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Suomessa on vain harvoja kalalajeja, joita  
ei voi vapavälineillä tavoittaa. Kaikki muut  
ovatkin sitten onkijoiden saatavilla, kunhan  
tietää mistä etsiä ja miten onkia.  
Törönpyynti tai tokkojahti voivat tarjota  
mielenkiintoisia hetkiä aivan uudenlaisen  
kalastuksen parissa. Ei se saalis, vaan se fiilis!

JARI TuISKuNEN

          Outoja  
otuksia onkimaan

Kalabongausta ja ennätyskalajahtia

L Jokainen meistä osaa onkia, ai-
nakin auttavasti. Valitettavasti aivan 
jokaisen ulottuvilla ei kuitenkaan 
ole vesiä, mistä olisi mahdollista 
saada kehukoon karppeja, leipäla-
pion kokoisia lahnoja tai edes kyr-
myniskaisia ahvenia paistinpannun 
peitteeksi. Saaliita, joilla voi kala-
miehen mainettaan kartuttaa.
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Ryhdy kalabongariksi
L Kalojen bongaus on vähintään yhtä mielenkiintoista kuin lintujen. Lintu-
pinnan saamiseen riittää, kun on oikeaan aikaan oikeassa paikassa, osaa koh-
dentaa kiikarinsa sinne päin ja tunnistaa näkemänsä lajin oikein.

Kalapinnan saamiseksi ei tarvita kiikareita, mutta oikean paikan ja ajan 
lisäksi pitää tietää oikeanlaiset pyyntimenetelmät ja osata lukea olosuhteita 
ollakseen paikalla silloin, kun kala haluaa syödä.

Tunnistamisenkin pitää olla hanskassa, vaikka toki kalan voi halutessaan 
ottaa kotiin tarkemmin määritettäväksi.

Pinnabongausta voi tehdä monella tavalla. Yleisin tapa lienee vuosiennä-
tyksen yrittäminen, siis kuinka monta lajia onnistuu vuoden aikana narraa-
maan. Rajat voi vetää haluamallaan tavalla, mutta ”koko Suomi” antaa parhaat 
mahdollisuudet isoon lajimäärään. Ellei matkusteluun ole mahdollisuutta, voi 
sitouttaa itsensä vaikka kunta- tai vesistörajojen sisälle.

Myös pyyntivälineet voi valita makunsa mukaan, mutta useimmat pinna-
bongarit pitäytyvät vapavälineissä. Melkoisen paljon vaikeammaksi homma 
menee, jos sen tekee pelkästään erilaisilla tekovieheillä tai vain perholla.

Tässä hieman rajapyykkejä, kun alueena on koko Suomi ja käytettävissä 
kaikki vapavälineet.
20 lajia: Mukava aloittelijan tulos. Paljon helppoja lajeja jäi vielä saamatta.
25 lajia: Keskinkertainen saavutus. Tähän tulokseen pitää jo hiukan matkus-

tella ja tietää, mistä mitäkin lajia etsitään.
30 lajia: Hyvä tulos. Montakaan helppoa lajia ei enää kärsi jäädä saamatta.
35 lajia: Erinomainen tulos. Helpot lajit on napsittu ja vaikeampiakin on 

mukana jo useampia.
40 lajia: Huippusuoritus! Ilman ahkeraa kalan perässä matkustelua ja ”erikoi-

siin” lajeihin keskittymistä tällainen tulos ei ole mahdollinen.
45–50 lajia: Tämän parempaan tulokseen on tuskin mahdollista Suomessa päästä.

Itselleen voi silti järjestää iki-
muistoisen onkireissun lähimmäl-
le lätäkölle. Ihmeen monista vaati-
mattoman näköisistä vesistä löytyy 
kaloja, ehkä jopa sellaisia lajeja, joi-
ta et ole koskaan eläessäsi saanut.

Oma ympäristötietoisuuteni on 
avartunut melkoisesti kalanbonga-
usharrastuksen myötä. Olen jo kol-

mena peräkkäisenä vuotena yrittä-
nyt haalia kokoon mahdollisimman 
isoa lajimäärää kotimaan rajojen 
sisäpuolelta, mikä on pakottanut 
uittamaan matoja ja muita vie-
heitä mitä eriskummallisimmissa 
vesissä. Myös sellaisissa, missä en 
ennen olisi voinut kuvitellakaan ka-
lojen viihtyvän.

Mutta siellä niitä vain on, savi-
sen sameissa pelto-ojissa, lähes 
umpeenkasvaneissa suolammis-
sa, kaiken kalastuksen ulkopuolel-
le jäävissä pusikkorantaisissa pik-
kupuroissa, järvenrantakivikoissa, 
ankeissa laivasatamissa, vähänlän-
nissä puistolammikoissa ja jopa 
pikkusormen syvyisillä merenran-
tahietikoilla.

Uusien vesien ja kalalajien ka-
lastaminen on todellista tutkimus-
matkailua, pienimuotoista arjen 
seikkailua, joka tarjoaa hauskaa 
vastapainoa joskus puuduttavan-
kin samanlaiselle hauen heittelylle 
tai kuhan jigaukselle.

Koskaan ei tiedä varmaksi, mi-
tä vastaan tulee. Parhaassa tapa-
uksessa voi löytyä oma salainen 
huippupaikka, jossa Suomen en-
nätykset paukkuvat. Monien vähän 
pyydettyjen lajien kohdalla ennä-
tyksen tekemiseen on nimittäin 
kohtalaiset mahdollisuudet.

Esimerkiksi itse tein kaksi uut-
ta Suomen ennätystä (mutu ja 
allikkosalakka) kesän 2009 bon-
gausprojektini aikana. Lisäksi pää-
sin kolmipiikissä sentin ja seipis-
sä kymmenen gramman päähän 
SE:stä. Ovatko nämä tulokset voi-
massa enää tämän jutun ilmesty-
essä, sitä en tietenkään osaa sanoa 
(toim.huom: voimassa ovat).

Hyvää outojen otusten onkimi-
sessa on sekin, että ns. kalastuspai-
neeseen ei törmää koskaan. Voit olla 
jokseenkin varma siitä, ettei kukaan 
ole lähitunteina häirinnyt tavoitte-
lemiasi kivennuoliaisia tai käynyt 
salaisella mutulammellasi ongella.

Jos joku kalastaja näkyykin, ta-
kuuvarmasti hän pyytää ahventa, 
haukea tai jotain muuta, omasta 
mielestään ”järkevämpää” lajia.

Mato- ja morrionki mukaan

Pyyntivälineenä mato-onki on yli-
voimaisesti saalisvarmin. Ainakin 
yksi ongista kannattaa varustaa 
mahdollisimman pienellä koukulla, 
syötillä ja herkällä koholla, jolloin 
pienisuisimmatkin lajit muuttuvat 
saataviksi.

