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1 HANKKEEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT
Kokkolan kaupungin ja Kokkolan Matkailu Oy:n toiminnan tärkeä painopiste on meren ja
saariston tuotteistaminen. Merellisiin tuotteisiin kuuluvat niin kalastus kuin kalataloustuotteiden vastaanotto ja jalostus sekä kalastusmatkailun markkinointi ja myynti. Sen vuoksi
tarvittiin esiselvityshanke, jossa selvitettiin ammattikalastuksen ja saaristomatkailun yhteistyötä. Esiselvityshankkeessa kehitettävällä mallilla on mahdollista parantaa ja monipuolistaa niin ammattikalastajien kuin saaristomatkailun palvelutarjontaa.

Hanke oli hyväksyttävänä 31.3.2009 Nousevan Rannikkoseutu ry:n hallituksen kokouksessa. Hankkeen operatiivista toimintaa varten Kokkolan Matkailu Oy perusti työryhmän,
joka tarvittaessa sai käyttää asiantuntijoita ja Nousevan Rannikkoseutu ry:n apua työn
etenemisen kannalta sopivissa vaiheissa.

Työryhmään kuuluivat:
-

Hautala Juha

-

Jokela Arto, pj.

-

Laulajainen Riitta

-

Sund Siv (1.4.-1.7.2009)

Puheenjohtaja toimi hankkeen työryhmän koollekutsujana, sihteerin tehtävät kiersivät työryhmän jäsenten kesken. Palaverimuistiot ja muut sähköiset aineistot tallennettiin Kokkolan Matkailu Oy:n arkistoon.

Kirjanpito, talousseuranta ja laskutus hoidettiin osana hankkeen hallinnoijan toimintoja. Kokkolan Matkailu Oy perusti hankkeelle oman kustannuspaikan (412), jonka avulla seurattiin hankkeeseen kohdistuvia kustannuksia.

Hankkeen toteuttamisaika ja hanketiedot
Hanke on esiselvityshanke, joka alkoi 1.4. ja päättyi 31.12.2009, jonka jälkeen hankkeen
loppuraportti toimitetaan Nouseva Rannikkoseutu ry:lle.

Kehittämishankkeen nimi:
Kalatuotteiden ketju ammattikalastajilta saaristomatkailun käyttöön

Kehittämishankkeen hallinnoija: Kokkolan Matkailu Oy

Kehittämishankkeen numero: 0815079

Rahoittaja: Kainuun TE-keskus, Perämeren rannikon kalatalousryhmä, D-nro:
1090/3561/2008

Toteuttamisalue: Rannikkoseutu Kokkola-Himanka

Yhteistyötahot: rannikkoseudun Kokkola-Himanka ammatti-ja kotitarvekalastajat, kalastajainseurat, kalasatamien ja kalastusmuseoiden hoidosta vastaavat yhteisöt, veneily-ja
virkistyskalastusalan yrittäjät

Hankkeen henkilöstö: Kokkolan Matkailu Oy:n työntekijät tekivät hanketyötä yhteensä
1008 työtuntia raporttiin liitetyn päiväkirjan mukaan. (LIITE 18).

Kokoukset: Hankekokousten pöytäkirjat on tallennettu Kokkolan Matkailu Oy:n arkistoon.

Valokuva-arkisto: Kokkolan Matkailu Oy:llä on kaikista kalastustukikohdista valokuvia taltioituna. Yhteensä hankkeen aikana kuvia kertyi noin 300 kappaletta.
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2 HANKKEEN TAVOITTEET
Esiselvityshankkeen aikana pyrittiin luomaan ammattikalastajille malli, joka antaisi heille mahdollisuuden lisäansioihin primäärielinkeinonsa ohella alueella kasvavan saaristomatkailun kautta. Kalatuotteiden ketjun selvittämiseksi kartoitettiin Kokkolan (Kokkola-Kälviä-Lohtaja) sekä Himangan saaristoalueen rekisterissä olevat ammattikalastajat
ja selvitettiin heidän kykyä ja halua yhteistyöhön kalastusmatkailun parissa.

Hankkeen hyödynsaajat
Hankkeen välitön hyöty kohdistui alueen ammattikalastajille, joiden elinkeinoa tuetaan.
Sen lisäksi saaristomatkailu hyötyi. Palvelutarjonta lisääntyi ja monipuolistui hankkeen
myötä. Kalastusmatkailun kehittämistyöstä kiinnostuneiden kanssa muodostetaan työryhmiä, joissa kalastuksen ja saaristomatkailun yhteistyötä kehitetään. Medianäkyvyyttä
saatiin järjestämällä tiedotustilaisuuksia, joissa ammattikalastajat ja elinkeino tuotiin esille.
Hankkeen aikana toteutettu yhteistyö (ammattikalastajat, kalastajainseurat, vastaanottoja jalostus, saaristomatkailuyrittäjät) jatkuu ja tavoitteena on parantaa ammattikalastajien
elinkeinoa. Saaristomatkailijoiden palautteita kerätään ja hyödynnetään kehitystyössä.

Tavoitteena oli lisätä ja kehittää ammattikalastuksen ja saaristomatkailun yhteistyötä seuraavasti:
1. Selvitettiin ammattikalastajien halukkuus toimia yhteistyössä saaristomatkailun kanssa
2. Satamien ja alusten riittävyys ja sopivuus
3. Luotiin malli, jolla saadaan ammattikalastajilta riittävästi kalaa välivarastoitua (pakastus/jatkojalostus/valmistus)
4. Selvitettiin kalastustukikohtien nykyinen riittävyys, niiden tasokartoitus ja kehitystarpeet
mahdollista saaristomatkailun kasvua ajatellen
5. Kartoitettiin ketjun ammattikalastajalta saaristomatkailijalle vaatimat investoinnit ja luvat
6. Koulutustarpeiden kartoitus
7. Vanhojen kalastustukikohtien riittävyys ja paikallistaminen Kokkolassa ja Himangalla
8. Selvitettiin ammattikalastajien suoramyyntipaikkojen ja paikallisten jatkojalosteiden tarve
9. Kalan markkinointi mobiilipalveluita käyttäen
10. Muodostettiin työryhmiä
11. Järjestettiin tiedotustilaisuuksia
12. Kerättiin saaristomatkailijoilta palautetta
13. Selvitettiin vanhan kalastuskulttuurin ja -perinnön lisäarvo kalastusmatkailun edistämiseen.
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3 HANKKEEN ORGANISAATIO
Hankkeen operatiivista toimintaa varten Kokkolan Matkailu Oy perusti työryhmän, joka
tarvittaessa käyttää asiantuntijoita ja Nousevan Rannikkoseutu ry:n apua työn etenemisen
kannalta sopivissa vaiheissa.

Työryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:
- Hautala Juha
- Jokela Arto, p.j.
- Laulajainen Riitta
- Sund Siv (1.4.-1.7.2009)

Yhteyshenkilöt ja tehtävät
Nouseva Rannikonseutu ry:
- Karttunen Piia

aktivaattori

- Haapsalo Soila

toiminnanjohtaja

- Oikarinen Jyrki

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton toiminnanjohtaja ja Perämeren rannikon kalatalousryhmän puheenjohtaja

T&E Kajaani:
- Sironen Raili

maksatusasiat
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4 AJANKOHTA, KESTO JA AIKATAULUN TOTEUTUMINEN
Esiselvityshankkeen virallinen aikataulu oli 1.4. – 31.12.2009. Keväällä hankkeessa tehtiin esiselvitystyötä, jonka pohjalta mahdollisessa jatkohankkeessa päätetään varsinaisista kehittämistoimenpiteistä. Kokosimme ammattikalastajat ja kalastajainseurojen edustajat yhteen ja selvitimme toiminnan kehittämisajatuksia, joita eri tahojen edustajat pystyivät meille kertomaan.

Koemarkkinointi esiselvityshankkeen luomassa ketjussa toteutettiin ”superviikonloppuna”
30.7. – 2.8., jolloin Kokkolassa järjestettiin mm. Farmari 2009 näyttely. Esiselvityshankkeen erilliskysymyksiä tarkennettiin syksyllä ja raportti valmistui 23.12.2009. Hankkeen
loppuraportti jätetään Nousevalle Rannikkoseuru ry:lle tammikuussa 2010.
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5 TOIMINNAN KUVAUS
Esiselvityksen aikana kartoitettiin kalatuotteiden ketjua (ammattikalastajat – vastaanotto ja
jalostus saaristomatkailijat) Kokkolan (Kokkola – Kälviä – Lohtaja) sekä Himangan saaristoalueella. Työryhmän ensimmäinen tehtävä oli aikatauluttaa ja selvittää seuraavien tavoitteiden sisältö ja toteuttamiskelpoisuus. Alla selvitys kunkin kohdan työmenetelmästä.

