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� Eläköön muikku!
Tällaisen tervehdyksen muikku

kyllä ansaitsee erityisesti mauk-
kaudellaan. Kerrassaan hienoa on
sekin,että tämä rasvaevällinen ka-
la lisääntyy luontaisesti.

Muikun poikasia ei tarvitse kas-
vattaa energiaa kuluttaen ja ruo-
kintarehulla syöttäen.Niitä ei kus-
kata kumipyörillä kulkevan keino-
emon vatsassa,eikä kudun jälkeen
Kusti polje kalastusoikeuden hal-
tijan laatikolle tuomaan kirjettä,
jossa on lasku.

Plussaa on sekin, että harrasta-
jien ja mökkiläisten verkkopyyn-
nillä muikku ei lopu. Pikemminkin
päinvastoin,sillä varsinkin runsaan
muikkukannan aikana pyynnin
avulla planktonin syöjien määrä
pysyy kurissa ja ravinto riittää pa-
remmin.

Kalastus pitää myös muikku-
kannan ikärakenteen tuottavana.
Jos vanhat ja isokokoiset ikäluokat
alkavat hallita, lisääntyminen on
alttiimpaa häiriöille.

Muikun verkkopyynti, samoin
kuin nuottaus ja rysäpyynti anta-
vat sivusaaliina ”roskakalaa”.Sekin
on hyvä asia – niukkaa olisi muu-
ten vähäarvoisen kalan pyynti mo-
nessa vedessä.

Jännittävää kalastusta

Muikkuparvet vaihtavat syvyyttä
ja sijaintia, eikä muutoksia ole
helppo ennakoida,joten järvikoh-
tainen,hitaasti kertyvä oma koke-
mus on saaliin saamiseksi tarpeen.

Tuulen voimakkuuden ja suun-
nan, veden lämpötilan, kuun vai-

Muikku on maukas ja haastava verkkokala.
Sen kyljessä ei lue ”vain pyydyskalastajille”,
mutta käytännössä näin silti on. Reipas 
verkkopyynti tekee muikkukannalle vain 
hyvää, joten kalastus tapahtuu kestävän 
kehityksen hengessä.

RISTO JUSSILA

Verkkopyytäjän
herkkukala

MuikkuMuikku
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n kimalteleva 
heen ja säätilojen muutokset se-
kä syksyllä tähtikirkkaat pakkasyöt
jne. tuovat touhuun mielenkiin-
toista pureskeltavaa kaikille asias-
ta kiinnostuneille.

Miten mukavaa onkaan kysellä
tutuilta ja tuntemattomilta pyytä-
jiltä, kuinka on muikkua tullut. Sit-
ten ynnätään yhdessä muikun liik-
kumista sekä keksitään hyvät ja us-
kottavat selitykset kunnon saaliil-
le tai saamattomuudelle. Siinä si-
tä on pyytämisen kalaäijähenkeä!

Myönteisenä olen kokenut sen-
kin, että muikun verkkokalastajia
ei tunnu kadehtivan kukaan.He ei-
vät liiku isompien kalojen pyytä-
jien kanssa samoilla apajilla.

Porukalla muikkua on kaikkein
hauskinta pyytää ja kalojen irrot-
telu käy joutuisammin.Mökkireis-
su tuttujen kanssa syksyiseen mui-
kunpyyntiin ruskan komistaessa
maisemaa on hieno elämys.

Ihmisen lisäksi myös järvilohi ja
taimen arvostavat muikun makua.

jäi pinnan tuntumassa oleviin
muikkuverkkoihin joskus useita
kappaleita kerralla.

Nyt on kulunut useampi vuosi,
etten ole saanut yhtään sinttiku-
haa.Veden viiletessä ongelma ku-
han osalta loppuu muutenkin ka-
lojen liikkuessa syvemmässä.

Miinuksena voi pitää myös mui-
kunpyynnin pienoista työläyttä,
etenkin välivedestä. Verkot pitää
ankkuroida ja lisäksi tarvitaan sy-
vyydensäätökohoja. Homma on

Muikkuja syömällä nämä kalat kas-
vavat nopsaan, joka lisää entises-
tään muikun arvoa. Hyvissä muik-
kuvesissä on yleensä muutakin
rasvakalaa.

Muikunpyynnin 
miinukset

Muikkua esiintyy parhaiten suu-
rissa, syvissä, kirkasvetisissä ja ko-
vapohjaisissa järvissä, joten kai-
kissa vesissä pyynnistä ei pääse
nauttimaan.

Rehevöityneissä ja pohjaltaan
pehmeissä,ruskeissa vesissä muik-
ku ei pärjää, vaikka ravintoa olisi
runsaasti. Mutapohja ja happika-
to tuhoavat mädin.Yleensä muik-
kuja ei ole kymmentä metriä ma-
talammissa järvissä,koska niissä ei
ole kesällä tarpeeksi viileää vettä.

Verkottajalle muikku on kesän
ja syksyn kala. Keväällä ja alkuke-
sällä pyynti tuottaa huonommin
tulosta. Talvella tilanne on vielä
kehnompi.

Mieleen muistuu, kuinka erääl-
lä reissulla keskitalvella muikku-
verkkojen kokeminen antoi yhden
muikun ja seuraavalla taisi tulla
kaksi. Parhaiten talvisaalista ver-
koilla saa aivan viimeisillä jäillä.

Nuotalla muikkua tulee talvella
kuitenkin hyvin. Vaikka muikku ei
pahemmin liiku, nuotta liikkuu ja
parvi jää pussiin.

Miinuslistalle voi joissakin ve-
sissä kirjata järvilohen, nieriän tai
kuhan poikasten jäämisen muik-
kuverkkoon. Paikkaa ja pyyntisy-
vyyttä vaihtamalla nämä ongel-
mat vähenevät tai loppuvat.

Läheskään joka paikassa jalo-
kalojen tai kuhan poikastappioita
muikkuverkoilla ei tule. Esimer-
kiksi kymmenkunta vuotta sitten
omassa pyyntipaikassani oli niin
vahva vuosiluokka kuhanpoikasia,
että lämpimän veden aikana niitä

silti helppoa. Kyse taitaa olla
enemmänkin aloituskynnyksen
ylittämisestä.

