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Siimojen tunteminen on kalastajan perustietoa. Siima on ainoa yhteys kalastajan, vieheen ja
kalan välillä. Siima tulee valita ominaisuuksiltaan kalastustapaan ja viehepainoihin sopivaksi. 

Monofiiliä ja kuitusiimaa
Siimoja on tarjolla valtava valikoima eri merkkejä ja tyyppejä. Siimat voidaan jakaa kahteen
pääryhmään: monofiilit ja kuitusiimat. 

Kalastajan yleissiima on perinteinen monofiili, joka on yksisäikeistä ja valmistusmateriaaleina
ovat erilaiset muovit. Monofiili-siimojen ominaisuudet vaihtelevat eri siimojen kesken huomat-
tavasti venyvistä lähes venymättömiin ja jäykistä taipuisiin. Monofiili-siimoilla tulee toimeen

kaikessa kalastuksessa. Uusimpina yksi-
kuituisina siimoina markkinoille ovat

tulleet fluorocarbon-siimat ja fluo-
rocarbon-päällysteiset siimat. Pe-
rinteiseen monofiiliin verrattuna
fluorocarbon on ominaispainol-
taan raskaampaa ja siima up-

poaa. Ominaisuudesta on hyötyä,
kun halutaan esimerkiksi kevyen

vieheen uppoavan nopeammin. Fluoro-
carbon-siimat ovat vedessä myös perinteisiä

siimoja näkymättömämpiä ja niitä suositaan perukesiimoina
arkoja kaloja pyydettäessä. Fluorocarbon-siimojen vetolu-

juus on perinteisiä heikompi.

Kuitusiimat on yleensä valmistettu dyneema-, spectra- tai dacronkuiduista. Siima voi rakentua
jopa sadoista erittäin ohuista pitkittäisistä kuiduista. Monofiilisiimoihin verrattuna kuitusiimat
ovat vetolujuudeltaan moninkertaisesti kestävämpiä. Tämä mahdollistaa perinteistä siimaa
ohuempien siimojen käytön kalastuksessa, josta on etua etenkin heittouistelussa. Ohuemmalla
siimalla uistin lentää pidemmälle. Kuitusiimoille yhteinen ominaisuus on myös venymättömyys.
Sen ansiosta kuitusiimalla kalastettaessa tuntuma vieheeseen ja kalaan on parempi kuin pe-
rinteisellä siimalla. Kuitusiiman huonoina ominaisuuksina pidetään monofiiliä heikompaa han-
kauksen kestävyyttä ja talvella osa kuitusiimoista jäätyy hyvin herkästi. Heittokalastuksessa
käytetään usein kuitusiiman päässä monofiilistä tehtyä 1–1,5 metrin pituista perukeosaa. 
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Kalastusmuoto/kalalaji

Heittouistelu/yleiskalastus

Jigikalastus/yleiskalastus

Onkiminen/yleiskalastus

Vetouistelu/yleiskalastus

Pilkkiminen/yleiskalastus

Pilkkiminen/mormuska

hauki, taimen, kuha, kirjolohi

ahven, siika, harjus, särki

lohi

monofiili 
paksuus mm

0,25–0,30

–

0,18–0,20

0,40–0,45

0,18–0,20

0,08–0,12

0,30–0,35

0,20–0,25

0,35–0,45

kuitusiima
paksuus mm

0,15 - 0,17

0,12 – 0,17

–

0,25–0,32

0,12–0,15

0,06–0,10

0,15–0,20

0,12–0,15

0,25–0,32

peruke monof./
fluoroc. mm

0,20–0,30

0,16–0,18

0,16–0,18

Suuntaa antavia suosituksia
eri käyttötarkoituksiin: 

Siimojen paksuus ja vetolu-
juus ilmoitetaan paketissa
tai siimarullassa esimer-
kiksi: Paksuus (diameter/
mm) 0,20 mm, vetolujuus
(strength / kg) 4,9 kg. Suun-
taa antavia vetolujuuksia eri
siimatyypeillä vahvuudessa
0,20 mm: monofiili 5,0 kg,
fluorocarbon 3,0 kg, kuitu-
siima 14,0 kg. 