1. Ammattikalastajien halukkuus toimia yhteistyössä saaristomatkailun kanssa
Mitä tehtiin:
- kartoitettiin ammattikalastajien rekisteri
- tehtiin kysely aiheesta ja ryhmähaastattelu

2. Satamien ja alusten riittävyyden ja sopivuuden selvittäminen.
Mitä tehtiin:
- kyselyt sidosryhmille
- ryhmähaastattelu
- olemassa olevan lähdeaineiston hyväksikäyttö
- toteutus työryhmässä, jossa mukana asiantuntija-apua

3. Luotiin malli, jolla saadaan ammattikalastajilta riittävästi kalaa välivarastoitua (pakastus/jatkojalostus/valmistus).
Mitä tehtiin:
- toteutettiin ennakkoon suunnitellut caset:
- koemarkkinointi ”superviikonloppuna”, 30.7. – 2.8.
- kalaristeilyt Trullevin kalasatamaan 30.7. – 2.8.
- iltaristeilyt Tankariin 29.7. – 1.8.

4. Selvitettiin kalastustukikohtien nykyinen riittävyys, niiden tasokartoitus ja kehitystarpeet
mahdollista saaristomatkailun kasvua ajatellen.
Mitä tehtiin:
- selvitettiin kalastukikohdat Kokkolan ja Himangan alueella
- kartoitettiin niiden taso ja kehitystarpeet ja tehtiin ryhmähaastattelu

5. Kartoitettiin ketjun (ammattikalastajalta saaristomatkailijalle) vaatimat investoinnit ja luvat.
Mitä tehtiin:
- selvitettiin mitä lupia ja investointeja tarvitaan
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- työryhmätyöskentely, jossa mukana asiantuntija-apua
- ryhmähaastattelu

6. Koulutustarpeiden kartoitus
Mitä tehtiin:
- selvitettiin mitä koulutusta terveysviranomaisten vaatimukset, palvelutaso, opastus, kalastusmatkailu vaatii eri osapuolilta ja ryhmähaastattelu

7. Vanhojen kalastustukikohtien riittävyys ja paikallistaminen Kokkolassa ja Himangalla

8. Selvitettiin ammattikalastajien suoramyyntipaikkojen ja paikallisten jatkojalosteiden tarve
Mitä tehtiin:
- kartoitettiin ammattikalastajien rekisteri
- tehtiin kysely aiheesta ja ryhmähaastattelu

9. Kalan markkinointi mobiilipalveluita käyttäen
Mitä tehtiin:
- keskustelut alan ammattilaisten kanssa ja ryhmähaastattelu

10. Muodostettiin työryhmiä
Mitä tehtiin:
- esitetään työryhmää kehittämään kalasatamia ja niiden matkailukäyttöä

11. Järjestettiin tiedotustilaisuuksia
Mitä tehtiin:
- järjestettiin tiedotustilaisuus toukokuussa ja joulukuussa

12. Saaristomatkailijoiden palautteen kerääminen
Mitä tehtiin
- superviikon aikana (Farmari) kerättiin palautetta Tankarin ja Trullevin saaristomatkailijoilta.

13. Selvitettiin vanhan kalastuskulttuurin ja –perinnön antama lisäarvo kalastusmatkailun
edistämiseen
Mitä tehtiin:
- selvitettiin alueella olevat kotiseutu- ja kalastusaiheeseen liittyvät museot ja tapahtumat
7

- työryhmätyöskentely, jossa asiantuntija-apua saatiin K.H.Renlundin museolta.
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6 TALOUS
T&E-keskukselta saapunut päätös (23.4.2009, Dnro 1090/3561/2008, hanke nro
0815079) hankkeen hyväksymisestä. Myönnetty avustus on 100% hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 30 000€.
LIITE 1

Rahoitussuunnitelmaan kirjattiin kuntarahoitusta yhteensä 30 000,00 € .

Alkuperäinen kustannusarvio
Kustannusarvio vuodelle 2009

Euromäärä

Toteutuma

Palkkakulut ja henkilöstösivukulut

20 000,00

23 529,68

6 000,00

6 036,53

4 000,00

5 636,87

1000 tuntia
à 20 euroa / h
2 henkeä, 50%

Ostopalvelut ja materiaalit
toimistokulut (koneet, materiaalit,
vuokrat)
oppaat (kalastajat ym. asiantuntijat,
kalastustukikohtien oppaat)
karttapohjien lunastus
kyselykaavakkeiden suunnittelu
mainostyö
tilaisuuksien järjestäminen
”superviikonlopun” mainoskampanja

Matkakulut
matkat kalastustukikohtiin vuokraveneellä, à 300 € / h / 3 h / kohde
matkat kalastustukikohtiin autolla, kilometrikorvaus à 0,45 €/ km

Tulot

0,00

Nettomenot yhteensä

30 000,00
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0,00
35 203,08

Hankkeen alkuperäinen rahoitussuunnitelma
Rahoitussuunnitelma

Euromäärä

Osuus %:a

Anottava rahoitus

30 000,00

100 %

Yhteensä

30 000,00

100 %

Hankkeelle on Kokkolan Matkailu Oy:n kirjanpitoon avattu oma kustannuspaikka nro 412,
johon osoitetaan hankkeeseen kohdistuvat kustannukset. Hankkeen kirjanpitopalvelut yhtiö ostaa Kokkolan kaupungilta. Rahoitussuunnitelma toteutui suunnitellun mukaisesti.
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7 HANKKEEN TULOKSET
Esiselvityshankkeen aikana voitiin havaita kehitystä niin kalastusmatkailua kehittävissä
konkreettisissa toimissa kuin asenteessa kalastusmatkailua kohtaan. Matkailuyrityksen
näkökulmasta pystyimme toteamaan aiheen suuren suosion ja kiinnostavuuden laajemmassakin piirissä kuin vain saaristomatkailua harjoittavien yritysten tai ammattikalastajien
joukossa.

Hankkeen aihepiiri oli laaja, sillä esiselvityshankkeen avulla selvitettiin, mitkä kalastumatkailuun liittyvät aihealueet voisivat kaivata eniten kehittämistoimia. Tarkoitus oli edetä tutkimusmatkailijan tavoin silmät avoinna havainnoimaan mahdollisia kehittämistä vaativia
kohteita.

Myynti – ja markkinointi
Rekisterissä olevat ammattikalastajat

Kalan vastaanotto

Saaristomatkailijat

ja jalostus

Investoinnit, luvat ja koulutus

Kuva: Malli ketjusta

Rekisterissä olevat ammattikalastajat / kalan vastaanotto ja jalostus
Kiinnostuneiden ammattikalastajien määrän selvittäminen oli tärkeä osa hankkeen esiselvitystä. Edelleen selvitimme ammattikalastajien, kalastajainseurojen sekä alalla olevien
muiden yritysten mahdollisuutta olla kalatuotteiden ketjussa (ammattikalastaja – vastaanotto ja jalostus – saaristomatkailijat) mukana. Esiselvityshankkeessa luotiin malli, jolla
saadaan ammattikalastajilta riittävästi kalaa saaristomatkailijoille.

Saaristomatkailijat
Toinen tärkeä asia esiselvitystyössä oli kartoittaa vanhat kalastustukikohdat, joissa saaristomatkailijat voivat käydä, joko maanteitse tai omalla veneellä tai reitti- / charter –
kuljetuksella. Olennaista oli selvittää kalastustukikohtien nykyinen riittävyys, niiden tasokartoitus ja kehitystarpeet mahdollista saaristomatkailun kasvua ajatellen.
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Investoinnit, luvat ja koulutus
Ketju ammattikalastajalta saaristomatkailijalle vaatii investointeja ja lupia. Niiden kartoittamiseen, edellytysten selvittämiseen ja budjetointiin tarvittiin esiselvitystä. On selvitettävä
esimerkiksi terveysviranomaisten vaatimukset, investointeja lähinnä palveluvarustukseen
ja opasteisiin sekä kalastusmatkailun vaatima koulutus ammattikalastajien ja muiden
osapuolten osalta.