Nousuhuippuihin 
tähdäten

Kirkkaissa ja vähähumuksisissa ve-
sissä muikkuparvet alkavat yleen-
sä juhannuksen jälkeen nousta il-
taisin syönnökselle pohjasta ylem-
mäksi. Silloin alkaa paras pyynti-
kausi, joka jatkuu kutuun asti.

Päivällä parvet ovat yleensä sy-
vässä. Vilkkaan liikkumisen vaihe
alkaa iltahämärissä ennen aurin-
gonlaskua. Muikut alkavat kohota
planktonin perässä ylöspäin.
Huippu ajoittuu auringonlaskun
jälkeisiin hetkiin.

Yön pimeydessä muikkuja on
pintakerroksessa vähän, mutta
kuoreita todennäköisesti muikku-
ja enemmän.

Aamuhämärissä muikut nouse-
vat uudelleen, mutta kuoreiden
määrä pintakerroksissa vähenee.
Auringon noustessa plankton pai-
nuu syvemmälle ja sen mukana
muikutkin.

Edellä kerrottu on vain karkea
yleistys.Syönnösnousu on selkein
kirkkaissa vesissä. Sameammassa
vedessä planktonin, muikkujen ja
kuoreiden hissiliike on vähäisem-
pää.

Kuvioon kuuluu, että ajoittain
muikut eivät tunnu liikkuvan lain-
kaan. Tai ne liikkuvat, mutta saa-
lista tulee vain pohjasta. Omassa
pyyntipaikassani on usein jaksoja,
jolloin muikut nousevat, mutta
vain pinnan ja pohjan puoliväliin.

Joissakin vesissä muikkuja saa-
daan päiväsaikaan pinnan tuntu-
masta ja yöaikaan pohjasta.Nämä
ovat poikkeuksia,eikä pyyntiä kan-
nata aloittaa niiden mukaan. Hy-
vä saalis edellyttää aina paikallis-
tietämystä.

Kun muikku hitaasti pintautuu
iltahämärässä,kalamassan erottaa
kaikilla kaikuluotaimilla.Seassa on
alempana kuoretta ja muuta pik-
kukalaa sekä isompia petokaloja.

Mitä suurempi järvi, sitä enem-
män parvien paikallistamisesta
kaikuluotaimella on hyötyä.Usein
myös hyvä paikallistuntemus ja
kokemus riittävät.

Pienemmillä järvillä parvia ei
maksa vaivaa edes paikallistaa.Jos
muikkukanta on hyvä, kalaa esiin-
tyy usein melko tasaisesti jopa
kaikkialla selkävesillä.Tiheitä par-
via ei ehkä edes löydy.

Verkot lasketaan selvästi ennen
iltahämärää sille korkeudelle, jo-
hon muikut nousevat. Tässä mak-
simikorkeudessa muikut uivat ak-
tiivisimmin. Lähtökorkeuden ja
maksimikorkeuden välistäkin tu-
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lee saalista, mutta paljon heikom-
min, koska muikut sivuuttavat sy-
vyyden nopeammin.

Lämpimän veden aikaan laskun
kanssa ei pidä hätäillä,etteivät ver-
kot turhaan limoitu ennen paras-
ta hetkeä. Toisaalta auringonlas-
kuun asti ei odotella. Muikut uivat
jo ennen sitä.

Pyyntipaikat

Selkävedet ovat muikun elin-
aluetta. Varmimmin sitä esiintyy
selkävesien suurimpien syväntei-
den eri vesikerroksissa sekä sy-
vänteiden reuna-alueilla.Kutupai-
kat ovat matalammassa.

Muikunpyytäjän kannalta han-
kalia vesikerroksia selillä voivat ol-
la kaksi ylintä ja alinta metriä. Sär-
jet,salakat ja ahvenet liikkuvat eni-
ten näissä osissa, pohjassa lisäksi
kiisketkin.

Pahimpia irroteltavia ovat ah-
venet ja kiisket, joita päästellessä
eväpiikit pistelevät sormiin. Sär-
jet ja salakat voivat yllättää mää-
rällään,mutta pehmeiden kalojen
irrottelu on nopeaa, eikä sormiin
tule haavoja.

Aluksi on paras seurailla, mistä
muut pyytävät.Sillä tavalla pääsee
nopeimmin oikeille jäljille.

Jos tietoa muikkujen olinsyvyy-

destä ei ole, pyynnin voi aloittaa
laskemalla verkon tapseilla esim.
2 m:n etäisyydelle pinnasta. Vito-
sen verkko pyytää silloin 2–7 m:n
syvyysalueella.

Jos saalista ei tule, verkko laite-
taan seuraavaksi esim. 9 m:n tap-
silla syvyyteen 9–14 m. Kun ver-
kot parikymmentä metriä syväs-
sä pyyntipaikassa lasketaan seu-
raavaksi pohjaan, on koko syvyys-
alue kokeiltu.

Ellei saalista tule, vaihdetaan
paikkaa.

Syvänteiden pinta- ja välive-
destä pyytäminen on sikäli help-
poa, että ”roskakalaa”tulee yleen-
sä vähiten.Syvänteiden reunamil-

la olevat matalammat alueet voi-
vat kuitenkin olla antoisia paikko-
ja, jos vettä on kymmenisen met-
riä tai lähes sen verran.

Tällaiselle hyllylle tulleet muikut
tuntuvat toisinaan olevan aktiivi-
sempia kuin selkävesillä seilaavat.
Kun vettä on vähemmän, kalat
ovat ehkä tiiviimmässä muodos-
telmassa. Haittapuolena on, että
kaikilla syvänteen reuna-alueilla
muikkuja ei ole.

Suuren syvänteen pinta- tai vä-
livedestä saaliiksi tulee ehkä var-
memmin ainakin jotakin.

Parvi liikkeellä

Muikkuparvet liikkuvat osin en-

nakoimattomasti,kun ravinto,tuu-
let, virtaukset ja veden lämpö oh-
jaavat niiden kulkua.

Heti jäiden lähdön jälkeen
muikkuja liikkuu rantojen tuntu-
massa siikojen ja taimenien kans-
sa. Mutta roskakalaa on matalas-
sa niin paljon,ettei touhu ainakaan
omassa pyyntipaikassani lyö mie-
lestäni leiville.