Siimojen ominaisuuksia
Käyttötarkoituksen mukaan siimat jaetaan usein kolmeen ryh-
mään: siimat talvikalastukseen (ice fishing), suolaiseen ve-
teen (saltwater), suolattomaan veteen (freshwater). Siiman
tärkeimmät ominaisuudet käyttäjän kannalta ovat muisti,
hankauskestävyys, solmunkestävyys, vetolujuus, jäykkyys,
venyvyys, väri ja jäätymisominaisuudet.

Siiman muistilla tarkoitetaan siiman taipumusta jäädä kelan puo-
lalla vallinneeseen asentoon eli jousimaiseen muotoon. Hyvä siima oi-
kenee kelalta purkautuessaan nopeasti, eikä jousimaista kierrettä jää juuri lainkaan. Hyvä
hankauskestävyys on aina eduksi kalastettaessa ja se pienentää vieheiden hävikkiä pohjaan
ja voi parantaa myös kalojen ylössaantia. Solmunkestävyydeltään hyvä siima ei menetä ve-
tolujuuttaan merkittävästi solmittaessa. Vetolujuus on ohjearvo siitä painosta, jonka uusi ja
hyväkuntoinen siima keskimäärin kestää katkeamatta. Jäykkyys heikentää siiman heitto-
ominaisuuksia heittouistelussa. Siiman venyvyys vaikuttaa kalastuksen aikana saatavaan
tuntumaan vieheeseen ja kalaan, sekä kalan tartuttamiseen. Liian venyvä siima on kalastet-
taessa tunnoton. 

Värillinen siima helpottaa kalastajaa erottamaan siiman tietyissä olosuhteissa paremmin.
Heittokalastuksessa ja erityisesti jigikalastuksessa suositaan värikkäitä siimoja, joista tärpit
havaitaan helpommin. Talvella pilkinnässä siiman väri auttaa erottamaan siiman hangelta ja
jäähileistä. Siiman jäätyminen on ongelma erityisesti pilkinnässä talvella ja tekee pilkinnästä



Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi 

www.vapaa-ajankalastaja.fi

Rahoitettu osittain maa- ja metsätalousministeriön 
kalastuksenhoitomaksuvaroista.
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Hyvät tavat:
Älä jätä siimasykkyröitä luontoon

Ennen siiman hävittämistä katkaise siima 10–20 senttimetrin pätkiksi

Vältä siimojen joutumista kosketuksiin eläinten, kuten lintujen kanssa

tunnotonta. Siimat pitää yleensä vaihtaa uusiin vähintään muu-
taman vuoden välein ja kovassa käytössä mielellään kerran
vuodessa. Seuraa siimojesi kuntoa ja kestävyyttä.

Vältä kierteen muodostuminen uuden siiman puolauksessa kelalle.
Siiman tulee purkautua siimapuolalta samaan suuntaan kuin siima
puolautuu kelalle; yläpuolelta yläpuolelle, alapuolelta alapuolelle ja avokelaan yleensä sii-
mapuolan etusivusta.

Perhosiimat
Perinteisessä perhokalastuksessa käytetään erikoissiimoja. AFTM -luo-
kitus määräytyy perhosiiman kärkiosan painon mukaan. Vavoissa ja ke-

loissa olevat merkinnät kertovat niiden olevan yhteensopivat kyseisen
siiman kanssa. Eri AFTM -luokkia on 1–21. Suomessa käytetään pääasiassa

luokkia 3–12, joista keveimmät sopivat pienille kaloille ja raskaimmat lohen kalastukseen.

Perhosiimoja on saatavissa kelluvina F (floating), uppoavina S (sinking) ja niiden uppoavakär-
kisinä yhdistelminä F/S. Käyttövalmiin heittosiiman pituus on yleensä noin 30 metriä. Yleisim-
mät siimatyypit ovat etupainoinen siima WF (weight forward) ja molemmista päistään tasaisesti
kartioitu DT (double taper). Mainittujen lisäksi on olemassa monenlaisia erikoissiimoja.

Heittosiiman alle tulee aina perhokelalle kalastusmuodosta riippuen 50–150 metriä pohjasii-
maa, jonka suosituin materiaali on dacron. Pohjasiiman tarkoitus on antaa siimalle tarvitta-
essa lisää pituutta kalan väsytyksen aikana. Heittosiiman päähän kiinnitetään aina peruke,
jonka päähän perho sidotaan.


