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1.0 Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriön elinkeinokalatalouden toimintaohjelmassa uutena elementtinä
on toimintalinja 4, jonka keskeisenä tavoitteena on elinkeinokalatalouden paikallisen ja alueellisen
yhteistyön lisääminen. Nämä tavoitteet on tarkoitus saavuttaa kehittämällä alueen toimijoiden yhteistyötä, alkutuotantoa ja kalastuselinkeinojen yleisiä toimintamahdollisuuksia. Toimintalinjan 4
toteuttamiseksi eri puolille maata on perustettu seitsemän kalatalousryhmää, joiden tehtävänä on
aktivoida alueellisia ja paikallisia toimijoita etsimään uusia toimintamalleja tai uusia käytännön toimia oman alueen elinkeinokalatalouden kehittämiseksi. Kalatalousryhmien toiminta perustuu alueiden ja paikallistason toimijoiden yhteistyölle ja kukin ryhmä toteuttaa omaa paikallista ohjelmaansa
ja rahoittaa sen mukaisia hankkeita.
Perämeren rannikon kalatalousohjelman 2008–2013 toiminta-alueen muodostaa 15 kuntaa Kokkolasta Tornioon sekä Pyhäjärvi. Ohjelman toteuttamiseksi Perämeren rannikon kalatalousryhmä
myöntää tukea erilaisille yritys- kehittämis- ja koulutushankkeille. Kalatalousryhmä koostuu paikallisista yrittäjistä sekä kuntien ja toimintaryhmien edustajista. Hankkeisiin käytettävä julkinen
rahoitus on 200 000 €/v. Perämeren rannikon kalatalousohjelman tavoitteet ovat kalastuksen kannattavuuden parantaminen sekä sivutoimisen kalastuksen ja kalastusmatkailun kehittäminen. Ohjelmassa painotetaan erityisesti kalan laadun parantamiseen, kalan käsittelyyn, yhteistyön lisäämiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä monipuolistamiseen liittyviä asioita.
Maa- ja metsätalousministeriön ja Perämeren rannikon kalatalousohjelman tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että alueen kalastajien toimintaympäristöt ovat kunnossa. Perämeren rannikolla ja
Pyhäjärvellä on yhteensä noin 39 kalasatamaa ja purkupaikkaa, joista vain osa täyttää elintarvikehygienialainsäädännön puitteet. Yleiset kalasatamat ovat tärkeitä alueen ammattikalastajille, koska hygieniamääräysten tiukentuminen on tehnyt kalastajien omien tilojen ylläpidon haastavaksi. Satamien tila ja sen käyttäjien sekä kalastuksen määrä haluttiin selvittää, jotta tiedetään mihin ja miten eri
rahoitusmuotoja ohjataan tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena oli saada selville missä määrin kalaa
tulee rantaan muiden kuin yleisien kalasatamien kautta sekä mm. jäähileen käyttäjien mukaan selvittää ns. omien rantojen kautta tapahtuvaa kalastusta. Kalasatamaselvityksen yhteydessä tiedusteltiin
kuntien ja terveystarkastajien näkemyksiä satamien kehittämiseen. Kalasatamaselvityksen tuloksia
on tarkoitus pohtia yleisessä tilaisuudessa toimijoiden, kuntien ja viranomaisten kesken, jotta kaikkien näkemykset saadaan tasapuolisesti esille.
Nouseva Rannikkoseutu ry toteutti kalasatamaselvityksen vuosien 2009–2010 aikana yhteistyössä
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:n kanssa. Kalasatamaselvitys oli osa Perämeren rannikon
kalatalousohjelman aktivointihanketta. Selvitys tukee suoraan Perämeren rannikon kalatalousryhmätoimintaa, koska pienet puutteet mm. satamahalleissa pyritään realisoimaan hankkeiksi.

2.0 Menetelmät
Kalasatamien ja purkupaikkojen tilasta tehtiin ensin karkea nykytilan analyysi. Sen jälkeen käytiin
läpi 39 Perämeren rannikon ja Pyhäjärven alueen kalasatamaa ja purkupaikkaa. Tässä kartoituksessa
pyrittiin huomioimaan ne satamat, joiden kautta toimii niin ammatti- kuin sivutoimisia kalastajia.
Kalasatamien ja purkupaikkojen osalta selvitettiin kohteiden kunto, käyttöaste, se millaista kalastusta alueella on sekä satamien hallinnointi ja luokitus. Käyntien yhteydessä tilat ja alueet kuvattiin,
arvioitiin laitekanta ja jäähuolto sekä haastateltiin alueen kalastajia sataman käytöstä. Tiedonkeräyksessä käytettiin apuna yhtenäisiä, selvitystä varten laadittuja lomakkeita. Kohteet dokumentoitiin
kartalle. Kalasatamaselvitykseen kerättiin tietoa myös alueen kunnilta, terveysviranomaisilta ja TEkeskuksista. Kerätyn tiedon perusteella arvioitiin; Onko tarvetta uusille kohteille? Onko tarvetta
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poistaa käytöstä joitain kohteita? Mitä investointeja on mahdollisesti tiedossa? Kalasatamaselvityksen tuloksia puidaan aktivointihankkeen järjestämässä seminaarissa.

3.0 Aikaisemmat selvitykset ja luokitukset
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry on selvittänyt Perämeren kalastuksen ja satamien tilaa vuosien 2004–2007 aikana, josta on julkaistu Perämeren kalastuksen kehittämishanke (2007)
– niminen loppuraportti. Raportissa on hyvin kattavasti selvitetty niin ammatti- kuin sivutoimisten
kalastajienkin kalastusta, kalan myyntiä ja kalastuksen ongelmia. Satamat on käsitelty yhteenvetona
TE-keskuksittain. Raportissa on selvitetty kuinka moni kalastaja käyttää yleisiä satamia sekä tuotu
esille yleisluontoisesti satamien puutteita ja tarpeita.
Suomen Ammattikalastajien Liitto on vuonna 2002 julkaissut selvityksen Suomen koko rannikon
kalasatamista. Pohjatietona ovat olleet TE-keskusten silloiset saalisilmoitukset ja kalasatamia koskevat määräykset. Selvityksessä on Perämeren osalta huomioitu 16 satamaa, joissa on 2000-luvun
vaihteessa ollut jonkinasteista ammattikalastusta tai ne ovat aiemmin olleet merkittäviä troolialusten purkusatamia. Satamien tilanne on muuttunut paljon kymmenessä vuodessa samoin kuin elintarvikelainsäädäntö, joten tietojen suhteen tarvitaan päivitystä.
TE-keskukset ovat aikoinaan luokitelleet satamia rahoituksen ohjaamiseksi. Luokitukset ovat jo
vanhentuneet mm. kalastajamäärien ja käytön osalta. Jotkut pienet satamat ovat voineet nousta paikallisesti luokiteltua merkittävämmäksi. Kalasatamaselvityksen alueella toimii kolme ELY-keskusta
(entistä TE-keskusta), Lapin, Kainuun ja Pohjanmaan ELY-keskukset. Kaikki ovat olleet kiinnostuneita työn alla olevasta kalasatamaselvityksestä. Sen pohjalta ELY-keskukset voivat päivittää mm.
vanhentuneita tietoja.

4.0 Tulokset
Kalasatamaselvityksessä käytiin läpi kaiken kaikkiaan 39 Perämeren rannikon ja Pyhäjärven kalasatamaa, purkupaikkaa tai yleissatamaa, joiden kautta kalaa tuodaan maihin joko ammattikalastajien tai kotitarvekalastajien toimesta (Taulukko 1). Näistä seitsemässätoista on kalan alkukäsittelyyn
tai jonkinasteiseen jalostukseen soveltuva julkisin varoin rakennettu halli. Kalahalleista kaksitoista
täyttää tällä hetkellä elintarvikehygienialain vaatimukset. Lisäksi Perämeren rannikolla yhdeksässä
satamassa on pelkästään jäähileasema. Loput 13 satamaa ovat enimmäkseen huviveneilyyn tarkoitettuja yleissatamia, joita tosin myös osa ammattikalastajista käyttää pääasiassa sijainnin vuoksi. Tämän kartoituksen mukaan Perämeren rannikon satamilla on yhteensä noin 1000 käyttäjää, joista 70
kuuluu ammattikalastajarekisterin 1-luokkaan (kalastustulojen määrä on yli 30 % kaikista tuloista).
2-luokkaan (kalastustulojen määrä on 15–29,9 % kaikista tuloista) kuuluu 75 kalastajaa ja 3-luokkaan
(kalastustulojen määrä on 0-14,9 % kaikista tuloista) 144 kalastajaa. Kaiken kaikkiaan ammattikalastajarekisteriin kuuluvia kalastajia on Perämeren rannikolla ja Pyhäjärvellä yhteensä noin 289. Kotitarvekalastajien arvioitu määrä Perämeren rannikolla on noin 624.
Kalasatamaselvityksen mukaan Perämeren rannikolla ja Pyhäjärvellä on vajaat 900 verkkokalastajaa ja 155 kalastaa kiinteällä loukkupyydyksellä rysät, lohiloukut ym. Selvityksen mukaan troolikalastajia olisi 27, mutta tämä luku on todellisuudessa pienempi. Monet troolikalastajat purkavat
saaliinsa useampaan Perämeren satamaan. Troolialusten kotisatamia Perämerellä ovat Ajos, Simoniemi, Vatunki, Kiviniemi, Riutunkari, Lapaluoto ja Konikarvo. Nuottapyytäjiä on Pyhäjärvellä viisi
ja Perämeren alueella Kemissä ja Haukiputaalla yhteensä kuusi. Viiden kalastajan voimin on tehty
nuottakokeiluja Ohtakarissa Lohtajalla syksyllä 2009. Kaksitoista kalastajaa harjoittaa hieman am| 8 | Perämeren rannikon kalasatamat

mattimaisemmin katiskapyyntiä Simossa, Hailuodossa, Lumijoella ja Kalajoella. Nahkiaisia pyydetään rannikolla lähinnä isoilla joilla. Nahkiaisen pyytäjät kulkevat saalispaikoilleen enimmäkseen
omien rantojen kautta, joten nahkiaisenpyytäjiä tai niiden saaliiden määriä ei tässä selvityksessä ole
arvioitu. Lisäksi muutamalla joella harjoitetaan siian emokalapyyntiä sekä mätipyyntiä.
Taulukko 1. Kalasatamaselvityksen aikana kartoitetut kalasatamat tai purkupaikat.
*tilat on hyväksytty nykyisen elintarvikelainsäädännön mukaisesti.

Satama			
Letto			
Naturica Food		
Ajos			
Karsikko		
Simoniemi		
Vatunki		
Iin edusta satamat
Kolju			
Martinniemi		
Kiviniemi		
Riutunkari		
Huikku			
Potti			
Marjaniemi		
Varjakka		
Varessäikkä		
Merikylänlahti		
Tauvo			
Mikonkari		
Lapaluoto		
Pohjaskari		
Parhalahti		
Tervo			
Yppäri			
Elävisluoto		
Vasankari, Litti		
Ämmä			
Äijä			
Keskuskari		
Konikarvo		
Himankakylä		
Kekolahti		
Pikku-Mansikka
Ohtakari		
Karhi			
Mansikkakari		
Rytikari		
Trullevi		
Emoniemi		

Paikkakunta
Jäähuolto Kalankäsittelytilat
Tornio			
x		
x*
Keminmaa		
x
Kemi			
x		
x*
Simo			
x		
x
Simo			
x		
x
Ii			
x		
x*
Ii			
x
Haukipudas		
Haukipudas		
x
Haukipudas		
x		
x
Oulunsalo		
x		
x*
Hailuoto		
Hailuoto		
Hailuoto		
x		
x*
Lumijoki		
x		
x*
Siikajoki		
x
Siikajoki		
x
Siikajoki		
x
Raahe (Pattijoki)
x
Raahe			
x		
x*
Raahe		
Pyhäjoki		
Pyhäjoki		
Pyhäjoki		
Pyhäjoki		
x		
x
Kalajoki		
Kalajoki		
Kalajoki		
Kalajoki		
Kalajoki		
x		
x*
Kalajoki (Himanka)		
Kalajoki (Himanka)		
Kalajoki (Himanka)
x
Kokkola (Lohtaja)
x		
x*
Kokkola (Lohtaja)
x		
x*
Kokkola (Lohtaja)
x		
x
Kokkola (Kälviä)
x
Kokkola		
x		
x*
Pyhäjärvi		
x		
x*
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Kuva 1. Kalastajamäärät kunnittain syksyllä 2009.

Kuva 2. Kalastajamäärät pyyntimuodoittain eri kuntien alueilla.
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4.1 Satamien saaliit ja jatkokäsittely
Kalasatamaselvityksen mukaan Perämeren satamien kautta nousee kalaa maihin keskimäärin 4
milj. kiloa vuosittain, josta silakkaa noin 3,5 milj. kiloa ja muuta kalaa noin 540 000 kg. Valtaosa
muusta kalasta on siikaa n. 223 000 kg, lohta n. 120 000 kg, muikkua n. 98 000 kg ja ahventa n. 69 000
kg. Muikun ja lohen kalastus painottuu Perämeren pohjoisosiin ja siianpyynti puolestaan Perämeren
etelä- ja keskiosiin. Ahvenkannat ovat runsastuneet lähes koko Perämeren rannikolla. Pyhäjärven
keskimääräinen kokonaissaalis vuosittain on noin 50 000 kg, josta arviolta puolet on rehuksi menevää kuoretta. Tämän selvityksen mukaan Perämereltä kalastetun ruokakalan (ilman silakkaa) vuosisaaliin arvoksi tulisi Riistan- ja kalantutkimuslaitoksen tilastoimien Lapin ja Kainuun keskihintojen
(Riistan- ja kalantutkimuslaitos 2009) mukaan noin 1,6 milj. €. Perämeren siikasaaliin arvo olisi ollut
vuoden 2008 Lapin ja Kainuun keskihinnan mukaan noin 858 000 €, lohisaaliin arvo olisi ollut noin
384 000 €, muikkusaaliin 141 000 € ja ahvensaaliin 152 000 €.
Siian mätiä pyydetään Perämerellä keskimäärin noin 6 000 kg vuodessa ja muikun mätiä noin 3
000 kg. Hauen mätiä pyydetään ja käsitellään myyntiin osuuskunnan toimesta Raahen Lapaluodossa
keskimäärin 450 kg vuodessa. Vuoden 2008 keskihinnan mukaan (Riistan- ja kalantutkimuslaitos
2009) Perämeren siian mädin arvo olisi ollut noin 148 000 € ja muikun mädin arvo puolestaan noin
96 000 €.

Kuva 3. Keskimääräinen kokonaissaalis ja kalastajien kokonaismäärä kunnittain.
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Kuva 4. Keskimääräiset vuosisaaliit tärkeimpien saalislajien osalta kunnittain.

Kuva 5. Siian ja muikun mädin keskimääräinen vuosisaalis kunnittain.
Kaikesta Perämerellä ja Pyhäjärvellä saadusta ruokakalasaaliista valtaosa noin 68 % perataan. Ruokakalasta menee noin 30 % perkaamattomana eteenpäin ja vain noin 0,5 % fileoituna. Savustettua
kalaa satamasta eteenpäin menee vain Raahen Lapaluodosta ja sielläkin osuuskunnan työntekijät
savustavat kalan, eivät kalastajat. Valtaosa 58 % saaliista myydään tukkuihin ja suoramyyntiin menee
neljäsosa saaliista. Kauppoihin menee noin 12 %. Loput myydään kiertäville kauppiaille ja torimyyjille.
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4.2 Ammattikalastuksen kannalta merkittävien satamien rakenteet,
puutteet, käyttö ja kalastus
4.2.1 Tornio
TORNIO
E8

E4

29

HAAPARANTA

Alatornio

Pukulmi
Puuluoto

Röyttä

Leton
kalasatama
1

2 km

Leton kalasatama on Tornion kaupungin omistama ja hallinnoima kalasatama, joka sijaitsee Tornion kaupungin eteläpuolella Puuluodossa. Satamassa on vuonna 2009 tehdyn laajennuksen jälkeen
yhteensä noin 250 venepaikkaa, jotka on tarkoitettu sekä kalastajien, että huviveneilijöiden käyttöön.
Aluksien talvisäilytystä varten on telakka-alue. Satama-alueella toimiin myös aktiivinen veneilyseura, jolla on alueella omia rakennuksia jäsenien käyttöön. Polttoaineen jakelua ei ole. Satamaan johtaa
noin kolmen metrin syvyinen väylä, joka riittää kalastusaluksille, mutta osa huviveneistä tarvitsisi
syvemmän väylän. Vanhan satama-altaan syvyys on 2,5 m ja uuden jopa 4 m. Satama-alue ja sinne
johtava tie on asfaltoitu ja hyvässä kunnossa. Alueella on kaupungin huolehtima jätehuolto sekä veneilijöille tarkoitettu ongelmajätteen keräyspiste.
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Taulukko 2. Leton sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
hyvä
		
Laiturit		
useampi yhteensä noin 250 venepaikkaa, tarkoitettu
					
kaikille veneilijöille
		
Purkulaituri 2 kpl
yhteispituus noin 50 m
		
Nosturi		
		
Trukki		
		
Sähköpiste
1 kpl
laiturilla
		
Nostoluiska
2 kpl
		
Käyttäjiä
22 kpl
lisäksi paljon huviveneilijöitä
		
Jääkone		
1 kpl
uusittu vuonna 2007, jään laatu hyvä
		
Käyttäjiä
17 kpl
käyttö: avaimen lunastaneet
Kalankäsittelytilat			
Kyllä
kunto hyvä
		
Hyväksyntä
Kyllä
elintarvikehuoneisto
		
Rak.vuosi
1992
		
Pinta-ala
150 m2
		
Vaaka		
		
Vesipisteet
4 kpl
hallissa, lisäksi muutama sos.tiloissa ja yksi ulkoseinässä
		
Perkuupöydät 3 kpl
ruostumaton teräs
		
Perkauskoneet 		
Muut koneet
		
Kylmiö		
1 kpl
15 m2
		
Pakastus
		
Sos.tilat
Kyllä
keittiö, wc, kuivaushuone
		
Varastot
1 kpl
15 m2, laatikoille.
		
Käyttäjiä
5 kpl
suurimmalla osalla käyttäjistä on lisäksi omia tiloja
Hallin kuvaus Hallin seinät ovat maalattua peltiä ja lattia epoksimaalattua betonia. Ikkunat
		
ovat puupuitteilla, nosto-ovi on alumiinia ja sosiaalitilan ovet laminaattia. Hallissa
		
on loisteputkivalaistus ja varalämmittimet. Koneellinen poistoilmanvaihto.
		
Lämpötiloja valvotaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti merkitsemällä
		
lämpötilat ylös säännöllisesti. Hallilla on oma laskeutuskaivo. Tilat pestään
		
letkulla ja vedellä, kaupungin toimesta tehdään peruspesu kahdesti vuodessa.
Puutteita			
Leton kalasatamalla on paljon käyttäjiä, joista suurin osa on huviveneilijöitä. Ammattikalastajarekisterin 1-luokkaan kuuluu viisi kalastajaa, 2-luokkaan kaksitoista ja kotitarvekalastajia on viisi.
Tornion alueen kalastajista osalla on omia kalankäsittelytiloja, mutta jäitä haetaan satamasta. Hallia käytetään talvisin pyydyshuoltoon ja kalastus on painottunut avovesiaikaan. Tornion edustalla
kalastetaan sekä rysillä että verkoilla. Rysäkalastus ajoittuu lähinnä keskikesälle ja pääsaalislaji on
lohi. Verkoilla pyydetään keväisin pääasiassa ahventa ja syksyisin siikaa. Kalastus tapahtuu Pirkkiön
osakaskunnan vesialueilla ja valtion vesillä. Vuosittaisesta saaliista noin 70 % perataan ja loput menee perkaamattomana eteenpäin. Valtaosa 95 % saaliista myydään alueen tukkuihin Kalaliike Hast
Oy:lle, Kalaliike Haaville, Naturica Food Oy:lle, Lautiosaaren Kala Ky:lle ja loput 5 % on suoramyyntiä tutuille asiakkaille. Kalastajat kuljettavat kaiken kalan itse asiakkaille. Yhteistoimituksia kalastajien kesken ei ole ollut vuosiin.
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E8
KEMINMAA
921
926

Lassila
E75

Keminmaan
venesatama

Jokisuu

4
1

2 km

Paattio

4.2.2 Keminmaa
Keminmaalla ei ole varsinaista kalasatamaa, vaan kalastajilla on mahdollisuus hakea jäätä maksua
vastaan jalostusyritys Naturica Foodin yhteydestä, jossa on Keminmaan kunnan palvelukylän omistama ja hallinnoima jääasema. Jääasema on perustettu noin kolme vuotta sitten. Tätä ennen kalastajat hakivat jäät Kemin Ajoksesta. Naturica Foodin vieressä on yleinen venesatama, jonka käyttäjät
ovat lähinnä huviveneilijöitä ja virkistyskalastajia. Kalastajat eivät ole käyttäneet satamaa muuten,
koska siellä ei ole tarvittavia tiloja tai purkulaitteita saati laituria, ainoastaan yksi nostoluiska. Kalastajat ovat säilyttäneet veneitään omissa rannoissaan ja osalla on niissä jonkinlaisia perkaustiloja.
Satama-alueen sorapinta on huono, mutta satamaan johtaa hyvä asfalttitie. Väylän syvyys on 3-4 m
ja altaan 2,5 m. Alue on ruopattu noin 10 v. sitten, joten ruoppaustarvetta ei ole.
Taulukko 3. Keminmaan Naturica Foodin yhteydessä olevan sataman rakenteet.
				
				
Huom!
Satama-alue Kunto		
kohtal.
		
Laiturit		
3 kpl jokainen noin 20 m pitkiä
		
Purkulaituri
		
Nosturi		
		
Trukki		
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
?
veneilijöitä, kalastajilla veneet omissa rannoissa
Jääkone				
2 kpl koneet sijaitsevat Naturica Foodin yhteydessä.
					
Jään laatu hyvä ja kapasiteetti riittävä.
		
Käyttäjiä
10 kpl Kalastajilla pääsy lukuavaimella erilliseen jäähilekoppiin,
					
josta ottavat jään.
Puutteita
Tarvittaisiin perkaustila, purkulaituri, nosturi, trukki. Satama-alue tulisi asfaltoida.
Naturica Foodilta hakee jäätä käyttöönsä 10 kalastajaa, joista viisi kuuluu ammattikalastajarekisterin 1-luokkaan, kolme 2-luokkaan ja kaksi kalastaa kotitarpeiksi. Rysällä kalastaa kahdeksan kalastajaa avovesiaikaan terminaalialueella ja yksityisillä vesialueilla. Saalislajeina ovat pääasiassa lohi ja
muikku. Kaikki 10 kalastajaa pyytävät verkoilla syksyisin terminaalialueella ja yksityisillä vesialueilla.
Pääsaalislaji verkkokalastuksessa on siika. Noin 90 % kalasta perataan ja loput menee perkaamatto| 16 | Perämeren rannikon kalasatamat

1

2 km
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4

Selkäsaari

Veitsiluoto

Ajoksen
kalasatama

Ajos

mana myyntiin. Tukkuihin Kalaliike Hast Oy:lle, Naturica Food Oy:lle, Hätälä Oy:lle menee valtaosa
saaliista noin 80 % ja Keminmaan Citymarkettiin menee noin 15 %. Loput menevät suoramyyntinä
paikallisille kuluttajille.

4.2.3 Kemi
Ajoksen kalasatama sijaitsee Kemin kaupungin eteläpuolella Verkkokarintien päässä. Kalasataman omistaa Kemin kaupunki ja sitä hallinnoi Kemin kaupungin satamalaitos. Kalastuskäyttöön on
rannan myötäisiä venepaikkoja 4-5. Vieressä on toinen, uudempi satama-allas, jossa on huviveneilijöitä ja kotitarvekalastajia. Satama-alueella säilytetään aluksia, vaikka varsinainen telakka-alue on
kauempana. Satama-alue on asfalttia ja se on pääsääntöisesti hyväkuntoinen. Ainoastaan hallin ovien edessä asfaltti on painunut ja rakoilee. Satamaan johtava soratie on kohtalaisessa kunnossa, tosin
keväisin siinä on kelirikko-ongelmia. Satamaan johtaa 2,4 metrin syvyinen väylä ja satama-altaan
syvyys on 2 metriä. Ruoppaustarvetta ei ole nykyisille aluksille. Satama-alueella on jätteiden lajittelupiste, jossa on erikseen sekajäte, puujäte, rauta ja jäteöljy. Kaupunki hoitaa astioiden tyhjennyksen.
Vähempiarvoinen kala on ongelma, koska sitä tulee paljon, eikä sille ole jatkokäyttöä. Kalasataman
vieressä sijaitseva huvivenesatama on rakennettu 2000-luvun vaihteessa.
Ajoksen kalasatamassa on selvityksen mukaan yhteensä 10 käyttäjää, joista kaksi kuuluu ammattikalastusrekisterin 1-luokkaan ja loput ovat kotitarvepyytäjiä. Kalastus satamassa on ympärivuotista.
Sataman käyttäjistä 1-luokan kalastajat troolaavat ja pyytävät rysillä. Troolaus ajoittuu koko avovesikaudelle ja pääsaalislaji on muikku. Kalastajat troolaavat sekä valtion vesialueilla että yksityisillä alueilla. Rysäpyynti ajoittuu kesäajalle ja pääsaalislajit ovat lohi ja muikku sekä jonkin verran siikaa ja taimenta. Rysillä kalastetaan niin valtion kuin yksityisilläkin vesialueilla Kemin edustalla ja osin Simon
puolella. Kaikki kalastajat pyytävät verkoilla ja pääsaalislajit ovat siika ja ahven. Verkkokalastus on
ympärivuotista ja se tapahtuu valtion vesillä sekä Kemijoki-suulla yksityisillä vesillä. Lisäksi yksi kalastaja harjoittaa muikun talvinuottausta valtion vesillä ja yksityisillä alueilla. Saaliista noin 70 % menee
perattuna eteenpäin ja 30 % perkaamattomana. Valtaosa 75 % menee tukkuihin Hätälä Oy:lle, Polar
Filee Finlandille ja loput menevät kauppoihin paikkakunnalle. Kaikki kala kuljetetaan omilla autoilla.
Nykytila – kehittämistarpeet | 17 |

Taulukko 4. Ajoksen sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
kohtal.
		
Laiturit		
muutamia
4-5 paikkaa kalastuskäyttöön
		
Purkulaituri
1 kpl		
noin 10 m
		
Nosturi		
1 kpl		
hiap-nosturi
		
Trukki		
1 kpl
		
Sähköpiste
2 kpl		
laiturilla
		
Nostoluiska
1 kpl		
pienveneille, isoja aluksia siitä ei saa ylös
		
Käyttäjiä
10 kpl
		
Jääkone		
2 kpl		
Maja, hankittu 1984, 3m²/vrk, hyvä lastujää.
				
Toinen kone hankittu 2006, asentamaton palakone
		
Käyttäjiä
6 kpl		
käyttö: avaimen lunastaneet
Kalankäsittelytilat			
Kyllä		
kunto kohtalainen
		
Hyväksyntä
Kyllä		
elintarvikelaitos F24051
		
Rak.vuosi
1994
		
Pinta-ala
200 m2
		
Vaaka		
1 kpl		
digitaalinen, ruostumaton teräs, myös tulostin
		
Vesipisteet
5 kpl		
hallissa, lisäksi muutama sos.tiloissa sekä
						
yksi hallin seinässä
		
Perkuupöydät 4 kpl		
ruostumaton teräs
		
Perkauskoneet 2 kpl		
KP-metallin siianperkauskone,
						
1997–98, epäkunnossa.
						
Rekilän muikunperkauskone, 2002
		
Muut koneet
2 kpl		
suomustuskone, perunankuorimiskone
		
Kylmiö		
1 kpl		
10 m2
		
Pakastus
1 kpl		
rehukalalle kontti ulkona
		
Sos.tilat
Kyllä		
keittiö, suihku, wc, kuivaushuone
		
Varastot
1 kpl		
18 m2, laatikoille. Lisäksi vuokrattavissa
						
Satamalaitoksen varastoja á 10-15 m2
		
Käyttäjiä
2 kpl
Hallin		
Hallin lattia on epoksimaalattu, seinät ovat peltiä ja ikkunanpielet puuta. Ovet ovat
kuvaus		
laminaattia, tosin kylmiön ovi ja liukuovi ovat peltiä. Hallissa on tavallinen
		
loisteputkivalaistus ja ilmastointi on koneellinen. Kylmiön lämpötila merkataan
		
ylös säännöllisesti omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Viemäri on johdettu
		
kaupungin jätevesiviemäriin. Tilat pestään painepesurilla ja letkulla. Kaksi kertaa
		
viikossa käy Kemin satamalaitoksen palkkaama yksityinen siivousyritys siivoamassa
		
ja lisäksi kalastajat siivoavat omat jälkensä.
Puutteita
Hallin liukuovi ja lattia tulisi uusia sekä julkisivu maalata. Hallissa oleva
siianperkauskone tulisi korjata. Halliin tarvittaisiin myös ahvenen
halkaisukone, vakuumikone ja lajittelulinja sekä ruokakalalle pakastusmahdollisuus.
Satama-alueen laiturit tulisivat kunnostaa. Lisäksi laituri alueelle tarvittaisiin pesuri
isompien laatikoiden puhdistamiseen. Jotta isompien alusten nostaminen olisi mahdollista, nostoluiskaa tulisi suurentaa ja siihen tulisi asentaa nostokelkka.

| 18 | Perämeren rannikon kalasatamat

Nykytila – kehittämistarpeet | 19 |

4.2.4 Simo
Karsikko
Maksniemi
E8

4

Karsikko

Karsikon
kalasatama

E8

SIMO

Koivuluoto

4

Simoniemi
Simoniemen
kalasatama

1

2 km

Karsikon kalasatama sijaitsee noin 16 km Simon keskustasta pohjoiseen Karsikkoniemen kärjessä.
Karsikon ja Simoniemen etäisyys toisistaan on linnuntietä noin 8,5 km. Satamaan johtava asfalttitie
on hyvässä kunnossa, mutta satama-alueen asfaltti on paikoin huonokuntoinen. Väylän syvyys on 6
m ja altaan 3,5 m, ruoppaustarvetta ei ole. Telakka-aluetta tai polttoaineen jakelua ei ole. Satamassa
on mökkiläisille tarkoitettu vesipiste, jonka käytöstä mökkiläiset maksavat kunnalle vuosittain. Kalasataman jätehuolto on kunnan vastuulla. Karsikon kalasatamasta käsin toimii Simon kalastusmatkat
–niminen yritys, joka tarjoaa mm. ammattikalastusperinteisiin liittyviä kalastusmatkailupaketteja.
Yritys käyttää matkailupaketeissaan paljon paikallista kalastettua kalaa.
Karsikon kalasatamassa on käyttäjiä yhteensä noin 14, joista 4 kuuluu rekisterin 1-luokkaan ja
loput ovat kotitarvepyytäjiä ja vapaa-ajan kalastajia. Kaikilla käyttäjillä on satamassa venepaikka,
mutta pääosin vain ammattikalastajat ja muutama kotitarvekalastaja käyttävät sataman jäähuoltoa
sekä tiloja. Satamasta harjoitetaan ympärivuotista kalastusta, tosin talvikalastus on vähäistä. Talvisin hallissa pääasiassa huolletaan pyydyksiä. Sataman käyttäjistä neljä pyytää rysillä. Pyynti ajoittuu
avovesiaikaan ja pääsaalislaji on lohi, mutta myös muikkua, ahventa ja silakkaa pyydetään. Rysillä kalastetaan valtion vesillä ja Maksniemen osakaskunnan vesialueilla. Verkkokalastajia on 14 ja pyynti
tapahtuu pääosin avovesiaikaan Maksniemen osakaskunnan vesialueilla. Tosin myös talvipyyntiä on
jonkin verran. Verkoilla pyydetään siikaan ja ahventa. Koko saalis menee eteenpäin perattuna ja noin
60 % menee tukkuihin Kalaliike H. Kuhalle, Kalaliike Haanpäälle, Naturica Food Oy:lle ja loput menee joko rantamyyntinä paikallisille tai Simon kalastusmatkat Oy:lle. Tukut hakevat kalat satamasta.
Yhteistoimituksia ei kalastajien kesken ole ollut.