Joskus olen saanut muikkuja ke-
säkuun alussa, mutta yleensä ka-
lat eivät silloin tunnu olevan par-
vissa tai sitten parvet eivät liiku.Al-
kukesällä etsin muikkua mie-
luummin syvänteen reunalta kuin
keskeltä.

Omalla järvelläni muikkuja al-
kaa saada paremmin juhannuksen
jälkeen tai viimeistään heinäkuun
loppupuolella. Jos muikkua ei ole
tullut helteillä, heinäkuussa pit-
kään jatkuneen sateen jälkeen
kannattaa ainakin kokeilla.

Syksyä kohti saalisvarmuus pa-
rantuu.Täysin tyyninä iltoina ja öi-
nä muikut nousevat usein pin-
nemmaksi kuin myrskykeleillä. Ei-
vät tosin aina.

Loppusyksyllä öiden alkaessa
kylmetä ja varsinkin ensimmäisten
hallaöiden jälkeen saalis pinnasta
voi olla hyvä.

Mökkijärvelläni pohjapyynti ke-
sällä on harvoin parhaiten saalis-
ta antava tapa, koska muikut te-
kevät hissiliikettä planktonin pe-
rässä. Pohjoisen Keski-Suomen
suurjärvestä,Kivijärvestä,olen sen
sijaan joskus saanut pohjasta, yli
30 m:n syvyydestä hyvin todella
isoa muikkua.

� Selkävedet ovat muikun ominta aluetta.

� Väliveteen laskettu muikkuverkko. Pinta- ja välivedestä 
pyytämisen etuna on myös, että ”roskakalaa” tulee yleensä vähän.

MuikkuMuikku



55P Y Y D Y S K A L A S T U S E R Ä  7 – 2 0 0 6

Päiväpyynti ei sekään yleensä
anna mökkijärvelläni hyvin muik-
kua sen paremmin pohjasta kuin
välivedestä. Muikkuparvet kyllä
löytyvät luotaimella, mutta kun
kalat eivät juuri liiku, niitä menee
verkkoihin kehnosti.

Siellä,missä muikkua troolataan
pohjasta, päiväpyynti tuottaa tu-
losta, koska liikkuva pyydys kerää
paikallaan olevan saaliin pesään-
sä.

Syksyllä jo reilusti ennen kutua
muikkuparvet oleilevat usein sy-
vänteiden reunoilla matalammil-
la alueilla. Jos sää pysyy samana,
muikut voivat pysyä pitkään sa-
moilla sijoilla.

Kutupaikat sijaitsevat yleensä
1–10 m:n syvyydessä kovalla poh-
jalla. Ennen kutua ja kudun aika-
na päiväpyynti tuottaa omalla jär-
velläni parhaiten tulosta. Kutu-
paikkaa etsittäessä on paras aloit-
taa syvänteiden lähellä olevista
4–7 m:n syvyisistä,laajoista alueis-
ta ja niiden keskiosista.

koon pienentyessä saalisvarmuus
kasvoi.

Varmasti tälläkin järvellä kutu
onnistui vaihtelevasti. Viimeisen
kymmenen vuoden aikana on sil-
ti vain yksi kesä eronnut selvästi
muista. Silloin muikkua tuli alku-
syksyyn saakka parhaiten 13 mm:n
solmuvälillä, syksyllä jälleen nor-
maalilla 15 mm:n silmällä.

Tasaisena säilynyt kanta voi joh-
tua ties kuinka monesta asiasta.
Pyynti on osoittanut, että mullis-
tavan voimakasta ikäluokkaa ei ole
päässyt syntymään. Se taitaa olla
vain hyvä asia.

Jos kanta voimistuisi räjähtäen,
muikut söisivät luultavasti plank-
tonin loppuun. Sen jälkeen kala-
määrä romahtaisi ja myös plank-
tonin elpyminen kestäisi aikansa.

Ehkä merkitystä on myös jääty-
misen tahdilla. Joinakin vuosina
talven tulo kestää pitkään ja ve-
det pysyvät lämpimämpinä, jos-
kus jäät tulevat varhain.Voi olla,et-
tä perimältään erilaiset kannat
reagoivat eri tavalla näihin muu-
toksiin. Ehkä järvetkin tarjoavat
tässä suhteessa erilaiset olosuh-
teet mädille.

Vaihtelevan kannan järvi

Jos kannanvaihtelu on voimakas-
ta ja järvi suuri, on saaliin saami-
nen katovuosina vaikeaa. Suurilla
järvillä näyttäisi muutenkin olevan
niin, että muikku muodostaa sel-
keämpiä parvia kuin pienemmis-
sä vesissä.

Hyvinä muikkuvuosina suuren
järven muikkuparvet voivat olla
jättimäisiä ja parvien etsimisessä
luotaimella on aivan erilainen
merkitys kuin pienemmässä jär-
vessä. Jos kuore- tai särkikalapar-
via on paljon,voi tosin myös ereh-
tyä lajissa.

Jos alla näyttää olevan puuro-
na kalaa, mutta verkot eivät anna
mitään, kyse on luultavasti ollut
muikkuverkon silmistä läpi ui-
neista kuoreista. Esimerkiksi 15
mm:n silmään normaali pieni jär-
vikuore ei tartu kuin joskus har-
voin hampaistaan.

Järvissä,joissa muodostuu ajoit-
tain vahvoja huippukantoja,asian
voi havaita ilman kaikuluotainta-
kin. Keväällä kuoriutunut muikku
on syksyllä normaalissa karuhkos-
sa muikkujärvessä 10–12-senttis-
tä.

Tämä hottamuikku elää ensim-
mäisen kesän pääasiassa pintave-
sissä. Syksyllä tyynellä säällä olen
useinkin veneestä pilkkiessäni
joutunut keskelle valtavaa muik-
kupuuroa. Pientä muikkua on ku-
hissut joka puolella mielettömän
laajalla alueella.

Myöhäissyksyllä, ensimmäisten hallaöiden jälkeen voi saalis 
pinnasta olla hyvä.

Kala työntyy verkossa yhteen silmään. Pyytäviin
silmäkoko riippuu kannan kasvusta, keskikoosta,
jopa vuodenajasta.

Muikku kutee yhdestä kymmeneen metriin 
syvässä vedessä ja kovalla pohjalla. Mätimuikku
on silmiinpistävän pullea.