Myynti ja markkinointi
Hankkeessa selvitettiin ammattikalastajien suoramyyntipaikkojen ja paikallisten jatkojalosteiden tarvetta suhteessa Kokkolan väestöpohjaan (46 000 asukasta). Selvitimme tarvetta
käynnistää kalastuksen ja matkailun yhteistyötä kehittävä hanke, esimerkiksi tuotteistaminen, pakettitarjonta, yhteismarkkinointi- ja ohjelmapalvelutuotteiden kehittäminen. Lisäksi
selvitimme markkinointimahdollisuuksia mobiilipalveluita käyttäen. Esimerkiksi tieto voisi
välittyä sähköpostina/tekstiviestinä/ valotauluna ym. vastaavana tiedotteena.

7.1 Tiedotustilaisuus 12.5.2009
Tiedotustilaisuus hankkeen alkutilanteesta ja tulevista toimenpiteistä pidettiin Kokkolan
Matkailu Oy:ssä 12.5. klo 10. Paikalla olivat Kokkola-lehti, Pohjalainen, Österbottens Tidning, YLE/ Radio Keski-Pohjanmaa. Muille medioille lähetettiin tiedote postitse. LIITE 2.

7.2 Kokkolan Kalailtamat 2.6.2009
Kalastusmatkailuiltamat pidettiin 2.6. 2009 klo 18.00-20.00. Kokkolan kaupungintalon
Kokkolasalissa. Tilaisuuteen lähetettiin kutsuja postitse 72 kpl ammatti-, kotitarve-, ja
virkistyskalastajille. Samassa kirjeessä lähetettiin myös kalastusmatkailukysely ja
maksettu palautuskuori. Kokkolan Kalailtamiin kutsuttiin osanottajia myös lehtiilmoituksilla sanomalehti Keski-Pohjanmaassa ja Österbottens Tidningenissä sekä
kaupunkilehdissä Kokkola ja Kokkolan Sanomat.

Kohderyhmänä olivat kalasta, kalastuksesta ja kalastusmatkailusta kiinnostuneet.
Osallistujia oli 68 henkeä. Tilaisuus oli kaikin puolin onnistunut.
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Toiminnanjohtaja Jyrki Oikarinen Perämeren Kalatalousyhteisöjen liitosta kertoi Perämeren kalastuksesta ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Matkailuasiamies Arto Jokela Kokkolan
Matkailu Oy:stä juonsi Kokkolan ensimmäiset Kalailtamat.

LIITE 3 ja 4 Kalailtamien ilmoitus LIITE 5 Kalailtamien ohjelma. LIITE 6 Osallistujat

Kokkolan Kalailtamien päätteeksi osanottajat saivat maistella himankalaisen Polar
Gourmetin kalaherkkuja, joita tarjoilivat Juha ja Reetta Tilus.

7.3 Kyselytutkimus
Kokkolan Matkailu Oy lähetti 26.5.2009 kalastusmatkailukyselyn 72 kpl ammatti-, kotitarve- ja vapaa-ajankalastajalle Pohjanlahden rannikkoalueella Kokkola-Himanka. Kyselyn
mukana oli maksettu palautuskirjekuori ja samassa kirjeessä oli kutsu Kokkolan Kalailtamiin 2.6.2009, jossa tilaisuudessa myös kyselylomakkeen sai palauttaa. Vastauksia saa13

tiin 27 kpl, joten vastausprosentti oli 37,5%. Vastaajista oli 22 % ammattikalastajia ja 52
% kotitarvekalastajia. Vastaajista 30 % käytti Trullevin kalasatamaa ja muuten kotisatamat
sijaitsivat laajalla rannikolla. Kalasta toimitettiin 15 % tukkukauppaan, 15 % kauppaan ja
ravintoloille vain 4 %. Vastaajista 19 % olisi halukas toimittamaan kalaa ravintoloille.
Vastaajista 56 % piti kotisatamansa varustelutasoa riittävänä ja 56 % piti suoramyyntipaikkojaan riittävänä. Kalan jalostus-paikkoja 63 % piti riittävinä ja aluksensa varustelutasoa ja alusten määrää oman sataman osalta 67 % piti riittävänä. Vastaajista 48 % kalasti
ympärivuotisesti. LIITE 7 Kalastusmatkailukyselylomake ja siihen merkitty yhteenveto
vastauksista.

7.4 Superviikonlopun kalamatkailuohjelma Trulleviin ja Tankariin, ilmoituksen laadinta
7.4.1 Risteilyt Trullevin kalakauppaan
Superviikonlopun aikana (29.7. – 2.8.2009) järjestettiin Kokkola Campingin matkustajasatamasta m/s Akkuratilla risteilyt Trullevin kalasatamaan, jossa Trullevin kalakaupassa oli
ostettavana kalaa. Risteilyt toteutettiin keskiviikkona 29.7., torstaina 30.7. lauantaina 1.8.
ja sunnuntaina 2.7.2009 klo 10.00-12.00, 13.00-16.00, 16.00-18.00. Liikenteestä vastasi
Pohjanlahden Elämysmatkat Oy. Risteilyn hinta oli 30 euroa aikuisilta ja lapsilta (4-15 v.)
10 euroa. Risteilyistä ilmoitettiin näkyvästi sanomalehti Keski-Pohjanmaassa, Österbottens Tidningenissa ja Kokkola-lehdessä ja Kokkolan Sanomissa. Risteilyjä markkinoitiin
myös Kokkolan Matkailu Oy:n toimistossa ja Farmari 2009 messuilla. Risteilymatkustajia
saatiin liikkeelle vain muutama. Lieneekö syynä ollut Farmari 2009 messujen monipuolinen oma ohjelma. Ehkä myös risteilyn hinta oli liian korkea.

Pohjanlahden Elämysmatkojen Jarl Sjövall

Trullevin kalasataman kalakauppa oli

ja Gun-Britt m/s Akkuratin kannella.

Kokkolan Superviikonlopun risteilykohde.
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7.4.2 Savukalaristeilyt Tankarin majakkasaarelle
Savukalaristeilyt Tankarin majakkasaarelle toteutti Kokko Line Oy Superviikonloppuna
ke 29.7.- la 1.8.2009 klo 18.00-22.30. Risteilylipun hinta oli 17 euroa aikuiselta ja lapsilta
(4-15 v. ) 5 euroa. Tankarissa kalastaja Markus Sulkala yhdessä Cafe Tankarin henkilöstön kanssa hoiti kalojen savustamisen, tarjoilun ja suoramyynnin. Hanke kartoitti asiakkaiden mielipiteitä ja tutki ketjun toimivuutta. Savukalaristeilyt saavuttivat suuren suosion.
Niinpä Kokko Line Oy:n 2010 risteilykaudella on tarjolla myös savukalaristeilyjä ja yhteistyö kalastaja Markus Sulkalan kanssa jatkuu ja laajenee.

LIITE 8 Risteilyjen ilmoitukset LIITE 9 Asiakaspalaute yhteenvetona

Markus Sulkalan kalastusalus Tankarissa.
Taustalla savustusuunit ja kalan myyntipiste.

Suuren italialaisen aikakausilehden Plein Airin
toimittaja Alberto Dati ja kuvaaja Simone Ceglipääsivät tutustumaan kalan savustukseen
Tankarissa.

Markus Sulkala ja Tiina Hakkarainen

Savusiian ostajia Tankarissa.

myivät savukalaa Tankarissa 30.7.2009.
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Terveystarkastajan vaatimukset
Terveystarkastaja Teija Pitkäkankaan, puh. 044 7307983, kanssa neuvottelu puhelimitse.
Tankarin saarella käytiin perjantaina 24.7.2009 suorittamassa savustuspisteiden terveystarkastus seuraavan viikon ”Superviikonloppua” varten, jolloin savustuspistettä käytettiin
savukalan myyntiin.

Myyjille laadittiin tarkat ohjeet savustuspisteen hoitamiseen. Ohjeet liitetään Tankar Cafén
omavalvontasuunnitelmaan.

