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Seitsemäntoista katiskan suurvertailussa 
parhaaksi haukikatiskaksi osoittautui 
erikoinen jättikatiska Syvänen kannoillaan 
Weke Äm-Ämmä.

RISTO JUSSILA

Jättikatiska houkuttelee haukia
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Jättikatiska houkuttelee haukia
Siksi ensimmäinen pyyntijakso 

aloitettiin vasta kutuajan mentyä 
ohi. Aluksi pyydettiin kutulahden 
edustalta parin metrin vedestä ja 
sen jälkeen etäämpää 3–4 metris-
tä. Katiskoiden paikkoja vaihdettiin 
joka kerta.

Kokemiskertoja oli jaksolla neljä 
ja jakso päättyi ahvenen kudun al-
kamiseen. Saaliiksi saatiin yhteensä 
12 haukea seuraavan tilaston mu-
kaan. Tuloksissa ovat vain ne katis-
kat, joilla saatiin haukia.

hakkaa katiskaan jäätyään suomu-
pintansa usein rikki riippumatta sii-
tä, onko katiska metalli- tai muovi-
verkkoinen. Niinpä 17 testikatiskan 
sijoittaminen kutulahteen olisi ko-
keilujärvessä merkinnyt lyhyelläkin 
pyyntijaksolla kymmenien suomu-
vaurioisten haukien saalista, joille 
vapauttaminen voi merkitä hidasta 
menehtymistä.

◼ Tämän vertailun tavoitteena oli 
löytää seitsemästätoista katiskas-
ta paras hauenpyydys. Kutuaika 
on varminta pyyntiaikaa katiskal-
la, mutta tässä vertailussa jätimme 
sen väliin.

Kutuvietin vallassa oleva hauki 
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koiden lähettyviltä rinteiltä 3–7 
metrin vedestä. Saaliiksi saatiin 24 
haukea seuraavasti:

 alle 1 kg 1–2 kg
Weke Äm-Ämmä 4 –
Syvänen 3 –
Perinteinen
rautalanka 1 1
Sompio 16 2 –
Sompio 24 2 –

Weke Viistähti 2 1
Saalistaja 2 –
Ufo 1 –
Isoteho 1 –
Rampo 1 –
Sompio 12 1 –
Weke Pikkujätti 1 –
Weke Etewä 1 –

Kuten tuloksista ilmenee, saalis 
jakautui alkujaksoja tasaisemmin. 
Se johtunee siitä, että hauet olivat 
kevään vilkkaan liikehtimisjakson 
jälkeen asettuneet lajityypillisesti 
paikkakaloiksi ja tekivät vähem-
män isompia siirtymiä.

Kun katiska sattuu tässä vaihees-
sa hauen olinpaikalle, hauki ui mo-
nenlaisiin pyydyksiin, kunhan ka-
tiskassa on edes yksi tai kaksi 
pienempää kalaa ”syöttinä”.

Yhteistulos ratkaisi

Kolmen pyyntijakson yhteissaa-
lis oli 46 haukea, joista suurin osa 
asettui painoltaan 0,5–1 kg väliin. 
Saaliissa oli paljon 0,7–0,95 kg hau-
kia. Kumma kyllä yli kilon painoisia 
tuli vain neljä ja niistäkin suurin jäi 
niukasti alle kahden kilon.

Saalishauet vapautettiin muuta-
maa lukuun ottamatta.

Hauen koosta puheen ollen per-
heessämme ei ole syöty enää vuo-
siin isoja sisävesihaukia niiden si-
sältämän elohopean vuoksi. Kiloa 
huiteleva mökkihauki on tässä mie-

 alle 1 kg 1–2 kg
Syvänen 7 1
Sompio 24 1 –
Weke Viistähti 1 –
Isoteho 1 –
Saalistaja 1 –

Syväsen menestyksen arvoa li-
sää, että pyydyksessä oli jokaisella 
neljällä kokemiskerralla vähintään 
yksi hauki. Vaikka katiskoiden jär-
jestystä muutettiin kaiken aikaa, 
hauet löysivät kuin noiduttuina 
tiensä Syväseen.

Tämän pyyntijakson aikana saa-
tiin vain vähän muuta kalaa.