Eikä vavan tarvitse olla kymmen-
metrinen hujoppi, vaan pikemmin-
kin kolmemetrinen nysä, jota on 
paljon mukavampi liikutella ah-
taissa paikoissa ja jolla on helpom-
pi kalastaa rantamatalista. Toki pit-
kääkin onkea tarvitaan toisinaan.

Lisäksi kalalaukku varustetaan 
mormyskavavalla, jossa on hyvin 
ohut (esim. 0,12 mm) monofiilisii-
ma ja siiman päässä mahdollisim-
man pienikoukkuinen volframi-
mormyska. Pelkkä koukku + pieni 
paino ajavat saman asian. Tätä on-
kea tarvitaan mm. kivisimpun ja ki-
vennuoliaisen pyynnissä matalista 
rantavesistä.

Matokompostia pöyhittäessä ei 
etsitä niitä mehevimpiä suurahve-
nen syöttejä, vaan parin kolmen 
sentin mittaisia pikkuluikeroita, joi-
ta niitäkin joutuu usein katkomaan 
koukkuun pujotettaessa.

Törö on kuningasten ruokaa

Törö (Gobio gobio) on yksi niis-
tä kotimaisista kalalajeista, joka 
onnistui pitämään minua pilkka-
naan kokonaista 50 vuotta. Vasta 
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heinäkuussa 2009, hiukan ennen 
51-vuotissyntymäpäivääni, onnis-
tuin elämäni ensimmäiset töröt 
jallittamaan Vantaanjokeen laske-
vasta Tuusulanjoesta, jota ruotsin-
kieliset myös Lillåniksi (Pikkujoki) 
tituleeraavat.

Tämä rehevärantainen, samea-
vetinen, lähinnä kai pahaisek-
si puroksi luokiteltava pikkuvirta 
kiemurtelee käärmeen lailla halki 
peltojen ja taajamien, hukkuu välil-
lä läpitunkemattomaan pusikkoon 
putkahtaakseen pian peltoaukean 
reunalle solisemaan. Aina jostain 
löytyy sopivia aukkoja, minne on-
gen voi nakata kalan toivossa.

Leukaviiksillä varustetut, väri-
tykseltään jossain määrin kiiskeä 
muistuttavat töröt kuuluvat pieni-
kokoisimpiin särkikaloihimme.

Niitä tavataan Hannu Lehtosen 
Ison Kalakirjan (WSOY 2003) mu-
kaan yleisimmin eteläisen Suomen 
virtavesissä kuten Vantaassa, Aura-
joessa, Porvoonjoessa ja Kokemä-
enjoessa. Esimerkiksi Vantaan- ja 
Porvoonjoessa törön arvellaan 
olevan jopa näiden jokien runsas-
lukuisin kalalaji.

Myös muutamista Kokemäenjo-
en vesistöön kuuluvista järvistä ku-

▲ Lähin ranta voi olla onkipaikka. Tässä kaloja narrataan Helsingin Stadiongessa.

H Töröä ei voi sekoittaa muihin kalalajeihimme, mutta kuka tuntee tämän, kun ensimmäistä kertaa kohtaa?
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ten Rauta- ja Liekovedestä, Tampe-
reen Pyhäjärvestä ja Vanajavedestä 
töröjä on saatu.

Takaisin Tuusulanjoelle. Olimme 
tuona heinäkuisena päivänä kar-
toittamassa Suomalaisen Kalas-
tusmatkailun Edistämisseuran toi-
meksiannosta Vantaan kaupungin 
pienvesien kalalajistoa. Muuten en 
olisi ikipäivinä moiselle ojalle eksy-
nyt.

Töröt löytyivät erään sorapoh-
jaisen minikosken alla olevasta 
nivasta. ”Koski” toimi selkeästi tö-
röjen kutupaikkana, mutta koska li-
sääntymisrituaalit olivat jo tuohon 
aikaan vuodesta ohitse, olivat kalat 
laskeutuneet syönnöspaikalleen 
mietovirtaiseen koskenaluspooliin. 
Syvyyttä paikalla oli 0,5–1 metriä.

Ja kaloja oli paljon! Heti kun on-
gen heitti oikeaan kohtaan (par-
ven olinpaikka tuntui olevan hyvin 
tarkka), alkoi koho elää. Kun mato, 
koukku ja koho olivat tarpeeksi 
pieniä (koukkukoko nro 18–20), 
ei töröjen narraamisessa ollut vä-
häisimpiäkään vaikeuksia. Yhden 
saaminen ei säikyttänyt tovereita, 
vaan pikemminkin tuntui villitse-
vän ne entistä hurjempaan syön-
tihurmioon.

Oleellista törön pyynnissä on se, 
että syötti saadaan kulkemaan ai-
van pohjan tuntumassa. Pohjara-
vintoa syövinä töröttäjät viihtyvät 
ruokansa seurassa eivätkä tunnu 
nousevan mielellään salakkakor-
keuksiin.

Töröjen parasta onkiaikaa on 
epäilemättä kesä–elokuu. Omat 
pieleen menneet törönhakureis-
suni olen tehnyt lähinnä touko-
kuussa Helsingin Kalamaratonin 
yhteydessä, ja silloin kalojen ta-
voittaminen on ollut paitsi meille, 
myös useimmille muillekin joukku-
eille vaikeaa.

Viileän veden aikaan pikkuvi-
peltäjät pesiytyvät puron tai jo-
en syvempiin suvantoihin ja ovat 
passiivisempia ruokailijoita, mutta 
lämpimällä vedellä ne löytyvät hel-
pommin koskien tuntumasta.

Miksi sitten onkia töröjä? Pinnan 
saamiseksi, mutta kaikin mokomin 
ruoaksikin. Kirjallisuustietojen mu-
kaan törön lihaa pidetään erittäin 
maukkaana, ja sitä jopa viljellään 
eräissä Keski-Euroopan maissa. 

Pitihän tuo testata.
Ongin kolmisenkymmentä töröä 

kooltaan 7–11 cm (olisikohan koko 
satsi painanut noin 250 g), perkasin 
ne saksimalla päät pois ja tyrkkää-
mällä suolet pihalle. Kevyt suolaus, 
kierittely ruisjauhoissa ja voin seu-
raksi pannulle.

Rehellisesti sanottuna, jos mi-
nulle joskus tarjotaan rinnatusten 
muikkuja ja töröjä, en epäröi valin-
nassani. Törö on kuningasten ruo-
kaa! Ruodotkaan eivät noin pienis-
sä kaloissa haittaa.