LIITE 10 : Omavalvontasuunnitelma
LIITE 11 Kalastajien omavalvontasuunnitelma (Kokkolan kaupungin ohjeet)

7.5 ”Superviikonlopun” kokemusten pohjalta kehitetty malli
Kalatuotteiden ketju Trullevin ammattikalastajilta Tankarin saaristomatkailijoille toimi seuraavanlaisesti:

Yksi kalastaja, Markus Sulkala, toimi Trullevissa yhteistyössä toisen kalastajan kanssa
Sulkala kalasti itse ja osti kalaa muiltakin kalastajilta ”superviikonloppua” varten
Koska kalan piti olla heti valmis ja tilaus oli suuri, Sulkala jalosti osan kaloista kotona
Tankarin saarelle oli rakennettu toisen hankkeen yhteydessä kolme savustuspönttöä
Olennainen osa kalan myyntiä saaristomatkailijoille oli se, että savustusta sai seurata
Savukalan tuoksu toimi markkinointivälineenä saarelle tultaessa M/s Jenny voi kuljettaa reittiliikenteessä kerralla max. 177 henkeä Tankariin. Laivan henkilökunta informoi
kalan valmistajia saapuvien matkailijoiden määrästä. Kalaa kulutettiin saarella Superviikonlopun aikana n. 120 kg.
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Myynti – ja markkinointi:
Kokkolan Matkailu Oy
Trullevin ammattikalastajat ja heidän
yhteistyö

Kalan vastaanot-

Tankarin

to ja jalostus: ka-

Saaristomatkailijat:

lastajan tiloissa ja

veneilijät, m/s Jen-

Tankarissa

nyn risteilyasiakkaat

Investoinnit, luvat ja koulutus: kalastajilla ja Kokkolan Matkailu

Erinomaisten kokemusten perusteella savukalaristeilyjä Tankariin tullaan jatkamaan
kesällä 2010.

7.6 Kalastustukikohtien kartoitus
Työryhmän puheenjohtaja Arto Jokela ja Riitta Laulajainen tutustuivat 24.9. lohtajalaisen
matkailuyrittäjän Minsumatkojen Erkki Nikupaavon kanssa kalasatamiin Himanka-Kokkola
rannikolla. Kohteina olivat seuraavat kalasatamat : 1) Himankakylä, 2) Kekolahti, 3) Vatunki, 4) Sipinperä, 5) Mansikka, 6) Alaviirre. Työryhmä tutustui 7)Ohtakariin 14.10.2009
Lohtajan Kalastajainseuran puheenjohtajan Juhani Kuoppalan ja sihteerin Sakari Lätin
johdolla. Mukana oli myös intendentti Merja Passoja K.H.Renlundin museosta Kokkolasta.
Työryhmän puheenjohtaja oli tutustunut 8) Karhin kalasatamaan aikaisemmin. Riitta Laulajainen ja Arto Jokela tutustuivat 24.9.2009 9) Marinkaisen, 10) Rytikarin kalasatamiin.
Riitta Laulajainen ja Juha Hautala tutustuivat 30.9.2009 Forsgårdin opastuksella m/y Navitalla 11) Poroluodonkariin eli Krunniin. Työryhmä tutustui 29.9.2009 Jani-Sakri Forsgårdin kipparoimalla m/y Navitalla Kokkolan saaristoon, mm. 12) Långskäretiin. Työryhmän jäsenet tuntevat 13) Trullevin kalasataman, 14) Tankarin kalasatamat entuudestaan.
Työryhmä tutustui 30.9.15) Kokkolan Potin satamaan, 16) Öjan Mjosundin yksityiseen kyläsatamaan. ja 17) Öjan Långön kyläsatamaan.

LIITE 12 Kalasatamat sijaintikartta

1) Himankakylä
Hyvä sijainti. Vain 2 km valtatie 8:lta Himankakylän kupeessa Himankajoen suulla. Monipuolinen satama, jossa paljon veneitä. Rantaraitin varrella vanhempia ja uudempia venevajoja. Sataman tuntumassa pienellä kumpareella suuri grillikatos vapaa-ajan viettoa var17

ten. Himankakylän satama voisi olla porttina sataman pohjoispuolella avautuvaan Rahjan
saariston kansallispuistoon.Himankakylän kalasatamalla on erinomaiset mahdollisuudet
kehittyä matkailukohteena.

Himankakylän sataman rantaraittia.

Himankakylän satama.

Himankakylän grillikatos ja terassi.

Riitta Laulajainen ja Erkki Nikupaavo.

2) Kekolahti
Suuri venesatama. Infotaulu. Suora väylä ulkosaaristossa sijaitsevaan Hevoskariin, joka
voisi olla tulevaisuudessa saaristomatkailun erikoiskohde. Ei Himankakylään verrattavissa
oleva kehittämiskohde.

Kekolahden laitureita

Kekolahden laitureita
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3) Vatunki

4) Sipinperä

Pienehkö satama, jota suojaa pohjoispuo-

Valtatie 8:lta Rautilasta autotie Parkaksen

lelta Leppäkarvojen ja Ohlan saaret.

kautta. Meri avautuu luoteeseen saarettomana ja syvänä.

Vatunkia

Sipinperä

Rautilassa valtatie 8:n tuntumassa sijaitsee
historiallinen Kuninkaan kivi ja muistomerkki.Täällä Ruotsin kuningas Kustaa Adolf Fredrik
nautti voileivän, jolle paikallinen Liisa, myöhemmin tunnettu ”Peukalo-Liisana”, levitti voin
peukalollaan veitsen puuttuessa. Tätä paikkaa,
jonka viereltä molempiin em. kalasatamiin kuljetaan, pitäisi kehittää ja nostaa sen historia esille.

5) Mansikka
Himangan kirkonkylästä noin 5 km luoteeseen sijaitseva kalasatama on yksi rannikkoseudun parhaita. Kalastus elinkeinona näkyy täällä myös alueen siisteytenä. Satamasta ja läheisen Sautinkarin matkailualueelta Vesa Särkilä tekee tilausristeilyjä Himangan-Lohtajan
saaristoon kaljaasi Maijalla. Satamia käyttää myös lohtajalainen Minsumatkat.

Himangan Mansikan kalasatama.

Kaljaasi Maija tekee tilausristeilyjä.
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Mansikan sataman venelaitureita.

Himangan Manikan venelaitureita.

6) Ala-Viirre
Lohtajan Ala-Viirteellä Viirrejoen suulla sijaitsee kalasatama. Se on Minsumatkojen kotisatama, josta avautuvat suojaisat reitit lähisaaristoon. Sataman vierellä sijaitsee myös paikallinen tanssilava. Alueella on hyvät matkailun kehittämismahdollisuudet. Kokkolan Matkailu Oy pyrkii omassa tuotekehittelyssään ja markkinoinnissa tuomaan esille Minsumatkojen tilausristeilyjä ja kalastusretkiä aikaisempaa paremmin. Projektin puitteissa Riitta
Laulajainen ja Arto Jokela saivat tutustua Minsumatkojen Erkki Nikupaavon johdolla
myös Ala-Viirteen lähisaaristoon.

Ala-Viirteen kalasatamassa.

Minsumatkojen Erkki Nikupaavo kertoo

7) Lohtajan Ohtakari – Pohjanlahden helmi
Lohtajan Ohtakari sijaitsee Vattajanniemen kärjessä, noin 10 km Lohtajan kirkonkylältä.
Puolustus-voimien harjoitusalueen vierellä kulkeva Ohtakarin tiellä on hyvä päällyste ja
muutoinkin tie on kaunis.

Lohtajan Ohtakari on työryhmän jäsenille entuudestaan tuttu. Tästä huolimatta tehtiin
hankkeen puitteissa 14.10.tutustumismatka Ohtakariin. Tutustuttiin Ohtakarin Kalastus20

museoon ja Ohtakarin kalastajien elinkeinonharjoittamisen puitteisiin. Hanketyöryhmän lisäksi mukana oli Kokkolan K. H. Renlundin museon – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon intendentti Merja Passoja. Tavoitteena oli kartoittaa kalastusmuseon nykytila, sekä
mahdolliset investointitarpeet. Lohtajalla Kalastusmuseo koetaan merkittäväksi keinoksi
ylläpitää ja esitellä kalastuselinkeinon historiaa tuleville sukupolville. Lohtajan Kalastajainseuran edustajina Ohtakaria esittelivät puheenjohtaja Sakari Lätti ja sihteeri Juhani Kuoppala. Molemmat aktiivisia kalastajia sekä kalastusmuseon asiantuntijoita.

Ohtakariin johtaa pengertie.

Ohtakarin yleisilme on tyylikäs ja aito.