Seuraava vaihe ajoittui ahvenen 
kutuhuippuun ja kesti kolme koke-
miskertaa. Pyynti tapahtui rannan 
tuntumassa 3–5 metrin vedessä. 
Haukia saatiin saaliiksi kaikkiaan 
kymmenen ja ahventakin tuli koh-
talaisen hyvin.

 alle 1 kg 1–2 kg
Weke Äm-Ämmä 2 1
Syvänen 2 –
Weke Pikkujätti 2 –
Sompio 24 1 –
Weke Viistähti 1 –
Perinteinen
rautalanka 1 –

Viimeinen pyyntijakso kesti seit-
semän kokemiskertaa ja ajoittui 
kesäkuun puolivälistä heinäkuun 
puoliväliin. Pyynti tapahtui kari-

▲ Syvänen on huippupyydys 
hauelle etenkin keväällä.  
Katiskaan menneet niukasti  
alle kiloiset hauet edustivat  
vertailun peruskokoa.

F Syväsessä on aita, etupesä 
ja kaksi sisänielua.

E Syväsen etupesän takalaidassa 
killuu neljä muovikalaa siimassa.

H Kolmesta suuresta luukusta 
pääsee hyvin käsiksi Syväsen 
sisäosiin.

lessä hyvä ruokakala.
Kun kolmen pyyntijakson saalis 

ynnättiin yhteen, tulos näytti tältä.

 alle 1 kg 1–2 kg
Syvänen 12 1
Weke Äm-Ämmä 6 1
Weke Viistähti 4 1
Sompio 24 4 –
Perinteinen
rautalanka 2 1
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Aitaverkko katiskaan
L Kivikangas Oy on kehitellyt ka-
tiskapyytäjän apuvälineeksi aita-
verkon. Verkko on 1,5 m pitkä, 0,5 
m korkea ja materiaalina on poly-
eteeni- eli muovihavas. Yläpaulas-
sa on tukevat muovikohot ja ala-
paulassa lyijypainot, jotka pitävät 
aidan vedessä suorassa.

Aitaverkon solmuväli on 18 mm 
ja sitä on saatavilla punaisena ja 
vihreänä. Hintaa pyydetään 8,50 
euroa.

Aitaverkko on tarkoitettu kah-
den katiskan yhdistämiseen toi-
siinsa. Aidan molemmissa päissä 
ylhäällä ja alhaalla ovat muoviset 
pikahaat, joiden avulla verkko nap-
sautetaan katiskan aitaan tai aidat-
tomassa katiskassa nielun eteen 
runkoon kiinni.

Aita parantaa selvästi katiskan 
pyyntikykyä etenkin lahnan, mut-
ta myös hauen kudulla. Siitä on 
usein hyötyä myös mateen ja ah-
venen kutupyynnissä. Muina vuo-
denaikoina aidan merkitys on vä-
häisempi.

▲ Kivikankaan aitaverkolla 
yhdistetään kaksi katiskaa 
toisiinsa pyyntikyvyn  
lisäämiseksi.

E Kiinnitys toiseen 
katiskaan käy kätevästi  
pikahaalla.

Weke Pikkujätti 3 –
Apaja Saalistaja 3 –
Isoteho 2 –
Sompio 16 2 –
Ufo 1 –
Rampo 1 –
Sompio 12 1 –
Weke Etewä 1 –

Testivoittaja  Syvänen

Koska tässä vertailussa katiskat ar-
vosteltiin pelkästään haukisaaliin 
perusteella, parhaan tittelin vei su-
vereenisti Paavo Syväsen tekemä 
pyydys. Ylivoima oli etenkin ensim-
mäisellä jaksolla uskomaton.

Syvänen oli samalla vertailun 
suurin katiska, kooltaan Weke Äm-
Ämmän tasoa, joten jättikatiskat 
pyytivät tällä kertaa haukea muita 
paremmin.

Yhteisenä tekijän molemmille 
kärkikatiskoille on myös vihreä väri, 
metalliverkkoisuus ja katiskan pos-
kien loiva muoto etunielun edessä.

