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Suomenlahden kalasatamat – selvitys nykytilanteesta
Yhteenveto
Suomenlahden rannikon tärkeimmät kalasatamat ovat pääosin asiallisessa kunnossa.
Kalasatamaverkko on nykytilanteessa riittävä ja investoinnit voidaan suunnata toimintojen
kehittämiseen. Vajaakäyttö on kuitenkin ongelmana käytännössä jokaisen sataman kohdalla.
Käyttöasteen nostoon voidaan vaikuttaa paikallisin toimin, vaikka laajemmat tekijät ovat pääosin
vaikuttaneet tilanteen syntyyn. Asetelma on kuitenkin muuttumassa ja paikallisen kalan kysyntä
on suurempi kuin vuosikymmeniin. Kysynnän kasvu ja kotimaisen kalan suosio on vaikuttamassa
myös kalanviljelyn kasvuennusteeseen. Tuontikalan suuri osuus on antanut perusteet määritellä
uudelleen kotimaisen kalatuotannon tavoitteet ja nyt on nähty kannattavaksi pyrkiä edistämään
kalankasvatusta ja kalan jalostusta paikallisesti.
Yrittäjien ja markkinoidenkin viesti on, että aallonpohja on ohitettu. Tässä tilanteessa nykyisten
rakenteiden ylläpito ja kehittäminen luovat perustan tulevalle positiiviselle kehitykselle.
Kalasatamat ovat perusinfrastruktuuria, joita ilman ei suuria kalaeriä kulje. Kuntien positiivinen
signaali satamien ylläpidosta yrittäjien suuntaan on tärkeä viesti jotta usko yritystoiminnan
jatkamiseen ja kehittämiseen säilyy. Jos kalasatamaverkko tai yksittäinen satama poistuu,
menetetään samalla myös paljon osaamista jota tuleva kehitys vaatisi. Kunnilla onkin valmiuksia
kehittää ja edistää kalasatamien toimintoja realististen suunnitelmia pohjalta.
ESKO - alueen kuuden kalasataman tilan ja kehittämisnäkemyksien kartoitus tehtiin satamissa ja
yrittäjiä kuullen huhti – toukokuussa 2016. Kartoituksen jälkeen on tavattu kuntien edustajat ja
raportissa huomioidaan kommentit ja kuntakohtaisten ratkaisujen tarpeet, ja pohditaan uusia
toimintamahdollisuuksia sekä esitetään ehdotuksia pienin askelin vaikuttaa näiden kalasatamien
kehittymiseen.
Selvityksen on toteuttanut Paapuuri Oy yhteistyössä ESKO – kalatalousryhmän ja satamakuntien
kanssa.

Suomenlahden kalasatamat
Suomenlahdella kalatalousryhmä Eskon toimialueella on kuusi varsinaista kalasatamaa. Nämä ovat
Virolahti (Klamila), Kotka (Kuusinen), Pyhtää (Keihässalmi), Loviisa (Valko), Inkoo (Långnäs) ja
Hanko (Hangonkylä).
Kalasatamista Hanko, Inkoo, Kuusinen ja Klamila palvelevat rakenteellisesti lähinnä
ammattikalastusta, Valko ja etenkin Keihässalmi myös kalankasvatusta. Keihässalmen ja Kuusisen
kalasatamia on kehitetty vuosien aikana voimakkaasti, ja muissakin satamissa on tehty toimintojen
vaatimia investointeja.
Kalasatamatilanne on hyvä tai tyydyttävä. Useimpien satamien kohdalla käyttöasteen nostoon
voidaan vaikuttaa paikallisin toimin, vaikka laajemmat tekijät ovat pääosin aiheuttaneet tilanteen.
Se voi kuitenkin muuttua nopeasti jos Venäjän kauppapakotteet aikanaan purkautuvat tai
kiintiöityjen kalalajien kalastustavoitteet muuttuvat. Kalankasvatus on lisääntymässä ja voi tuoda
mukaan uusia yrittäjiä.
Taustaa
Suomenlahden kuten koko Itämeren kalastus on uudessa tilanteessa monesta eri syystä.
Perinteisesti tärkeimpien saaliskalojen silakan ja kilohailin markkinat muuttuivat Venäjän
pakotteiden johdosta, ja tämä heijastui välittömästi kalastukseen. Rannikkokalastuksessa vesien
omistussuhteet, kalastajaväestön ikääntyminen ja alan epävarmuudesta johtuva uusien yrittäjien
vähyys ovat pienentäneet saalismäärää sekä kalavirtoja.
Kalatalouden merkitys niin elintarviketuotannossa kuin työllistäjänä tunnistetaan kuitenkin entistä
paremmin. Myös kalastuksen rooli positiivisena ympäristötoimijana on huomattu.
Paikallisen kalan kysyntä on nyt suurempi kuin vuosikymmeniin. Kaikelle kalalle olisi markkinoita,
ei pelkästään perinteisille lajeille kuten lohelle, siialle, kuhalle ja ahvenelle vaan myös särkikaloille
on syntynyt oma markkinansa.
Kysynnän kasvu ja kotimaisen kalan suosio ovat vaikuttamassa kalanviljelyn kasvuennusteeseen.
Tuontikalan suuri osuus on antanut perusteet määritellä uudelleen kotimaisen kalatuotannon
tavoitteet ja nyt on nähty kannattavaksi pyrkiä edistämään kalankasvatusta ja kalan jalostusta
paikallisesti. Tätä tukevat sijainninohjauksen positiiviset signaalit ja asennemuutos yleensäkin.
Satamien kohdalla on arvioitava kalavirtojen muodostus vähintään kahdesta näkökulmasta.
Yksittäinen rannikkokalastaja tarvitsee aloittaessaan kunnallisen sataman palveluja, mutta
satamaan tuleva vuosisaalis on verraten pieni, usein vain muutamia tuhansia kiloja. Sen sijaan
silakan ja kilohailin kohdalla on yhden yksikön saalis jopa miljoonia kiloja. Nämä seikat vaikuttavat
niin satamarakenteiden laatuun kuin kustannusten jakaantumiseen.