Mutuennätykset uusiksi

Mutu (Phoxinus phoxinus) on ka-
lastomme sympaattisimpia pik-
kuotuksia. Se on rantavesissä par-
vina viihtyvä vipeltäjä, joka on 
ihmisenkin suhteen äärimmäisen 
luottavainen. Mudut saa syömään 
jopa kädestä tarjoamalla niille pul-
laa tai kauraryynejä.

Rohkeutensa ja seurallisuuten-
sa vuoksi mutu on perin helppo 
pyydettävä. Onkiminen pikkuruis-
ta koukkua ja matosyöttiä käyttä-
en on varma konsti, talvella mutu 
nappaa myös mormyskaan. Jos ei 
saalis tunnu nousevan lukuisista 
tärpeistä huolimatta ylös, on vika 
aivan varmasti liian suuressa kou-
kussa ja/tai syötissä.

Pyydyskalastukseen taipuvainen 
voi rakentaa pullomerran, jonne 
pannaan ryynejä houkuttimeksi. 
Saalista ei yleensä tarvitse kauan 
varrota.

Mutuja käytetään varsin yleisesti 
syöttinä ahvenia ongittaessa, mut-
ta voi niitä halutessaan syödäkin. 
Liha on ihan kelvollisen makuista, 
eikä ruodoista ole haittaa.

Mutu kuuluu törön tavoin sär-
jen sukulaisiin, vaikka muistut-
taakin enemmän pientä taimenta 
kuin särkeä. Painotus sanalla ”pien-

H Neulamuikkuja? Ei, vaan neulatöröjä, ja vähintään yhtä herkullisia.

H Töröjen ottipaikka Tuusulanjoella, matalan koskenpoikasen alla 
oleva syvempi potero. Eikä vaivaa kalastuspaineesta!

G Näätälammen järkälemäisiä mutuja kuvattuna mittanauhan kanssa 
Ennätyskalarekisteriä varten.

Suomen ennätys uusiksi
L Kaikista kalalajeistamme pidetään Ennätyskalarekisteriä, johon kuka ta-
hansa voi saaliinsa ilmoittaa. Tiedot tämän rekisterin voimassaolevista ennä-
tyksistä, säännöistä, ilmoittamisohjeista yms. löydät osoitteesta www.vapaa-
ajankalastaja.fi/ennatyskala.

Erityisesti pienten, harvinaisempien onkilajien joukossa on tapauksia, jois-
sa Suomen ennätyksen parantamiseen tarjoutuu oikein hyvät mahdollisuu-
det. Tällaisia ovat useimmat tässäkin jutussa esiintyvät lajit, joten kannattaa 
pitää mittanauha ja vaaka saatavilla. Hyvinkin mitättömältä näyttävä otus 
saattaa olla omassa lajissaan mahtiyksilö.

Ennätyskalarekisterissä on myös muutama sarja avaamatta kokonaan, jo-
ten tällaisiin lajiin keskittymällä ennätysten kirjoihin pääsee kaikkein helpoim-
min. Huomaa kuitenkin, että monille lajeille on asetettu tietty minimikoko, 
jota pienempiä yksilöitä ei rekisteriin hyväksytä.
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tä”, sillä harvoin laji saavuttaa edes 
kymmenen sentin haamurajaa. Ta-
vallisin koko on noin 5–7 senttiä.

Olin jutuntekomatkalla Saari-
järvellä, ja vuoden 2009 mutupin-
na puuttui vielä. Paikallinen kala-
asiantuntija Otto Rautiainen tiesi, 
mistä pinnaa pitää etsiä. Niinpä 
hyppäsimme Uitin Anssin kanssa 
autoon ja kiemurtelimme Oton 
perässä syrjäisiä metsäteitä erään 
suolammen lähettyville. Siitä pus-
kat ryskyen veden äärelle.

Ensimmäinen kohde osoittau-
tui kuitenkin vesiperäksi, tai aina-
kaan emme onnistuneet kaloja 
näkemään. Purouoma, jossa Otto 
oli mutuja tarkkaillut joskus vuosia 
sitten, oli nyt lähes ulpukoiden tuk-
kima ja vailla kalaelämää.

Taas autolle ja kohti Äänekosken 
puolella sijaitsevaa piskuista Nää-
tälampea. Otto ei ollut käynyt lam-
mella aikaisemmin, joten jouduim-
me seikkailemaan hieman. Mikäpä 
oli tarpoessa suomalaisessa hoito-
metsäluonnossa kaadettuja kuu-
senrankoja, sammaloituneita ojia 
ja naaman korkeudelle viritettyjä 
hämähäkinseittejä väistellen, kun 
heinäkuun aurinko porotti ja po-
lun päässä siinsi varteenotettava 
mutukohde.

Vaan eipä siintänyt. Vasta kun 
Otto soitti lähellä asuvalle kaveril-
leen Ristolle ja sai tämän oppaaksi, 
löysimme perille. Lampi ei loppu-
jen lopuksi ollut kuin sadan metrin 

lakalla se on koko kyljen mittainen.
Nimensä mukaisesti allikkosalak-

ka viihtyy varsin vaatimattomissa 
vesissä, samantapaisissa ponneis-
sa kuin ruutana. Suomen kalas-
toon laji ei alun perin kuulu, vaan 
on tuotu tänne (Kotkaan) 1900-lu-
vun alussa Venäjältä. Sittemmin 
pikkuotus on levinnyt osin tahalli-
sesti, osin tahattomasti muutamiin 
kohteisiin Etelä-Suomessa.

Helppo allikkosalakan bon-
gauspaikka on mm. Helsingin 
Viikissä, jonka pikkuinen lampi 
suorastaan kuhisee näitä kaloja. 
Sanomattakin selvää, että oikea 
vapaväline on mikrokoukku va-

rustettuna pikkuruisella madon-
pätkällä.

Kyseisellä lammella ei avaustärp-
piä tarvitse odottaa juuri kahta se-
kuntia kauemmin. Madon ympä-
rille kerääntyy hetkessä kuhiseva 
parvi allikkosalakoita, jotka kilvan 
yrittävät tunkea syöttiä kurkkuun-
sa. Joku siinä välillä onnistuu.

Allikkosalakat viihtyvät selvästi 
lammen pintakerroksessa. Aivan 
pinnan tuntumassa viipottavat 
pienemmät yksilöt, ja 0,5–0,8 met-
rissä isomukset. Yli metristä ei saa 
ihme kyllä tärppiäkään, vaikka lam-
men keskellä vettä lienee yli kaksi 
metriä.

Lajin Suomen ennätys vuodelta 
2008 oli 7,5 senttiä. Pitihän sitäkin 
yrittää panna paremmaksi.

