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Täsmäpyytäjän haukikatiskassa pitää olla
riittävän leveä nielu. Jos saalista ei tule,
paikkaa vaihdetaan heti. Etenkin kesällä
hyvin vaihtelevien paikkojen kokeileminen
on avain haukisaaliiseen.

Hauki häkk i
 Katiskalla saa haukia heti, kun
rannoille ilmestyy sulaa maan ja
jään väliin.
Useissa järvissä on hyviä kutulahtia, joiden tunnusmerkkejä
ovat laaja matalan veden alue
pohjukassa, runsas vesikasvillisuus ja ehkä sijainti auringon puoleisella pohjoisrannalla. Jos lahteen vielä laskee ojia tai puroja,
joissa virtaa sulaneita maavesiä,
lahti sulaa varhain ja alue on haukien mieleen.
Ellei vesikasvillisuutta ole, hauet hakeutuvat paikkoihin, joissa
ranta on loiva ja tulvavesi pääsee
nousemaan vanhan maaheinän ja
sammaleen päälle.Vesi lämpenee
sellaisissa paikoissa nopeuttaen
mädin kuoriutumista ja poikasten
alkukehitystä.
Hauet voivat alkaa kutea lahdenpohjukassa jo jäiden aikana ja
levittäytyvät kaikkialle matalille ja
heinäisille tulvarannoille. Parhaille paikoille haukia kertyy kuitenkin moninkertaisesti heikompiin
alueisiin verrattuna.
Eräässä suuressa lahdessa, jonka leveys on satakunta metriä, kutuhaukia on aina runsaammin toisessa reunassa. Se on rehevämpi
ja vesi pääsee rannan loivuuden
takia nousemaan pitemmälle heinien päälle ja pajukoiden sekaan.
Kutuhauet liikkuvat vilkkaasti
lämpöisten päivien päätteeksi.Jos
päivä on ollut erityisen kuuma ja
tyyni, iltapäivällä ja iltahämärässä
heinikoissa kuhisee.Mutta sään rajusti kylmetessä hauet häviävät
rantamatalasta ilmestyen takaisin
vasta lämmön mukana.
Kutuhuippu on selvä, kun sää
lämpenee tasaisesti ja pysyy pitkään lämpimänä. Silloin pääosa
hauista kutee ainakin keskikokoisessa järvessä yhdessä rysäyksessä, ehkä viikon sisällä.
Jos kevät taas etenee hitaasti ja
välillä on kylmiä päiviä, kutu alkaa
myöhemmin ja ajoittuu pitemmälle ajanjaksolle, mutta ei veny
järvillä yleensä kahta viikkoa pidemmäksi.
36

Kutupyyntiä vähentää luonnostaan se, että toisinaan kutu alkaa
jäiden vielä estäessä katiskojen
viemisen veneellä.

Valikoiva kutupyynti
Kutuhaukia en ole itse enää vuosiin kalastanut elohopeakertymän
vuoksi, mutta homma on aiemmilta vuosilta tuttua.
Haukien kohtuullinen kutupyynti ei ole paheksuttavaa. Kevään ja kalastuskauden alkuun sopii täsmäpyyntielämys kutulahdessa ja haukiateria sen päätteeksi. Ehkä vähän kalaa syövä
naapurikin ilahtuu tuoreesta kalasta. Haukien kannalta ei ole väliä, millä välineellä ne tulevat pyydetyksi. Ratkaisevaa on, kuinka
paljon haukia poistetaan.
Jos pyytäjä haluaa pitää haukikannan mahdollisimman suurena,
sen voi kutupyynnissäkin ottaa
huomioon.Kun mäti ja maiti juoksevat, katiskasta on helppo valita
koirashauki ja laskea vaurioitumattomat mätikalat aina takaisin.
Kolleja löytyy kyllä riittävästi mädin hedelmöitykseen.
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Mikäli haluat pieniä, vähän elohopeaa sisältäviä haukia, nielun
säätäminen kapeaksi pienentää
jonkin verran saaliskalan kokoa.Tosin kutuhauki runnoo itsensä katiskaan joskus ahtaastakin nielusta.
Kun kutu on päällä,katiskaan voi
pujahtaa haukia nopeasti. Jos haluat vain yhden syömähauen, se
voi löytyä katiskasta jo samana iltana, jona pyydys on laskettu veteen. Katiskan voi sen jälkeen ottaa ylös.
Jos järvessä on vähän hauenpoikasten reviireiksi sopivia kasvillisuusalueita, kutukalojen säästäminen ei välttämättä lisää haukimäärää. Koska matalimpaan ja
nopeimmin lämpiävään veteen
laskettu mäti kuoriutuu ensimmäisenä, nämä poikaset saavuttavat ensimmäisinä koon, jossa
pystyvät ehkä syömään pienempiä lajitovereitaan pois parhailta
kasvupaikoilta.
Haukikannan kehitystä ohjaakin hyvien tuotantoalueiden pinta-ala, ei niinkään muutama katiska kutulahdessa. Liikapyynti on
tietysti pahasta.

Hyvä kutulahti
on rehevä ja
loivarantainen.

k iin

Katiskavinkit
hauelle
 Säädä nielu riittävän leveäksi.
 Suosi kutuajan ulkopuolella
tiheäsilmäisiä katiskoita, joihin
menee nopeasti syöttikalaa.
 Sijoita katiskat kesällä ja
syksyllä etäälle toisistaan.
 Vaihda pyyntipaikkaa heti
ainakin hieman, jos haukea
ei tule.
 Vapauta ylimääräinen saalis.

Hauenpyytäjän katiskat
Kutuhaukea matalasta pyydettäessä Weke-katiska ei ole parhaimmillaan, koska sen sisänielu ei ole
kovin helposti taivuteltavissa.
Haukea pyydettäessä molemmat
sisänielut on yritettävä säätää normaalia 4–5 cm:n leveyttä pari kolme senttiä leveämmiksi.
Weken sisänielujen katkaistu
verkko on myös todella terävää,joten varsinkin isommat kutuhauet
vaurioittavat itseään katiskassa

helposti.
Tosin kokeiluni ovat osoittaneet, että myös muissa katiskoissa pehmeäverkkoiset mukaan lukien hauet vaurioittavat itseään,
jos ovat pyydyksessä pitempään.
Näin käy etenkin matalassa vedessä.
Jos kaikki hauet otetaan saaliiksi, asialla ei ole merkitystä. Mutta
jos osa on tarkoitus vapauttaa,niiden pitäisi olla vioittumattomia.
Haitta pienenee, kun kokee katiskan kutuaikana vähintään kerran

päivässä.
Perinteinen rautalankakatiska
kalastaa haukea kudulta hyvin.
Nielun leveydeksi säädetään 5–10
cm.Tarkka säätö on joskus hankalaa,koska taipuisa verkko ei yleensä asetu suoraan. Säätötarkkuutta parantaa, kun läheltä molempien nielujen kärkeä pujotetaan
ylhäältä alas sinkitty rautalanka silmiä myöten vankistamaan nielua.
Nielussa ei saisi olla poikittain
kääntyneitä rautalanganpäitä.Vähemmän pyytäneeltä tämän tär-

keän yksityiskohdan tarkistus helposti unohtuu.
Myös pehmeästä verkoista valmistetuissa, muutamassa sekunnissa pyyntikuntoon avattavissa
Kivikankaan katiskoissa polyeteenilangan pätkiä voi harottaa nielussa. Niitä voi toki myös lyhentää
saksilla.
Kivikankaan pehmeäverkkoisista
katiskoista Lokka vaikuttaa lupaavalta hauenpyyntiin. Se on kuitenkin niin uusi pyydys, että käyttökokemus on toistaiseksi vähäinen.
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Alkukesän katiskapyynti
Kudun jälkeen järvihaukea saa katiskalla erittäin hyvin pitkälle kesäkuuhun, yleensä juhannukseen
asti.
Suurimmat hauet häviävät kutupaikan ympäristöstä nopeasti.
Vain jokunen harva köriläs voi jäädä.Mutta kilohauet ja vähän isommat tankkaavat kudun jäljiltä, liikkuvat kutevien särkien ja ahventen seassa ja menevät hyvin katiskaan.
Lahden matalin osa ei yleensä
anna enää kudun jälkeen, mutta
lähialueilla haukea riittää. Ahven
aloittaa kudun lähellä rantoja ja
särki vieläkin rannempana. Siksi
katiska pyytää aluksi haukea melko vähässäkin vedessä.
Toisaalta heti kudun jälkeen
haukea saa katiskalla myös muutamien metrien syvyydestä. Tätä
jatkuu koko kevään ainakin sellaisissa järvissä,joissa haukia on edes
kohtalaisesti.
Hauet menevät kudun jälkeen
katiskaan ravinnon perässä. Tiheäsilmäiset pyytävät hyvin koko
loppukauden.Jos katiskaan on kerinnyt pakkautua kutusärkeä paljon, hauki ei kuitenkaan enää tun-