Syväsen katiskan erityispiirteenä 
on lisäksi se, että rungon kahdek-
san pystytukea on tehty rautalan-
gan sijasta kyllästetystä kuuses-
ta. Lisäksi siinä on pitkä aita sekä 
muita kaksinieluisia suuremmat 
sisänielut. Metalliverkko on pin-
naltaan muovitettua, eikä sovellu 
meriveteen.

Väljät sisänielut lisäävät huomat-
tavasti pikkukalojen karkailua sisä-
pesästä, mutta toisaalta kokemus 
on osoittanut, että 10–20 mm lisä-
väljyys sisänieluissa parantaa iso-
jen kalojen saalista.

Syväsen katiskan kekseliäänä 
yksityiskohtana ovat muovikalat, 
jotka roikkuvat siimasta etupesän 
takareunassa.

Silmällisiä muovikaloja on neljä 

▲ Weke Äm-Ämmässä on etupesä ja kaksi sisänielua. Metalliverkkoisten Weke-katis-
koitten sisänielujen rakenne 
mahdollistaa säätämisen.H Weke Viistähdessä on etupesä ja kaksi sisänielua.

▲ Sompio 24:ssä on etupesä 
ja yksi sisänielu. Nostokahva on 
muoviköyttä.
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Jättikokoinen ison kalan katiska
L Katiskantekijä Vilho Törönen Jalasjärveltä on kehitellyt kookkaan, galva
noidusta rautalankaverkosta valmistetun katiskan, joka on osoittautunut 
erityisen hyväksi suurten kalojen pyydykseksi. Pyydys tuli käyttöömme niin 
myöhään, ettei se ennättänyt varsinaiseen vertailuun.

Törösen katiskan mitat ovat 148 cm x 81 cm ja korkeuttakin on 60 cm, mi
kä on kymmenen senttiä normaalikatiskaa enemmän. Myös silmäkoko on 
pykälän verran tavallista suurempi, sillä hunajakennon muotoisen silmän 
sisämitat ovat 27 x 36 mm.

Kookas silmä tekee katiskan epätavallisen valoisaksi. Ei siis ihme, että myös 
monet jättikokoiset hauet ovat haksahtaneet pyydyksen uumeniin, koska 
juuri suuret hauet ovat hieman muita kaloja arempia uimaan pimeään pyy
dykseen, olipa se rysä tai katiska.

Törösen katiskan erikoisuutena on kaksi katiskan eri puolilta sisään johta
vaa nielua, joiden leveys on 11 cm. Lisäksi katiskan toisessa päässä on 7 cm 
sisänielu ja sen takana iso sisäpesä.

Sisänieluja voi säätää, mutta jos tavoitellaan suuria kaloja, katiskamesta
rin säätämät asetukset ovat paikallaan. Ahvenen kudulle kaikkia nieluja saa 
puolestaan pienentää.

Vaikka katiska on suuri, useiden pystytukien ansiosta se on jämäkkä ja pitää 
muotonsa. Kalanpoistoluukku avautuu reunasta yli puolen metrin matkalta, ei
kä se ole tähän pyydykseen liikaa, sillä katiskalla on saatu useita yli 7 kg haukia.

Törösen katiska on niin suuri, ettei se tilavuutensa takia ole aivan jokaisen 
mökkiläisen pyydys. Pientä hankaluutta voi aiheuttaa katiskan nosto venee
seen. Painoa ei kuitenkaan ole juuri normikatiskaa enemmän, mikä johtuu 
suuresta silmäkoosta.

Hintaa pyydyksellä on 50 euroa. Lisätietoja valmistajalta, Vilho Törönen 
044 991 8195.

Vilho Törösen katiska on tehty galvanoidusta rautalankaverkosta, 
mutta silmäkoko on normaalia rautalankakatiskaa suurempi  
ja katiska on valoisa. Katiskassa on kaksi ulkonielua, sekä yksi 
sisänielu.

ja hauki näkee ne esteettä, kun on 
suoraan leveän ulkonielun edessä 
katiskan ulkopuolella. Muovikalo
jen lukumäärä tuo herkkyyttä liik
kuvuuteen.

Askarruttamaan jäi, oliko joku 
Syväsen katiskan erikoisista yk
sityiskohdista ehkä avaintekijä 
saaliiseen. Epäilen, että kun hau
ki liikkuu paljon, se ui mielellään 
isokokoisen katiskan tuntumaan, 
vaikka katiska olisi tyhjä. Sen suo
jasta on hyvä väijyä saalista.

