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1 JOHDANTO 

 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) käynnisti vuonna 2010 
pilottihankkeen, jossa etsittiin kaupallisesti toimivia tapoja hyödyntää 
särkikaloja. Tavoitteena oli muun muassa poistaa särkikalojen mukana 
vedestä ravinteita, ja tämän tyyppistä kalastusta ryhdyttiin kutsumaan 
poistokalastukseksi. RKTL:n hankkeessa tutkittiin ja testattiin myös pysyvän 
poistokalastusjärjestelmän mahdollisuuksia. Hankkeesta saatujen hyvien 
kokemusten perusteella Suomen Eduskunta osoitti vuoden 2011 
talousarvioon 1,4 miljoonaa euroa poistokalastuksen tukemiseksi. Määrärahan 
arvioitiin riittävän 1 - 2 vuodeksi, jonka jälkeen järjestelmästä odotettiin tulevan 
pysyvä. Mynälahden ammattikalastajat olivat tiiviisti mukana RKTL:n 
pilottihankkeesta, ja alueelta lähti useita hakemuksia myös valtion tukemaan 
poistokalastushankkeeseen.  
 
Poistokalastuksen tavoitteena olevien suurten särkikalamäärien kalastus 
edellyttää niiden kohdennettua pyyntiä sekä siihen soveltuvia pyydyksiä. 
Pyydysten tulee olla tehokkaita ja toisaalta helposti ja ergonomisesti 
käsiteltäviä. Pyydysten tulee olla myös kohtuullisesti siirrettävissä ja 
puhdistettavissa sekä kohtuuhintaisia. Lisäksi pyydysten tulisi toimia myös 
syksyn kalastussesongin aikana. 
 
Perinteisten rysien ongelmana on sen laskemisen ja virittämisen työläys, joten 
sen siirtäminen paikasta toiseen vaatii paljon työtä. Lisäksi vannerysän 
kokeminen on raskasta käsityötä hankalissa työasennoissa. Perinteisessä 
katiskakalastuksessa ongelmana on ilmeisesti pyydyksen pienuudesta johtuva 
särkikalojen ja erityisesti lahnan pieni osuus saaliissa. 
 
Mynälahden kalastajilta saatiin idea kehittää isokokoinen ”Jumbokatiska”, joka 
olisi kohtuuhintainen katiskan ja rysän välimuoto ja yhdistäisi molemmista 
pyydystyypeistä parhaat ominaisuudet; helpon liikuteltavuuden ja hyvän 
pyyntitehon. Mynäladella monet kalastusalukset on varustettu 
puominostureilla, mikä osaltaan mahdollistaa entistä raskaampien pyydysten 
käsittelyn. 
    
Paitsi että jumbokatiska olisi uusi kehitysaskel suomukalojen kalastuksessa, 
sen katsottiin olevan yksi keino harjoittaa ammattimaista kalastusta myös 
leutoina talvina. Hyljeongelma on korostunut jäättöminä talvina, mutta 
katiskoilla on mahdollista kalastaa myös silloin, kun jää ei ole suojaamassa 
pyydyksiä hylkeiltä.    

2 HANKKEEN TAVOITTEET 

 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää perinteisen katiskan ja rysän parhaat 
ominaisuudet yhdistävä pyydys ammattikäyttöön. Pyydyksen tuli olla katiskan 
tavoin helposti siirrettävä puominosturilla ja pyytävyydeltään samaa luokkaa 
kuin pieni rysä. 
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Yksityiskohtaisemmat tavoitteet olivat: 
 
- valmistetaan kymmenen katiskaa 
- yksityiskohtaiset rakennesuunnitelmat tehdään kalastajien ja pyydys-

rakentajan yhteistyönä. Liikuteltavuuden ja puominosturien nostotehon 
varmistamiseksi kalapesän mittojen tuli olla enintään noin 2m x 3m 

- kokeillaan kolmea eri mallia 
o pelkkä kalapesä nieluineen 
o kalapesä potkuilla 
o kalapesä potkuilla ja aitaverkolla 

- testataan pyydyksiä kalastuksessa vuosien 2011 - 2012 aikana. 
Testauksen jälkeen ja sen aikana tehdään tarvittavia muutoksia 

- pyydyskehityksen tulokset raportoidaan ja ne ovat julkisia 

3 HANKKEEN ORGANISAATIO 

 
Hanketta hallinnoi Peimarin koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Livia / 
Kalatalous- ja ympäristöopisto. Opiston hankekoordinaattori Maria Saarinen 
toimi hankkeessa osa-aikaisena koordinaattorina. Koordinaattori valvoi 
hankkeen toteutumista, ja ostopalvelujen tarjoajat raportoivat hänelle 
hankkeen eri osa-alueiden etenemisestä sopimusten mukaisesti. 

 
Ohjausryhmään kutsuttiin hankesuunnitelman mukaisesti seuraavat tahot: 

 
Ilkka Kuukka Ammattiopisto Livia / Peimarin koulutuskuntayhtymä, 

Kalatalous- ja ympäristöopisto 
Petri Rannikko Vakka-suomen kalatalousryhmä 
Jukka Toivonen ammattikalastaja, Mynämäki 
Saija Toivonen ammattikalastaja, Mynämäki 
Paavo Kosonen ammattikalastaja, Taivassalo 
Jouni Nieminen ammattikalastaja, Kustavi 

  
Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jukka Toivonen ja sihteeriksi Maria 
Saarinen. 

 
Ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa varsinaiseen kokoukseen (liitteet 1 – 4), 
joiden lisäksi ohjausryhmä kävi jatkuvaa keskustelua sähköpostitse. 

4 HANKKEEN RAHOITUS JA AIKATAULU 

 
Peimarin koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Livia / Kalatalous- ja 
ympäristöopisto toimitti projektin hankesuunnitelman Vakka-suomen 
kalatalousryhmän lausunnolle 3.6.2011. Kalatalousryhmä antoi 6.6.2011 
hankkeesta puoltavan lausunnon, jonka ryhmää hallinnoiva Leader 
toimintaryhmä Ravakka ry vahvisti kokouksessaan 16.6.2011. 
Rahoitushakemus lähetettiin Varsinais-Suomen ELY - keskukseen 14.6.2011, 
ja hakemusta täydennettiin ELY – keskuksen pyynnöstä 11.8.2011.  
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ELY – keskuksen päätös saatiin 18.8.2011. Hankkeelle myönnettiin 
hakemuksen mukaisesti 29 920 euron avustus toimenpiteestä IV Alueellinen 
yhteistoiminta. Myönnetty avustus oli 89,98 prosenttia hyväksyttyjen 
kustannusten (33 250 €) kokonaismäärästä. 
 
Omarahoitusosuus muodostui vastikkeettomasta talkootyöstä eli kalastajien 
suorittamasta pyydyskehitystyöstä ja lisäksi osittain koekalastus- ja 
saaliskirjanpitotyöstä. Kalastajien tuntipalkkana käytettiin ELY – keskuksen 
hyväksymää 10 € + alv 23 %. Kalastajat pitivät kirjaa hankkeeseen käytetyistä 
työtunneista. 