Seuraa veden nousua
Kutuhaukea kalastaessani olen
laittanut katiskan nielun rantaa
kohti.
Koska hauki liikkuu silloin aivan
matalassa, olen käyttänyt Wekekatiskassa nielunsulkulaitetta,jolla veden pinnan yläpuolella olevan osan voi sulkea lain määräysten mukaisesti. Yleensä olen sijoittanut katiskan silti sellaiseen
syvyyteen, jossa se on juuri ja juuri veden alla.
Tällä täsmälleen vedenpintaan
-tekniikalla voi seurata haukien
kutua.Kun vesi nousee,kaikki hauet eivät luultavasti ole kuteneet.
Kun katiskan ja vedenpinnan suhde osoittaa veden kääntyneen laskuun, kutuhuippu on luultavasti
ohi.Tämä pätee tietysti vain säännöstelemättömiin vesiin.
Edellä kerrottua voi perustella
sillä,että hauen mäti kuoriutuu pa-

keudu kovin hanakasti särkimeren
sekaan. Samoin on pikkuahvenen
kohdalla. Ehkä hauki saa tällaisessa tapauksessa aterian riittävän
helposti katiskan ulkopuoleltakin
runsaasta kutukalamäärästä.
Haukien aktiivisuuden takia
mökkiläinen löytää keväällä ja alkukesällä paikan katiskalleen usein
laiturinsa lähettyviltä. Jos pyynnissä on useampia katiskoita, voi
etäisyyttä haukikatiskoiden väliin
jättää noin 50 metriä. Mielestäni
reilu etäisyys lisää saalisvarmuutta koko avovesikauden ajan, kutupyyntiä lukuun ottamatta.
Kesäkuun edetessä osa ahvenista vielä kutee, mutta koko ajan
syvemmällä. Haukiakin saa luultavasti paremmin sieltä, missä kalaa
liikkuu enemmän.Jos saalista ei tule, katiskoita siirrellään ahkerasti
myös syvempään 5–6 m:n veteen.

Kesällä kala etsittävä
Juhannuksesta elokuun alkupuolelle vesi on lämmintä ja kilokoon
haukia löytää hyvin erilaisista paikoista.
Niitä oleilee läpi kesän tiheiden
vesikasvustojen sisässä, minne ne
hakeutuvat etupäässä ruokailemaan.Tyynellä äärimmäisen hiljaa

 Kutuhauelle laskettu katiska pyynnissä
sopivalla syvyydellä – aivan pinnan alla. Kuvan
pyydys ehti olla keväisenä iltapäivänä paikallaan
puroluusuan tulvarannalla viitisen minuuttia,
kun siihen jo ui hauki.

rissa viikossa tai nopeamminkin.
Koska hauki kutee matalaan, sen
pitää laskea mäti heti tulvahuipun
alkuvaiheessa, ettei se jää kuiville.
Jos järvessä ei ole heinäisiä rantoja tai edes hyviä tulvarantoja,kutuhaukia löytää rantakarikoilta ja
-kivikoilta, jotka yltävät pintaan.
Haukia tällaisessa karussa järvessä ei luultavasti ole kovin paljon.
Mikäli rannoilla ei ole kivikoita
tai loivia tulvarantoja, hauet liikkuvat aivan rantaviivan lähellä.
Kutupaikkojen puutteessa hauet voivat nousta jokiin,puroihin ja
ojiin. Puron tai ojan sulkeminen
katiskalla ei kuitenkaan kuulu hyviin kalastustapoihin.
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Kuvat: Jaana Uitti

 Kutuhauen tavoittaa helposti tulvarannalta.
Venettäkään ei aina tarvita, sillä pitkävartiset
saappaat sekä ehkä seiväs tai keksi riittävät
katiskan pyyntiin saattamiseen.
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tiheässä kasvillisuudessa meloen
ja tarkasti katsoen pienemmän
puoleisia haukia huomaa usein
pinnalla tai lähellä pintaa aivan
keskellä päivää.Kanootin lähetessä ne mulahtavat karkuun.
Heinälahtien haukia olen saanut parhaiten aivan kasvillisuuden
sisästä ja heikommin, jos katiska
on avoveden puolella kasvillisuuden reunassa. Avovedessä hauki

kaa samalla harjanteella reilusti.
Jos sää on muuttunut selvästi,
olen vienyt pyydykset ehkä takaisin aloituskarikolle.
Matalaan lahteen laitan haukikatiskan mieluiten silloin, kun sinne käy tuuli ja laineet murtavat
pinnan. Jos hyviä karikoita on
useampia, valitsen niistä tuulenpuoleisen.
Peilityynellä suosin syvää vettä.
Kuumimpien helteiden aikaan
suuren syvänteen tuntumassa olevat rinteet ja kohti syvännettä viettävien harjanteiden päät voivat olla hyviä haukipaikkoja.

Loppukesä ja syksy

on saaliskalojensa näkyvissä.
On tavallista,että suuren kasvillisuusalueen ulkopuolelle laskettuun verkkoon hauki menee heinäkuun helteillä todella huonosti. Mutta katiskalla kasvillisuuden
sisästä saa vielä sieltä täältä haukia.
Myös karikot ovat hyviä kilohaukipaikkoja kesällä. Siellä katiska on paras sijoittaa syvyyteen,josta pikkukalaa tulee parhaiten. Se
voi tapahtua yllättävän syvässä.
Jos karikko on pitkulainen,esim.
pintaan ulottuva monen kymmenen metrin mittainen kivikko,hauet ovat usein karikon loivien päiden reunoilla.
Lämpimimmän veden aikaan
haukia haetaan 6–10 metrin vedestä, harjanteiden päästä, syvän
keskellä olevalta pakalta,kumpuilevan pohjan alueelta tai syvästä
pintaan nousevien vesikasvien
juurelta. Syvällä on viileämpää ja
hämärämpää, ja hauet liikkuvat
siellä aktiivisemmin kuin kuumilla rannoilla.
Kaikkein kuumimman veden aikaan osa hauista ja valtaosa isommista on usein yllättävän syvässä.
Sieltä niitä löytää myös uistinta vetäen.

Siirrä katiskaa usein
Helteillä yksinieluisen katiskan
nielu on viisainta virittää suurimmilleen, 6–10 cm:n paikkeille, etteivät hauet pyörrä nielun suulta

Kevään kääntyessä alkukesäksi särjen kutu on ohi, mutta särjet
oleilevat edelleen rantojen lähettyvillä ja hauet liikkuvat niiden
perässä.

pois. Kaksinieluisessakin molempia sisänieluja on levennetään reilusti.
Olen sijoittanut kesällä esim.
neljä katiskaa aluksi vaikkapa samalle karikolle eri kohtiin ja syvyyksiin.Yksi koenta päivässä riittää. Hauki liikkuu parhaiten vasta
hämärissä ja varhain aamulla, joten päiväkoenta ei yleensä kerro
vielä mitään.
Jos karikolta ei tule, olen siirtänyt katiskat heti ensimmäisen kokemiskerran jälkeen heinäiseen
lahteen kasvillisuuden sekaan.

Lämpimään ja matalaan veteen
en mieluusti ole jättänyt katiskoita edes vuorokaudeksi,koska ne limoittuvat niin nopeasti. Niinpä
olen laskenut katiskat uuteen
paikkaan vasta iltapäivällä tai illalla ja kokenut ne jo varhain aamulla tai viimeistään aamupäivällä.
Mikäli saalista ei vieläkään ole ilmaantunut,olen etsinyt reilusti syvemmän kohdan ja siirtänyt katiskat vaikkapa niemestä syvänteeseen viettävän pitkän harjanteen reunoille ja vaihdellut paik-

Matalan veden alue kaislikossa ei ole kesähelteillä paras haukipaikka, mutta joskus sieltäkin tapaa hauen jopa aivan pinnasta.

Elokuussa iltojen pimetessä pannukoon hauet alkavat liikkua jälleen vilkkaammin rantojen tuntumassa.
Haukia saa katiskoilla edelleen
tutuista heinälahdista, mutta vielä parempina paikkoina pidän syvällä olevia kasvillisuusalueita,
etenkin syvänteiden äärellä.Myös
tutut karikoiden penkat, joista
haukia ja ahvenia on tullut läpi kesän, antavat elokuussakin saalista
monesti vielä kesää paremmin.
Vesien jäähtyessä lisää ahvenet
ja särjet vähenevät rannoilta ja kareilta. Pikkukalat löytyvät entistä
varmemmin yli kolmesta metristä
ja usein syvien vesien ääreltä.Haukia liikkuu tietysti niiden kintereillä. Mistä tulee paljon ahventa
ja särkeä, napsahtelee myös haukia, kunnes jää peittää järven.
Pelkkä runsas roskakalasaalis
katiskassa ei kuitenkaan välttämättä kerro paljon, joten hauenpyytäjän pitää tarkentaa tähtäintään.
Paras syksyinen saamasyvyys
löytyy usein 4–10 m:n vedestä
epätasaisen pohjan alueelta, harjanteiden ja matalikkojen reunoilta, penkoilta ja pakoilta. Mitä syvemmäksi mennään, sitä suurempi on yleensä haukien keskikoko,
mutta sitä harvemmassa niitä on.
Syvästä pyydettäessä useampi
katiska auttaa haukisaaliin saamisessa. Toisaalta syksyllä made alkaa olla hyvin tavallinen ilmestys
katiskassa. Jos niitä on useampia,
ei vähänkään isompi hauki yleensä tuppaudu samaan pömpeliin.
Myös myöhään syksyllä katiskan nielun riittävä leveys pitää tarkistaa,etteivät hauet muuta viime
tinkaan etenemissuuntaansa.
Katiska ei limoitu syvässä, kylmässä vedessä. Jos koko haukisaalis on tarkoitus hyödyntää, kokemisvälin voi pidentää useisiin
päiviin. Silloin todennäköisyys
haukeen lisääntyy huomattavasti,
elleivät mateet ennätä ennen.
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Ahven on täsmäpyydettävissä katiskalla
koko avovesikauden, mutta parhaiten
saalista tulee keväällä ja syksyllä.
Kesällä katiskoiden ahkera siirtely on
avain saamapaikkojen löytämiseen.

