, joiden silmästä
paksumpaa siimaa ei edes saa
lävitse. 0,12-millinen lienee
ohuinta, mitä olen siikahommis-
sa joutunut käyttämään, mutta
0,14–0,16 mm ovat jo melko ta-
vallisia perukepaksuuksia.

Joskus siika tuntuu aristavan
erittäin paljon paksua peruketta,
joskus taas paksuudella ei tun-
nu olevan suurtakaan merkitys-
tä. Missään nimessä ohut peru-
ke ei ainakaan huononna kalan
ottihaluja, vaikkakin se saattaa
huonontaa kalastajan mahdolli-
suuksia saada saalis turvallises-
ti ylös.

Perukkeen pituudella on mer-
kitystä etenkin järvikalastukses-
sa. Koska perhosiima saattaa
värillään ja putoamisestaan ai-
heutuvalla läiskähdyksellä pe-
lottaa siikoja, varsinkin tyynellä
kelillä kannattaa käyttää jopa
4–5 metrin mittaista peruketta.

Rannalta heitettäessä voi tällai-
sen perukkeen hallitseminen ol-
la tottumattomalle hieman han-
kalaa takaheittotilan puuttues-
sa, mutta veneestä homma on-
nistuu helpommin.

Myös tavallisella virvelillä ja
heittokoholla pääsee joskus
ihan kohtuullisiin tuloksiin. Per-
ho tai perhot vain siimatapsilla
kiinni kohoon, joko sen etu- tai
peräpuolelle. Luonnollisesti ko-
ho veteen läiskähtäessään ja ui-
da plopsuttaessaan saattaa sii-
koja pelottaa, eikä tuntuma
tärppeihinkään ole paras mah-
dollinen.

Kerran osuin hyvään siikapar-

� Siikaperhot ovat useimmi-
ten erilaisia hyönteisjäljitel-
miä ja vieläpä melko pieni-
kokoisia.

� Kymijoen Korkeakoski 
on maamme tunnetuimpia
siianongintapaikkoja. 
Aika usein siika nappaa
myös puntinheittäjän 
putkiperhoon.

� Siikoja voi esiintyä hyvinkin pienissä järvissä ja lammissa,
jonne niitä on istutuksin kotiutettu. Tällainen paikka on Met-
sähallituksen hoitama Evon Kalliojärvi, jossa tavallisempi
perhosaalis on kuitenkin kirjolohi.
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UUTUUS
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Kesäkeittiön haukatuimmat
annospalat tarjoaa Kuusamo.

Sa
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Kuusamon uusia ottipelejä katsoessa loksahtaa pienemmänkin veden-
alaisen kita apposen ammolleen. Ja kiinnihän niihin on otettava, sen
tietävät sekä kalat että kalastajat. On kokonaan uusia uistimia, on
uusia kokoja ja uusia värejä. Kesän ottavin kalamuoti tulee Kuusamosta!

www.kuusamonuistin.fi

Kalamiehen Opas 2002 on ilmestynyt.
Hae omasi Kuusamo-kauppiaaltasi!

Kuusamon Uistin Oy, 93600 Kuusamo, puh. (08) 860 3400, faksi (08) 852 1514

Kuusamon Sieppari
Ihan uuden mallinen lusikka. Alareu-
nan nerokas muotoilu saa aikaan är-
syttävän uintiliikkeen, jota kalat eivät
voi vastustaa.

Kuusamon Lohi
Uusi painavampi Lohi-lusikka on tehty
erityisesti heittokalastukseen. Tupla-
koukut lisäävät ottavuutta ja uudet
värit sopivuutta eri olosuhteisiin.

Kuusamon Professor 2
Professor kakkosen heittomalli lentää
kuin luoti ja ui kuin henkensä edestä.
Väreissä löytyy ja kalaa tulee. Luotto-
vieheiden aatelia.

Kuusamon Räsänen
Raitapaitaa matkiva uutuusväri, joka
sopii sävynsä vuoksi sekä kirkkaisiin
että vähemmän kirkkaisiin vesiin ja
oloihin. Hyvä yleisvalinta, siis.

90/26, Li/S-S
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Kuusamon uutuussiimat

Triple Fish Silicone on heittokalastajan
unelma, superliukas rakettisiima, joka
lennättää vieheet ennätyspitkälle.

Vuosiuistin 2002
Kullattu Taimen Super! Siinä se on.
Uusi upea Vuosiuistin keräilykohteek-
si tai kunnon kalantuojaksi. Kolme
kokoa, erivärisillä lisälipoilla. Hae
omasi.

Pientarvikkeet
Kuusamon laadukkaat tuotteet tun-
nistat tutusta pakkauksesta. Muistat-
han pitää huolen, että mukanasi on
myös kestäviä uistinlukkoja, perukkei-
ta, varakoukkuja ja muuta pientä,
mutta tarpeen tullen korvaamatonta.

