LOPPURAPORTTI:
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Ammattikalastajien opintoretki Padasjoelle ja Kotkaan 25.6.-26.6.

EU investoi kestävään kalatalouteen

Hankkeen rahoitus
Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittama. Lisäksi hanketta on rahoittanut
Pirkanmaan ja kanta-Hämeen ammattikalastajat ry.

Matkan ohjelma
TIISTAI 25.6.
klo n. 6.30 Lähtö Tampere, Viinikankatu 53
klo 8.00 Tapio Peltomäki (Vaimolahdentie 17, 17500 PADASJOKI): Verkonvetolaitteen ja elintarvikekontin
(siirrettävä kalasatama) esittely, ammattikalastus ja ravustus Päijänteellä (n. 1,5 h)
klo 10: Aamukahvit Padasjoen venesatama, Laivarannantie 41, ja kuulumisten vaihtoa paikallisten
kalastajien kanssa (tämä vielä varmistamatta)
klo 11.30 Heinolan Heila lähitori, Työmiehentie 35, 18200 Heinola
Tauko Kymijoella
Kotkassa: Maretarium ja Sapokka sekä Haukkavuoren näkötorni, mikäli aika antaa periksi
Majoittautuminen Santalahden leirintäalueen mökeissä. (Illalla mahd. tutustua läheiseen luontopolkuun)

KESKIVIIKKO 26.6.
8-11 Rysän koenta, lähtö tilausveneellä (Eagle Travelsin 12-paikkaisen uisko nimeltä Blue Pearl) Kotka
(Meriniementie 1) Sapokka Tulikukko, jos sää sallii vierailu lisäksi vierailu katsomaan
merimetsoyhdyskuntaa Kotkan Laurinkarille.
11-13 Kuusisen kalasatamaan tutustuminen
13-14 Ruokailu Ravintola Laakonki; Merikeskus Vellamo: Tornatorintie 99
14-15Opastettu tutustuminen Merikeskus Vellamo
15 Opastettu kaupunkikierros
Lähtö takaisin Tampereelle kierroksen jälkeen
Matkalla tauko, esim Disas`s Fish Tesjoen myymälä /Laura’s Fish Ahvenkoski
Takaisin Tampereella noin klo 22

Osallistujat:
- Lauri Mustalahti
- Kari Seppänen
- Juhani Kruus
- Seppo Pentikäinen
- Veikko Eerola
- Esko Tuominen
- Eero Einola (ei lähtenyt ennakkoilmoittautumisesta huolimatta)
- Mika Hävölä

Kohteet
Tapio Peltomäki (Vaimolahdentie 17, 17500 PADASJOKI): Verkonvetolaitteen ja elintarvikekontin
(siirrettävä kalasatama) esittely, ammattikalastus ja ravustus Päijänteellä
Tapio Peltomäen luona vietimme noin kolme tuntia. Tutustuimme ensin hänen pyydysrakennukseen ja
siihen liittyviin tuotantotiloihin. Lisäksi keskustelimme melko laveasti Suomen kalatalouden nykytilasta ja
tulevaisuuden näkymistä.
Pääsimme lopulta tutustumaan myös rannassa oleviin siirrettäviin elintarvikekontteihin. Peltomäellä oli
käytössä kaksi konttia, joissa toisessa oli mm. toimisto- ja sosiaalitilat. Varsinaisessa kontissa oli mm.
jäähilekone ja erilaisia kalankäsittely- ja perkauslaitteita. Koska kontti on siirrettävä, ei se tarvitse
rakennuslupaa. Kontti on myös käytännöllinen, koska se voidaan siirtää sesongin mukaan aina sinne missä
on tarvetta ja se on käytettävissä myös muuhun elintarvikekäyttöön, mikäli kalastus ei ole kannattavaa ja
kontti tulee myydä.
Peltomäen kontit ulkopuolelta

Kuva siirrettävän elintarvikekontin sisältä

Rannassa tutustuimme myös Peltomäen suunnittelemaan verkonvetolaitteeseen. Laite kiinnosti kovasti
matkalla olleita ammattikalastajia ja vinkkejä kyseltiin kovasti. Laitteen ostohintaa pidettiin kuitenkin
hiukan kalliina.