Ahvenet ansa a
 Kun ahven kutee keväällä, katiskalla on vaikea olla saamatta
saalista. Kutu alkaa matalasta, jossa vesi lämpenee ensin. Aluksi tulee aivan pieniä ahvenia,vaikka nekään eivät särjen tavoin kude aivan rantamatalassa.
Kutu alkaa Keski-Suomessa
yleensä toukokuun loppupuolella
kestäen kesäkuulle.Jos ahvenia aikoo saada kudun loppuun saakka, niitä joutuu etsimään syvemmästä ja syvemmästä. Samalla
osumatarkkuus heikentyy.
Pyydän kudun alussa vähintään
parin metrin vedestä ja aika pian
siirtelen katiskat vielä hitusen syvemmäksi. Jos saalis alkaa heiketä, haen paikkaa jälleen syvemmältä. Kudun loppuvaiheessa voi
huvin vuoksi kokeilla vielä 5–6 m:n
syvyydestä.
Aina en ole osannut tehdä näin.
Lapsuudessa totuin, että kutuahventa pyydetään läheltä rantaa.
Moni on jumiutunut samaan kaavaan. Jos katiskoita on useampia,
niitä eri syvyyksissä pitämällä näkee, onko kalojen koossa ja määrässä eroja. Isompaa olen saanut
itse paremmin reilusti rantaa syvemmästä.
Ahven laskee vaaleana sukkana
erottuvan mätinsä kasvillisuuden
päälle, jos sellaista on, joten havutettu katiska parantaa kutuaikana
hieman saalista. Havuja voi työnnellä ympäriinsä, etenkin nielun
lähettyville. Havut täytyy kuitenkin pitää tuoreina.

paa kutuahventa kelvollisesti.
Uusista pehmeäverkkoisista kutupyyntikokemusta on vielä sen verran vähän,että arviot on paras esittää myöhemmin.
Runsas haukikanta hankaloittaa
ahvenen kutupyyntiä. Jos katiskassa on yksikin hauki, ahventa
sinne ei enää mene.
Niinpä, kun tavoittelen keväällä savuahvenia, lasken veteen riittävän monta katiskaa. Osaan menee vääjäämättä hauki ja niissä ahvenet jäävät vähiin, mutta hauettomista ahvensaalista ehkä tulee.
Kun lasken ahvenkatiskan muutaman metrin veteen tai syvempään,en asettele nielua mihinkään
erityiseen suuntaan.
Yleensä kutuahventa pyydetään
aika läheltä venepaikkaa,koska siitäkin tavallisesti saa. Paikoissa on
silti eroja varsinkin isompien ahventen osalta. Kokeilu on valitettavasti ainoa keino selvittää asia.

Ahventa pyydettäessä Weken sisänielujen sopiva leveys on n.4 cm
ja ulomman nielun normaalisti n.
10 cm.
Käytössäni on seitsemättä kesää
Paavo Syväsen valmistama alkuperäinen, hyvin paljon Weke-katiskaa muistuttava kaksinieluinen
katiska.Sen sisänielujen leveys on
6 cm ja ulkonielun 13 cm. Mallia ei
ole myynnissä.
Syväsen katiska pyytää ahventa
huonommin kuin Weke. Koska katiskat ovat muuten hyvin samanlaisia, eroon ei voi olla muuta selitystä kuin se, että sisänielun suuremman leveyden takia ahven löytää Syväsestä pois. Näin tapahtuu
myös Wekessä, mutta vähemmän.
Syväsen katiskassa on pitkä aita,
Wekessä sitä ei ole, joten aidalla ei
ole merkitystä ahvensaaliiseen.
Toisaalta Syväsen katiska pyy-

Isosilmäinen rautalankakatiska antaa joskus hyvin saalista, vaikka
pyytävyys ei ole aivan huippua. Kuvan katiskan molemmissa päissä
on aita ja nielu, mutta se ei lisää pyytävyyttä.

Ahven karttaa haukea
Jos pikkuahventa on hyvin paljon,
tiheäsilmäinen katiska ei aina oikein tunnu pyytävän isompaa kutuahventa. Näyttää, että isommat
karttavat sinttejä pullistelevaa
pyydystä.
Weke-katiskassa tätä voi torjua
kääntämällä kalanpoistoluukun
kätevästi harvasilmäiseksi. Mutta
jos tarkoituksena on poistaa kutevia pikkuahvenia, luukku on pidettävä tiuhasilmäisenä.
Yksinieluinen rautalankakatiska
pyytää havutettuna vähän isom40

Ahvenkatiskan säädöt
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Isompaa
ahventa katiskoilla
쐃 Tutki, onko järvessä
paremmankokoisten ahventen
suosimia pienalueita.
쐇 Elinpiirin keskuspaikkana on
usein karikko rinteineen.
쐋 Kokeile eri syvyyksiltä, siirtele
katiskoita etsintävaiheessa
usein.
쐏 Keskitä katiskat löydetylle
saantipaikalle.

tää paremmin isompaa kalaa.Huomattavin ero on kutuaikana isompien mateiden kalastavuudessa.
Siinä Syvänen on ollut muistini
mukaan aina parempi. Myös aita
voi johdattaa mateita pyydykseen.
Pyytävyydessä on hieman eroa
Syväsen hyväksi myös isompien
haukien ja lahnojen kohdalla. Toki isompia kaloja saa Wekelläkin,
mutta kapeampi sisänielu vai-

keuttaa jonkin verran niiden sisään menoa.
Perinteisen sinkityn katiskan
nielun leveydeksi sama 4 cm on
ahvenelle sopiva. Erityisesti pitää
tarkistaa, ettei nielun keskelle jää
verkon taipuisuudesta johtuen jopa 5–9 sentin levyisiä kohtia. Niistä ahvenet löytävät kyllä ulos.

Ahven voi häipyä
Joskus olen kokeillut kalojen pysymistä laskemalla katiskan kaloi-

neen takaisin pohjaan.
Sinkitystä rautalankakatiskasta
osa ahvenista tai jopa lähes kaikki saattavat hävitä muutaman tunnin sisällä.Wekessä ja muissa kaksinieluisissa kalat pysyvät paljon
paremmin.
Syynä lienee, että ylösnoston
jälkeen ahvenet ovat nopean painemuutoksen ja pinnan yläpuolella käynnin jälkeen levottomia,
liikkuvat paljon ja pyrkivät karkuun. Yksinieluisesta pakotie löy-

tyy helpommin.Tämän perusteella voi veikata, että jos yksinieluiseen katiskaan menee hauki, ahvenet pyrkivät karkuun ja varmasti
osa onnistuukin.
Väitetään, että katiskaan mennyt hauki ei syö siellä olevia kaloja. Itse olen kyllä löytänyt vaikka
kuinka usein syötyjä kaloja katiskahauen vatsasta. Eri asia on, missä vaiheessa ne on syöty.
Ehkä hauki törmäilee katiskan
seiniin ahvenia ajaessaan ja me-
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nettää ruokahalunsa. Silläkin voi
olla merkitystä,että hauki nappaa
saaliinsa yleensä sivulta koukaten.
Se on katiskassa vaikeaa.
Jos kalastan yksinieluisella ja katiskassa on sopivia ahvenia, joita
en käytä heti, laitan ne varmuudeksi mieluummin sumppuun.
Ammattikalastajat merellä ovat
joskus puhuneet, että verkkoon
jäänyt ahven rimpuilee ukkosella
itsensä nopeasti hengiltä.Väitteen
paikkansapitävyyttä olen yrittänyt
selvittää järvillä katsomalla, karkaavatko ahvenet ukkosella tavallista herkemmin katiskasta.Mitään
sellaista en kuitenkaan ole huomannut.

왖 Kasvillisuutta pursuava matala lahti on hyvä ahvenpaikka,
mutta saalis on usein kooltaan
melko pientä.

vyys heikkeni.
Kirkuvan punaiseksi maalattu
katiska pyysi ahventa hieman huonommin kuin vihreä ja tavallinen.
Kalastin melko syvästä, millä saattoi olla vaikutusta veden värin
kanssa.
Parhaiten väreistä kalasti vihreä.
Joskus olen pitänyt kutuaikana
yhtä aikaa uutta sinkittyä rautalankakatiskaa sekä vähän ruostunutta. Kirkkaana hohtavaan on
usein mennyt paremmin.Ehkä näkyvä verkko houkuttelee ahventa
왖 Isomman ahvenen tavoittelussa sivusaaliina tulevat sinttikilot olisi syytä poistaa järvistä
takaisin laskemisen sijasta.
왘 Nämä hyvän kokoluokan
ahvenet menivät heinäkuussa
saman karikon rinteessä oleviin
katiskoihin.