  
Hanke päättyi 31.12.2012, ja sen lopulliset kustannukset olivat 32 586,53 
euroa. 

5 KUVAUS HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA 

 
Hankkeen käytännön töistä vastasivat ammattikalastajat Jukka ja Saija 
Toivonen (Mynämäki) sekä Paavo Kosonen (Taivassalo). Jukka Toivonen 
rakensi katiskat syksyn 2011 ja seuraavan talven aikana. 

5.1 Katiskoiden rakenne 

 

Katiskojen tukirakenteet olivat 8, 10 tai 12 mm harjaterästä ja havas 20 mm 
vihreää nailonia (langan paksuus 1,4 mm) (kuvat 1 – 4). Selektiiviosan havas 
oli 27 mm ruskeaa nailonia (langan paksuus 1,2 mm). Tarkemmat tiedot 
rakennepiirustuksista (liitteet 15 - 18). 
 
Katiskat olivat rakenteeltaan muuten samanlaisia, mutta ensimmäisen nielun 
jyrkkyys ja takanielun avoimuus vaihtelivat. 
 
Toivosten katiskoista neljässä oli potkut ja johtoaita, kolme oli potkuttomia ja 
yksi aidaton malli. Kososen kaksi testikatiskaa olivat potkuttomat, ja koska 
kohdelajina oli pääasiassa kuha ja ahven, katiskoissa oli myös selektio-
paneeli. 

. 

5.2 Katiskoiden kokeminen 

Jukka ja Saija Toivonen kokivat pyydykset kalastuslautalla olevan nosturin 
avulla (kannen kuva). Jotta lautta pysyi paikallaan koennan ajan, sen oli oltava 
kiinni molemmista päistä. Pyydyksen kulmiin viritettiin taljat, joiden 
keskipisteelle haettiin tasapainokohta katiskan ylös nostamista varten. 
Tasapainottaminen oli haastavaa. Katiska tyhjennettiin vieressä odottavaan 
pikkuveneeseen. Isommalla saaliilla katiska nousi herkästi pystyyn. Jos kalaa 
oli paljon, kalat eivät helposti luistaneet ulos. Pyydyksen rakenteet kestivät 
helposti 200 kg saaliin. Pyydykset pysyivät pyynnissä hyvin paikoillaan, ja 
kovissa myrskyissä ne imeytyivät mutapohjaan. 
 
Paavo Kosonen käytti kalastuksessaan armeijan syöksyvenettä. Nosturina 
toimi mönkijän vinssi. 
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Kuva 1. Jumbokatiska. 

 
 
 

 
  

Kuva 2. Jumbokatiska. 
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Kuva 3. Jumbokatiska, potkullinen malli. 
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Kuva 4. Jumbokatiskan nielut. 

 

5.3 Saaliit 

Rahoituspäätöksen viivästymisestä johtuen syksyn 2011 kalastuksiin ehdittiin 
valmistaa ja asettaa pyyntiin vain kaksi katiskaa. Vuonna 2012 pyynnissä 
olivat kaikki kymmenen katiskaa. 
 
Saaliiksi saatiin useita rannikon lajeja muun muassa lahnaa, särkeä, kuhaa, 
pientä ahventa, haukea, suutaria, sorvaa ja ruutanaa sekä ajoittain jopa 
taimenta. 
 
Syksy 2011 
Katiskat olivat pyynnissä heinä-elokuun vaihteesta joulukuun ensimmäiselle 
viikolle saakka. Koko kauden katiskakohtainen saalis oli keskimäärin 510 kg. 
Eniten saatiin lahnaa ja särkeä (kuva 5). Suurin osa särjestä oli pienikokoista. 
Alamitan täyttävää kuhaa saatiin noin 60 kiloa katiskaa kohden. Saman verran 
oli poislajiteltavaa alamittaista kuhaa. Kaikki kuhat olivat alle kilon painoisia. 
Koentakohtaiset saalistiedot ovat liitteellä 5. 
 
20 m aidalla varustettu katiska pyysi enemmän ahvenkaloja ja 40 m aidalla 
varustettu enemmän särkikaloja. 
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Kuva 5. Jumbokatiskan keskimääräinen (n=2) saalis syksyllä 2011 (katiskat 

Toivonen). 

 
 
Keskimääräinen yksikkösaalis oli 4,15 kg / vrk / katiska. Yksikkösaalis oli 
riippuvainen koentavälin pituudesta (kuva 6), mutta hajontaa oli erityisesti 
ääripäissä. Yksikkösaalis oli suurin, kun koentaväli oli kaksi vuorokautta. Kun 
ääripäät 2 vrk ja 30 vrk jätetään huomiotta, optimaalisin koentaväli oli 5 – 7 
vuorokautta. 

 
Hylkeitä liikkui pyyntialueella runsaasti, mutta ne eivät vahingoittaneet 
pyydyksiä. 
 

 
 

Kuva 6. Kahden jumbokatiskan yksikkösaaliit suhteessa koentaväliin syksyllä 

2011 (katiskat Toivonen). 
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Kevät-kesä 2012 

Toivosten katiskat olivat pyynnissä huhtikuun puolestavälistä kesäkuun 
loppupuolelle yhteensä 78 vuorokautta. Koko kauden katiskakohtainen saalis 
oli keskimäärin 513 kg. Eniten saatiin särkeä ja lahnaa (kuva 7). Ahventa 
saatiin keskimäärin noin 74 kg katiskaa kohden. Koentakohtaiset saalistiedot 
ovat liitteellä 6. 
 
 

 
 

Kuva 7. Jumbokatiskan keskimääräinen (n=8) saalis keväällä 2012 (katiskat 

Toivonen). 

 
 

Keskimääräinen yksikkösaalis oli 6,58 kg / vrk / katiska eli yli 
puolitoistakertainen syyskauteen verrattuna.  Yksikkösaalis oli riippuvainen 
koentavälin pituudesta, vaikka hajontaa oli paljon (kuva 8). Yli kymmenen 
kilon keskimääräiset yksikkösaaliit saatiin 17.4. – 18.5. välisenä aikana silloin, 
kun koentaväli oli 3 – 6 vuorokautta. 
 
Kalastusta häiritsivät erityisesti katiskoihin silmääntyneet norssit, eikä 
kalastajilla ollut aina aikaa puhdistaa niitä. 
 
Kalastajat huomasivat, että etenkin koirasahvenet uivat mieluummin Lokka-
pikkukatiskaan kuin lähistöllä pyynnissä olleeseen jumbokatiskaan. 
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Kuva 8. Kahdeksan jumbokatiskan keskimääräiset yksikkösaaliit suhteessa 

koentaväliin keväällä 2012 (katiskat Toivonen). 

 
 

 
Paavo Kosonen kalasti kahdella potkuttomalla jumbokatiskalla. Pääasiallinset 
tavoitelajit oli ahven ja kuha. Katiskakohtainen saalis oli keskimäärin 186 kg. 
Kokonaissaaliista keskimäärin kolmannes oli ahventa (kuva 9). 
Keskimääräinen yksikkösaalis oli 1,55 kg / vrk / katiska. Ahvenen yksikkö-
saalis oli keskimäärin 0,52 kg / vrk / katiska. 
 
