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Siian täsmäverkottajan parhaita sesonkeja
järvillä ovat hellesiikojen pyynti heinäkuun
lopussa sekä kutupyynti ennen vesien 
jäätymistä.

Täsmäverkottaj
siikasesongit

RISTO JUSSILA
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� Lämpöisimmän veden aikaan
osuva siikasesonki tarjoaa kesälo-
malaiselle hyvän tilaisuuden ha-
kea selkävesiltä pyyntijännitystä
ja kaiken osuessa kohdalleen
myös maukasta raaka-ainetta ke-
säkeittiöön.

Yllättävän harvat tuntevat kui-
tenkin heinä- ja elokuun taitteen
pohjasesongin, jolloin siikaa saa
syvänteet tuntemalla jopa hyvin.
Ja mikä parasta,saalis on lähes täy-
sin pelkkää siikaa muutamaa si-
vusaaliina tulevaa madetta lu-
kuunottamatta.

Siiat viihtyvät viileässä ja hap-
pipitoisessa vedessä, joten heinä-
kuussa ne painuvat syvänteisiin ja
pysyttelevät siellä koko kesän.
Lämpimimmän veden vaihe kes-
tää maan keskiosien korkeudella
elokuun puoliväliin.

Jos järvessä on yksi ainoa kun-
non syvänne, siiat löytyvät heinä-
kuun lopussa juuri sieltä. Edelly-
tyksenä kuitenkin on, että vesi on
kerrostunutta ja pohjalla on vii-
leämpää vettä. Syvemmän puo-
leisissa järvissä näin yleensä on-
kin.

Hellesiikojen oleskelualueeksi
syvänteessä voi määritellä harp-
pauskerroksen alapuolisen osan
aina pohjaan saakka. Järven sy-
vyydestä riippuu, kuinka leveä ja
korkea tämä alue on.

Syvillä järvillä, joilla selkävesiä
riittää kymmeniä kilometrejä, sii-
kojen löytäminen verkoilla on vai-

keampaa, mutta ei mahdotonta.
Onhan sellaisissa vesissä siikoja-
kin enemmän.

Hellesiian pyyntipaikat

Hellesiikoja suurilta ja syviltä jär-
viltä etsittäessä syvänteiden reu-
nat ja rinteet ovat yleensä parem-
pia verkkopaikkoja kuin syvim-
män montun pohja.

Pienemmillä järvillä syvää aluet-
ta on vähemmän ja myös veden
kerrostuneisuus voi erota suures-
ta järvestä. Siksi siikaparvi voi löy-
tyä aivan syvimmästä kohdasta.

Isompien syvännealueiden li-
säksi voi jossain järven osassa ol-
la todella pieniä, mutta silti syviä
kohtia.Vaikka siikoja on niissä luul-
tavasti vähemmän kuin suurissa
syvänteissä, alueen pienuus hel-
pottaa kalojen löytämistä.

Jos vesi on selkeästi kerrostu-
nutta, välittömästi harppausker-
roksen alapuolella oleva vesi on ai-
nakin ajoittain todennäköinen sii-
kojen elinalue. Verkot eivät ehkä
yllä siihen syvänteen pohjasta,
mutta rinteillä pyydykset voivat
osua paremmin tähän kerrokseen.

Verkkoja koettaessa limoittunut
liina kertoo, ettei pohjalta löydy
viileää alusvettä tai sitten verkot
ovat jääneet rinteelle liian mata-
laan. Syvänteen pohjan viileässä
vedessä verkot eivät limoitu ko-
vin nopeasti.

Myös silloin,kun saaliissa on ah-
venia, haukia ja kuhia, verkot ei-

vät ole osuneet syvänteen poh-
jaan.

Kaikuluotaimen avulla syvien
alueiden etsiminen on helppoa,
mutta se onnistuu ilman laitteita-
kin vaikkapa pilkkivavan siiman
päähän solmitulla painolla.

Jos syvänteessä on pakkoja, sii-
at voivat löytyä niiden reunoilta.
Samoin harjanteet,syvässä olevat
hyllyt ja syvään pistävän niemen-
kärjen penkat voivat olla saanti-
paikkoja. Käytäntö on melko var-
masti teoriaa viisaampi, joten ko-
keilu on paras tie kalojen löytämi-
seen.

Jos tuuli on puhaltanut pitkään
samasta suunnasta, kokeilisin itse
sekä syvänteen tuulen- että tyy-
nenpuoleiselta pohjalta.On myös
hyvä pitää mielessä, että siikapar-
vet liikkuvat jatkuvasti, joten yh-
teen verkkopaikkaan ei pidä ju-
miutua.

Siikaa myös päivällä

Siikaparvet liikkuvat kesällä hyvin
myös aurinkoisina päivinä ja aivan
keskellä kirkasta päivää.

Jos illalla lasketut ja aamulla ko-
etut verkot eivät anna saalista,voit
kokeilla päiväpyyntiä laskemalla
verkot aamulla ja kokemalla en-
nen iltaa. Ehkä sen jälkeen harras-
tat päiväpyyntiä useamminkin.

Kun aurinkoinen päivä on vaih-
tunut sateiseksi ja ukkonen on jy-
rissyt pitkin päivää, olen jäänyt
kohtalaisella kalapaikalla ja päi-

Järvisiikaa 
verkoilla

� Keskity hellekauteen 
ja syksyiseen kutuun.