Koska 5–6 senttiä oli lammen 
allikkosalakoilla tavallinen mit-

päässä tiestä.
Metsän takaa putkahti idyllisen 

kaunis, kirkasvetinen lampi peh-
meän rahkasammalpatjan ympä-
röimänä. Heti rantaan saavuttu-
amme näin vedessä elämää. Parvi 
pikkukaloja, jotka tumman kylkirai-
dan perusteella eivät voineet olla 
muita kuin mutuja.

Onki varmisti havaintoni tuoki-
ossa. Lammesta räiskähti ylös oikea 
isomusmutu, jolle ennätyskalalau-
takunnan jäsen Uitti mittasi pituut-
ta tuoreeltaan 9,5 senttiä.

Kun heti ensimmäinen kala oli 
noin iso, tässähän kannatti yrit-
tää Suomen ennätystä ihan tosis-
saan. Piikkipaikalla keikkui nimit-
täin 11,8-senttinen yksilö, narrattu 
Keminmaan Vähä-Ruonanojasta 
vuonna 2002.

Muutama mutu myöhemmin oli 
henkilökohtainen ennätykseni ko-
hentunut milliä vaille kymmeneen 
senttiin, ja noin viidestoista kala 
räjäytti jättipotin. 11,9 senttiä, ko-
konaisen millin verran yli entisen 
rekordin!

Allikkosalakkaa allikoista

Allikkosalakka (Leucaspius deli-
neatus) on pienikokoisin särki-
kalamme, vain muutaman sentin 
mittainen. Salakanpoikaseen sen 
sekoittaa helposti, mutta varma 
tuntomerkki löytyy kalan kupeilta. 
Allikkosalakan kylkiviiva jatkuu hy-
vä jos rintaevän kärkeen saakka, sa-

ta, seiskan rikkomiseksi tarvitsi jo 
ponnistella. Reilun tunnin onkimi-
sen jälkeen onnisti: 7,6 senttiä. Uusi 
ennätys tämäkin.

Mustakitatokko  
yleistyy vauhdilla

Mustakitatokko (Neogobius me-
lanostomus) kuuluu alun perin 
Mustanmeren ja Kaspianmeren 
lajistoon, mutta viimeisten vuo-
sikymmenten aikana sen levin-
neisyysalue on laajentunut aimo 
harppauksin. Syyllisiä tähän ovat 
luultavasti laivat, joiden painolas-
tivesien mukana kalan arvellaan le-
vittäytyneen eri puolille maapalloa, 

◀ Allikkosalakkalampi Helsingin 
Viikissä. Täällä viihtyvät myös 
ruutanat, tulipa onkireissulla 
pasurikin.

H Allikkosalakat eivät koollaan 
häikäise. Juuri tämän suurempia 
ei lajista ole mahdollista saada-
kaan.
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gelle pääse. Mutta toisella rannal-
la voi kuka tahansa heittää matoa 
veteen.

Heinäkuinen sunnuntaiaamu 
2009. Helsinkiläiset lomailevat 
landella, joten kaupungissa on iha-
nan rauhallista. Jopa parkkipaikka 
löytyy helposti. Jätän auton jonne-
kin Laivastokadun varrelle ja ryh-
dyn kävelemään kohti pelipaikkoja.

Aurinko paistaa pilvettömältä ja 
lämpötila kohoaa paidan kummal-
lakin puolella. Kävelen pitemmän 
kaavan mukaisen lenkin unohdet-
tuani suunnistusvälineet vahingos-
sa autolle. Reilun kilometrin tallaa-
misen jälkeen näen massiiviset 

jäänmurtajat pienen poukaman 
taustalla ja tiedän olevani oikeas-
sa osoitteessa.

Asetun rannassa olevan betoni-
möhkäleen päälle kasaamaan on-
kea. Tuossa, aivan parin kolmen 
metrin päässä minusta, pitäisi saa-
mieni tietojen mukaan mustakita-
tokkoja luurata. Onki tulisi kuulem-
ma sijoittaa juuri ja juuri vedestä 
erottuvien kivien ulkopuolelle, jos-
sa vettä on reilun metrin verran. 

Tokoksi isohko (jopa yli 20 cm) 
mustakita ei välttämättä vaadi ai-
van mikroskooppista koukkua ja 
syöttiä kuten vaikkapa liejutokko, 
mutta normaali huoltoasemakalii-

Pohjois-Amerikkaa myöten.
Itämeressä ensimmäiset mus-

takitatokkohavainnot tehtiin Puo-
lassa Gdanskin lahdella 1990, ja 
sittemmin kalasta tuli nopeasti 
erittäin yleinen saalis niillä vesillä.

Suomesta otus pilkittiin ensim-
mäisen kerran Kaarinan merialu-
eelta helmikuussa 2005, ja tämä 
108,6-grammainen on edelleen 
lajin Suomenennätys.

Sittemmin mustakitatokko on 
jatkanut nopeaa levittäytymistään, 
ja sen saaminen esimerkiksi mato-
ongella Suomen vesiltä ei ole enää 
yllättävää. Kun tietää paikan.

Eräs ottipaikka sijaitsee Helsin-
gin Katajanokan koilliskulmauk-
sessa. Siellä on pieni lahdenpouka-
ma, jonka toisella laidalla viettävät 
jäänmurtajat ansaittua kesäsies-
taansa ja jonne ei tietenkään on-

▶Helsingin Katajanokalla 
nappaa mustakitatokko.

▼ Mustakitatokko on suuri-
kokoisin tokkolajimme ja yleis-
tymässä kovaa kyytiä rannikko-
vesissä. Hyvä tuntomerkki on 
koon lisäksi musta täplä selkä-
evässä.
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peri on sille turhan iso. Käytän var-
muuden vuoksi koon 20 koukkua 
ja pujotan siihen pienenpuoleisen 
pätkän tunkiolieroa.

Aluksi ei tapahdu mitään, ellei 
tapahtumiksi lasketa paria särkeä 
ja kolmea kukkokoon ahventa. 
Kunnes sitten koho suikkaa syväl-
le, teen vastaiskun ja nostan jotain 
erilaista ylös.

Kyllä, reilu kymmensenttinen 
mustakitatokkohan se siinä! Sel-
keä tuntomerkki, selkäevässä oleva 
musta täplä, ei anna erehtymiselle 
mahdollisuutta.

Ongin vielä varmimmaksi vakuu-
deksi toisenkin tokon. Ennen sitä 
paikalla pyörähtää ajoahventen 
parvi, josta saan kiskaistua kolme 
komeaa paistikalaa peräjälkeen. 
Valtavan suurilta ne näyttivät tok-
koihin verrattuna, tuskin sentään 
olivat 300 grammaa kookkaampia.