Syväsessä pystypuut lisännevät 
luonnollista vaikutelmaa. Epäile
mättä myös muovikaloilla on mer
kitystä, varsinkin, kun aallokko hei
luttaa niitä matalasta pyydettäessä.

Rasitteena on valtava 7,7 kg pai
no. Myös katiskan suuri tilavuus ja 
70 cm aita vaikeuttavat käsittelyä. 
Rakenne on jämäkkä, mutta aidan 
tukilangat taipuvat. Kalanpoisto
luukkuja on peräti kolme ja ne ovat 
isoja, joten katiskan nielujen säätö 
ja puhdistus sisältä onnistuu hyvin.

Syväsessä metalliverkon piikit on 
taiteltu yksitellen niin, ettei katis

Kuvan rautalankaisessa on aita ja toisessa poskessa yksi sisäpesä  
nieluineen.

kassa ole teräviä reunoja.
Ahvenkatiskana Syvänen ei pär

jännyt yhtä hyvin, mikä johtunee 
paitsi leveistä nieluista, myös We
keä väljemmästä verkosta, josta 
pienet kalat menevät läpi.

Pitkäaikainen mateenpyynti ku
dulta testikatiskaa paljolti muistut
tavalla Syväsellä on tehnyt pyydyk
sestä luottopelini etenkin isoille 
mateille. Se on ollut jo kymmenen 
vuotta paras madekatiskani. 

Muut hyvät haukikatiskat

Toiseksi eniten haukia saalistanut 
Weke ÄmÄmmä erottui Syväsen 
tapaan selvästi muista. Tosin ku
dun jälkeisellä jaksolla ÄmÄmmä 
ei antanut yhtään haukea. Tällöin 
mihinkään katiskaan ei pahemmin 
mennyt pikkukalaa, Syväsessä ole
via muovikaloja lukuun ottamatta.

Kahdella viimeisellä jaksolla 
ÄmÄmmän tahti vaihtui radikaa
listi. Siinä oli joka kokemiskerralla 
eniten pikkukalaa ja sillä saatiin 
molemmilla jaksoilla myös suurin 
haukisaalis.

▲ Weke Pikkujätissä on etupesä ja kaksi sisänielua.

H Apaja Saalistaja on yksinieluinen minikatiska.
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Suuri pienten ja vähän isom-
pienkin kalojen määrä antaa sy-
vässäkin vedessä ääntä ympä-
ristöönsä, mikä vetää haukia 
puoleensa. Syvänen hävisi kahdel-
la viimeisellä jaksolla Äm-Ämmäl-
le melko varmasti sen takia, että 
isompisilmäisenä ja sisänieluiltaan 
väljempänä sen kyky pyytää pik-
kukalaa oli heikompi. Ja ehkäpä 
muovikalatkaan eivät houkuttele 
syvän veden vähässä valossa yhtä 
hyvin kuin matalassa.

Kolmanneksi sijoittui Weke Viis-
tähti ja neljänneksi Sompio L. Kos-
ka eroa kolmeen seuraavaan tuli 
vain hauen tai parin verran, parem-
muuden voi laittaa myös sattuman 
piikkiin.

Rautalankaista katiskaa edus-
ti kaksi sinkitystä metalliverkos-
ta tehtyä aidallista katiskaa, joista 
toisessa oli perinteinen nielu ja toi-
sessa sen lisäksi katiskan toisessa 
poskessa sisäpesä sisänielun taka-
na. Näistä oli tietystikin kerrallaan 
vain toinen pyynnissä. Kuvallisessa 
esittelyssä on sisäpesällinen malli.

Syvänen
Hinta: 120 €
Paino: 7,7 kg
Verkko: Vihreä, muovipinnoitettu 

metalliverkko
Silmä: Neliö 13–16 mm
Mitat: 126 x 90 cm, korkeus 50 cm, 

aita 70 cm
Nielun leveys: Ulkonielu 105 mm, 

sisänielut 55 ja 60 mm
Yleistä: Sisänielut suurista kalaluu-

kuista hyvin säädettävissä. Puu-
tuet antavat luonnollista vai-
kutelmaa. Pitkä aita. Runsaasti 
nostokahvoja, mutta kokonai-
suutena raskas ja vie paljon ti-
laa. Loistavana ideana herkästi 
liikkuvat muovikalat siimassa. 
Työn jälki ihailtavaa.