� Suurimpien siikojen koko
selviää kudulta eri solmu-
väleillä kalastaen.

� Käytä tarvittaessa hyvin
ohutlankaisia verkkoja.

� Muista päiväpyynti 
kesällä ja syksyllä.

ajan

Siian hellepyynti on täsmäverkotusta sanan varsinaisessa merkityksessä – saaliiksi ei juuri
muuta kalaa tule. Parhaat hellesiian pyyntipaikat löytyvät tavallisesti syvänteiden reunamilta 
ja rinteiltä.
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vällä pyytäen useamman kerran il-
man ainuttakaan siikaa. Sattu-
maako?

Syvällä järvellä siikaparvi saat-
taa liikkua rinteellä pitkittäin tie-
tyllä syvyydellä.Silloin kalojen löy-
tämisessä on eduksi, että verkot
lasketaan yhtenä jatana rinteen
suuntaisesti matalammasta kohti
syvänteen pohjaa.

Verkkoja koettaessa arvioidaan
tai kaikuluotaimesta katsotaan,
mistä syvyydestä kaloja tulee. Asia
painetaan mieleen ja kalapäiväkir-
ja muistaa tiedon vielä seuraavilla-
kin kausilla.Useamman kerran tätä
tapaa toistaen todennäköinen met-
rimääräinen haarukka alkaa löytyä.

Sen jälkeen verkkoja ei kannata-
kaan laskea yhtenä jatana, vaan
pyydykset viritetään esim.kahtena
eränä tälle paremmalle syvyydelle.

Syvyydensäätökohojen avulla
siikaverkot on helppo laskea muik-
kuverkkojen tapaan väliveteen.
Tämä voi olla kokeilemisen arvoi-
nen konsti syvässä järvessä, jossa
harppauskerroksen ja pohjan vä-
linen etäisyys on suuri. Riippuu
kuitenkin järvestä,kannattaako tä-
hän pohjapyyntiä työläämpään
tapaan ryhtyä.

Kun lasken siikaverkot normaa-
listi pohjaan,en ankkuroi niitä.Hy-
vin ovat pysyneet paikoillaan ja
laskiessa pääsee vähemmällä tou-
hulla.

Järvi-istukkaiden kutu

Siika kutee kovalle pohjalle myö-
hään syksyllä muikun kudun jälkeen
tai sen ollessa loppuvaiheessa.

Pyyntijärvilläni Keski-Suomen
pohjoispäässä siian kudun alka-
essa lehdet ovat jo pudonneet
puista ja usein lunta tai räntää on
ehtinyt sataa, mutta sulanut pois.
Veden lämpö on kudun alkaessa
alle neljä astetta.

Omat reissut ja tuttujen koke-
mukset linjalta Pohjanmaa–Savo
kertovat, että kutu ajoittuu kuta-
kuinkin samaan ajankohtaan.

Mökkijärvelläni siika ei lisäänny
luontaisesti, kuten ei monessa
muussakaan järvessä, eikä omaa
alkuperäistä siikakantaa enää ole.

Istukkaat ovat planktonsiikaa,
joka on usein virtakutuista. Jär-
vessä ne eivät osaa vaeltaa min-
nekään,vaan kudun koittaessa tu-
levat koville rannoille kiertele-
mään ja kutevat sinne.

Tutkijoiden mukaan istarin mä-
ti voi periaatteessa selviytyä yli tal-
ven ja poikasiakin saattaa kevääl-
lä jäiden lähtiessä joskus kuoriu-
tua. Jos näin käy, poikaset voivat
selviytyä jopa yli kesän,mutta jää-
vät pienikokoisiksi, eivätkä selviä
seuraavasta talvesta.

Siksi planktonsiian poikasilla
tankatut järvet ovat käytännössä
kokonaan istutusten varassa. Jos
istukkaana olisi järvisiika, loppu-
tulos olisi ainakin omalla mökki-
järvelläni kutakuinkin sama.Muu-
tamilla lähijärvillä lisääntyy kui-
tenkin luontaisesti pienikokoinen
tuppisiika.

Alkuperäisten siikakantojen hä-
viäminen,kantojen sekoittuminen
istutusten seurauksena, vesira-
kentaminen,säännöstely,vesien li-
kaantuminen, pohjien liettymi-
nen, happipitoisuuden huonon-
tuminen ym. ovat aiheuttaneet
sen,ettei isommaksi kasvavien sii-
kojen luontainen lisääntyminen
tahdo järvillä enää onnistua.

Kutusiian 
verkot matalaan

Siikoja alkaa liikkua kutupaikoilla
viisteellä noin kuukautta ennen
kutua. Verkoilla saa yksittäisiä ka-

loja, mutta täsmäpyynniksi viis-
tokkaiden kalastusta ei voi sanoa.
Sekakalana tulee silloin välillä hau-
kea.

Kudun lähetessä matalassa al-
kaa liikkua koirassiikoja, joiden
pinta muuttuu karkeaksi.Sen tun-
tee käteenkin.

Joissakin järvissä on selviä ku-
tukohtia,toisissa kutusiikaa löytyy
joltakin rannalta esim. kolmen ki-
lometrin matkalta suurin piirtein
tasatahtiin.