Jos muikku kutee melko syväs-
sä ja kutu levittäytyy laajalle, kala-
tiheydet eivät luultavasti ole yhtä
suuria kuin järvissä, joissa muikku
kutee matalassa.Sen sijaan kudun
tapahtuessa matalassa, järven ol-
lessa suuri ja kannan hyvä, muik-
kua esiintyy kutupaikalla todella
tiheässä.

Pohjoisen Itä-Suomen joillakin
järvillä esiintyy jään alle kutevia
muikkukantoja.

Tasaisen kannan järvi

Muikun verkkopyynnissä sama
pyyntisyvyys tai -tapa ei pure jo-
ka järvellä.Ilmeisesti asian ydin on
erilaisessa kannanvaihtelussa ja
perimältään erilaisissa muikku-
kannoissa.

Joillakin järvillä kutu onnistuu
hyvin melko usein ja kanta pysyy
vuodesta toiseen ainakin koh-
tuullisena.Toisissa runsaita vuosi-
luokkia syntyy ehkä vain kolmen
tai viiden vuoden välein, joten
kanta on välillä runsas ja ajoittain

käy kato.
Yhtä ainoaa selitystä ei ole löy-

detty, mutta vaikutusta on var-
masti ravinnon määrällä, joka taas
riippuu planktonin syöjien mää-
rästä. Lisäksi kudun onnistumi-
seen vaikuttavat mm. kudun jäl-
keiset sääolot ja mädin selviyty-
minen talvesta. Myös perimässä
voi olla eroja.

Mökkijärveni kannanvaihtelu on
ollut pitkään vähäistä. Useimpina
vuosina muikkua esiintyy suurim-
malla ulappa-alueella laajalti. Kun
tutkii selkävettä kaikuluotaimella,
muikut ovat usein levittäytyneet
tiettyyn syvyyteen levymäiseksi
muodostelmaksi, joka kattaa laa-
joja alueita. Levyn korkeus ei ole
suuri. Seassa on tietysti kuoretta
ja muitakin pikkukaloja.

Järvelle on tyypillistä,että muik-
kua on kohtalaisesti lähes kaik-
kialla suurimman ulapan alueella.
Laajimmalla selällä muikusta tyh-
jää aluetta sekä toisaalta valtavia
parvia on vähemmän.

Järveen ei istuteta taimenta ei-
kä järvilohta. Kesällä verkkopyyn-
ti on hyvin suosittua ja pyydyksiä
riittää heinäkuusta pakkasiin.
Trooleja ei ole lainkaan ja nuottaus
on hyvin vähäistä.

Vaihtelua 
pitkällä aikavälillä

Aina pyyntipaikkani muikkukan-
ta ei ole ollut samanlainen. Pari-
kymmentä vuotta sitten muikun
verkkopyynti oli vähäisempää
huonompien saaliiden takia.

Muikkua kyllä tuli, mutta ei yh-
tä varmasti. Kala oli tuolloin pit-
kään kookasta ja saalista tuli yli-
voimaisesti parhaiten 17 mm:n
solmuvälillä. Isojen muikkujen
määräkin tuntui vaihtelevan.

Kun kanta vahvistui, verkko-
pyynti lisääntyi selvästi. Sen myö-
tä saalista alkoi tulla parhaiten 15
mm:n solmuvälillä. 17 mm:n sol-
muväli kävi huonoksi. Muikun



56 E R Ä  7 – 2 0 0 6  P Y Y D Y S K A L A S T U S

� Ennen verkkojen hankintaa on
paras selvittää paikallisilta pyytä-
jiltä parhaat solmuvälit.

Yleensä tiheäsilmäisillä 10–11
mm:n verkoilla kalastetaan syk-
syllä yksikesäistä neulamuikkua.
Normaalikokoisten pyynnissä käy-
tetään 14–18 mm:n solmuväliä ja
jättimuikkuja tavoitellaan yli 20
mm:n verkoilla.

Kesästä toiseen ei tahdo pärjä-
tä samalla solmuvälillä, koska val-
litsevan ikäluokan koko vaihtelee.
Samoin jo yhden kesän ja syksyn
aikana ottavin solmuväli voi kas-
vaa millin, runsasravinteisissa jär-
vissä enemmänkin.

Osa verkottajista karsastaa mui-
kunpyyntiä verkkojen hinnan ta-
kia. Solmuväliltään 15 mm:n nor-
maalimittainen verkko 5 m kor-

Muikkua saa kudulta matalallakin verkolla,
mutta viisimetrinen on kuitenkin parempi
vaihtoehto. Muikkuverkot ovat onneksi 
pitkäikäisiä, varsinkin kun langan ei tarvitse
olla seitinohutta.

Hyvä 
muikkuverkko 
on korkea

RISTO JUSSILA
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keana maksaa noin 80 €, vastaa-
va 3-metrinen vajaat 60 €.

Muikkuverkko on kuitenkin pit-
käikäinen pyydys. Käytössäni on
lukuisia 10 vuotta vanhoja mono-
fiiliverkkoja, jotka näyttävät lähes
uusilta.Vanhimmat ovat vielä tup-
laten iäkkäämpiä – silti täydessä is-
kussa.

Hintaa nostaa pienen solmuvä-
lin lisäksi korkeus.Viisimetrinen on
mielestäni paras välivesi- ja pin-
tapyyntiin, mutta kolmosellakin

pärjää.Jos järvessä on syvyyttä 25
m, viisimetrinenkään ei kata kuin
viidesosan.

Usein, mutta ei aina, väliveteen
lasketussa viisimetrisessä verkos-
sa muikkuja on tiuhimmin vain jol-
lakin syvyydellä, toisilla taas hy-
vin vähän.

Syksyllä kudulta muikkuja saa
pohjasta myös 1,5 m:n verkolla.
Vaikka kala kutee pohjassa, muik-
kuja liikkuu samalla lähempänä
pintaa.Siksi korkeampi verkko an-

taa paikalta usein enemmän saa-
lista.

Jos kutupaikat ovat alle 5 m:n
vedessä, kolmemetrinen verkko
on hyvä. Korkeampi ulottuisi jo
potkureihin.