Kuten kaikkien tokkojen ongin-
nassa, tässäkin syötti oli saatava 
aivan pohjan tuntumaan. Mustaki-
tatokko lymyilee mielellään kivien 
katveessa, josta tekee hyökkäyksiä 
ruoan kimppuun. Koukkuun tar-
tuttuaan otus syöksyy nopeasti ta-
kaisin kivenkoloon, ja jos kalastaja 

tokon vaivaiset 4,2 cm.
Molemmat lajit elävät laajalti 

rannikollamme, tosin liejutokko 
puuttuu Suomen- ja Pohjanlahden 
perukasta. Myöskään isompien jo-
kien makeavetisillä suualueilla ei 
näitä tavata.

Tyypillisiä tokon bongauspaik-
koja ovat matalat hiekka-, lieju- ja 
kivikkopohjat. Rantaviivaa pitkin 
kuljettaessa tarkkaavainen näkee 
pikkuruisten pohjakalojen singah-
televan karkuun tulijan tieltä. Kar-

kumatka ei kuitenkaan ole yleensä 
metriä paria pitempi, jonka jälkeen 
tokko pysähtyy huomaamattomas-
ti paikoilleen.

Siinä on onkijan tilaisuus.
Ongeksi riittää puolen metrin 

tikku, jonka päästä roikkuu saman 
pituinen pätkä ultraohutta siimaa, 
pieni paino ja mikroskooppinen yk-
sihaarakoukku (nro 20–24). Kouk-
kuun asetetaan niin pieni riekale 
matoa tai toukkaa kuin mahdollista.

Syötti ujutetaan paikalleen py-
sähtyneen tokon naaman eteen ja 
hieman värisytetään... 

Tärppiä ei ”vavassa” välttämät-
tä tunne (joskus kylläkin), joten 
vastaiskun ajoittaminen perustuu 

H Mustatokko on tokkolajeistamme tummin. Tämä 
mahdollisesti jopa ennätyskokoinen (SE 10,5 cm) 
mustatokko ongittiin elokuussa Helsingin Lautta-
saaresta, mutta vapautettiin ilman mittaamista.

H Liejutokko on pienikokoisin kalalajimme ja 
tarjoaa mitättömän kokonsa vuoksi haastetta  
kalastajalle.

▲ Hopearuutanalampi Helsingin 
Niemenmäessä.

F Hopearuutanan ja ruutanan 
erottaa helposti värin perusteella, 
mutta muitakin tuntomerkkejä on.

ei ole valppaana, saalis onkilaittei-
neen saattaa jäädä jumiin. Nopea 
vastaisku on valttia.

Muuten, mustakitatokon sano-
taan olevan alkuperäisillä levinnei-
syysalueillaan arvostettu ruokakala 
ja mieluisa onkisaalis, joten siitä vaan 
paistelemaan ja maistelemaan.

Hieta- ja liejutokko tyynestä

Hieta- ja liejutokko (Pomatoschis-
tus minutus ja P. microps) ovat Suo-
men yleisimmät tokkolajit, mutta 
niitä eivät tavoittele muut kuin 
pinnabongarit ja ennätyksen met-
sästäjät. Syykin on selvä, sillä hieta-
tokon SE-pituus on 6,2 cm ja lieju-
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puhtaasti näköhavaintoon. Myös-
kään rajuilla väsytyskamppailuilla 
et pääse kaveripiirissä hehkuttele-
maan, mutta jännää tokkopyynti 
kaikesta huolimatta on.

Koska kalastuksen onnistuminen 
perustuu useinmiten näyttäytyvän 
kalan narraamiseen, pitää vedenpin-
nan olla tyyni ja veden kirkas. Tuulel-
la tulee etsiä suojanpuoleisia rantoja.

Merkitystä ihmisravintona ei hie-
ta- ja liejutokolla ole, mutta syöt-
tinä ainakin ensin mainittua voi 
käyttää. Suomen pienintä kalalajia 
liejutokkoa on hyödynnetty jonkin 
verran koe-eläimenä esimerkiksi 
perinnöllisyystutkimuksissa.

Mustatokko kiven kolosta

Mustatokko (Gobius niger) on kolmas 
yleisistä tokkolajeistamme, ja kahta 
edellistä selvästi kookkaampi, jopa 
yli 10 cm. Sitä tavataan Virolahden–
Kristiinankaupungin välisellä rannik-
koalueella ja yleensä hieman syvem-
mällä kuin hieta- ja liejutokkoa.

Avoimilla pohjilla viihtyvistä hie-
ta- ja liejutokoista poiketen mus-
tatokkoa pääsee harvemmin näke-
mään. Sen tyypillisiä lymypaikkoja 
ovat rannan tuntumassa olevien 
vedenalaisten kivikoiden kolot, 
joista tämän ärhäkkään kaverin 
saa nappaamaan vaikkapa pienel-
lä mormyskalla ja madonpalalla 
pilkittelemällä. Morria kannattaa 
hyppyyttää reilusti kalan mielen-
kiinnon herättämiseksi.

Itse olen löytänyt mustatokko-
ja mm. Helsingin Lauttasaaresta, 
Laajasalosta ja Kallvikistä. Maista-
nut en ole, vaikka lihaa kehutaan 
maukkaaksi.

Hopearuutanaa Helsingistä

Myös hopearuutana (Carassius gi-
belio) lukeutuu niihin lajeihin, jois-
ta viime vuosituhannen kalastaja ei 

ollut kuullutkaan, mutta joka alkaa 
olla suorastaan idioottivarma saalis 
vaikkapa pääkaupunkiseudun ka-
labongareille.

Myös Kotkasta, Turusta ja muu-
tamista paikoista siitä väliltäkin ka-
laa on jo tavattu, joten koko etelä-
rannikkomme kuulunee nykyisin 
tämän ilmaston lämpenemisestä 
hyötyneen lajin levinneisyysalu-
eeseen.

Suomen ensimmäiset hopearuu-
tanat määritettiin RKTL:n tutkijoi-
den toimesta Helsingin Vanhan-
kaupunginlahden vesiltä vuonna 
2005. Samana vuonna kuin ensim-
mäinen mustakitatokko.

Laji on varmaankin elellyt ranni-
kollamme jo aikaisemminkin, sitä 
ei vain ole osattu tunnistaa. Esi-
merkiksi eräs kaverini vakuuttaa 
saaneensa hopearuutanoita katis-
kalla Helsingin Santahaminasta jo 
1980-luvulla, mutta luuli niitä sil-
loin ”väriviallisiksi” ruutanoiksi.