Ammattikalastuksen saalismäärät ovat laskeneet Suomenlahdella. Syynä on lähinnä
silakankalastuksen väheneminen mikä tuntuu etenkin kalavirroissa satamiin. 2000 – luvun
alkuvuosien noin 20 miljoonan kilon saaliista on pudottu alle puoleen, mikä näkyy selvästi
satamien toiminnoissa.

Myös perinteisen rannikkokalastuksen volyymi on pienempi kuin vuosiin, mutta ei ole enää
viimeisten vuosikymmenten aikana laskenut niin dramaattisesti kuin avomerikalastuksessa.
Kalastajaväestön keski-ikä on kuitenkin korkea, Suomenlahdella noin 59 vuotta, ja nousee joka
vuosi. Tämä kertoo siitä, ettei uusia yrittäjiä tule alalle. Arvio Suomenlahdella on, että kymmentä
lopettanutta päätoimista kalastajaa kohden tulee vain 1 – 2 uutta.
Suomenlahdella toimii kuitenkin edelleen osaavia yrittäjiä joiden esimerkki on tärkeä mahdollisille
uusille toimijoille. Paikallistustuntemus ja pyydystekninen osaaminen on korvaamaton pääoma
jonka siirtymiseen eteenpäin tarvitaan kokeneiden yrittäjien tuki. Myös kunnat ovat aktiivisia
tilanteen parantamiseksi ja ovat valmiita edistämään realistisia suunnitelmia.

Klamilan kalasatama
Kunta:
Hallinta:
Osoite:
Ajallinen käyttö:

VIROLAHTI
VIROLAHDEN KUNTA
KALASATAMANTIE, 49860 KLAMILA
4 kk

o Satama on rakennettu 1994 ja vuonna 1996 valmistuneessa kalankäsittelyhallissa on
kylmiö, sosiaali- ja oleskelutilat. Lisäksi satamassa on varastotilaa.
o Kalahallin kupeeseen on n. 2 vuotta sitten perustettu kahvila/ravintola jossa yrittäjä.
o Laituritilaa: kiinteä 60 + 30 m, ponttonilaituria 60+60 m ja laskuluiska
o Avomerelle matkaa noin 3 km ja väylä on viitoitettu (syväys vähintään 4,2 m).
o Satamaan johtaa 1,5 km pituinen päällystetty tie rantatieltä.
o Kotisatamana Klamilaa käyttää epäsäännöllisesti pari rannikkokalastajaa.
o Rakennusten käyttöaste on alhainen ja satama on suurimman osan vuotta hiljainen.
Satama on siisti ja se on hyvällä paikalla, mutta on varsin kaukana keskuksista. Kalahalli on vain
ajoittain käytössä ja kunnalle koituu kustannuksia käyttökuluista. Lähialueen hyviä kalavesiä
hallinnoi osuuskunta ja kalastukseen käytetään pääosin verkkoja.

Huomioita:
- satamassa ei säännöllistä käyttöä kalastajilla vaikka tilat kunnossa ja siistit
- pyydyspaikkoja olisi saatavilla
- kalanviljely nykyisin Virolahden puolella
- kahvilayrittäjä pitää paikan auki kesäkuukausina ja suunnittelee kalamyyntiä
- paikallinen kala kiinnostaa
- vaatii perusteellisia pohdintoja jatkon varmistamiseksi
Ehdotuksia:
- tehdään kalastajakartoitus kiinnostuksen selvittämiseksi
- matkailun huomioiminen nykyistä laajemmin kalastuksen aktivoinnissa
- kalanviljelyn mahdollisuuksien selvittäminen
- mestari / kisälli – hankkeelle perusteet kun kalastajatilanne on selvillä
Yrittäjien kommentteja:
- ”Kalamyynti suunnitteilla jo täksi kesäksi”
- ”Virolainen ja yksi kalastaja sisävesiltä kiinnostunut”
- ”Vesialueita on hyvin käytössä”

Kuusisen kalasatama
Kunta:
Hallinta:
Osoite:
Ajallinen käyttö:

KOTKA
KOTKAN KAUPUNKI
PL 114, 48101 KOTKA
8 kk

Laituritilaa on n. 400 m, josta kalastajien käytössä n. 200 m.
Satamassa on kalankäsittelytila (laitos), nosturi ja varastoja kalastajia varten.
Satama sijaitsee 1 km Kotkan keskustasta ja sinne johtaa asfaltoitu tie.
Etäisyys avomereltä 500 m ja väylän leveys 500m ja syväys 10 m:n syväväylä. Kalasatamaan
4,2 m väylä.
o Satamaa käyttää käyttävät lähiseudun rannikkokalastajat ja laitoksen on vuokrannut yksi
kalastajaperhe.
o Satamassa on kaksi kalanmyyntipistettä.
o Satamassa on myös muita toimijoita kuten Metsähallitus ja Meritaito Oy.
o
o
o
o

Kuusisen kalasatama on aktiivinen ja monipuolinen satamakokonaisuus jossa on tehty viime
vuosina monia kehitystoimia (ks Liite 2). Satama lähellä kaupungin keskustaa ja siellä on kaksi
kalan suoramyyntipistettä joka on päivittäin auki, ja toisessa on myös kahvila. Kalavedet ovat
pääosin kunnan hallinnoimia. Seudun kalastus on pääosin rysäpyyntiä ja päälajit ovat siika, lohi ja
suomukalat.