Triple Fish RX Spinning taas on avo-
keloille suunniteltu kihartumaton ja
erikoiskestävä kaksikerrossiima, joka
mahdollistaa ohuemman siiman käy-
tön ja siten pitemmät heitot ja parem-
man tuntuman.

95/20, BL/BLU-S 95/28, BLU/Pe-C

70/20, BR-S

veiluun Äyskosken yläpuolisella
Koskilammella. Matkassa oli ai-
noastaan UL-virveli. Onneksi re-
pussa oli rasiallinen perhoja,
joista valitsin pienen Pheasant
Tailin sekä jonkin mustan minia-
tyyrin vielä sivutapsiin.

Laskin kelalta siimaa muuta-
mia metrejä veneen perään ja
soutaa nitkuttelin suvannossa
hiljakseen. Muutaman tunnin
talkoot tuottivat mukavan pus-
sillisen siikoja sekä yhden kirjo-
lohen.

Siian suupalat

Siika on meikäläisistä perhoka-
loista varmaan tarkin kelpuutta-
mansa perhon suhteen. Ennen
muuta perhon pitäisi jäljitellä
mahdollisimman tarkasti kalan
kulloistakin ravintokohdetta. Li-
säksi pintaperhokalastuksessa
on tarkkaa se, tarjotaanko pin-
nalla kelluvaa vai kalvossa roik-
kuvaa sidosta.

Kesällä tuikkirenkaita järven-
selällä pistelevien siikojen menu
saattaa koostua esim. vesieko-

suinen siika ei tahdo saada kun-
nolla suuhunsa.

Talvella koskisuvannoista
pyydettyjen siikojen vatsoista
löytyy usein massoittain läpi-
kuultavia Mysis relicta -halkois-
jalkaäyriäisiä, jotka ovat kulkeu-
tuneet ajeessa yläpuolisesta jär-
vestä. Siksi erilaiset vaaleat My-
sis-jäljitelmät ovat talvisiialle ai-
van ehdottomia herkkupaloja.

Kovin harvinaista ei ole se-
kään, että siikojen pääravinto
koostuu muutaman sentin mit-
taisista pikkukaloista (muikku,
kolmipiikki, kuore, särki tms.).
Silloin voi minikokoinen strea-
meri kelvata oikein hyvin. Kook-
kaampi siika saattaa erehtyä
isoonkin perhoon, kuten jo tä-
män jutun alkupuolella kävi ilmi.

Toimivia voivat luonnollisesti
olla myös monenlaiset larvat,
pupat, nymfit ja joskus silkat
fantasiasidoksetkin. Pienikokoi-
nen leech voi niin ikään olla hy-
vä valinta, sillä juotikkaatkin
kuuluvat siikojen ravintolistalle.
Eikä unohtaa sovi katkoja ja ve-
sisiiroja.

systeemimme runsaslukuisim-
pien hyönteisten eli surviais-
sääskien koteloista. Ne ovat
nousseet pupanahkansa sisälle
muodostuneen kaasukuplan
avulla pintaan aikuistumaan.
Erilaiset pienet kalvoroikkujat
kuuluvatkin siianonkijan perus-
perhoihin.

Ruokailukohteena voivat olla
myös kuoriutuvat päivänkoren-
not, vesiperhoset tai koskikoren-
not, jolloin näitä hyönteisiä mat-
kivat pinturit pelittävät. Muura-
haisten parveillessa siiat osallis-
tuvat mielellään tämän pistiäis-
ryhmän ja niitä matkivien perho-
sidosten harvennustalkoisiin.

Yleensä pinturi ei saisi olla ko-
vin suuri ja pörröinen, koska
korkealla kelluvaa perhoa pieni-

Yksi kuuluisimmista, samalla
myös helpoimmin sidottavista
siikaperhoista on ns. Eläkeläis-
perho, joka matkinee lähinnä pin-
taa kohti nousevaa mäkärän ko-
teloa. Pienen kolmihaarakoukun
varteen on sidottu mustaa lankaa
ja päälle hopeakierre, eikä muu-
ta. Tämän perhon teho on tullut
todistettua etenkin Kainuun kos-
killa juhannuksen tietämissä.

Siian otti perhoon on usein
hyvin varovainen ja nopea, joten
monet kalastajat joutuvat tus-
kailemaan tartutusongelman
kanssa. Siksi kalastusta kannat-
taa helpottaa erilaisilla siimaan
kiinnitettävillä pikkukohoilla, in-
dikaattoreilla, joiden liikkeitä lu-
kemalla tärpit paremmin paljas-
tuvat.

Haavi on perhokalastajan tärkeä lisävaruste, koska herkkä-
suiset siiat karkaavat koukusta helposti.
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