
Kalastusluvat
Katiskalla kalastaminen vaatii aina vesialueen omistajan luvan
sekä 18–64 -vuotiailta valtion kalastuksenhoitomaksun.  

Käyttäytyminen kalavesillä
– Huolehdi, että lupasi ovat kunnossa.
– Älä käyttäydy häiritsevästi.
– Kunnioita saalista ja käsittele kalat oikein

– tainnuta, verestä, perkaa ja jäähdytä.
– Muista kohtuus saalismäärässä.
– Huolehdi turvallisuudesta, käytä pelastusliivejä.
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Suuri ja tiheäsilmäinen katiska on tehokas hoitokalastuksessa.

Katiska viritetään pyyntiin nielu ja aita rantaa tai muuta luonnol-
lista estettä päin. Jos katiska ei uppoa veteen kokonaan, tulee
sen nielu vedenpinnan yläpuolelta sulkea. Tämä koskee myös
säilytyksessä olevia katiskoja. Näin eivät riista- ja muut eläimet
voi joutua pyydykseen. 

Katiska on norppays tävällinen  pyydys,  jos sa kalat säilyvät elä-
vinä ja saaliin tuoreus on taattu.

Kalapaikat
Hyviä katiskapaikkoja hauen pyynnissä ovat ruovikon reunat
ja heinikoissa heinistä paljaat alueet. Ahventa kannattaa ka-
lastaa kutuaikana karikoiden reunoista, pohjakasvillisuuden
seasta. Särjen tavoittaa kutuaikana purojen suilta ja rantave-
sistä vesikasvillisuuden seasta. Madetta katiskalla saa perin-
teisiltä mateen kutupaikoilta kutuaikana.

Hoitokalastusta katiskalla
Helppokäyttöisyytensä vuoksi katiska soveltuu hyvin osaksi pie-
nempien järvien hoitokalastusta. Jo muutamalla suurella ja ti-
heäsilmäisellä katiskalla kalaa voidaan poistaa hyvästä pyynti-
paikasta satoja kiloja kalaa kauden aikana. 

Katiskan etuihin voidaan lukea myös se, että petokalat voidaan
vapauttaa takaisin veteen vahingoittumina. Lisäksi ylitiheät ah-

Parhaat haukipaikat löytyvät ruovikoiden reunasta. Tässä liistekatiska.

venkannat saadaan paremmin kasvamaan harventamalla kan-
taa. Monin paikoin katiska onkin vapautettu pyydysmaksuista
juuri hoitokalastusta silmällä pitäen.  



Saaliskalat ja niiden houkutteleminen

Katiska soveltuu erityisesti hauen, ahvenen ja särkikalojen sekä
talvella mateen kalastukseen. Erityisesti kutu- tai syönnösvael-
luksella olevat kalat sopivat katiskalla pyydettäväksi. Lisää
tehoa, etenkin kutuajan ulkopuolella tapahtuvaan kalastuk-
seen, saa laskemalla katiskat turojen viereen. Etenkin karuilla
tasaisilla rannoilla turot voivat parantaa pyyntitehokkuutta huo-
mattavasti. Myös katiskan naamioimista kuusen oksilla kan-
nattaa kokeilla. 

Ahvenen pyyntiin soveltuu parhaiten melko tiheäsilmäinen ka-
tiska, jossa on useampi kalapesä ja nielujen ylä- ja alaosissa
kynnykset. Tavallisista yksipesäisistä katiskoista ahvenet kar-
kaavat herkästi varsinkin, jos katiska koetaan usein. Kutuahve-
nia katiskaan houkutellaan laittamalla havuja katiskan päälle tai
nielun sivulle. Kesäaikana voi kokeilla katiskan sisälle laitetta-
vaa, kohon varassa riippuvaa vilkkua, jota kohonaru aallokossa
heiluttaa.

Myös särkikatiskassa on hyvä olla vähintään kaksi nielua ja ka-
lapesää, mutta johdeaitaa ei välttämättä tarvita. Kutuajan jäl-
keen särkisaaliita voidaan lisätä merkittävästi sopivilla syöteillä,
kuten leivällä, ryyneillä tai kaupasta saatavilla houkuttimilla.
Hyvä syötti houkuttelee särjet katiskaan pimeänä talviaikanakin.

Madesaalista katiskassa lisää nielun eteen kiinnitetty, valkoi-
seksi maalattu seiväs tai levy. Ennen kutua mateita katiskaan
houkuttelevat sinne syöteiksi jätetyt särjet.

Katiskakalastus
Katiska kuuluu sulkupyydyksiin, jossa kala on tarkoituksena
johtaa nielun kautta pyydykseen sisälle. Entisaikaan materi-
aalina käytettiin liisteitä, joita tehtiin petäjän pintapuusta. Liis-
teistä lyötiin pohjaan pyöreähkö kalapesä, joka sidottiin koi-
vuvitsaksin. Rantaan johtava aita voitiin valmistaa myös havu -
puista, kaikkineen oksineen. Toisin kuin nykyisin, liistekatiskat
olivat päältä avoimia ja kalat kerättiin niistä haavilla. Liisteka-
tiskat olivat yleisesti käytössä vielä sata vuotta sitten.

Katiska koki muodonmuutoksen rautalankaverkon yleistyessä
maassamme. Kuusesta ja katajasta tehtyjen runkojen ympä-
rille kasattu rautalankakatiska pienensi työmäärää ja helpotti
katiskojen siirtoa paikasta toiseen. Tänä päivänä rautalanka-

verkon on syrjäyttänyt pe-havas ja teräsverkko. Katiskaan ei
välttämättä tarvitse enää tehdä erillistä runkoa, vaan teräs-
verkko toimii itsekantavana.

Katiskoita on erilaisia. Perinteinen sydämen muotoinen ka-
tiska on saanut vuosien saatossa rinnalleen neliskanttisia,
moninieluisia sekä kasaan taitettavia malleja. Erityisesti ka-
saan taitettavat helposti liikuteltavat ja puhdistettavat muovi-
pinnoitteiset katiskat ovat saaneet suuren suosion helppo-
käyttöisyytensä vuoksi.  

Liistekatiskan rakennusta.

Katiskassa voi olla nieluja 
ulkopinnassa ja sisäpuolella.

Katiskan pyyntitehoa voi lisätä lisäämällä siihen havuja. Tässä perinteinen
rautalankakatiska.
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