Huomioita:
- satamassa ei suurempia ongelmia
- suunnitelmissa kenttätilan laajennus ja laitureiden kunnostus joilla parannetaan siisteyttä
- tuoreen ja jalostetun kalan saanti kiinnostaa kuntalaisia ja sitä pidetään tärkeänä
- satamassa myös muita toimijoita jotka lisäävät sataman monipuolisuutta, mutta tuovat
mukanaan myös tilojen ahtautta
- osa kunnan positiivista imagoa
- jatko varsin turvattu niin pitkään kun nykyiset yrittäjät jatkavat
- suosittu käyntikohde niin turisteille kuin kuntalaisillekin
Ehdotuksia:
- yleisen siisteyden kohentaminen hyvän imagon ylläpitämiseksi
- yleisötilaisuuksien järjestäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa
- nuorille kalastajille tutustumismatka toisenlaiseen kalastuskulttuuriin
- kalastusperinteen esittely osana sataman tiedotusta
Yrittäjien kommentteja:
- ”On ollut erittäin positiivista aikaa kalakaupan suhteen”
- ”Täällä on hyvät kalavedet, kalaa riittää ja on ihmisiä, jotka haluavat kalaa.
- ”Satamassa on liikaa sinne kuulumatonta”

Keihässalmen kalasatama
Kunta:
Hallinta:
Osoite:
Ajallinen käyttö:

PYHTÄÄ
PYHTÄÄN KUNTA
KEIHÄSSALMENTIE, 49240 PUROLA
10 kk

o Satamaa on uusittu rakentamalla sinne lämmittämätön huolto- ja varastohalli,
kalankäsittely- ja sosiaalitilat, laiturinosturi sekä veneiden nostoluiska ohjauslaitureineen.
o Satamassa on sähkö ja muu kunnallistekniikka.
o Päällystetty tie tulee rantatieltä satamaan saakka.
o Reimattu väylä laituriin saakka (syvyys 6,7 – 9,0 m).
Satama kohtuullisen siisti ja perinteikäs. Etäisyys taajamista on varsin pitkä, mutta tie hyvässä
kunnossa. Tiloja on kehitetty ja niissä on laitosstatus, mutta ne ovat vajaakäytössä.
Kalankasvatusyritys on pääasiallinen käyttäjä, ja vesialueet sopivat ko. käyttöön, mutta myös
kalastukseen. Perinteinen verkkokalastus on vähentynyt ja jonkin verran PU-rysiä otettu käyttöön.

Huomioita:
- kunnalla selvä halu sataman kehittämiseksi ja uuden yrittäjän hakemiseksi
- mahdollisuuksia purkusatamaksi pienille troolareille
- rakenteet kunnossa
- yrittäjien välisessä yhteistyössä kehitettävää
- perinteinen ja historiallinen satama jolla positiivinen imago
- suuremman pakastuslaitoksen rakentamisen edellytykset olemassa mutta hanke ei ole
edennyt
Ehdotuksia:
- kohtuullisen siisti mutta parannettavaa järjestyksessä
- selvä tilaus kalanviljelyn lisäämisessä
- yhteistyö matkailun kanssa lähisaariin
- mahdollisuus suoramyyntiin olisi hyvä selvittää tarkemmin
Yrittäjien kommentit:
- ”Suunnitelmia pienen troolarin sijoittamisesta satamaan ja silakan purku”
- ”Kirjolohen kasvatus ja stressitön perkuu tulossa”
- ”Virolaisia mukaan”

Valkon kalasatama
Kunta:
Hallinta:
Osoite:
Ajallinen käyttö:

LOVIISA
LOVIISAN KAUPUNKI
TROOLITIE, 07910 LOVIISA
10 kk

o Troolisatama on rakennettu 1960-luvun loppupuolella ja laiturin saneerauksia on tehty
myöhemmin useita. Laitureita yhteensä n. 160 m. Alueella on täydellinen
kunnallistekniikka.
o Rakennukset ovat yksityisten yritysten käytössä ja käyttöaste on hyvä.
o Satama toimii kalanviljelyn tukikohtana.
o Kotisatamanaan Valkoa pitää yksi troolari osan vuotta ja ajoittain muutama
rannikkokalastaja.
o Satamaan johtaa asfaltoitu maantie.
o Satamaan tulee mereltä 12 km pitkä väylä (syvyys n. 8,5 m)
Itäisen Suomenlahden keskeinen troolarisatama, perinteinen kalasatama joka on ollut pitkään
merkittävä silakankalastuksen tukikohta. Se on lähellä kaupungin keskustaa erinomaisten
yhteyksien päässä niin mereltä kuin maaltakin katsottuna. Kalanviljely on myös osa sataman
toimintaa josta löytyy laitos- ja pakastustilat joissa omat yritykset. Satama on perussiisti mutta
rakenteet vanhentuneet. Satama-alueella on myös muita toimijoita.