Tyypillistä hyvälle verkkopai-
kalle on syvempien alueiden lä-
heisyys, kivet rantaviivassa ja ko-
va kivi-, sora- tai hiekkapohja.
Usein pohja on vielä erikokoisen
kiven sekoitusta.

Kutupaikka voi sijaita myös ma-
talalla karikolla,mutta selkävesien
keskellä olevat karikot eivät niin-
kään houkuta siikoja.

Aluksi siiat liikkuvat monen
metrin syvyydellä rannasta, mut-
ta kudun koittaessa niitä ui omil-
la pyyntipaikoillani myös hyvin
matalassa.

Isoja mätisiikoja jahdatessani
lasken verkot yksi kerrallaan ran-
nasta suoraan kohti syvempää.
Aloitan laskun noin puolen metrin
vedestä etenkin silloin,jos rantaan

käy pieni aalto. Hyvällä paikalla
verkkoja voi viritellä yksi kerrallaan
melko lähekkäin.

Käytän kutusiian pyynnissä lan-
kavahvuudeltaan 0,15 ja 0,17
mm:n verkkoja, koska rannan lä-
heisyydessä ne jäävät usein poh-
jakiviin kiinni ja ohutlankaisem-
mat rispaantuisivat turhan her-
kästi. Kutukiimassa siika ei ole lä-
heskään yhtä arka verkonväistäjä
kuin muulloin.

Loivalla rannalla isoja siikoja saa
paremmin, kun laittaa veteen ve-
den korkeutta korkeamman ver-
kon. Liina jää silloin löysälle ja sii-
ka sotkeutuu helpommin moneen
silmään.Tosin kun osa liinasta ma-
kaa pohjassa, tarttumia kiviin tu-
lee tuulella enemmän ja kireästä

� Jos verkot onnistuu 
laskemaan veteen kutuhuipun
päivinä, ovat mahdollisuudet
isoihin yksilöihin hyvät.Kutu-
pyynti on parhaimmillaan päi-
väkalastusta. Haukien välttämi-
seksi verkot kannattaa laskea
rannan jyrkimmälle kohdalle.

� Kun kutupaikoille laskee riit-
tävän väljäsilmäisiä verkkoja,
näkee kuinka suuria siikoja 
vesistössä ui. Herkullinen mäti
on monelle mieluisa bonus.
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verkosta siika saa reuhdottua it-
sensä helpommin irti.

Samaan pääsee käyttämällä
puohteutettua eli pystyriimu-
verkkoa.Siinä liinaa on kolmannes
verkon korkeutta enemmän ja ma-
taloittaminen on tehty 3–4 metrin
välein liinaan solmituilla pysty-
langoilla. Liina on silloin aina löy-
sä.

Eräältä järveltä jäi mieleen,kuin-
ka pienten luotojen ja karikoiden
edustalta tuulen puolelta tuli
usealla kokemiskerralla runsaasti
siikoja.Samojen luotojen ja karien
takaa täysin tyynestä ei mitään.Sa-
ma jatkui koko kudun.

Vaikka kutupaikka näyttää pie-
neltä ja siikoja tuntuu liikkuvan
siellä joka paikassa, samaa aluet-

ta pitempään tutkiessa kyllä huo-
maa, että joku kohta on muita pa-
rempi.

Päiväpyynti kudulta

Siian kutupaikalla päivystävien
haukien määrä saaliissa vähenee,
kun laskee verkot veteen vain päi-
väajaksi. Jos hyvää kutualuetta on
pitkälti,haukia on yleensä vähiten
rannan jyrkimmällä kohdalla.

Pyydän kutusiikoja myös niin,
että lasken verkot aamulla varhain
ja pysyttelen koko päivän järvellä
verkkoja selkäämässä. Aikaa kah-
vitaukoihin riittää joka tunnille.
Joskus kutusiika menee verkon
toiseen päähän,kun toinen pää on
vielä käsissä laskematta.

Tämä päivystyspyynti ja verk-

lastaneet tietävät. Jos kutupaikan
lähellä on hieman syvempää, siiat
ovat luultavasti siellä.Yöllä niiden
liikkuminen tuntuu kuitenkin ole-
van iltahämärää vähäisempää.

Kun verkot on tarkoitus jättää
yöksi pyyntiin, parempi on olla
asialla jo hyvissä ajoin puolenpäi-
vän jälkeen.Vain jos kutupaikkaan
käy tuuli ja verkot näyttävät li-
kaantuvan helposti, voi olla pa-
rempi jättää lasku myöhäiseen il-
tapäivään.

Saalis on varmin, kun talvi tulee
tasaisesti ja etenee jäätymiseen
asti ilman lämpöisiä jaksoja.Huip-
pu voi ajoittua esim. räntäsatei-
seen päivään. Lämpöaallot se-
koittavat kutua ja hyvään sau-
maan on vaikeampi osua.

Kun pyydän siikaa kudulta, ta-
voittelen aina paremmankokoista
kalaa.Hyvin monesta järvestä löy-
tyy solmuväliltään 50 mm:n verk-
koon jääviä siikoja ja isompiakin.
Kun verkot ovat vedessä juuri ku-
tuhuipun päivinä, mahdollisuus
isoihin on hyvä.

Siian kasvu kuitenkin vaihtelee
mm. järven muikkukannan mu-
kaan ja ajoittain isompi siika voi ol-
la vähissä.Jos taas ravintoa on pal-
jon tarjolla, siiat pulskistuvat.