Vaikka käytän mieluiten korkei-
ta verkkoja, en laita kerralla pyyn-
tiin kovin monta.Muikun liikkues-
sa yksi antaa sopivan vähän saa-
lista ja aikaa jää muuhunkin. Koh-
talaisella kalantulolla perheen ka-
la-ateria järjestyy hyvin parilla ver-
kolla.

Kohot ja muut

Jos verkot lasketaan pohjaan,nor-
maalit poijut riittävät. Mutta väli-
vedestä tai pinnasta pyydettäessä
ne pitää ankkuroida molemmista
päistä painavahkolla ankkurilla tai
betonipainolla.

Ankkurointia helpottaa ja käsiä
säästää riittävän paksu köysi.

Painoa käytettäessä köyttä ei
tarvitse olla juuri enempää kuin
veden syvyyden verran, mutta
ankkurille köyttä tarvitaan 10–15
m veden syvyyttä enemmän, et-
tei se nouse pystyyn ja menetä pi-
toaan.

Pinta- ja välivesipyynnissä hy-
väksi havaittu konsti on käyttää
verkon tai verkkojen molemmis-
sa päissä kahta 10 litran kaniste-
ria. Kanistereista on hyötyä siinä-
kin, että köysi pysyy veneessä ja
rannassa sen ympärille pyöritet-
tynä selvänä.

Merkkilippujen tehtävänä on
varoittaa muita vesillä liikkuvia
verkoista.

Välivesi- ja pintapyynnissä sy-
vyydensäätökohot kannattavat
verkkoa ja niistä on helppo laskea
narua sen mukaan, kuinka syvälle
pinnasta verkko halutaan asettaa.
Yhtä normaalipituista muikku-
verkkoa kohti riittää 4–5 syvyy-
densäätökohoa.

Säätökohon narun päässä on pi-
kahaka.Se on kätevä lukita verkon
yläpaulaan,samoin avata siitä.Ko-

Viisimetrisen verkon käsittely on kevyempää, kun puikkaria pitää
varsinkin noston loppuvaiheessa alhaalla lähellä veneen laitaa.
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Paulat muikku-
verkkoon

� Yleisimmin käytetyissä ver-
koissa liinan pituus on täysin suo-
raksi vedettynä 60 m. Liina olisi
silloin yhtä suoraa köyttä ja liinan
silmät olisivat täysin kiinni.

Pauloitettaessa liina kiinnite-
tään verkon pauloihin ja silmät
säädetään halutun muotoisiksi.
Tavallisesti 60 m:n liinasta pau-
loitetaan verkko, jonka yläpau-
lan pituus on 27 m ja alapaulan
pituus 33 m.Pauloituskielellä sa-
nottuna yläpaulassa silmä on sil-
loin 10% alle puolen ja alapau-
lassa 10% yli puolen. Liinan kor-
keuden keskikohdalla näin pau-
loitettu verkko on 30 m pitkä ja
silmä on tasan puoleksi auki.

Muikku tunkeutuu verkossa
yhteen silmään.Koska kalan pai-
no on vähäinen,sen potkut eivät
hevin riitä irrottamaan kalaa.
Muikku on kuitenkin kokoonsa
nähden vahva ja runttaa itseään
uskomattomalla voimalla sil-
mässä eteenpäin, vaikka vatsa
pullistuu paineessa.

Kiinnijäämistavan vuoksi sil-
mä pauloitetaan normaalia le-
veämmäksi.Jos yläpaula pauloi-
tetaan silmä puoleksi auki,muik-
kuverkon pituus kasvaa 30 met-
riin ja alapaulasta verkko on 33
m pitkä. Mikäli yläpaula pauloi-
tetaan 10% yli puolen,verkon pi-
tuus kasvaa 33 metriin ja ala-
paulasta verkko on 36 m pitkä.

Näin verkon kalastava pinta-
ala lisääntyy pituuden osalta,
mutta toisaalta liina hieman ma-
taloituu silmän levitessä.

Muikkuverkossa yläpaulan vä-
häinen noste ja alapaulan vä-
häinen paino eivät paranna ver-
kon pyytävyyttä kuten isompien
kalojen verkoissa. Myös tämä
johtuu yhteen silmään tunkeu-
tumisesta.

Liian kevyistä pauloista on sen
sijaan haittaa.Kun muikkuja ker-
tyy verkkoon paljon,pohjaan las-
kettu ja yläpaulaltaan kevyt
verkko alkaa painua. Liinaan tu-
lee löysää ja yhteen silmään tart-
tuneet muikut voivat onnistua
sotkemaan itsensä useampaan-
kin. Se hidastaa irrotusta ja lisää
irrotuksessa syntyviä vaurioita.

Jos väliveteen lasketussa ver-
kossa alapaula on puolestaan lii-
an kevyt, liina ei ole vedessä yh-
tä tiukkana aitana. Muikkujen
mahdollisuudet pistellä päätään
useista silmistä kasvavat.

Muikkuverkon käsiteltävyys ja
kestävyys lisääntyvät selvästi,
kun etenkin yläpaula pauloite-
taan tukevan apupaulan kanssa.
Siksi koneellisesti pauloitettu
verkko on yläpaulastaan vank-
ka ja mukava käsitellä.

Muikkuverkot
� Hanki riittävän korkea 

verkko.

� Älä osta liian ohutlankaista.

� Muista maltti verkkojen 
määrässä.

� Käytä kunnollisia syvyyden-
säätökohoja.

� Merkitse verkot oikein.

� Koe pinnan lähelle laskettu
verkko kesällä aamuvarhalla,
ettei saalis pilaannu.

o 
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MuikkuMuikku

ho narun ja pikahaan kera mak-
saa viitisen euroa.

Kuten moni, aloitin välivesi-
pyynnin käyttämällä kohona loh-
kaistua styroksinpalaa, kalasta-
janlankaa ja pyykkipoikaa. Pyyk-
kipoika sotkeutuu yläpaulaan, re-
pii verkkoa, eikä pidä hyvin. Suo-
sittelen lämpimästi asianmukais-
ta kohoa.

Muikkuverkkoja on helpointa
kuljettaa suuressa paljussa ja sy-
vyydensäätökohot kulkevat pie-
nemmässä laatikossa. Pyyntiväli-
neistä kertyy veneeseen pienoi-
nen röykkiö, mutta kun köydet ei-
vät mene sekaisin, välineitten
kanssa pärjää.