Lähisukulaisestaan ruutanas-
ta hopearuutanan erottaa selvästi 
vaaleamman värityksen, syvempilo-
visen pyrstön sekä mustan vatsaon-
telon kalvon perusteella (joka tosin 
näkyy vasta peratusta kalasta).

Hyvä tuntomerkki on myös pe-
räevän ensimmäinen ruoto, joka 
hopearuutanalla on neulamaisen 
terävä, mutta ruutanalla pehmeä. 
Hopearuutanalta voi siis saada haa-
van käteensä, ruutanalta ei kos-
kaan. Jostain syystä määritysop-
paat eivät tätä eroa noteeraa.

Kooltaan molemmat lajit ovat 
samaa luokkaa ja kasvavat par-
haimmillaan yli kahden kilon pai-
noiseksi. Hopearuutanan Suomen 
ennätys on Kotkasta verkolla saatu 
peräti 3,04-kiloinen yksilö.

Erikoista hopearuutanassa on 
lisääntyminen. Naaraat eivät ni-
mittäin tarvitse kutuhommissa 
välttämättä oman lajin koiraita 
lainkaan. Kuteminen voi tapahtua 
myös ruutanakoiraiden kanssa, jol-
loin ruutanoiden maiti vain aktivoi 
munasolut kehittymään. Tässäkin 
yksi selitys lajin tehokkaalle leviä-
miselle.

Hopearuutanan ajatellaan kul-
keutuneen vesillemme Baltiasta. 
Viroon ja Latviaan hopearuutana 
on kotiutettu kohta toisen maail-
mansodan jälkeen ja sitä on kas-
vatettu lammikoissa ruokakalak-
si. Myöhemmin lajia on levitetty 

moniin sikäläisiin pikkujärviin, 
mistä kalat ovat laskupurojen 
kautta kulkeutuneet Itämereen 
ja edelleen Suomenkin rannikol-
le saakka.

Itse tein lajin kanssa tuttavuutta 
ensi kerran Helsingin Niemenmäen 
kaupunginosassa sijaitsevalla puis-
tolammella pari vuotta sitten. Lam-
messa tavataan myös ruutanoita, 
joten vertailun tekeminen näiden 
kahden lajin välillä on helppoa. 
Sotkemisen vaaraa ei todellakaan 
ole, kun näkee molemmat otukset 
rinnatusten.

Lampeen kalat ovat ilmeisesti 
vaeltaneet mereltä vähäistä lasku-
puroa myöten. Hopearuutanapin-
na nousi matosyötillä vaivatta ja 
suurimmat painoivat 200–300 g. 
Otimme muutaman maistiaisik-
si testataksemme, ovatko virolai-
set täysipäisiä kasvattaessaan la-
jia ruoaksi. Ja täytyy myöntää, että 
ainakin savustettuna ne kelpaavat 
ihmisravinnoksi oikein mainiosti.

Myös syötiksi hopearuutana käy 
siinä missä tummempi sukulaisen-
sakin, olisikohan jopa ottavampi 
”kirkkaisiin vesiin ja kirkkaille ke-
leille”.

Kalastusteknisesti silverin pyyn-
ti ei erikoisosaamista tai -välineis-
töä vaadi. Se nappaa ahnaasti niin 
matoon, toukkaan, maissiin kuin 
taikinapalloon. Koukku saa olla 
normaalia särkikaliiperia ja siima 
kohtuullisen tukevaa, sillä isokin 
voi yllättää.

Kivisimppu tarjoaa haastetta

Kivisimppu (Cottus gobio) kuuluu 
maamme alkuperäisiin lajeihin ja 
on kaiken lisäksi hyvin yleinen. Sen 
voi tavata miltei koko maassa niin 
järvistä, rannikkovesistä kuin joista 
ja puroistakin.

Yleisyydestä huolimatta melko 
harvat ovat kivisimppuja luonnos-
sa nähneet saati saaneet. Laji viet-
tää piilottelevaa elämää hapekkais-
sa rantavesissä kivien alla ja lähtee 
koloistaan ruoanhakuretkelle vasta 
pimeyden laskeuduttua.

Jos vaivautuu nostelemaan poh-
jakiviä, saattaa löytää tumman, hie-
man litteän pikkukalan (tavallisin 
koko reilusti alle 10 cm) makaa-
masta pohjaa vasten painautu-
neena. Varovasti toimien sen saat-
taa saada kiinni jopa paljain käsin. 
Myös koskikalojen syönnösnäyt-
teistä simppuja löytyy melko usein.

Kivisimppua voi myös onkia. Se 
tapahtuu esimerkiksi pientä kouk-
kua, herkkää kohoa ja madonpät-
kää käyttäen. Syötti tiputetaan 
pohjalle tai aivan pohjan tuntu-
maan sopivan rantakivikon kupeel-
le. Vettä ei ottipaikassa useinkaan 
ole muutamaa kymmentä senttiä 

F Kivisimpusta 
on vaikea saada 
näyttäviä posee-
rauskuvia. Toisaalta 
kalan ei tarvitse ol-
la kuin 13,6 senttiä 
pitkä, niin Suomen 
ennätystä jo  
hätyytellään.

H Kivisimpun 
voi pyydystää 
vaikkapa ranta-
kivikosta Kulo- 
saaren kasinoa 
vastapäätä.
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enempää. Jos hyvin käy, mato osuu 
simpun naamapuolelle ja tärppi tu-
lee.

Vielä helpommin simpun saa sa-
timeen kiviä varovasti nostelemal-
la. Otus ei ole erityisen hanakka pa-
kenemaan, vaikka katto lähteekin 
päältä ja valaistus moninkertais-
tuu. Sitten vain syötti aivan kuo-
non eteen. Yllättävän helposti kala 
erehtyy.

Koska kivisimput löytyvät usein 
aivan läheltä rantaa, lajiin erikoistu-
neet kalastajat käyttävät pyyntivä-
lineenä vain 0,5–1 metrin mittaista 
vapaa (esim. pitkäkärkistä pilkkion-
kea), ohutta siimaa ja siiman pää-
hän solmittua pientä volframimor-
myskaa.

Lyhyellä ongella on helppo täs-
mätiputella morria kivenkolosta 
toiseen. Kohoa ei tässä tapauksessa 
tarvita, vaan tärppi yritetään havai-
ta siiman liikahteluista. Kalojen ol-
lessa ottipäällä tällit kyllä huomaa 
täräyksenä vapakädessä asti.