Huomioita:
- hyvät yhteydet ja mahdollisuus suurempien troolarien tukikohdaksi
- kenttätila ja laituri osin huonossa kunnossa
- rannikkokalastuksen purkupaikka ei toimi koska ponttonilaituri puuttuu
- alue on supistumassa
- ei teollisuussilakan purkua
- laaja raportti julkaistu 2016 mutta sen ehdotukset eivät ole toteutuneet lähinnä
rahoituspäätösten viivästymisen johdosta
Ehdotuksia:
- kunnan signaali elinkeinolle selvästi esille
- silakan purkumahdollisuuden toteutuksen aikataulu
- teollisuussilakan pakastusmahdollisuuden selvittäminen
- rannikkokalastuksen huomioiminen sataman käytössä
- yhteistyön kehittäminen
Yrittäjien kommentit:
- ”Kalastaisimme Valkosta jos vain saisimme teollisuussilakan purettua”
- ”Kalanviljelyn aloittaminen suunnitelmissa mutta ei onnistu tällä satamavarustelulla”
- ”Mihin saan perämoottoriveneen kiinni jos tuon kalaa Valkoon”

Inkoon kalasatama
Kunta:
Hallinta:
Osoite:
Ajallinen käyttö:
o
o
o
o
o

INKOO
INKOON KUNTA
KALASATAMANTIE 131
6 kk

Satama on pieni. Laituripituutta kokonaisuudessaan noin 75 metriä.
Kenttä asfaltoitu ja laiturilla on sähköinen nosturi.
Satamaan johtaa 1,5 km pitkä suhteellisen leveä ja kohtuukuntoinen hiekkatie.
Satamassa on uusi varastorakennus johon mahdollista tehdä mm. laitostila.
Purkusatama

Siisti ja hyväkuntoinen satama joka on hyvien väylien varrella. Satamassa on poistopyyntiin
suunnitellut rakenteet, joita ei kuitenkaan käytetä kalastusmahdollisuuksien loputtua. Satamassa
on myös muita toimintoja kuten telakka ja pienvenesatama. Lähellä laivasatama ja laaja saaristo
jossa on vilkas pienveneväylä.

Huomioita:
- satamassa ei suurempia ongelmia, mutta käyttöaste on alhainen
- seudulla useita aktiivisia kalastajia jotka toimivat omissa tiloissaan
- verkkosilakalle nähdään potentiaalia koska sille on hyvin markkinoita ja mahdollisuuksia
myös kalastuslupiin
- kalanviljelyllä ja silakkarysillä pitkä historiaa mutta nykyisillä kalastajilla ei suunnitelmia
tähän suuntaan
Ehdotuksia:
- poistopyynnin poliittiset toteutusmahdollisuudet kartoitetaan koska kalusto on paikalla
- silakkarysäkokeilu, silakan keruu ja varastointi kaipaisi lisäselvityksen
- imagon parantaminen ympäristöhoidon ja perinteiden esittelyn teemoilla
- suoramyynnin mahdollisuuksien selvittäminen
Yrittäjien kommentit:
- ”Mielikuvat lopettivat poistokalastuksen johon oli satsattu paljon”
- ”Helsinkiin menisi silakkaa vaikka kuinka paljon”
- ”Jotain uutta täytyy kehittää”

Hangonkylän kalasatama
Kunta:
Hallinta:
Osoite:
Ajallinen käyttö:

HANKO
HANGON SATAMA/HANGON KAUPUNKI
TIILITEHTAANTIE 12
12 kk

o Monena vuotena Hangon troolisatama oli suurin kalasatamamme ja toiminta loppui vuosia
sitten ja siirtyi osin Hankoniemen satamaan.
o Kalasatamassa on laituritilaa noin 100 m.
o Satamakenttä on asfaltoitu ja siitä löytyvät kunnallistekniset palvelut ja nosturi.
o Satamaan johtaa hyvä maantie kaupungin keskustasta.
o Reimattu väylä laitureihin saakka (syvyys 2,4 m) ja lähellä laivaväylä
o Satamassa on useita omaleimaisia kalamajoja ja nykyaikainen kalajalostuslaitos.
o Läheiset ovat kalavedet kunnan hallitsemia.
Perinteinen ja monipuolinen satamakokonaisuus joka on aivan kaupungin keskustan lähellä. Hyvät
kulkuyhteydet sekä väylät, mitkä voisivat mahdollistaa ympärivuotisen kulun myös merelle.
Satamassa on monia muitakin toimintoja kuten venesatama, ravintola ja telakka, ja etenkin
kesäaikana siellä käy paljon vierailijoita. Kalastus on keskittynyt pääosin verkkopyyntiin lähivesillä.

Huomioita:
- satamassa on tehty uusi laituri ja muitakin rakenteita
- siisti ja toimiva konsepti
- potentiaalia kasvaa huomattavaksi turistikohteeksi
- perinteet eivät juuri näy toiminnoissa
- vähän kalastajia huomioiden sataman mahdollisuudet
- kalamajojen kohdalla käyty keskustelu tuottanut lautakunnan päätöksen varata majat
ammattikalastajien käyttöön (ks. liite 1)
Ehdotuksia:
- kalaputkien käytön aktivointi ja suuntaaminen elinkeinon käyttöön
- kalan suoramyynnin kehittäminen yhteistyössä nykyisten toimijoiden kanssa
- perinteiden tuominen vahvemmin osaksi imagomarkkinointia
- kalastuksen mahdollisuuksien kartoitus ja kehittäminen uudelta pohjalta
- yhteistyön parantaminen kunnan ja yrittäjien välillä
- matkailun huomioiminen osana kalastuksen kehitystyötä
Yrittäjien kommentit:
- ”Suunnittelen jalostuslaitoksesta luopumista”
- ”Jatkamme aiempaan malliin mutta emme myöskään investoi”
- ”Kilohailin verkkopyyntiä voisi lisätä”

