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Towfish on ohjuksen näköinen laite jolla saadaan viistokaiun anturia kulkemaan vedessä halutulla 
syvyydellä. Jatkossa puhun towfishistä nimellä “kala”. Lienee nykyään yleinen käytäntö suomessa?

-Kala kulkee suoraan vedessä vaikka veneen kulku vedessä olisi epävakaa. Anturi saadaan 
myös pois pintavyöhykkeestä jossa esiintyy akustisia häiriöitä. Plotteri ja kala yhdistelmää voi 
käyttää kaiken tyyppisissä veneissä joilla hitaasti ajaminen onnistuu (alle 2 Solmua). Mitään kiinteitä 
asennuksia ei välttämättä tarvita. Jos plotterissa on sisäänrakennettu GPS antenni, niin laitteen 
siirtäminen veneestä toiseen on entistä helpompaa.

- Lähtökohtana tässä projektissa oli että “kalan” pitää olla helppo käyttää ja valmistaa. 
Sama anturia voi tietysti käyttää joko veneessä tai kalassa. Anturin siirtäminen paikasta toiseen 
vaatii kuitenkin oman työnsä, joten suosittelen että kalaa varten hankitaan oma anturi. Jatkossa on 
ainakin yksi anturi varalla jos se toinen vaikkapa tuhoutuisi. Anturiksi suosittelen XHS 9 HDSI 180 
joka käy mainiosti myös malliin 798 SI. On myös suositeltavaa että hankitaan 1kpl 6m jatkojohto, 
jotta hinauksessa voidaan hyödyntää anturin oma kaapelia maksimaalisesti, laskematta kuitenkaan
kaapeliliitosta veteen!
 
- Ensimmäinen tekemäni kala,“ Vesihiisi” on ns. “matalanveden kala”. Harrastelijat etsivät yleensä
kohteita (hylkyjä) jotka sijaitsevat virkistyssukeltajan syvyysalueella. Eli 25m syvyyden yläpuolella, ja
tähän sen kapasiteetti on aivan riittävä! Kalan uiskentelusyvyys on nopeudesta riippuen n. ½ - 4m. 
Uiskentelusyvyyttä rajoittava tekijä, on ainoastaan standardikaapelin vakiopituus (6m). En halunnut
tässä tapauksessa katkaista ja jatkaa kaapelia. Kenttätesteissä en havainnut mitään etua siinä, että 
kalaa uitetaan lähempänä pohjaa, jos syvyyttä ei ole esim.10 -15m enempää. “Syvänveden kala” ei 
poikkea rakenteeltaan edellä mainitusta, muutoin kuin kaapelin pituuden osalta. Haasteeksi meillä 
koituu silloin vesitiiviin kaapeliliitoksen aikaansaaminen, sekä käyttötarkoitukseen sopivan kaapelin 
löytäminen. Nokkapainon lisääminen on kuitenkin suositeltavaa. (Tällainen projekti on jo työn alla!)

- Kalan rakentaminen ei ole mitään rakettitiedettä! Jokainen voi itse rakentaa sellaisen niistä materia-
aleista joita itse osaa parhaiten käsitellä. Kannattaa kuitenkin muistaa että yksinkertainen on usein 
myös se toimivin ja kaunein. Itse olen pitkään seurannut toisten harrastajien projekteja ja poiminut 
niistä ne yksinkertaisimmat ratkaisut. V-pyrstöön päädyin koska pohjantarttumisriski vähenee, ja se on 
helppo toteuttaa. 

- Ensimmäiseen protomalliin laitoin yli 30m kaapelia. Kuvan laatu ei 
ollut tyydyttävä! Käytetty kaapeli oli ilmeisesti joko vääränlainen, tai 
sitten Humminbird 798 tehot eivät riittäneet näin pitkälle kaapelille? 
Kun käytin vakiomittaista kaapelia ja toista anturia oli kuvanlaatu ja 
toiminta sen verran hyvä että hämmästyin itsekin!
  