Verkovetolaite

Peltomäki esitteli myös muikun troolaukseen käyttämäänsä venekalustoa. Hän kalastaa muikkua sen verran
kuin tilauksia on sisällä, ei enempää. Peltomäellä on käytössä myös omat jakeluautonsa. Hän on saanut
myös myyntisopimuksia esim. K-ketjun liikkeisiin, joihin hän toimittaa säännöllisesti muikkua. Kalastajat
totesivat, että Peltomäki käyttää Päijännettä kuten isoa sumppua, sieltä haetaan tarpeen mukaan se määrä
kalaa kuin mitä on tilattu. Tavallisesti kalastaja toimii päinvastoin; se määrä kalaa mitä on saatu pyydettyä,
voidaan myydä.
Peltomäen troolauskalustoa

Keskusteltiin myös täplärapujen pyynnistä, joka ei Peltomäellä kuitenkaan ollut ykköslaji. Päijänteellä on
myös ollut ongelmia rapuruton kanssa.

Kohde: Heinolan Heila lähitori, Työmiehentie 35, 18200 Heinola
Tutustuimme Heinolan Heilan lähitoriin ja haastattelimme siellä kalatiskin vastaavaa. Heillä oli melko vähän
saatavilla kotimaista kalaa. Saatavilla oli lähinnä lähi-savustamon savustamaa kirjolohta eri mausteilla.
Kalatiskin vastaava kertoi, ettei tarjontaa lähikalasta juurikaan ole ja ongelmana on usein saatavuuden
epävarmuus. Myös kuluttajien taipumus käyttää Norjan lohta heikentää kotimaisen kalan kiertoa ja tätä
kautta tulee hävikkiä. Kotimaiset kalatuotteet ja tuore kala eivät tuntuneet olevan ykköstuote lähitorin
valikoimassa.

Kohde: Tauko Kymijoella:
Tauko vietettiin Kymijoen Korkeakoskella Kalastuskievarissa. Tauon aikana tutustuttiin kalastuspaikan
oheispalveluihin, mm. kalastajien käyttöön tarkoitettuihin kalankäsittelypaikkoihin ja pakastimiin. Lisäksi
poikettiin kalastustarvikeliike Salakalaan.
Kotkassa tutustuimme Maretariumiin ja Sapokkaan sekä Haukkavuoren näkötorniin. Illalla
majoittauduimme Santalahden leirintäalueen mökkeihin. Illalla osa väestä kävi vielä tutustumassa
läheiseen luontopolkuun. Iltaa vietettiin mukavasti grillikatoksessa ruokaillen. Ruokailun yhteydessä
kerrottiin kuulumisia, kalastettiin sekä suunniteltiin mahdollisia yhteistyökuvioita.

Kohde: Ammattikalastaja Antero Halonen: Rysän koenta
Keskiviikkoaamuna olimme hyvissä ajoin Sapokan venerannassa, jossa Etelä-Suomen merikalastajien Teemu
Tast oli meitä vastassa. Lähdimme Eagle Travelsin veneellä tutustumaan Antero Halosen rysäpyyntiin.
Anteron poika esitteli meille ponttoonirysien koentaa. Kävimme katsomassa kahden eri rysän koentaa.
Rysissä oli käytössä nk. koentapussi, johon saalis siirrettiin varsinaisesta kalapesästä sumputukseen.
Koentapussista otettiin se määrä kalaa mukaan, mitä oli tarpeen. Näin saalis kalat pysyivät hengissä ja
hyväkuntoisina sekä itse rysä hyvässä pyyntikunnossa.
Ponttoonirysän koentaa

Silmiin menneiden kalojen irrottelua ja rysän kunnon tarkastus

Kalastajat seuraavat tarkkaan rysän koentaa, mukana Teemu Tast

Saaliina pääosin lahnaa, joka menee vientiin

Saalista: Lahnat isommassa paljussa ja ”arvokalat” pienemmäss laatikossa

Rysien koennan jälkeen kävimme vielä katsomassa merimetsoyhdyskuntaa Laurinkarilla. Merimetsot ja
hylkeet vaikeuttavat osaltaan ammattikalastajien elinkeinon harjoittamista merialueille. Matkan aikana Tast
kertoi alueen kalastuksesta ja erityisesti lohenkalastusta vaikeuttavista eturistiriidoista eri tahojen kanssa.
Hän kertoi myös alueen historiasta ja eri saarilla asuvien kalastajien kalastuksesta sekä muusta elinkeinosta.
Merimetsoyhdyskunta Kotkan Laurinkarilla.