Lähteet:
-

ESKO – kalatalousryhmän strategia
yrittäjien haastattelut
kuntien edustajien tapaamiset ja kuulemiset
kuntien päätökset ja kaavat
maakuntakaava ja sijainninohjauksen raportit
vesiviljelyn sijainninohjaus – selostus
Vesiviljelystrategia 2022
Valkon kalasataman kehittäminen – raportti 2015
Kuusisen kalasataman kehittäminen – raportti 2009
Kalasatamaselvitys 2001
Keihässalmen kalasataman investoinnit 2013

Liitteet:
Liite 1: Hangon teknisen lautakunnan päätös kalasataman kalamajoista
Hangonkylän satamassa on erillinen kalasatama, joka on tarkoitettu rannikkokalastuksen
tarpeisiin. Hangon kaupungin kalasataman aluetta koskevassa kalamajojen vuokrasopimuksessa
on maininta, että kalamajan vuokrauksen ja venepaikan saamisen ehtona on, että vuokraaja
kalastaa ammatikseen. Tätä on kaupunki kontrolloinut velvoittamalla kalamajojen vuokraajia
osoittamaan että kuuluvat valtiolliseen ammattikalastusrekisteriin, joka on nykyiseltä nimeltään
kaupallisen kalastuksen rekisteri, jota hoitaa alueellinen ELY-keskus. Rekisteröitymispäätöksen
voimassaolo on maksimissaan kolme vuotta, mutta myös lyhyempää kautta voi hakea.
Tekninen lautakunta on sitten myöntänyt ammattikalastusluvan (sis. 40 verkkoa) henkilöille,
joiden kuuluminen ELY-keskuksen rekisteriin on voimassa. Kalasataman kalamajojen
vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, mutta molemmilla osapuolilla
on mahdollisuus irtisanoa sopimus. Kaupunki voi lautakunnan päätöksellä irtisanoa sopimuksen,
mikäli sopimusehtoja ei noudateta. Teknisen viraston tietoon on tullut, että kaikilla Hangonkylän

kalasataman kalamajojen vuokralaisilla ei ole rekisteröityminen kaupallisen kalastuksen rekisteriin
ajan tasalla.
Ehdotus (Takala):
Tekninen lautakunta päättää vaatia kaikkia Hangonkylän kalasatamassa kalamajaa vuokraavia
henkilöitä laittamaan lupa-asiansa sopimuksen mukaiseen tilaan syyskuun 2016 loppuun
mennessä.

Liite 2: Tiedote / KUUSISEN KALANKÄSITTELYHALLI TÄYTEEN KÄYTTÖÖN
KUUSISEN KALANKÄSITTELYHALLI TÄYTEEN KÄYTTÖÖN
Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n omistama Kuusisen kalankäsittelyhalli
Kuusisen kalasatamassa Kotkassa saadaan täyteen käyttöön kun hallin päävuokralaiset Antero ja
Paula Halonen avaavat suoramyyntipisteen.
Haloset toimittivat viime vuonna Kuusisesta lähivesiltä pyydettyä kalaa yhteensä n. 180.000 kg,
josta vientiin n. 130.000 kg. Antero Halosen mukaan samansuuruiseen kokonaismäärään ylletään
myös tänä vuonna. Kokonaismäärästä ns. poistokalastuksen määrä, kuten särki ja lahna, on jo
merkittävä. Poistokalastuksella on merkittävä rooli paitsi fosforin vähentämisessä, myös
kalakantojen tervehdyttämisessä Suomenlahdella.
Yläkerta kiinnostuksen kohteena
Kun kalankäsittelyhalli rakennettiin, se jouduttiin toteuttamaan kaksikerroksisena tekniikan
sijoittuessa yläkertaan. Samassa yhteydessä syntyi yläkertaan ylimääräistä tilaa, jolla ei ollut
lopullista käyttötarkoitusta.
Nämä tilat ovat toimineet kalastusasioihin liittyvien kokousten pitopaikkana. Sitten siihen ideoitiin
näyttelytilaa. Kun kalastusmuseoyhdistys piti yläkerrassa kokoustaan, se ihastui sieltä näkyviin
maisemiin ja yhtenä vaihtoehtona pohdittiin mahdollisuutta sijoittaa sinne kalastusmuseo.
Sen jälkeen poistokalastus nousi esiin ja sen myötä selvitettiin poistokalastuksen tietokeskuksen
perustamista tiloihin. Suunnitellessaan tilojen käyttöä, Cursor joutuu ottamaan huomioon ELYkeskuksen avustuspäätöksen ehdot. Parhaillaan selvitelläänkin, millä edellytyksillä yläkerran tyhjiin
tiloihin voidaan sijoittaa toimintoja, jotka eivät ole alkuperäisen tukipäätöksen ehtojen mukaisia.
Yhteiskäyttökonsepti
Tiettyjä ehtoja liittyy myös varsinaisten tuotannollisten tilojen käyttöön. Päävuokralaisen tilojen
lisäksi seudun kalastajien käytettävissä on yhteiskäyttötilat pääosin seudulta saatujen kalojen
alkukäsittelyyn. Alkukäsittelynä voidaan pitää toimenpiteitä, joilla kaloista poistetaan päitä, suolia,