Juuri kutuaika on vuoden paras
hetki selvittää, kuinka isoja siiko-
ja omassa pyyntipaikassa piilotte-
lee.

Kevätsiikaa rannoilta

Siiat liikkuvat jälleen rannoilla ke-
väällä viikon verran jäiden lähdön
jälkeen, joskus pitempäänkin.
Planktonin tuotanto virkistyy läm-
pöisemmässä rantavedessä en-
simmäisenä ja se voi alkaa jo ran-
tasulien aikana maavesien sula-
misen myötä.

Muikun ja mäti kuoriutuu jäiden
lähdön aikaan tai vähän ennen.
Poikasia syntyy monissa järvissä
valtavasti ja ne hakeutuvat heti
kuoriuduttuaan aivan rantave-
teen. Planktonia siivilöivälle siial-
le vastakuoriutunut alle sentin
mittainen muikunpoikanen tuskin
on liian suuri pala.

Parhaiten olen saanut kevätsii-
koja lämpöisiltä ja kovapohjaisil-
ta rannoilta,joissa planktonin tuo-
tanto käynnistyy varhain. Siikoja
liikkuu myös heinäisten lahtien
rannoilla, mutta siellä verkkoihin
menee niin paljon haukia, ettei
pyynti ole järkevää.Jos haukea on
paljon, sama ongelma voi vaivata
lähes kaikkialla.

Lasken verkot rannasta puolen
metrin tai metrin vedestä lähtien
kohti syvää, mieluiten yksi kerral-
laan.Joskus siikoja tulee paremmin
parin kolmen metrin syvyydestä.

Keski-Suomen pohjoispään Ki-
vijärvellä metsästin monta vuot-
ta kookasta siikaa ja lopulta on-
nistuin juuri jäiden lähdettyä
Huhmarlahden Isohiekassa. Olin
oppinut aiemmin, että jos tuuli
käy heti jäiden lähdön jälkeen
isolta selältä monta päivää Iso-
hiekkaan, sinne voi osua hyvä sii-
kaparvi.

Eräänä keväänä näin kävi ja kii-
rehdin verkkojen kanssa paikalle.
Laskin valtavan uimarannan hie-
kalle ja lähikarikon reunaan kivien
viereen matalaan veden syvyyttä
korkeampia verkkoja. Saaliiksi tu-
li komeita 1,5–2 kg:n siikoja mon-
ta päivää peräkkäin.

Tutkin saalissiikojen vatsat.Mui-
kunpoikasia saattoi olla mustassa
mössössä, mutta yllättäen vatsat
pullistelivat kookasta ja tuoretta
järvikatkaa. Navakka tuuli lienee
kuljettanut sitä ja planktonia ran-
taan samasta suunnasta kauan pu-
hallettuaan. Suuret siiat osaavat
näköjään seurata järvikatkan liik-
kumista.

Eniten siikoja tuli todella pie-
neltä pläntiltä vähäisen kivikari-
kon takaa, jonne muodostui tyyni
alue. Ilmeisesti katkaa kertyi juuri
tähän taskuun. Kun tuuli kääntyi,
isot siiat hävisivät välittömästi.

Rannoilla keväisin liikkuva siika
menee verkkoihin myös päivällä.
Verkon ohutlankaisuus on silloin
eduksi, sillä keskellä päivää mata-
lassa vedessä kevätsiika ei hevin
tartu paksulankaiseen. Ilmeisesti
se näkee verkon ja kääntyy.

Keväisen päiväpyynnin etuna
on,että kovilta rannoilta haukia tu-
lee saaliiksi paljon yötä vähem-
män.

Muut pyyntiajat

Joissakin järvissä siikoja saadaan
keväällä syvänteiden rinteiltä ja
selkäpakkojen reunoilta melko sy-
västäkin vedestä, mutta ei varsi-
naisesti syvänteistä. Hyvä jakso
ajoittuu parin kolmen viikon pää-
hän jäiden lähdöstä,kun rantavai-
he on ohi.

Siikojen liikkumisen sesonkina
voi joissakin järvissä pitää myös ju-
hannuksen aikaa, kun päivänko-
rentojen ja vesiperhosten kuoriu-
tuminen alkaa. Siiat syövät poh-
jasta pintaan nousevia toukkia ja
kuoriutuneita hyönteisiä.

Tämä sesonki esiintyy yleensä
vain hyvin kirkasvetisissä järvissä.
Samantapainen, mutta heikompi
kausi voi esiintyä sorsanmetsäs-
tyksen käynnistyessä.

Molemmat jaksot soveltuvat
yleensä heikommin täsmäpyyn-
tiin verkkoihin jäävien muiden ka-
lojen takia.

kojen siirtely on vähätuulisina päi-
vinä hauskaa hommaa. Kun moni
kohta järvestä tulee kokeiltua,
myös uusia hyviä pyyntipaikkoja
voi löytyä.

Pilvisenä, sateisena tai sopivas-
ti tuulisena päivänä siikoja tulee
tasaisemmin pitkin päivää. Aurin-
koisena ja tyynenä päivänä siiko-
jen kovin liikkuminen matalassa
aamu- ja keskipäivällä on vähäi-
sempää ja verkot on parempi las-
kea hieman syvempään.