Värikokeiluja
Kokeilin eräänä kesänä katiskan
värin vaikutusta. Maalasin yhden
rautalankakatiskan kirkkaan punaiseksi, yhden tumman vihreäksi, yhden jätin uutuuttaan kiiltäväksi ja yhden havutin.
Kutuajan ulkopuolella havutettu katiska ei houkutellut ahvenia
erityisen hyvin. Lisäksi kesällä havutus limoittui nopeasti ja pyytä42
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laskemaan siihen mätinsä.
Mäti takertuu veneessä ikävästi joka paikkaan, joten nostan kutuaikaan katiskan varoen ja tyhjennän isoon muovilaatikkoon.
Rannassa huuhtelen vielä mädin
pois ennen kuin se kuivaa kiinni
veneen pohjalle ja laitoihin.

Ahventa kesällä
Myös kudun jälkeen juhannuksesta elokuun loppupuolelle ahven on katiskapyytäjän ulottuvilla.
Pientä ahventa saa useimmista
järvistä läpi kesän niin paljon kuin
viitsii pyytää. Mutta pääosa helposta ahvensaaliista on ”kukkokokoa”, jolloin ongelmaksi muodostuu työläs perkaaminen. Paremmankokoiset liikkuvat kesällä
pienissä parvissa siellä sun täällä,
eikä niiden olinpaikasta voi koskaan olla varma.
Tiheäsilmäinen katiska on kesällä hyvä pyydys, koska siihen
menee pientä särkeä ja ahventa,
jota isommat tulevat syömään.Ahvenpaikkoja etsittäessä homma
vielä helpottuu, kun käytössä on
useita hyviä katiskoita.
Peruskuvionani on,että olen sitkeästi kokeilemalla löytänyt järvestä useita todennäköisiä paikkoja, joista isompien ahventen
parvia voi löytää.
Aluksi voin laittaa esim.yhteensä kuusi katiskaa vaikkapa kahteen
paikkaan,kolme molempiin ja hieman eri syvyyksiin. Jos olen mökillä koko ajan ja lasken katiskat

aamupäivällä, käyn usein katsomassa ne jo iltapäivällä.
Jos ensimmäisessä paikassa yhteen katiskaan on mennyt selvästi paremmin kalaa kuin muihin,
muutan muutkin sillä paikalla olevat katiskat samaan syvyyteen.
Ellei toisella paikalla ole saalista,voin viedä sieltä pyydykset kolmanteen paikkaan tai kaikki ensimmäiseen, joka antoi saalista.
Näin teen etenkin silloin,kun ekalla paikalla näyttää olevan isompaa
ahventa.
Parvia etsiessä on eduksi, jos
viitsii käydä kokemassa katiskat
kahdestikin päivässä. Silloin pyydykset siirtyvät tyhjästä paikasta
nopeammin sinne, missä ahven
liikkuu.

välinen kapeikko sekä saaren ja
mantereen väliin johtava pitkä,kapea ja matala salmi.Lähettyvillä on
ranta, jonka edustalla vähän syvemmässä on isohkoja kiviä. Näillä alueilla on paljon 1–6 m:n vettä ja syvää melko lähellä.
Mainittu pienalue on hyvin vaihteleva ja moni-ilmeinen. Kesäisin
isompien ahventen parvia liikkuu
sen eri osissa. Katiskoiden siirtely
on hauskaa shakkia, jossa oikea
siirto palkitaan savukaloilla.
Melko lähellä alueen varminta
paikkaa, karikkoa, on harvaa kasvillisuutta lykkäävä syvännejuon-

teen rinne, jonka kuvittelin myös
isojen olinpaikaksi. Kaikuluotain
näyttää siinä olevan usein kalaa.
Mutta olen kahtena kesänä pitänyt jopa kymmentä katiskaa yhtä aikaa ja kaikkiaan monta kuukautta tässä kohdassa saamatta
lainkaan isompia! Sen sijaan saaliiksi on tullut valtava määrä pikkuahvenia.
Sinttisaalista voi harmitellakin,
mutta toisaalta syynä sitkeään kalastukseen on ollut juuri ahventen
pienuus.Paikka sopii pikkuahventen hoitokalastukseen, koska katiskoihin ei mene isompia kaloja

Vaikeat ahvenjärvet

Elinpiirinä pienalue
Kesäinen ahvenparvi voi liikkua
nopeasti, joten tavallista paremmista paikoista toiset antavat
useammin saalista kuin toiset.
Tiettyä logiikkaa ahventen liikkumisessa silti on.
Parhaiten onnistuu, jos järvessä on jokin selkeä alue, jossa on
melko lähellä toisiaan useita ahvenia houkuttelevia paikkoja.
Omassa järvessäni eräällä alueella on karikko ja sen ympärillä
matalikkoa, jossa on hieman vesikasveja. Yksi reuna syvenee jyrkästi parista metristä viiteen ja tämä rinne on usein todella hyvä ahvenpaikka.
Matalikon reunassa on kivinen
luoto. Vieressä on lisäksi selkien

eikä juuri haukiakaan pyyntiä sotkemaan.
Lisäksi kokemus kertoo, että
isompien ahventen parvet kyllä
liikkuvat monenlaisilla paikoilla,
mutta karttavat toisia alueita.Tarkkaa syytä ei voi päättelemällä keksiä,vaan asiasta on otettava selvää
kokeillen.
Joskus uusia paikkoja etsiessä
katiskaan voi mennä läjä isompia,
mutta sen jälkeen samalta alueelta ei osu muutamaan kesään toista isompien parvea. Nuo ahvenet
osuivat siis enemmänkin sattumalta paikalle.

왖 Pienet ahvenet toimivat kutuajan ulkopuolella isompien
ahventen syötteinä.
왔 Ahvenet viihtyvät kesällä syvyyssuhteiltaan ja pohjanmuodoiltaan vaihtelevalla alueilla, joilla on karikoita, matalikoita ja usein
myös saaria.

Pyynti vaikeutuu,jos järvessä ei ole
selkeitä ahvenia houkuttelevia
alueita. Kun pohjakin on vielä tasasyvyistä kattilaa, isompien ahventen tavoittaminen voi olla vaikeaa.
Luultavasti järvessä silti on ahvenille mieluisia paikkoja.Ne eivät
vain näy pinnalle.
Pohjan vähäiset kohoumat voivat yllättävästi houkutella ahvenia, samoin melko pienetkin rinteet tasaisilla alueilla.
Jos järvessä on oikein isoa ahventa, nämä köllit viihtyvät kesällä ja varsinkin elokuussa syvänteiden pinta- ja välivedessä pikkumuikkua ja muuta pientä kalaa
jahtaamassa.
Muualla kuin pohjassa oleilevia
ahvenia on vaikea pyytää katiskalla, mutta jos syvänteessä on
esim.5–9 metriin pinnasta ulottu-

Pidä katiska
puhtaana
쐽 Kesällä lämpimän veden aikana matalassa oleva katiska limoittuu nopeasti. Limaiseen katiskaan
kala menee huonosti.Katiska pysyy
puhtaana, kun se koetaan vähintään kerran päivässä ja kokemisen
yhteydessä pyydystä heitellään veteen eri kanteille muutamia kertoja. Isku veden pintaa vasten irrottaa limaa katiskaverkon pinnasta.
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va pakka, siellä ajoparvi voi eksyä
katiskaan. Samoin syvänteiden
rinteiltä yllättävän syvistä kohdista voi löytyä penkkoja, joissa isot
ahvenet liikkuvat pikkukalaparvia
jahdaten.
Mikäli selkeitä ahvenalueita ei
ole, järvestä lähtevä tai siihen laskeva joki saattaa houkutella ahvenia tuntumaansa. Samoin salmi
voi olla saamapaikka,varsinkin jos
se on kapea ja virtaava.
Tiedän myös monta järveä, joiden tietyissä kohdissa isot ahvenet viihtyvät selvästi paremmin
kuin muualla, mutta asialle ei ole
löydettävissä mitään selkeää syytä.Pakko sitä ei ole tietääkään,riittää kun löytää tällaisen paikan.

Ahventa syksyllä
Päinvastoin kuin moni kesämökkikalastaja kuvittelee, syksy on
erinomaista aikaa kalastella katiskalla ahventa. Veden jäähtyessä
pyydykset eivät enää limoitu kuin
kesällä ja syvälle lasketun katiskan

Kuhaa katiskalla
쐽 Hämeestä ja Etelä-Suomessa sijaitsevilta maan parhailta kuhavesiltä on alkanut yhä useammin kuulua kokemuksia katiskalla saaduista kuhista.Samanlaisia tarinoita tosin kerrotaan aika usein myös maan
keskiosien niillä järvillä, joissa kuhakannat ovat entisestään runsastuneet.
Aivan mistä tahansa järvestä kuhaa ei katiskalla vedetä. Edellytyksenä näyttää olevan hyvä tai mieluiten erinomainen kuhakanta.
Esim. Lahden Vesijärvestä kuhaa
on Weke-katiskoilla tapahtuneen
hoitopyynnin yhteydessä saatu paljonkin. Eräs pyytäjä kertoi hyvistä
saaliista ja suurin hänen saamansa
katiskakuha painoi yli 4 kiloa.
Saamavälineenä on erottunut
juuri Weke, joka tiheäsilmäisenä
pyytää paljon pikkukalaa. Ahvenen
ja hauen tapaan kuha menee katiskaan pikkukalan perässä.Weken väljä ulkonielu näyttää houkuttelevan
kuhan peremmälle ja sen jälkeen se
eksyy sisään jälkimmäisestä ja ahtaammasta nielusta, joita on kaksi.
Kirkkaissa ja syvissä järvissä kuhat
ovat kesällä pääosin ulapalla välivedessä,josta kuhia on mahdoton pyytää katiskalla. Sameammissa vesissä kuhat liikkuvat matalammassa ja
lähempänä pohjaa, mikä parantaa
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Katiskani
쐽 Katiskoista Weke on toistaiseksi erottunut parhaiten saalista antavana pyydyksenä. Tuoteperheeseen kuuluu kolme erikokoista katiskaa ja niistä keskimmäinen, nimeltään Viistähti, on mielestäni
mukavin käyttää. Suurimmalla tulee ehkä paremmin kalaa,mutta se
on raskas ja vääntyilee joskus veneeseen kammettaessa.
Kivikankaan Lokka tuntuu uusista keveistä katiskoista lupaavalta,
joskin isosilmäisenä se ei pyydä aivan pientä kalaa, jotka puolestaan
houkuttelevat isompia.