eviä jne. Savustus sen sijaan on jalostusta, jota on mahdollista päävuokralaisen käytössä olevissa
niissä tiloissa, joihin Cursor on saanut pienemmän avustuksen. Samoin myös suoramyyntitilan
kalustus on ollut kokonaan tuen ulkopuolella. Yhteiskäyttötilojen yhteydessä toimii myös
jäähuolto. Käytettävissä on myös automaattivaaka, joka mahdollistaa kalalaatikoiden
saalismerkintöjen tekemisen painomerkinnän lisäksi. Tiedosta selviää kalastaja, pyyntiaika jne.
Yhdistetty kala- ja sotasatama
Kuusisessa liikkuvat kalastusveneiden lisäksi myös Merivoimien alukset. Tällaisia yhdistettyjä kalaja sotasatamia on maailmalla vähän. Takavuosina tätä ihmettä kävi ihailemassa bussilastillinen
turisteja peräti Japanista asti.
Kuusisessa on muitakin erikoisuuksia. Kuusisen kalasatama on esim. ainoa kalasatama KaakkoisSuomessa, johon saa purkaa yli 750 kilon turskasaaliita sekä tuoda maihin lajittelemattomia
silakka- ja kilohailisaaliita. Tämä perustuu Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen N:o
317/2005.
Kaiken kaikkiaan Kuusiseen liittyy monia kaupunkikuvallisia merkityksiä, ja siitä syystä Kuusisen
kehittäminen ja kalankäsittelyhallinkin rakentaminen liittyy osana Kotkan kaupunkikuvan
kehittämiseen. Imagomielessä on myös hyvä muistaa, että ulkopaikkakuntalainen yhdistää
Kotkaan aina kalan ja kalastuksen.
Kuusisen kalasatama sijaitsee aallonmurtajan päässä. Satamaan johtava katu on nyt nimetty Juha
”Junnu” Vainion mukaan. Moni kotkalainen käy ihailemassa merta aallonmurtajalta. Moni astelee
myös saaristoluonnossa polkuja pitkin ja löytää kallion päältä lopulta lintutornin. Kulttuuria
edustaa Ruotsinsalmen taisteluissa 1789–1790 kaatuneiden venäläisten merimiesten muistolle
perustettu patsas.
Kuusisen kalankäsittelyhallin perustiedot:
Hanke on yksi osa Kuusisen kokonaiskehittämistä ja liittyy Kotkan kaupunkikuvan kehittämiseen
Hallin pinta-ala on 730 m2, josta vuokrattavaa 540 m2, josta 1. vaiheessa käyttöön alakerta 400 m2
Tilat jakaantuvat:
n. 100 m² yhteiskäyttöön (kalan käsittely)
n. 300 m² päävuokralaiselle (kalan jalostus ja myynti)
Kustannukset: 1,4 milj. € (alv 0 %),
Rahoitus:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (n. 90 %)
Cursor Oy (n. 10 %)
Toiminnan käynnistyminen: kesä 2009

Liite 3: Ote Kalasatamaselvitys 2001 / Suomenlahti
41. HANGON TROOLISATAMA
Luokitus:
Keskuskalasatama
Kunta:
Hallinta:
Osoite:
Ajallinen käyttö:

HANKO
HANGON SATAMA/HANGON KAUPUNKI
LÄNSISATAMA, 10900 HANKO
12 kk

Arvio: Purkumäärältään suurin kalasatamamme. Sataman varustus siihen nähden täysin
puutteellinen. Kehityssuunnitelmia tekeillä.
o Monena vuotena Hangon troolisatama on ollut suurin kalasatamamme. Merkityksestään
huolimatta satama on kovin askeettinen. Kalasatamalla on laituritilaa vain 100 m muun
satamatoiminnan keskellä.
o Satamakenttä on asfaltoitu ja siitä löytyvät kunnallistekniset palvelut ja yksityinen purkain.
Troolisataman yksityiselle vuokratussa kahvilassa on kalastajille tarkoitetut wc:t ja suihkut
(2kpl molempia).
o Hangon troolisatama on silakan ja kilohailin purkusatama. Sijaintinsa vuoksi Hangon
satamaa käyttävät ulkopuoliset kalastaessaan sataman edustan ruuduilla 60, 61, 62 ja 63.
Hankoon purettiin vuonna 2000 15,9 miljoonaa kiloa kalaa.
o Troolisatama on joutunut lähialueen asukkaiden kritiikin kohteeksi ja Hangon Satama
haluaa kalasataman muuhun käyttöön. Lainaus kyselylomakkeesta:
o ”Tarve saada troolisatama pois kaupungin keskustasta asutuksen vierestä. Matka lähimpiin
asuintaloihin 25 m. Haju- siisteyshaitat erittäin suuret.”
o Hangon troolisataman tulevaisuutta tutkitaankin erillisen projektin kautta.
Kommentti: Hangon troolisatama on kansallisestikin tärkeä kalasatama. Tähän vaikuttaa sekä
läheiset kalastusalueet että ympärivuotinen toimintavarmuus. Sataman kehittäminen on
laiminlyöty. Satama oli tutkimushetkellä epäsiisti: tavaroita pitkin kenttää, romuja jätetty kentän
reunoille ja laiturissa oli pitkään seisoneita aluksia, joita ei ollut siirretty kehotuksesta huolimatta.
Kalastajien asenteissa runsaasti toivomisen varaa. Eri osapuolten välit erittäin tulehtuneet.