Iltapäivällä siikojen aktiivisuus
lisääntyy ja päivän loppupuoli il-
tahämärään asti on hyvää pyyn-
tiaikaa. Juuri silloin kutevia siiko-
ja liikkuu eniten aivan matalassa.

Illan pimetessä kalojen aktiivi-
suus vähenee ja puolenyön jäl-
keen rantavesissä voi olla jo mel-
ko hiljaista, kuten kutusiikoja tuu-
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� Kesäiseen syvännepyyntiin 3-
metrinen verkko on passeli.Mata-
lamman verkon huonona puolena
on, ettei se ulotu pohjasta kovin
paljon ylöspäin. Tosin lukematto-
mia kertoja olen pyytänyt helle-
siikoja pohjasta myös matalilla 1,8
m:n rantaverkoilla ja onnistunut
ihan hyvin. Tämäkin korkeus riit-
tää, kun siiat sattuvat viihtymään
lähellä pohjaa.

Ulottuvuuden puolesta 5 m kor-
kea verkko olisi kaikkein paras sy-
vässä järvessä,mutta näin korkean
pyydyksen käsiteltävyys on sel-
västi muita hankalampaa.Vitonen
on paras laskea pytystä, ei puik-
karilta. Tätä laskutapaa moni jär-
vipyytäjä oudoksuu.

Erityisesti on muistettava, että
hellesiikojen pyynnissä verkon
ohutlankaisuus on selvästi eduk-
si. Siialla ei ole teräviä eviä tai kar-
keita ulokkeita, joten se takertuu
huonosti verkkoon. Vasta ohut
0,15 mm:n lankavahvuus tekee
verkon riittävän herkäksi.

Sopiva lankavahvuus riippuu
myös solmuvälistä ja se puoles-
taan kalastusrajoituksista.Monille
järville on asetettu yli 10 metriä sy-
ville alueille 50 tai 55 mm:n mini-
misolmuväli.Jos siika ei tahdo kas-
vaa näin isoksi,hellepyynti tuottaa
suurehkon solmuvälin takia hei-
kommin tulosta.

Joissakin järvissä hellesesonki
osataan ottaa jo huomioon ja
määrätyillä syvännealueilla poh-
jasta tapahtuva verkkokalastus
sallitaan juuri tähän aikaan sol-
muväliltään normaalia syvänne-
rajoitusta tiheämmillä verkoilla.Se
on perusteltua, koska saaliiksi sy-
vältä tulee silloin lähes pelkkää sii-

Siikaverkkoni
� Siian kudulla matalassa olen käyttänyt Kivikankaan 1,8 m korkeita Pie-
tarinverkkoja 0,15 ja 0,17 mm:n lankavahvuuksina. Apupaulan kanssa jämä-
käksi pauloitettuina ne oikenevat puikkarilta helposti. Seassa on lisäksi vas-
taavia Nurlen ja Lindemanin verkkoja sekä Veljekset Keskisen Isä-Matin kala-
verkkoja.

Hellesiikojen pyynnissä kokeilen yleensä ensin vastaavanlaisilla 3 m kor-
keilla Pietarinverkoilla kuin kutupyynnissä.Jos hellesiika on lujassa,turvaudun
Nippon-verkon käsinpauloitettuihin, herkkäpaulaisiin ja ohutlankaisiin verk-
koihin.Lankavahvuudeltaan 0,10–0,15 mm:n Nippon-verkot ovat järvillä erin-
omaisia hellesiialle.

Hyvä siikaverkko on mahdollisimman 
herkkä ja ohutlankainen. Verkot on 
kuitenkin laskettava tarkasti oikeaan 
paikkaan, muuten voivat vahinkokalat 
vaurioittaa hienoa pyydystä.

RISTO JUSSILA

kaa ja joskus made tai pari.
Jos järvessä on kuhaa,se ei olei-

le kesähelteillä lainkaan syväntei-
den pohjassa. Samoin taimen ja
järvilohi ovat korkeammalla, jos-
kin syvänteen ylemmiltä penkoil-
ta niitäkin voi mennä verkkoon.
Hyvin korkea verkko voi myös na-
pata jalokalan, jos syvänne ei ole
kovin syvä. Näitä lajeja siian täs-
mäkalastaja ei tietenkään tavoit-
tele.

Jos järveen ei istuteta lainkaan

taimenta tai järvilohta, vain siikaa
ja kuhaa, hellesiikojen syvänne-
pyynti on matalammissakin vesis-
sä ilman muuta järkevää. Se sopii
etenkin mökkikalastajille, jotka
ovat silloin vesien äärellä.

Toinen hyvä sesonki koittaa ku-
tuaikana, mutta osa pyytäjistä ei
silloin enää käy vesillä. Näin ollen
he eivät saa juuri koskaan siikoja
saaliiksi.Hellesiikojen pyynnin sal-
liminen syvänteistä toisi tästä nä-

kökulmasta tasa-arvoa pyydyslu-
van maksajien keskuuteen.

Tavallista 
ohutlankaisemmat

Lankavahvuus 0,15 mm on perus-
valinta hellesiikaverkkoon. Se ka-
lastaa siikaa pohjasta paremmin
kuin 0,17 mm:n lanka, vaikka kyl-
lä vahvemmallakin tulee saalista
siikakannan runsaudesta riip-
puen. Jos lankavahvuus ohenne-
taan 0,12 milliin,siikasaalis kasvaa,
mutta silloin liikutaan jo kestä-
vyyden rajoilla.