Onkimista voi kokeilla myös yöl-
lä kalojen tultua esille piiloistaan. 
Lamppua apuna käyttäen etsitään 
uhri ja pudotetaan sille mato naa-
man eteen. Ottaahan se, kun on 

kerran ruokaa etsimässä.
Kivisimppua mainostetaan mau-

kaslihaiseksi, mutta ainakin isom-
man perheen ateriatarpeiden 
onkimiseksi joutuu urakoimaan 
kokolailla kohtuuttomasti. Kalan 
voi laittaa myös kasvamaan korkoa 
syöttikoukkuun, jolloin tuloksena 
saattaa olla potra ahven.

Piilotteleva kivennuoliainen

Kivennuoliainen (Barbatula bar-
batula) viihtyy samanlaisessa ym-
päristössä kuin kivisimppu, mutta 
rannikolla sitä tavataan vain vähä-
suolaisissa jokisuistoissa. Sen sijaan 
puhtaiden, hapekkaiden järvien 

Kivennuoliaisia voi pyytää va-
pavälineillä myös keskellä päivää. 
Itse olen harrastanut lajia Saarijär-
ven Summasella. Pyyntivälineeksi 
kelpaa tavallinen morrivapa varus-
tettuna ohuella siimalla, pienikouk-
kuisella mormyskalla ja mato- tai 
toukkasyötillä.

Ensinnäkin pitää löytää ranta, 
jossa näitä otuksia kohtalaisen 
runsaasti elelee. Lisäksi veden pin-
nan tulee olla tyyni, jotta kalojen 
havaitseminen vedestä on mahdol-
lista. Myös auringon paiste helpot-
taa näkemistä.

Kahlataan rantaa eteenpäin ja 
nostellaan sopivan kokoisia kiviä 
paikoiltaan. Nostaminen on tehtävä 
varovasti, jotta kiven alla mahdolli-
sesti lymyävä nuoliainen ei säiky ei-
kä muta pölise niin, että näkyvyys 
katoaa. Muista, että kalat piileksivät 
usein aivan rannan tuntumassa jo-
pa vain 10-20 sentin vedessä.

Kun kivennuoliainen löydetään, 
voidaan vain toivoa, ettei se sän-

tää karkuun. Mormyska pudote-
taan aivan kalan suun eteen, ehkä 
aavistuksen verran värisytetään ja, 
jos hyvin käy, kala nappaa syötin 
suuhunsa.

Kivisimppuun verrattuna ki-
vennuoliainen on huomattavasti 
haasteellisempi pyydettävä, mut-
tei suinkaan mahdottomuus. Kes-
ki-Euroopassa sitä arvostetaan 
ruokakalana, mutta meillä lajia on 
käytetty pikemminkin täkynä.

Selkäpiikkejä laskemaan

Suomen lajistoon kuuluu neljä 
piikkikalaa, joista kaksi on yleisiä 
ja varsin helposti myös onkiveh-
keillä pyydettäviä. Riittävän pieni 
koukku sekä syötiksi mato/toukka 
ja se on siinä.

Kolmipiikkiä (Gasterosteus acu-
leatus) tavataan koko rannikkoalu-
eella, monissa rannikolle laskevis-
sa joissa ja jopa pikkupuroissa sekä 
eräissä Pohjois- ja Itä-Suomen jär-
vissä. Myös Tenon lajistoon tämä 
pieni piikikäs kuuluu.

Kymmenpiikkikin (Pungitius 
pungitius) asuttaa rannikkoamme 
laajalti, minkä lisäksi sitä tavataan 
paljon kolmipiikkiä yleisemmin jär-
vistä ja lammista pohjoisinta Suo-
mea myöten. Sen sijaan rannikolla 
kolmipiikki on selkeästi runsaslu-
kuisempi.

Itselleni kaksikon mieluisampi 
osapuoli on kymmenpiikki, kos-
ka se on tarjonnut paitsi haastetta 

▲ Kivennuoliaisen elinrantaa 
Saarijärven Summasella. Samoista 
kivenkoloista löytyy myös kivi-
simppuja ja mateenpoikasia.

F Kivennuoliainen saattaa jäädä 
monelta aktiivikalastajaltakin 
tunnistamatta, jos sellaisen sat-
tuu onkeensa saamaan. Laji on 
kuitenkin varsin yleinen puhdas-
vetisten järvenrantojen asukas.

rantavyöhykkeessä kuten myös 
koskivesissä laji on varsin yleinen 
suunnilleen Oulun korkeudelle 
saakka.

Karppikalojen lahkoon kuuluva 
kivennuoliainen on kuulakärkiky-
nän mallinen, parhaimmillaan lä-
hes 20-senttiseksi venyvä lihaksi-
kas luikero, jonka naamaa koristaa 
kuusi viiksisäiettä.

Se viettää hyvin piilottelevaa 
elämää kivien koloissa ja osin jopa 
pohjahiekkaan kaivautuneena ja 
lähtee ruoanhakuun vasta hämä-
rissä. Siksi sitä eivät useimmat ole 
koskaan saaliikseen saaneet, eivät 
välttämättä edes nähneet.
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matkaa. Moisen monsterikymmen-
piikin pyydysti katiskalla samai-
sesta Rytilammesta tutkija Gabor 
Herczeg ja voitti sillä Erän pyydys-
sarjan vuonna 2006.

Käykääpä kokeilemassa, sillä en-
nätykset on tehty rikottaviksi!

Piikkimonni pikkuvesistä

Yli satakiloiseksi kasvava monni 
kuoli Suomesta sukupuuttoon jo 
aikaa sitten, mutta tiesitkö, että 
sen pieni lahkotoveri piikkimonni 
(Ameiurus nebulosus) elää ja voi 
hyvin vesissämme. 

Myös piikkimonni on tarvin-
nut ihmisen apua levittäytyäk-
seen meille saakka. Luonnostaan 
sitä tavataan Pohjois-Amerikassa. 
Sieltä viiksiveikkoa on siirretty eri 
puolille maailmaa maukkaan lihan-
sa vuoksi.

Meillä otusta on levitetty kir-
jallisuustietojen mukaan useisiin 
paikkoihin lähinnä Etelä-Suomes-
sa, mutta Kajaanistakin saakka nii-
tä löytyy.

Pienet järvet ja lammet sekä pu-
rot ja joet ovat lajin tyypillisintä 
elinympäristöä, mutta Suomen-
lahdeltakin on hajahavaintoja teh-

myös iloisia onnistumisen hetkiä. 
Lisäksi on mielenkiintoista laskea 
sen selkäpiikkien lukumäärää, joka 
voi vaihdella kovastikin. Tavallisim-
min niitä on yhdeksän.

Haasteosastoon kuuluvat ne 
lukuisat kerrat, kun olemme yrit-
täneet löytää lajia Helsingin Kala-
maratonissa. Kolmipiikki saadaan 
yleensä heti ja helposti, mutta 
kymmenpiikki on toista maata.