Simoniemi
Simoniemen kalasatama sijaitsee muutama kilometri Simon keskustasta pohjoiseen Simoniemen
Pohjoisrannalla. Satama-alue on rakennettu vuonna 1987. Simoniemen satama-alue on pinnoitettu
asfaltilla ja myös sinne johtava tie on asfaltoitu ja ne ovat hyvässä kunnossa. Satamaan johtaa 2,5
| 20 | Perämeren rannikon kalasatamat

Taulukko 5. Karsikon sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
kohtal.
		
Laiturit		
3 kpl
yhteispituus 120 m, tarkoitettu kaikille veneilijöille
		
Purkulaituri 1 kpl
noin 12 m pitkä
		
Nosturi		
1 kpl
hiap-nosturi, yksityisessä omistuksessa
		
Trukki		
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
14 kpl
		
Jääkone		
1 kpl
Scotsman, uusittu v. 2004 tai 2005, hidas, käyttö hankalaa
					
(manuaalisesti päälle ja pois), jään laatu hyvä
		
Käyttäjiä
6 kpl
käyttö: avaimen lunastaneet
Kalan-				
kyllä
kunto huono: hallin sisäpinnat, valaistus ja rakenne eivät
käsittelytilat				
vastaa nykyisiä elintarvikelainsäädännön vaatimuksia.
		
Hyväksyntä
		
Rak.vuosi
1991
2009, maalattu ulkopinnat
		
Pinta-ala
185 m²
		
Vaaka		
1 kpl
yksityisessä omistuksessa
		
Vesipisteet
4 kpl
vesipisteet myös konehuoneessa ja kuivaushuoneessa.
					
Ulkona makeavesipiste.
		
Perkuupöydät 2 kpl
ruostumaton teräs, leikkuualustat muovia
		
Perkauskoneet 		
Muut koneet 1 kpl
vakuumikone, yksityisessä omistuksessa
		
Kylmiö		
1 kpl
10 m²
		
Pakastus
		
Sos.tilat
kyllä
keittiö, wc, kuivaushuone
		
Varastot
2 kpl
Pyydysvarasto 16 m² sekä lämmin varasto 12 m²
					
(säilytetään koneita)
		
Käyttäjiä
3 kpl
Hallin kuvaus Karsikon sataman halli on erittäin huonokuntoinen ja varustukseltaan heikko.
		
Hallin seinät ja ovet ovat levypinnalla, lattia betonia ja ikkunat puupuitteilla.
		
Hallissa on koneellinen ilmanvaihto. Tilat pestään vesiletkulla ja asianmukaisilla
		
pesuaineilla. Viemäröinti on oma suljettu järjestelmänsä, jossa huuhtelu ja
		
käymäläkaivot ovat erilliset. Lämpötilan valvonta on manuaalinen.
		
Valaistuksena ovat tavalliset loisteputket.
Puutteita
Karsikon halliin tulisi tehdä rakenteellisia muutoksia ja pintaremontti. Lisäksi
tarvitaan lisää varastotilaa, toinen kylmähuone sekä pesuri ja uudet perkauspöydät.
Sataman laiturit tulisivat myös kunnostaa ja alueelle olisi tarpeellista hankkia
nosturi.

metriä syvä väylä ja altaan syvyys on 3 metriä. Väylän syvyys ei riitä kaikille aluksille. Simoniemessä ei ole aluksille telakka-aluetta. Kalasataman jätehuolto on kunnan vastuulla. Alueella toimii paikallinen venekerho, jolla on kyllä polttoainetankki, mutta se ei ole yleisessä käytössä. Simoniemen
kalasataman vieressä on erillinen vierasvenesatama, jossa on runsaasti venepaikkoja, kota, ulko-wc.
Alueella on myös vanha pappila, jossa toimii ympärivuotinen kahvila, ravintola ja majoituspalvelu.
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Taulukko 6. Simoniemen sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
hyvä
pääosin, laiturit huonokuntoisia
		
Laiturit		
1 kpl pituus 30 m, kalastuskäyttöön
		
Purkulaituri
2 kpl pieniä, toinen laitureista erittäin huonokuntoinen
		
Nosturi 1 kpl		
hiap-nosturi, investoitu n. 10 v. sitten
		
Trukki		
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
9 kpl
		
Jääkone		
1 kpl Scotsman, uusittu v. 2004, tehokas kone ja jään laatu hyvä
		
Käyttäjiä
9 kpl käyttö: avaimen lunastaneet
Kalan-				
Kyllä kunto hyvä: hallin pinnat ja valaistus sekä osittain rakenne
käsittelytilat				
eivät täytä nykyisiä hygienialainsäädännön vaatimuksia.
		
Hyväksyntä
		
Rak.vuosi
1 990
		
Pinta-ala
200 m2
		
Vaaka		
1 kpl
		
Vesipisteet
5 kpl hallissa, lisäksi muutama sos.tiloissa
		
Perkuupöydät 2 kpl ruostumaton teräs
		
Perkauskoneet 2 kpl Rekilän muikunperkauskone, 2007
		
Muut koneet 2 kpl vakuumikone, perunankuorimiskone
		
Kylmiö 1 kpl 30 m2 Lisäksi yksityisessä om. oleva pieni kaappikylmiö
					
(ei käytössä) sekä yksi kylmiö sijaitsee savustamon puolella.
		
Pakastus
		
Sos.tilat
Kyllä keittiö, wc, pukutiloja 2 kpl, kuivaushuone
		
Varastot
2 kpl laatikkovarasto 10 m² ja korjaustila 10 m²
		
Käyttäjiä
3 kpl
Hallin kuvaus Hallin seinät ovat levypinnalla ja lattia on epoksimaalattu. Ikkunoissa on
		
puupuitteet, ovet ovat levypinnalla ja ulko-ovi alumiinia. Valaistuksena on
		
tavallinen loisteputkivalo. Lämpötilat kirjataan ylös säännöllisesti. Halli on liitetty
		
kunnalliseen viemäröintiverkostoon. Tilat pestään vesiletkulla ja hallissa on
		
huippuimuri. Hallin päähän on julkisella tuella rakennettu erillinen savustamo ja
		
pieni kylmiö savukalalle, joita ei ole viime vuosina enää käytetty.
Puutteita
Halliin tulisi tehdä pintaremontti. Lisäksi sinne tarvitaan pakastin perkausjätteille,
		
vakuumikone yleiseen käyttöön, ahvenen halkaisukone ja pesuri. Simoniemen
		
kalasatamassa käytön kannalta oleellista olisi uusia laiturit ja satamaan johtava
		
väylä tulisi ruopata. Myös trukki olisi käyttäjilleen tarpeellinen.
Simoniemen sataman käyttäjistä kolme kuuluu ammattikalastajarekisterin 1-luokkaan ja yksi
3-luokkaan. Loput käyttäjät ovat kotitarvekalastajia. Satamasta käsin kalastetaan pääasiassa avovesiaikana, talvisin hallissa huolletaan pyydyksiä. Simoniemen kalasatamasta kaksi kalastajaa harjoittaa
troolikalastusta avovesiaikana. Pääsaalislaji on muikku ja sitä troolataan valtion vesiltä. Rysäkalastusta harjoittaa kolme kalastajaa ja pyynti ajoittuu koko avovesiaikaan. Rysillä pyydetään pääasiassa
muikkua, siikaa ja lohta. Verkkokalastusta harjoittaa yhdeksän kalastajaa avovesiaikaan ja siinä saalislajeina ovat siika ja ahven. Rysä- ja verkkopyynti tapahtuu valtion vesillä ja Simoniemen jako- ja
kalastuskunnan vesillä. Lisäksi satamasta käsin, kaksi kalastajaa harjoittaa keväisin ahvenen katiskapyyntiä. Pyynti tapahtuu Simoniemen jako- ja kalastuskunnan vesillä. Kaikki kala perataan ja kalasta
noin 60 % menee tukkuihin Hätälä Oy:lle, Kalaliike Hast Oy:lle ja loput myydään suoraan asiakkaille.
Hallin päähän on julkisella tuella rakennettu erillinen savustamo ja pieni kylmiö savukalalle. Savustamoa ja kylmiötä ei ole kuitenkaan enää viime vuosina käytetty.
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4.2.5 Ii
Vanhan Iin kunnan edusta
Vanhan Iin kunnan alueella on kaksi
venesatamaa, Praava ja Laitakari, joiden
kautta on aina tullut kalaa maihin. Valtaosa kalastajista tuovat maihin kalaa omien
rantojen kautta, pääasiassa Iijoen alaosalla
ja jokisuulla. Polttoaineen jakelupiste on
Rantakestilässä, jossa sijaitsee myös nosturi
veneiden nostoa varten. Veneiden talvisäilytyksen jokainen järjestää itse. Iijokisuulla
on veneväylä, joka on riittävän syvä, mutta sivuhaaroissa on tarvetta ruoppauksille.
Vanhan Iin kunnan alueella ei ole ollut varsinaista kalasatamaa tai yleiseen käyttöön
tarkoitettuja perkaustiloja. Jääkoneita on
ollut Praavan satamassa ja kunnan varikolla
Iin keskustassa. Iin kunnalla on tarkoitus rakentaa Iin keskustan tuntumaan H. Kuhan
(paikallinen kalanjalostaja) tilojen yhteyteen
perkaushalli kalastajien käyttöön.

Pohjoisranta
Kuivaniemi

Vatungin
kalasatama
4
E8

Olhava

Tyykiluoto
Laitakarin
kalasatama

4

II
Alaranta
Praavan
kalasatama
5

10 km

E8

Ojakylä

Vanhan Iin kunnan alueella on laskettu
olevan yhteensä 70 kalaa myyvää kalastajaa, joista valtaosa, ei jostain syystä ole rekisteröitynyt. Rekisteröityneitä kalastajia
on 27, joista neljä kuuluu 1-luokkaan, kaksi
2-luokkaan ja 21 kalastajaa 3-luokkaan. Lisäksi Iissä on paljon kotitarvekalastajia ja
huviveneilijöitä. Kaikki 70 kalastajaa käyttävät kunnan jäähuoltoa ja suurin osa kunnan ylläpitämiä venepaikkoja. Kalastus Iin
edustalla on ympärivuotista. Vanhan Iin
kunnan alueella harjoitetaan rysä- ja verkkokalastusta Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskuntien vesialueilla. Rysäkalastajia on yli
30 ja verkoilla kalastavat kaikki kalastajat.
Rysäkalastus ajoittuu kevät- ja kesäaikaan,
verkkokalastus on ympärivuotista. Rysäkalastuksessa pääsaalislajeina ovat lohi, siika,
taimen ja ahven, verkoilla pyydetään pääasiassa siikaa ja ahventa. Lisäksi Iijokisuulla
toimii ns. palstapyynti, joka sisältää nahkiaisen rysäpyynnin sekä siian emo- ja mätipyynnin. Palstoja on 80 kpl ja kalastajia 70,
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kalastajista noin 30 pyytää nahkiaista. Palstapyynti ajoittuu syksyyn ja pääsaalislajit ovat siika, lohi
ja nahkiainen. Iin taajaman alueelta noin 80–90 % saaliista menee perattuna eteenpäin ja loput perkaamattomana. Noin 60–70 % saaliista menee tukkuihin Kalaliike H. Kuha Oy:lle, Hätälä Oy:lle,
Kalaliike Kellon Kalatuote Oy:lle, 20-30 % suoramyyntiin ja loput Iin alueen kauppoihin. Kalastajat
kuljettavat kalan asiakkailleen omilla autoillaan.
Taulukko 7. Vanhan Iin kunnan edustan venesatamien rakenteet ja kunnan jääkoneet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto
kohtal.
		
Laiturit		
useita
sekä kalastus- että huvivenekäyttöön. Monilla
					
kalastajilla myös omia laitureita
		
Purkulaituri
-		
		
Nosturi		
1 kpl
Iijokivarressa Rantakestilän hautomon alapuolella
		
Trukki
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
useita
		
Käyttäjiä
yli 70 kpl
		
Jääkone		
2 kpl
Praavan satamassa ja kunnan varikolla. Molemmat
					
hankittu 2000-luvulla ja molempien kapasiteetti 500 kg/
					
vrk. Varikon kone on reistaillut. Jään laatu on hyvä.
		
Käyttäjiä
70 kpl
käyttö: koppeihin avaimen lunastaneet
Puutteita
Suurin puute Iin keskustan tuntumassa on ollut perkaustilojen puute.
		
Tilanne on tältä osin korjautumassa.

Vatunki
Vatungin kalasatama sijaitsee entisen Kuivaniemen kunnan alueella noin 30 km Iistä pohjoiseen.
Satama-alueen ja tien kunto on asfaltista huolimatta huono. Satamaan johtavan väylän syvyys on 3,7
m ja altaan 3-4 m. Väylää pitäisi ruopata syvemmäksi etenkin huviveneitä varten. Satama-alueella
on telakka-alue veneiden talvisäilytystä varten ja makeavesipiste. Kunta hoitaa alueen jätehuollon.
Vatungissa toimii neljä kirjolohen kasvattajaa, joista kaksi toimii sataman kalahallissa. Satamaa on
kehitetty aikoinaan melko kattavasti matkailijoita ajatellen; satamassa on vierasvenelaitureita, huoltorakennus, kota, karavaanareille tarkoitettuja sähköpaikkoja, leikkikenttä ja uimaranta. Vatungin
pookissa on aiemmin kesäisin toiminut kahvila ja tällöin on satamasta ollut myös polttoainejakelu.
Matkailullisesti alue on aiemmin ollut hyvin aktiivinen ja mieluinen rantautumisalue mm. huviveneille.
Vatungin sataman käyttäjiä on yhteensä 16, joista yksi kuuluu kalastajarekisterin 1-luokkaan, yksi
2-luokkaan ja loput kalastajista ovat lähinnä kotitarvepyytäjiä. Lisäksi satama-alueella toimii neljä
kalankasvatusyritystä ja alueella on useita huviveneilijöitä. Kaikilla sataman käyttäjillä on venepaikka
satamassa, jäähuoltoa tarvitsee viisi kalastajaa/kalanviljelijää ja tiloja yleensäkin käyttää neljä toimijaa. Kunnan perkauskoneita käyttää kaksi kalastajaa. Kalastus alueella on pääosin avovesikalastusta,
kalankasvattajat käyttävät hallia ympäri vuoden.
Vatungissa on yksi troolikalastaja, joka toimii keväisin Vatungista käsin. Saaliina on lähinnä silakkaa ja muikkua. Kalastus tapahtuu valtion vesillä Hailuodon ja Kemin välisellä merialueella. Lisäksi tällä samaisella kalastajalla on myös rysiä valtion vesillä keväisin ja kesäisin. Rysäkalastuksen
pääsaalislaji on muikku ja lohi. Verkoilla kalastaa viisi kalastajaa keväisin ja kesäisin Kuivaniemen
jakokunnan vesialueilla. Verkkokalastuksen saalis on lähinnä ahven ja siika. Vatungin kalasta kaikki
lähtee perattuna eteenpäin ja 95 % menee Hätälä Oy:lle. Loput menevät suoramyyntiin. Noin puolet
kalasta hakee tukku ja puolet kuljetetaan omilla autoilla.
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Taulukko 8. Vatungin sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
kohtal.
		
Laiturit		
6 kpl
kaksi on kalastuskäyttöön: yhteispituus 60 m, huviveneille
					
tarkoitettuja laitureita on 4 kpl (yht. pituus 80 m)
		
Purkulaituri 1 kpl
30 m pitkä
		
Nosturi		
1 kpl
hiap-nosturi, vuotaa öljyä. Sillä voi nostaa myös veneitä
		
Trukki		
1 kpl
yksityisessä omistuksessa
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
16 kpl lisäksi huviveneilijöitä
		
Jääkone		
2 kpl
toinen n. 20 v. vanha, tehokas. Uudempi on hankittu 		
					
2004. Kokonaisuudessaan kapasiteetti ei riitä, koska
					
kasvattajat käyttävät jäätä paljon. Jään laatu on hyvä.
		
Käyttäjiä
5 kpl
käyttö: avaimen lunastaneet
Kalankäsittelytilat			
Kyllä
kunto hyvä.
		
Hyväksyntä
Kyllä
laitostunnus
		
Rak.vuosi
1970-l.
		
Pinta-ala
400 m2
		
Vaaka		
1 kpl
Kuivaniemen kalastajainseura hankkinut
		
Vesipisteet
4 kpl
lisäksi paloletku hallissa ja ulkona makeavesipiste
		
Perkuupöydät 2 kpl
ruostumaton teräs, toinen on kalastajien, toinen
					
kasvattajien
		
Perkauskoneet 2 kpl
Rekilän muikunperkauskone ja ahvenen halkaisukone,
					
molemmat on hankittu 2002 tai 2003. Lisäksi kasvattajilla
					
on omat koneensa.
		
Muut koneet
		
Kylmiö		
2 kpl
kalalle 20 m2, jäälle 8 m2
		
Pakastus
		
Sos.tilat
Kyllä
kahvihuone, suihku, wc, kuivauskaappi
		
Varastot
1 kpl
40 m2 kylmävarasto pyydyksiä ja kasvattajien rehua varten.
		
Käyttäjiä
4 kpl
Hallin kuvaus Hallin toiminta on jaettu kahden kalankasvatusyrityksen ja kalastajien kesken ja
kumpikin taho huolehtii jälkiensä siivoamisesta (vesiletkulla). Kasvattajien
perkauslaitteet ovat toisessa päässä hallia ja hallin toinen pää on kalastajien
käytössä. Jäähuoltoa ja sosiaalitiloja käyttävät kaikki. Hallin seinät ovat ruostumatonta terästä, lattia on epoksimaalattu, ovet ovat MPDF-pinnoitteiset ja ikkunat puupuitteilla. Hallissa on koneellinen ilmanvaihto ja valaistus on elintarvikelainsäädännön mukainen. Lämpötiloja valvotaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Hallin
jätevedet menevät omaan puhdistamoon.
Puutteita
Vatungissa on kova pula varastotilasta ja jäähilekapasiteettia tulisi lisätä,
koska myös kalankasvattajat toimivat hallissa. Hallin viemäröinnissä on usein ongelmia keväisin. Lisäksi hallin pesujärjestelmä ja laiturin hiop-nosturi tulisivat uusia.
Laiturit tulisivat kunnostaa, piha uusia ja alueesta voisi muutenkin tehdä viihtyisän.
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4.2.6 Haukipudas
Kiviniemen kalasatama
Kiviniemen kalasatama sijaitsee Haukiputaan keskustan eteläpuolella ison asutusalueen ympäröimänä. Satama alue on todella vilkas. Satama-allas on käyttöön nähden aivan liian ahdas. Satamaalueen asfalttipinnoitus on kohtalaisessa kunnossa ja sinne johtava tie on hyvällä asfalttipinnalla.
Satamaan johtava väylä ja satama-allas ovat 3,5 m syviä, mikä ei riitä isoille troolareille. Alukset
nostetaan talveksi satama-alueelle, varsinaista telakointialuetta ei ole. Kunta huolehtii alueen jätehuollosta. Kalajäte menee rehuksi Kaustisen Turkis- ja Rehu Oy:lle. Kalasataman alueella yksityinen
yrittäjä pitää kalakauppa Kalapuohia. Kalakauppias ostaa kalastajilta kalaa, jatkojalostaa ja myy sen
Puohissaan. Kalasataman vieressä olevaa vilkasta vierasvenesatamaa hoitaa oma osakeyhtiö. Vierasvenesatamassa on tankkauspiste sekä septityhjennys- ja vesipiste.
Kiviniemessä on noin 35 kalastajaa, joista viisi kuuluu ammattikalastajarekisterin luokkaan 1.
Lisäksi muutama 1-luokan kalastaja vierailee satamassa silloin tällöin. 2- ja 3-luokan kalastajia on
molempia noin 10, samoin kotitarvepyytäjiä. Lisäksi satamassa on venepaikkoja lukuisilla huviveneilijöillä. Kaikki kalastajat käyttävät sataman venepaikkoja sekä jäähuoltoa. Lisäksi asianmukaisia
kylmä-, perkaus- ja varastotiloja tarvitsisivat lähes kaikki rekisteröityneet kalastajat. Nykyisissä tiloissa perataan vain ajoittain, pääosin tiloja käytetään pyydyshuoltoon. Kuitenkin alueella kalastetaan ympärivuotisesti. Kiviniemen kalastajista yhteensä kolme porukkaa kalastaa troolilla (yksi yksinveto ja kaksi paritroolia). Kalastus ajoittuu avovesikauteen ja troolia vedetään valtion vesialueilla
sekä Kellon jakokunnan vesialueilla Haukiputaan edustalla. Syksyisin yksi porukka kalastaa Kemin
edustalla. Saaliiksi saadaan sekä silakkaa että muikkua. Rysäkalastajia Kiviniemessä on noin 10–15 ja verkkoMartinniemi
4
kalastajia noin 30. Rysillä ja verkoilla
847
kalastetaan valtion ja Kellon jakokunMartinniemen
nan vesialueilla. Rysäkalastus ajoittuu
kalasatama
E8
koko avovesikauteen, verkoilla kalastetaan ympäri vuoden. Rysillä saadaan
pääosin lohta, mutta myös muikkua ja
siikaa. Verkoilla kalastetaan pääosin
siikaa sekä myös muikkua ja ahventa.
Ervastinranta
Satamasta käsin kolme kalastajaa harjoittaa myös nuottausta, joka ajoittuu
HAUKIPUDAS
alkuvuoteen. Nuottaus tapahtuu Kellon
jakokunnan vesialueilla ja yksityisillä
848
vesialueilla. Yksi kalastaja on ollut mu847
kana Pohjoisen Perämeren nuottaporukoissa. Nuotalla pyydetään muikkua ja
Takkuranta
kuoretta. Haukiputaan edustan kuorekanta on hyvä, joten niitä voisi pyytää
4
enemmänkin, mikäli markkinat olisivat paremmat. Kiviniemen kalastajien
ruokakalasaaliista 60 % menee perkaa1
2 km
E8
mattomana eteenpäin, 38 % perataan
ja pieni osa fileoidaan. Suurin osa 65 %
Kiviniemi
ruokakalasta menee tukkuihin, kuten
Asemapera
Kellon Kalatuote Oy:lle, Hätälä Oy:lle
Kiviniemen
ja Vihiluodon Kala Oy:lle. Kauppoihin,
kalasatama
kuten Kalaliike Minna Pekurille ja Kala| 26 | Perämeren rannikon kalasatamat

puohiin menee 10 % kalasta ja satama-alueen suoramyyntiin noin 25 %. Kalastajat kuljettavat tuotteet pääosin omilla autoillaan asiakkaille, tukku hakee osan saaliista 10–25 % satamasta. Kalastajien
kesken ei ole yhteistyötä kuljetusten suhteen.
Taulukko 9. Kiviniemen sataman rakenteet.
				
Huom!
Satama-alue Kunto
heikko
		
Laiturit		
2 kpl
kalastuskäyttöön, yhteispituus 30 m. Lisäksi
					
kalastuskäyttöön on lukuisia omatekoisia laitureita ja
					
maapaikkoja. Satama-altaassa on myös paljon
					
huvivenepaikkoja.
		
Purkulaituri 1 kpl
pituus 20 m
		
Nosturi		
1 kpl
nostokurki
		
Trukki		
1 kpl
troolaajien omistuksessa
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
2 kpl
		
Käyttäjiä
35 kpl
lisäksi paljon huviveneilijöitä
		
Jääkone		
1 kpl
Scotsman, alle 10 v. vanha, kapasiteetti 100l/h. Jään
					
laatu olisi hyvä, mutta sulaa koska kylmiön lt. liian
					
alhainen
		
Käyttäjiä
25 kpl
käyttö: avaimen lunastaneet
Kalan-		
Kyllä		
kunto
heikko. Ei täytä hygienialainsäädännön vaatimuksia
käsittelytilat				
miltään osin.
Hyväksyntä
		
Rak. vuosi
1980-l
		
Pinta-ala
?
		
Vaaka 2 kpl		
toisen omistaa kalastajainseura, toinen yksityisessä
					
omistuksessa
		
Vesipisteet
2 kpl
lisäksi vesipisteet löytyvät laiturilta ja hallin ulkoseinästä.
		
Perkuupöydät 1 kpl
levypinnalla
		
Perkauskoneet 1 kpl
muikunperkauskone, kaksi ammattikalastajaa omistaa
		
Muut koneet
		
Kylmiö		
1 kpl
15 m2
		
Pakastus
		
Sos.tilat
Kyllä
wc, keittiö, suihkut, pukukopit, kuivaushuone
		
Varastot
2 kpl
6 m2 ja 4 m2. Lisäksi yksityisessä omistuksessa olevia
					
varastoja satama-alueella
		
Käyttäjiä
25 kpl
Hallin kuvaus Hallin lattia on betonia, seinät levypinnalla, ovet puuta ja ikkunat puupuitteilla.
Valaistuksena on tavallinen loisteputkivalaistus. Ilmanvaihto on mahdollisesti
koneellinen ja halli on liitetty kunnalliseen viemärijärjestelmään. Tilat pestään
paloruiskulla. Lämpötilan valvontaa ei ole.
Puutteita
Kiviniemen halliin tulisi tehdä kattava peruskorjaus, mikä lienee lähitulevaisuudessa
käynnistymässä. Purkulaite tulisi uusia ja jätekalalle järjestää säilytys. Yhden jääkoneen jäät eivät riitä käyttäjille, koska käyttäjiä on sovittua enemmän. Kylmiö ei toimi
kunnolla, mihin tosin on osasyynä käyttäjien välinpitämättömyys. Varastotiloja kaivataan lisää, myös trukille olisi tarvetta. Laitureita tulisi lisätä kalastajien käyttöön.
Alueelle toivotaan myös toimivaa kalastajainseuraa, jolloin käyttäjien olisi helpompi
sopia keskinäisistä asioista.
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Martinniemen satama
Martinniemen satama sijaitsee Haukiputaan pohjoispuolella Martinniemessä. Satamassa on kalastuskäyttöön tarkoitettua laituritilaa noin 30 m ja huviveneille noin 50 m. Varsinaisia laitureita
ei ole, vaan veneet kiinnitetään joko satama-altaan rakennettuun reunaan tai poijukiinnityksellä
altaaseen. Satamassa ei ole purkulaitteita tai alusten huoltoa helpottavia välineitä. Satama-alueen
pinnoitus on asfalttia, mutta se on huonossa kunnossa, samoin kuin satamaan johtava soratie. Väylä
ja satama-altaat ovat 2,5 m syviä, mikä riittää sataman tämänhetkisille aluksille. Jätehuollon hoitaa
kunta. Alueella on vesipiste. Martinniemen satamassa ei ole hallia tai varastotiloja.
Satamaa käyttää avovesiaikana seitsemän kalastajaa ja lukuisa joukko huviveneilijöitä. Kalastajista
kaksi kuuluu ammattikalastajarekisterin 1-luokkaan ja muut kalastavat kotitarpeeksi. Kaikilla kalastajilla on satamassa venepaikka ja he myös tarvitsevat jäätä. Sataman molemmat ammattikalastajat
troolaavat muikkua syksyisin valtion vesialueella. Molemmat ammattikalastajat harjoittavat myös
rysäpyyntiä valtion vesillä, Haukiputaan kalastuskunnan ja Etelä-Iin kalastuskunnan vesialueilla.
Rysillä pyydetään pääosin lohta, jonkin verran taimenta ja siikaa. Satamasta käsin verkoilla kalastaa
seitsemän kalastajaa, joiden verkkopyynti on lähinnä kotitarpeeseen muikkua ja siikaa. Verkoilla
pyydetään pääosin syksyillä valtion vesillä, Haukiputaan kalastuskunnan ja Etelä-Iin kalastuskunnan vesialueilla. Lisäksi paikallinen yrittäjä nuottaa talvisin välineiden testausmielessä. Kalastuksen
kohteena on muikku ja siika. Sataman kalasta noin 75 % menee perkaamattomana eteenpäin ja loput
perattuna. Kaikki ammattikalastajien kala menee H. Kuha Oy:lle. Saaliista noin puolet hakee tukku
ja puolet kalastajat kuljettavat itse.
Taulukko 10. Martinniemen sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue
Kunto
heikko
		
Laiturit			
yhteensä 80 m laituritilaa sekä kalastukseen että
					
huviveneille
		
Purkulaituri
		
Nosturi		
		
Trukki		
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl sorapohjainen, välillä huonokuntoinen
		
Käyttäjiä
7 kpl lisäksi huviveneilijöitä
		
Jääkone		
1 kpl sijoitettu pieneen, huonokuntoiseen, eristämättömään
					
koppiin. Jääkone on jouduttu uusimaan lähes vuosittain
					
eikä kapasiteetti (noin 1 m3/vrk) ole käyttäjille riittävä.
					