Verkot vetehen

Mataliin verkkoihin tottunut voi
kauhistella muikkuverkon kor-
keutta.Tiheäsilmäisen verkon ala-

paula ei kuitenkaan takertele las-
kettaessa, koska se ei mahdu ver-
kon silmistä. Kun homma käy tu-
tuksi, verkot saa laskettua välive-
teen soutajan avulla vaikka silmät
kiinni.

Verkon asettaminen pinta- tai
väliveteen aloitetaan laskemalla

� Korkeat verkot kerätään 
veneessä kaloineen saaviin 
ja kuljetetaan siinä kalojen 
irrotuspaikalle.

� Monet karttavat korkeita
verkkoja peläten niiden hintaa
ja hankalaa käsittelyä. Käsittely
on kuitenkin melko helppoa ja
verkot ovat hyvin pitkäikäisiä.

Lankana 0,17
� Muikkuverkon yleisin lanka-
vahvuus on 0,15 mm.Käytössäni on
kymmenisen vuotta ollut kaksi ai-
van samanikäistä ja yhtä paljon
käytettyä 5-metristä muikkuverk-
koa, joista toisen lankavahvuus on
normaali 0,15 mm ja toisen 0,17
mm.Solmuväli on molemmissa 15
mm.

Saalista on tullut verkoilla tasa-
tahtiin, en ole huomannut pyytä-
vyydessä vuosien varrella eroa.
Muikku tarttuu verkossa yhteen sil-
mään, ei sotkeutumalla kuten
muut kalat. Siksi 0,17 mm:n lanka
näyttää kalastavan siinä missä hie-
man ohuempikin.

Koska kalastavuudessa ei ole
eroa,vahvempi lanka on mielestä-
ni parempi. Se kestää kovempaa
käsittelyä ja kalojen irrottelu no-
peutuu. Päästään tarttuneen mui-
kun voi irrottaa vähän vahvem-
masta liinasta reilusti repäisemäl-
lä. Lanka ei katkea.

Paksusta langasta on hienoista
etua myös siinä, että jos muikku
tunkeutuu syvälle silmään, pak-
sumpi lanka ei painu muikun na-
hasta läpi aivan yhtä helposti kuin
ohuempi.Kalat säilyvät ehjempinä.

Aikaa myöten eduksi paljastuu
myös se, että paksulankainen on
vahvempana hieman pitkäikäi-
sempi.

Muikkuverkoissani eniten on Ki-
vikankaan Pietarinverkkoja 5 m:n
korkuisina.Seassa on myös Nurlen
ja Lindemanin verkkoja.
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päätypaino tai ankkuri pohjaan.
Jyrkälle rinteelle laskettaessa pi-
tää aina laittaa köyttä reilusti, et-
tei paino syvempään luistaessaan
upota koko viritystä.

Kun paino on pohjassa,köyteen
solmitaan vuotamaton kanisteri
kahvastaan. Sen avulla verkkojata
pysyy pinnalla esim. välivedessä
kulkevan virtauksen paineessa.

Jos verkot on tarkoitus laskea lä-
hes pintaan 2 m:n tapsin varaan,
kanisterista mitataan köyttä parin
metrin matka ja siihen tehdään
lenkki. Käytä samaa köyttä, joka
kulkee kanisterista pohjaan, sol-
mun jälkeinen ylimäärä toimii en-
simmäisenä tapsina.

Muikkuverkko kiinnitetään hel-
poiten jousihaalla narulenkkiin.
Vasta sitten lasketaan verkko ala-
paula edellä veteen.

Nyt seuraa tärkeä hetki! Jos
verkko on pyörähtänyt kierteelle,
anna sen oieta.Kun verkko on suo-
ra ja kierteetön, lasku käy kuin
tanssi.

Lasku tapahtuu normaaliin ta-
paan puikkarilta. Pytystäkin ver-
kon voi lappaa, mutta pidän puik-
karilaskua nopeampana.

Syvyydensäätökohoon on en-
nen vesille laskua viritetty itses-
tään aukeavan narun määräksi täs-
sä tapauksessa haluttu 2 metriä.
Naru juoksee kohosta ulos omia
aikojaan.

Lokkien takia muikkuverkkoa ei
kannata koskaan laskea metriä lä-
hemmäksi pintaa.

Kaikki verkot lasketaan samalla
systeemillä.Viimeisen verkon pää-
hän liitetään jousihaalla jälleen
köysi aloituksen tapaan. Vapaata

köyttä jätetään samat 2 metriä ja
köysi solmitaan kanisteriin.

Jälkimmäisen pään ankkurointi
paikoilleen on helpointa noin 15
m syvyyttä pitemmällä köydellä.
Kun kanisteri on laskettu veteen,
köysi soudetaan suoraksi ja paino
lasketaan veteen. Näin kanisterin
sekä painon tai ankkurin välinen
köysi ei jää löysälle.

Pitkän köyden etuna on sekin,
että syvyyttä ei tarvitse erikseen
mitata, kunhan köyttä on varmas-
ti reilusti yli syvyyden.

Kun painon päästää käsistä, ka-
nisteri nousee vedessä pystyyn.
Painon osuessa pohjaan kanisteri
kaatuu kyljelleen.

Ellei näin käy, köysi ei ulottunut
pohjaan.Paino roikkuu kanisteris-
sa, joka alkaa ehkä upota. Pääty-
ankkuri pitää nostaa ja köyden pi-
tuutta on lisättävä.

Sekä alku- ja loppupäähän lai-
tetaan vielä merkkipoiju. Sen voi
kiinnittää kanisterin kahvaan.Pyy-
dysmerkit on parempi kiinnittää
merkkipoijuun, jossa ne ovat kor-
keammalla mahdollista tarkastus-
ta varten.

Jos verkot on laskettu sivutuu-
leen,säätökohot voivat laskun jäl-
keen ilmaista, että väliveteen las-
kettu verkkojata on lähtenyt kul-
kemaan vastatuuleen! Tämä joh-
tuu pinnan alla kulkevista vir-
tauksista, joita esiintyy kaikilla jär-
villä.