Kiitämme:
+ hyvää haukisaalista
+ luonnollista ulkoasua
+ sisänielujen säätöä
+ suuria kalanpoistoluukkuja
+ muovikalasyöttejä
+ terävien reunojen poistoa
Moitimme:
– suurta painoa
– hankalaa käsiteltävyyttä

Erän suositus: Syvänen on erin-
omainen haukikatiska, kunhan 
pyytäjällä on ruista ranteessa 
pyydyksen käsittelyyn.

★ ★ ★ ★ ★

Weke Äm-Ämmä
Hinta: 129 €
Paino: 6,5 kg
Verkko: Vihreäksi maalattu metal-

liverkko
Silmä: Neliö 11–13 mm
Mitat: 142 x 89 cm, korkeus 50 cm
Nielun leveys: Ulkonielu 95 mm, 

sisänielut 40 mm
Yleistä: Sisänielut säädettävissä. 

Numeroitu metallilaatta, jota ei 

voi poistaa. Hyvä nielunsulku-
laite. Kalanpoistoluukkua kään-
tämällä luukun silmäharvuutta 
voi muuttaa, mikä ominaisuus 
on parhaimmillaan ahvenen ku-
tuaikana.

Kiitämme:
+ tukevaa rakennetta
+ pitkäikäisyyttä
+ nielunsulkulaitetta
+ säätömahdollisuutta kalaluukussa

HaukikatiskatHaukikatiskat

+ erinomaista soveltuvuutta hoito-
pyyntiin

Moitimme:
– teräviä reunoja
– kokoa ja painoa

Erän suositus: Weke Äm-Ämmä on 
saalisvarma ja kestävä haukika-
tiska riskille pyytäjälle.

★ ★ ★ ★ – 

Weke Viistähti
Hinta: 109 €
Paino: 5,2 kg
Verkko: Vihreäksi maalattu metal-

liverkko
Silmä: Neliö 11–14 mm
Mitat: 116 x 76 cm, korkeus 50 cm
Nielun leveys: Ulkonielu 110 mm, 

sisänielut 45 mm
Yleistä: Sisänielut säädettävissä. 

Numeroitu metallilaatta, jota ei 
voi poistaa. Hyvä nielunsulku-
laite. Kalanpoistoluukkua kään-
tämällä luukun silmäharvuutta 
voi muuttaa, mikä ominaisuus 
on parhaimmillaan ahvenen ku-
tuaikana.

Kiitämme:
+ tukevaa rakennetta
+ pitkäikäisyyttä
+ nielunsulkulaitetta
+ hoitosäätöä kalaluukussa
+ hyvää soveltuvuutta hoitopyyn-

tiin
Moitimme:
– teräviä reunoja
– melko tuntuvaa painoa

Erän suositus: Weke Viistähti on 
kestävä yleiskatiska, joka pyytää 
mainiosti myös haukea.

★ ★ ★ ★ ½

Sompio 24
Hinta: 75 €
Paino:  3,7 kg
Verkko: Sinkitty metalliverkko
Silmä: Neliö 19 mm, takaseinä ne-

liö 23 mm
Mitat: 100 x 70 cm, korkeus 50 cm
Nielun leveys: Ulkonielu 75 mm, 

sisänielu 40 mm
Yleistä: Silmäkooltaan väljin kol-

mesta Sompiosta, paksu ja kor-
roosiota kestävä 2 mm verk-
kolanka. Sisänielurakenne 
pelkistetty, mutta hyvin pyytävä. 
Sisänielun säätö onnistuu melko 
hyvin. Nostokahva muoviköyttä. 
Helppokäyttöinen kalanpoisto-
luukku. Kokonsa, muotonsa ja 
painonsa ansiosta erittäin help-
pokäyttöinen.