42. SOMMARÖ
Luokitus:
Kunta:
Hallinta:
Osoite:
Ajallinen käyttö:

Aluesatama
TAMMISAARI

Arvio: Purkupaikka.
o Sommarö on vain purkupaikka, ei varsinainen kalasatama palveluineen. Kyseessä on 10 m
laituri, jossa on kaksi hiab- nosturia ja purkusiilo (ks. kuvat).
o Sataman purkausmäärät ovat kuitenkin suhteellisen suuret. Vuonna 2000 puretun kalan
määrä oli 1,4 miljoonaa kiloa. Keskeinen kalastusruutu on 62.
o Tammisaaren kaupunki ei kuitenkaan ole kehittämässä Sommarötä. Sen sijaan läheisen
Baggön sataman (huvivenesatama) kohdalla on menossa erillinen tutkinta mahdollisen
kalasataman rakentamisen tutkinta.
43. INKOON KALASATAMA
Luokitus:
Muu kalasatama
Kunta:
Hallinta:
Osoite:
Ajallinen käyttö:

INKOO

Arvio: Pieni purkusatama, johon troolarit joskus tuovat poikkeuksellisesti lastinsa.
o Satama on pieni. Laituripituutta kokonaisuudessaan noin 75 metriä. Kenttä asfaltoitu.
Laiturilla ovat sekä imupurkain että hihnapurkain. Mitään rakennuksia ei ole. Satama on
selkeästi purkupaikka.
o Satamaan johtaa 1,5 km pitkä suhteellisen leveä ja kohtuukuntoinen hiekkatie.
o Satamaan on purettu viime vuosina n. 0,3 miljoonaa kiloa kalaa. Sataman edustan
kalastusruudut 62 ja 63 ovat merkittäviä silakan pyyntiruutuja. Pieni osa ruutujen
silakkasaaliista kulkee Inkoon kautta. Ruudulla 62 on merkitystä myös rannikkokalastuksen
suhteen.
Kommentti: Pieni ja epäsiisti.
44. SUOMENLAHDEN KALASATAMA
Luokitus:
Aluesatama
Kunta:
Hallinta:
Osoite:
Ajallinen käyttö:

HELSINKI

Arvio: Selvästi vajaakäyttöinen, hyväkuntoinen kalasatama. Mahdollistaisi suuretkin
purkausmäärät.
o Satama on suhteellisen uusi ja sijaitsee Helsingin muun satamatoiminnon keskellä (entinen
Sompasaaren satama) lähellä kaupungin keskustaa. Satamaan johtaa 7-8 metrin väylä.
o Satama on tilava ja laituripituutta on n. 300 metriä. Laiturikorkeus 1,5 metriä vaikeuttaa
jonkin verran pienempien alusten toimia. Laiturilla ei ole minkäänlaisia nostovälineitä.
Satamassa on suuri varastohalli, jonka yhteydessä riittävät sosiaalitilat. Kalankäsittelyhallia
ei ole.
o Laiturilla on jääntekokone (200 mk/kuutio) sekä jätepiste.
o Satamaan on purettu koko 1990-luvun vajaat miljoona kiloa kalaa vuosittain (ks. tilastot).
o Kalaturismia harjoittavan Onni Valtosen mukaan hän on ainoa sataman vakituinen käyttäjä.
Kommentti: Suuri, tilava ja siisti. Mahdollisuus paljon suurempaan kapasiteettiin. Markkina-alueet
lähellä.
45. LOVIISAN TROOLISATAMA, VALKO
Luokitus:
Keskuskalasatama
Kunta:
Hallinta:
Osoite:
Ajallinen käyttö:

LOVIISA
LOVIISAN KAUPUNKI
TROOLITIE, 07910 LOVIISA
12 kk

Arvio: Itäisen Suomenlahden keskeinen troolarisatama.
o Troolisatama on rakennettu 1960-luvun loppupuolella. Laiturin saneerauksia on tehty
myöhemmin useita. Laitureita yhteensä 160m. Alueella on täydellinen kunnallistekniikka.
o Rakennukset: kaupungin omistamat, jotka vuokrattu yksityiselle n. 1200 m2, yksityisten
omistamia n. 3250 m2, merenkulkuhallituksen n. 350 m2. Rakennusten käyttöaste on
lähes 100%. Satamassa toimivat mm. jalostukseen erikoistuneet yritykset: Semilax Oy ja
Holmströms Fisk ky.
o Kotisatamanaan Valkoa pitää kolme troolaria. Kalastajat pitävät satamaa toimivana ja
riittävän tilavana, samoin kunnan suhtautumista pidetään hyvänä. Pienemmillä aluksilla on
vaikeuksia käyttää satamaa korkean laiturin vuoksi. Alueen rannikkokalastajat toimivatkin
lähinnä omista rannoista käsin.
o Satamassa otettiin vuonna 2000 käyttöön uusi jääasema ja vuonna 2001 uusi valomasto.
Satamaan johtaa asfaltoitu maantie.
o Satamaan johtaa mereltä 12 km pitkä väylä, syvyydeltään n. 8,5 m
ja leveydeltään vähintään 100 m.
o Loviisan edustalla on kalastusruutu 55, joka on itäisen Suomenlahden keskeinen silakan
pyyntialue (vuonna 2000 1,3 miljoonaa kg). Saalis purettiin lähes kokonaan Loviisaan.
Loviisa onkin Hankoniemen itäpuolella merkittävin silakanpurkusatama.
o Haastattelu: Kalastaja Karl-Henrik Holmström: ”Meillä on oma hiab ja trukki. Kunta
hoitanut tehtävänsä suhteellisen hyvin. Jäteöljyn ja muiden jätteiden lajittelu puuttuu.
Samoin varastotilaa on liian vähän ja kalastajille tarkoitetut sosiaalitilat puuttuvat.”