Koentakohtaiset saalistiedot ovat liitteellä 7. 
 
 
 

 
 

Kuva 9. Jumbokatiskan keskimääräinen (n=2) saalis keväällä 2012 (katiskat 

Kosonen). 
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Syksy 2012 

Toivosten katiskat olivat pyynnissä syys-lokakuun vaihteesta marraskuun 
kolmannelle viikolle. Kaikkia katiskoita ei asetettu pyyntiin samana päivänä 
(pyyntiajat 32 – 48 vuorokautta), joten kausi- ja katiskakohtaisia 
kokonaissaaliita ei tässä käsitellä. Neljän katiskan kokonaissaalis syksyllä 
2012 oli 883 kg (liite 9). Eniten saatiin särkeä, lahnaa ja haukea. 
 
Keskimääräinen yksikkösaalis oli 1,14 kg / vrk / katiska. Särjen yksikkösaalis 
oli keskimäärin 2,08 kg / vrk / katiska ja lahnan keskimäärin 1,62 kg / vrk / 
katiska. 
 
Kososen kahden katiskan kokonaissaalis syksyllä 2012 oli vain vajaat 40 kg 
(liite 10). Ahvenen osuus oli yli 80 prosenttia ja yksikkösaalis keskimäärin 0,33 
kg / vrk / katiska. Pienen saalismäärän vuoksi tietojen tilastollinen käsittely ei 
muilta osin ole tarkoituksenmukaista. 

 

5.4 Kannattavuuslaskenta 

Katiskakalastuksen kannattavuutta arvioitiin Jukka ja Saija Toivosen 
kalastustoiminnan pohjalta, josta tiedot olivat kattavammat. Saalislaskennassa 
käytettiin pelkästään syksyn 2011 saalistietoja, koska norssien 
silmääntyminen katiskojen hapaisiin häiritsi kevään 2012 kalastusta ja vaikutti 
todennäköisesti katiskoiden saalismäärään.  
 
Kannattavuuslaskennat tehtiin RKTL:n rannikkokalastuksen 
kannattavuuslaskentaohjelman masterversiolla, ja asiantuntija-apua saatiin 
ohjelman rakentajalta, RKTL:n tutkija Jari Setälältä. 
 
Kustannuslaskennan tulos (taulukko 1) on vain suuntaa antava esimerkki, ja 
siinä otettiin huomioon ainoastaan jumbokalastukseen suoraan kohdistuvat 
tulot ja kustannukset. Taulukossa on käytetty seuraavia taustatietoja: 

 
- kahdeksan katiskaa 
- katiskan materiaalikustannukset 500 € / katiska, ei lainanottoa 
- hankintakustannuksista viiden vuoden poistot 
- kalastajien palkka sivukuluineen 15 € / h 
- kalastusaika keväällä 90 vrk ja syksyllä 110 vrk 
- merellä kaksi henkilöä, toinen lautalla ja toinen pikkuveneessä 
- matkat rantaan 1,5 h, kalastusmatkat 3 h ja kalankuljetusmatkat 1 h 
- yksikkösaaliit Toivosten syksyn 2011 saaliiden mukaan 
- kalan hinnat RKTL:n keskihintojen mukaan 
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Taulukko 1. Jumbokatiskakalastuksen suuntaa antava tuloslaskelma esimerkkitapauksessa 

Toivonen. 

a) koenta kerran viikossa 

 
 
 
 
b) koenta kaksi kertaa viikossa 

 

 
 
 
 
Esimerkkitapauksen a) nettotulos ennen veroja oli 3 177 euroa, kun katiskat 
koettiin kerran viikossa. Nettotulos työtuntia kohti (laskennassa käytetyn 
tuntipalkan 15 € / h lisäksi) oli tällöin noin seitsemän euroa. Jos katiskat 
koettaisiin kaksi kertaa viikossa, nettotulos olisi negatiivinen (-1 302 €).  
 
Esimerkkitapauksessa a) työkustannusten osuus muuttuvista kustannuksista 
oli lähes 90 prosenttia (kuva 10). Yli 60 prosenttia työkustannuksista aiheutui 
kalastusmatkoista (kuva 11). Mikäli katiskat koettiin kaksi kertaa viikossa, 
lähes 80 prosenttia työkustannuksista aiheutui kalastusmatkoista. 
 
 

TULOSLASKELMA Koko Pyyntitapoihin kohdistettu tuloslaskelma

yritys Isorysä PU-rysä / jumbokatiska Verkko

TUOTOT € % € % € % € %

Kalan myynti 11 909 100 0 0 11 909 100 0 0

Muut tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0

Tuotot yhteensä 11 909 100 0 0 11 909 100 0 0

KULUT    

Muuttuvat kulut -7 212 -61 0 0 -7 212 -61 0 0

Kiinteät kulut -720 -6 0 0 -720 -6 0 0

Käyttökate 3 977 33 0 0 3 977 33 0 0

Poistot -800 -7 0 0 -800 -7 0 0

Rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettotulos ennen veroja 3 177 27 0 0 3 177 27 0 0

TULOSLASKELMA Koko Pyyntitapoihin kohdistettu tuloslaskelma

yritys Isorysä PU-rysä / jumbokatiska Verkko

TUOTOT € % € % € % € %

Kalan myynti 11 909 100 0 0 11 909 100 0 0

Muut tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0

Tuotot yhteensä 11 909 100 0 0 11 909 100 0 0

KULUT    

Muuttuvat kulut -11 691 -98 0 0 -11 691 -98 0 0

Kiinteät kulut -720 -6 0 0 -720 -6 0 0

Käyttökate -502 -4 0 0 -502 -4 0 0

Poistot -800 -7 0 0 -800 -7 0 0

Rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettotulos ennen veroja -1 302 -11 0 0 -1 302 -11 0 0
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Kuva 10. Jumbokatiskakalastuksen muuttuvien kustannusten rakenne 

esimerkkitapauksessa a) Toivonen. 

 

 

 
 

Kuva 11. Jumbokatiskakalastuksen työkustannusten rakenne esimerkki-

tapauksessa a) Toivonen. 

 
 
Esimerkkitapauksen kannattavuuslaskenta antaa viitteitä siitä, että 
hankkeessa saavutetulla katiskojen saalisteholla ja Toivosten toimintamallilla, 
jossa mukana on kahden henkilön työpanos, jumbokatiskakalastuksen 
työkustannukset muodostuvat suuriksi saavutettuun pyyntitehoon nähden.  
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6 TIEDOTUS 

 
Hankkeesta tiedotettiin ammattikalastajille hankekoordinaattorin yleisten 
hanketiedotuskirjeiden muodossa joko kirjeitse tai sähköpostitse sekä 
hankkeen alussa että sen aikana (liitteet 11 ja 12). Tiedotteet ja väliraportti 
liitettiin myös Ammattiopisto Livian verkkosivuille www.livia.fi. Myös 
sidosryhmiä ja tiedotusvälineitä informoitiin, ja hankkeesta julkaistiin kaksi 
lehtijuttua (liitteet 13 ja 14).  