Mikäli pienin sallittu solmuväli
on 55 mm,ohuin käyttökelpoinen
lankavahvuus on 0,15 mm. Verk-
koon ei silloin juuri jää alle kiloi-
sia siikoja. Mikäli siiat ovat muo-
doltaan laihoja,kalan pitää painaa

jopa puolitoista kiloa jäädäkseen
55 mm:n verkkoon.

Sellaisen kalan lanka kestää juu-
ri ja juuri, jos verkko on hyvin ke-
vytpaulainen. Suurin tällaisella
verkolla saamani siika painoi tasan
1,5 kg ja kiinni pysymistä auttoi ka-
lan sotkeutuminen useisiin sil-
miin.

Ronskinäppiselle pyytäjälle lan-
kavahvuus 0,17 mm tai kierretty
monofiili 0,12 x 3 on parempi va-
linta 55 mm siikaverkkoon. Kier-
retty liina pyytää siikaa yllättävän
hyvin.

Jos pienin sallittu solmuväli on
50 mm,perusvahvuus on edelleen
0,15 mm, mutta äärimmillään lan-
ka voidaan silloin ohentaa 0,12-
milliseksi. Siiat pysyvät jälleen si-
tä paremmin, mitä kevytpaulai-

Jos sääntöjen sallima alin solmuväli on 0,55 mm, ovat saaliskalat 
yli kiloisia, eikä pienempien yksilöiden pyynti onnistu.
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sempi verkko on.
Jos järvessä on paljon haukea,

langaltaan 0,12 mm:n verkot on
laskettava tarkasti syvään veteen.
Rinteelle matalampaan jääneisiin
tulee turhan helposti reikiä ison
kesähauen rimpuilussa.

Jos hellesiikojen pohjapyynti
sallitaan 40–45 mm:n verkoilla,
kestää 0,12 mm:n lanka paljon pa-
remmin.

Ultraohut 
hämähäkinseitti

Käytössäni on ollut Nippon-ver-
kon lankavahvuudeltaan 0,10
mm:n ultraohut verkko, jonka sol-
muväli on 40 mm. Tämä hämähä-
kinseitti on uskomattoman herk-
kä pyydys. Se on lisäksi pauloitet-
tu hyvin kevyeksi, mikä lisää pyy-
tävyyttä.

Verkko tuntuu oikein imaisevan
siian silmiinsä.Jos pyydystä vertaa
0,17 mm:n verkkoon, ero hellesii-
kojen kalastavuudessa on huo-
mattava. Tosin isompi, päästään
jäänyt siika voi joskus repiä itsen-
sä irti ylösnostossa,mutta kyllä sii-
nä siiat myös pysyvät.

Ultraohuen huonona puolena
on mahdoton sotkeutumisalttius
kaikissa mahdollisissa tilanteissa,
joten sitä voi suositella vain herk-
känäppiselle ja hyvähermoiselle
pyytäjälle hellesiian täsmäpyyn-
tiin.Itse en erityisemmin pidä näin
herkällä verkolla kalastamisesta.

Siikaverkon kalastavuutta poh-
dittaessa pitää muistaa myös ko-
konaisuus.Jos tavoitteena on puo-
lenkymmentä siikaa savupönt-
töön, siihen voi yltää esim. parilla
langaltaan 0,12 mm:n verkolla tai
kolmella neljällä 0,15 mm:n ver-
kolla, joiden käsiteltävyys ja kes-
tävyys on jo hieman parempi.

Jos käytössä on vain 0,17 mm:n
verkkoja,niilläkin kannattaa ilman
muuta kokeilla. Siika on parvikala
ja parven sattuessa kohdalle saa-
lista kyllä tulee tälläkin lankavah-
vuudella.

Kevytpaulaisuus valttia

Useimmat siianverkotusta järvillä
harrastaneet tuntevat ohutlankai-
suuden edut. Järvillä ei ole vir-
tauksia samalla tavalla kuin ranni-
kolla, jossa ilmanpaineen muu-
tosten seurauksena vesi koko ajan
nousee tai laskee ja samalla virtaa.
Siksi ohutlankaiset siikaverkot pi-

tää rannikolla pauloittaa yläpau-
laltaan riittävän kantaviksi ja ala-
paulaltaan raskaiksi, jotta ne py-
syvät virtaavassa vedessä pystys-
sä ja kalastavat.

Järvillä myös herkkäpaulainen
verkko pysyy pystyssä ja paikoil-
laan, joskin poikkeuksiakin on. Yl-
lättäviä virtauksia syntyy mm.
säännöstellyillä järvillä, kun vettä
juoksutetaan pitkään ja voimak-
kaasti.Salmet ja kapeikot ovat her-
kimpiä virtauspaikkoja.

Onneksi vesi on järvillä varsin-
kin suurissa syvänteissä yleensä
vain vähäisessä liikkeessä. Niinpä
hellesiioille sopii useimmiten sel-
lainen verkko, joka on ohutlankai-
suuden lisäksi äärimmäisen ke-
vyeksi pauloitettu.Yläpaulan kan-
tavuus voi olla niin vähäinen, että
verkko juuri ja juuri pysyy pystys-
sä, ja alapaulan painoksi puoles-
taan riittää, että verkon saa juuri
ja juuri vajoamaan pohjaan.