Jään laatu on hyvä.
		
Käyttäjiä
7 kpl käyttö: koppiin avaimen lunastaneet
Puutteita
Välittömin korjaustarve satamassa kohdistuu reunarakenteisiin, jossa on
sortumavaara. Vedenkorkeuden vaihtelu altaassa on syövyttänyt reunan tukiraudat
vedenpinnan alapuolelta. Jäähuolto saisi toimia paremmin ja kapasiteettia tulisi olla
enemmän. Sataman käyttöä pystyttäisiin tehostamaan mm. rakentamalla ponttoonilaitureita. Satama-alueen lamput tulisi korjata. Saaliin purkuun tarkoitettu kelkka
tulisi pohjan osalta uusia.
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Marjaniemen
kalasatama

816

HAILUOTO
816

Pajuniemi

816
1

5 km

4.2.7 Hailuoto
Marjaniemen kalasatama sijaitsee Hailuodon länsipäässä. Sataman omistaja ja hallinnoija on Hailuodon kunta. Satama-alue ja sinne johtava tie on asfaltoitu ja hyvässä kunnossa. Väylän syvyys
on 3,5 m, tosin se on paikoin huomattavasti matalampi ja altaan syvyys on 4 m. Altaaseen johtava
väylä tulisi ruopata mahdollisimman pian. Alueen jätehuollosta vastaa kunta. Satamassa on alusten
talvisäilytystä varten telakka-alue. Kalasataman välittömässä läheisyydessä, samassa satama-altaassa
on Setlementin hallinnoima vierasvenesatama, jossa on polttoaineen jakelupiste. Sataman vieressä
on myös Setlementin hallinnoima Luotsihotelli ja muita majoituspalveluita. Satamassa toimii kahvila ja käsityömyymälä, jota pitää paikallinen yrittäjä. Kalasatamasta löytyy kalastaja, joka harjoittaa
myös kalastusmatkailutoimintaa.
Kalasatamaa käyttää noin 20 kalastajaa, joista seitsemän kuuluu rekisterin 1–luokkaan, kolme
2-luokkaan ja loput ovat kotitarvepyytäjiä. Kaikilla käyttäjillä on venepaikka satamassa. Rekisteröityneet kalastajat käyttävät hallia, jäähuoltoa, varastoja sekä koneita. Halli on kalastuskäytössä avovesiaikaan, talvisin hallissa huolletaan pyydyksiä. Troolaajia satamassa ei tällä hetkellä ole. Neljä
kalastajaa kalastaa rysillä avovesiaikaan pääasiassa siikaa ja lohta, mutta myös taimenta ja silakkaa.
Kaikki kalastajat pyytävät verkoilla avovesiaikaan pääasiassa siikaa, mutta myös ahventa, taimenta
ja muikkua. Kalastus tapahtuu valtion vesillä ja Hailuodon jakokunnan vesialueilla. Silakasta kaikki
lähtee perkaamattomana eteenpäin ja ruokakala perataan. Tukkuihin Vihiluodon kala Oy:lle, Hätälä
Oy:lle menee valtaosa kalasta n. 88 %. Loput menevät joko suoramyyntiin tai paikallisiin kauppoihin.
Suoramyynti tapahtuu satama-alueella, tukkuun kala menee yhteisrahdilla, jota on järjestetty yhteistyössä kalastajien ja tukkujen kanssa. Vain kauppoihin kalastajat kuljettavat kalan itse.
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Taulukko 11. Marjaniemen sataman rakenteet.
			
				
Huom!
Satama-alue Kunto
hyvä
		
Laiturit		
3 kpl
yhteispituus 90 m, kalastuskäyttöön.
		
Purkulaituri 2 kpl
yhteispituus 90 m
		
Nosturi		
2 kpl
toinen (hiap)on silakkapumpulla, jossa myös vaaka.
					
Toinen nosturi(siltanosturi) on hallin edessä
		
Trukki		
1 kpl
		
Sähköpiste
1 kpl
silakkapumpulla
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
20 kpl
		
Jääkone		
1 kpl
Ziegra, uusittu noin 5 v sitten, jään laatu hyvä
		
Käyttäjiä
10 kpl käyttö: avaimen lunastaneet
Kalankäsittelytilat			
Kyllä
kunto hyvä.
		
Hyväksyntä
Kyllä
laitostunnus F07251
		
Rak. vuosi
1970-l. peruskorjattu 1996–1997
		
Pinta-ala
180 m2
		
Vaaka		
1 kpl
		
Vesipisteet
8 kpl
lisäksi vesipisteitä sos.tiloissa ja yksi
					
ulkona silakka-pumpulla
		
Perkuupöydät 4 kpl
ruostumaton teräs. Lisäksi yksi fileointipöytä
		
Perkauskoneet 3 kpl
Rekilän muikunperkauskone, hankittu 1998.
					
Pisces siianperkauskone, hankittu 1980-l. Käyttö:
					
perkausosuuskunnan jäsenet 7 kpl. Tulossa ahvenen
					
halkaisukone 2010.
		
Muut koneet 1 kpl
silakan lajittelukone rannassa
		
Kylmiö 1 kpl 20 m2
		
Pakastus
		
Sos. tilat
kyllä
keittiö 20 m2, pukeutumistila, wc
		
Varastot
2 kpl
tekninen tila 20 m2 ja noin 100 m2:n laatikko- ja
					
pyydysvarasto
		
Käyttäjiä
10 kpl
Hallin kuvaus Hallin seinät ja ovet ovat ruostumatonta terästä, lattia betonia ja ikkunat
puupuitteilla. Valaistus on roiskesuojattu loisteputkivalaistus, joka soveltuu elintarviketilaan. Tiloissa on koneellinen ilmanpoisto. Halli on liitetty kunnalliseen viemäröintijärjestelmään. Tilat pestään painepesurilla ja lämpötiloja valvotaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti.
Puutteita
Satamaan johtava väylä tulisi ruopata mahdollisimman pian, sillä se on osin liian
matala sataman aluksille. Saaliin purkuun tarkoitettu kelkka kulkee kiskoja pitkin
halliin asti ja kelkan pohja on puuta, joten pohja tulisi uusia.
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4.2.8 Oulunsalo
Riutunkarin kalasatama sijaitsee Oulunsalon lauttarannan vieressä. Kalasataman omistaja ja hallinnoija on Oulunsalon kunta. Satama alueelta löytyy telakka-alue aluksille. Satama-alueen jätehuollosta vastaa kunta. Satama-alue ja sinne johtava tie on asfaltoitu ja hyvässä kunnossa. Väylän syvyys
on altaan suulla 2,5 m ja altaan syvyys on 3,5-4 m. Isompia aluksia varten väylä tulisi ruopata. Kalasataman ohi riittää kulkijoita lauttarannan läheisyyden vuoksi. Lauttarannassa on pieni kahvila.
Kalasatamassa on Oulunsalon Kala Oy:n tilat, joka ostaa rehukalat. Hätälä Oy ja Vihiluodon kala Oy
hakevat kalaa tarvittaessa satamasta.
Riutunkarin kalasatamalla on yhteensä yli 20 käyttäjää, joista kuusi kuuluu ammattikalastajarekisterin 1-luokkaan, 10 kuuluu rekisterin muihin luokkiin ja loput ovat kotitarvepyytäjiä ja huviveneilijöitä. Kaikilla on satamassa venepaikka ja kaikki rekisteröityneet kalastajat ottavat hallista jäätä.
Vain 1-luokan kalastajat käyttävät perkaus- ja varastotiloja ja koneita. Satama on kalastuskäytössä ympäri vuoden. Satamasta käsin troolaa kaksi porukkaa, jotka kalastavat toukokuusta lokakuun
loppuun. Troolilla pyydetään silakkaa ja muikkua. Kalastusalueet ovat valtion vesillä ja Oulunsalon
osakaskunnan vesialueilla Oulunsalon edustalla. Rysäpyytäjiä on em. alueilla neljä 1-luokan ammattikalastajaa sekä 6-7 muuta kalastajaa, jotka pyytävät Kempeleenlahden puolella, mutta hakevat jään
hallilta. Rysillä pyydetään koko avovesikausi ja saaliiksi saadaan muikkua, siikaa ja silakkaa. Verkoilla
kalastetaan ympäri vuoden valtion vesillä ja Oulunsalon osakaskunnan vesialueilla ja verkkopyyntiä
on kaikilla kalastajilla. Pääsaalislajit ovat siika, kuore ja ahven sekä myös jonkin verran haukea ja lahnaa. Ruokakala menee kaikki perattuna satamasta eteenpäin ja tukkuihin Hätälä Oy:lle, Vihiluodon
Kala Oy:lle menee noin 50 % saaliista. Loput 50 % on suoramyyntiä satama-alueella. Tukut hakevat
itse kalat. Rehusilakka menee kaikki Oulunsalon Kala Oy:lle.
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Taulukko 12. Riutunkarin sataman rakenteet.
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
hyvä
		
Laiturit		
2 kpl
pituus 35 m ja 40 m, toinen on kalastuskäyttöön ja
					
toinen huviveneille
		
Purkulaituri 1 kpl
pituus 40 m
		
Nosturi		
1 kpl
siltanosturi
		
Trukki
1 kpl
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
luiskassa on alusten nostoa varten kelkka
		
Käyttäjiä
yli 20
		
Jääkone		
1 kpl
6-7 v. vanha, 1 000 l/h, jään laatu hyvä
		
Käyttäjiä
16 kpl käyttö: avaimen lunastaneet
Kalankäsittelytilat			
kyllä
kunto hyvä
		
Hyväksyntä
kyllä
laitostunnus F56753
		
Rak. vuosi		
rak. noin 20 v sitten, peruskorjaus noin 6-7 v. sitten
		
Pinta-ala
120 m²
		
Vaaka		
1 kpl
		
Vesipisteet
4 kpl
lisäksi sos. tiloissa muutama ja yksi ulkona, johon tulee
					
vesi merestä pumpulla
		
Perkuupöydät 1 kpl
ruostumaton teräs
		
Perkauskoneet 1 kpl
Rekilän muikunperkauskone, noin 15 v. vanha
		
Muut koneet
		
Kylmiö		
2 kpl
molemmat noin 20 m2
		
Pakastus
		
Sos. tilat
kyllä
kahvihuone, pukutila, wc
		
Varastot
1 kpl
noin 30 m2:n laatikkovarasto
		
Käyttäjiä
6 kpl
Hallin kuvaus Hallin kalankäsittelytilojen seinät, ovet ja ikkunat ovat ruostumatonta terästä, lattia
on epoksia. Hallissa on elintarviketilaan soveltuva loisteputkivalaistus ja koneellinen
ilmanvaihto. Hallin jätevedet menevät omaan imeytyskenttään. Hallin tilat pestään
asianmukaisilla pesuaineilla ja letkulla. Kylmiöissä on lämpömittarit, joiden seurannasta kalastajat pitävät huolta omavalvontasuunnitelman mukaisesti.
Puutteita
Sataman nostoluiskassa sijaitseva nostokelkka tulisi uusia, koska sen vanhentuneet
rakenteet eivät enää kestä aluksia. Satamaan tarvitaan myös lisää varastotilaa pyydyksiä varten. Lisäksi Oulunsalon Varjakan ja Riutunkarin välinen väylä tulisi ruopata. Käyttäjämäärään nähden perkauspöytiä ei ole tarpeeksi.
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4.2.9 Lumijoki
Lumijoen Varjakan kalasatama sijaitsee Lumijoen keskustasta noin 8 km pohjoiseen Varjakanniemessä. Satamaa hallinnoi kunta, alueen maan omistaa Lumijoen Lapinniemen yhteisten alueiden
osakaskunta, joka on vuokrannut kunnalle alueen. Halli on remontoitu vuonna 2009. Satama-alueella on telakointialue alusten talvisäilytystä varten. Satamaan johtava tie ja satama-alue ovat asfaltoitu
ja hyvässä kunnossa. Jätehuollosta vastaa kunta. Väylän syvyys on vain 1,2 m, joten se vaatisi välitöntä ruoppaamista. Satama-altaan syvyys on noin 2 m. Alueella on Hailuoto-laiva, jonka omistaa
kyläyhdistys. Laivassa on majoitustilaa ja kahvila. Lisäksi alueella on kunnan omistama vierasveneilijöille tarkoitettu huoltohalli, jossa on keittiö, sauna ja suihkut. Alueella on myös kota ja leikkikenttä
yleisessä käytössä sekä kolme aittaa, joista yhdessä on toiminut paikallisia tuotteita myyvä kesämyymälä.

Varjakan
kalasatama

OULUNSALO

813

LUMIJOKI

813
1

LIMINKA

2 km

8

Satamassa on yhteensä 75 käyttäjää, joista kaksi kuuluu kalastajarekisterin 1-luokkaan, kolme
2-luokkaan ja kotitarvekalastajia on 50. Loput ovat huviveneilijöitä. Kaikilla on venepaikka satamassa ja kalahallia sekä jäähuoltoa käyttää noin 35 kalastajaa. Satama on kalastuskäytössä ympäri
vuoden. Satamasta harjoitetaan ainoastaan verkkokalastusta ja jossain määrin katiskapyyntiä. Pyyntialue on Lumijoen–Lapinniemen yhteisten alueiden osakaskunnan alueilla, jotka kalastajainseura
on vuokrannut. Verkkokalastajia on 55 ja ahven on tärkein saalislaji. Lisäksi pyydetään myös siikaa ja
haukea. Muutama kalastaja pyytää katiskoilla keväisin ahventa. Tällä hetkellä kalasta on 60 % mennyt perkaamattomana eteenpäin. Noin 10 % menee perattuna ja 30 % fileoituna. Kalatuote Annunen
Raahesta ostaa kalasta noin 60% ja loput menee suoramyyntinä kuluttajille. Suoramyyntiä satamaalueella on noin 20 % ja omaan käyttöön menee noin 20 %. Loppu kala kuljetetaan omilla autoilla
tukkuun. Kalankuljetuksissa ei ole yhteistoimintaa.
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Taulukko 13. Lumijoen Varjakan sataman rakenteet.
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
hyvä
purkulaituri tosin huonokuntoinen
		
Laiturit		
3 kpl
jokainen 50 m pitkä, kalastus- ja huvivenekäyttöön
		
Purkulaituri 2 kpl
8 m ja 20 m pitkiä
		
Nosturi		
1 kpl
		
Trukki		
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
75 kpl
		
Jääkone		
1 kpl
Metos-merkkinen, hankittu v. 2006, kapasiteetti
					
riittävä, jään laatu hyvä
		
Käyttäjiä
35 kpl
käyttö: avaimen lunastaneet
Kalankäsittelytilat			
kyllä
kunto hyvä
		
Hyväksyntä
kyllä
elintarvikehuoneisto <5000 kg, hyväksyntä tulossa 2010
		
Rak. vuosi
1986
peruskorjaus 2009
		
Pinta-ala
115 m2
		
Vaaka		
1 kpl
		
Vesipisteet
7 kpl
2 kpl fileointihuoneessa, 2 kpl perkaustilassa, +jääkone,
					
wc, taukotupa
		
Perkuupöydät 2 kpl
yksi työtaso perkaus- ja fileointitilassa, ruostumatonta
					
terästä
		
Perkauskoneet
		
Muut koneet 1 kpl
hallin jäähdytyskone
		
Kylmiö		
1 kpl
8 m2
		
Pakastus
1 kpl
arkkupakastin tulossa perkausjätteille
		
Sos. tilat
kyllä
taukotupa, wc, vaatteiden kuivatus/säilytyshuone
		
Varastot
1 kpl
laatikkovarasto 34 m2
		
Käyttäjiä
35 kpl
Hallin kuvaus Halli peruskorjattiin vuonna 2009. Peruskorjauksen jälkeen halli hyväksyttiin
elintarvikehuoneistoksi, jossa saa vuosittain käsitellä kalaa 5 000 kg. Hallissa on
erillinen perkaukseen tarkoitettu tila ja oma fileointitila. Seinät ovat ruostumatonta
alumiinipeltiä, lattia suurkeittiöpinnoitteella ja ovet sekä ikkunapielet ovat ruostumatonta metallipinnoitetta. Hallissa on elintarviketilaan soveltuva valaistus ja ilmanvaihto on koneellinen. Jätevedet menevät kunnan viemäriverkostoon. Tilat pestään
vesiletkulla ja asianmukaisilla pesuaineilla. Lämpötiloja valvotaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti.
Puutteita
Väylän ruoppaaminen olisi tarpeellista sataman käytön kannalta. Myös toinen
purkulaituri vaatisi kunnostamista. Satamaan tarvittaisiin myös alusten septitankkien tyhjennyspiste, koska siellä käy vierasveneilijöitä. Satamassa ei myöskään ole
kunnollisia varastotiloja kalastusvälineille.
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1

Varessäikän
kalasatama

2 km

Siikajoen
kirkonkylä

813

Tauvon
kalasatama
Merikylänlahden
kalasatama

SIIKAJOKI
813

4.2.10 Siikajoki
Tauvo
Tauvon satama sijaitsee noin 13 km Siikajoen Keskikylältä etelään. Satamaa hallinnoi Siikajoen
kunta, mutta alueen omistaa Tauvon yleisen kalaveden osakaskunta, jossa tosin on myös kunta osakkaana. Satama on perustettu 1970-luvun vaihteessa kalasatamaksi ja on edelleen kalastuskäytössä.
Laiturilla on epäkunnossa oleva vaaka. Satamassa ei ole yleisiä tiloja, vain jääkoneelle ja jäälle on erillinen koppi. Satamassa on yksityisiä varastoja ja kylmiöitä. Jätehuollon hoitaa kunta, alueella on kaksi roskapönttöä ja paristopiste. Jätehuolto on yli kuormitettu, koska myös mökkiläiset tuovat sinne
jätteitä. Alueelle tuodaan myös ongelmajätteitä. Satamaan johtava soratie on hyväkuntoinen, mutta
satama-alueen sorapinta on huonossa kunnossa. Satamaan johtava väylä ruopattiin keväällä 2009,
mutta koska syvyys on vain 1 m, sitä joudutaan ruoppaamaan jatkossakin. Satama-altaan syvyys on
1,5-2 m. Satamassa on juomavesipiste ja kioski.
Satamalla on yhdeksän aktiivista käyttäjää, joista yksi kuuluu ammattikalastajarekisterin 1-luokkaan. Lisäksi yksi 1-luokan ammattikalastaja käyttää satamaa ajoittain. 2-luokkaan kuuluvia kalastajia on yksi ja 3-luokkaan kuuluvia kolme. Loput ovat kotitarvekalastajia. Kaikilla on satamaan venepaikka ja kaikki kalastajat sekä myös mökkiläiset käyttävät jäähuoltoa ja jätehuoltoa. Satamasta käsin
kalastetaan avovesiaikana. Satamasta käsin kalastetaan sekä rysillä että verkoilla ja kalastus tapahtuu
valtion vesillä ja Tauvon yhteisen kalaveden osakaskunnan vesialueilla. Siika on tärkein saalislaji.
Rysällä saadaan myös lohta ja taimenta ja verkoilla taimenta, ahventa ja haukea. Kalasta 80 % menee
perattuna eteenpäin, loput perkaamattomana. Satama-alueella tapahtuvaan suoramyyntiin menee
noin 10 % saaliista. Raahen alueen kauppoihin menee noin 10 % ja tukkuihin Kalatuote Annunen
Oy:lle ja Hätälä Oy:lle noin 80 %. Saalis kuljetetaan omilla autoilla.
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Taulukko 14. Tauvon sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
heikko
		
Laiturit		
2 kpl
kalastuskäyttöön, molemmat noin 30 m pitkiä
		
Purkulaituri 1 kpl
20 m pitkä
		
Nosturi		
		
Trukki		
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
10 kpl
		
Jääkone		
1 kpl
erillisessä kopissa, Porkka-merkkinen kone joka
					
on hankittu vuonna 2000. Kapasiteetti on
					
kuutio/vrk, jään laatu on kohtalainen; jää on vetistä.
		
Käyttäjiä
10 kpl
käyttö: yleinen
Puutteita
Suurimpana ongelmana satamassa on väylän umpeutuminen. Väylää tulisi
pidentää, jotta se pysyisi ruoppauksen jälkeen auki. Lisäksi laiturit kaipaavat korjausta ja ainakin purkulaiturin edusta tulisi asfaltoida. Kalastajat kaipaavat myös yleisiä
perkuutiloja.
Taulukko 15. Merikylänlahden sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
Kohtal.
		
Laiturit		
3 kpl
kalastuskäyttöön, 22 m pitkiä
		
Purkulaituri 2 kpl
4 m ja 10 m; pitempi on kunnan tekemä, toinen
					
käyttäjien tekemä
		
Nosturi
		
Trukki		
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä		
		
Jääkone		
1 kpl
erillinen koppi, hankittu v. 1994, jään laatu hyvä muuten,
					
mutta se jäätyy isoksi köntiksi ottoluukulle, jolloin käyttö
					
hankalaa. Kapasiteetti on riittävä.
		
Käyttäjiä
10 kpl
käyttö: yleinen
Puutteita
Väylä tulisi ruopata leveämmäksi. Sataman edustan hiekkapenkki on levinnyt niin,
että väylä on kaventunut huomattavasti. Huonolla ilmalla aluksilla on vaikea osua
väylälle. Jääkoneen käyttö tulisi muuttaa niin, ettei jää jäätyisi paakuksi ottoluukun
yläpuolelle. Sataman purkulaituri ja kolmas venelaituri tulisi kunnostaa. Satamaan
johtava tie on melko huonokuntoinen ja vaarallisen kapea. Alueen yleisilmettä voisi
myös siistiä, mm. romulaivat tulisi viedä pois alueelta. Kalastajat toivovat satamaan
perkaustiloja ja mahdollisesti kalanmyyntitiskiä samaan yhteyteen.

Merikylänlahti
Merikylänlahden satama on perustettu 1966–1967 yksityisin varoin. Sittemmin kunta on tullut
mukaan ja rakennuttanut nykyisen satama-altaan vuonna 1975. Viimeisimmät peruskorjaukset on
tehty noin viisi vuotta sitten, jolloin uusittiin laitureita. Satamassa ei ole perkaustiloja. Alueella on
osakaskunnan ja kunnan yhteinen taukotupa, jota ei juuri käytetä. Jätehuollon hoitaa kunta. Satamaan johtava tie on osittain asfaltoitu ja se on huonossa kunnossa. Satama-alue on vain osaksi asfalNykytila – kehittämistarpeet | 37 |

toitu, mutta se on kuitenkin hyväkuntoinen. Väylän syvyys on yli 2 m, mutta väylä on todella kapea ja
sitä tulisi leventää. Satama-altaan syvyys on noin 2,6 m. Satamassa on kaksi vesipistettä, trailerialue
sekä tilaa myös veneiden talvisäilytykseen, lintutorni ja grillikota.
Satamassa on noin 10 käyttäjää, joista ainakin kolme kuuluu rekisterin 3-luokkaan ja loput ovat
kotitarvekalastajia. Kaikilla on venepaikka satamassa ja kaikki tarvitsevat myös jäätä. Satamaa käytetään pääosin avovesiaikana, mutta muutama kalastaja kalastaa myös talvisin. Satamasta käsin kalastetaan verkoilla (kymmenen kalastajaa) ja kalastus tapahtuu valtio vesialueilla sekä Siikajoen osakaskunnan vesialueilla. Saalislajeina on pääosin siika, mutta myös ahven ja hauki. Satamassa on yksi
troolialus, mutta sillä ei ole kalastettu enää viime vuosina. Kalasta noin 70 % perataan ja loput menee
perkaamattomana eteenpäin. Suoramyynnin osuus on noin 30 % ja 10 % menee tukkuun Kalatuote
Annuselle ja noin 60 % saaliista menee kiertäville torimyyjille ja kauppiaille. Kala kuljetetaan omilla
autoilla. Kalastajat ovat sopineet yhtäläisistä hinnoista suoramyynnin osalta. Ajoittain järjestetään
myös yhteiskuljetuksia tukkuun.

Varessäikkä
Varessäikän satama sijaitsee noin 11 km Siikajoen kylältä pohjoiseen. Satama on Siikajoen kunnan
omistama ja hallinnoima. Varessäikkä on alun perin 1970-luvulla perustettu kalasatamaksi ja sitä on
laajennettu 1990-luvulla, jolloin tehtiin vierasvenelaituri ja lastauslaituria korjattiin. Satamassa ei ole
tiloja kalan käsittelyyn. Satamaan johtava tie ja satama-alue on asfaltoitu ja hyvässä kunnossa. Väylän
syvyys on vain 0,5-1 m, joten ruoppaustarve on välitön. Satama-altaan syvyys on 3 m. Alueella on
roskakatos, jätehuollosta vastaa kunta. Lisäksi alueella on sähköpaikkoja karavaanareille, kaksi nuotiopaikkaa, hyvä uimaranta sekä kyläyhdistyksen rakentama pieni majakka maisemien katseluun.
Alueella on telakka-alue veneiden talvisäilytystä varten.
Taulukko 16. Varessäikän sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
heikko
		
Laiturit		
3 kpl
yksi, 20 m pitkä lukittu laituri kalastuskäyttöön,
					
huviveneille yksi 20 m pitkä lukittu laituri ja vieras					
veneille yksi 40 m laituri
		
Purkulaituri 1 kpl
20 m
		
Nosturi		
		
Trukki		
		
Sähköpiste
useampi karavaanareille tarkoitettuja
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
15 kpl
sekä joitakin vierasveneilijöitä
		
Jääkone		
Kyllä
hankittu 1980-luvulla, melko tehoton, jään laatu huono,
					
jää on vetistä. Kone on vasta huollettu, mutta jään laatu
					
ei ole parantunut.
		
Käyttäjiä
15 kpl
käyttö: yleinen
Puutteita
Varessäikän satamaan johtava väylä tulisi ruopata mahdollisimman pian, koska
aluksilla on vaikeuksia päästä satamaan ja sieltä pois. Sataman jäähuoltoa
tulisi parantaa.
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Satamassa on 15 vakituista käyttäjää, joista yksi kuuluu rekisterin 2-luokkaan ja muut kalastavat
lähinnä kotitarpeiksi. Joukossa on tosin muutamia kalastajia, joiden saaliit ovat sen verran suuria,
että he voisivat myös rekisteröityä ammattikalastajarekisteriin. Kaikilla kalastajilla on satamassa
venepaikka ja he käyttävät myös jää- ja jätehuoltoa. Myös paikalliset mökkiläiset käyttävät niitä.
Satamaa käytetään pääosin avovesiaikana. Satamasta käsin kalastetaan verkoilla Siikajoen jakokunnan vesialueilla. Tärkeimmät saalislajit ovat siika ja ahven, mutta alueelta kalastetaan myös haukea,
lohta ja taimenta. Noin puolet kalasta perataan. Valtaosa n. 90 % menee tukkuun Kalatuote Annunen
Oy:lle ja loput suoramyydään satama-alueelta ja kotoa käsin. Tukkukalat kuljetetaan omilla autoilla.

4.2.11 Raahe
Lapaluoto
Lapaluodon kalasatama sijaitsee Raahen kaupungin eteläpuolella ja se on Raahen kaupungin
omistuksessa. Kalasatamaa hallinnoi kuitenkin Raahen Siikaosuuskunta, joka on vuokrannut tilat
kaupungilta. Satamassa on polttoaineen jakelupiste. Jätehuollosta vastaa kunta. Satamaan johtava tie ja satama-alue ovat asfaltoitu ja hyvässä kunnossa. Väylän ja satama-altaan syvyys on 3 m,
ruoppaustarvetta ei ole. Tietoliikenneyhteydet ovat tulossa. Sataman välittömässä läheisyydessä on
Raahen siikaosuuskunnalla erillinen savustamo ja kalamyymälä sekä pieni kahvio. Kaupunki käyttää purkulaituria ajoittain myös omiin tarkoituksiinsa. Lähellä satamaa on meripelastusseuran ja
urheilusukellusseuran toimipaikat. Meripelastusseura vuokraa omaa mökkiään myös ulkopuolisille.
Satunnaisesti satamassa käy myös isompia ryhmiä, kuten koululaisia. Kesällä 2009 alkoivat Raahen
edustalla saaristoristeilyt, alus pysähtyy myös kalasatamassa.
Lapaluodon kalasatamassa on 24 käyttäjää, joista valtaosa 21 kuuluu ammattikalastajarekisterin
3-luokkaan. Lisäksi on yksi 1-luokan kalastaja ja kaksi 2-luokan kalastajaa. Lähes kaikilla on venepaikka satamassa, vain kolme kalastajaa pitää veneitään muualla. Kaikki kalastajat kuitenkin hakevat
jäätä ja käyttävät perkaustiloja, koneita ja jätehuoltoa. Yhtä kalastajaa lukuun ottamatta, kaikki käyttävät myös pyydyshallia. Savustamoa saavat käyttää vain kaksi henkilöä kalamyymälästä. Kaikkia
kalasataman tiloja käytetään ympäri vuoden tarkoitustaan vastaavalla tavalla. Satamasta harjoitetaan pääasiassa rysä ja verkkokalastusta Raahen edustalla, Maanahkiaisessa, Makkarassa, Siikajoen
edustalla, Pyhäjoen edustalla ja Ulkonahkiaisessa. Rysäkalastajia on 15 ja verkkopyytäjiä 24. Tärkein
saalislaji on siika. Rysillä pyydetään myös silakkaa, lohta, muikkua, ahventa ja haukea. Verkoilla pyydetään siian lisäksi myös ahventa. Verkkokalastajista puolet pyytävät kalaa myös talvella. Lisäksi
satamassa käy yksi troolikalastaja keväisin purkamassa saaliinsa pyytäessään silakkaa Siikajoen edustalla. Satamaan tulevasta kalasta noin puolet menee perattuna eteenpäin ja noin puolet savustetaan.
Vain hyvin pieni osa on fileoitu. Suoramyynnin osuus on 60 % kaikesta kalasta ja ihmiset käyvät
ostamassa sitä suoraan satamasta. Loput 40 % menee tukkuun, joka on Kalatuote Annunen. Tukku
hakee kalat satamasta ja kalastajilla on tässä yhteistoimintaa. Kalastajat myös myyvät osan saaliistaan sataman yhteydessä olevassa kalakaupassa, jossa on osuuskunnan palkkalistoilla kaksi henkilöä
jalostamassa ja myymässä tuotteita.
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Taulukko 17. Lapaluodon sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
hyvä
		
Laiturit		
1 kpl
kalastuskäyttöön, 60 m pitkä
		
Purkulaituri 1 kpl
25 m
		
Nosturi		
voidaan tilata tarvittaessa veneiden nostoa varten
		
Trukki		
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
21 kpl
		
Jääkone		
1 kpl
Lakeuden kylmätekniikan kehittelemä (Geneglace) kone,
					
kapasiteetti 4 m3/vrk, hankittu 1996, remontoitu 1998,
					
jään laatu on hyvä; hileen sekaan laitetaan suolaliuosta,
					
joka pitää jään parempilaatuisena pitempään.
		