Kuusisen kalasatamaan tutustuminen
Veneretken jälkeen tutustuimme Kuusisen kalasatamaan ja Antero Halosen suoramyyntipisteeseen.
Halonen kertoi ammattikalastuksen vaikeuksista eu-määräysten ja säädösten kiemuroissa. Erityisenä
ongelmana hän piti lupien myöntämistä sivutoimisille kalastajille tutun kauppana ja päätoimisten
ammattikalastajien työn vaikeuttamista erilaisilla tarkoilla päivämäärillä, jolloin esim. kaikki rysät pitää olla
pyynnissä tai lupa raukeaa.
Suoramyyntipiste on taannut Halosen perheelle sellaisen tulolähteen, että he tulevat toimeen
ammattikalastuksella. Lahnat ja osin myös muut särkikalat lajitellaan ja käsitellään kalasatamassa ennen
Viroon toimittamista.
Saaliin nostoa veneestä kalasatamassa

Kalastajat kuuntelevat vakavina Halosen kuulumisia

Teollisuusvakoilua, Seppo Pentikäinen ja Kari Seppänen

Ponttoonirysän rakenteisiin tutustumassa Veikko Eerola

Kalustoa varastossa

Suoramyntitiski

Halosen suoramyyntipisteessä oli ruuhkaa, vaikka oli tavallisen arkipäivän iltapäivä. Halonen kertoi, että
juhlapäivien edellä ruuhkaa oli niin paljon, että jonoa oli ulos asti. Suoramyynti antaa kalastajalle
paremman katteen, mutta myös sitoo koko perheen kalastukseen, kalojen jatkojalostukseen ja myyntiin.
Päivän hinnasto:

Antoisan kalasatamavierailun jälkeen suuntasimme Kotkaan. Tutustuimme Tastin johdolla Vellamon
mielenkiintoisiin kohteisiin ja kalastuksen historiaan.
Merikeskus Vellamon jälkeen teimme kiertoajelun Kotkan keskustan alueella, ja Teemu Tast kertoi Kotkan
historiasta ja nykypäivästä.
Paluumatkalla poikkesimme vielä Disas`s Fish Tesjoen myymälässä ja Laura’s Fish Ahvenkoskella. Nämä
molemmat kohteet olivat selvästi tarjonnan puolesta suunnattu venäläisille matkailijoille. Pienen
taustaselvittelyn jälkeen kävi ilmi, että etenkin Disa’s Fish on liikevaihdoltaan miljoonayritys.

Matkaa pidettiin kaiken kaikkiaan onnistuneena. Kaiken ammatillisen tiedon lisäksi on tärkeää, että
kalastajat tutustuvat toisiinsa ja vaihtavat kuulumisia sekä kokemuksiaan. Myös tänä vuonna mukana oli
uusia toimijoita ja keskustelu oli erittäin vilkasta.
Etenkin ponttoonirysän soveltuvuutta sisävesille mietittiin kovasti. Kokemisen helppous kiinnosti monia
kalastajia. Myös saaliin säilyminen hyvänä ja saaliin säilyttäminen ikään kuin sumpussa kiinnosti. Rysäpyynti
mahdollistaisi jonkinlaisen saaliin tasaamisen kysynnän mukaan. Tämä ei ole mahdollista Pirkanmaalla
pääasiassa harjoitetussa verkkopyynnissä. Ponttoonirysien piirustuksia on yritetty selvitellä, rysien
hankintahinta tuntuu tällä hetkellä kovalta.
Myös verkonvetolaitetta pidettiin hyvinkin potentiaalisena, kalastusta helpottavana hankintana. Kalastajat
miettivät sen soveltuvuutta myös ravustukseen jatapyynnin apuvälineeksi.
Koska Pirkanmaalla on kalastajille melko vähän hyväksyttyjä elintarvikehuoneistoja, oli käynti Peltomäen
siirtokonteissa keskustelua herättävä. Siirrettävyys mahdollistaisi kalastuksen eri järvillä saaliin mukaan.
Ammattikalastajat kiittävät matkan lopuksi Hämeen ely-keskusta hankkeen saamasta avustuksesta, mikä
mahdollisti matkan toteutumisen.