Saalista isolla Wekellä kesäiseltä karikolta. Pikkuahvenet
houkuttelevat isompia, mutta aina isompien parvi ei satu kohdalle.

kokemisväliä voi hiukan pidentää.
Raitakyljet löytyvät alkusyksyllä samoilta karikoilta kuin kesällä,
mutta veden viiletessä ne viihtyvät aina vain syvemmässä. Pikkukalatkin särkiä myöten vetäytyvät
syksyllä syvempään veteen, joten
ahven vaihtaa maisemaa myös ravinnon perässä.
Vanhat tutut pakat syvän veden

äärellä ovat tyypillisiä syksyn ahvenpaikkoja.Tosin monissa järvissä niitä on hyvin vähän, joten ahvenet oleilevat rinteillä.
Ahvenen lisäksi saaliiksi tulee
tyypillisesti särkiä, hieman salakoita, haukia ja mateita. Isot petokalat, paikoin erityisesti mateet,
voivat olla suuri riesa, mutta
useamman katiskan käyttäminen

katiskapyytäjän mahdollisuuksia.
Jos kuhakanta on hyvin runsas, tiheäsilmäinen katiska saattaa olla keväällä ennen kutua ja kesällä lämpimän
veden aikaan yllättävän hyvä kuhapyydys. Myönteistä on, että ei toivottu saalis voidaan laskea takaisin tai poistaa
hoitotarkoituksessa. Kuhan katiskapyynti vähentäisi silloin yleisverkotusta, jolla tavoitellaan kuhia, mutta saadaan monen lajin kaloja.
Verkon veroinen pyydys katiska ei ole
ja uistelijakin kepittää katiskapyytäjän
melko helposti. Toisaalta useita katis-

koita käyttämällä kuhia saattaa silloin tällöin tulla saaliiksi,mikä voi lisätä mielenkiintoa katiskapyyntiin.
Itse olen toistaiseksi saanut saaliiksi vain muutaman sattumakuhan.Olen tavoitellut katiskoilla pääasiassa ahventa ja kalastanut sellaisilla paikoilla, joissa kuhat eivät
kesällä pahemmin liiku.
Koska kuha on melko arka kala,
Weke-katiskan sisänieluja tai ainakin toista niistä on tarpeen säätää
reilusti alkuperäistä tehdasasetusta leveämmäksi.

Kuha on harvinaisempi katiskakala, mutta oikeana aikaan
oikeasta paikasta tavoitettavissa.
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auttaa. Niitä siirtelemällä on tarkoitus etsiä alueita,joista haukia ja
mateita ei tule häiritsevästi ja ahvensaalis paranee.
Sopivan syvyyden löytäminen
on tärkeää. Ahvenet oleilevat
usein nauhamaisesti rinteellä tietyssä syvyydessä. Aluksi katiskat
voi laittaa eri syvyyksiin,mutta jos
jostakin alkaa tulla saalista hyvin,
kaikki on paras laskea kutakuinkin yhtä syvään veteen.

Katiskoiden etäisyys
Jos pyynnissä samalla pienalueella on useampia katiskoita ja tavoittelen isompaa ahventa, voin
laskea karikon reunalla tai pakalla
katiskat melko lähelle toisiaan.Hieman humuksisessa vedessä 5–20
metriä on normaali väli koko avovesikauden kutuaikaa myöten.
Kirkkaammassa vedessä sekä hitaasti muotoa tai syvyyttä muuttavilla rinteillä laitan katiskat etäämmälle toisistaan 15–30 m:n välein.
Syksyllä parvia pitkiltä rinteiltä etsiessä 50 m:n väli on paikallaan.
Kun etsin karikon rinteeltä kalastuksen alkuvaiheissa sopivaa syvyyttä, sijoitan katiskat 1–2 m:n välein eri syvyyksille,enkä välitä katiskoiden keskinäisestä etäisyydestä.
Jos saalista antava syvyys on
löytynyt,voin levittää niitä etäämmälle toisistaan, mikäli pohjan
muoto sallii.
Jos katiskat ovat syksyllä syvässä vedessä kaukana toisistaan ja
isompaa ahventa tulee vaikkapa
vain kahdesta, voin siirtää kaikki
katiskat yhden kokemiskerran
ajaksi hyvin lähekkäin saantipaikkoihin. Seuraavan kokemiskerran
saalis saa sitten jälleen näyttää,millaisia siirtoja on viisainta tehdä.
Etenkin isompaa ahventa pyydettäessä runsas siirtely on syksylläkin eduksi ja hyvin lyhyet tai
hyvin pitkät etäisyydet ovat tilanteesta riippuen käyttökelpoisia.
Kun katiskat sattuvat kohdalleen,
saalista kyllä tulee.

Katiska
RISTO JUSSILA

Yhdellä tiheäsilmäisellä katiskalla järvestä
ei poisteta ”roskakaloja”, mutta laajasti
harrastettuna myös katiskapyynnillä voi olla
hoitokalastava vaikutus. Kipinää voi hakea
vaikkapa hoitopyyntikilpailuista.

Hoitokalastusta k a
 Vähäarvoisemman kalan poistaminen laajamittaisesti ja nopeasti vesistöstä tapahtuu pääasiassa perinteisesti nuottaamalla tai nykyisin myös nuottaa kahdella veneellä troolin tapaan vetäen.
Tuhannen kilon päiväsaalista pidetään taloudellisen kannattavuuden rajana. Työn toteuttavat
yleensä hoitopyyntiin erikoistuneet ammattipyytäjät projektiluontoisesti.Korvausta heille maksetaan n. 0,5–1 euroa kilolta.
Kahdella veneellä troolatessa
hyvään tulokseen pääsemiseksi
tähdätään 2 000–5 000 kg päiväsaaliiseen. Se onnistuu varmimmin syksyllä särkikalojen parveutuessa syvänteiden reunoille.
Nuotanveto ja vastaavalla pyydyksellä troolaus vaatii useampien
ihmisten työpanosta. Jos projektiin on saatu esim.15 000 euron rahoitus,sillä poistetaan vedestä arviolta 15 000–3 000 kg ”roskakalaa”.Työ kestää nopeimmillaan viikon tai kaksi.
Nuottavälineisiin verrattuna tiheäsilmäinen katiska ei ole kallis
pyydys. Sen laskeminen veteen
käy yhdeltäkin ihmiseltä käden
käänteessä ja siitä selviytyy kuka
tahansa. Jos katiskoita hankkii
enemmän, kustannukset nousevat.
Katiskaa on pidetty hoitokalastuskäytössä turhan heikkotehoisena, jos tarkoituksena on poistaa
suuria määriä sinttikalaa.
Eri puolilla maata on kuitenkin
aivan viime vuosina käytetty tiuhasilmäistä Weke-katiskaa onnistuneesti ammattimaisessa hoitotyössä. Suurimmat saaliit on saatu särkikalojen talvikalastuksessa
syöttiainetta käyttäen.
Parhaiten särkiä on saatu heti alkutalvesta sekä kevättalvella. Alkutalvesta katiska-avannon teko
on helpompaa.Toisaalta myöhään
keväällä avannot eivät enää kovin
herkästi jäädy. Yhdellä katiskalla
voi koko talven ajan syötin kanssa pyytäen yltää rehevässä järvessä jopa yli tuhannen kilon saaliiseen, josta valtaosa on särkikalaa.
46

Kun pääasiallisena saaliskalana
on ollut ahven,eikä syöttiä ole käytetty, on yhdellä katiskalla ympärivuotisesti pyytäen päästy ainakin kerran peräti 1 500 kg:n saaliiseen. Ahventa pyydettäessä kevään kutu on parasta aikaa.
Kolmella Weke-katiskalla ympärivuotisesti pyytäen on rehevässä
vedessä kalastettu yli 5 000 kilon
kokonaissaalis,josta pääosa on ollut särkikalaa.

Mökkiläisen kertasaaliit
Mökkiläisen vuotuinen katiskasaalis jää vähäisemmän pyynnin
takia kauaksi ennätyksistä.
Pyytäjä voi itsekin arvioida poistamiensa kalojen määrää suhteessa järven kokonaiskalamassaan.
Karussa järvessä koko kalamäärä
voi olla joitakin kymmeniä kiloja
hehtaarilla, rehevöityneessä järvessä pari kolmesataa kiloa hehtaarilla. Jos kalamassa on hyvin
suuri,särkikalaa on yleensä eniten.