7 TULOSTEN POHDINTA JAYHTEENVETO 

 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää perinteisen katiskan ja rysän parhaat 
ominaisuudet yhdistävä pyydys ammattikäyttöön. Pyydyksen tuli olla katiskan 
tavoin helposti siirrettävä puominosturilla ja pyytävyydeltään samaa luokkaa 
kuin pieni rysä. 
 
Hankkeessa suunniteltu jumbokatiska on kokonsa puolesta haastava käsitellä. 
Kalastusmuodossa vaaditaan tilava alus ja nosturi. Paavo Kosonen 
kalastuksessaan käyttämä armeijan syöksyvene oli jumbokatiskoiden 
kokemiseen kalastajan kokemuksen mukaan liian pieni. Koenta- ja 
katiskakohtaiset saaliit olivat yhtä kertaa lukuun ottamatta keskimäärin noin 30 
kiloa, mitä määrää vasten katiskan koko tuntui turhan suurelta. 
 
Viitteellisessä tuloslaskelmassa, kun katiskat koettiin kerran viikossa, 
nettotulosprosentti oli kohtuullinen ja toiminta kannattavaa, mutta tuotot melko 
pienet. Lisäksi vaikka keväällä saaliin kokonaisyksikkösaalis olikin korkeampi 
kuin syksyllä, laskennassa käytetyt syksyn 2011 saaliiden korkeammat 
arvokalojen (kuha ja ahven) yksikkösaaliit nostivat saaliin arvoa, ja antoivat 
toiminnan kokonaiskannattavuudesta ehkä liian positiivisen kuvan. 
 
Aidattoman katiskan pystyi kokemaan yksin, mutta toisaalta se kalasti 
heikosti. Myös potkuttomat katiskat kalastivat huonommin kuin potkulliset 
mallit. Aidallisten katiskojen kokemisessa tarvitaan kaksi henkilöä ja kaksi 
alusta. Mikäli aidallisten katiskojen koenta pystyttäisiin ratkaisemaan siten, 
että yhden henkilön työpanos riittää, kokonaispalkkakustannukset pienenisivät 
noin 30 prosenttia ja nettotulos työtuntia kohti kasvaisi yli kaksinkertaiseksi. 
Myös nielujen rakenteessa saattoi olla parantamisen varaa. Tähän viittaa 
yksikkösaaliin pieneneminen koentavälin pidentyessä yli viikon mittaiseksi. 
Norssien runsas silmääntyminen katiskoiden hapaisiin keväällä 2012 antaa 
viitteitä siihen, että hapaan solmuväli 20 mm oli liian pieni. 
 
Hankkeen ohjausryhmä päätti, että ainakaan tässä vaiheessa ei ole olemassa 
perusteita sille, että jumbokatiskan kehittelyä jatkettaisiin uuden hankkeen 
merkeissä. Ohjausryhmä perusti päätöksensä kannattavuuslaskelmien 
tuloksiin ja siihen, että poistokalastustuki on tällä hetkellä katkolla eikä jatkosta 
ei ole mitään varmuutta. Katiskat oli alun perin suunniteltu nimenomaan 
poistokalastuksen tarpeita varten. 
   

 

http://www.livia.fi/
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                                       LIITE 1 

JUMBO - katiskahanke 
Ammattiopisto Livia / Peimarin koulutuskuntayhtymä, Kalatalous- ja ympäristöopisto 
Seurantaryhmän kokous, pöytäkirja 1/2011 

 
Aika: keskiviikko 31.8.2011 klo. 15.20 – 16.10 
Paikka: Toivosen mökki Niittyluodossa Vehmaalla 
 
 
§ 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen  
 
Kalatalous- ja ympäristöopiston hankekoordinaattori Maria Saarinen oli kutsunut 
järjestäytymiskokoukseen JUMBO - hankesuunnitelman mukaisesti seuraavat henkilöt: 

 
Kuukka Ilkka, Kalatalous- ja ympäristöopisto 
Rannikko Petri, Vakka-Suomen Kalastuspuisto 
Kosonen Paavo, ammattikalastaja Taivassalo 
Nieminen Jouni, ammattikalastaja Kustavi 
Toivonen Jukka, ammattikalastaja Mynämäki 
Toivonen Saija, ammattikalastaja Mynämäki 
 
Päätös: Seurantaryhmä valitsi puheenjohtajakseen Jukka Toivosen ja sihteerikseen Maria 
Saarisen. Seurantaryhmä päätti esittää Peimarin koulutuskuntayhtymälle, että tämä 
vahvistaisi JUMBO – katiskahankkeen seurantaryhmän kokoonpanon kokouksen 
kutsulistan mukaiseksi.  
 
§ 2  Hankesuunnitelma 

 
Saarinen esitteli hankesuunnitelman (LIITE 1), ja Toivonen antoi hankkeen 
ajankohtaiskatsauksen. Todettiin seuraavaa: 
 

- hankesuunnitelmassa ei muistettu ottaa budjettiin pyydysten vakuutusmaksuja 
 

- rahoituspäätöksen saaminen kesti niin kauan, että vuoden 2011 kalastuksiin 
ehditään valmistaa vain neljä katiskaa. Katiskat tulevat Jukka ja Saija Toivosen 
testattaviksi 

o kokouksen ajankohtana yksi katiska oli ollut pyynnissä muutaman viikon ja 
toinen rakenteilla 

o kokouksen ajankohtaan mennessä katiskalla oli saatu useita rannikon lajeja 
mm. kuha, ahven, taimen, hauki, suutari, sorva, särki ja ruutana. Saaliit olivat 
kuitenkin olleet vielä pieniä max 30 kg kerrallaan 

 
- katiskoista kuuteen tulee aitaverkko 

 
- katiskoihin on mahdollista tehdä myös selektiopaneeli, mikäli alamittaista kuhaa 

alkaa tulla runsaasti 
 
Päätös: seurantaryhmä merkitsi yllä mainitut asiat tiedokseen ja päätti, että mikäli 
materiaalibudjetista jää rahaa, tehdään ELY – keskukselle muutoshakemus rahojen 
käyttämisestä vakuutusmaksuihin 



17 
 

 
§ 3 Muut asiat 
 

Muita asioita ei tullut esille 
 
§ 4 Seurantaryhmän seuraava kokous 
 

Päätös: Seurantaryhmä päätti, että koordinaattori kutsuu seurantaryhmän seuraavaan 
kokoukseen tarvittaessa 
 
§ 5 Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.10. 
 
 
Kokouksen jälkeen seurantaryhmä tutustui proto – katiskan kokemiseen. 
 