Kommentti:
Troolisatama on nimensä mukaisesti tarkoitettu silakkatroolareille. Tässä roolissa satamalla on
keskeinen osa itäisen Suomenlahden kalastukselle. Voi yhtyä kalastajien näkemykseen
tilavuudesta ja toimivuudesta. Jonkin verran asiaankuulumatonta tavaraa lojui alueella.
46. KEIHÄSSALMEN KALASATAMA
Luokitus:
Paikallinen rannikkokalastussatama
Kunta:
Hallinta:
Osoite:
Ajallinen käyttö:

PYHTÄÄ
PYHTÄÄN KUNTA
KEIHÄSSALMENTIE, 49240 PUROLA

Arvio: Kunta kehittämässä satamasta toimivaa rannikkokalastuksen tukikohtaa yhdessä kalastajien
kanssa.
o Satamaa on uusittu vuonna 2001 rakentamalla sinne lämmittämätön huolto- ja
varastohalli, 363 neliömetriä (kalastajien ensisijainen toive). Rahoitus 800 000, markkaa tuli
Kaakkois-Suomen TE-keskukselta.
o Myöhemmin, rahoituksen järjestyessä satamaa on tarkoitus edelleen kehittää: trukki,
laiturinosturi sekä veneiden nostoluiska ohjauslaitureineen. Myöhemmässä vaiheessa
sataman kehitystyö jatkuu kalankäsittely- ja sosiaalitilojen rakentamisella.
o Hallin käyttöaste on 100 % ja tilat vuokrataan kalastajien käyttöön. Satamassa on sähkö,
muut kunnallistekniset palvelut rakennetaan kalankäsittelyrakennuksen yhteyteen.
Suunnitelmissa on myös tieyhteyksien parantaminen satamaan (500 m asfaltoimatonta
osuutta).
o Sataman edustan kalastusruutu on 55: ruutu on itäisen Suomenlahden keskeinen
rannikkokalastuksen alue (lohi, siika, ahven, kuha vuonna 2000 yli 100 000 kg), joten
satama palvelee kehittyessään erityisesti alueen rannikkokalastajia.
o Väyläsyvyys 6,7 – 9,0 m mahdollistaisi myös isompien alusten rantautumisen. Ruudun 55
silakkasaalis 1,3 miljoonaa kiloa on purettu lähinnä Loviisan Valkoon.
Kommentti: Kunnalla on selkeä tavoite kehittää kalasatamaa.
47. KUUSISEN KALASATAMA
Luokitus:
Aluesatama (K)
Kunta:
Hallinta:
Osoite:
Ajallinen käyttö:

KOTKA
KOTKAN KAUPUNKI
PL 114, 48101 KOTKA
8 kk (huhti-joulu)

Arvio: Kehitettävissä keskeiseksi rannikkokalastuksen satamaksi.
o Laituritilaa 400 m, josta kalastajien käytössä 170 m. Satamassa jääntekokone ja 6 kpl
varastokoppeja kalastajien varusteita varten. Täydellinen kunnallistekniikka.

o Satama sijaitsee 1 km Kotkan keskustasta ja sinne johtaa asfaltoitu tie. Etäisyys avomereltä
500 m ja väylän leveys 500m ja syväys 10 m:n syväväylä. Kalasatamaan 4,2 m väylä.
o Satamaa käyttää yksi kotkalainen päätoiminen kalastaja. Lisäksi satamaa käyttävät
lähiseudun rannikkokalastajat. Vuonna 2000 satamassa purettiin siikaa 20 000 kg
ja lohta 20 000 kg. Satamassa on kolme kalanmyyntipistettä.
o Vuonna 2001 kiinteä nosturi. Hinta 200 000 mk (EU-rahoitus 50%, kansallinen rahoitus
50%).
o Keskeinen kalastusruutu 55 ja osittain 57.
Kommentti: Palvelee paikallisia rannikkokalastajia. Ruudun 55 silakka puretaan Loviisan
troolisatamaan. Syvä väylä mahdollistaisi kyllä troolareidenkin toiminnan Kotkassa.
48. KLAMILAN KALASATAMA
Luokitus:
Muu kalasatama
Kunta:
Hallinta:
Osoite:
Ajallinen käyttö:

VIROLAHTI
VIROLAHDEN KUNTA
KALASATAMANTIE, 49860 KLAMILA
7 kk

Arvio: Uusi, mutta ylimitoitettu tarpeeseen nähden.
o Satama on rakennettu 1994. Vuonna 1996 valmistuneessa kalankäsittelyhallissa on kylmiö,
wc (2kpl), suihku (2kpl), sauna ja oleskelutilat. Lisäksi satamassa on varastotilaa ja
jäteöljynvastaanottopisteet.
o Laituritilaa: kiinteä 60 + 28m, ponttonilaituria 60+60m.
o Kotisatamanaan Klamilaa käyttää 5 rannikkokalastajaa.
o Rakennusten käyttöaste on 25%, joten sataman kapasiteettia olisi mahdollisuus lisätä
huomattavasti. Esteenä on kuitenkin tällöin kalastusmatkojen huomattava pidentyminen.
Avomerelle noin 3 km, viitoitetun väylän pituus n. 8,5 km ja syväys vähintään 4,2 m.
o Satamaan johtaa 1,5 km pituinen yksityinen hiekkatie, jonka päällystämistä suunnitellaan.
o Kalastus ruuduilta 56 ja 57. Keskeinen saaliskala lohi (vuonna 2000 yhteensä 47 700 kg).
Kommentti: Satama ylimitoitettu nykyistä tarvetta silmällä pitäen. Sataman toimintoja olisi
mahdollisuus lisätä huomattavasti. Nykyisten laatuvaatimusten mukaisesti jokaisessa
kalasatamassa pitäisi olla jääntekokone.