Päätykanisterit ovat tarpeen
juuri virtausten ja pintaan lasket-
tujen verkkojen osalta myös tuu-
len takia. Pelkkien säätökohojen
varassa kohot voisivat esim. verk-
koon kohdistuvan virtauksen pai-
neessa upota näkymättömiin.

Joissakin järvissä jatkuvasti ka-
lassa käyvät pyytäjät jättävät toi-
sen tai molempien päiden painon,
köyden ja kanisterin veteen koko
kesäksi.Tämä ei ole sallittua. Paik-
koja ei saa varata ja ”kestopön-
töistä” on haittaa veneilijöille ja
uistelijoille.

Verkkojen nosto

Pinnan tuntumaan tai väliveteen
lasketut verkot on helpointa nos-
taa niin, että ensin nostetaan ver-
kot ja vasta sen jälkeen painot tai
ankkurit.

Noston aloitusta voi auttaa lait-
tamalla ylimääräisen syvyyden-
säätökohon verkon päädyn ja köy-
den lenkin yhtymäkohtaan. Nos-
tettaessa mennään ensimmäisel-
le säätökoholle ja vedetään siitä
verkon pää käsiin.

Muikkuverkon voi vetää ylös
suolena alapaulaa ja yläpaulaa yh-
tä aikaa pyttyyn lappaen tai nor-
maalisti puikkaroiden. Puikkaroin-
ti on mielestäni nopeampaa ja kä-
tevämpää, joskin loppuvaiheessa
verkko painaa sen verran,että vaa-
tii ylösottajalta terveen käsivarren.

Jos verkossa on paljon muikkua,
sitä on hankala vetää suolena pyt-
tyyn. Kädet puristelevat muikkuja
rikki.

Vesillä näkee joskus ahkeria
muikunpyytäjiä, jotka ovat raken-
taneet veneen reunaan kiinteän,
kaarevasti ylöspäin sojottavan
metallitapin. Se toimii puikkarina,
eikä ylösotettavaa verkkoa tarvit-
se kannatella toisessa kädessä.

Verkko puikkaroidaan istual-
taan ja puikkaria lähellä veneen-
laitaa pitäen, jolloin se rasittaa vä-
hemmän selkää

Säätökohoja irrotellaan sitä mu-
kaan, kun niitä tulee käsiin. Koho-
jen naruja ei kääritä tässä vai-

heessa, vaan kohot vipataan laa-
tikkoon.Jos nostossa on apuna ka-
veri,hän ennättää yleensä soudun
tai ohjauksen lomassa pyöritellä
naruja kohoihin.

Kun verkko on puikkarilla ja ve-
dessä on vielä toinen verkko tai
useampikin, tulee nostajalle pie-
noinen ongelma. Hän tarvitsee
molemmat kädet verkon nostoon.
Veneessä olisi hyvä olla jonkinlai-
nen tappi, johon vedessä olevan
verkon pään voi kiinnittää.

Hullumpi idea ei ole käyttää
ohutta köydenpätkää, jonka mo-
lemmissa päissä on jousihaka.Ver-
konnostoon lähdettäessä tämä
apukäsi kiinnitetään jousihaalla
sopivaan ulokkeeseen, esim.
moottorin kiristystappiin tms.

Kun ensimmäinen verkko on
puikkaroitu ja irrotetaan seuraa-
vasta, veteen jääneen verkon pää
laitetaan apukäden jousihakaan
roikkumaan. Näin nostaja saa mo-
lemmat kädet vapaiksi.

Verkko nostetaan vedestä ensin
veneen pohjalle ja lapetaan siitä
alapaula edellä pyttyyn. Jos nosto
tapahtuu soutuveneeseen ja apu-
na on kaveri, edetään mieluiten
huovaten. Soutaja pitää varansa,
ettei sotke airoa veneen sivulla
viistävään verkkoon.

Lämpimän veden aikana pinnan
tuntumaan laskettu verkko pitää
kokea varhain aamulla, ettei saa-
lis ala pilaantua. Varhaisen liik-
keellelähdön etuna on sekin, että
aikaisin on usein tyyntä.

Muikkua sokkeliverkolla
� Muikunpyyntiin tarkoitetussa sokkeliverkossa alaosa on solmuväliltään suu-
ren kalan väljyyttä ja yläosa muikkuverkkoa. Jos verkon korkeus on 5–6 met-
riä, alaosan harva sokkeli on noin metrinen.

Yläosaltaan tiheä sokkeliverkko on tarkoitettu lähinnä muikun ja silakan pyyn-
tiin pohjasta.Rannikolla silakkasokkeli vähentää simppusaalista, järvillä muik-
kusokkeli puolestaan pienten kiiskien ja ahventen määrää.Ideana on,että har-
vempi kohta on niin harva, että vain hyvin suuret kalat jäävät kiinni.

Muikun kudulla olen silloin tällöin
käyttänyt sokkeliverkkoa.Silloin verk-
ko lasketaan yleensä pohjaan ja eten-
kin kudun loppuvaiheessa pikkuka-
lat tulevat syömään muikun mätiä.
Kiisket ja ahvenet liikkuvat valtaosin
aivan pohjassa,joten ne menevät har-
van liinan läpi.

Sokkeliharvaan jää muikkuja ku-
dulta pyydettäessä useimmiten hau-
ki tai made. Mutta voipa siihen men-
nä myöhään syksyllä myös siika, tai-
men tai järvilohi.

Jos pyytäjä pyrkii toteuttamaan täs-
mäpyynnin ideaa, hän ei ehkä pidä
näistä lottokaloista.

Järviverkon ankkurointi
� Virtaukset ovat järvillä yleensä vähäisiä. Eniten niitä esiintyy säännöstel-
lyillä järvillä patoluukkujen edustalla,kun vettä juoksutetaan.Samoin esim.reit-
tivesillä salmissa vesi voi joskus virrata voimakkaammin.

Itse en käytä pohjaverkoilla järvillä kalastaessani lainkaan painoja.Hyvin ovat
verkot pysyneet paikoillaan jo kymmeniä vuosia. Käytän poijun ja verkon vä-
lissä uppoavaa narua.Tuulella poiju usein kääntää verkon päätä tuulen suun-
taan, mutta tästä syntyy verkon päähän vain hyvä mutka.