Ohtakari on Pohjanlahden rannikon suosituimpia kohteita, jossa ammattimainen kalastaminen esittäytyy kävijälleen; tuoretta kalaa myynnissä, kalastusmuseo toiminnassa. Saaren yleisilme, rakennuskanta ja ympäristö on sopusoinnussa. Uudisrakentaminen kalan
käsittelytilaa myöten noudattaa yhteistä ilmettä.
Kalastusmuseo sisältää arvokkaan kokoelman verkkoja ja muita pyyntivälineitä, arvokasta
valokuvamateriaalia sekä esineistöä vuosien takaa. Päärakennuksen lisäksi museoalueella on 4 erillistä vanhaa vajaa. Kokonaisuutta täydensi ulkotilassa oleva hylkeenpyyntivene. Kalastusmuseosta vastaa vuonna 1926 perustettu Lohtajan Kalastajainseura. Kalastajainseura järjestää vuosittain Ohtakarin Kalajuhlat –tapahtumaa, jossa kävijöitä on tuhansia. Kävijöistä moni tutustuu samalla kalastuselinkeinon historiaa esittelevään museoon.

Ohtakarin kalastusmuseoaluetta.

Sakari Lätti ja Juhani Kuoppala (oik.)
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esittelivät Ohtakaria.

Ohtakarin kalastusmuseossa Riitta Laulajainen. Kalastusmuseossa on runsas esineistö.

Lisäksi tutustuttiin hukkuneiden kalastajien muistomerkkiin. Pooki oli kunnostettu turvalliseksi näköalapaikaksi. Lisäksi tutustuimme Kalastajainseuran vuokramökkeihin Karitupaan ja Karikämppään.

Ohtakarin hukku-

Taustalla pooki, jo-

Ohtakarissa on vuokrattavissa hyvin

neiden kalastajien

ka toimii myös nä-

varustettuja vuokramökkejä, mm.

muistomerkki.

kötornina.

Kalastajainseuran Karitupa.

Kalastajien opastuksella tutustuttiin myös venevajoihin, jossa toisessa säilytettiin tyypillistä paikallista venettä ns. seili -paattia. Toisessa nähtävänä oli keskimoottorilla varustettu
kalastusvene. Kalasataman vieressä sijaitsevassa huoltorakennuksessa ovat wc- ja suihkutilat miehille ja naisille sekä jäteveden tyhjennyspiste.

Todettiin rakennuksen olevan siistin ja soveltuvan koko saaren käyttöön. Lopuksi tutustuttiin kalankäsittelyhalliin, josta löytyvät tarvittavat kylmätilat, kalan käsittelytilat ja kalastajien sosiaaliset tilat.
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Tutustumiskäynnin ja käytyjen keskustelujen pohjalta hanketyöryhmä päätti antaa seuraavat toimenpidehdotukset:
1. Arvokas hylkeenpyyntivene tulee suojata rakentamalla venevaja. Venevaja voisi toimia
myös museon näyttelytilana kalastukselle ja hylkeenpyynnille.

Hylkeenpyyntivene

Esiintymislava

Juhlavieraiden pöydät ja penkit

2. Ohtakarin Kalajuhlien yms. tilaisuuksien juhlapaikka tulisi uudistaa. Hankittavaksi esitetään mm. istuinpenkit, pöydät, esiintymislava ym. kalusto 50-100 osallistujan tarpeisiin.
Lisäksi juhlapaikka tarvitsee riittävän suuren katoksen (mahdollisesti liikuteltava). Samalla
tulisi rannassa sijaitseva kalanmyyntipaikka saattaa asianmukaiseen kuntoon (erillinen
jopa siirrettävä myyntikatos, asianmukainen säilytystila myyntituotteille).

3. Kalan myynti Ohtakarissa tarvitsee omat myyntitilat käsittelytilan yhteyteen. Samalla
tulisi parantaa opasteita.
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Kalajuhlien kalatiski

Kalasataman pääraken-

Huoltorakennus,wct ja

nus

suihkut

4. Laaditaan Keski-Pohjanmaan rannikolle kalasatamien ympärille matkailupaketti, jossa hyödynnetään kalastusta, luontoa ja historiaa.

Perinneruokaa tarjolle.

Taimenen fileerausta.

Karikämppää vuokrataan.

5. Kalastajainseuran mökkien markkinointia tulee tehostaa.

6. Ohtakarin Kalastusmuseon esineistö luettelointi tulee tehdä sähköiseen muotoon. Samalla esineet tulee kuvata.

7. Ohtakariin johtava pengertie tulisi maisemoida istutuksin ja rakentaa siitä maisematie.
Mantereen puoleiseen päähän näyttävä portti, josta kulkevat tulisivat ”Kalastuksen Maailmaan”. Maisemointia, portteja ja opasteita tulisi laittaa kaikille muillekin laadukkaille kalasatamille.

8) Karhi
Lohtajan Karhin kalasatama sijaitsee Lohtajan Vattajanniemen puolustusvoimien harjoitusalueen eteläpuolella. noin 5 km Vt 8:lta. Huoltorakennus ja pieni uimaranta. Karhinkylän oma satama.
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9) Marinkainen
Marinkaisen kalasatama sijaitsee noin 1 km Vt 8:lta Marinkaisten kylän kupeessa. Marinkaisen kalasatama on monipuolinen. Täältä löytyy kalankäsittelyrakennus, wc, tilava grillikatos ja ulkoilmatearassi. Marinkaisten kalajuhlia vietetään vuosittain heinäkuun 1. sunnuntaina. Marinkaisten kalasatama nykyisine rakennelmineen tarjoaa hyvän lähtökohdan
kehittämiselle. Alue tarvitsee kiireellisesti siivousta, sillä kaikennäköistä romua alueella lojui useammassa paikassa. Sen jälkeen jokseenkin pienillä investoinneilla alue voisi palvella myös matkailijoita.

Marinkaisten kalasatama

Kalankäsittelyhalli ja amme

Kalankäsittely ja huolto.

Grilli ja terassi

Romua kalasatamassa

Terassi tarvitsee huol-

toa

10) Rytikari
Rytikarin kalasatama sijaitsee Kälviällä noin 1 km
Vt 8:lta Ruotsalon kylän pohjoispuolella. Satamaa
käyttävät myös ammattikalastajat, mutta kalastajien
toiveista huolimatta kunta ei rakentanut tänne
kalankäsittelyhallia eikä huoltorakennusta. Rytikarin
kalasataman kehittäminen on mahdollista ja palveluja voidaan tarjota myös matkailijoille. Ruotsalon kala
juhla järjestetään vuosittain heinäkuun 1. lauantaina.

11) Poroluodonkari eli Krunni (63°, 58,3° ja 23°, 85,2°)
Hankkeen nimissä tutustuttiin 30.9.2009 vesiteitse Kokkolan Poroluodonkariin joka tunne25

taan myös Krunni -nimellä. Tutustumishetkellä vallitsi 8 m/s lounaistuuli ja edellisenpäivän
tuulien vuoksi aallokko oli 2 metrinen. Krunni sijaitsee ulkosaaristossa, jolloin varsinaisia
suojapaikkoja matkan aikana tarjolla vähän. Lounaistuulella veneen laitaan osuvat koko
Perämeren aallot.

Krunnin satama sijaitsee saaren eteläpäässä, jonne helpoin reitti lähestyä on itäpuolelta.
Eteläpuolelta saavuttaessa ovat väylämerkit paikallaan, mutta tuulensuunnan vuoksi tulee
taitotason mukaan päättää sataman sisääntulosta.

Poroluodonkarin
maisemia.

Taustaa:
Poroluodonkari eli Krunni mainitaan kälviäläisten silakanpyyntipaikkana jo 1550luvulla, jolloin karilla kalasti kuusi venekuntaa. Vilkkainta kalastus Krunnilla oli 1800luvun lopussa jolloin siellä kalasti 30 venekuntaa.

Rakentaminen on seurannut maankohoamista siten, että kalakämppäasutus on siirtynyt käyttökelpoisimman luonnonsataman lähelle. Krunnin vanhimmat kalakämpät ovat
sijainneet saaren itärannalla, jossa vielä on näkyvissä rakennusten sijoja. 1700 26

1800-luvuilla rakennukset siirtyivät länsirannalle. Nykyiset rakennukset sijaitsevat karin
eteläkärjessä missä myös on valtion 1970-luvulla rakentama satama.