Ahvenen kutuaikana mökkiläinen pääsee yhdellä tiheäsilmäisellä katiskalla monilla järvillä
5–10 kg:n kertasaaliiseen. Ennätyssaaliit yhdellä katiskalla, kun
pyydys on koettu kahdesti päivässä, ovat nousseet yli 50 ahvenkilon.Valtaosa saaliista on lähes aina hyvin pientä ahventa.
Kesällä ja varsinkin heinäkuussa ahvensaaliit pienenevät, mutta
0,5–5 kg on tavallinen määrä. Ammattimaisesti pyytävä ei hoitokalasta katiskalla heinäkuussa.
Syksyllä vesien viiletessä ahvenen tulo jälleen parantuu ja kokemisväliä voi hieman pidentää.
Mökkikalastaja voi saada pikkuahventa ja seassa isompaakin
yhdellä katiskalla 1–10 kg kerralla
tai enemmän.
Särjenkudulta yhdellä katiskalla saa 5–10 kg:n kertasaaliita tai
suurempiakin, mutta kutu menee
joskus muutamassa päivässä ohi.
Kutupaikat tuntemalla hyvään

Rehevyys ja hoitokalastustarve kulkevat yleensä käsi kädessä.
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k atiskoilla

Tehoa
hoitopyyntiin
쐃 Hoitokalasta useilla tiheäsilmäisillä katiskoilla.
쐇 Satsaa poistettavan kalan
paikallisiin parveutumiskausiin.

saaliiseen pääsee nopeasti, joskin
nappiajoitus voi olla vaikeaa.
Lämpöisen veden aikana särjet
ovat hajallaan rannoilla ja menevät huonosti katiskaan. Syöttiaineen käyttäminen ei kesällä tuota hyvää tulosta kylmän veden aikaan verrattuna.
Syöttiaine houkuttelee särkiä
talven ohella myöhään syksyllä vesien jäähdyttyä, kun särjet ovat
parveutuneet syvänteiden reunoille. Ahvenia syöttiaine ei houkuttele.
Syyspyynnissä mökkikalastaja
voi päästä syöttiaineen avulla särkikalojenkin osalta 5–10 kg:n kertasaaliiseen,jossa voi olla myös ahventa.
Edellä mainituissa luvuissa on
mukana ahvenen, särjen, salakan,

쐋 Etsi hyvät pyyntipaikat ja
syvyydet katiskoita ahkerasti
siirrellen.
쐏 Pidä kirjaa mistä, milloin,
mitä kalaa ja kuinka paljon sait.
쐄 Kysele/jaa tietoa parhaista
hoitopyyntipaikoista ja ajankohdista.
쐂 Järjestä hoitopyyntikilpailu.

lahnan ja muiden särkikalojen lisäksi myös haukea,madetta ja paikoin kuhaa.

Kauden kertymä
Jos mökkipyytäjällä on kolme tiheäsilmäistä katiskaa, niillä on
mahdollista yltää yhden avovesikauden aikana jo melkoiseen sint-

tisaaliiseen.
Viikon tai parin pyyntijakso ahvenen kutuaikana antaa monessa
järvessä melko helposti 20–50
kg:n kalapotin pikkuahventa.
Seassa on yleensä isompaakin ja
lisäksi haukia.
Särjen kudulta kokonaiskertymä kasvaa. Jos särkeä on paljon,
kutupaikan tietämällä pyytäjä voi
päästä kolmea katiskaansa kahdesti päivässä tyhjäten 10–50 kg:n
särkimäärään ja paljon enemmänkin voi tulla. Samoin lahnan
kudulta on oikealla ajoituksella
noudettavissa melko lyhyessä
ajassa 10–50 kg:n saalis,mikäli tarvetta lahnan poistoon on.
Kesälomalla aikaa pyyntiin voi
riittää muita vuodenaikoja paremmin. Kertasaaliit supistuvat

heinäkuussa,mutta eivät lopu.Viikon tai kahden pyyntiaika keskellä kesää antaa monesta järvestä
hyvin todennäköisesti 10–50 kg:n
saaliin, pääosin ahventa.
Syysmyöhällä syvässä katiskaa
pitäen särkeä ja ahventa tulee vielä roppakaupalla lisää.Parin viikon
pyyntijaksolla 10–100 kg:n kalapotti on ulottuvilla.
Nämä pyyntijaksot summaamalla kolmella tiheäsilmäisellä
Wekellä yltää avoveden aikana hyvinkin 50–200 kg:n saalismassaan
riippuen järven kokonaiskalamäärästä.
Jos katiskoita on vielä enemmän
tai pyyntiaikaa lisätään, etenkin
järven lähellä asuva voi kasvattaa
saaliinsa määrää melkoisesti.Työtä se kyllä teettää.
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Katiska
Pulmana
nopea lisääntyminen
Jos ”roskakalan” pyynti ei ole tarpeeksi tehokasta ja nopeaa, kalojen lisääntyminen ja kasvu voi tehostua samaan tahtiin kuin kalamassaa poistetaan. Vähäisen katiskapyynnin vaikutus kompensoituu usein tällä tavalla.
Sinttikalojen voimakas pyynti
johtaa yleensä aluksi vähäarvoisemman kalan keskikoon pienentymiseen, kun vähän isompaa kalaa poistuu ja jäljelle jääneiden lisääntyminen tehostuu. Tiheäsilmäinen katiska on silloin välttämättömyys.
Jos vesistö on pahoin rehevöitynyt, pelkkä tehopyynti millään
välineillä ei muuta pysyvästi tilannetta paremmaksi.Ulkoinen ravinnekuormitus pitäisi saada kuriin, happitilanne kuntoon ja petokalakannat vahvoiksi.
 Talvinen
hoitopyynti
syötillä ja
katiskoilla on
tehokas tapa
poistaa ”rikkakalaa” vesistöstä.
 Houkutussyötti parantaa
katiskapyynnissä särkikalasaalista vain
talvella. Ahvenia syöttiaine
ei houkuttele
mihinkään
aikaan vuodesta.

Lisäksi voimakkaasti rehevöityneissä vesissä vähäarvoista kalaa
pitää luultavasti poistaa pitkään
sinttien lisääntymisen kurissa pitämiseksi. Laajasti harrastettuna
katiskapyynnillä voidaan viivyttää
kantojen palautumista ja pidentää
tehopyynnin toteutusväliä.
Suurilla järvillä koko kalamassan määrä voi olla muutama miljoona kiloa, jolloin vain järeät toimet purevat. Laajoissa vesistökokonaisuuksissa on usein rahaakin
enemmän käytettävissä ja tehokalastusprojekteja on toteutettu
esim. nykyaikaisesti troolaten.
Mutta ahkera katiskapyynti tukee näissäkin vesissä tehokalas48

tusta.
Pienemmissä vesissä ei vähäisemmän kalamäärän takia päästä
yhtä helposti niin suuriin saaliisiin,
että tehokalastus järeillä välineillä olisi taloudellisesti kannattavaa.
Niissä katiska on hyvä pyyntiväline. Jos veteensä sitoutuneita harrastajia on paljon, talkootyölläkin
voidaan päästä tuloksiin. Lisänä
voi tietysti olla ammattimaista katiska- tai rysäpyyntiä.

Kisoja hoitopyyntiin
Pienissä järvissä isompia tai pienempiä katiskakalastuksen vaikutuksia voi verrata siihen, että sinttejä ei muuten poisteta vedestä

ERÄ 7–2006 PYYDYSKALASTUS

Harrastajasta
kasvoi katiskatehtailija
 Korpilahdella pidettiin kautta aikojen ensimmäiset katiskakalastuksen MM-kilpailut 1993. Voiton
vei Paavo Syvänen Muuramesta
omatekoisella katiskallaan.Syväsen
katiskassa oli nerokas sisänielurakenne, se oli tiuhasilmäinen ja väriltään vihreä.
Korpilahtelainen Veikko Hakala
kehitteli Syväsen katiskamallia
eteenpäin ja patentoi sen. Hakala
mm. pienensi etunielun ja sisänielujen kokoa,muutti mittasuhteita ja
muotoa sekä jätti ennennäkemättömästi katiskasta pois aidan.
Hakalan Weke-katiskaksi ristimä
pyydys osoittautui heti pyytäväksi.
Katiskakalastuksen toisissa MMkisoissa 1994 Hakalan katiska voitti mestaruuden. Tämän jälkeen
mestaruus on voitettu joka vuosi
yhtä ainutta kertaa lukuun ottamatta Weke-katiskoilla. Sinäkin
vuonna, kun voitto ei tullut Wekellä,kyseessä oli Wekestä tehty kopio,
joita saa valmistaa omaan käyttöön,
mutta ei myyntiin.
”Ensimmäiset vuodet kehittelin
katiskoita itselle ja tuttaville. Kysyntä lisääntyi ja tänä vuonna tulee kymmenen vuotta kaupallisen
valmistuksen aloittamisesta”, Veikko Hakala kertoo.
Hakala peri ammattikalastajan