Painon etuna on, että verkkoa laskettaessa verkko ei tule perässä, jos verk-
ko laskussa takkuilee ja kiristyy. Kun verkot ovat selvät, tämä ei kuitenkaan ole
ongelma. Kun painoja ei käytetä, lasku ja nosto sujuvat hieman vähemmällä
touhulla.

Virtaisessa paikassa verkkojen paikoillaan pysyminen pitää kuitenkin var-
mistaa painoilla tai ankkureilla. Pintaan tai väliveteen laskettavat verkot pitää
ankkuroida aina tukevasti paikoilleen.

� Sokkeliverkosta uivat 
pohjan pienet ”rikkakalat”
läpi, mutta isommat sattumat
tarttuvat matkaan.

Verkkonarun 
kiinnityssolmu.
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� Kesällä muikkuverkoilta pala-
taan ripeästi. Ennen kalojen irro-
tusta verkot olisi hyvä upottaa kyl-
mään vesisaaviin. Kahvitauko on
sopivan mittainen aika viilennyk-
selle.

Etenkin hellesäällä muikut läm-
penevät nopeasti. Irrottelussa kä-
sien lämpö lisää nopeasti pienen
kalan lämpötilan nousua.Jos kalat
pääsevät lämpenemään, ruoto
tuppaa irtoamaan niistä kaloista,
joita joutuu näpräämään verkos-
ta irti pitempään. Kylmä vesi jääh-
dyttää kaloja nopeammin kuin
esim. kylmä kellari.

Muikkuja irrotellessa ripustan
verkon puikkaripään seinälle na-
rulenkkiin pään korkeudelle. Ala-
paulan puoleisen pään nostan
metrin korkuiselle, parisen metriä
leveälle pukille, jonka pinta on

Muikku on herkullinen, mutta myös 
pehmeälihainen ja herkkä kala, joka vaatii
ripeitä otteita ja huolellista käsittelyä 
säilyttääkseen herkullisuutensa 
savupönttöön saakka.

Muikku on herkullinen, mutta myös 
pehmeälihainen ja herkkä kala, joka vaatii
ripeitä otteita ja huolellista käsittelyä 
säilyttääkseen herkullisuutensa 
savupönttöön saakka.

Muikut verkosta

MuikkuMuikku

RISTO JUSSILARISTO JUSSILA

� Apupukki säästää
selkää ja jouduttaa
kalojen irrotusta.



Herkkä 
herkkukala talteen
� Jäähdytä kalat ennen 

irrotusta.

� Älä työnnä kalaa silmän läpi,
jos mahdollista.

� Vie muikut vielä kerran 
jäähtymään ennen 
puhkomista.

� Puhdista verkot huolella 
ennen niiden nostamista 
kuivumaan.

� Käy vielä lopuksi verkko 
tarkasti läpi ja poista roskat.

päällystetty muovilla. Näin irrot-
teluun saa selkää säästävän työ-
korkeuden ja homma hoituu suk-
kelasti.

Irrotus aloitetaan etsimällä si-
vupaula ja vetämällä se erilleen.
Toisella puolella toinen irrottaja
tekee samoin toiselle sivupaulal-
le. Liinaa lähdetään etenemään
järjestyksessä kaloja irrotellen.
Muikut pudotellaan toiseen san-
koon, ”roskakala” toiseen, jos sitä
on.

Muikkua ei pidä koskaan työn-
tää silmästä läpi, jos sen saa ve-
dettyä takaperin.

Helpointa irrotus on, kun muik-
ku on sen kokoinen,että se on tart-
tunut vain päästään tai niskastaan.
Kala lähtee vetämällä tai ny-
käisemällä takaperin pois.

Läpi työnnettäessä hoikat mui-
kut sujahtavat silmästä mukavas-
ti, mutta pullea kala, joka on työn-
tynyt syvään ja ehkä useampaan
silmään, on hankalampi tapaus.
Joskus pään katkaisu niskasta aut-
taa saamaan kalan takaperin pois.
Runttaaminen silmän läpi rikkoo

kalan ikävästi.
Kun kaikki muikut on irrotettu,

tarkistan etenkin yläpaulan huo-
lellisesti. Nipun sisään jää helpos-
ti muikku.Liinasta irrottelen siihen
jääneet leuat, jotka voivat haitata
myöhemmin verkon oikenemista
laskussa.

Varsinkin kesäaikana muikut
tuppaavat lämpenemään, vaikka
ne onkin ensin jäähdytetty.Ennen
muikkujen puhkomista kalat lai-
tetaan uudestaan jäähtymään jää-
kaappiin,kellariin tai jäähileeseen.

Kun muikut on irrotettu, verkko
laitetaan välittömästi veteen,ettei
se kuivu. Kun kaikki kalat on pois-
tettu, verkot huuhdotaan lian ir-
rottamiseksi.

Se onnistuu saavissa hakkaa-
malla liinasta lyhyttä 30–50 cm:n
pätkää kerrallaan voimakkaasti ve-
teen.Jos rannassa on kova ja puh-
das pohja, verkko lasketaan ve-
teen ja liinaa hakataan jälleen ly-
hyeltä matkalta kerrallaan veden
pintaan.Lika lähtee tehokkaasti ja
nopeasti.Solmukohdat tummuvat
aikaa myöten, mutta se ei vaikuta

pyytävyyteen.
Lopuksi verkot kuivataan esim.

samalla pukilla hieman auki levit-
täen,mutta varjossa.Jätän itse ver-
kot ainakin puoleksi päiväksi kui-
vumaan alapaula irti maasta.Ran-
tavarastossa auringolta suojassa
ne voivat olla pukilla vaikka seu-
raavaan päivään.

Kun verkot ovat kuivuneet, sil-
mäilen vielä, ettei liinassa ole ok-
sanpätkiä, muikunleukoja, lepä-
nurpuja ym.asiaan kuulumatonta,
joka voi aiheuttaa takkuja. Sitten
laitan verkot kuivaan laatikkoon ja
varaston hyllylle.

� Ennen kalojen puhkomista ne jäähdytetään vielä kerran 
jääkaapissa, kellarissa tai jäähileessä.
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KAIKISTA HYVIN VARUSTETUISTA
ALAN LIIKKEISTÄ!

Sekä:

SUOSITUN SARJAN
UUDET OSAT
ILMESTYNEET

Nyt saatavana
DVD uutuudet:

HAE OMASI!