Käyttäjiä
24 kpl
käyttö: avaimen lunastaneet, tarvittaessa jäätä myydään
					
ulkopuolisille
Kalankäsittelytilat			
kyllä
kunto hyvä
		
Hyväksyntä
kyllä
elintarvikelaitos F
		
Rak. vuosi
1992
peruskorjaus 2004
		
Pinta-ala
123 m2
		
Vaaka		
useita
		
Vesipisteet
useita
eri puolilla hallia
		
Perkuupöydät 4 kpl
ruostumaton teräs
		
Perkauskoneet 1 kpl
Pisces-merkkinen, hankittu uutena 1991, kapasiteetti
					
300 kg/h.
		
Muut koneet
		
Kylmiö		
1 kpl
12 m2
		
Pakastus
-		
		
Sos. tilat
kyllä
wc, kahvihuone, työhuone, pukuhuone
		
Varastot
5 kpl
kaksi laatikkovarastoa yhteensä 15 m2 ja
					
pyydysvarasto 250 m2, sekä puuliiteri ja puruvarasto
		
Käyttäjiä
24 kpl
Hallin kuvaus Kalan käsittelytilojen seinät ovat metallipinnoitteella, kuten myös ovet ja
ikkunapuitteet. Lattia on epoksipinnoitteella. Hallissa on elintarviketilaan soveltuva
loisteputkivalaistus ja koneellinen ilmanvaihto. Halli on liitetty kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon. Vesipisteitä on viisi eri puolilla hallia, tilat pestään vesiletkulla ja
asianmukaisilla pesuaineilla. Jääkone sijaitsee hallin sisällä, erillisessä huoneessa ja
jäät tippuvat luukusta kylmiössä olevaan laatikkoon. Kylmiön lämpötilaa seurataan
päivittäin, kuten myös hallin lämpötilaa.
Puutteita
Kalastajien näkökulmasta satamassa ei juuri ole puutteita. Ainoastaan lumen
aurauksen kanssa on ollut ongelmia. Kaupunki on tilannut aurauksen yksityiseltä,
eikä sopimuksessa ole huomioitu kalasataman piha-aluetta. Ajoittain ulkopuoliset
tuovat jätteitään sataman roskalavalle, mikä tuo ongelmia siisteyden ja lavan kapasiteetin suhteen. Osuuskunta haluaa kehittää muutamia asioita tulevaisuudessa:
kassajärjestelmä uusitaan ja samalla joudutaan hankkimaan tietoliikenneyhteydet,
savustamo- ja sen laitteisto tulisi uusia, halliin on suunnitteilla purkitussysteemi.
Kalasataman läheisyydessä sijaitsevaa syväsatamaa on ruopattu ja ruopataan vielä
vuonna 2010.
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Mikonkari
Mikonkarin kalasatama sijaitsee Raahen pohjoispuolella Pattijoella. Alueelta löytyy perkuujätteille ja sekajätteille omat roskapöntöt, joiden tyhjennyksestä kaupunki huolehtii. Satama-alue on sorapinnalla ja se on huonokuntoinen. Satamaan johtava tie on hyvässä kunnossa ja asfaltoitu. Väylän
syvyys on 2,4 m ja se on ruopattu vuonna 2008. Satama-altaan syvyys on 2,4 m. Alueella on veneille
telakointialue, vesipiste sekä ulko-wc. Lähistölle on suunnitteilla karavaanarialue. Satamassa ei ole
yleisiä kalanperkaukseen tarkoitettuja tiloja, vaan kalastajat ovat peranneet kalat joko veneessä tai
sataman vesipisteen vieressä ulkosalla olevilla perkauspöydillä. Pöydistä toinen on puinen ja toinen
metallia. Perkauspaikalla on myös kaivo, jonka vedet on johdettu mereen. Kalastajilla on yksityisiä
mökkejä satama-alueella, joista suurin osa on varastoina. Kaksi kalastajaa on remontoinut itselleen
perkuutilat, jotka täyttävät kohtalaisesti hygieniamääräykset. Lisäksi satama-alueella on yhdeksän
kalastajan vuonna 1995 rakentama mökki, jossa on kylmiö. kylmiön koko on noin 12 m².
Taulukko 18. Mikonkarin satamaan rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
hyvä
laiturit hyväkuntoisia, satama-alue heikossa kunnossa
		
Laiturit		
3 kpl
kalastus- ja huvivenekäyttöön, 24 m, 28 m ja 28 m pitkiä
		
Purkulaituri 1 kpl
4m
		
Nosturi		
		
Trukki		
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
19 kpl
		
Jääkone		
kyllä
erillisessä kopissa, Scotsman-merkkinen jääkone,
					
kapasiteetti kuutio/vrk, kone on uusittu v. 2004,
					
jään laatu on hyvä.
		
Käyttäjiä
21 kpl
Käyttö: yleinen, mutta käytöstä maksetaan kaupungille.
Puutteita
Satamaan toivotaan parempia perkuutiloja, ei välttämättä rakennusta, vaan parempi
		
katos, perkauspöytiä ja viemäröinti. Satama-aluetta tulisi siistiä.
Satamaa käyttää yhteensä 19 kalastajaa, joista yksi kuuluu ammattikalastajarekisterin 2-luokkaan
ja kahdeksan kuuluu 3-luokkaan. Loput ovat kotitarvekalastajia. Kaikilla on satamassa venepaikka
ja kaikki käyttävät jätehuoltoa. Jäähuoltoa tarvitsevat kaikki kalastajat sekä paikallinen torimyyjä ja
kiertävä kauppias. Kylmiötä käyttävät rekisteröityneet kalastajat. Satamasta käsin kalastetaan avovesiaikana, talvisin alueella säilytetään veneitä. Mikonkarin satamasta käsin kalastetaan sekä rysillä, että verkoilla avovesiaikana. Kalastus tapahtuu Pattijoen jakokunnan vesialueilla, jotka Pattijoen kalastajainseura on vuokrannut sekä osittain myös valtion vesialueilla. Rysäkalastajia on kaksi
ja verkoilla kalastaa 19 kalastajaa. Rysäkalastuksessa tärkein saalislaji on silakka, mutta myös siikaa
pyydetään rysillä. Verkkokalastuksen tärkein saalislaji on siika, mutta niillä pyydetään myös silakkaa
ja ahventa. Saaliista noin puolet menee satamasta perattuna eteenpäin ja loput perkaamattomana.
Suoramyynnin osuus on 40 % ja saman verran menee myös tukkuun Kalatuote Annuselle. Loput
saaliista menee kiertävälle kauppiaalle ja torimyyjälle. Tukku hakee kalat satamasta. Suoramyynnin
osuus satama-alueella on 30 % ja loput toimitetaan asiakkaille omilla autoilla.
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4.2.12 Pyhäjoki
Elävisluodon kalasatama sijaitsee Pyhäjoen kunnan eteläpuolella Yppärin kylällä. Sataman omistaa ja sitä hallinnoi Pyhäjoen kunta. Sataman rakenteiden silmämääräinen kunto on kohtalainen.
Satama-alueen asfalttipinnoitus on hyvä, mutta sinne johtavan soratien kunto on keskinkertainen.
Väylän syvyyden tulisi olla 3 m, mutta syvyys on tällä hetkellä vain noin 2 m. Myös satama-allas on
mataloitunut, sen tulisi olla 3,6 metriä syvä. Väylän ruoppaus onkin ajankohtainen varsinkin jos se
vielä mataloituu. Satama-alueen jätehuollosta vastaa kunta, tosin jätemaksu on sisällytetty sataman
kalahallin käyttömaksuun. Satama-alueella on telakka-alue veneitä varten. Raimon Kala Oy hakee
kalat sovittaessa. Satamassa ei ole muita palveluja.
Satamaa käyttää noin 15 veneilijää, joista hallin avaimen lunastaneita on noin 10 kalastajaa. Kalastajista yksi kuuluu rekisterin 2-luokkaan ja viisi kuuluu 3-luokkaan. Lisäksi sataman käyttäjistä 4 on
kotitarvekalastajaa ja noin viisi harrastuskalastajaa/huviveneilijää. Lähes kaikilla käyttäjillä on satamassa venepaikka ja tällä hetkellä noin seitsemän kalastajaa tarvitsee jäätä. Perkaustiloja ja kylmiötä
käyttää kuusi kalastajaa. Halli toimii kalojen perkaustilana vain avovesiaikana. Satamasta käsin harjoitetaan vain avovesiajan verkkokalastusta. Verkoilla kalastaa noin 15 kalastajaa. Kalastus tapahtuu
Yppärin edustalla, Yppärin kalastajainseuran vesialueilla ja satamaa melko lähellä sijaitsevilla valtion
vesialueilla. Saalislajeina on pääasiassa karisiika, mutta myös muikku ja silakka. Sivutuotteina tulee
ajoittain paljonkin kuoretta, simppua ja ahventa. Kaikki kala menee eteenpäin perattuna ja tukkuun.
Raimon Kala Oy:lle menee noin 80 %. Loput menevät suoramyyntiin ja asiakkaina ovat satamassa
varta vasten asioivat sekä yksityinen kalamyyjä. Kalastajien ei tarvitse kuljettaa kalaa, vaan asiakkaat
hakevat sen satamasta.
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Taulukko 19. Elävisluodon sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
kohtal.
		
Laiturit		
1 kpl
kalastuskäyttöön, 30m pitkä
		
Purkulaituri 1 kpl
20 m
		
Nosturi		
		
Trukki		
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
9 kpl
		
Jääkone		
1 kpl
Scotsman-merkkinen, uusittu 2008, jään laatu hyvä,
					
kapasiteetti riittävä.
		
Käyttäjiä
7 kpl
käyttö: halliin avaimen lunastaneet
Kalan
käsittelytilat			
Kyllä
kunto kohtalainen
		
Hyväksyntä
ei
		
Rak.vuosi
n. 1985 peruskorjattu 2000-luvun vaihteessa
		
Pinta-ala
n. 80 m2
		
Vaaka		
1 kpl
		
Vesipisteet
1 kpl
hallissa, vesi tulee porakaivosta, joten ruskeaa, mutta
					
juomakelpoista
		
Perkuupöydät 2 kpl
ruostumaton teräs
		
Perkauskoneet 		
Muut koneet
		
Kylmiö		
1 kpl
n. 9 m2
		
Pakastus
		
Sos.tilat
		
Varastot
1 kpl
iso, n. 270 m2:n varastorakennus, jossa 7 varastohuonetta.
					
Kalastajat voivat vuokrata huoneita kunnalta.
					
Tällä hetkellä pääosin vuokrattu ulkopuoliselle.
		
Käyttäjiä
6 kpl
Hallin kuvaus Hallin seinät ovat muovipinnoitettua peltiä, lattiat epoksia ja ikkunat ovat
puupuitteilla. Ovet ovat puuta ja levyä, ulko-oven sisäpinta on muovipinnoitteella. Valaistuksena on normaali loisteputkivalaistus. Hallin ilmanvaihto toimii huippuimurin kautta. Lämpömittari on kylmiössä ja lämpötilaa valvotaan säännöllisesti.
Hallin jätevedet menevät jätevesikaivoon.
Puutteita
Satamassa on monia puutteita. Väylän ruoppaus on ajankohtainen ja aallonmurtajaa
tulisi korjata ja korottaa. Laiturit tulisivat korjata, koska ne eivät enää sovellu nykyisille aluksille. Halli tulisi peruskorjata ainakin seuraavilta osin: hallin lattia tulisi
uusia, ikkunat ja ovet vaihtaa, sosiaalitilojen kulkua tulisi muuttaa, valaistus uusia
ja sähköjohdot tulisivat koteloida. Lisäksi tarvitaan erillistä laatikkovarastoa. Halliin
tarvitaan omavalvontasuunnitelmaa ja sen käyttäjille hygieniakoulutusta.
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4.2.13 Kalajoki
Konikarvon kalasatama sijaitsee Rahjan kylässä Kalajoen eteläpuolella. Sataman omistaa ja sitä
hallinnoi Kalajoen kaupunki. Satama on kokonaisuudessaan iso ja laitureita on paljon. Isot kiinteät
laiturit ovat tarkoitettu isommille aluksille ja kelluvat pienveneille. Suurin osa sataman käyttäjistä
on huviveneilijöitä. Jätehuollosta vastaa kaupunki. Satama-alueen pinnoitus ja sinne johtava tie ovat
asfaltoitu ja hyvässä kunnossa. Väylän syvyys on 3-4 m ja altaan syvyys on 3,6 m, joten ruoppaustarvetta ei ole. Satama-alueella on mahdollisuus alusten talvitelakointiin. Laitureilla ei ole vesipistettä,
mutta kontteja ym. voi pestä vetämällä johdon varaston vesipisteestä laiturille. Sataman välittömässä
läheisyydessä on Vähäsarja Oy:n Kala Kalle-niminen jalostusyritys. Yritys käyttää pääasiassa tuontija viljelykalaa. Lisäksi satamassa on Metsähallituksen Rahjan saaristo –esittelytila ja kiikarointitorni.
Konikarvon satamassa on lukuisia venepaikkoja ja satama on etenkin huviveneilijöiden suosiossa.
Käyttäjistä arviolta 24 kalastaa ja kalastajista neljä kuuluu ammattikalastusrekinterin 1-luokkaan.
2-luokkaan kuuluu viisi kalastajaa kuten 3-luokkaankin. Loput ovat kotitarvekalastajia. Kalastus satamassa on ympärivuotista. Satamasta käsin troolaa enää yksi porukka. Troolaus tapahtuu avovesiaikaan Kalajokisuu-Lohtaja välisellä alueella valtion vesillä. Pääsaalislaji on silakka. Rysäkalastajia
on kolme, jotka kalastavat Rahjan kalastajainseuran vesialueilla ja Metsähallitukselta vuokratuilla
vesialueilla. Pääsaalislaji on vaellussiika, mutta myös lohta, taimenta ja vähempiarvoisia kalalajeja ui
rysiin. Verkkokalastusta harjoittavat kaikki 24 kalastajaa niin keväisin kuin talvisinkin Rahjan edustalla aina Ulkokallaan asti ulottuvalla merialueella. Karisiika on pääsaalislaji, mutta myös ahventa,
haukea ja madetta saadaan verkoilla. Lisäksi muutama harrastepyytäjä pyytää myös katiskoilla. Katiskapyynti on kuitenkin melko vähäistä. Kalastajien saaliit lähtevät satamasta perattuna. Noin 10 %
menee suoramyyntinä eteenpäin, jälleenmyyjät ja Kalajoen lähikaupat ostavat noin 25 % saaliista.
Vähäsarja Oy:lle menee noin 25 % ja 39 % menee rehusekoittamoille ja Hätälä Oy:lle. Omaa käyttöä
on varsin vähän vain 1 %. Rehukala haetaan satamasta, muuten kalastajat kuljettavat saaliin omilla
autoillaan. Yhteistoimituksia ei kalastajien kesken ole.

Pikku-Mansikka
Pikku-Mansikan kalasatama on vanha troolisatama, joka sijaitsee Himangalla Pikku-Mansikan
saaressa. Sataman omistaa ja satamaa hallinnoi Himangan kunta, vuoden 2010 alusta lähtien Kalajoen kaupunki. Saareen pääsee myös tietä pitkin. Satamassa on 260 m2:n halli, joka on alun perin
Nykytila – kehittämistarpeet | 45 |

Taulukko 20. Konikarvon sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
hyvä
		
Laiturit		
lukuisia sekä kalastukseen että huviveneille.
		
Purkulaituri 1 kpl
60 m, käytännössä troolareiden säilytystä varten
		
Nosturi		
1 kpl
siltanosturi kalahallin edustalla, epäkunnossa
		
Trukki		
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
2 kpl
		
Käyttäjiä
24 kpl
sekä lukuisia huviveneilijöitä
		
Jääkone		
1 kpl
hankittu 2007, kapasiteetti 2-3 m3/vrk,
					
jään laatu ollut hyvä
		
Käyttäjiä
19 kpl
käyttö maksua vastaan
Kalan
käsittelytilat			
kyllä
kunto hyvä
		
Hyväksyntä
Kyllä
elintarvikelaitos F
		
Rak. vuosi
1982-83 peruskorjaus 2007
		
Pinta-ala
n. 200 m2 kokonaisuudessaan, ilman alusten säilytystilaa.
					
Kalan käsittelytila on n. 40 m2.
		
Vaaka		
1 kpl
yksityisessä omistuksessa, kuitenkin yleisessä käytössä
		
Vesipisteet
3 kpl
		
Perkuupöydät 3 kpl
ruostumaton teräs
		
Perkauskoneet 		
Muut koneet
		
Kylmiö		
2 kpl
kalakylmiö 9 m2, jäähilekylmiö 9m2
		
Pakastus
		
Sos.tilat
kyllä
wc, pesutilat, keittiö
		
Varastot
4 kpl
Laatikkovarasto 15 m2, pyydyshalli 40 m2, kalastus					
välinevarasto 100m2 ja alusten säilytysvarasto 200m2
		
Käyttäjiä
4 kpl
Hallin kuvaus Kalankäsittelytilojen seinät ovat profiilipeltiä, lattia epoksia. Ovet ovat terästä tai
peltiä ja ikkunat puupuitteiset, uusittu tosin v. 2007. Hallissa on elintarviketilaan soveltuva loisteputkivalaistus ja ilmanvaihto on koneellinen. Lämpötilan valvonta on
manuaalinen ja lämpötiloja valvotaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Jätevedet menevät omaan puhdistamoon. Tilat pestään letkulla ja kaupungin puolesta on
peruspesu kerran vuodessa.
Puutteita
Alusten pesuhuolto ja vesitankkaus ontuu, koska laitureilla ei ole vesipistettä ja tällä
hetkellä letku ei yllä hallin seinästä aluksille asti, koska jatkoletku on varastettu. Myös
sähköpiste tulisi saada laiturille alusten huoltotöitä varten. Öljyn jätehuolto sekä
alusten yleinen jätehuolto on puutteellinen. Hallin maksu on käyttäjille kohtuuton.
Siltanosturi tulisi korjata ja myös trukkia tarvittaisiin. Varastoihin tulisi saada lukot.

tehty kalastajille huoltohalliksi, mutta vuosina 1980-1986 se on toiminut Hätälä Oy:n tuotantotilana. Nykyään hallia voi käyttää ainoastaan pyydysvarastona ja pyydysten huollossa, koska sen kunto
on heikko, eikä se täytä elintarvikelainsäädännön vaatimuksia. Hallissa on kuitenkin toimiva 9 m2
kylmiö ja jääkone sekä sosiaalitilat. Hallin jätevedet menevät Hätälän omaan puhdistamoon ja kalastajainseura maksaa alueen roskalaatikon tyhjennykset. Satamaan johtava tie ja satama-alue ovat
asfaltoitu ja hyväkuntoisia. Satamaan johtaa 3,5 m:n syvyinen väylä ja satama-allas on 3,5 m syvä.
Väylä ja allas tulisivat ruopata, koska niiden syvyys ei riitä troolareille. Varsinaista telakka-aluetta
ei alueella ole, mutta veneitä on säilötty talvet pihalla ja alueella olevissa ladoissa. Hätälä Oy:llä on
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huoltohallin vieressä toinen uudempi halli, joka tosin toimii tuotantokäytössä enää harvoin. Kalastajilla ja Hätälällä on yhteinen sopimus, jonka mukaan Hätälä ostaa kaiken alueelta pyydetyn kalan.
Sopimuksesta huolimatta Hätälä ostaa vain perkaamatonta kalaa. Kalastajat voivat siis pyytää vain
sen verran kalaa, kuin he voivat veneissään perata.
Taulukko 21. Pikku-Mansikan sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
heikko
		
Laiturit		
5 kpl
sijaitsevat kahdessa altaassa: toisessa yksi kalastus					
käyttöön tarkoitettu kiinteä laituri 43 m. Toisessa altaassa
					
yksi kiinteä laituri 30 m ja kolme kelluvaa laituria,
					
jokainen 30 m
		
Purkulaituri 1 kpl
28 m
		
Nosturi		
1 kpl
siirtonosturi
		
Trukki		
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
98 kpl
		
Jääkone		
1 kpl
Scotsman-merkkinen, hankittu 2009, kapasiteetti
					
330 kg/vrk, jään laatu hyvä
		
Käyttäjiä
38 kpl
käyttö: halliin avaimen lunastaneet
Puutteita
Satamassa ei ole kalankäsittelytiloja, koska halli ei täytä nykyisiä elintarvikelainsäädännön vaatimuksia. Halli tulisi remontoida ulkoa ja sisältä. Kalastajat tarvitsevat
myös perkauskoneen, jotta voisivat myydä isoja määriä kalaa Hätälälle. Troolarit haluaisivat käydä jatkossakin purkamassa saaliinsa satamassa, mutta se käy hankalaksi,
jos väylää ja allasta ei ruopata.
Satamaa käyttää yhteensä 38 kalastajaa, joista yksi kuuluu ammattikalastusrekisterin 1-luokkaan.
Lisäksi satamassa vierailee troolareita, joten ajoittain 1-luokan kalastajien määrä nousee seitsemään. Käyttäjistä 15 kuuluu rekisterin 3-luokkaan ja loput ovat kotitarvekalastajia. Sataman hallia käytetään ympäri vuoden pyydysten huoltoon ja korjaamiseen. Satamassa vierailee syksyisin ja
keväisin kolme troolaria eli kuusi kalastajaa. Troolarit pyytävät kalaa Himangan edustalla valtion
vesialueilla, pääsaalislaji on silakka. Satamasta käsin kuusi kalastajaa pyytää rysillä avovesiaikaan
Himangan edustalla Himangan kirkonkylän kalastajainseuran vesialueilla. Pääsaalislajit ovat silakka
ja vaellussiika, mutta saaliiksi saadaan myös lohta, taimenta, ahventa ja lahnaa. Verkkokalastajia on
yhteensä noin 100 ja verkoilla kalastetaan ympäri vuoden. Kalastus tapahtuu Himangan kirkonkylän
kalastajainseuran vesialueilla. Verkoilla saadaan siikaa, muikkua, haukea ja ahventa. Kalasta vain 10
% perataan ja loput menevät perkaamattomana eteenpäin. Kaikki myytävä ruokakala menee suoramyynnin kautta kuluttajille ja myynti tapahtuu satama-alueella. Silakka menee rehusekoittamoille,
jotka hakevat kalan satamasta.
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4.2.14 Kokkola
Trullevi
Trullevin kalasatama sijaitsee Kokkolan kaupungin pohjois-puolella, Trullevin niemen kärjessä.
Sataman omistaa ja satamaa hallinnoi Kokkolan kaupunki. Alusten talvisäilytykseen on varattu sataman reuna-alueet. Polttoainetta saa satamasta. Kaupunki omistaa yhteissäiliön, jolla on ollut yli 10
käyttäjää. Satama-alueen pinta on asfaltoitu ja hyväkuntoinen, mutta sinne johtava tie on huonossa
kunnossa. Väylän todellinen syvyys on jopa 4 m, samoin kuin satama-altaan syvyys, joten ruoppaustarvetta ei ole. Satamassa on maksullinen vesi- ja sähköpiste sekä lintutorni. Jätehuollosta vastaa
kaupunki.
Länsi-Rannikon Ruokatalo Oy on vuokrannut kaupungilta hallin yhteydessä olevat jalostus- ja
myyntitilat. Osa kalastajista myy saaliinsa suoraan jalostajalle.
Kalasatamaa käyttää 30 kalastajaa, joista viisi kuuluu ammattikalastajarekisterin 1-luokkaan, seitsemän 2-luokkaan ja 13 3-luokkaan. Loput ovat kotitarvekalastajia. Lähes kaikilla kalastajilla on satamassa venepaikka ja he käyttävät sataman tiloja ja jäähuoltoa. Lisäksi kalastajat käyttävät aktiivisesti
pyydyshallia pyydystensä huoltamiseen. Kaikki sataman kalastajat kalastavat ainoastaan verkoilla ja
kalastus on ympärivuotista. Kalastus tapahtuu Vaasan ja Lohtajan välisellä rannikolla, pääosin kuitenkin Kokkolan edustalla. Pääsaalislaji on siika, mutta alueelta pyydetään myös ahventa, taimenta,
lohta, haukea ja silakkaa. Kaikki kala menee perattuna eteenpäin. Puolet kalasta menee sataman
kauppaan sekä Kokkolan Minimaniin ja Citymarkettiin. Puolet menee Pietarsaaren Kala-Aittaan,
joka hakee kalat satamasta. Omilla autoilla kuljetetaan kauppoihin menevät kalat.
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Taulukko 22. Trullevin sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
hyvä
		
Laiturit		
useita
laitureista 85 m on kalastuskäyttöön
		
Purkulaituri 1 kpl
40 m
		
Nosturi		
1 kpl
käy myös pienten veneiden nostoon, käytetään
					
pääasiassa kalalaatikoiden nostossa.
		
Trukki		
		
Sähköpiste
1 kpl
maksullinen
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
20 kpl
		
Jääkone		
1 kpl
2 kpl. Simac-merkkinen hankittu 1990, kapasiteetti
				
300 l/vrk. Scotsman on hankittu 1995, kapasiteetti
					
1200 l/vrk. Jään laatu hyvä.
		
Käyttäjiä
30 kpl
käyttö: avaimen lunastaneet
Kalankäsittelytilat			
kyllä
kunto hyvä
		
Hyväksyntä
kyllä
elintarvikelaitos F27253
Rak. vuosi
1987
viimeisin peruskorjaus 1995, jolloin rakennettiin
					
hallin yhteyteen myös varasto ja korjaamotila.
		
Pinta-ala
?
perkaushallin koko noin 70 m2
		
Vaaka		
1 kpl
		
Vesipisteet
15 kpl
9 kpl kalankäsittelytiloissa
		
Perkuupöydät 4 kpl
ruostumaton teräs
		
Perkauskoneet 1 kpl
siianperkauskone, osuuskunnan 15 v. sitten hankkima.
					
käyttö: osuuskunnan jäsenet
		
Muut koneet
		
Kylmiö		
2 kpl
kalakylmiö on 12 m2 ja jäähilehuone on 12 m2
		
Pakastus
2 kpl
pakastimia perkuujätteille, sijaitsevat erillisessä
					
huoneessa
		
Sos.tilat
kyllä
keittiö, wc, kuivaushuone, suihkut, pesukone
		
Varastot
12 kpl
laatikkovarasto 24 m2, Pyydysrakennushalli (rak. 2007),
					
lisäksi 9 m2:n varastokoppeja, joita kalastajat voivat
					
vuokrata kaupungilta.
		
Käyttäjiä
30 kpl
Hallin kuvaus Perkaushallin pintamateriaalit, valaistus ja tilajaottelu ovat nykyisen elintarvikelainsäädännön mukaiset. Hallissa on koneellinen ilmastointi ja kylmiöiden lämpötiloja seurataan omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Tilat pestään matalapainepesurilla ja asianmukaisilla pesuaineilla. Halli on johdettu kunnalliseen viemäröintiin.
Myös pyydyshalli pestään painepesurilla.
Puutteita
Kalastajat haluaisivat käyttöönsä jäälaatikoita ja trukin. Lisäksi satamaan johtava
		
tie tulisi kunnostaa.

Ohtakari
Ohtakarin kalasatama sijaitsee Ohtakarin saaressa Lohtajalla Vattajanniemen kärjessä. Sataman
omistaa ja sitä hallinnoi Kokkolan kaupunki. Sinne johtava tie ja satama-alue on asfaltoitu ja hyvässä
kunnossa. Satamaan johtaa kaksi noin metrin syvyistä väylää. Satama-altaan syvyyskin on vain metrin, joten väylän ja altaan ruoppaus on ajankohtaista. Satama-alueelle voi telakoida aluksia talveksi,
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mutta suurin osa vie veneensä muualle. Polttoaineen jakelua ei ole. Jätehuollosta vastaa kaupunki,
alueella on kaksi roskalaatikkoa. Jätekalaa viedään isompia eriä Isosaaren turkistarhalle. Ohtakarin
saari ja Vattajanniemi ovat luonnonkaunista aluetta ja osa alueesta kuuluu Naturaan. Vattajanniemi
on suurelta osalta puolustusvoimien käytössä, mikä asettaa haasteita alueen kalastuksen ja matkailun kehittämiselle. Saarta on kuitenkin onnistuttu viemään matkailullisesti eteenpäin luontoa säästäen. Saaressa sataman läheisyydessä on kioski ja grillauspaikka sekä huoltorakennus alueella yöpyville
karavaanareille ja päiväkävijöille. Alueen uimarannat ovat suosittuja. Saaren maapäässä on entisten
kalastajamökkien joukossa kalastusmuseo ja näköalatorni. Mökit ovat yksityisomistuksessa, mutta
joitakin niistä vuokrataan myös ulkopuolisille. Toisessa päässä saarta on seurakunnan leirikeskus.
Taulukko 23. Ohtakarin sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
hyvä
		
Laiturit		
2 kpl
kalastus- ja huvivenekäyttöön, 30 m ja 35 m
		
Purkulaituri 1kpl
20 m
		
Nosturi		
1 kpl
pieni nosturi kalakuormien nostoa varten
		
Trukki		
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
12 kpl
		
Jääkone		
1 kpl
Simac-merkkinen, hankittu v. 1988, kapasiteetti
					
riittävä, jään laatu hyvä.
		
Käyttäjiä
12 kpl
käyttö: halliin avaimen lunastaneet kalastajat
Kalankäsittelytilat			
kyllä
kunto hyvä
		
Hyväksyntä
kyllä
elintarvikelaitos F42951
		
Rak. vuosi
1988
peruskorjaus 2009, laatikkovarasto tehty 2000
		
Pinta-ala
120 m2
		
Vaaka		
1 kpl
		
Vesipisteet
3 kpl
		
Perkuupöydät 2 kpl
ruostumaton teräs
		
Perkauskoneet 1 kpl
Piscet-siianperkauskone, hankittu 1992,
					
siikaosuuskunta omistaa
		
Muut koneet
		
Kylmiö		
1 kpl
12 m2
		
Pakastus
2 kpl
pakastuskaappeja, toinen jätekalaa varten.
		