Suurin osa Krunnin rakennuksista on entisiä kalakämppiä. Venekunta, johon kuului
kolme henkilöä, asui samassa kalakämpässä. Kalakämppä koostuu hirsisestä tulisijallisesta asuinhuoneesta jonka päädyssä on lautarakenteinen porstua. Nykyään kalakämpissä asutaan perheittäin ja ne ovat ulkonäöltään kesämökkimäisiä. Krunnin vanhin kalakämppä lienee rakennettu 1900-luvun alussa.

Kalastajien turvallisuutta lisäämään rakennettiin Krunniin kalaloisto. Pimeinä öinä valo
johdatti kalastajat kareilleen ja sen mukaan suunnistettiin verkonlaskupaikoille. Krunnin oma kalaloisto tunnetaan nimellä ”Lyysi”. Sen lähettyvillä on vanha jatulintarha.

Krunnille rakennettiin 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa saarnahuone joka hävisi 1900luvun alussa. Krunnissa ei pidetty jumalanpalveluksia joka sunnuntai, vaan muutaman
kerran kalastuskauden aikana.

Havainnot:
Tutustuttiin saaren ympäristöön, rakennusten sijaintiin ja luonnontilaan.
-

laitureista kahdessa oli vaurio

-

sataman syväys tuli ilmoittaa erillisessä taulussa tai laitureiden yhteydessä

-

satama on suojainen aallonmurtajan ansiosta

-

satama-alue oli epäsiisti, samoin satama-alueen mökkien edustat

-

saaren länsiosan mökkien edustat olivat siistit

-

mökkien väritys noudatteli punamultaa ja patinoitunutta lautaa.

-

kaupungin kalastajamökki vaatii pintaremonttia

-

kaupungin kalastajamökki voisi toimia hätäsuojana

-

saarella hätäpuhelin

-

saarella oli tehty risusavottaa, jolla saaren keskiosa oli saatu siistiksi, puu- ja risukasat odottivat poiskuljetusta

-

saaren keskellä kulki selkeä polku jota reunusti pienet todennäköisesti istutetut
koivut (koivukuja).

-

laavu oli kunnossa

-

laavun asiallisen tulipaikan lisäksi läheisyyteen oli rakennettu tilapäinen nuotiopaikka (selkeä merkki tulipaikasta satamaan)

-

laiturilta ylös saareen nousevat portaat eivät olleet helppokulkuiset

-

maaston aluskasvillisuutta hoitavat lampaat, joita toistakymmentä
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-

syksyn ruskaretket saaristokohteisiin

-

kivikummeli saaren keskellä

-

saaren vessojen harmaat vedet

12) Långskäret
Långskäret sijaitsee Kokkolan Öjan kupeessa Märaskäretin merivartioasemasta luoteeseen. Tämä on Kokkolan Moottorivenekerhon kesäpaikka. Täällä on kerhon jäsenten
käyttöön tarkoitettu lomamökki, grillipaikka ja wc. Långskäret soveltuu myös muille veneilijöille etappipaikkana, josta voi jatkaa vaikkapa Stockön väylälle Pietarsaaren suuntaan.

:

.

Långskäretin laituria

M/y Navita Långskäretin laiturissa

13) Trullevi
Trullevin kalasatama on yksi tämän rannikkoseudun parhaita kalasatamia. Kokkolan keskustasta matkaa Trullevin kalasatamaan on noin 10 km. Halkokarin pohjoispuolelta alkaen tie on pohjustamaton soratie ja erityisesti keväällä kelirikkoaikaan tie on pehmeän savipinnan takia lähes ajamattomassa kunnossa. Trullevin kalasatamassa on kalankäsittelyhalli, kalakauppa ja pieni kalaravintola. Trullevin kalasatamasta Trullevinniemen kärjestä
avautuu Pohjanlahden avara ulappa. Luoteessa näkyy Tankarin majakkasaari. Käytettävissä on myös lintutorni.

Työryhmän mielestä Trullevin kalasatama on matkailun kehittämisen kannalta mielenkiintoinen kohde. Sen kehittämisen mahdollistamiseksi tarvitaan kiireellisesti kunnollinen tieyhteys kaupungista. Kelpo tie tuo lisää kävijöitä Trullevin kalasatamaan ja siellä tarjolla
oleviin palveluihin. Trullevin kalasatama sopii myös kalastusristeilyjen ja Tankarin risteilyjen satamaksi. Trullevin kalasataman vetovoimatekijäksi tulisi rakentaa arkkitehtuurilla,
ohjelmalla ja kalaruoilla houkutteleva kalaravintola. Rakennusmateriaalit voisivat olla luonnonkiveä ja lasia niin että Pohjanlahden merimaisemat todella avautuisivat kävijöille.
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Trullevin kalasataman näkymiä.

14) Tankar
Tankarin majakkasaari sijaitsee ulkosaaristossa noin 17 km Kokkolasta luoteeseen. Tankar on yksi Pohjanlahden monipuolisimmista majakkamatkailusaarista. Tankarin saaren
kalastuksella ja hylkeenpyynnillä on vuosisataiset perinteet. Tankarin kalastajat rakensivat kalastajien kirkon v. 1754. Kirkkoa käytetään edelleen kesäisiin hartaustilaisuuksiin.
Merkittävä käyntikohde on myös Hylkeenpyyntiä esittelevä museo. Saaren vanhin yksityinen kalakämppä on vuodelta 1768. Luotsilaitoksen historiaa on tarjolla v. 1889 rakennetussa ja yhä käytössä olevassa Tankarin majakassa ja sen juurella olevissa majakkamestarin ja majakkamiesten taloissa, jotka ovat nykyisin ovat matkailukäytössä, kuten myös v.
1975 valmistunut uusi luotsiasema. Saaren luontopolku avaa matkailijoille Tankarin monipuolisen kasvi- ja eläinmaailman. – Matkailijoita palvelevat myös Cafe Tankar kesäravintolana ja Vierasmaja, tyypillinen Tankarin vanha kalakämppä majoitustilana. Tankarin satamassa on katettu grillikatos ja wc-huoltorakennus sekä uutuutena kolme kalojen savustusuunia ja kalanmyyntipiste. Tankarin matkailua kehitetään sopusoin-nussa saaren arvokkaan kulttuurihistorian ja herkän luonnon kanssa.
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Tankarin kirkko v. 1754

Tankarin vierasmaja

Hylkeenpyyntimuseo

Tankarin kirkossa

Tankarin vierasmaja

Ilmakuva kohti Ykspihlajaa

Cafe Tankarin terassilla

Tankarin majakka v. 1889

Tankaria majakasta nähty-

ja Majakkamestarin talo

nä

15) Ykspihlajan Potti

16) Öjan Mjosund

Kokkolan Ykspihlajan kaupunginosan Pot-

Öjan Mjosund on suojaisa satama, joka

ti on monipuolinen Sinilipputason palvelu-

sijaitsee vastapäätä Ykspihlajan syväsa-

satama ja Kokkolan Moottorivenekerhon

tamaa. Satama onyksityinen. Sen kautta

kotisatama. Myös kalastusveneet käyttä-

kulkee vaellusreitti Öjan saaristopolku.

vät Potin satamaa.

Potti on monipuolinen satama.

Öjassa on Mjosundin yksityissatama.
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17) Öjan Långö
Öjan Långö sijaitsee noin 11 km Kokkolan keskustasta Pietarsaareen tietä 749, josta
4 km Bodön kalastajakylään. Öjan kylän keskuksena toimii Öjan kylätalo. Vierellä sijaitsee kyläkoulu ja satama.

Sataman laiturialueella sijaitsee kesäkahvila Cafe Bryggan. Lahden perukassa on yleinen
uimaranta, grillikatos ja Öjan kalastajamuseo, joka koostuu kalastajan mökistä, savusaunasta ja rannan verkkovajoista. Kalastusmuseon rakennukset tarvitsevat kiireellisesti kunnostustoimenpiteitä.