Kun lanka on vielä hyvin ohut-
ta,esim.0,12 mm,verkkoa voi kut-

sua hellesiian täsmäverkoksi sy-
vännepyyntiin. Muillakin tietysti
saa,mutta tässä pyytävyys on hui-
pussaan.

Kun siika törmää kevytpaulai-
seen verkkoon, mutta ei osu kes-
kelle verkon silmää, verkko antaa
kalan edessä hieman myöten ja
painuu ehkä jopa pussille.Se edel-
lyttää, että joko yläpaula painuu
alaspäin tai alapaula nousee ylös-
päin kalan työntäessä verkkoa.
Herkimmin se tapahtuu lähellä
ylä- tai alapaulaa, missä paulojen
ja liinan vastus on vähäisempi.Kun
verkko myötää, siika ei yhtä hyvin
tunne verkon vastusta ja tarttuu
paremmin evien tai kiduskansien
takaa.

Paksulankaisemman ja/tai rons-
kipaulaisemman verkon kohdalla
saman asian huomaa siitä,että ka-
lat tarttuvat hyvin usein aivan ver-
kon päihin, jotka myötäävät par-
haiten. Näin käy kevytpaulaises-
sakin, vaikka siinä myös muu osa
liikkuu herkästi.

Irrota suolasiika varoen
� Kun verkossa on komea toistakiloinen siika,teen siitä mieluiten suolakalan.
Siikaa verkosta irrotettaessa saa kuitenkin olla tarkkana.

Jos siian työntää verkonsilmistä runnoen läpi, sen lihaksiin tulee aivan var-
masti verenpurkaumia. Ne näkyvät vielä pitkään perkaamisen jälkeen lihak-
sista vatsaontelon puolelle tihkuvana vähäisenä verenvuotona ja pahimmis-
sa puristuskohdissa punaisina läiskinä. Pahat jäljet on leikattava pois.

Suolakalaksi tarkoitettua siikaa ei saa työntää lainkaan verkonsilmistä läpi,
jos kala ei mene eteenpäin todella helposti. Jos kala on niskan takaa silmässä,
se on vedettävä takaperin. Mikäli kala on pussissa, on paras katkaista verkon-
silmä tai kaksi, että pyrstön saa vapaaksi.

Houkutus siian työntämiseen silmästä läpi on suuri,koska siiassa ei ole ulok-
keita ja se on pehmeä kala. Kun siikaa puristaa lujasti, isokin siika hurahtaa yl-
lättävän pienestä silmästä. Mutta jälki on sitten sen näköistä, eikä runnotusta
siiasta saa kunnon graavikalaa.

Sama koskee tietysti kaikkia siikoja. Jos kala esim. savustetaan, asiaa ei vain
silmin havaitse.Verenpurkaumia voi syntyä siikaan jo verkossa, kun se rimpui-
lee. Näin käy varsinkin talvella, kun kokemisväli on pitkä. Jos siikaa aiotaan
käyttää suolakalaksi, verkot on paras kokea mahdollisimman tiheää.

Siian päässä ei ole mainittavia ulokkeita, eikä sillä ole teräviä eviä.
Se tarttuu huonosti verkkoon.

� Äärimmäisen ohutlankaista
ja kevytpaulaista verkkoa voi
perustellusti kutsua hellesiian
täsmäverkoksi syvänne-
pyyntiin.



Herkkään 
sotkeutuu helpommin

Kun silmään työntynyt tai eväs-
tään kiinni tarttunut siika riuhtoo
kevytpaulaisessa verkossa, paulat
myötäävät, kalan ulottuville tulee
lisää löysää liinaa ja irti pääsemi-
nen vaikeutuu entisestään.

Kevytpaulaisen luonne tulee ilmi
myös niin, että isommat siiat teke-
vät niihin joskus melkoisia sotkuja.

Langan katkeamisherkkyys riip-
puu jonkin verran paulojen ke-
veydestä. Kun verkko myötää hy-
vin ja liikkuu kalan ryntäysten mu-
kana, ohut lanka kestää parem-
min. Jos alapaula ei tartu pohjan
epätasaisuuteen, kalan on vaikea
saada ohuttakaan myötäävää lan-
kaa poikki.

Näiden syiden takia ohutlan-
kaisessa verkossa on joskus kiinni
heiveröisesti tarttuneita siikoja.
Verkkoa nostaessa herkänkin ver-
kon liina kiristyy ja rimpuileva sii-
ka saattaa irrota, joten ylösotossa
on oltava varovainen.

Jos vedessä on oikein isoa siikaa
ja käytetään tavallista ohutlankai-
sempia verkkoja, haavin käyttö ei
ole liioittelua.Toinen tapa on nos-
taa iso kala kädellä niskasta liinoi-
neen laidan kuivemmalle puolelle.

Korkeassa siikaverkossa kevyt-
paulaisuus on vielä tärkeämpää
kuin matalassa.Mitä korkeampi lii-
na, sitä enemmän siinä on liinan
liikkumista vastustavaa pinta-alaa.
Kalan rimpuilu ei silloin synnytä
kovin herkästi löysää ja tarttumi-
nen vaikeutuu.