Sos.tilat
kyllä
kahvihuone, wc, pukuhuone
		
Varastot
2 kpl
laatikkovarasto 12 m2, jätekalapakastinvarasto 6 m2,
					
lisäksi Lohtajan kalastajainseuralla on 2 varastolatoa
					
rannassa.
		
Käyttäjiä
12 kpl
Hallin kuvaus Hallin seinät ovat ruostumatonta terästä, lattiat epoksia ja lattia on lakattu 2009.
Ovet ovat terästä ja laminaattia ja ikkunat puupuitteilla, ne on kuitenkin hyväksytty
2009. Sähköjohdot on koteloitu remontin yhteydessä ja valaistus on elintarviketilaan
tarkoitettu loisteputkivalaistus. Ilmanvaihto on koneellinen. Lämpötiloja valvotaan
säännöllisesti omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Jätevedestä osa harmaasta
vedestä menee mereen ja osa kaivoon. Tilat pestään vesiletkulla.
Puutteita
Pesuri on hankinnassa, väylien ja altaan ruoppaus on kiireellinen. Hallin katon
olisi voinut maalata remontin yhteydessä.
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Ohtakarin satamaa käyttää noin 12 kalastajaa, joista yksi kuuluu ammattikalastusrekisterin 1-luokkaan. Yksi kalastaja kuuluu 2-luokkaan ja 10 kalastajaa 3-luokkaan. Sataman hallissa perataan kaloja
ainoastaan avovesiaikaan, talvisin halli on pyydyskorjauskäytössä. Ohtakarissa on tällä hetkellä kuusi
rysäkalastajaa, jotka kalastavat toukokuun puolivälistä syyskuun loppuun Lohtajan kalastajainseuran jakokunnalta vuokraamilla vesialueella Ohtakarin ympärillä. Vaellussiika on tärkein saalislaji,
mutta alueelta pyydetään myös karisiikaa, taimenta, lohta ja silakkaa. Silakanpyyntiä on yhdellä porukalla. Kaikki kalastajat pyytävät verkoilla avovesiaikaan Seuran vesialueilla Ohtakarin ympäristössä. Verkkopyynnin tärkeimmät saalislajit ovat karisiika ja vaellussiika, mutta alueelta saadaan myös
taimenta, muikkua ja vähempiarvoisia lajeja. Kalastajat aloittivat elokuussa 2009 nuottakokeilun,
jonka tarkoituksena on pyytää muikkua lähivesiltä. Kokeilussa on mukana viisi kalastajaa. Valtaosa
saaliista noin 90 % menee perattuna eteenpäin. Kokkolan ja Lohtajan alueen kauppoihin menee 65
% kalasta ja loput myydään suoraan asiakkaille satama-alueella. Kauppoihin kalastajat kuljettavat
kalat itse. Kalankuljetukseen liittyviä sopimuksia ei ole kalastajilla, mutta jos johonkin tilaisuuteen
tarvitaan isompi erä kalaa, niin määrä kerätään useammalta kalastajalta.

Mansikkakari
Mansikkakarin satama sijaitsee vanhan Lohtajan kunnan eteläpuolella Marinkaisten kylässä. Satama on Kokkolan kaupungin omistuksessa ja hallinnassa. Satama-alue ja satamaan johtava tie ovat
sorapintaisia. Satama-alueen pinta on hyväkuntoinen, mutta tie on huono, koska pohjatöitä ei ole
tehty kunnolla. Satamaan johtava väylä ja allas ovat noin kaksi metriä syviä, joten ruoppaustarvetta
ei ole. Jätehuollosta vastaa kaupunki. Alueella voi säilyttää aluksia talvisin. Polttoaineen jakelua ei
ole. Satamassa on yleiseen käyttöön tarkoitettu grillikota.
Satamalla on yhteensä noin 30 käyttäjää, joista ainoastaan yksi kuuluu ammattikalastajarekisterin
1-luokkaan. Käyttäjistä kaksi kuuluu 2-luokkaan ja loput ovat kotitarvekalastajia. Satama on ympärivuotisesti kalastuskäytössä. Satamasta käsin kaksi kalastajaa kalastaa rysillä avovesiaikaan. Kalastus
tapahtuu valtion vesialueilla ja Marinkaisten osakaskunnan alueilla Marinkaisten edustalla. Kaikki
kalastajat kalastavat verkoilla, joka on ympärivuotista. Verkkokalastus tapahtuu talvisin vain osakaskunnan alueella, kesäisin myös valtion vesialueilla. Pääsaalislaji on siika, mutta alueelta pyydetään
myös silakkaa, taimenta, madetta, ahventa ja vähempiarvoisia lajeja. Kaikki kala menee perattuna
eteenpäin ja valtaosa myydään suoramyyntinä paikallisille ja toreilla. Vain 5 % menee Kokkolan
kauppoihin ja saman verran on omaa myyntiä. Yhteistoimituksia kalankuljetuksissa ei ole.

Karhi
Karhin kalasatama sijaitsee entisen Lohtajan kunnan eteläpuolella Karhin kylässä. Satama on Kokkolan kaupungin omistuksessa ja hallinnassa. Satamaan johtava soratie on hyväkuntoinen, samoin
kuin satama-alueen sorapinta. Väylän ja satama-altaan syvyys on noin 2 m, tosin väylä syvenee heti
altaaseen johtavan aukon ulkopuolella. Tulevaisuudessa ainakin toinen satama-altaaseen johtava
aukko tulee ruopata. Satama-alueella on jätehuolto sekä kaupungilla että jakokunnalla, perkuujätteet
menevät suoraan turkistarhalle. Kalastajilla on sopimus Pietarsaaren Kala-aitan kanssa, joka hakee
kalat ja toimittaa laatikot. Alueella ei ole telakka-aluetta, vaan kalastajat vievät aluksensa muualle
talvi säilöön. Satamassa on iso polttoainesäiliö.
Satamalla on tällä hetkellä 21 käyttäjää, joista kaksi kuuluu ammattikalastusrekisterin 1-luokkaan
ja loput ovat kotitarvekalastajia. Halli on toukokuun alusta marraskuulle kalastuskäytössä, muulloin
hallissa korjataan pyydyksiä. Rysäkalastajia on kaksi ja kalastus ajoittuu touko-marraskuulle. Vaellussiika on tärkein saalislaji, mutta myös muikkua (syksyisin), lohta, taimenta pyydetään ja myös vähempiarvoisia lajeja tulee koko ajan enemmän saaliiksi. Kaikki kalastajat harjoittavat jossain määrin
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Taulukko 24. Mansikkakarin sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
kohtal.
		
Laiturit		
3 kpl
kaksi laitureista on kalastuskäyttöön; molemmat 15 m,
					
huvivenelaituri 18 m
		
Purkulaituri 1 kpl
20 m
		
Nosturi
		
Trukki		
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
30 kpl
		
Jääkone		
1 kpl
hankittu 1990-luvun alussa, kapasiteetti riittävä,
					
jään laatu hyvä
		
Käyttäjiä
30 kpl
käyttö: avaimen lunastaneet
Kalankäsittelytilat			
kyllä
kunto kohtalainen
		
Hyväksyntä
ei
		
Rak. vuosi
19901990-luvun alussa rakennettu
2
		
Pinta-ala
n. 120 m
		
Vaaka		
1 kpl
		
Vesipisteet
3 kpl
vain yksi näistä hallissa
		
Perkuupöydät 2 kpl
ruostumaton teräs
		
Perkauskoneet 1 kpl
siian perkauskone, hankittu 1980-luvun lopulla,
					
kone perkausosuuskunnan omistuksessa. Käyttö yleinen.
		
Muut koneet
		
Kylmiö 1 kpl 9 m2
		
Pakastus
		
Sos.tilat
kyllä
kahvihuone, wc, kuivaushuone
		
Varastot
2 kpl
laatikkovarasto 12 m2, yleisvarasto 12 m2. Lisäksi
					
alueella on yksityisessä omistuksessa olevia latoja.
		
Käyttäjiä
3 kpl
Hallin kuvaus Hallin seinät ovat maalattua lastulevyä, lattia on epoksimaalattu. Ovet ja ikkunat
ovat puuta. Valaistus on roiskesuojattu loisteputki ja ilmanvaihto on koneellinen,
hallissa on lisäksi automaattinen jäähdytinlaitteisto. Kylmiön lämpötilan säätö on
automaattinen. Jätevedet menevät umpikaivoon. Tilat pestään painepesurilla.
Puutteita
Halli tulisi remontoida elintarvikelainsäädännön vaatimusten tasolle: seinät,
ikkunat, ovet. Lisäksi piha-alueelle tarvitaan yövalo, joka helpottaa satamaan
suunnistamista.
verkkokalastusta ja kalastus ajoittuu ammattikalastajilla syksyyn ja kotitarvepyytäjillä keväälle. Karisiika on tärkein saalislaji verkkokalastuksessa. Karhin kalastajat pyytävät jakokunnan vesialueilla.
Kaikki kala perataan ja kaikki ammattikalastajien saalis menee Kala-aittaan Pietarsaareen. Tukku
hakee kalat satamasta.
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Taulukko 25. Karhin sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
hyvä
		
Laiturit		
2 kpl
toinen kalastuskäyttöön (25 m) ja huviveneille 25m
		
Purkulaituri 1 kpl
20 m
		
Nosturi		
1 kpl
käsinosturi, kaloja varten
		
Trukki
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
21 kpl
		
Jääkone		
1 kpl
Lepenino, hankittu 2003, kapasiteetti noin 9 kg/h,
					
jään laatu hyvä
		
Käyttäjiä
2 kpl
käyttö: halliin avaimen lunastaneet
Kalankäsittelytilat			
kyllä
kunto hyvä
		
Hyväksyntä
kyllä
elintarvikelaitos F42952
		
Rak. vuosi
2003
		
Pinta-ala
70 m2
		
Vaaka		
1 kpl
		
Vesipisteet
2 kpl
lisäksi sos. tiloissa
		
Perkuupöydät 2 kpl
ruostumaton teräs
		
Perkauskoneet 		
Muut koneet		
		
Kylmiö		
1 kpl
6 m2
		
Pakastus
1 kpl
arkkupakastin perkuujätteitä varten
		
Sos. tilat
kyllä
kahvihuone, wc, pukuhuone
		
Varastot
1 kpl
6 m2
		
Käyttäjiä
2 kpl
Hallin kuvaus Hallin ulkovuori on puuta, sisäseinät ovat ruostumatonta teräspintaa, lattia
epoksimaalattu. Ikkunat ja ovet ovat ruostumatonta terästä. Tiloissa on elintarvikekäyttöön soveltuva loisteputkivalaistus ja koneellinen ilmanvaihto. Kylmiön lämpötila on säädettävissä ja lämpötiloja valvotaan omavalvontasuunnitelman mukaisesti.
Harmaalle jätevedelle on imeytyskenttä, vessassa on oma säiliö. Tilat pestään vesiletkulla käytön jälkeen ja kerran vuodessa on käyttöönottopesu.
Puutteita
Piha tulisi asfaltoida.

Rytikari
Rytikarin satama sijaitsee entisen Kälviän kunnan alueella Ruotsalossa. Sataman maat omistaa
Kälviän-Ullavan jakokunta ja laiturit ovat Kokkolan kaupungin omistuksessa. Satamassa olevan varaston omisti aikoinaan Kokkolan seudun kalaosuuskunta. Varastorakennus on rakennettu vuonna
1952 ja se toimi alun perin silakan suolaamona. Kalaosuuskunnan mentyä konkurssiin vuonna 1995,
neljä kalastajaa ostivat varaston ja sen ympärillä olevat venepaikat käyttöönsä. Varasto on noin 100
m2 :n kokoinen kylmä tila, jossa on jääkone, kolme vaakaa ja kaappimallinen kylmiö, jonka tilavuus
on 500 kg. Varastossa säilytetään kuitenkin pääasiassa pyydyksiä. Satama on luokiteltavissa yleissatamaksi, koska satama on nykyisin pääosin huvivenekäytössä. Kalankäsittelytiloja ei ole. Kaupunki
hoitaa alueen jätehuollon, perkuujätteet menevät turkistarhalle. Satamaan johtava tie ja satama-alue
ovat sorapintaisia ja hyväkuntoisia. Väylän syvyys on 1-2 m, kuten altaankin. Ruoppaustarve on
ajankohtainen, mikäli satamaa aiotaan kehittää. Satama-alueelle voi jättää aluksia talviajaksi. Polttoaineen jakelua ei ole. Alueella on uimaranta ja kaupungilla on vesijohtoveden noutopiste, joka on
yleisessä käytössä.
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Taulukko 26. Rytikarin sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
heikko
		
Laiturit		
2 kpl
kalastuskäyttöön noin 30 m ja huviveneille 60 m
		
Purkulaituri
ei erikseen
		
Nosturi		
kalastajilla käytössä traktorit, joilla nostavat isoimmat
					
silakkasaaliit
		
Trukki		
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
8 kpl
		
Jääkone		
1 kpl
hankittu 1995, kapasiteetti 200 kg/vrk, jään laatu hyvä,
					
yksityisessä omistuksessa.
		
Käyttäjiä
4 kpl
varaston ja jääkoneen omistajia
Puutteita
Satamasta puuttuvat kalankäsittelytilat.
Satamalla on tällä hetkellä arviolta kahdeksan käyttäjää, joista yksi kuuluu ammattikalastusrekisterin 1-luokkaan ja neljä kuuluu 3-luokkaan, loput ovat kotitarvekalastajia. Satamasta käsin kalastetaan pääosin avovesiaikaan. Rysäkalastajia on kolme. Rysillä pyydetään pääasiassa silakkaa ja siikaa,
mutta saaliiksi saadaan myös taimenta, lahnaa, säynävää ja muikkua. Verkkokalastajia on yhteensä
kahdeksan ja tärkein saalislaji on siika. Verkoilla pyydetään myös muikkua ja madetta. Kalastus tapahtuu Kälviän-Ullavan jakokunnan vesialueilla. Kaikki ruokakala perataan ja suoramyynnin osuus
on jopa 80 %. Loput ruokakalasta myydään Kälviän K kauppaan. Rehukala menee Isosaaren Turkikselle. Suoramyynti tapahtuu satama-alueella ja muut kalat kuljetetaan omilla autoilla. Kalastajat
vievät rehukalat usein porukalla.

4.2.15 Pyhäjärvi
Emoniemen kalasatama sijaitsee Pyhäsalmen
kaupungissa Pyhäjärven rannalla. Kaupunki omistaa ja hallinnoi satamaa. Satamaan johtaa huonokuntoinen soratie. Satama-alueen asfalttipinnoitus
on sen sijaan hyvässä kunnossa. Satamaan ei johda
väylää, altaan syvyys on reilu 2 m. Kaupunki vastaa
sataman jätehuollosta. Satamassa on tilaa alusten
talvisäilytykseen, mutta veneet viedään useimmiten
muualle. Purkulaitteita tai polttoaineen jakelua ei
ole. Alueella on vuokravenepaikkoja ja yleisö-wc.
Satamaa käyttää tällä hetkellä 20 kalastajaa, joista
kaksi kuuluu ammattikalastajarekisterin 1-luokkaan
ja viisi kuuluu 2-luokkaan, loput ovat kotitarvepyytäjiä. Satama on ympäri vuoden kalastuskäytössä.
Kaksi kalastajaa pyytää avovesiaikaan rysillä pääosin muikkua, mutta myös kuhaa, ahventa ja särkeä.
Verkoilla pyytää 20 kalastajaa ja kalastus on ympärivuotista. Verkoilla saadaan pääosin muikkua, mutta
myös haukea, kuhaa, madetta ja siikaa. Lisäksi nuotalla pyytää talviaikaan vakituisesti kaksi kalastajaa
ja kolme kesäisin satunnaisesti. Nuotalla pyydetään
pääosin muikkua sekä haukea ja kuoretta. Kaikki
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Pyhäjärven
kirkonkylä

Emoniemen
kalasatama
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1

2 km
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kalastus tapahtuu osakaskunnan vesialueilla. Ruokakalasta valtaosa noin 80 % menee perkaamattomana eteenpäin. Noin 20 % menee perattuna ja hyvin pieni osa fileoituna. Kaikki rehukala menee eteenpäin pakastettuna. Noin puolet ruokakalasta menee tukkuihin Hätälä Oy:lle, Kuopion
Kalatuote Oy:lle, Viitasaaren Kalatuote Oy:lle ja noin 32 % menee jälleenmyyjille, torimyyjille ja
jobbareille. Lähikuntien kauppoihin menee noin 15% ja pieni osuus menee suoramyyntinä satamaalueella. Tukku hakee noin 20 % kalasta, loput kalastajat vievät omilla autoillaan. Kalastajat toimivat
yhteistyössä ja tarvittaessa kuljettavat myös toistensa kaloja.
Taulukko 27. Emoniemen sataman rakenteet.
			
					
Huom!
Satama-alue Kunto		
hyvä
		
Laiturit		
2 kpl
kalastus- ja huvivenekäyttöön, molemmat noin
					
15 m (yhteensä 36 venepaikkaa)
		
Purkulaituri 1 kpl
12 m
		
Nosturi		
		
Trukki		
		
Sähköpiste
		
Nostoluiska
1 kpl
		
Käyttäjiä
20 kpl
		
Jääkone		
2 kpl
Huurre-merkkinen, hankittu 2006, kapasiteetti
					
1 000kg/vrk. Scotsman (varakoneena, vanha)
					
kapasiteetti 500 kg/vrk. Jään laatu hyvä.
		
Käyttäjiä
20 kpl
käyttö: avaimen lunastaneet
Kalankäsittelytilat			
kyllä
kunto hyvä
		
Hyväksyntä
kyllä
elintarvikelaitos F162651
		
Rak. vuosi
1986
laajennus 1989, viimeisin peruskorjaus 2006
		
Pinta-ala
150 m2
		
Vaaka		
2 kpl
toinen epäkunnossa
		
Vesipisteet
9-10 kpl
		
Perkuupöydät 6 kpl
neljä siirrettävää pöytää ja kaksi kiinteää
					
pesuallaspöytää, kaikki ruostumatonta terästä
		
Perkauskoneet 2 kpl
KP-metallin muikunperkauskone, hankittu 1998,
					
osuuskunnan omistuksessa, jota kaikki saavat käyttää
					
maksua vastaan. Rekilän muikunperkauskone mädin
				
talteenotolla, hankittu 2009, yksityisomistuksessa.
		
Muut koneet 1 kpl
Suomustuskone, joka lainassa
		
Kylmiö		
2 kpl
7 m2, 12 m2
		
Pakastus
3 kpl
elintarvikekalalle v.1999 tehty pakkasvarasto, jossa tehot
					
riittävät pakastukseen. Toinen on rehukalalle v. 2006
					
tehty pakkasvarasto. Kolmas on pakastearkku perkeille.
		
Sos. tilat
kyllä
keittiö, wc, kaksi pukukoppia
		
Varastot
1 kpl
romuvarasto 6 m2
		
Käyttäjiä
7 kpl
Hallin kuvaus Hallin seinät ovat kaakelipinnalla, pakastetilojen lattiat ovat epoksimaalattu ja
muualta lattiat on lakattu. Ovet ovat terästä, liukuovi on alumiinia, ikkunat ovat
puupuitteilla, mutta maalattu vettä hylkivällä maalilla. Hallissa on elintarviketilaan
soveltuva loisteputkivalaistus ja ilmanvaihto on koneellinen. Lämpötilojen valvonta on
automatisoitu ja siihen on liitetty hälytyssysteemi. Jätevedet menevät imeytyskenttään,
wc:n jätevedet tosin umpikaivoon. Tilat pestään paloletkulla käytön jälkeen.
Puutteita
Satamaan tarvittaisiin lisää varastotilaa ja halli voisi olla tilavampi. Hallin pesu
		
tehoituisi pesurin avulla. Myös nosturi olisi tarpeellinen.
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4.3 Muiden satamien rakenteet, puutteet, käyttö ja kalastus
4.3.1 Haukipudas
1

2 km

Koljun
venesatama

Martinniemi
847

4
E8

Ervastinranta
HAUKIPUDAS

Koljun venesatama sijaitsee Martinniemestä hieman pohjoiseen, Halosenniemessä. Sataman omistaa kunta, mutta sitä
hallinnoi satamatoimikunta. Satamassa
on yksityisiä laitureita, joissa on pääasiassa huviveneitä. Perusrakenteet ovat kohtalaisessa kunnossa. Laitureiden lisäksi
satama-alueella on kota, vesi- ja sähköpiste. Sataman läheisyydessä on kunnan
virkistyskäytössä oleva mökki ja sauna.
Nostoluiskia on yksi. Satama-alueen sorapinta on hyvässä kunnossa, mutta satamaan johtava tie on huonokuntoinen.
Väylän syvyys on normaaliveden aikaan
vain noin 2 m ja altaan noin 2,5 m, mikä
ei ole riittävä. Sataman edustaa onkin tarkoitus ruopata, mikäli rahoitus järjestyy.
Satamasta puuttuu jäähuolto. Lisäksi tie
olisi hyvä kunnostaa, mikä tosin voi olla
ongelmallista, koska tien omistaa yksityinen.

Satamassa on yhteensä noin 35 käyttäjää, joista yksi kuuluu ammattikalastajarekisterin 1-luokkaan, viisi kalastaa kotitarpeiksi ja loput ovat huviveneilijöitä. Sataman kautta kalastetaan avovesiaikaan. Yksi kalastaja troolaa heinäkuun puolivälistä syksyyn saakka valtion vesillä muikkua. Samainen kalastaja sekä kaksi kotitarvekalastajaa pyytävät lohta rysillä avovesiaikaan valtion vesillä
ja Jakokunnan vesialueilla. Lisäksi kalastajat pyytävät ajoittain verkoilla siikaa ja ahventa valtion ja
jakokunnan vesialueilla. Kaikki saalis muikkua lukuun ottamatta menee satamasta perattuna eteenpäin. Tukkuihin Vihiluodon kala Oy:lle, Apetit Kala Oy:lle ja Simon Kalakellariin menee valtaosa 68
%, suoramyyntiin kotoa noin 30 % ja pieni osuus menee Haukiputaan kauppoihin, mm. Säästökuoppaan ja hieman erääseen kahvilaan. Kala kuljetetaan satamasta omalla autolla.

4.3.2 Hailuoto
Huikun satama
Huikun satama sijaitsee Hailuodon itäpuolella lauttarannan vieressä. Sataman omistaja ja hallinnoija on kunta. Satamaa voisi kuvailla purkupaikaksi, koska siellä on kalan purkuun tarkoitettuja rakenteita. Alueella on 40 m pitkä laituri ja 12 m pitkä purkulaituri. Satamassa on myös kalan purkuun
tarkoitettu nosturi, joka ei ole enää käytössä. Perusrakenteiden kunto on kohtalainen. Jätehuoltoa
ei ole. Sataman sorapinta on hyvässä kunnossa ja samoin sinne johtava asfalttitie. Satamaan johtava
väylä on 2,5 m syvä ja satama allas on hieman syvempi, niiden syvyys riittää tällä hetkellä satamassa oleville aluksille. Satama-alueella on telakointiin tarkoitettu alue, mutta suurin osa vie veneensä
talveksi omalle pihalleen. Nostoluiskia on yksi, joka on uusittu vuonna 2009. Satama sijaitsee aivan
lauttarannan vieressä, jossa sijaitsevat matkailijoille tarkoitettu kahvila ja wc:t. Rannan läheisyyteen
on kaavoitettu mökkitontteja, joten odotettavissa on, että sataman käyttö vilkastuu. Ongelmana ovat
olleet laiturin vierustan mataluus ja satama-altaaseen vyöryvä penkka, jota kunta on yrittänyt kos| 58 | Perämeren rannikon kalasatamat

meettisesti korjata vuonna 2009. Jäteastia puuttuu, mutta se on ymmärrettävää, koska mökkiläisten
ja turistien vuoksi sen käytön organisointi voisi olla vaikeaa.
Satamaa käyttää noin kuusi kalastajaa, joista yksi kuuluu rekisterin 2-luokkaan ja muut pyytävät
kotitarpeiksi. Kalastajat kalastavat avovesiaikaan sekä rysillä että verkoilla Hailuodon jakokunnan ja
valtion vesialueilla. Rysäkalastajia on kolme, joista yksi kalastaa vakituisempaan, verkoilla pyytävät
kaikki. Rysäsaaliina tulee pääosin siikaa, mutta myös lohta ahventa ja taimenta. Myös verkoilla saadaan pääosin siikaa, mutta myös ahventa, muikkua, taimenta ja haukea. Saaliista noin 30 % menee
perattuna eteenpäin, loput perkaamattomana. Suoramyynnin osuus on 10 %, samoin kuin paikallisiin kauppoihin ja Oulun kauppahalliin menevä osuus. Loput 80 % menee tukkuihin, Hätälälle ja
Vihiluodon kalalle. Tukkukala menee yhteisrahdilla, muuten omalla autolla.

Potin Hamina
Potin Hamina on pieni kunnan omistaman ja hallinnoima purkupaikka Hailuodon lauttarannasta
noin 6 km länteen. Potissa on vain 10 m mittainen ponttoonipurkulaituri ja veneille penkkapaikkoja
sekä kiinnityspoijuja. Perusrakenteiden kunto on heikko. Satama-alue ja satamaan Hailuodon päätieltä johtava tie ovat sorapinnalla ja kohtalaisessa kunnossa. Satamaan johtaa 1m syvyinen väylä
tulisi ruopata mahdollisimman pian. Altaan syvyys on 3 metriä. Satamassa on nostoluiska. Satama
on pohjoistuulelta suojaton, koska siinä ei ole aallonmurtajaa. Purkulaiturin kiinnitys on huono ja
satamaan tarvittaisiin kunnon laitureita. Tuloväylä on liian matala ja ruohikkoinen.
Satamassa on 10 käyttäjää, joista neljä kuuluu rekisterin 3-luokkaan ja loput ovat kotitarvekalastajia. Satamasta käsin kalastetaan ympärivuotisesti verkoilla ja kevät-kesä aikaan rysillä. Rysäkalastajia
on jopa kuusi ja pääsaalislajeina ovat siika ja lohi. Kaikki sataman käyttäjät kalastavat verkoilla, saaliina saadaan pääosin ahventa, mutta myös siikaa, haukea, muikkua ja taimenta. Kalastus tapahtuu
valtion ja Hailuodon jakokunnan vesialueilla. Sataman käyttäjistä neljä pyytävät kalaa myös katiskoilla koko avovesikauden jakokunnan alueilla. Katiskoilla saadaan pääasiassa ahventa. Kaikki kala
viedään eteenpäin perkaamattomana ja suurin osa menee tukkuun Hätälä Oy:lle ja Vihiluodon kala
Oy:lle. Noin 10 % pyydetystä kalasta menee omaan käyttöön. Myös Potin kalastajat hyödyntävät
yhteisrahtia.
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4.3.3 Raahe
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Pohjaskarin kalasatama sijaitsee Piehingin
kylässä Raahen eteläpuolella. Sataman perusrakenteiden kunto on kohtalainen. Kalastus- ja
huviveneilykäyttöön tarkoitettuja laitureita on
kaksi, molemmat ovat noin 20 m pitkiä. Lisäksi
on noin 15 m pitkä purkulaituri. Satamaan johtava tie ja satama-alue ovat sorapintaisia ja hyvässä
kunnossa. Väylän syvyys on 1,5-2 m ja se vaatisi
ruoppausta. Satama-altaan syvyys on noin 2,5 m.
Alueella on yksi nostoluiska sekä roskalaatikot ja
jäteöljysäiliö. Roskien ja jäteöljyn tyhjennyksestä
vastaa kaupunki. Satamassa ei ole jäähuoltoa tai
yleisiä tiloja. Kalastajat hakevat jään Lapaluodon
satamasta ja käyttävät siellä myös perkaustiloja.
Väylän mataluus aiheuttaa ongelmia Pohjaskarin
sataman käyttäjille. Satamassa olisi hyvä olla vesipiste. Laiturit olisi syytä myös korjata.
Satamaa käyttää noin 40 kalastajaa, joista yksi
kuuluu ammattikalastajarekisterin 1-luokkaan ja
yksi 3-luokkaan. Kotitarvekalastajia on noin 10–
15 ja loput ovat huviveneilijöitä. Kalastus alueella
painottuu avovesiaikaan, talvikalastus on vähäistä. Satamasta käsin kalastetaan rysillä ja verkoilla.
Kalastus tapahtuu Piehingin osakaskunnan vesialueella ja valtion vesialueilla. Kahden Rysäkalas-

tajan pääsaalislajina on siika, mutta saaliiksi saadaan myös lohta, silakkaa ja muita vähempiarvoisia
lajeja. Kaikki sataman kalastajat pyytävät kalaa verkoilla, pääasiassa siikaa ja ahventa. Ammattikalastajarekisteriin kuuluvien kalastajien saaliista 80 % menee perattuna eteenpäin, loput perkaamattomana. Noin 70% saaliista menee Lapaluodon sataman kalakauppaan ja 10 % menee suoramyyntiin
Pohjaskarin satama-alueelle ja loput omaan käyttöön. Suoramyyntiä lukuun ottamatta, kalat kuljetetaan omilla autoilla asiakkaille.

4.3.4 Pyhäjoki
Yppärin vanha satama
Yppärin vanha satama sijaitsee Yppärin kylän tuntumassa Pyhäjoen keskustan eteläpuolella. Sataman omistaja ja hallinnoija on Pyhäjoen kunta. Satama perustettiin vuonna 1968 alun perin trooli- ja
pienvenesatamaksi. Nykyään satama on hyvin matala, joten troolit ja kalastajien isommat veneet
eivät enää pääse sinne. Satamassa on noin 30 m pitkä kalastuskäyttöön tarkoitettu laituri ja noin 10
m pitkä purkulaituri. Sataman rakenteet ovat heikkokuntoisia. Purkulaitteita ei ole, kuten ei myöskään perkaustiloja tai jäähuoltoa. Alueella on yksi jätelaatikko, jonka tyhjennyksestä huolehtii kunta. Satama-alue ja sinne johtava tie ovat sorapintaisia ja kohtalaisessa kunnossa. Väylän syvyys on
tällä hetkellä vain noin 0,5 m ja satama-altaan syvyys 2 m. Alueella on nostoluiska ja telakointialue
veneille. Tosin suurin osa veneistä viedään muualle talveksi. Ehdoton edellytys sataman käytön jatkumiselle olisi väylän ruoppaus. Se toisi myös lisää käyttäjiä satamaan. Sataman kelluva laituri tulisi
remontoida ja satama-alue siistiä.
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Yppäri
Satamalla on yhteensä 30 käyttäjää ja kaikki käyttäjät kalastavat vain kotitarpeiksi. Sataman käyttäjien määrä olisi korkeampi, mikäli satamasta pääsisi ulos isommillakin veneillä. Kotitarvekalastus
tapahtuu verkoilla avovesiaikaan Yppärin edustan kalastajainseuran vesialueilla ja valtion vesialueilla.
Siika on tärkein saalislaji, mutta hyvänä kakkosena on muikku. Kaikki kala menee omaan käyttöön.