 
Ohjausryhmä on tarkistanut pöytäkirjan sähköisesti ___.___ 2012 ja todennut sen 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
  
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
puheenjohtaja    sihteeri 
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                     LIITE 2 

JUMBO - katiskahanke 
Ammattiopisto Livia / Peimarin koulutuskuntayhtymä, Kalatalous- ja ympäristöopisto 
Ohjausryhmän kokous, pöytäkirja 1/2012 

 
Aika:  maanantai 19.3.2012 klo. 9.00 – 10.30 
Paikka:  Tuomaksen tupa, Valtakatu 2, Mynämäki 
 
Läsnä: Paavo Kosonen, Jouni Nieminen, Petri Rannikko, Jukka Toivonen, Saija 

Toivonen. Sihteerinä Maria Saarinen 
 
 

 
§ 1 Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Jukka Toivonen avasi kokouksen klo. 9.00. 

 
§ 2 Hankkeen tilanne 
 

Ohjausryhmä kävi läpi syksyn 2011 koekalastusten yhteenveto (LIITE 1). 
Yhteenvedossa olevan tiedon lisäksi ohjausryhmä merkitsi tiedokseen seuraavat 
Jukka ja Saija Toivosen antamat tiedot: 

 hylkeitä oli pyyntialueella paljon, ei kuitenkaan pyydyksissä 

 suurin osa särjestä oli pientä, ”purkkisärjen” kokoista 

 noin puolet kuhista oli alamittaisia. Yhtään yli kilon painoista kuhaa ei 
saatu 

 pyydykset pysyivät hyvin paikoillaan, kovissa myrskyissä imeytyivät 
mutapohjaan 

 20 m aidalla varustettu katiska pyysi enemmän ahvenkaloja ja 40 m aidalla 
varustettu enemmän särkikaloja 

 
Tämän hetken tilanteesta ohjausryhmä merkitsi tiedokseen seuraavat Jukka 
Toivosen antamat tiedot: 

 katiskoista yhdeksän on valmiina ja kymmenes tekeillä 

 katiskat ovat muuten samanlaisia, mutta ensimmäisen nielun jyrkkyys ja 
takanielun avoimuus vaihtelevat 

 syksyn koekatiskojen jälkeen tehdyissä katiskoissa nielut ovat hieman 
pidempiä 

 selektiopaneeli on niissä katiskoissa, joilla on tavoitteena saada 
pääasiassa kuhaa 

 katiskoista seitsemän on ilman potkuja 
 

Ohjausryhmä totesi ja päätti kevään suunnitelmista ja aikatauluista seuraavaa: 

 Kosonen on hakenut omat katiskansa, tavoitteena kuha ja ahven 

 Toivosilla tavoitteena kaikki kalalajit 

 Nieminen saa omat katiskansa kevään aikana 

 katiskat veteen, kun sää sallii, kesällä joksikin aikaa ylös pesua varten 

 parissa katiskassa testataan levänestomaalia 

 katiskasta tehdään piirustukset heinäkuun tienoilla 
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 Saarinen laatii kalastajille sähköisen lomakkeen saaliiden tilastointia varten 
 
§ 3 Muut asiat 
 

Muita asioita ei tullut esille 
 
§ 4 Ohjausryhmän seuraava kokous 
 

Ohjausryhmä päätti pitää seuraavan kokouksen joko kesäkuun lopulla tai elokuun 
alussa. 

 
§ 5 Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 10.30 

 
 
Kokouksen jälkeen osa seurantaryhmästä tutustui uusiin katiskoihin Toivosen luona. 
 
 
 
Ohjausryhmä on tarkistanut pöytäkirjan sähköisesti ___.___ 2012 ja todennut sen 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
  
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
puheenjohtaja    sihteeri 
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                     LIITE 3 

JUMBO - katiskahanke 
Ammattiopisto Livia / Peimarin koulutuskuntayhtymä, Kalatalous- ja ympäristöopisto 
Seurantaryhmän kokous, pöytäkirja 2/2012 

 
 
Aika:  torstai 23.8.2012 klo. 17.15 – 19.00 
Paikka:  Paikka: Toivosen mökki Niittyluodossa Vehmaalla 
 
Läsnä: Paavo Kosonen, Ilkka Kuukka, Jouni Nieminen, Petri Rannikko, Jukka 

Toivonen, Saija Toivonen. Sihteerinä Maria Saarinen 
 
 

 
§ 1 Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Jukka Toivonen avasi kokouksen klo. 17.15. 
 
§ 2 Hankkeen tilanne 

 
§ 2a) Kevät-kesän 2012 koekalastusten tulokset 

 koordinaattori jakoi ohjausryhmän jäsenille kaikkien katiskoiden saalistiedot (liitteet 
1 – 4) 

o syksy 2011 
 katiskakohtainen saalis oli keskimäärin 570 kg, 4,7 kg / 

pyyntivuorokausi (tavoitteena kaikki kalalajit) 
 

o kevät-kesä 2012 
 Toivosten yhteenlasketun saaliin (8 katiskaa) keskimääräinen 

katiskakohtainen saalis oli 513 kg, 7 kg / pyyntivuorokausi (tavoitteena 
kaikki kalalajit). 
Pyydykset oli pestävä joka koentakerta. Myrkkymaalia kannattaisi 
testata. 
Kalastusta häiritsivät erityisesti katiskoihin silmääntyneet norssit. 
Todettiin, että etenkin koirasahvenet uivat mieluummin pikkukatiskaan 
(Lokka). 
Aidattomat katiskat kalastivat huonosti. 
Yhteen katiskoista on nyt asennettu vanneperä (Ø 90 cm). 
Tavoitteena on paremmin estää kalojen karkaaminen pyydyksestä. 
Perä oli helppo asentaa. 

 
 Kososen katiskakohtainen saalis oli keskimäärin 186 kg, 1,5 kg / 

pyyntivuorokausi. Kokonaissaaliista keskimäärin kolmannes ahventa 
(potkuttomat katiskat, tavoitteena ahven) 
Kososen käyttämä armeijan syöksyvene oli jumbokatiskoiden 
kokemiseen vähän liian pieni. Nosturina toimi mönkijän vinssi. 
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 haasteita 
o todettiin, että saalis 500 kg / katiska (noin 500 €) ei ole tarpeeksi suuri, jotta 

pyynti olisi kustannuksiin nähden kannattavaa, mm. lajittelussa menee paljon 
aikaa (Maria tekee tarkat laskelmat) 

o erityisesti koentatekniikkaa tulisi kehittää. Kannattavuuden lisäämiseksi myös 
aidalliset katiskat pitäisi pystyä kokemaan yksin 

 
§ 2b) Budjettitilanne 

 koordinaattori kertoi, että materiaalimomentilta on jäljellä vielä n. 2 200 euroa, mikä 
summa on käytettävissä syksyn hankintoihin (aidat, potkut, vanneperät, 
myrkkymaali ym.) 

 
§ 2c) Suunnitelmat 

 seurantaryhmä keskusteli piirustusten laatimisesta, katiskojen rakennemuutoksista 
ja syksyn koekalastuksista. 

 
 
§ 2 Päätös:  seurantaryhmä merkitsi kohdissa § 2a) ja 2b) esiin tulleet asiat tiedokseen. 