Öjan Långö

Öjan Långön laitureita

Cafe Bryggan

Öjan kalastusmuseo

Kalastusmuseon verkko-

Kalastusmuseon

vajoja

savusauna
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8 RYHMÄHAASTATTELU 17.11.2009
Ammattikalastajien halukkuus toimia yhteistyössä saaristomatkailun kanssa
Kalastaja Markus Sulkalalla on jo toimintaa ja hän katsoi olevat hyvät kehittämismahdollisuudet erityisesti talvikalastuksessa. Markkinointia ja tiedotusta tarvitaan lisää. Minsu
Matkojen Erkki Nikupaavolla on myös valmiutta ja kapasiteettia kalastusmatkailuun. Ohtakarin saari tarjoaa myös monipuoliset mahdollisuudet kalastusmatkailuun. Halukkuutta
löytyy kalastajien keskuudessa, mutta ongelmaksi muodostuvat:
-

kuljetusalusten katsastus henkilökuljetukseen – alusten katsastaminen nostaa
kustannuksia. Nyt alukset katsastettu pääsääntöisesti kalastustoimintaan ja max.
kahdelle kalastajalle.

-

matkailijoiden kuljettaminen on myös vaikea vastuukysymys, tarvitaan erilliset vakuutukset katsastuksen lisäksi

-

veneiden luokitus

-

saadun saaliin käsittely satamassa

-

käsittely periaatteessa onnistuu, mutta lainsäädäntö vaatii hygieniapassin käsittelijältä mikäli käsitelty kala menee jatkojalostukseen. Halukkuutta löytyi siinä että
kalasataja tuo saaliin rantaan jossa hän näyttää esim. leirikoululaisille kalan perkkuun ja fileroinnin. Myös asiakkaat voivat osallistua toimintaan – matkailupaketti.

Satamien ja alusten riittävyys ja sopivuus
Satamia ja kalastustukikohtia on riittävästi, mutta niiden kuntoa tulee kehittää. Esimerkiksi
Trullevin kalasatamassa on kolme henkilökuljetukseen katsastettua venettä, totesi Markus
Sulkala.
-

monet väylät satamiin ovat matalia ja esim. saaristomatkailualuksilla voi olla vaikeus päästä rantaan.

-

alusten syväykset ongelma, monet alukset vaativat enemmän vettä alle. Näin siis
ruoppauksilla tulisi hoitaa kalasatamien väylät kuntoon. Huom! Malli ruoppaussuunnitelmasta on jo Alaviirteen lahdella.

-

saaristomatkailulle puuttuu laitureita, satamia kyllä on.

-

ruoppausten lisäksi kehitettävää on väylämerkinnöissä ja satamien opasteissa
niin maanteitse kuin satama-alueen sisäisissä opasteissa. Väylämerkintöjä kaivattiin mm. Poroluotoon.

Lisäksi seuraavia yksityiskohtaisia puutteita tuli keskustelussa esille
-

Marinkaisissa muikunperkuu kone

-

Marinkaisissa pienveneille lukittu portti

-

Marinkaisissa kameravalvonta
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-

Rödsön satamaan kameravalvonta

-

Jäälaatikoita, ei styroksisisia 50 – 300 l (onko jo tulossa?)

-

Nostureita satamiin

-

Pumppukärryjä satamiin

-

Tie Trulleviin

-

Södra Trutklippan satama 2m syväys, tarvitaan ruoppaus

-

Laituri Södra Trutklippaniin

-

Marinkainen koko kalahalli asianmukaiseksi

-

Marinkainen ympäristön siistiminen

Malli, jolla saadaan ammattikalastajilta riittävästi kalaa välivarastoitua (pakastus/jalostus/valmistus).
-

Välivarastoinnissa ja jalostuksessa on ohjaava lainsäädäntö, joka asettaa tiukat
rajat. Pyydettyä kalaa saa säilöä vain 1 viikon, tämän lisäksi jatkojalostuksen lupakiemurat, jotka ovat jopa kalalajikohtaisia. Pietarsaarelainen kalatukku tuntuu
noutavan kaikki saaliit tänä päivänä.

-

Vähäarvoisen kalan menekin edistäminen on tärkeä. Jotta vähäarvoinen kala
saadaan käyttöön, tarvitaan purkittamoita, savustamoita. Näiden investointeihin
tarvittaisiin tukitoimia valtion taholta. On kehitettävä lainsäädäntöä ja logistiikkaa.
Tulee pyrkiä kestävään kalastukseen, jolla on myös ympäristönhoidollisia vaikutuksia.

Kalastustukikohtien riittävyys, tasokartoitus ja kehitystarpeet saaristomatkailun
kasvua ajatellen
Kalastustukikohdat riittävät määrällisesti, mutta jokaiseen on hyvä tehdä erillinen tarvekartoitus. Valtio ei nykyisin suoraan tue kalasatamia, vaan ne ovat kuntien/ kaupunkien vastuulla. Julkisiin kalasatamiin ja purkupaikkoihin on mahdollista kuitenkin saada
valtion ja EU:n hanketukea. EU:n tukiosuus rahoitetaan tuolloin Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahalla. On valittava kehitettävät kalasatamat ja valittava toimikunnat
vastaamaan kustakin kalasatamasta. Ohtakarin kalasataman väylän syventäminen olisi erittäin tärkeä investointi. Trullevin kalasataman todettiin olevan hyvässä kunnossa.

Kalan ketjun ammattikalastajalta saaristomatkailijalle vaatimat investoinnit ja luvat.
Kalasatamiin sertifioituihin tiloihin mm. Trulleviin ja Ohtakariin tulisi saada lisää pakastimia.
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Koulutustarpeiden kartoitus
- ei tarvetta sillä nykyinen taso riittävä
- tekninen tietotaito riittää tämän päivän tarpeisiin
Kalasatamien, kalastusseurtojen ja kyläyhdistysten vastuuhenkilöille ja kalastrusmatkailun parissa jo työskenteleville tai sitä suunnitteleville, tulisi järjestää informaatiotilaisuuksia matkailusta.

Vanhojen kalastustukikohtien riittävyys ja paikallistaminen Kokkolassa ja Himangalla
- ei tarvetta lisätä
- Ohtakari ja Tankar ovat alueen arvokkaimmat historialliset kalastustukikohdat. Molemmat toimivat monipuolisina kalastusmatkailukohteina. Molemmissa on paljon kehittämismahdollisuuksia.

Ammattikalastajien suoramyyntipaikkojen ja paikallisten jatkojalosteiden tarve
- kalastajan vähäarvoisen kalan ”roskasaalis” jatkojalostukseen uusille markkinoille ja
saaliin myynti selvityksen alla omana hankkeena.
- lokakuun 10. – marras 15. vaikea saada myytyä
Vähempiarvoisen kalan talteenottoa , kalatuotteita ja kalamyyntiä varten on kehitettävä.
Tarvitaan kalasatamiin investointeja, mm. suuria pakastimia.

Kalan markkinointi mobiilipalveluita käyttäen
- Tänä päivänä saalis kaupataan puhelimitse.
- Polar Gourmet on ideoinut aikaisemmin keskitettyä toimituskanavaa kaikelle nostetulle
kalasaaliille. Kalastajat eivät ole kiinnostuneet ja idea ei saanut tulta alleen ja jäi kehitysasteelle.

Keskitettyä saalispalvelua, jossa portaaliin syötetään tietoa kalan liikkumisesta ja saalistuspaikoista, ei nähty tarpeelliseksi. Kalastaja haluaa suojata löytyneen saaliin vain
omaan käyttöön. Ei kiinnostusta mobiilipalveluista.

Vanhan kalastuskulttuurin ja –perinnön antama lisäarvo kalastusmatkailun edistämiseen
Kalastusmuseot tulee saattaa kuntoon ja jopa keskittää niiden hallinnointia. Kalastuselinkeinon historia on keskeinen osa tämän rannikkoseudun historiaa ja se tulee esitellä havainnollisesti tuleville sukupolville. Ohtakarin hylkivene tarvitsee kiireellisesti vajaraken34

nuksen suojakseen.
Kalamarkkinat ja myyntipäivät ovat tervetulleita. Koska kalamarkkinatapahtumia on useita, olisi niiden yhteismarkkinointi suositeltavaa ja koordinointi päällekkäisyyksien välttämiseksi tarpeellista.Kalasatamat ovat jo nykyisellään mielenkiintoisia ympäristöjä, perinnemaisemia. Kalasatamat tulisi ottaa lähempään tarkasteluun. Mikäli paikallinen kalasatamasta vastaava yhteisö, kalastajainseura, kylätoimikunta tms. taho haluaa, tulisi kalasatamalle laatia maisemasuunnitelma. Kohtuullisen pienillä invesoinneilla rannikkomme kalasatamista luotaisiin myös nykyistä paremmin matkailijoita palveleva verkosto. Korkeatasoinen ja houkutteleva kalasatamien ketju tulee olemaan myös koko rannikkoseutumme
yksi keskeinen vetovoimatekijä. Kun kalasatamat ovat kunnossa, tarvitaan selkeät opasteet ja näyttävä ”Portti Ohtakariin”, ”Portti Pirskeriin” jne pääteiltä sekä selkeät informaatiotaulut suomi-ruotsi-englanti-kielisinä. Rannikkoseudullamme on runsaasti vuosittaisia kalajuhlia, kalamarkkinoita. Näiden toimijat tulee koota yhteen ja suunnitella tapahtumien ajoitus niin, että ei tule päällekkäisyyksiä. Näin muodostuisi kalastukseen liittyvien
tapahtumien ketju, joka olisi hyvä pohja yhteismarkkinoinnille.