Monenmoiset pikkupurot, ojat 
ja siltarummut ovat tulleet tutuksi 
tätä pinnaa jahdatessamme, vaan 
vielä ei bongaaminen kilpailun 
puitteissa ole onnistunut. Sellai-
sista paikoista niitä kuitenkin kan-
nattaa keväällä etsiä.

Sen sijaan lajin Suomen ennä-
tys vapavälineillä on edelleen ni-
missäni. Kävin heinäkuussa 2002 
onkimassa tasan 11-senttisen ”jär-
käleen” Kuusamon Rytilammesta. 
Siellä kymmenpiikki elää ainoana 
kalalajina ja kenties siksi kasvaa ta-
vallista kookkaammaksi. Paransin 
tuloksellani silloista ennätystä yli 
kolmella sentillä.

Lajin passiivipyydyksillään saa-
tuun maailmanennätykseen minul-
la on kuitenkin vielä puoli senttiä 

ty. Sitkeähenkinen, vähään tyytyvä 
kala pystyy talvehtimaan ruutanan 
tavoin jopa pohjaan asti jäätyvissä 
vesissä.

Ulkonäöltään piikkimonnia ei voi 
sotkea mihinkään toiseen suoma-
laiseen lajiin. Huomiota herättä-
viä tuntomerkkejä ovat mm. suuri, 
vahvaleukainen suu, sen ympärillä 
olevat kahdeksan isoa viiksisäiettä, 
pienet silmät sekä erittäin terävät 
piikit selkä- ja rintaevissä. Piikkien 
vuoksi tätä kalaa kannattaa kope-
loida lähinnä hanskat kädessä.

Piikkimonnin menestyksekäs 
pyynti vaatii ensinnäkin täsmätie-
don vesistöstä, jossa sitä esiintyy. 
Meidän kohteenamme oli Pornais-
ten Kaaklampi, puolen kilometrin 
mittainen pikkujärvi mutkaisten 
metsäteiden takana.

Paikantimesta on paljon apua 
myös kalabongarille. Netin kart-
tapalvelusta (esim. www.oikotie.fi/
kartta) katsotaan vain sopiva osoi-
te kohteen lähistöltä ja naputel-
laan se laitteeseen. Hyvä on ottaa 
kartasta myös printti, se helpottaa 
loppupään suunnistamista kum-
masti. Printattavaksi soveltuu edel-
listä paremmin sopivaksi zoomattu 

sirannalta, melko läheltä lammen 
eteläpäätä.

Kaaklampi osoittautui varsin ta-
vanomaiseksi hyllyvärantaiseksi 
metsälammeksi, paitsi että sen ve-
si ei ollut ruskeaa vaan pikemmin-
kin savisen sameaa. Lammen pieni 
koko lisäsi uskoa projektin onnis-
tumiseen, sillä tämän kokoisessa 
altaassa eivät kalat ainakaan pää-
sisi pakenemaan vieheitten ulottu-
mattomiin. Nyt vain piti onnistua 
tarjoamaan jotain mieluisaa niiden 
naamapuolelle.

Viritin sekä pohja- että koho-
ongen ja varustin molemmat ma-
tosyötillä. Koska piikkimonni on 
pohjakala, pitää syötinkin roikkua 
mahdollisimman lähellä pohjaa, 
mieluummin ehkä maata siellä. 
Mäskääminen epäilemättä paran-
taisi saaliinsaamisen todennäköi-
syyttä, mutta siihen en ollut tällä 
erää varautunut.

Ensimmäiseen kymmeneen mi-
nuuttiin ei tapahtunut mitään. 
Kunnes särjet ja ahvenet löysivät 
paikalle ja saivat kukun hukku-
maan kerran jos toisenkin.

Ja sitten, kesken kovan särkis-
yönnin ylös putkahti elämäni en-
simmäinen piikkimonni, noin pa-
rinkymmenen sentin mittainen 
ruskehtavan kukertava pikkusin-
tti, joka oli ahmaissut koukun aivan 
kurkkunsa uumeniin. Aikaa projek-
tikalan saamiseen kului noin tunti, 
kaverilla kaksi.

Oleellista pyynnissä tuntui ole-
van se, että onkii riittävän läheltä 
rantaa. Makuutin pohjaonkea aluk-
si lammen ”keskisyvänteessä”, jossa 
vettä oli useampia metrejä, mutta 
sieltä en saanut tärppiäkään. Mo-
lemmat monnit sekä muutkin la-
jit nappasivat noin metrin syvyys-
vyöhykkeeltä parin kolmen metrin 
päässä rantaviivasta.

Piikkimonnia voi pyytää huolet-
ta kohtalaisen isoillakin koukuilla 
ja madoilla, sillä sen suureen suu-
hun mahtuu tavaraa. Molemmat 
saamamme kalat olivat nielaisseet 
madot niin syvälle kurkkuunsa, et-
tä koukut piti poistaa vasta perkaa-
misen yhteydessä. Karkaamisen 
vaaraa ei siis ole.

Piikkimonnin lihan sanotaan ole-
van erittäin maukasta ja vähäruo-
toista. Niinpä panimme saamam-
me kalat savupönttöön ja söimme. 
Kirjallisuustiedot hyvästä mausta ja 
ruodottomuudesta osoittautuivat 
paikkansa pitäviksi.

Valitettavasti vain monniemme 
koko tuppaa useimmiten olemaan 
niin pieni, että yhdestä riittää tus-
kin hampaanvälien täytteeksi. 
Suurimmat Suomesta saadut ovat 
tosin painaneet hieman yli 700 
grammaa.

▶ Pitkät viiksisäikeet piikki-
monnin naamassa kertovat lajin 
hyvästä haju- ja tuntoaistista. 
Ruoka löytyy vaikka pilkko-
pimeässä.

▼ Koho-onki ja pohjaonki 
odottavat piikkimonnin 
yhteyden ottoa.

maastokartta osoitteesta kansalai-
sen.karttapaikka.fi.

Heinäkuinen päivä lähestyi 
puoltaväliä kurvaillessamme yhä 
pienemmiksi käyviä kärripolkuja 
Pornaisten korvessa. Suomalaista 
kesämökkikulttuuria on kiittämi-
nen siitä, että jonkinlaisia ajouria 
keskellä ei-mitään ylipäätään oli 
olemassa.

Lopulta Kaaklampi pilkahti pui-
den takaa. Pysäköimme auton so-
pivaan levikkeeseen ja lähdimme 
luovimaan mökkitontteja väistel-
len kohti rantaa. Puskat ryskyivät 
ja risut raapivat naamaa, kunnes 
löysimme sopivan onkirakosen län-