Jatkosta päätettiin seuraavaa: 
- Ilkka Kuukka järjestää piirustukset 
- kaikkiin katiskoihin tulee nyt potkut ja aidat 
- myrkkymaalia (Netrex) testataan 
- vanneperää testataan 
- hanke pystytään toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa, mutta 

kehittämistyötä on tarpeellista jatkaa erityisesti koentatekniikan osalta 
(mm. yhden koettavissa, koentasukka, ponttonit jne.). Koordinaattori ryhtyy 
syyskuun aikana laatimaan hakemusta jatkohankkeelle 

 
§ 3 Muut asiat 
 

 Muita asioita ei tullut esille. 
 
§ 4 Seurantaryhmän seuraava kokous 
 

Päätös: seurantaryhmä päätti pitää seuraavan kokouksen, kun suunnitelman mukaiset 
tehtävät (§ 2) on tehty tai käynnissä. 

 
 
§ 5 Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.00 
 
 
Ohjausryhmä on tarkistanut pöytäkirjan sähköisesti ___.___ 2012 ja todennut sen 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
  
 
________________________________  _______________________________ 
puheenjohtaja    sihteeri 
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                     LIITE 4 

JUMBO - katiskahanke 
Ammattiopisto Livia / Peimarin koulutuskuntayhtymä, Kalatalous- ja ympäristöopisto 
Seurantaryhmän kokous, pöytäkirja 3/2012 

 
 
Aika:  torstai 8.11.2012 klo. 17 – 18.30 
Paikka:  Hotelli Aquarius, Kullervontie 11, UUSIKAUPUNKI 
 

Läsnä: Paavo Kosonen, Ilkka Kuukka, Jouni Nieminen, Petri Rannikko, Jukka 
Toivonen, Saija Toivonen. Sihteerinä Maria Saarinen 

 
§ 1 Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja Jukka Toivonen avasi kokouksen klo. 17.00. 
 
§ 2 Syksyn koekalastukset, alustavia tuloksia 

 
Kalastajat kertoivat seuraavaa: 
 
- Kosonen laski katiskat 25.9. 

o paikat eri kuin keväällä 
o kuusi koentaa, saalis vain 1 – 5 kg / katiska / koentakerta 
o katiskat potkuttomia, ja Kososen käsityksen mukaan potkut saattaisivat 

parantaa pyyntitehoa 
o jonkin verran meduusaa toisessa katiskassa 

- Toivoset laskivat katiskat (6 kpl) mereen syyskuun lopulla 
o ensimmäinen koenta oli rohkaiseva, saaliissa jopa mittakuhia 10 kpl, sen 

jälkeen yksittäisiä 
o kuuden katiskan saalis yhteensä noin 100 kg / koentakierros 
o myyntikalaa; haukea, ahventa, kuhaa, loput särkeä, lahnaa ja II-ahventa 
o kalamäärä riippuu koentavälistä, tiettyyn määrään saakka 
o koenta 1 x viikossa on riittävä 
o katiskat pysyneet nyt melko puhtaina 
o meduusaa ei katiskoissa, muualla kyllä 
o vanneperä ei vielä paikallaan, laitetaan madepaikassa olevaan katiskaan 
o pyydys saattaa kestää 5 – 10 vuotta, ruoste vain pinnalla 
o olisiko harvempi silmä parempi? 

 
Päätös: ohjausryhmä merkitsi yllä olevan tiedokseen. 
 
§ 3 Kannattavuuslaskennan tuloksia 
 

 Saarinen esitteli kannattavuuslaskennan tuloksia. Laskennat oli tehty Jari Setälän 
kanssa RKTL:n uudella rannikkokalastuksen kannattavuuslaskentaohjelmalla. 
Todettiin, että hankkeessa saavutetulla katiskojen saalisteholla ja Toivosten 
toimintamallilla, jossa mukana on kahden henkilön työpanos, JUMBO –
katiskakalastus ei ole kannattavaa. Työkustannukset ovat liian suuret, ja saaliit ovat 
liian pieniä. 
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Päätös: ohjausryhmä merkitsi kannattavuuslaskelmien tulokset tiedokseen. 
 
§ 4 Piirustukset 
 
 Koordinaattori jakoi ohjausryhmälle katiskan piirustukset. Piirustukset oli laatinut 

Seppo Kyllönen yhteistyössä Ilkka Kuukan kanssa. 
 
Päätös: ohjausryhmä hyväksyi piirustukset. 
 
§ 5 Jatkosuunnitelmat tulosten valossa 
 

Keskusteltuaan hankkeen tuloksista ja tavoitteista ohjausryhmä päätti seuraavaa: 
ainakaan tässä vaiheessa ei ole olemassa perusteita sille, että JUMBO – katiskan 
kehittelyä jatkettaisiin uuden hankkeen merkeissä. Ohjausryhmä perusti 
päätöksensä kannattavuuslaskelmien tuloksiin ja siihen, että poistokalastustuki on 
tällä hetkellä katkolla; jatkosta ei ole mitään varmuutta. Katiskat oli alun perin 
suunniteltu nimenomaan poistokalastuksen tarpeita varten. 

 
§ 6 Hallinnolliset asiat 
 

Koordinaattori muistutti ohjausryhmän jäseniä, että hankkeeseen vielä tulevat laskut on 
toimitettava Saariselle 10.12. mennessä 

- matkalaskut 
- työkorvaukset 
- hankinnat, jos niitä vielä on 
- kokouspalkkiot maksetaan 14.12., verokortit 7.12. mennessä 

 
Päätös: ohjausryhmä merkitsi aikataulun tiedokseen. 
 
§ 7 Muut asiat 
 

 Muita asioita ei tullut esille. 
 
§ 8 Seurantaryhmän seuraava kokous 
 

Päätös: ohjausryhmä totesi, että tarvetta uudelle kokoukselle ei enää ole ja päätti 
hyväksyä hankkeen loppuraportin sähköisesti. 

 
§ 9 Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.30. 
 
 
Ohjausryhmä on tarkistanut pöytäkirjan sähköisesti ___.___ 2012 ja todennut sen 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
  
 
 
________________________________  _______________________________ 
puheenjohtaja    sihteeri 
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Jukka ja Saija Toivonen, syksy 2011                                                                       LIITE 5 

 

Katiska 1 pyyntivuorokausia 131

päivä kuha ahven hauki lahna särki muut lajit YHT.

kg kg kg kg kg kg kg

30.7. 0,5 5 2 3 10,5

2.8. 1 4 2 4 11

12.8. 2 1 4 3 3 13

16.8. 5 2 3 3 3 16

31.8. 5 4 6 4 19

2.9. 7 3 17 10 1 38

13.9. 6 4 11 8 1 30

20.9. 9 9 15 10 1 44

27.9. 10 11 14 9 44

3.10. 1 4 2 5 6 18

8.10. 8 5 5 9 7 34

16.10. 9 4 4 6 8 1 32

24.10. 8 4 5 7 8 1 33

31.10. 9 3 5 9 10 1 37

7.11. 14 5 6 13 14 1 53

7.12. 72 16 22 51 42 3 206

50 % < 37 cm kuhaa 121

YHTEENSÄ 60,5 86,5 83 179 146 23 578

yksikkösaalis kg/vrk 0,46 0,66 0,63 1,37 1,11 0,18 4,41

Katiska 2 pyyntivuorokausia 114

päivä kuha ahven hauki lahna särki muut lajit YHT.