Tervo
Tervon satama sijaitsee Pyhäjokisuulla. Sataman omistaja ja hallinnoija on Pyhäjoen kunta. Sataman rakenteet ovat kohtalaisessa kunnossa. Satamassa on kolme, noin 40 m pitkää laituria, jotka on
tarkoitettu sekä kalastus- että huvivenekäyttöön. Lisäksi satamassa on noin 20 m pitkä purkulaituri.
Purkulaitteita ei ole. Satamassa ei ole kalankäsittelytiloja eikä jäähuoltoa. Alueella on ainoastaan
1990-luvulla rakennettu noin 5 m2:n kokoinen kylmiö, jota käytetään eri tapahtumien yhteydessä.
Lisäksi alueella on yksityisiä varastoja. Jätehuollosta vastaa kunta. Satama-alueen pinnoitus ja sinne
johtava tie ovat sorapintaisia ja kohtalaisessa kunnossa. Väylän syvyys on noin 1,8 m ja altaan syvyys
noin 2 m. Satamassa on laavuja ja pöytiä retkeilijöitä varten. Aluksille on varattu telakointialue ja
nostoluiskia on yksi. Satamasta puuttuvat kalankäsittelytilat ja jäähuolto. Jäitä haetaan tällä hetkellä
15 km:n päästä Elävisluodosta. Purkulaituri tulisi remontoida ja aluetta siistiä.
Satamalla on noin 30 käyttäjää, joista viisi kuuluu rekisterin 3-luokkaan. Muut ovat kotitarvekalastajia. Satamasta kalastetaan avovesiaikaan. Rysäkalastusta harjoittaa kaksi kalastajaa ja pääsaalislaji
on siika, mutta saaliiksi saadaan myös muikkua, taimenta ja silakkaa. Noin 30 verkkokalastajaa pyytää pääosin siikaa sekä jonkin verran haukea, ahventa, silakkaa ja muikkua. Rysä- ja verkkokalastusta
harjoitetaan Pohjan- ja Etelänkylän jakokunnan vesialueilla Pyhäjoen edustalla. Lisäksi satamasta
käsin, Pyhäjoen alaosalla pyydetään syksyisin nahkiaisia ja siian emokaloja. Nahkiaispyytäjiä on 3-4
ja emokalapyytäjiä saman verran. Kaikki kala menee tällä hetkellä omaan käyttöön.
Nykytila – kehittämistarpeet | 61 |

Parhalahti
Parhalahden satama sijaitsee Pyhäjoen keskustan pohjoispuolella Hankikivennokassa. Sataman
omistaja ja hallinnoija on Pyhäjoen kunta. Sataman rakenteet ovat heikossa kunnossa. Satamassa
on kalastus- ja huvivenekäyttöön kaksi, noin 20 m pitkää laituria sekä noin 20 m pitkä purkulaituri.
Purkulaitteita ei ole, kuten ei myöskään kalankäsittelytiloja tai jäähuoltoa. Alueella on ainoastaan yksityisiä varastoja. Jätehuollosta vastaa kunta. Satamaan johtava tie ja satama-alue ovat sorapintaisia.
Satama-alueen pinnoitus on huonossa kunnossa, mutta tie on hyväkuntoinen. Satamaan johtavan
väylän syvyys on alle 1 m ja altaan syvyys 1,4 m. Väylä tulisi ruopata mahdollisimman pian. Satamaalueella on telakointialue ja siellä on säilytetty isompiakin aluksia. Nostoluiskia on yksi. Syystulvat
nostavat satamassa vedet rannalle ja vievät sieltä maata mennessään. Soran avulla satamaa on yritetty nostaa vedenpintaan nähden. Ranta-alueet ovat puskittuneet ja kaipaisivat siistimistä.
Satamassa on noin 15 käyttäjää, joista ainoastaan yksi on rekisteröitynyt 3-luokkaan ja muut ovat
kotitarvekalastajia. Satamasta käsin kalastetaan pääasiassa vain avovesiaikaan. Kaikki kalastajat kalastavat verkoilla Parhalahden jakokunnan vesialueella. Alue on kalastajainseuran vuokraama. Saalislajina on pääasiassa siika, mutta sieltä saadaan myös ahventa, haukea, taimenta ja kuhaa. Kaikki
kala menee omaan käyttöön.

4.3.5 Kalajoki
Vasankari, Litin satama
Vasankari sijaitsee noin 10 km Kalajoelta pohjoiseen. Satama on yksityisessä omistuksessa ja sen
silmämääräinen kunto on hyvä. Satamassa on yksi, noin 30 m pitkä laituri, ja siinä on sekä kalastusettä huviveneitä. Satama-altaassa olisi tilaa toisellekin laiturille, mutta sille ei ole tarvetta. Kalastukseen tarkoitettua infraa ei satamassa ole. Satamaan johtava tie ja satama-alue ovat sorapintaisia ja
hyvässä kunnossa. Satamaan johtava väylä on matalimmillaan noin 1 m, altaan syvyys on 3 m. Mataluudesta huolimatta, ruoppaustarvetta ei ole, syvyys on riittävä sataman veneille. Satamassa on yksi
nostoluiska ja roskapönttö. Roskien tyhjennyksen maksaa jakokunta. Käyttäjät toivovat satamaan
varastoja sekä sähköjä.
Satamaa käyttää 10 kalastajaa, joista yksi kuuluu ammattikalastajarekisterin 2-luokkaan ja muut
ovat kotitarvekalastajia. Alueella kalastetaan ympärivuotisesti. Yksi kalastajista pyytää rysillä toukoelokuussa Vasankarin edustalta jakokunnan alueilta. Saaliina on pääasiassa siika sekä vähän lohta ja
taimenta. Verkkokalastus on ympärivuotista ja kalastajia on 10. Verkkokalastus tapahtuu pääasiassa
jakokunnan vesillä Vasankarin edustalla, mutta ajoittain myös valtion vesillä. Verkoilla pyydetään
pääasiassa siikaa ja vähän muikkua. Saaliista noin 80 % menee perattuna eteenpäin ja loput perkaamattomana. Kaikki mitä myydään, menee jälleenmyyjille, jotka hakevat kalan sovitusti Pyhäjoelta.

Ämmä
Ämmän satama sijaitsee Kalajoen keskustan tuntumassa joen pohjoispuolella. Sataman omistaja
ja hallinnoija on Kalajoen kaupunki. Sataman perusrakenteiden kunto on hyvä. Satama-allas ruopataan ja sitä laajennetaan vuosien 2009–2010 aikana. Satamassa on tällä hetkellä kolme laituria kaksi
50 m ja yksi 40 m pitkiä kalastus- ja huvivene käytössä. Purkulaituri on noin 30 m pitkä. Satamassa
on kaksi nostoluiskaa ja toimiva hiap-nosturi, jolla ei voi kuitenkaan nostaa kovin raskaita taakkoja.
Muita kalastukseen liittyviä rakenteita ei ole. Jätehuollosta vastaa kaupunki. Satamaan johtava asfalttitie ja satama- alueen sorapinta ovat hyvässä kunnossa. Väylän syvyys on ollut matalimmillaan alle 1
m ja altaan syvyys on 1,5 m, eli ruoppaustarve on välitön ja siihen on reagoitu. Satamasta puuttuvat
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kalankäsittelytilat ja vesipisteet sekä jäähuolto. Kalastajat joutuvat hakemaan jään aika kaukaa Konikarvosta.
Satamaa käyttää yksi ammattikalastusrekisterin 1-luokkaan kuuluva kalastaja ja lisäksi noin 10
3-luokkaan kuuluvaa kalastajaa. Kotitarvekalastajia satamassa toimii noin yhdeksän ja lisäksi on joitakin huviveneilijöitä. Satamaa käytetään avovesiaikaan. Viisi kalastajaa pyytää rysillä, kalastajista
kaksi pyytää Kalajoen kalastajainseuran vesialueilla ja kolme käy jopa Kallassa asti. Rysäsaaliiksi saadaan pääosin silakkaa ja lohta ja jonkin verran taimenta. Verkoilla pyytää noin 10 kalastajaa Kalajoen
kalastajainseuran ja Kalajoen Etelänkylän jakokunnan vesialueilla. Pääsaalislaji on siika, mutta verkkoihin eksyy myös ahventa, silakkaa, kuoretta ja simppua. Lisäksi yhdeksän kalastajaa pyytää rysillä
nahkiaisia joen alaosilla syksyisin. Noin 20 % kalasta menee perattuna eteenpäin ja loput perkaamattomana. Nahkiainen menee luonnollisesti elävänä eteenpäin. Kalajoen kauppoihin myydään puolet
kalasta, noin 30 % menee suoramyyntiin ja loput Hätälä Oy:lle. Pieni osuus kalasta menee omaan
käyttöön. Suoramyynti tapahtuu satama-alueella ja loput kalastajat kuljettavat itse ostajille.
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Äijä
Äijän satama sijaitsee Kalajoen keskustan tuntumassa joen eteläpuolella Ämmän satamaa vastapäätä. Sataman omistaja ja hallinnoija on Kalajoen Etelänkylän jakokunta ja kalastuskunta. Satama
on yleissatama, jota muutama kalastaja käyttää sijainnin vuoksi. Satama on rakennettu vuonna 2006
ja on siten hyvässä kunnossa. Satamassa on kalastus- ja huvivenekäyttöön kaksi laituria, jotka kumpikin ovat 50 m pitkiä. Purkulaituri on noin 4 m ja vierasvenelaituri 30 m pitkä. Satamassa ei ole toistaiseksi mitään kalastukseen liittyviä purkulaitteita tai tiloja. Alueen jätehuollosta vastaa jakokunta.
Tie ja satama-alue ovat sorapintaisia ja hyvässä kunnossa. Väylän syvyys on noin 1m ja altaan 1,7 m,
eli ruoppaustarve on välitön. Alueella on yksi nostoluiska ja tilaa veneiden talvisäilytykselle. Lisäksi
alueelle on rakennettu grillauspaikka. Jakokunnalla on aikomus kehittää aluetta vähitellen, sinne on
suunniteltu mm. valoja ja varastorakennuksia. Kaupunki aikoo ruopata väylän vuonna 2010 (ks.
Ämmän satama). Satamaan kaivataan kalankäsittelytiloja, kylmiötä ja jäähuoltoa. Mikäli nämä asiat
saadaan järjestymään, olisi muutama uusi 1-luokan kalastaja tulossa sataman käyttäjiksi.
Äijän satamaa käyttää noin 40 veneilijää, joista yksi kuuluu ammattikalastusrekisterin 1-luokkaan.
Kotitarvepyytäjiä on noin 30 ja loput ovat huviveneilijöitä. Satamaa käytetään avovesiaikaan. Yksi
kalastaja kalastaa rysillä pääosin siikaa, taimenta ja lohta. Verkkokalastajia on noin 30 ja pääsaalislaji
siinäkin on siika, mutta saaliiksi saadaan myös ahventa, taimenta, haukea, madetta ja kuhaa. Rysä- ja
verkkokalastus tapahtuu Kalajoen Etelänkylän jakokunnan vesialueilla. Lisäksi kaksi kalastajaa pyytää rysillä nahkiaisia syksyisin joen alaosalla. Kaikki kala lähtee satamasta perattuna eteenpäin. Puolet saaliista menee suoramyyntiin ja puolet tukkuihin V. Junnikkalalle ja Hätälä Oy:lle. Kaikki kala
kuljetetaan omalla autolla.

Keskuskari
Keskuskarin satama sijaitsee Kalajoen Hiekkasärkkien eteläpuolella. Sataman omistaja ja hallinnoija on Kalajoen kaupunki. Sataman rakenteet ovat hyvässä kunnossa. Kalastus- ja huvivenekäyttöön laituria on yhteensä noin 150 m ja lisäksi siellä on noin 20 m pitkä purkulaituri. Varsinaisia purkulaitteita tai kalastukseen liittyviä muita rakenteita ei ole. Alueella on nosturi, mutta sen käytöstä
on epäselvyyttä. Jätehuollosta vastaa kaupunki. Nostoluiskia on yksi. Satama-alue ja sinne johtava
tie ovat hyvässä kunnossa ja päällystettyjä. Väylän ja altaan syvyys on riittävä. Satamassa on neljä
vierasvenepaikkaa. Kaupungilla on aikomus tehdä satamasta sen hyvän sijainnin vuoksi kattava vierasvenesatama.
Satamaa käyttää noin 10 veneilijää, joista yksi kuuluu ammattikalastusrekisterin 2-luokkaan ja
loput ovat kotitarvekalastajia tai huviveneilijöitä. Noin kahdeksan kalastajaa harjoittaa verkkokalastusta jakokunnan ja valtion vesialueilla. Kalastus on ympärivuotista. Siika on pääsaalislaji, mutta
alueelta pyydetään myös ahventa, haukea ja taimenta. Lähes kaikki saalis menee perkaamattomana
eteenpäin. Vain pieni osa saalista perataan Konikarvossa ja savustetaan. Suoramyynnin osuus on 3040 %, Kalajoen kauppoihin menee 50-60 % ja Lohilaaksoon noin 10 %. Kaikki kala kuljetetaan omalla
autolla.

Kekolahti
Kekolahden venesatama sijaitsee Himangan kirkolta noin 10 km pohjoiseen päin. Sataman omistaa Kalajoen kunta ja sitä hallinnoi Himangan Pohjanpään jakokunta. Sataman rakenteista yksityisten tekemät laiturit ovat heikkokuntoisia, mutta Himangan kunnan ja valtion tekemät laiturit sekä
alue yleensä ovat kohtalaisessa kunnossa. Huviveneilyyn tarkoitettuja laitureita on kaksi, jotka molemmat ovat noin 30 m pitkiä. Lisäksi on useita yksityisten tekemiä laitureita. Purkulaituri on noin
25 m pitkä. Alueella ei ole kalan purkuun tarkoitettuja välineitä, polttoainejakelua tai kalastukseen
tarkoitettuja tiloja. Nostoluiskia on yksi ja sataman käyttäjät jättävät suurimman osan veneistä tal| 64 | Perämeren rannikon kalasatamat

veksi alueelle. Satamassa on yksityisiä vene- ja tavaravarastoja. Kaupunki hoitaa alueen jätehuollon.
Satama-alueen ja satamaan johtavan tien pinnoitus on soraa ja ne ovat kohtuullisessa kunnossa.
Satamaan johtaa noin 2 m:n syvyinen väylä. Altaan syvyys on valtion ja kunnan laitureiden puolella
noin 3 m, yksityisten laitureiden puolella lahden pohjukassa alle 1 m. Lahden pohjukkaa tulisi ruopata mahdollisimman pian, jotta se ei kasvaisi umpeen. Alueelle kaivataan lisää laitureita ja alusten
talvisäilytyspaikat tulisi tasata.
Kekolahden satamaa käyttää noin 40–50 kotitarve tai harrastekalastajaa. Rysillä kalastaa kaksi kalastajaa lähes koko avovesikauden ajan, saaliina pääasiassa siika ja silakka. Verkoilla kalastavat kaikki
sataman käyttäjät ja verkkokalastus on ympärivuotista. Siika on verkkokalastuksessakin tärkein saalislaji, lisäksi saadaan ahventa, madetta ja haukea. Alueella kalastetaan vähäisessä määrin myös katiskoilla. Kalastus tapahtuu Himangan Pohjanpään kalastajainseuran vesialueilla. Saalis tulee pääosin
omaan käyttöön, ei juuri rahallista myyntiä.

Himankakylä
Himankakylän satama sijaitsee Himangan kirkolta noin 12 km pohjoiseen, Himankajoen suulla.
Sataman omistaa Himangan Pohjanpään jakokunta ja sitä hallinnoi Kalajoen kaupunki. Satama on
tyypiltään yleissatama ja sen kunto on heikko. Satamassa on Himangan kunnan aikoinaan rakennuttamia huviveneilyyn tarkoitettuja laitureita kaksi, jotka molemmat ovat noin 30 m pitkiä. Lisäksi
satamassa on lukuisia yksityisiä laitureita. Alueella ei ole mitään kalan purkuun tarkoitettuja laitteita, polttoaineen jakelua tai kalankäsittelytiloja. Nostoluiskia on yksi ja pieni alue veneiden talvisäilytystä varten. Kaupungin vastuulla on alueen jätehuolto, joka on tosin alimitoitettu suhteessa käyttömäärään. Satama-alueen ja sinne johtavan tien sorapinnat ovat hyvässä kunnossa. Väylän syvyys
on 1,4 m, kuten satama-altaankin (Himankajoen alaosan). Molemmat kaipaavat ruoppausta, koska
Himankajoki tuo koko ajan kiintoainesta yläjuoksulta. Satamaan tulisi rakentaa kunnon laitureita ja
ranta-alueita tulisi siistiä. Satama-alueella on ollut bensa- ja perämoottorivarkaita, mutta mm. kameravalvonnan myötä ne on saatu aisoihin.
Satamassa on noin 150 venettä ja noin 130 käyttäjää kalastaa jollain tavalla. Ammattikalastajarekisterin 3-luokkaan kuuluu mahdollisesti kaksi kalastajaa, muut ovat harrastus- ja kotitarvepyytäjiä.
Kaksi kalastajaa pyytää rysillä ja noin 130 kalastajaa verkoilla. Rysäpyynti ajoittuu avovesikaudelle,
verkkopyynti on ympärivuotista. Pyynti tapahtuu Himangan Pohjanpään kalastajainseuran vesialueilla. Siika on tärkein saalislaji, mutta alueelta saadaan myös silakkaa, lohta ja vähempiarvoisia kalalajeja. Kaikki kala menee omaan käyttöön.
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4.4. Kuntien näkemykset satamien kehittämiseen liittyen
Tornion kaupunki
Leton kalasatama on alueen ainoa ja se on tärkeä kaupungin imagolle. Nykyään kalasatama on
enemmän yleissatama, koska kalastajien määrä on vähentynyt. Leton kalasataman viereen on vasta
valmistunut huvivene- ja vierasvenesatama. Uuden sataman puolella on uimapaikka, lisää sähköja vedensaantimahdollisuuksia, mastonosturi ja septityhjennyspiste. Kalasataman hallin jääkone on
hiljattain uusittu. Kalasataman hallinnointi on toimiva. Kalastuksen osalta satamaa ei ole aikomus
kehittää. Palvelujen osalta satamaan on suunnitteilla hallin rakentamishanke, joka on myös huomioitu asemakaavassa. Hallissa tulisi olemaan veneiden korjaus- ja huoltotoimintaa, veneiden talvisäilytyspalvelu sekä polttoainepiste.

Keminmaan kunta
Keminmaan kunnan palvelukylä hallinnoi Naturica Food Oy:n yhteydessä olevaa jäähileasemaa,
joka on perustettu vuonna 2004. Systeemi on toiminut hyvin ja jään käyttäjiä on riittänyt. Kalastajat
hakevat ainoastaan jäätä satamasta, veneitä he säilyttävät omissa rannoissaan. Sataman kehittämisestä on ollut puhetta, mutta suunnitelmat ovat jäissä. Ajatuksena on ollut rakentaa satamaan purkulaituri ja investoida nosturi.

Kemin kaupunki
Ajoksen satamaa hallinnoi Kemin kaupungin satamalaitos. Sekä satamalaitos että kaupunki toivoisivat, että käyttäjiä olisi enemmän, koska sataman tulot eivät kata kuluja. Kalastajien kanssa yhteistyö
on sujunut pääasiassa hyvin. Kemin kaupungin satamalaitoksen mielestä alue kaipaisi siistimistä ja
varastotilaa saisi olla enemmän, mutta se on kustannus kysymys. Kalastuksen osalta hallin toimintaa
tulisi monipuolistaa. Kalan myynti ja käsittely tulisi eriyttää ja laitteita tulisi uusia. Hallin muutossuunnitelmat on tehty, mutta rahoitus on vielä avoinna. Matkailun kehittämisen osalta toivottaisiin
alueen kalastajilta aktiivisuutta.

Simon kunta
Vaikka kalastajien määrä on vähentynyt, on vapaa-ajan kalastajia vielä mukavasti ja siten myös
venepaikkoja tarvitaan. Karsikon kehittämisen osalta kuntaa jarruttaa ydinvoimalasuunnitelmat ja
Simoniemen kalasataman kehittämisessä on taas enemmän matkailullisia intressejä. Satamien hallinnointi on pääosin sujunut hyvin. Karsikon sataman laiturirakenteita tulisi parantaa. Simoniemen
osalta kalahalli tulisi saada aktiivisempaan käyttöön mm. savustuksen osalta. Simoniemen satamaan
on vasta hankittu uusi perkauskone ja uusi laituri.

Iin kunta
Vatunki on Iin kunnan alueelle merkittävä kalastussatama. Sataman hallinnointi on pääsääntöisesti toimiva, mutta kehittämistäkin on. Tarkoituksena on parantaa sataman käytön ohjeistusta. Lisäksi Vatungissa on infrastruktuuriin liittyviä korjaustarpeita, mm. laiturit korjataan vuoden 2010
aikana. Iin satamista Praava ja Laitakari ovat pienempiä satamia, jotka palvelevat paikallista kalastusta ja virkistyskäyttöä sekä mökkiläisten tarpeita. Praavan ja Laitakarin satamissa on vaatimaton
varustelutaso, eikä kehittämissuunnitelmia ole tiedossa.
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Haukiputaan kunta
Kiviniemen satama on merkittävä Kiviniemen Kellon alueelle ja lisäksi se on kunnan tärkein satama. Kunnan mielestä sataman hallinnoinnissa ei ole ollut ylitsepääsemättömiä ongelmia. Kalastuksen osalta satamaa tulisi kehittää lähinnä kalahallia remontoimalla. Satama-altaan laajennus olisi
myös tarpeen. Satamaa haluttaisiin kehittää myös matkailullisesti, alueelle toivottaisiin ravintolaa,
mutta sopivaa yrittäjää ei ole löytynyt.
Martinniemen sataman osalta kunta toivoo, että saisi sen pidettyä edes nykyisellä tasolla. Laiturit
tulisi uusia, mutta siihen ei ole kunnalla resursseja. Martinniemen sataman hallinnointi toimii kohtuullisesti. Koljun sataman omistaa kunta ja sitä hallinnoi kyläyhdistys. Sataman hallinnointi on toiminut hyvin kyläyhdistys vetoisesti. Satama on matalan lahden perukassa ja se on lähinnä paikallisten veneilijöiden käytössä. Yhdistyksellä on tarkoituksena ruopata satama, mikäli rahoitus järjestyy.

Hailuodon kunta
Marjaniemen kalasataman merkitys on tärkeä kunnalle ja se on myös Hailuodon matkailun vetonaula ja sitä on tarkoitus kehittää edelleen. Kalastus on elinkeinona ja kulttuurina alueelle tärkeä. Sataman hallinnointi on toimiva, mutta sen käyttöä halutaan monipuolistaa. Satamaan halutaan mm.
fileointi, pakastus ja myyntipiste. Kalasataman yhteyteen toivotaan myös matkailutoimintaa erityisesti kalastusmatkailua. Marjaniemen alueelle on myös suunnitteilla kalastusmuseo.
Hailuodon muut satamat ovat tärkeitä kotitarvekalastussatamia, joita käyttää myös muutama
ammattikalastaja. Satamien hallinnointi on hoidettu kevyellä organisaatiolla. Käyttöön liittyviä ongelmia on ollut jonkin verran. Potin satamassa on laiturin kiinnitykset uusittu vuonna 2009. Myös
veneennostoluiska tulisi korjata ja veneille pitäisi rakentaa poijuttomia tappipaikkoja sekä satamaallas tulisi ruopata. Vuonna 2009 Huikun satamassa korjattiin veneennostoluiska ja laiturin kansirakenteet sekä uusittiin peräpoijut ketjuineen ja painoineen ja numeroitiin paikat. Kunnostusten
jälkeen Huikkua voidaan pitää kohtuullisesti toimivana satamana. Tulevaisuudessa sen rooli tulee
kasvamaan, mikäli liikenneyhteys- ja tuulivoimahankkeet menevät eteenpäin. Huikun alueelle ollaan
myös kaavoittamassa matkailua tukevia toimintoja ja palveluita. Kunnanhallituksen linjauksen mukaan ainoastaan Marjaniemen ja Huikun satamia ylläpidetään verovaroin.

Oulunsalon kunta
Riutunkarin kalasatama on alueelle merkityksellinen jo elinkeinopoliittisista syistä, koska satamasta käsin toimii useita ammattikalastajia. Kalasatama on myös imagosyistä tärkeä merenrantakunnalle. Sataman hallinnointi on ollut toimiva ja perusvarustelutaso hyvä. Tällä hetkellä uusitaan
nostokelkka ja arvioidaan varastotilojen tarve. Muuten satamaa ei ole tarkoitus kehittää.

Lumijoen kunta
Lumijoen kunta suhtautuu hyvin myönteisesti Varjakan satama-alueen kehittämiseen niin matkailullisesti kuin kalastuksen kannalta. Kalastus on alueelle tärkeää ja alueen kalastuskulttuuria
halutaan vaalia. Kunta remontoi Varjakan kalahallin vuonna 2009 vastaamaan nykyistä elintarvikelainsäädäntöä. Tarvetta olisi vielä remontoida sataman laiturirakenteet. Vuonna 2010 Varjakassa
järjestetään ahvenmarkkinat. Markkinoista toivotaan jokavuotista tapahtumaa.

Siikajoen kunta
Tauvo, Merikylä ja Varessäikkä ovat tärkeitä satamia Siikajoen kunnalle. Tauvon satama on teknisesti vanha ja siellä on kunnossapitoon liittyviä ongelmia, peruskorjauksentarve on suuri. Tauvossa
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on vaikeuksia pitää myös väylää auki. Kunnalla ei ole määrärahoja tarvittaviin korjauksiin ja ruoppauksiin ainakaan seuraavana neljänä vuotena. Tauvoon suunnitellaan tuulivoimaloiden rakentamista,
mutta toistaiseksi jakokunta ei ole ollut hankkeen kannalla, vaikka sen myötä myös sataman rakenteet ja väylä tulisivat kuntoon. Myös Merikylän ja Varessäikän satamissa väylän umpeutuminen on
ongelma. Vaikka väylät tulisi pitää auki, kunnan resurssit eivät riitä kaikkien kolmen sataman kunnostamiseen ja kehittämiseen. Jatkossa kunta tuleekin keskittymään yhteen tai kahteen satamaan.

Raahen kaupunki
Raahen alueella kalastuksen kannalta tärkein satama on Lapaluodon kalasatama. Satamalla on
suuri merkitys kalastajien lisäksi myös alueen kuluttajille, jotka ostavat satamasta tuoretta kalaa.
Satamaa on hallinnoinut vuodesta 1991 lähtien Raahen siikaosuuskunta, joka on vuokrannut tilat
kaupungilta käyttöönsä ja maksaa kaupungille vuokran lisäksi käyttökustannuksista. Hallinnointi on
ollut toimiva ja yhteistyö kaupungin kanssa on sujunut hyvin. Tarkkoja kehittämissuunnitelmia ei
ole, mutta laitteiston uusiminen on edessä. Lisäksi alueella oleva myymäläyrittäjä suunnittelee kalan
jalostusasteen nostamista. Kesällä 2009 saaristoristeilijä toi myymälään lisää asiakkaita ja saman yhteystyön toivotaan jatkuvan myös jatkossa.
Mikonkarin satama on Pattijoen alueen kalastajille tärkeä. Väylä on vasta ruopattu, mutta maan
kohoaminen on alueella ongelma. Tarvetta olisi laituritilan lisäämiselle ja perkuuhallin rakentamiselle, mutta mitään konkreettisia suunnitelmia asioiden eteen ei ole tehty. Pohjaskarin satama on
nykyisin pienvenesatama, jonka ongelmana on mataluus. Ruoppaus olisi ajankohtaista, mutta resursseja ei ole. Satamassa on talkoilla tehty pieniä korjaustoimia.

Pyhäjoen kunta
Elävisluodon satama on Pyhäjoen kunnan tärkein ja ainoa syväsatama. Elävisluodon sijainti on
sellainen, että se pysyy aina auki. Kunnalla on aikomus kehittää Elävisluodon satamaa, mutta tällä
hetkellä rantayleiskaavan valmistelu on kesken ja se halutaan viedä ensin loppuun. Tarvetta kehittämissuunnitelmille antaa myös ydinvoimalan mahdollinen sijoittuminen Pyhäjoelle. Tervon, Yppärin
ja Parhalahden satamat ovat virkistyskäyttöön suunniteltuja pieniä sivusatamia. Kalastuksen ja virkistyskäytön kannalta Tervo on toimivin satama-alue Pyhäjoella. Satamaan johtavan väylän kunnostusruoppaus toteutetaan vuosina 2009–2010 ja sen seurauksena väylä pysyy auki seuraavat 5-6
vuotta. Myös Yppärin vanhan sataman ja Parhalahden satama-alueet ja väylät ovat mataloituneet.
Yppärin satamaa on käyttäjien toimesta ruopattu vuonna 2009. Kunnalla on tavoitteena ohjata vuorotellen varoja kunkin sataman kunnostuksiin.