Kiitämme:
+ keveyttä
+ käsiteltävyyttä

Syvänen

Weke Viistähti

Weke Äm-Ämmä
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Kysy lähintä myyjää
Apaja: Tammer-Tukku Oy, 

(03) 252 1111

Isoteho: Kivikangas Oy, 
(06) 781 2900

Lokka: Kivikangas Oy, 
(06) 781 2900

Perinteinen rautalanka: 
Eri valmistajia ja myyjiä

Rampo: Kivikangas Oy, 
(06) 781 2900

Sompio: Tmi Lokan Kalasatimet, 
0400 200 435

Syvänen: Paavo Syvänen, 
050 364 0951

Ufo: Kivikangas Oy, 
(06) 781 2900

Weke: Korpi-Weikko Oy, 
050 313 0421

+ jämäkkyyttä
Moitimme:
– muutamia terävähköjä reunoja

Erän suositus: Sompio 24 on Lo-
kan täsmäkatiska ahvenelle, 
mutta myös hyvä haukikatiska.

★ ★ ★ ★

Perinteinen  
rautalankakatiska

Hinta: 50 e
Paino: 2,6 kg
Väri: Sinkitty metalliverkko
Silmä: Hunajakenno 19 x 28 mm
Mitat: 108 x 72 cm, korkeus 50 cm, 

aita 40 cm
Nielun leveys: Ulkonielu 80 mm, 

sisäpesän nielu 40–80 mm
Yleistä: Mallista riippumatta yleen-

sä kevyehkö. Kuvassa olevassa 
versiossa on yleistynyt sisäpesä. 
Yksinieluisen parhaana puolena 
nielun säädettävyys isoja haukia 
vastaavaksi. Ohuehko, sinkitty 
rautalanka ruostuu turhan hel-
posti, jos säilytetään taivasalla.

Kiitämme:
+ keveyttä
+ nielujen säädettävyyttä
Moitimme:
– suurta alttiutta korroosiolle

Erän suositus: Perinteinen rauta-
lankakatiska on kohtalaisen toi-
miva hauenpyyntiin, mutta ruos-
tuu turhan nopeasti.

★ ★ ★  ½

Weke Pikkujätti
Hinta: 99 €
Paino: 3,9 kg
Verkko: Vihreäksi maalattu metal-

liverkko
Silmä: Neliö 11–14 mm
Mitat: 100 x 66 cm, korkeus 40 cm
Nielun leveys: Ulkonielu 100 mm, 

sisänielut 45 mm
Yleistä:  Weken metalliverkkoisten 

pienin malli, korkeus vain 40 cm. 
Sisänielut säädettävissä. Numeroi-
tu metallilaatta, jota ei voi poistaa. 
Hyvä nielunsulkulaite. Kalanpois-
toluukkua kääntämällä luukun 
silmäharvuutta voi muuttaa, mi-
kä ominaisuus on parhaimmillaan 
ahvenen kutuaikana.

Kiitämme:
+ tukevaa rakennetta
+ pitkäikäisyyttä
+ nielunsulkulaitetta
+ hoitosäätöä kalaluukussa
Moitimme:
– teräviä reunoja

Erän suositus: Weke Pikkujätti on 
pieni ja kestävä yleiskatiska, jol-
la saa kohtalaisesti myös haukia.

★ ★ ★  ½

Apaja Saalistaja
Hinta: 19 €
Paino: 1,2 kg
Verkko: Vihreä muovipinnoitettu 

metalliverkko
Silmä: Hunajakenno 13 x 21 mm

Mitat: 95 x 60 cm, korkeus 50 cm
Nielun leveys: 40 mm
Yleistä: Kootaan itse tiheähköstä 

verkosta ja langoista. Olemat-
toman kevyt, edullinen, yksinie-
luinen pikkukatiska. Sivutuet ja 
verkko taipuvat liian helposti, 

jonka takia aitamateriaalista teh-
tiin lisää sivutukia. Muotoa pitää 
usein korjata.

Kiitämme:
+ keveyttä
+ hintaa
Moitimme:
– heiveröistä verkkoa ja sivutukia, 

jotka eivät pidä katiskaa kasassa

Erän suositus: Apaja Saalistaja on 
mökkiläisen heräteostos, jolla 
saa kohtalaisesti haukia.

★ ★ ★ 

Sompio 24 -katiska

Perinteinen rautalankakatiska

Weke Pikkujätti Apaja Saalistaja