kg kg kg kg kg kg kg

16.8. 4 3 4 1 2 14

31.8. 6 2 3 3 14

2.9. 7 4 12 4 27

13.9. 5 5 8 5 1 24

20.9. 10 8 12 6 1 37

27.9. 1 11 12 12 5 41

3.10. 2 4 3 4 3 16

8.10. 7 3 4 6 5 25

16.10. 8 5 3 5 6 1 28

24.10. 7 5 3 6 5 1 27

31.10. 10 3 4 7 5 1 30

7.11. 16 4 5 6 7 1 39

7.12. 65 12 22 46 32 2 179

50 % < 37 cm kuhaa 116

YHTEENSÄ 58 79 78 131 87 10 443

yksikkösaalis kg/vrk 0,51 0,69 0,68 1,15 0,76 0,09 3,89

yksikkösaalis KUHA>37 cm AHVEN HAUKI LAHNA SÄRKI MUUT 510,5

SYKSYN KESKIARVO 0,49 0,68 0,66 1,26 0,94 0,13 4,15
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  LIITE 6 

Jukka ja Saija Toivonen, kevät – kesä 2012 

 

 

 

 

 

 

pyyntivuorokausia 78 8 KATISKAN YHTEISSAALIS

päivä kuha > 37 cm kuha < 37 cm ahven hauki lahna särki sorva suutari made

kg kg kg kg kg kg kg kg kg

12.4. 60 270

13.4. 40 20

17.4. 38 15 250 20

23.4. 151 10 227 400

2.5. 120 7 100

8.5. 5 140 30 175 150 20 20 20

15.5. 20

18.5. 19 2 25 9 355 25

20.5. 32 21 50 50

28.5. 15 1 45 14 36 50 5

31.5. 2 16 5 25 55 10 10

12.6. 12 3 9 14 75 100 50 50

15.6. 6 28 30 5

21.6. 2 1 8 15 75 90 80 120

28.6. 1 4 3 45 25 25 45

YHTEENSÄ 56 7 588 249 1 091 1 615 190 250 60

ka / katiska 7 1 74 31 136 202 24 31 8 513

yksikkösaalis kg/vrk 0,09 0,01 0,94 0,40 1,75 2,59 0,30 0,40 0,10 6,58
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                                                 LIITE 7 

Paavo Kosonen katiska 1, kevät – kesä 2012 

 

JUMBO-KATISKAT, saalislomake kevätkausi 2012

Kalastajan nimi: Paavo Kosonen

Katiskan numero: 1

Onko potkullinen malli? Ei

Nielun rakenne: Pystynielu

Onko selektiopaneeli? Ei Korkeus x leveys (cm) väli (mm)

Pyyntipaikka: 29.3 laskettu Hööholmaan (eteläpuoli, syvyys 4m), paikka muutettu 19.5 Ristikarin pohjoispuolelle (syvyys 2m)

Pyyntivuorokausia 124

päivä kuha > 37 cm kuha < 37 cm ahven hauki lahna särki sorva suutari muut lajit Huomioitavaa

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

29.3. Pyydys laskettu mereen

30.3. 5

2.4. 1 2 2

9.4. 0,5 1 2 made 1

15.4. 0,5 2

22.4. 2 1 made 0,5

28.4. 21

19.5. 25 1 2 Katiskan paikka vaihdettu

7.6. 15 3 10 4

27.6. 10 5 5

12.7. 1,5 25 25 säyne 2

30.7. 0,5 0,5 2 8

YHT. 0 0 77 7,5 0 56 0 42 3,5 186

Yksikkösaalis kg / vrk 0,62 0,06 0,00 0,45 0,00 0,34 0,00 0,03 1,50
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            LIITE 8  

Paavo Kosonen katiska 2, kevät – kesä 2012 

 

JUMBO-KATISKAT, saalislomake kevätkausi 2012

Kalastajan nimi: Paavo Kosonen

Katiskan numero: 2

Onko potkullinen malli? Ei

Nielun rakenne: Pystynielu

Onko selektiopaneeli? Ei Korkeus x leveys (cm) väli (mm)

Pyyntipaikka: 4.4 laskettu Karhuniemeen (syvyys 4m), 7.6 paikka vaihdettu Kiilin rantaan (syvyys 3m)

Pyyntivuorokausia 117

päivä kuha > 37 cm kuha < 37 cm ahven hauki lahna särki suutari muut lajit Huomioitavaa

kg kg kg kg kg kg kg kg

4.4. Pyydys laskettiin mereen

9.4. 0,7 2 3 made 2

15.4. 1 12 2 made 0,5

22.4. 0,5 20 1

28.4. 3

19.5. 5 2 1 kiiski 5

7.6. 1,5 3

1kiiski

1,5 ankerias 2,5 Katiskan paikka vaihdettu

27.6. 0,5 3 75

12.7. 1 0,5 10 6

30.7. 1 0,5 1 1 18

YHT. 3 0,7 47,5 2,5 4,5 18 99 10 185,2

Yksikkösaalis

kg / vrk 0,03 0,01 0,41 0,02 0,04 0,15 0,85 0,00 0,09 1,58
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  LIITE 9 

Jukka ja Saija Toivonen, syksy 2012 

 

   

päivä katsikoja kuha > 37 cm kuha < 37 cm ahven hauki lahna särki

28.9. kg kg kg kg kg kg

8.10. 1 10 3 20 20 20 25

14.10. 3 3,5 2 21 10 26 32

18.10. 4 5 2 20 2 50 80

22.10. 4 5 3 10 15 15 15

29.10. 4 5 2 5 17 20 25

9.11. 4 7 5 10 100 50 70

19.11. 4 15 5 7 20 45 60

YHT 50,5 22 93 184 226 307

Yksikkösaalis ka 1,00 0,30 2,00 2,00 2,00 2,50

kg / vrk 0,19 0,11 1,17 0,56 1,44 1,78

0,29 0,13 0,41 1,20 1,41 1,95

Yksikkösaalis

KA 0,49 0,18 1,19 1,25 1,62 2,08
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                             LIITE 10 
JUMBO-KATISKAT, saalislomake syksy 2012

Kalastajan nimi: Paavo Kosonen

Katiska 1

Pyyntivuorikausia 44

kuha > 37 cmkuha < 37 cm ahven hauki lahna särki sorva suutari Huomioitavaa

kg kg kg kg kg kg kg kg

25.9. Pyydys laskettiin mereen

28.9. 3 2

3.10. 1

9.10. 3 paljon meduusaa

13.10. 2 paljon meduusaa

8.11. 5 2

YHT. 0 0 14 0 0 2 0 2 18

yksikkösaalis 0,32 0,05 0,05

kg / vrk

Katiska 2

Pyyntivuorikausia 44

kuha > 37 cmkuha < 37 cm ahven hauki lahna särki sorva suutari Huomioitavaa

kg kg kg kg kg kg kg kg

25.9. Pyydys laskettiin mereen

28.9. 4 1

3.10. 2

9.10. 3

13.10. 3

26.10. 2 1

8.11. 0,7 1

YHT. 0,7 0 15 2 0 0 0 0 17,7

yksikkösaalis 0,02 0,34 0,05

kg / vrk
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                   LIITE 11 
 