Kalajoen kaupunki
Kalajoen kaupunki hallinnoi nykyisen Kalajoen alueella kuutta satamaa. Näistä Konikarvon kalasatama on tärkein kalastuksen ja muunkin veneilyn kannalta. Satamien hallinnointi on hoidettu
niin, että kaupunki nimeää jokaiseen satamaan sataman käyttäjistä järjestyksenvalvojan, joka hoitaa
yhteydenpidon kaupungin kanssa. Hallinnointi on toiminut hyvin, ainoastaan Konikarvon maksuja
on kritisoitu. Konikarvon osalta kehittämistarpeet liittyvät käytön kasvuun ja tarkoituksena on tulevaisuudessa saada sinne purjeveneille lisää tilaa. Lisäksi laiturialueelle tarvitaan sähköistys ja makea
vesi. Tarkempia aikatauluja investointien suhteen ei ole vielä tehty.
Kalajoen satamista Keskuskari on harrastuskalastus- ja huvivenesatama, jota on tarkoitus kehittää
matkailullisesti. Satama on sopivan etäisyyden päässä matkailijoille suunnatuista palveluista. Keskuskarissa on tällä hetkellä liian vähän vierasvenepaikkoja ja palveluvarustuksen tasoa tulisi nostaa.
Kehittämistoimille on tulossa aikataulutus, jonka mukaan edetään. Satamasta käsin vuokrataan vesiskoottereita ja kesälle 2010 on suunnitteilla matkailijoiden kuljetusta Kallaan.
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Kalajoen keskustan tuntumassa joen pohjoisrannalla sijaitseva Ämmän satama on tarkoitettu
ensisijaisesti niille paikallisille asukkaille, joille on tärkeää, että lähellä on hyvä lähtösatama. Satamasta käsin kalastetaan myös ammattimaisesti ja etenkin nahkiaisenpyytäjät toimivat sieltä käsin.
Vuosien 2009-2010 aikana satamassa peruskorjataan allas, lisätään venepaikkoja ja ruopataan väylä.
Joen Eteläpuolella sijaitsevaa Äijän satamaa hallinnoi Kalajoen Etelänkylän jako- ja kalastuskunta,
joka muutama vuosi sitten perusti sataman alueen asukkaiden tarpeisiin. Äijän satamaa kehitetään
vähitellen ja vuoden 2010 aikana satamaan tulee sähköt, kameravalvonta sekä muutama verkko- /
venelato.
Kalajoen keskustasta pohjoiseen Vasankarissa sijaitsee Litin satama, jota hallinnoi Pohjankylän
jakokunta. Satamassa on vähän käyttäjiä, lähinnä kotitarvekalastajia. Jakokunnalla on satamassa
yhdeksän venepaikkaa, joita se vuokraa eteenpäin. Lisäksi satamassa on muutama omistuspaikka.
Paikkojen vuokrauksesta on ollut hieman epäselvyyttä, muuten hallinnointi on sujunut hyvin. Kehittämistarpeita ei tällä hetkellä ole.
Entisen Himangan kunnan satamista Pikku-Mansikka on Himangan tärkein. Aikoinaan PikkuMansikka oli merkittävä troolisatama ja vieläkin siellä vierailee troolialuksia. Nykyään satama toimii
lähinnä pienvenesatamana. Myös muut Himangan alueen satamat Kekolahti ja Himankakylä ovat
pienvenesatamia, joissa, kuten Pikku-Mansikassakin, on paljon käyttäjiä. Satamien hallinnointi on
toimiva. Kuntaliitosten myötä uuden Kalajoen kaupungin tarkoituksena on tuoda hallinnointimallinsa myös Himangan puolelle. Pikku-Mansikassa olisi tarvetta parantaa alusten talvisäilytysmahdollisuuksia. Kekolahden jakokunnalla on suunnitelmissa lisätä venepaikkoja.

Kokkolan kaupunki
Kokkolan alueella on yhteensä viisi satamaa, joita kaikkia Kokkolan kaupunki hallinnoi. Trullevi
on Kokkolan kaupungin alueen tärkein kalasatama. Satamaan on tehty muutama vuosi sitten pyydyshuoltohalli, joten suurempia kehittämistarpeita ei ole. Tarvittavia investointeja ovat ahvenen halkaisukone ja jäälaatikot sekä alueen nosturin kunnostaminen. Keskusteluja on käyty myös Trullevin
matkailullisesta kehittämisestä. Satama toimisi hyvänä välietappina alueen saaristoon nähden. Myös
neljässä muussa satamassa on julkisella rahalla rakennettuja kalastukseen tarkoitettuja rakenteita.
Rytikarissa jäähuolto, kylmätilat ja varasto ovat yksityisiä. Rytikarin satama on kuitenkin tärkeä alueen asukkaille. Rytikarissa uusitaan sataman ponttoonilaituri, mikäli rahoitus järjestyy. Mansikkakarin satama on tärkeä etenkin mökkiläisille ja paikallisille, onhan alueella myös verrattain paljon sivutoimisia kalastajia. Mansikkakarin sataman hallin remontointiin on haettu rahoitusta ja tavoitteena
on aloittaa remontti vuonna 2010. Karhin satama on tärkeä niin mökkiläisille kuin huviveneilijöille
sekä alueen kalastajille. Satamaa ei ole tarkoitus kehittää lähiaikoina. Ohtakarissa ammattikalastus
on vähentynyt, mutta puoliammattilaisille, kuntalaisille ja matkailijoille satamalla on iso merkitys.
Satama toimii myös tarvittaessa armeijan suojasatamana. Sataman ruoppaus on kiireellinen ja esitys
siitä on tehty. Mikäli rahoitus järjestyy, satama ruopataan vuonna 2010.

Pyhäjärven kaupunki
Emoniemen kalasatama on Pyhäjärvelle merkittävä jo kalastuskulttuurin säilymisen osalta. Vaikka kalastus on vähentynyt myös Pyhäjärvellä, antavat sataman hyväksytyt tilat ja jäähuolto edelleen
mahdollisuuden myös uusille yrittäjille toimia alalla. Yleisesti kalasataman hallinnointi on sujunut
hyvin. Kalankäsittelytilojen ylläpito on kuitenkin rasite kaupungille. Tukipolitiikka on mahdollistanut sataman kehittämisen. Sataman tilat ovat hyvässä kunnossa, mutta kylmää varastotilaa saisi olla
enemmän. Asia on tiedossa myös teknisellä puolella. Satamaa olisi mahdollista kehittää myös matkailullisesti, mutta matkailijoiden houkutteleminen alueelle on haasteellista. Ensisijaisesti satama
tulee kuitenkin pysymään kalastajien tukikohtana.
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5.0 Tulosten tarkastelu
5.1 Tavoitteet satamien kehittämisessä
Kokonaistavoite Perämeren rannikon ja Pyhäjärven satamien kehittämisessä on mahdollistaa ammattikalastus ja pienimuotoinen rannikkokalastus sekä uusien yrittäjien saaminen alalle. Käytännössä tämä tarkoittaa esisijaisesti sitä, että pidetään jatkossa yllä tarpeeksi kattava jäähuolto- ja kylmiöverkosto. Tämän lisäksi ammattikalastuksen kannalta merkittävissä satamissa on tärkeää pitää yllä
elintarvikelainsäädännön hyväksymät kalanperkuutilat. Lisäksi joissakin satamissa on hyvät edellytykset viedä kalan käsittely perkausta pidemmälle. Tämä tarkoittaa investointia esimerkiksi ahvenen
halkaisukoneeseen ja fileointilinjastoon sekä pakastuslaitteisiin ja pakkasvarastoihin.
Satamaverkostosta valitaan rakenteiden ja toimintaedellytysten perusteella kehitettävät satamat.
Näissä satamissa toteutetaan tarvittavat investoinnit, joissa tavoitteena on käytännöllisyys ja energiatehokkuus. Joissakin satamissa pidetään yllä jäähuoltoa ja joissakin on jäähuollon lisäksi myös
asianmukaiset perkuutilat. Tärkeää on, että satamien ratkaisut mitoitetaan oikein käyttöön nähden.

5.2 Kalasatamien merkitys Perämeren rannikon kalastukselle
Kalasatamien merkitys on Perämeren rannikolla ja myös Pyhäjärven alueella suuri. Kalastus on
usein ollut yksi osa etenkin maaseudun asukkaiden elinkeinoa. Selvitysalueen 1 lk:n kalastajista yli 70
% käyttää kalasatamien palveluja. Sivutoimisista kalastajistakin satamia käyttävien osuus on yli kaksi
kolmannesta. Tämän perusteella voidaan sanoa, että julkiset kalasatamat ovat kiistattoman tärkeitä
ammattimaiselle kalastukselle. Kotimainen luonnonkala on tärkeä raaka-aine kalanjalostukselle ja
myös rannikon asukkaille. Kalan kulutus on lisääntynyt koko ajan ja pääasiassa menekki on ollut
hyvä. Muutamien lajien osalta kysyntä on jopa noussut tarjonnan ohi. Kuluttajille on myös entistä
tärkeämpää syödä lähiruokaa, mitä kotimainen luonnonkala useimmiten on. Kalan laatu on nopean
käsittelyn ja katkeamattoman kylmäketjun ansiosta hyvä. Kylmäketjuun vaikuttaa oleellisesti mm.
se, että jäähuoltoverkosto on kohtuullisen hyvä ja satamaverkosto kattava. Ylivertaisesti merkittävin
kalasatamien toiminto on toimiva jäähuolto ja laajemmin tarkasteltuna koko kylmäketjun ylläpitäminen. Jäähilekoneet ovat varsin kalliita hankkia ja ylläpitää, joten jään tekemisen keskittäminen satamiin on ollut erittäin perusteltua. Suhteellisen tiheän ja kapasiteetiltaan riittävän jääasemaverkon
ylläpitäminen on kalastuksen kannalta välttämätöntä myös tulevaisuudessa. Samoin kalasatamien
kylmiötiloilla on kalastukselle suuri merkitys. Vaikka osalla kalastajista onkin omia kylmiöitä käytössä, niin hyvin suuri osa kalansaaliista kulkee markkinoille kalasatamien kylmiöiden kautta.
Satamien käytössä on suuria alueellisia eroja. Perämeren pohjoisosien kalastajat käyttävät satamia
suurelta osin vain jäähuoltoon. Kalasatamien muut tilat ovat verrattain vähällä käytöllä ja veneet
omissa valkamissa. Sen sijaan etelämmäs tultaessa, hyvin suuri osa kalastajista pyörittää koko kalastustoimintaansa julkisen kalasataman palveluiden varassa. Syyt näihin eroavaisuuksiin johtuvat pitkälti maantieteellisistä syistä, jotka heijastuvat kalastusperinteeseen. Perämeren pohjukassa kalastus
on keskittynyt aikoinaan voimakkaasti jokisuistoihin, joissa on ollut luontaisesti hyviä paikkoja omien venevalkamien ylläpitoon, joiden ympärille muu kalastustoimintakin on ollut luontevaa rakentaa.
Etelämmäs tullessa on hyvin rajallisesti hyviä luontaisia satamapaikkoja, minkä johdosta kalastus on
jo varhain keskittynyt kylien yhteisiin satamiin. Tällaisista satamista on ollut luontevaa siirtyä julkisten kalasatamien käyttäjiksi. Kulttuuriero näkyy myös satamien käyttäjäkunnassa, alueen eteläosien
satamien käyttäjinä on ammatti- sivutoimisia ja kotitarvekalastajia. Eri kalastajaryhmien tarpeet on
saatu sovitettua hyvin yhteen, kun taas pohjoisempana osa satamista, erityisesti perkuutilojen osalta,
on lähes yksinomaan ammattikalastajien käytössä ja satamien käyttöön liittyy myös joidenkin satamien osalta jatkuvaa eripuraa eri käyttäjäryhmien välillä.
Myös perkuutilat ja –koneet ovat kalastukselle tärkeitä, mutta näiden palveluiden käyttöasteessa
on suuria alueellisia eroja. Satamien laitekannalla on kuitenkin suuri merkitys kalastuksen kannattavuuden kannalta. Pisimpään perkuukoneita ovat laajamittaisesti hyödyntäneet Perämeren siian
kalastajat, joille perkuukoneet ovat olleet ajoittain hyvinkin suurten karisiikasaaliiden käsittelyssä
| 72 | Perämeren rannikon kalasatamat

suorastaan välttämättömiä. Vaikka karisiian kalastuksen merkitys on vähentynyt hyljeongelman seurauksena, on olemassa oleva laitekanta syytä pitää kunnossa. Muikun kalastuksessa perkuukoneiden
merkitys kasvaa koko ajan. Vaikka pääosa muikkusaaliista myydään edelleen perkaamattomana, niin
on selvää, että peratun muikun osuus markkinoista tulee kasvamaan ja siksi myös perkuukoneille
on käyttöä merkittävissä muikkusatamissa. Ahvenen halkaisukoneita on toistaiseksi käytössä vähän,
mutta niitä tulee satamiin lisää lähivuosina. Tämä on järkevä kehityssuunta kaikkien osapuolien näkökulmasta, etenkin kun yhä suurempi osa kalanostajista edellyttää jo tänä päivänä ahvenen perkaamista ennen tukkuun toimittamista. Halkaisukoneella saa ahvenen perattua pienemmällä vaivalla,
kala on helpompi kuljettaa ja on jalostajalle huomattavasti helpompi käsitellä.
Jalostustiloja on vain harvoissa satamissa, eikä kovin laajamittaiseen kalanjalostuksen kehittämiseen kalasatamiin ole syytä, eikä tukipolitiikan puolesta mahdollisuuksiakaan. Sen sijaan pienimuotoinen mahdollisuus jalostaa kalaa olisi syytä saada kehitettyä jokaiseen merkittävään kalasatamaan.
Erityisesti mädin käsittely ja kalan fileointi suoramyyntiin tulisi mahdollistaa mahdollisimman laajalti, jo pelkästään siitä syystä, että tätä toimintaa harjoitetaan satamissa jo nykyään varsin laajasti.
Kalan pienimuotoinen jalostus suoramyyntiin on perusteltua monestakin eri syystä. Vaikka ammattikalastajat eivät sesonkiaikoina ehdi jalostamaan saalistaan, niin varsinaisten sesonkiaikojen ulkopuolella jalostuksella voi nostaa merkittävästi saaliin hintaa, mikä mahdollistaa jossakin tapauksessa
jopa kalastuskauden jatkumisen. Myös sivutoimisista kalastajista yhä suurempi osa fileoi saaliinsa
paikallisten kuluttajien tarpeisiin. On myös muistettava, että tuore paikallinen kala on sellainen palvelu, jonka paikalliset asukkaat ja matkailijat arvostavat korkealle, mikä puolestaan on omiaan nostamaan kalastuksen arvostusta myös satamien pääasiallisten ylläpitäjien, eli kuntapäättäjien silmissä.
Tällainen pienimuotoinen kalanjalostus ei myöskään kilpaile millään tavalla varsinaisten kalan jalostajien kanssa, pikemminkin päinvastoin. Kesämökkiläinen, joka saa ostaa tuoretta kalaa läheisestä
kalasatamasta, ostaa sitä myös todennäköisesti kotikaupungin marketin tiskistä.
Kalastuskulttuuri on alueella monipuolista ja sitä halutaan ylläpitää myös tulevaisuudessa. Kalastus on aina ollut olennainen osa perämeren rannikon kulttuuria ja myös vanhaa kalastuskulttuuria
halutaan säilyttää ja tuoda esille esimerkiksi näyttelyin. Perämeren kalasatamista suurin osa sijaitsee
kohtuullisen matkan päässä valtatiestä, mikä tuo helposti asiakkaita ja antaa hyvät edellytykset logistiikalle. Myös matkailijat löytävät helposti satamiin ja ne ovatkin olleet suosittuja matkailukohteita.

5.3. Haasteita ja tulevaisuuden näkymiä
Suurin haaste kalasatamille on saada niihin uusia käyttäjiä. Tällä hetkellä käyttäjämäärät ovat paikoin hyvin alhaiset. Se on johtanut siihen, että osa satamien kalankäsittelytiloista on tällä hetkellä mitoitettu käyttäjämäärään nähden väärin ja käyttökustannuksia on ollut vaikea saada katettua.
Käyttäjien vähennyttyä ja hylkeiden kannankasvun myötä monet satamat ovat käyttämättöminä usean kuukauden ajan vuodessa. Alun perin kalasatamia on perustettu 1970-80-luvulla, jolloin kalastus siirtyi jokialueilta enemmän avomerelle troolauksen ja rannikkokalastuksen yleistymisen myötä.
Kalastuksen kannattavuus on heikentynyt huomattavasti viime vuosikymmenen aikana. Syitä siihen
ovat mm. kustannusten nousu, hylkeiden kannan nopea kasvu, joidenkin kalalajien alhainen tuottajahinta ja kalastuksen säätely. Osa satamien kalahalleista on hyvin huonossa kunnossa ja lisäksi
kalankäsittelytilojen toiminnot ovat tämän päivän toimintaan nähden yksipuolisia. Kalastajia on vaikea saada toimimaan yhteistyössä ja näkemään toimintaansa enemmän yrittäjänäkökulmasta. Suuri
haaste rannikolla etenkin väylien kunnossapidon suhteen on rannikon mataluus ja maan nousu.
On selvää, että kohtuullisen suurillakin käyttäjämäärillä sataman hallin käyttömaksuista saatavilla
tuloilla on vaikea saada katettua kaikkia menoja, mutta nyt joissakin kunnissa suunnitellaan hallin
käytön monipuolistamista tai jotain muita ratkaisuja pienentämään menoja. EU:n tukipolitiikka ja
lainsäädäntö ovat tiukasti luokitelleet kalastajat ammattilaisiin ja sivutoimisiin, ja ammattikalastuksen nojalla moniin satamiin on aikoinaan investoitu. Tämä on voinut osaltaan joissakin satamissa
aiheuttaa syrjintää sivutoimisia ja kotitarvekalastajia kohtaan, mikä on vähentänyt käyttäjämäärää.
Toisaalta myös elintarvikelainsäädännön tiukentuminen rajoittaa tällä hetkellä paljon satamien halleissa toimimista. Kuitenkaan tällä hetkellä ei enää voida pelkästään ajatella vain ammattikalastajia
kun mietitään hallien käyttötarvetta ja investointeja. Tärkeää on, että jäljellä olevat ammattikalasNykytila – kehittämistarpeet | 73 |

tajat pystyvät toimimaan, mutta samalla myös sivutoimisille ja kotitarvekalastajillekin tulisi antaa
mahdollisuus perata kalansa sisätiloissa. Käyttäjien määrä lisääntyy ja kalasataman huoltohalli pysyy
sille tarkoitetussa käytössä myös tulevaisuudessa. Luonnollisesti käyttömaksujen tulee olla kohtuulliset ja toiminta avointa. Lisäksi kaikille halukkaille järjestetään tarvittaessa koulutusta hygieniaosaamiseen ja hallin käyttöön liittyen. Tätä kautta ammattikalastajienkin määrä voi lisääntyä, kun kaikille
annetaan mahdollisuus yrittää.
Varsinaisten kalasatamien lisäksi kalastusta harjoitetaan myös pienvenesatamista. Myös näillä satamilla on oma merkityksensä kalastukselle. Moni kalastaja pitää venettään lähisatamassaan jo ihan
pelkästään mukavuussyistä, kukapa ei haluaisi lyhyttä työmatkaa? Toisaalta useat pienvenesatamat
sijaitsevat kalastuksen näkökulmasta keskeisillä alueilla ja mahdollistavat lyhyiden venematkojen
ansiosta kustannustehokkaan kalastuksen. Siksi onkin valitettavaa, että niin monet pienvenesatamat
ovat heikossa kunnossa ja erityisesti väylien madaltuminen haittaa niiden käyttöä. Näiden satamien
toiminnan kehittäminen ei ole kuitenkaan kalatalouselinkeinon tehtävä, kalastaja on satamassa vain
yksi käyttäjä muiden joukossa. Toisaalta esimerkiksi jäähile on palvelu, jota myös muut satamien
käyttäjät arvostavat ja joissakin tapauksissa voisi olla perusteltua varustaa satamia jäähilekoneilla.
Tämä edellyttää yhteistyötä ja luovia ratkaisuja rahoituksen järjestämiseksi.
Elintarvikekäyttöön tarkoitettu kala lähtee satamista eteenpäin suurelta osin perattuna, jonkin
verran perkaamattomana. Hyvin pieni osa kalasta menee eteenpäin fileenä. Tämä johtuu pääosin
siitä, että valtaosassa kalahalleista vain kalan perkaus on hyväksytty. Elintarvikekalan pakastusmahdollisuutta ei ole Perämeren rannikolla yhdessäkään satamassa. Kohtuullisilla investoinneilla esimerkiksi pieni pakastin (pakastetaan blokkeihin) ja erillinen kalan käsin fileointitila olisivat hyvinkin
järjestettävissä. Molemmat investoinnit parantaisivat huomattavasti kalastuksen kannattavuutta.
Yhdessäkään Perämeren rannikon ja Pyhäjärven kalasatamassa ei ole tietoliikenneyhteyksiä, vaikka elämmekin jo 2010-lukua. Raahen Lapaluotoon sellaiset on suunnitteilla uuden kassajärjestelmän
myötä. Kuitenkin Internet-yhteys ja tietokoneet satamissa helpottaisivat kalastajan työtä monella
tavoin. Kalaa voisi markkinoida tehokkaammin, merisään voisi tarkistaa ennen kalaan lähtöä ja eri
yhteistyöverkostojen luomisen kautta saisi ajankohtaista tietoa myös kalastukseen liittyen.

5.4 Tulevaisuuden uhkakuvia
Kalastus Perämeren rannikolla kasvoi voimakkaasti 1970-luvulla, kun troolikalastus yleistyi. Samaan aikaan myös mm. pyydys- ja alustekniikan kehityksen myötä rannikkokalastus siirtyi suurelta
osin pois jokisuulta. Huipussaan kalastus oli 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. Siitä eteenpäin
kalastajien määrä on vähentynyt huomattavasti ja pääasiallisin syy tähän on kalastuksen kannattavuuden heikentyminen. Kannattavuuden laskuun ovat vaikuttaneet etenkin kalastuksen säätely,
joidenkin kalalajien alhainen tuottajahinta ja hylkeiden määrän voimakas kasvu rannikolla. Tällä
hetkellä Perämerellä on vajaat sata 1-luokan ammattikalastajaa, kun vuonna 1986 heitä oli yli 200.
(Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry 2007).
Selvitysalueen satamista yli puolet oli joko heikossa tai kohtalaisessa kunnossa. Rakenteet ovat
jo rappeutuneet tai niiden kunto heikkenee kymmenen vuoden sisällä merkittävästi, jos korjauksia
ei tehdä. Useiden kuntien taloustilanne on heikko, joten satamien ylläpitoon on vaikea saada rahoitusta. Lisäksi paikoin vähenevä käyttäjämäärä ei innosta kuntia investoimaan satamiin. Kuitenkin
satamien kunnossapito on edellytys kalastuksen ja kalastuskulttuurin säilymiselle alueella.
Kalastuksen vähenemisen myötä kotimaisen villin kalan tarjonta vähenee. Jo nyt jalostajilla ja
kauppiailla on ajoittain pula tietyistä lajeista, koska kysyntä ohittaa tarjonnan. Jälleenmyyjät ja jalostajat turvautuvat yhä enemmän viljeltyyn kalaan ja tuontikalaan, mikä on hyvin epäekologista.
Isot vireillä olevat energiahankkeet Perämerellä tuovat paljon uhkia kalastolle ja kalastukselle.
Ydinvoima vaikuttaa ainakin paikallisesti veden lämpötiloihin ja siten kalastoon. Laajat tuulivoimapuistot ja sorannostoalueet tuhoavat kalojen kutualueita ja elinympäristöjä. Ilmaston muutoksen
myötä vedet lämpenevät ja kalasto muuttuu. Kalastus tulee vähenemään edelleen ja kaiken kalastamattoman kalan myötä vesiin jää yhä enemmän ravinteita.
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6.0 Kuntakohtainen yhteenveto
satamien tilasta ja kehittämistarpeista
Kuntien suhtautuminen kalasatamiin vaihtelee kunnittain merkittävästi. Suuri osa kunnista pitää
kalasatamia merkittävinä perinteiden takia, osa arvostaa kalastusta edelleen myös elinkeinona. Suuri
ongelma kuntien näkökulmasta on kalastajien väheneminen, mikä on pienentänyt satamien käyttäjäkuntaa ja tehnyt osasta satamia raskaasti tappiollisia, mikä on nykyisessä kuntatalouden tilassa
omiaan heikentämään kuntien kiinnostusta satamien kehittämiseen ja ylläpitoon.
Tilanne on erittäin hankala, koska kalastukselle julkiset satamat ovat tärkeitä, mutta toisaalta heikossa tilassa oleva elinkeino ei pysty kalasatamia yksin ylläpitämään ja onkin aivan selvää, että kalasatamien lukumäärä tulee nykyisestä vähenemään. Satamien halleihin kaivattaisiinkin kipeästi uusia
käyttäjiä ja käyttömuotoja, mutta usein esimerkiksi elintarvikehygienian vaatimukset asettavat tälle
rajoituksia. Satamainvestoinnit ovat usein ylimitoitettuja ja satamahalleja suunnitellessa ei ole juuri
kiinnitetty huomiota esimerkiksi satamien lämmityskustannuksiin tms. käyttökustannuksiin. Uusia
satamainvestointeja suunniteltaessa sataman käyttökulut on otettava jatkossa huomioon yhtenä keskeisenä osana investointia suunnitellessa.
Hyvin yksinkertainen tapa pienentää satamien investointi- ja käyttökuluja olisi tinkiä nykyisistä hygieniavaatimuksista. On suorastaa järjen vastaista, että kalastaja saa perata saaliinsa veneessä,
muttei laiturilla tai kalasataman hallissa, josta sattuu sosiaalitilat puuttumaan. Nykyinen elintarvikelainsäädäntö ei ymmärrä kalastustoiminnan luonnetta, vaan esimerkiksi laitostunnusta myönnettäessä kalasatamia käsitellään samoilla kriteereillä kuin elintarviketiloja, joissa ihmiset työskentelevät
vakituisesti töissä. Pari tuntia päivässä kalahallissa työskentelevä kalastaja ei tarvitse suihkua, pukuhuonetta tms. ylimitoitettuja sosiaalitiloja. Jos kalastaja kelpaa sadehaalarissa perkaamaan kalan
veneessä, niin miksi hän ei voisi toimia samassa asussa myös kalasataman hallissa? Kalasataman
kalankäsittelytilan perusvaateet ovat toimiva jäähuolto, puhdas vesi, hyvä kylmiö ja siisti, helposti
puhtaana pidettävä kalankäsittelytila. Kun tähän lisää wc:n ja toimivan jätehuollon, niin enempää ei
tarvita. Kaikki muu lisää turhaan kalasatamien ylläpitokustannuksia. Lainsäädäntöön kaivattaisiin
näiltä osin pikaisesti järkeistämistä. Voi myös todeta, että terveysviranomaisten vaatimukset kalasatamien suhteen vaihtelevat eri kuntien välillä aivan suhteettoman paljon ja tuntuukin, että yhteinen
ohjeistus puuttuu kokonaan.

6.1 Lapin ELY-keskuksen toimialue (Lapin rannikkokunnat)
Tornio
Leton kalasatama on yleisesti ottaen hyvässä kunnossa eikä puutteita ole ilmennyt. Hallin käyttö
on ollut vähäistä, kalastajat käyttävät satamaa lähinnä jäähuoltoon. Leton satama vastaa nykyisellään varsin hyvin alueen kalastuksen tarpeisiin, eikä suuria kehittämistarpeita ole. Lisäksi alueen
tärkeimmän saalislajin, lohen, kalastuksen rajoitusten vuoksi Tornion merialueen ammattikalastus
on hyvin epävarmalla pohjalla.

Keminmaa
Keminmaan ammattikalastajat toimivat kaikki omista rannoistaan ja hakevat jään Naturica Food
Oy:n yhteydessä olevalta jääasemalta. Ammattikalastajista vain yhdellä tai kahdella on omat, elintarvikelainsäädännön mukaiset tilat, muut kalastajat perkaavat kalan veneissään. Tarvetta yhteisille
perkaustiloille olisi, koska omia elintarvikelainsäädännön vaatimia tiloja on kallista ylläpitää. Toisaalta välimatkat Tornion Lettoon tai Kemin Ajokseen eivät ole suuret, joten periaatteessa saalin
voisi käsitellä niissäkin kalasatamissa. Aikaisemmin kalastajat ilmeisesti hakivat jäätä ja osaksi toimivatkin Kemin Ajoksessa, mutta toiminta satamassa kävi mahdottomaksi sataman käytössä ilmennei-
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den ristiriitojen johdosta. Keminmaan jääasema vastaa nykyisellään varsin hyvin alueen kalastajien
tarpeeseen ja toiminnan kehittäminen edelleen edellyttää varsin suuria investointeja. Varsinaisten
kalankäsittelytilojen rakentaminen vaikuttaa epärealistiselta ajatukselta, mutta sen sijaan purkulaiturin ja yhteisessä käytössä olevan kylmiön rakentaminen voisi olla mahdollista. Investoinnit kuitenkin edellyttäisivät tarkemman käyttäjäkartoituksen tekemistä.

Kemi
Ajoksen sataman halli on kohtuullisessa kunnossa, tosin pieniä remontointikohteita olisi tiedossa.
Ajoksen satamaa käyttää tällä hetkellä kaiken kaikkiaan kymmenen kalastajaa, joista kaksi kuuluu
ammattikalastajarekisterin 1. luokkaan. Lisäksi satamasta käsin kalastaa syksyllä muikun kalastusaikaan useampi troolari etelämpää Perämereltä. Ajoksen satama on merkittävä kalasatama. Sataman
sijainti on hyvä, kalaa kulkee sataman kautta huomattava määriä ja satama on ympärivuotisessa
kalastuskäytössä.
Ajoksen sataman suurimpana puutteena voi mainita troolisaaliin lajittelun vaikeuden; satamassa
on niukalti pöytätilaa, eikä minkäänlaista saaliin lajitteluun tarkoitettua kalustoa. Lajittelulinjaston
rakentaminen keventäisi ja helpottaisi kalastajien työtä ja antaisi edellytykset troolisaaliin nykyistä
monipuolisemmalle hyödyntämiselle. Muuten Ajoksen satama vastaa varsin Kemiläisten kalastajien
tarpeisiin ja sataman tilojen puolesta siellä pystyisi toimimaan huomattavasti nykyistä isompikin
käyttäjäjoukko.

Simo
Simon kunnan kalasatamatilanne on nykyisellään heikko. Alueella on kaksi satamaa, Karsikko
ja Simoniemi, joista kumpikaan ei vastaa nykyisiä elintarvikelainsäädännön määräyksiä. Satamista
Simoniemi on paremmassa kunnossa ja tiloiltaan monipuolisempi. Toisaalta Karsikon kehittämistä
puoltaa sataman käyttö myös kalastusmatkailutarkoituksiin. Karsikon sataman hallin on myös kooltaan pienempi, mikä vaikuttaa hallin ylläpitokustannuksiin tulevaisuudessa. Molemmissa halleissa
on suunnilleen saman verran käyttäjiä.
Satamat sijaitsevat hyvin lähekkäin ja on selvää, että molempien ylläpitäminen elintarvikelaitoksena ei ole mielekästä. Simoon tulisikin saneerata yksi elintarvikelainsäädännön vaatimukset täyttävä kalahalli ja jättää toinen halli kylmiö/jääasema käyttöön. Saneeraukseen valittuun satamaan tulee
saneerauksen yhteydessä järjestää mahdollisuus kalan pienimuotoiseen fileointiin ja mädin käsittelyyn. Sataman jätehuolto tulee saattaa kuntoon, etenkin perkuujätteen käsittelyn osalta. Lisäksi
sataman laitekantaa olisi mahdollista kehittää, keskeinen hankintakohde olisi ahvenen halkaisukone.
Myös muikun perkuukone ja mahdollisuus kalan vakuumipakkaukseen parantaisi sataman palveluita.