Veikko Hakala
taidot isältään, mutta Päijänteen ammattipyytäjäksi hän ei jäänyt.Hänellä on
35 vuotta toiminut yritys,joka valmistaa
puu- ja vaneripakkauksia teollisuudelle.
Toisena yrittämisen muotona on nyt
katiskoitten valmistus.Tällä hetkellä katiskatuotanto työllistää kahdeksan vakinaista työntekijää.
”Tuotannossa on neljä katiskamallia
ja tulossa on näistä eroava uutuus. Lisäksi yhtä malleista,suurinta Wekeä,valmistetaan myös matalana madeversiona.”
Hakala on ideoinut katiskoihinsa lähes vuosittain parannuksia ja tuotekehittely jatkuu. Hän kalastaa jatkuvasti
itse ja koekäytössä oleville katiskoille on

ehkä lainkaan. Laajalla joukolla ja
kalastusalueen suosittelemana
toimintana kilot voisivat ehkä kasvaa tonneiksi.
Kun järvistä pyydetyllä kalalla
oli huomattava merkitys monille
kotitalouksille ravinnonlisänä,selkävesillä riitti nuottakuntia ja
muikkua pyydettiin verkoillakin
ahkerasti. Sivusaaliina saatiin pikkukalaa ja tämä toimeliaisuus oli
eräänä tekijänä pitämässä lajisuhteita kurissa.
Vaikka tiheäsilmäisillä katiskoillakin saa helposti ”roskakalaa”,ongelmana on, ettei halukkaita vapaaehtoistyöhön tahdo löytyä.On
helpompaa maata riippumatossa
järvelle katsellen kuin hikoilla hoitotyön parissa.
Jos tavoitteena on esim. syömäkokoisten ahventen kalastus ja
sinttien poisto siinä sivussa, intoa
voi löytyä jo paremmin.
Motivaatiota voi löytyä myös
roskakalan pyyntikilpailuista, jolloin jokainen osanottaja kirjaa ylös
poistamansa kalamäärän. Voittajan voisi nimetä järvittäin tai osakaskunnittain vuoden hoitokalastajaksi.
Entä miten olisi katiskapyynnin
yhdistäminen onki- ja uisteluki-

kertynyt yhteensä mykistävät
43 000 pyyntivuorokautta! Ei ihme,
että Hakala on pystynyt jatkuvasti
parantamaan yksityiskohtia.
Näin entiselle ammattikalastajalle on karttunut katiskapyynnistä
vankka kokemus.Keskustelut ja reissut Hakalan kanssa ovat osoittaneet,
että mies tietää mistä puhuu.
Hakalan ura on samalla ollut katiskakalastuksen taidon kehittämistä ja tiedon jakamista edelleen.
Tunnustuksena tästä työstä Kalatalouden Keskusliitto valitsi Veikko
Hakalan 2004 Vuoden Kalastajaksi.
”Weke-katiskoiden ostajat ovat
pääasiassa kesämökkiläisiä ja muita kalastuksen harrastajia. Toisaalta ns. roskakalaa pyytävien ammattipyytäjien määrä katiskoiden
ostajina on vuosi vuodelta lisääntynyt.”
Tunnustusta Hakala ansaitsee
varsinkin siitä,että Weke-katiska on
tiuhasilmäisyydessään erinomainen vähäarvoisen sinttikalan pyydys. Wekellä järviä tai lampia voidaan kalastaa parempaan kuntoon
ja tätä tarvetta esiintyy laajalti.
Weken voi käden käänteessä
muuttaa sinttiansasta isomman kalan pyydykseksi.Kalojen poistoluukun kohdalla oleva säätöverkko
käännetään vain harvasilmäiseen
asentoon, jolloin pikkukalat uivat
omia aikojaan vapauteen, mutta
isommat pysyvät sisällä.
Risto Jussila

soihin? Pömpelit pyyntiin ennen
kilpailun alkua, pois kisan päätteeksi ja hoitopyyntikisasta omat
palkinnot ja lisäpisteet!
Kun sinttikalaa poistetaan katiskoilla, suurena pulmana on, mitä kaloille tehdään.Komposti täyttyy liian nopeasti ja alkaa helposti haista. Maahan kaivaminen on
yksi ratkaisu, mutta työläs.
Itse löysin supikoirat avuksi,kun
ne ensin kaivoivat hautaamani
sinttisaaliin maasta. Ryhdyin jättämään pikkukalat niille suoraan
tarjolle. Supikoirat oppivat yöaikana syömään saaliin mökin läheltä, eikä haju tms. haittoja ilmennyt.

että kalat etsivät hänen katiskansa, kun asia on päinvastoin.
Ellei tiheäsilmäiseen katiskaan
mene mitään, paikkaa on vaihdettava heti. Jos sama toistuu,
paikkaa vaihdetaan jälleen. Sinttejä etsitään ensin tietyltä alueelta eri syvyyksistä. Ellei mitään löydy, vaihdetaan koko pyyntialuetta ja siirrytään esim. laajasta lahdesta karikolle,selkämatalikolle tai
toiseen lahteen.
Täysin kalattomat alueet merkitsevät myös sitä,että jossakin kalaa on reilummin.
Tiheäsilmäisillä katiskoilla pelkästään sinttikalaa pyydettäessä
sisänielun säätö normaalia ka-

Särjen kutu koivunlehtien puhjetessa on ajankohta, jota hoitokalastajan ei sovi jättää hyödyntämättä.

Lokeille kaloja ei pidä syöttää,
ravinteet palautuvat silloin lokkien ulosteina veteen. Jos lokkeja
ei syötetä,ne poistavat itsekin hieman kalaa vesistöstä.

Sinttikalatkin pitää etsiä
Joskus kuulee pyytäjistä, jotka
ovat pitäneet tiheäsilmäistä katiskaa tai kahtakin järvessä kuukauden tai pari saamatta juuri mitään.
Kalattomuuden syynä on usein
se, että katiskan paikkaa ei ole
muutettu muutamia kymmeniä
metrejä enempää, vaikka saalista
ei ole tullut. Pyytäjä on kuvitellut,

peammaksi noin 3 cm leveyteen,
parantaa saalista kahdella tavalla.
Sisään menneiden sinttien on vaikeampi löytää ulos ja toisaalta ahdas sisänielu voi vaikeuttaa isompien petokalojen uimista sisään.
Kun katiskassa on hauki, sintit eivät mene pyydykseen.
Jos järvessä on haukea ja madetta, hoitopyynti tuottaa parhaiten alueilla,joissa petoja on vähän.
Näitä alueita etsittäessä käytäntö
on usein teoriaa viisaampi vaihtoehto ja ahkera kokeilu paras tie hyvään lopputulokseen.
Kesällä jyrkähköt ja pohjaltaan

hyvin tasaiset rinteet järven karuimmilla alueilla eivät yleensä
houkuttele kovin hyvin haukia.Jos
pikkuahventa esiintyy miljoonaveljinä, sitä voi kuitenkin mennä
tällaiselta paikalta hyvin katiskaan.

Keväällä ja
syksyllä parhaiten
Lämpöisen veden aikana hoitopyynnin ongelmana on katiskan limoittuminen. Limainen katiska ei
kalasta ja siksi se pitää kokea kesällä päivittäin. Vähäarvoisempaa
kalaa pyydettäessä pyyntipaikka
on paras etsiä niin syvästä kuin
mahdollista kalastavuuden silti liikaa kärsimättä.
Normaalisyvyisessä järvessä
esim. 5–7 m:n syvyys voi antaa kesällä hyvin sinttiahventa.Kun pyydykset koetaan päivittäin, limoittumisesta ei tule ongelmaa.
Särjen, lahnan ja salakan kutiessa keväällä kalaa saa katiskoilla rantojen tuntumasta helposti.
Kudulta kertasaaliit voivat olla todella suuria, mutta kutu menee
nopeasti ohi ja ajoituksen pitää
osua nappiin. Tarkkojen päivämäärien muistamisessa esim. kesämökin kalapäiväkirja on avuksi.
Särkikalojen katiskapyynti avoveden aikana voi onnistua erinomaisesti myöhään syksyllä syvänteiden reunoilta melko syvästä vedestä. Syöttiaine saattaa lisätä särkikalasaalista. Kokemisväliä
voi viileässä vedessä pidentää.
Kun särkikalat ovat syksyllä parveutuneet syvänteiden reunoille,
ne voivat pysytellä samalla alueella pitkään, vaikka pientä liikkumista tapahtuu mm. petokalojen
ahdistellessa parvea. Jos särkikalaa tulee alkuun, mutta sitten kalantulo loppuu,parvi voi löytyä uudelleen lähialueelta. Etsi parvea
samalta syvyydeltä, josta saalista
aluksi tuli.
Myös vähäarvoisemman kalan
hoitopyynnissä teho kasvaa, kun
pyynti osataan kohdistaa niihin sesonkeihin, jolloin poistettavat kalat parveutuvat voimakkaasti.
Suurin toimeliaisuus on järkevintä juuri näiden sesonkien aikana ja muulloin hoitokalastusta on
paras tehdä sen mukaan,miten aikaa ja viitseliäisyyttä riittää.
Järkevää on opastaa myös muita hoitokalastajia parhaille ”helpoille” apajille. Päivämäärien ja
paikkojen merkinnästä on ainakin
aluksi apua. Hullumpaa hommaa
ei olisi sekään, että paikalliset kalastusalueiden ja/tai osakaskuntien puuhamiehet opastaisivat
pyydyskalastajia aikojen, paikkojen, välineiden ja saaliin käsittelyn suhteen.
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Katiska
RISTO JUSSILA

Toisin kuin usein luullaan, vaurioituvat
kalat myös katiskassa. Tätä voi tosin
vähentää kokemalla pyydykset usein
tai laskemalla ne syvempään veteen.