Ammattiopisto Livia / Peimarin koulutuskuntayhtymä, Kalatalous- ja ympäristöopisto 
 
 
Tiedote 26.8.2011 
 
Kalatalous- ja ympäristöopisto on saanut Vakka-Suomen kalastuspuistolta 
rahoituksen JUMBO – katiskahankkeeseen. Hankeidea saatiin Mynälahdella toimivilta 
kalastajilta. Kalastajat vastaavat myös hankkeen käytännön toteuttamisesta. Hankkeen 
toimialueena on Mynälahti, mutta sen tulokset ovat sovellettavissa Suomen koko 
rannikkoalueelle. 
 
Hankkeen tavoitteena on kehittää särkikalojen ja muiden suomukalojen kalastukseen 
soveltuva ”Jumbokatiska”, perinteisen katiskan ja rysän parhaat puolet yhdistävä 
hylkeenkestävä pyydys. Sen tulee olla katiskan tavoin helposti siirrettävä puominosturilla 
ja pyytävyydeltään samaa luokkaa kuin pieni rysä. 
 
Paitsi että jumbokatiska olisi uusi kehitysaskel suomukalojen kalastuksessa, se voisi 
osaltaan olla yksi keino harjoittaa ammattimaista kalastusta myös leutoina talvina. 
Hyljeongelma on korostunut jäättöminä talvina, mutta katiskoilla on mahdollista kalastaa 
myös silloin, kun jää ei ole suojaamassa pyydyksiä hylkeiltä. 
 
Hankkeessa valmistetaan kolme erimallista pyydystä metalliverkko-havas yhdistelminä. 
Pyydyksiä valmistetaan yhteensä 10 kappaletta. Pyydykset suunnitellaan kalastajien ja 
pyydysrakentajan yhteistyönä. Perusajatuksena on kokeilla seuraavia malleja: 
 

–  pelkkä kalapesä nieluineen 

–  kalapesä potkuilla 
–  kalapesä potkuilla ja aitaverkolla 

 
Pyydyksissä kokeillaan myös hapaan harvuuden vaikutusta lahnasaaliiseen, sillä 
kokemusten mukaan lahnapyydyksen tulee olla avara ja valoisa. Liikuteltavuuden ja 
puominosturien nostotehon varmistamiseksi kalapesän mitat ovat enintään noin 2m x 3m. 
Pyydykset valmistaa hankkeeseen osallistuva mynämäkeläinen kalastaja Jukka Toivonen. 
 
Pyydyksiä testaa kalastuksessa vuosien 2011 - 2012 aikana neljä kokenutta kalastajaa; 
Jukka ja Saija Toivonen, Jouni Nieminen ja Paavo Kosonen. Testauksen aikana ja sen 
jälkeen tehdään tarvittavia muutoksia. Pyydyskehityksen tulokset raportoidaan ja ne ovat 
julkisia. 
 
Alimmaisena kuva ensimmäisestä prototyypistä. 
 
Hankkeen edistymisestä tiedotetaan Kalatalous- ja ympäristöopiston www-sivulla 
http://kalakoulu.fi/ kohdassa Projektit 
 
Maria Saarinen 
hankekoordinaattori 
maria.saarinen@livia.fi 

http://kalakoulu.fi/
mailto:maria.saarinen@livia.fi
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puh. 045 6722 688 
             LIITE 12 

Ammattiopisto Livia / Peimarin koulutuskuntayhtymä 

Kalatalous- ja ympäristöopisto 
 

Yhteenveto 15.2.2012 
hankekoordinaattori Maria Saarinen 

 
 
Kalatalous- ja ympäristöopiston JUMBO – katiskahankkeeseen ensimmäinen 
kalastuskausi on takana. Seuraavassa lyhyt yhteenveto, johon tiedot on antanut 

hankkeen ”isä” ammattikalastaja Jukka Toivonen Mynämäestä. 
 
 

 
 

- syksyn aikana oli pyynnissä kaksi katiskaa 
 
- pyyntisyvyys noin 4 m 

 
- saaliiksi saatiin useita rannikon lajeja muun muassa kuhaa, pientä ahventa, 

taimenta, haukea, suutaria, sorvaa, särkeä ja ruutanaa. Haukea oli runsaasti 
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- särkikalojen tulo väheni huomattavasti, kun pyydykset alkoivat limoittua 
 

- saaliit olivat noin 30 kg kerrallaan. Kalastuskauden loppuvaiheessa katiskat olivat 
kokematta noin neljä viikkoa, ja suurin saalis oli noin 200 kg. Tästä oli kuhaa noin 
30 kg 

- pyydykset koetaan kalastuslautalla olevan nosturin avulla 
o lautan on oltava kiinni molemmista päistä, jotta se pysyy paikallaan 
o pyydyksen kulmiin on viritetty taljat, joiden keskipisteelle haettiin 

tasapainokohta ylös nostamista varten. Tasapainottaminen oli haastavaa 
o koennassa katiska nostetaan tasapainokohdasta ja tyhjennetään vieressä 

odottavaan pikkuveneeseen 
o isommalla saaliilla katiska nousi herkästi pystyyn 
o jos kalaa oli paljon, kalat eivät helposti luistaneet ulos. Ongelma saattaisi 

helpottua asentamalla pyydyksen pohjaan vaneri- tai muovilevyn 
o pyydyksen rakenteet kestivät helposti 200 kg saaliin 

 
- kalastaja toteaa, että syksyllä kalaa on vaikea saada menemään kiinteään 

pyydykseen. Odotukset kevään kalastuskaudesta ovat korkealla 
 

- katiskoihin asennetaan selektiopaneeli, mikäli alamittaista kuhaa alkaa keväällä 
tulla runsaasti 

 
 
 

 
Kuva 2. Tyypillinen pyyntipaikka. 
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Kuva 3. Katiska nousemassa nosturin avulla. Pikkuveneessä ammattikalastaja Saija Toivonen, joka 

ottaa saaliin veneeseen. 

 

 
Kuva 4. Hankkeen ohjausryhmä kävi tutustumassa JUMBO – katiskan kokemiseen: edessä 

vasemmalta ammattikalastaja Jouni Nieminen, Kustavi ja lehtori Ilkka Kuukka Ammattiopisto 

Livia / Kalatalous- ja ympäristöopisto. Takana vasemmalta ammattikalastaja Jukka Toivonen, 

Mynämäki ja ammattikalastaja Paavo Kosonen, Taivassalo (kuvasta puuttuvat ohjausryhmän 

jäsenet ammattikalastaja Saija Toivonen ja hankeasiamies Petri Rannikko Vakka-Suomen 

kalastuspuisto). 
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