Muodostetaan työryhmiä
-

vuosittaiset tapaamiset kehittämiskeskustelujen merkeissä

-

osanottajia mukaan keskusteluaiheesta riippuen

LIITE 13 : Kutsu tilaisuuteen
LIITE 14 : Osanottajat
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9 TIEDOTTAMINEN
Hankkeen tiedotustilaisuudet
Hankkeen tiedotustilaisuudet järjestettiin 12.5.2009 ja 29.12.2009. Jälkimmäisestä tilaisuudesta Sanomalehti Keskipohjanmaa ja Kokkola-lehti uutisoivat näkyvästi. Myöhemmin
Uutispäivä Demari teki aiheesta haastattelun. Näiden lisäksi hanketta esiteltiin seuraavissa tilaisuuksissa:

Hankeinfo Kokkolassa 1.10.2009
7 Sillan saaristo ry oli kutsunut koolle Kokkolan seudun ruotsinkielisten kalastuskuntien
edustajat kalastumatkailun kehittämistä pohtivaan neuvotteluun. Tilaisuuteen osallistui 11
edustajaa useimmista Kokkolan kalastuskunnista. Työryhmän puheenjohtaja informoi tästä hankkeesta.

Hankeinfo Kälviällä 5.11.2009
Kälviän aluetoimistolla järjestettiin 5.11.2009 ”Kylässä – maaseudulla kaupungissa”tilaisuus, jossa esiteltiin maaseudun kehittämishankkeita. Tilaisuuden oli kutsunut koolle
Esa Erkkilä Rieskaleaderista. Tilaisuuteen osallistui vajaat 30 henkilöä. Tilaisuuden päätteeksi Arto Jokela esitteli ”Kalatuotteiden ketju ammattikalastajilta saaristomatkailun käyttöön”-hanketta ja jakoi tiedotteen, jossa esiteltiin hankkeessa selvitettävät aiheet ja pyysi
antamaan palautetta, jos on kehittämisideoita.

LIITTEET : 15, 16, 17
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10 PROJEKTIN EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI
Vaikka hanke keskittyi pääsääntöisesti Kokkolan ympäristön ja Himangan ammattikalastuksen kartoittamiseen sekä puitteiden selvittämiseen, selvisi myös että yhteistyön tarve
ammattikalastajien ja matkailun välillä on ilmeinen. Tätä tukevat hankkeen aikana tehdyt
haastattelut ammattikalastajien keskuudessa sekä yleisöltä saadut palautteet. Ammattikalastuksen ja matkailun välille syntyvän verkoston tuottamat matkailupalvelut eivät toimi
vain paikallisen kävijän tai asukkaan hyväksi, vaan niillä on myös suuri merkitys valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti. Näistä syistä hanketyöryhmä suosittelee, että esiselvityshankkeen tuloksien pohjalle rakennettaisiin jatkohankkeita. Seuraavassa muutamia
konkreettisia ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi Kokkola-Himanka rannikkoalueella kalastuksen ja matkailun yhteistyön kehittämiseksi:

1. Ympäristöviranomaisten (valtion ja kuntien) tulisi käynnistää koko Keski-Pohjanmaan
rannikon kattava kalasatamien maisemasuunnittelu-hanke yhteistyössä kalasatamista
vastaavien paikallisten kalastuskuntien ja kyläyhteisöjen kanssa. Hankkeen tavoitteena
pitkällä aikavälillä olisi kehittää valituista kalasatamista viihtyisiä vapaa-ajan alueita virkistyskäyttöön niin paikalliselle väestölle kuin myös matkailijoille. Kalastajat saisivat näissä
kohteissa saaliinsa nykyistä paremmin jalostettuna suoraan kuluttajille. Hanke lisäisi alueen matkailullista vetovoimaa. – Kiireellisenä tehtävänä kuntien ympäristöviranomaisten
tulee yhteistyössä kalasatamista vastaavien kalastajainseurojen ja kyläyhteisöjen kanssa
suorittaa kalasatamien katselmus, jossa todetaan kalasatamien palvelut, niiden kunto ja
alueen yleinen siisteys ja ryhdyttävä toimiin mahdollisten puutteiden korjaamiseksi.

2. Käynnistettävä ”Lohtajan Ohtakarin kalastusmatkailukohteena” –hanke, jossa tulisi :
a) Kehittää kalastusmuseota rakentamalla hylkeenpyyntiveneelle venevajanäyttelytila
b) Rakentaa katettu ohjelma-areena, pöydät, penkit ja liikuteltavat katokset 50-100
henkilölle, niin että alueella voitaisiin järjestää kevät-, kesä- ja syyskautena tilauksesta ohjelmallisia tilaisuuksia ja kalaruokailuja bussiryhmille
c) Ohtakarin patotie maisemoida
d) Ohtakariin johtava väylä ruopata, jotta satamaan pääsy on turvallista

3. Trullevin kalasataman kehittäminen kalastusmatkailukohteena-hanke, jossa tulisi :
a) Pohjustaa ja päällystää Trullevin kalasatamaan Kokkolan Halkokarilta johtava tie
b) Rakentaa Trullevin kalasatamaan arkkitehtuuriltaan erikoinen kalaravintola käyttäen rakennusmateriaaleina luonnonkiveä ja lasia
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c) Kehittää Kokkola-Trullevin kalasatama ja Trullevin kalasatama-Södra Trutklippan
ja Trullevin kalasatama-Tankar risteilyjä
d) Kehittää kalastajien tarjoamia kalastusmatkaohjelmia kesällä ja talvella.

4. Kuntien ja matkailuorganisaatioiden tulisi aktivoida paikallisia kalastajia ja veneilijöitä
kehittämään risteilyliikennettä, kalastusmatkoja ja kalatuotteiden tarjontaa kalasatamista
paikalliselle väestölle ja matkailijoille ja järjestää niiden yhteismarkkinointi.

5. Kuntien kulttuuriviranomaisten tulee yhteistyössä kalastajainseurojen ja paikallisten kyläyhteisöjen kanssa kehittää ja koordinoida rannikon kalajuhlien ja kalamarkkinoiden ohjelmaa ja markkinoida näitä kalatapahtumia keskitetysti sekä huolehtia alueen kalastusmuseoiden kunnostamisesta ja kehittämisestä.

KOKKOLAN MATKAILU OY TOIMINNAN MUUTOKSET PROJEKTIN MYÖTÄ
-

kesälle 2010 savukalaristeilyjä Tankariin yhteistyössä kalastajien kanssa

-

Minsumatkojen kanssa yhteistyö kehittyy

-

luodaan kalasatamia ja kalastusretkiä sisältäviä matkailupaketteja

-

otetaan alueen kalasatamat, niiden palvelut ja tapahtumat nykyistä paremmin esille matkailun markkinoinnissa kalasatamien palvelutarjonnan mukaan.

LOPPURAPORTTI
Tämä loppuraportti 31.12.2009 on taltioitu Kokkolan Matkailu Oy:n arkistoihin ja siitä on
tulostettu paperiversioita projektin jakelua varten. Aineisto on tallennettu myös CD:lle.

Kokkolassa 31.12.2009

Arto Jokela

Riitta Laulajainen

Juha Hautala

hanketyöryhmän puheenjohtaja

hanketyöryhmän jäsen

hanketyöryhmän jäsen

Käyntiosoite:
KOKKOLAN MATKAILU OY
Kauppatori, 67100 Kokkola
Puh. 06 – 8289 402, Fax 06 – 8310 306
email: tourism@kokkola.fi
www.visitkokkola.fi
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