Mikäli epäilet ohutlankaisuu-
den ja kevytpaulaisuuden tehoa,
voit kokeilla asiaa seuraavasti.Lai-
ta verkko roikkumaan huoneen
poikki niin, että alapaula on lat-
tialla ja liina korkeussuunnassa
suorana. Ota kaukosäädin käteesi
ja työnnä se kevytpaulaisen, lan-
kavahvuudeltaan 0,12 mm:n ver-

kon liinaa vasten niin,että liina läh-
tee vähän mukaan. Ravistele ra-
justi kuten kala tekee.Toista muu-
taman kerran.Tee sitten sama ras-
kaspaulaiselle, lankavahvuudel-
taan 0,17 mm:n verkolle.

Ero on selvä,vaikka siiat eivät to-
ki uikaan kaukosäädin mukanaan.

Pauloituksen löysyys

Verkon ohutlankaisuus ja kevyt-
paulaisuus ovat kalan tarttuvuu-
den kannalta tärkeitä,mutta usein
puhutaan myös pauloituksen löy-
syyden saalista lisäävästä vaiku-
tuksesta.

Kokeilin asiaa muutaman vuo-
den ajan kahdenlaisilla verkoilla.
Toiset oli pauloitettu niin,että ylä-
ja alapaulassa liinaa oli pauloitus-
langan yhdellä lenkillä kymmen-
kunta silmää. Toisissa pauloitus-
langan lenkillä oli vain yksi ver-
konsilmä ala- ja yläpaulassa.

Kalastin näillä verkoilla mereltä
syksyllä runsaat kuusikymmentä
siikaa. Nyt verkot ovat mökkijär-
vellä kolmatta kesää ja olen pyy-
tänyt niillä hellesiikoja syvältä se-
kä hieman kutusiikaa.

Koko aikana en ole havainnut
niiden pyytävyydessä selvää eroa.
Jokusen kerran sattuma lienee
heittänyt toisen verkon saalis-
määrän paremmaksi, mutta pa-
remmuus on vaihdellut.

Pauloituksen löysyyttä voi tut-
kia myös itse laittamalla verkon
roikkumaan seinälle niin, että ala-
paula on maassa ja liina suorana.
Kun liinan liikkuvuutta kokeilee
käsin, löysäksi pauloitettu tuntuu
paremmin liikkuvalta aivan pau-
lojen vieressä. Keskemmällä eroa
on vaikea havaita.

Näiden kokemusten perusteella
mielipiteeni on, että verkon ohut-
lankaisuus ja kevytpaulaisuus mer-
kitsevät normaalisti pohjasta sii-
koja verkotettaessa paljon enem-
män kuin pauloituksen löysyys.

Herkkyyttä saa lisää, kun verkot
laskee veteen yksitellen.Silloin lie-
huvia verkonpäitä tulee enem-
män. Pitkässä jatassa liikkuvuus
vähentyy, mutta toisaalta useam-
man verkon muodostama suu-
rempi pyyntipinta-ala ajaa herk-
kyystekijöiden ohi.

Siikaverkon alaosaan tulee
herkkyyttä myös niin,että alapau-
la pauloitetaan tavallista pitem-

mäksi. Normaaliverkossa yläpau-
la on 27 ja alapaula 33 m pitkä.Jos
alapaula pauloitetaan esim. 38-
metriseksi, se asettuu vedessä
enemmän laskoksille.

Alapaulan pauloitus normaalia
pitemmäksi ei ole kuitenkaan lä-
heskään yhtä merkityksellinen
asia kuin verkon ohutlankaisuus ja
kevytpaulaisuus siikaa pyydettä-
essä.

Jättisiikaa pystyriimulla
� Isoja siikoja on järvissä yleensä sen verran harvassa,että 50 ja 55 mm:n siika-
verkkojen käyttö on vähissä tiuhempiin verrattuna. Mikäli 55 mm on syvänteis-
sä minimi,tiuhempia siikaverkkoja käytetään etupäässä syksyllä kutupyynnissä.

Jos kaikki pyytäjät ovat vuodesta toiseen sitä mieltä,ettei edes kudulta kan-
nata yrittää harvoilla verkoilla, ns. porsaanreikäisille saattaa juuri tämän takia
olla käyttöä.

Ison siian jahtaajalle pystyriimu eli pystypuohteutettu verkko on hyvä pyy-
dys 50 tai 55 mm:n solmuvälisenä. Pystyriimutus tarkoittaa, että verkon kor-
keutta on mataloitettu yleensä kolmannes noin neljän metrin välein pysty-
langoilla. Liina liikkuu herkästi ja siika sotkeutuu verkkoon paremmin.

Vaikka 50 mm:n pystyriimu on 55 mm:n pystyriimua siikaisempi,55-millisen
etuna on, että tätä solmuväliä saa käyttää monissa järvissä myös syvänteissä.
Silloin sama pystyriimu käy myös kuhanpyyntiin.Siikajahdissa näin harva verk-
ko lähinnä täydentää tiheämpiä ja tuo jännitystä kokemiseen paljastaessaan
yllätyksiä siikojen koosta.

Jos verkko on siika/kuha-yhdistelmäkäytössä, ohut 0,15 mm:n lankavah-
vuus sopii etenkin hellesiikojen pyyntiin. Siian kudulta saalista tulee myös
0,17-millisellä langalla.

Puohkean pystyriimun herkkään liinaan tarttuu iso siika.

Katso tästä: www.matkasuomeen.com

Tiedätkö,
mistä löydät

Helvetinkolun?