6.2 Kainuun ELY-keskuksen toimialue (Pohjois-Pohjanmaan rannikko)
Ii
Entisessä Kuivaniemen kunnassa sijaitseva Vatungin kalasataman halli on hyväksytty elintarvikelaitos. Hallissa toimii vain pari kalastajaa, muulta osin halli on kahden kalankasvatus-yrityksen käytössä. Kalankasvatusyritysten toiminnan vuoksi hallissa toimiminen on kalastajille ahdasta, jäitä ei
tahdo riittää kalastajien tarpeisiin ja varastotilasta on puutetta. Satamaa on aikoinaan kehitetty matkailullisesti Kuivaniemen kunnan aikaan ja paikka on todella hieno, mutta nyt kuntaliitosten myötä
se on jätetty rapistumaan. Vatungin satama on sijainniltaan periaatteessa hyvä ja edustan merialue
vahvoine ahvenkantoineen mahdollistaa monipuolisen kalastuksen, mutta kasvanut hyljekanta on
haitannut erityisen pahasti kalastusta alueella. Nykyinen kalastustoiminta ei edellytä Iin kunnalta
uusia investointeja Vatunkiin. Sen sijaan satama-alueen muu kehittäminen, esimerkiksi matkailllisesti, elävöittäisi satamaa tulevaisuudessa ja palvelisi myös kalastuksen tarpeita.
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Vanhan Iin kunnan alueella on kaksi satamaa; Praava ja Laitakari. Kalankäsittelytiloja ei ole ollut,
mikä on ollut suuri puute Iissä, koska siellä on huomattavasti kalastustoimintaa. Jääkoneita on Iissä
ollut kaksi, toinen Praavan satamassa ja toinen kunnan varikolla. Kalastajien tukipalvelut ovat Iissä
nykyisellään heikot. Iin kunta on reagoinut asiaan ja suunnitelmissa on rakentaa uusi ns. kuivan
maan kalasatama Iin keskustan tuntumaan Kalaliike H. Kuhan tilojen yhteyteen. Tämä ratkaisu sopii Iihin erinomaisesti, koska jokisuiston sokkeloisuuden vuosi sataman sijoittaminen muualle on
hankalaa ja toisaalta käsitellyn kalan saaminen markkinoille, jätehuolto ym. käytännön asiat sujuvat
helposti, kun kalan käsittelytilat sijaitsevat valtatien välittömässä läheisyydessä.
Em. Investoinnin toteutuessa Iin kalasatamatilanne on erittäin hyvä. Vatunki ja suunnitelmissa
oleva uusi satama riittävät täyttämään Iin kalastajien tarpeet pitkälle tulevaisuuteen.

Haukipudas
Haukiputaalla Kiviniemen satama on kalastuksen ja muunkin toiminnan kannalta kunnan suurin
satama. Se on myös merkittävä satama maantieteellisesti laajemminkin ajateltuna, koska esimerkiksi
Oulu on kohtuullisen välimatkan päässä, ja Kiviniemestä viedään kalaa paljon juuri Ouluun. Kiviniemessä on paljon huviveneilijöitä, vierasveneilijöitä ja kalastajia. Satamassa toimii Kalapuohi-niminen kalan myyntiliike. Sataman halli on huonokuntoinen ja kaipaisi pikaista remonttia. Ongelmana
satamassa on ollut toimijoiden erimielisyydet ja joidenkin toimijoiden osalta hallin välinpitämätön
käyttö. Kunta on ollut haluton lähtemään investoimaan satamaan, vaan se haluaisi, että kalastajat
ottaisivat vastuun remontista ja myöhemmin hallin käytöstä. Ilmeisesti investointi on nyt menossa
eteenpäin muutaman kalastajan perustaman yhtiön voimin. Toisaalta sataman hallin remontointi on
välttämätön, koska kyseessä on kuitenkin Perämeren vilkkaimpia kalasatamia.
Martinniemen satama toimii purkupaikkana muutamalle kalastajalle. Yleisesti ottaen satama on
huonokuntoinen, kiireisintä olisi laitureiden rakentaminen. Jatkossa satama tulee pitää yllä jäähuolto
ja mahdollisesti investoida kylmiöön. Martinniemen satamassa on kohtuullisen pitkän välimatkan
johdosta perusteltua pitää yllä jääasemaa ja mahdollisesti rakentaa kylmiö saaliin säilyttämiseksi.
Kuljun satama on paikallisten asukkaiden huvivenesatama, jonka kautta toimii yksi ammattikalastaja. Kalastaja hakee jäät Martinniemestä.
Haukiputaan satamatilanne on surkea ja suorastaan häpeäksi perinteiselle ammattikalastuspitäjälle. Kiviniemen kalasatama tulisikin saattaa kiireesti kuntoon. Kiviniemen kalasatama on sijainniltaan
Perämeren paras kalasatama. Lähialueen kalastusmahdollisuudet ovat erinomaiset, saaliina ovat
kaikki Perämeren merkittävät talouskalalajit ja alueella on hyvien jääolosuhteitten ansiosta mahdollisuus ympärivuotiseen kalastukseen. Lisäksi satamassa on erinomaiset suoramyyntimarkkinat,
joten kaikki edellytykset kannattavaan yritystoimintaan ovat olemassa, jos tilat saadaan kuntoon.

Hailuoto
Marjaniemen sataman on Hailuodon pääsatama ja yksi Perämeren merkittävimpiä kalasatamia.
Satama on pääosin hyvässä kunnossa eikä puutteita ole. Laitekanta on hyvä ja paranee entisestään
kun hankinnassa oleva ahvenen halkaisukone saadaan käyttöön.
Potin ja Huikun satamat ovat pieniä venesatamia Hailuodossa, joiden kautta toimii muutama kalastaja. Käytännössä nämäkin kalastajat hakevat jään Marjaniemestä ja käyttävät muutenkin pääsataman palveluita. Hailuodon sivusatamilla on tärkeä rooli alueen kalastuksessa. Hailuoto on iso saari
ja eripuolilla saarta olevat sivusatamat mahdollistavat kalastuksen siirtymisen kalan ja vuodenajan
mukaan. Sivusatamat toimivat tukikohtina kotitarvekalastajille ja tulevaisuudessa myös mahdollisille luontomatkailuyrittäjille.
Hailuodon kalasatamatilanne on kohtuullisen hyvä ja Marjaniemen satamaan hankinnassa oleva
ahvenen halkaisukone parantaa tilannetta entisestään. Kalastuksen näkökulmasta keskeisin kehittämistarve olisi pienen jalostustilan rakentaminen, mikä mahdollistaisi kalan fileoinnin suoramyyntiin
ja mädin asian mukaisen käsittelyn. Tällaisen tilan rakentaminen satamaan on kohtuullisen helppoa
ja halpaa, koska hallin perusrakenteet ovat niin hyväkuntoiset.
| 78 | Perämeren rannikon kalasatamat

Nykytilanteessa suurimman ongelman muodostaa sataman pienenevä käyttäjäkunta, mikä aiheuttaa sen, että hallin ylläpito on Hailuodon kunnalle taloudellisesti kannattamatonta. Hailuodon
kunnan suunnitelmissa on mm. kalan suoramyynnin ja kalanjalostuksen kehittäminen, sekä matkailupalveluiden kehittäminen. Marjaniemen kalasataman halli on iso ja sen tiloista on täysin mahdollista lohkaista osa muuhun kuin kalastuskäyttöön, ilman että kalastajien toimintamahdollisuudet
olennaisesti heikkenisivät. Tämä pienentäisi kalasataman ylläpitokustannuksia merkittävästi. Hallin
käytön monipuolistamisen kannalta on ratkaisevaa, että miten Hailuoto onnistuu matkailun kehittämisessä. Kunnan suunnitelmissa on laatia hallille liiketoimintasuunnitelma, jossa selvitetään mahdollisuudet sataman toiminnan kehittämiseen.

Oulunsalo
Riutunkarin sataman halli on hyvässä kunnossa ja satama on ratkaisevan tärkeä alueen ammattikalastajille. Sataman sijainti on myös hyvä, satama sijaitsee lähellä Oulun kaupunkia, joten kalan
markkinat ovat lähellä ja logistiikka toimii hyvin. Riutunkari on ollut keskeinen troolikalastussatama, mutta troolikalastuksen merkitys on vähentynyt alueella voimakkaasti. Tämä kehitys tullee jatkumaan myös tulevaisuudessa. Toisaalta runsastuvat ahven ja kuhakannat monipuolistavat kalastusta. Tämä kehitys täytyy huomioida myös hallia kehitettäessä. Satamassa ei ole lainkaan varastotiloja,
mikä tekee sataman ympäristön siivottomaksi, tämä on selkeä puute.
Riutunkarin satama palvelee nykyisellään kohtalaisen hyvin alueen kalastusta. Fileointitilan rakentaminen ja ahvenen halkaisukoneen hankkiminen olisivat hyvin perusteltuja runsastuvan ahvenkannan hyödyntämiseksi tehokkaasti. Kylmän varastotilan rakentaminen siistisi huomattavasti
sataman ympäristöä.

Lumijoki
Lumijoen kalasatama on alueellisesti merkittävä rannikkokalastussatama, jonka palveluita käyttää
kaksi pääammattikalastajaa, useita sivutoimisia kalastajia ja laajaa joukkoa kotitarvekalastusta. Halli
on saneerattu vuonna 2009 ja hyväksytty elintarvikehuoneistoksi, mutta tarvittaessa myös laitostunnuksen hankkiminen on mahdollista. Satama on sopivan kokoinen, sijainti on hyvä ja kalastajat
toimivat satamassa hyvässä sovussa.
Sataman ainoa selkeä puute kalastuksen näkökulmasta on heikkokuntoinen purkulaituri, tähän
tulisi puuttua viimeistään lähivuosina. Jossakin vaiheessa voi tulla kyseeseen myös ahvenen halkaisukoneen hankkiminen. Muuten satama ja kalahalli palvelevat alueen kalastajia pitkälle tulevaisuuteen.
Varjakan satama on ympäristöltään hieno alue, mikä mahdollistaa myös matkailun kehittämisen.
Esillä ollut ajatus kalamarkkinoiden kehittämisestä tukee myös alueen kalastusta.

Siikajoki
Siikajoen satamatilanne on erittäin ongelmallinen. Kalastus on hajonnut useisiin satamiin ja venevalkamiin pitkin laajaa rannikkoa eikä kunnassa ole yhtään satamaa kehitetty kunnolla. Lisäksi
kalankäsittelytilat puuttuvat kokonaan. Sen sijaan jäähilehuolto toimii kohtuullisen hyvin, kunnassa
on kolme jäähilekonetta. Koko kunnassa on nykyisellään yksi pääammattikalastaja ja muutamia sivutoimisia kalastajia, mutta sinällään Siikajoen edustalla olisi mahdollisuuksia varsin monipuolisen
ammattikalastuksen harjoittamiseen.
Siikajoki on perinteinen ammattikalastuskunta ja kalastuksen toimintamahdollisuuksia tulisi kehittää nykyisestä. Vaikuttaa selvältä, että alueen kalastajia on mahdotonta saada siirtymään yhteen
kalasatamaan, eikä tähän oikein ole perusteitakaan, koska välimatkat alueella ovat kohtuullisen pitkiä. Tämän johdosta on ilmeistä, että paras tapa kehittää Siikajoen kalastajien palveluita olisi rakentaa Siikajoen keskustan liepeille ns. kuivan maan kalasatama, johon tulisi rakentaa pieni perkuu- ja
fileointitila, riittävä jäähilehuolto sekä hyvät kylmiötilat. Tällöin kalastajilla olisi vapaus kalastaa haNykytila – kehittämistarpeet | 79 |

luamastaan satamasta ja tuoda kalat maihin käsiteltäväksi. Lisäksi tukipalveluiden keskittäminen
yhteen paikkaan parantaisi palveluja ja pitäisi kustannukset kohtuullisina. Ongelmana on, että tällä
hetkellä kunnassa on ainoastaan yksi ammattikalastaja, joten rahoituksen hankkiminen on haasteellista.
Kaikki Siikajoen satamat ja venevalkamat kärsivät rannikon mataluudesta ja pohjahiekan liikkeistä, minkä johdosta satamissa on jatkuvaa ruoppaustarvetta. Tulevaisuudessa on varmasti edessä tilanne, jossa kunta joutuu valitsemaan yhden sataman, joka pidetään sellaisessa kunnossa, että myös
rantautuminen isommilla veneillä on mahdollista. Muut satamat jäävät pienvenesatamiksi.

Raahe
Raahen Lapaluoto on nykyaikainen, hyvin varusteltu kalasatama. Kalasataman rakenteet ovat
hyvässä kunnossa, tosin laituripaikoista on pulaa. Satamassa toimiva Raahen siikaosuuskunta on
järjestänyt satamaan monipuoliset palvelut; satamassa jalostetaan kalaa, harjoitetaan kalakauppaa
ja järjestetään vuosittain iso kalamarkkinatapahtuma. Monipuolinen toiminta pitääkin sataman toiminnan virkeänä ja satamassa käy etenkin kesäisin paljon asiakkaita kalan ostossa.
Lapaluoto on kalasatamapalveluiden osalta rakenteiltaan ja varustelultaan hyvässä kunnossa,
eikä suuria investointeja ole näköpiirissä. Raahen Siikaosuuskunta aikoo kuitenkin edelleen kehittää
toimintaansa. Lähiaikojen suunnitelmissa on mm. savutuslaitteiden remontointi. Siikaosuuskunta
aikoo myös investoida uuteen kassajärjestelmään ja niihin liittyviin tietoliikenneyhteyksiin, suunnitelma on ensimmäinen laatuaan Perämeren rannikolla.
Muut Raahen alueen satamat ovat sivusatamia, joista Mikonkarissa on jääkone sekä kalastajien
itse investoima kylmiö. Perkaustiloja ei ole. Tällä hetkellä satamaa käyttää noin 20 henkilöä, jotka
kaikki ovat sivutoimisia kalastajia tai kotitarvekalastajia. Mikonkarin satama vastaa hyvin sen nykyistä käyttöä, eikä investointitarvetta ole. Lisäksi Raahelaisia kalastajia toimii myös muista alueen
pienvene satamista käsin. Raahessa on paljon ammattimaista kalastusta harjoittavia henkilöitä, kotitarvekalastajia ja veneilijöitä. Sivusatamat ovat myös kalastukselle välttämättömiä, Lapaluodossa ei
ole laituritilaa kaikille kalastajille.

Pyhäjoki
Elävisluodon kalasatama on vanha troolisatama, josta tosin troolaus on loppunut ja jäljellä on
noin 10 kalastajaa, jotka ovat lähinnä sivutoimisia kalastajia. Sataman perkaustilat eivät enää täytä
elintarvikelainsäädännön tarpeita. Tiloissa on kuitenkin jäähuolto, mikä riittää turvaamaan paikallisten ja satamassa ajoittain vierailevien kalastajien tarpeen.
Jäähuolto on syytä säilyttää, jotta edes jonkinasteinen kalastus säilyy Pyhäjoella. Tervon satamasta käsi toimii ilmeisesti muutamia sivutoimisia kalastajia ja huomattava joukko kotitarvekalastajia.
Tervon satama sijaitsee jokisuulla ja on melko matala. Tie satamaan on huonokuntoinen. Satamassa
on kuitenkin rakenteita retkeilyä varten sekä kylmiö, jota käytetään tapahtumien yhteydessä. Kylmiön käyttömahdollisuudet tulee selvittää, koska sinne voisi olla mahdollista tuoda Elävisluodosta
jäätä säilytykseen ainakin ajoittain tarpeen mukaan. Tällä toimenpiteellä Tervon sataman palvelut
parantuisivat huomattavasti, ilman suuria kustannuksia. Yppärin ja Parhalahden satamat ovat matalia huvivenesatamia, joista toimii myös yksittäisiä sivutoimisia kalastajia. Lisäksi kalastajilla on
paljon omia venevalkamia, etenkin Pyhäjokisuistossa.
Elävisluodon satama olisi suhteellisen helppo saneerata vastaamaan nykyisen elintarvikelainsäädännön vaatimuksia, mutta tarvetta ei tällä hetkellä ole, koska Pyhäjoella on nykyisellään varsin
vähän ammattimaisen kalastuksen harjoittajia ja ainoastaan yksi ammattikalastaja. Sen sijaa Elävisluodon jäähilehuollon turvaaminen on tärkeää, sataman jäähilettä hyödynnetään laajalti Pyhäjoen
rannikolla ja ajoittain myös Kalajoen puolella. Tällä hetkellä tilanne on hyvä, satamassa on kohtuullisen uusi jäähilekone, joka palvelee alueen kalastusta vielä pitkään.
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Kalajoki
Konikarvon kalasatama on hyvässä kunnossa ja täyttää hyvin alueen kalastajien tarpeet. Satama
on myös vilkas huvivenesatama. Sataman sijainti on hyvä, edustalla on Perämeren paras silakankalastusalue ja muutoinkin hyvät kalavedet. Satama on myös kohtuullisen lähellä valtatietä ja sinne on
hyvä tieyhteys.
Satamassa on joitakin pieniä yleisiin rakenteisiin ja kalastusalusten huoltotoimiin liittyviä puutteita. Suurin ongelma Konikarvossa kuitenkin on se, että korkeiden käyttömaksujen vuoksi halliin
ei tahdo riittää käyttäjiä. Halliin muutama vuosi sitten tehty investointi on osoittautunut hallin
käyttöön nähden ylimitoitetuksi, minkä vuoksi halliin käyttökustannukset ovat korkeat. Kalajoen
kaupunki on perinyt hallin käyttömaksut aivan asianmukaisesti todellisten kulujen mukaan, mitkä
etenkin sivutoimiset kalastajat ovat kokeneet liian korkeaksi. Siksi hallin käyttömaksun on maksanut
tällä hetkellä ainoastaan muutama kalastaja. Pelkkiä jään hakijoita, johon riittää pienempi maksu, on
vajaa 20.
Kalajoen alueen muista satamista ainoastaan Himangalla Pikku-Mansikan satamassa on jonkinlainen halli, joka tosin ei ole perkauskäytössä huonon kuntonsa vuoksi. Hallista haetaan lähinnä jäätä
ja käytetään kylmiötä kalan väliaikaiseen säilytykseen. Halli on alun perin kalastajille rakennettu ja
sittemmin ollut Hätälän käytössä. Hätälän rakennettua uuden hallin viereen, vanhan on annettu rappeutua ja nykyään se toimii lähinnä varastona. Himanka on hyvin perinteinen ammattikalastuskunta
ja Pikku-Mansikan satama on ollut aiemmin hyvin merkittävä troolisatama alueella. Nykyisinkin
muutama troolialus käyttää satamaa purkuun silloin, kun kalastavat alueella. Himankalaiset kalastajat ovat pääosin sivutoimisia ja kotitarvekalastajia, joilla olisi intoa sataman kehittämiseen. Sataman halli onkin vuokrattu kalastajille, jotka ylläpitävät hallia itsenäisesti. Himanka on perinteinen
ammattikalastuspitäjä ja siksi kalasataman nykytilaa ei voida pitää erityisen hyvänä. Olisikin toivottavaa, että Pikku-Mansikkan halliin saataisiin jollakin aikajänteellä luotua hyväksytty perkuutila ja
kylmiö. Tämä paitsi parantaisi hallin nykyisten käyttäjien toimintamahdollisuuksia, niin myös mahdollistaisi uusien kalastajien toiminnan aloittamisen.
Muut Kalajoen ja Himangan alueen satamat ovat sivusatamia, joissa jokunen ammattikalastaja ja
suuri joukko sivutoimisia ja kotitarvekalastajia pitävät venettään. Näiden satamien kalastajat hakevat
jäänsä Konikarvosta ja jossakin määrin myös Elävisluodosta.

Pyhäjärvi
Emoniemen kalasataman halli on hyvässä kunnossa, mutta melko ahdas, eikä hallin yhteydessä
ole varastotilaa ollenkaan. Satamaan johtava tie on surkea ja vaatisi parannusta. Käyttäjiä hallilla on
seitsemän ja jään ottajiakin yhteensä 20.
Emoniemen halli vastaa hyvin alueen kalastuksen tarpeita, mutta satama kaipaisi lisää varastotilaa, jotta sataman ympäristö pysyisi siistinä. Lähivuosien suurin investointitarve on siis kylmän
varastotilan rakentaminen satama-alueelle.

6.3 Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialue (Keski-Pohjanmaan rannikko)
Kokkola
Kokkolan kunnan alueella on erittäin hyvä satamaverkosto. Kunnassa on kolme elintarvikelaitokseksi hyväksyttyä satamaa ja yksi elintarvikehuoneisto, Marinkaisten kalasatama. Alueen keskuskalasatamaksi voidaan luonnehtia Trullevin kalasatamaa. Trullevin kalasatama on erittäin hyvässä
kunnossa ja hyvin varusteltu. Sataman yhteydessä on jalostukseen soveltuvat tilat ja myymälä, jossa
tällä hetkellä toimii jalostusyrittäjä. Ainoa huono puoli satamassa on sinne johtavan tien huono kunto ja etäisyys kaupungista.
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Lohtajan puolella Ohtakarissa ja Karhissa on laitostunnukset omaavat kalahallit. Ohtakarin kalasatama on hyvin perinteikäs ja matkailullisesti ehdottoman tärkeä alueella. Halli on remontoitu
vasta, eikä suurempia puutteita enää ole. Ongelmana siellä on väylien ja altaan mataloituminen,
johon on jo luvassa parannusta. Karhin satama on tärkeä paikallisille ja sieltä käsin toimii muutama
kalastaja. Karhin halli on hyvässä kunnossa. Myös Marinkaisten Mansikkakari täyttää käyttäjäkuntansa vaatimukset; hallista saa jäätä ja siellä voi perata suoramyyntiin ja omaan käyttöön.
Ruotsalon Rytikarissa on pieni venesatama, josta käsin toimii muutama kalastaja. Kalastajat omistavat satamassa olevan vanhan, alun perin silakan suolaamona toimineen, varastorakennuksen. Varastossa heillä on yksityinen kylmiö ja jääkone. Satama on lahden perukassa joten se on matala ja
jäätyy aikaisin, joten satama on sijainniltaan ongelmallinen.
Kokkolan kalasatamaverkkoon ei kohdistus suuria investointipaineita, lähinnä satamien laitekantaa ja varustusta on syytä kehittää. Tulevaisuudessa Trullevin ja Ohtakarin kalasatamat on syytä
ylläpitää, molemmat satamat ovat sijainniltaan sellaisia, että niiden ympärillä ammattimainen kalastus tulee säilymään jatkossakin. Karhin kalasatama on hyvässä kunnossa ja kun ottaa huomioon
hallin käyttäjien korkean keski-iän, niin satama riittää nykyisellään täyttämään kalastajien tarpeet.
Aikanaan käyttäjien vähentyessä hallin voi sitten Marinkaisten mallin mukaisesti muuttaa elintarvikehuoneistoksi. Ohtakarin sataman laitekantaa voisi tulevaisuudessa kehittää. Ahven ja muikku ovat
runsastuneet alueelle ja jos näiden lajien kaupallinen kalastus lisääntyy, voisivat muikun perkuukone
ja ahvenen halkaisukone olla jatkossa tarpeellisia hankintoja.
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7.0 Yhteenveto
Nouseva Rannikkoseutu ry toteutti kalasatamaselvityksen vuosien 2009-2010 aikana yhteistyössä
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:n kanssa. Satamien tila ja sen käyttäjien sekä kalastuksen
määrä haluttiin selvittää, jotta tiedetään mihin ja miten eri rahoitusmuotoja ohjataan tulevaisuudessa. Kartoituksessa huomioitiin ne satamat, joiden kautta toimii niin ammatti- kuin sivutoimisia
kalastajia. Kalasatamien ja purkupaikkojen osalta selvitettiin kohteiden kunto, käyttö, se millaista
kalastusta alueella on sekä satamien hallinnointi. Käyntien yhteydessä tilat ja alueet kuvattiin, arvioitiin laitekanta ja jäähuolto sekä haastateltiin alueen kalastajia sataman käytöstä.
Kokonaistavoite Perämeren rannikon ja Pyhäjärven satamien kehittämisessä on mahdollistaa
ammattikalastus ja pienimuotoinen rannikkokalastus sekä uusien yrittäjien saaminen alalle. Käytännössä tämä tarkoittaa esisijaisesti sitä, että pidetään jatkossa yllä tarpeeksi kattava jäähuolto- ja
kylmiöverkosto. Tämän lisäksi ammattikalastuksen kannalta merkittävissä satamissa on tärkeää pitää yllä elintarvikelainsäädännön hyväksymät kalanperkuutilat. Lisäksi joissakin satamissa on hyvät
edellytykset viedä kalan käsittely perkausta pidemmällekin. Tämä tarkoittaa investointia esimerkiksi
ahvenen halkaisukoneeseen ja fileointilinjastoon sekä pakastuslaitteisiin ja pakkasvarastoihin.
Kalasatamien merkitys on erittäin suuri Perämeren ja Pyhäjärven alueen kalastajille ja asukkaille.
Kalastus on ollut yksi osa etenkin maaseudun asukkaiden elinkeinoa ja kalastuskulttuuri on etenkin
rannikolla hyvin monipuolista. Satamien kunto on paikoin heikko ja kuntien suhtautuminen satamien ylläpitoon vaihtelee huomattavasti eri alueilla. Samaan aikaan käyttäjämäärät ovat vähentyneet
elinkeinon kannattavuusongelmien vuoksi ja kuntien taloudellinen tilanne on heikentynyt. Tilanne
on erittäin hankala, koska kalastukselle julkiset satamat ovat tärkeitä, mutta toisaalta heikossa tilassa
oleva elinkeino ei pysty kalasatamia yksin ylläpitämään ja onkin aivan selvää, että kalasatamien lukumäärä tulee nykyisestä vähenemään. Satamien halleihin kaivattaisiinkin kipeästi uusia käyttäjiä ja
käyttömuotoja, mutta usein esimerkiksi elintarvikehygienian vaatimukset asettavat tälle rajoituksia.
Satamainvestoinnit ovat usein ylimitoitettuja ja satamahalleja suunnitellessa ei ole juuri kiinnitetty
huomiota esimerkiksi satamien lämmityskustannuksiin tms. käyttökustannuksiin. Uusia satamainvestointeja suunniteltaessa sataman käyttökulut on otettava jatkossa huomioon yhtenä keskeisenä
osana investointia suunnitellessa.
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16. Varessäikkä, Siikajoki
17. Merikylänlahti, Siikajoki
18. Tauvo, Siikajoki
19. Mikonkari, Raahe
20. Lapaluoto, Raahe
21. Pohjaskari, Raahe
22. Parhalahti, Pyhäjoki
23. Tervo, Pyhäjoki
24. Yppäri, Pyhäjoki
25. Elävisluoto, Pyhäjoki
26. Litti Vasankari, Kalajoki
27. Ämmä, Kalajoki
28. Äijä, Kalajoki
29. Keskuskari, Kalajoki
30. Konikarvo, Kalajoki
31. Himankakylä, Kalajoki (Himanka)
32. Kekolahti, Kalajoki (Himanka)
33. Pikku-Mansikka, Kalajoki (Himanka)
34. Ohtakari, Kokkola (Lohtaja)
35. Karhi, Kokkola (Lohtaja)
36. Mansikkakari, Kokkola (Lohtaja)
37. Rytikari, Kokkola (Kälviä)
38. Trullevi, Kokkola
39. Emoniemi, Pyhäjärvi

AA

19
20
21
R

18

X

Pyhäjoki

V

R

Siikajoki

Q

Raahe
P

Tyrnävä

O

Pyhäjärvi
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KALANJALOSTUSLIIKKEET, KALATUKUT
A Kalaliike Haavi Oy, Tornio
B Kalaliike Hast Oy, Tornio
C Naturica Food Oy, Keminmaa
D Lautiosaaren Kala Ky, Kemi
E Seppo Aspegrenin Lohikellari Oy, Simo
F Vatungin Kalatuote Oy, Ii*
G Kalaliike H.Kuha Oy, Ii ja Oulu
H Kalaliike Kellon Kalatuote Oy, Haukipudas
I Kalapuohi, Haukipudas
J Calasta Oy, Kiiminki
K Hätälä Oy, Oulu ja Himanka
L Pekuri, Oulu
M Kalaliike Haanpää, Oulu
N Vihiluodon Kala Oy, Oulunsalo
O Willikala, Tyrnävä
P Kalatuote Annunen, Raahe
Q Raahen Siika Osuuskunta, Raahe
R Raimon Kala Oy, Raahe ja Pyhäjoki
S Yppärin Kalatuote, Pyhäjoki
T V. Junnikkala, Kalajoki
U Birkala Oy, Kalajoki*
V Lohilaakso, Kalajoki
X Vähäsarja Oy, Kalajoki
Y Polar Gourmet, Himanka
Z Karilohi, Himanka*
Å Harri Lahti, Kokkola
Ä Länsirannikon Ruokatalo Oy, Kokkola
Ö Oy Trio Trading Ab, Kokkola*
AA Pietarsaaren Kala-aitta, Pietarsaari
*= käyttää pääasiassa kasvatettua kalaa

KALASATAMAT, PURKUPAIKAT
1. Letto Tornio
2. Naturica Food Oy, jäähileasema, Keminmaa
3. Ajos, Kemi
4. Karsikko, Simo
5. Simoniemi, Simo
6. Vatunki, Ii
7. Praava ja Laitakari, Ii
8. Koljun venesatama, Haukipudas
9. Martinniemi, Haukipudas
10. Kiviniemi, Haukipudas

A

B

2

Tornio
1

C

3

Hailuoto
11

D

5

E

Keminmaa

4

7
8

13

15

Simo

F

6

7

G

Satama, jossa jäähuolto
ja halli kalankäsittelylle

Satama, jossa jäähuolto

Satama, jossa vain laiturit

Haukipudas

Ii

9

I

Oulu

L

M

N Oulunsalo

K

Kiiminki
J

H

G

10

14

16 Lumijoki

12

Kemi

17
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