 



Anturi XHS 9 HDSI 180 .
 
Ruuvi.

Kaapeli kiinnitettynä teipillä löysästi vetonaruun jotta 
veto kohdistuisi naruun eikä kaapeliin. Huom. paksu
naru “kelluttaa” kalaa enemmän kuin ohut!

Hinaussilmukka noin 250 mm nokasta taaksepäin.
Kalan pitää olla hiukan “nokkapainoinen”. 

Putki on sivuista puristettu ruustykissä  kasaan
10mm jotta se mahtuu anturin korvien väliin.
Mallissa 798 SI joutuu kiinnityskorva upotta-
maan putken sisälle. 

V-mallinen peräsin
90 asteen kulmassa.

Materiaalit: - Alumiininen sähköjohtoputki (40mm).
                   - Edellä mainitun putken liitoskappale 1kpl.
                   - Alumiinilevy peräsimeen 2mm 150 x 400mm.
                   - Pyykkinarua tms. n 10m.
                   - Haponkestävät ruuvit, pultit ja mutterit, 
                   - Vetosilmukka 1 kpl.
                   - Maalia ja sähkömiehen teippiä
                   - 1 kpl Humminbirdin SI-anturia mallia XHS 9 HDSI 180 .

  

Jatkopalasta valmistettu nokkapaino jonka sisälle on 
valettu n. 2kg lyijyä. Eripainoisia nokkapainoja 
on helppo tehdä lisää jos tarve vaatii. 
Niiden vaihtaminen on myös helppoa.
Kalan kokonaispaino n.3 kg. 

Rakennusohje

Peräsimen kiinnityspultti.

Anturin kiinnityspultti

Kokonaispituus: 850mm250 mm
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Kalan “uittaminen”

Hinauskaapeli lasketaan veteen veneen laidalta jotta se olisi mahdollisimman kaukana potkurista. 
Näin vähennetään riskiä että kaapeli ei joudu vahingossakaan potkuriin! Hinauskaapelin voi pitää 
kädessä. Silloin pystytään nopeasti reagoimaan jos tilanne niin vaatii. Suotavaa on kuitenkin että 
veneessä operoi kaksi henkilöä! Toinen hoitaa veneen ohjauksen, ja toinen viistokaiutuksen. 

Jos veneessä on entuudestaan kaikuluotain, niin 
sitä kannattaa käyttää syvyyden mittaamiseen.
Kalan anturihan näyttää kalan etäisyys pohjasta, 
eikä veden kokonaissyvyyttä. Kun kummatkin
syvyysnäytöt on nähtävissä, on helppo laskea 
että missä syvyydessä kala todellisuudessa ui.

Jos viistokaikuplotteri ja kaikuluotain toimivat samalla
taajuudella, voidaan olettaa että näiden kahden pitäisi 
ainakin teoriassa häiritä toisiaan. Käytännössä tätä tapahtuu 
kuitenkin harvoin. Jos häiriötä kuitenkin ilmenee, voidaan käyttää 
eri taajuuksia. On syytä pitää mielessä että kun löydetyn kohteen 
koordinaatit tallennetaan plotterin muistiin, niin laite olettaa että anturi 
ja GPS paikannin ovat samassa kohdassa. Mitä kauempaa kala ui plotterista
sen kauempana kohde sijaitsee tallennetuista koordinaateista. Lyhyellä kaapelilla ero on kuitenkin
vain muutama metri, joten sitä ei tarvitse ottaa huomioon. 

Toivotan mielenkiintoisia hetkiä kaikille niille jotka aikovat viedä harrastuksensa uusille apajille ja 
päättävät rakentaa itselleen “viistokaikukalan”.      
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Täydellinen “mökkikaiuttajan” setti.

Vesihiisi lähdössä tutkimusmatkalle.

Kuvat copyright Kim Nyström 2011