Katiska ja kalavauriot
 Kalat madetta lukuun ottamatta vahingoittuvat, jos ne joutuvat
olemaan katiskassa pitempään.
Aluksi kalat ovat katiskassa rauhallisia, mutta jossakin vaiheessa
ne alkavat pyrkiä pyydyksestä pois.
Kun kala kulkee katiskan reunaa
seuraten ylös ja alas sekä eri suuntiin, sen kuono hankautuu aikaa
myöten rikki. Verestäviä kulumia
tulee myös vatsaeviin ja pyrstöön.
Nämä vauriot ovat tyypillisiä ahvenelle ja särkikaloille.
Katiskaverkon tiheä silmä ei estä hankausvaurioiden syntymistä
kalan kuonoon ja eviin. Suurta
eroa ei ole myöskään sillä,onko katiska valmistettu rautalangasta tai
muoviverkosta. Tosin isompisilmäisen verkon silmiin pienemmät
kalat tunkeutuvat syvään ja voivat
tarttua kiinni, jolloin tarttumiskohdasta kalan nahka menee rikki lihaskudosta myöten. Läheskään kaikki kalat eivät silti tunge
itseään verkonsilmiin.
Haukiin syntyy samanlaisia verestäviä haavaumia kuin ahveniin
ja särkikaloihin, mutta vielä pahemmin ne vahingoittavat itseään
nielun sisäreunoja vasten.
Weke-katiskan neulanterävä
verkon katkaisukohta nielussa ja
pieni takatila vaurioittavat vähänkin isompia haukia helposti, jos
hauki on katiskassa pitempään.
Kumma kyllä lähes samanlaista jälkeä syntyy perinteisissä rautalankakatiskoissa.
Kuvittelin viime kesään asti, että muoviverkkoinen nielu ei tekisi haukiin haavoja ja irrottaisi suomuja. Koekäytössä olleet Kivikankaan Lokka ja Rampo kuitenkin
osoittivat, että niissäkin syntyy aikaa myöten haukien pyrstöpäähän lähes samanlaista jälkeä.
Kolhut nielun reunaan irrottavat
suomuja ja pahimmillaan hauen takaosa voi olla vereslihalla. Lisäksi
evät halkeilevat ja voivat hankautua rikki.Kookkaissa lahnoissa esiintyy usein samanlaisia vaurioita.

täistä kokemista. Kesällä tämä on
välttämätöntä myös katiskan limoittumisen estämiseksi.
Jos saalis käytetään ravinnoksi
tai poistetaan hoitotarkoituksessa, eikä kaloja vapauteta, vaurioiden merkitystä voi ajatella toisesta näkökulmasta. Eläinsuojelulain
mukaan turhaa kärsimystä pitää
kuitenkin välttää, joten tässäkin
tapauksessa pyydykset pitää kokea riittävän usein.
Jos katiska on hyvin matalassa,
hankautumia näyttää tulevan kaloihin helpommin kuin vähän syvemmässä ja hämärämmässä vedessä. Mitä useampia isoja kaloja
katiskaan menee, sitä enemmän
ne liikehtivät.Yhden liikahdus laittaa ehkä toisenkin liikkumaan.
Kutuaikana ja heti sen jälkeen
katiskaan voi mennä lukuisia haukia ja tiheä koenta on erityisen tarpeen,vaikka katiska olisi vähän syvemmässäkin vedessä. Kutuenergia lisää haukien aktiivisutta. Jos
katiska on vielä heinäkuussakin
veden ollessa lämmintä ja auringon paistaessa runsaan metrin vedessä, hauki saattaa murjoa itsensä rikki jo parissa päivässä,eikä sii-

tä ole enää vapautettavaksi.
Törmäyksiltä eivät välty kutuaikanaan katiskaan eksyvät lahnatkaan.Lahnaparvi ei lukumääränsä
vuoksi ole katiskassa lainkaan paikoillaan,kuten yksi katiskaan mennyt hauki, joka voi olla hyvinkin
rauhallinen – ainakin aluksi.
Ahvenet ja särkikalat ovat katiskassa aluksi rauhallisia, koska
haavoja ei synny.Jos katiskaan menee niiden seuraksi hauki,ahvenet
pyrkivät ilmeisesti koko ajan pois
pyydyksestä, koska kulumia ilmestyy enemmän.
Jos ahvenet joutuvat olemaan
katiskassa pitkään ja pyydys on
matalassa ja lämpimässä vedessä,
heikkokuntoisimmat alkavat kuolla. Tämän jälkeen loputkin ahvenet voivat kuolla päivässä tai parissa, eikä pyydykseen enää mene
uusia.
Kesällä näin voi käydä vielä kolmenkin metrin vedessä.Vasta kun
katiska on viiden tai kuuden metrin syvyydessä, säilyvät kalat
yleensä hengissä. Kylmän veden
aikaan syvään lasketussa katiskassa ahvenet näyttävät elävän
pitkään.

Miksi vaurioita?
Hauet eivät ole parvikaloja.
Useamman hauen oleilu katiskan
ahtaudessa ei ole niille luonnollinen olotila.Luultavasti ne pyrkivät
erilleen toisistaan. Voi myös ajatella, että pyydykseen uinut kala
on aktiivisessa tilassa, jolloin liikehdintä on sille ominaista.
Jos pyydys on matalassa ja hauki on siinä pidempään kuin päivän,
etenkin keskipäivän valoisaan aikaan se luultavasti pyrkii hakeutumaan syvempään ja hämärämpään. Kun vesi on vielä kesäisen
lämmintä ja sää tyyni,hauki tuskin
viihtyy valoisassa ja kuumassa kovin pitkään.
Matalassa vedessä olevaan katiskaan uineille kaloille pieni pintaa rikkova tuuli on luultavasti
eduksi.Kova aallokko taas ulottuu
heiluttamaan kaloja ja hätistää niitä syvemmälle synnyttäen vaurioita.
Kalat reagoivat ilmanpaineen
muutoksiin.Jos ilmanpaine muuttuu nopeasti, kalat eivät kykene
muuttamaan ilmarakon painetta
hetkessä Liikkumalla hieman ylös

 Jos ahven joutuu olemaan katiskassa pitkään,
sen kuono hankautuu vähitellen vereslihalle
kosketuksesta katiskaverkkoon.

Koe katiska usein

 Jos katiska on liian kauan kokematta, pyydyksessä
oleva hauki vaurioittaa itseään nielun teräviin
reunoihin. Kuvan kalaa ei voi enää vapauttaa.

Havaittavia vaurioita ei yleensä
synny, kun katiska koetaan usein.
Nyrkkisääntönä voi pitää päivit-

 Kala tuntee ilmanpaineen voimakkaan muutoksen
ilmarakossaan ja saattaa tasata painetta vähäisellä,
mutta tärkeällä siirtymällä ylös- tai alaspäin.
Pyydyksessä se ei aina onnistu.
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tai alaspäin paineen vaikutus tasaantuu nopeammin.
Jos syvyyden muutoksen tarvetta laskee lukemina, hyvin vähäinen 10–20 cm:n muutos voi jo
riittää tasaamaan paineen. Katiskassa olevien kalojen kannalta kyse on luultavasti enemmän siitä,
että ilmanpaineen muutos laittaa
kalat liikkeelle ja tekee ne levottomiksi.
Hauki asettuu katiskassa usein
aivan pohjalle. Jos ilmanpaine
muuttuu niin, että hauen pitäisi
siirtyä syvempään veteen, se on
mahdotonta. Tämä voi saada kalan törmäilemään.
Viime kesänä tarkistin laiturin
vieressä matalassa vedessä olleen
perinteisen rautalankaisen katiskan iltamyöhään.Aamulla varhain
siinä oli lahna,jonka kuono oli hankautunut jo vereslihalle.Ehkä parvesta jääminen oli laittanut kalan
pyrkimään voimakkaasti pois pyydyksestä.
Jos katiskaan menee hauki, made tai iso ahven, niiden ruokalistalla olevat kalalajit pyrkivät pakoon ja saavat verkosta hankautumia.

Vauriot muissa
kalastustavoissa
Katiskasta sanotaan usein, että
pyyntivälineenä se on ihanteellinen,koska ylimääräisen saaliin voi
vapauttaa. Taustalla lienee silloin
tosiasia, että pyytäjä ei todellisuudessa ole kalastanut katiskoilla tai ei ole tutkinut tarkemmin
saalistaan. Vauriot jäävät helposti
huomaamatta.
Vaikka kaloihin voi syntyä katiskassa vaurioita, lyhyt kokemisväli
ja jossain määrin reilu pyyntisyvyys pitävät vauriot vähissä. Katiska pyytää saaliin elävänä, toisin
kuin vaikkapa verkko tai iskukoukku, jotka tappavat ainakin
osan saaliista.
Katiskaa paremmin saalis säilyy ehjänä vain rysässä, mikäli se
on isokokoinen ja täysin veden
alla. Rysän kalapesän pitkä ja
pyöreä muoto näyttää vähentävän vaurioita. Rysän havas antaa
lisäksi jonkin verran periksi, katiskan havas tai verkko vähemmän.
Vieheen jäljiltä kaikkiin kaloihin
syntyy koukunreikiä, isompia tai
pienempiä repeämiä ja käsissä pitämisen seurauksena kalan limapintaan jälkiä.
Muihin kalastustapoihin verrattuna katiska antaa oikein käytettynä mahdollisuuden vapauttaa
saaliskala vahingoittumattomana
takaisin,jos sitä ei oteta saaliiksi tai
poisteta hoitotarkoituksessa.
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