
Vastarannan kiiski 

Contrarian 

Helsinki 6.4.2018  

Jarno Aaltonen 



Vuodet 2009 - 2010 

 Kalastusta Pyhärannassa. 

 Yksi vene, verkkoja noin 

1km. 

 Saaliit vähäisiä.  

 Enemmän harrastus kuin 

ammatti. 

 Halu kehittyä kova. 

 Uusien kalavesien saanti 

ongelmallista. 

 Kesäkuussa siirtyminen 

Raumalle kalastamaan. 



2011 oman yrityksen 

perustamien 

 Raumalle siirtyminen. 

 Ahven pääasiallinen 
saaliskala. 

 Ajatus voisiko tällä elää 
tulevaisuudessa kirkastuu. 

 Mitä se vaatii?  

 Investoinnit koneisiin ja 
pyydyksiin. 

 Kalavesiä tarvitsee olla 
riittävästi. 

 Selkeä suunta miten 
kalastetaan ja miten. 

 Tukikohta rannassa. 

 

 



2011 toteutuneet investoinnit 

 Kaksi vesialuetta 

vuokralle. 

 Oma saaritukikohta 

vuokralle lokakuusta 

lähtien. 

 Päätös aloittaa 

rysäkalastus 2012. 

 



2011 lukuina 

 Ahvensaalis 2588kg 

 Kokonaissaalis ahven, 

hauki, siika, kuha, lohi 

yhteensä 3573kg 



2012 suunnan näyttäjä 

 Investoinnit 2012. 

 Uusi perämoottori. 

 Verkonnostokone. 

 Suomukalarysät ahvenen 

pyyntiin. 

 Verkkomäärän 

lisääminen. 

 Lisää vesialueita 

vuokralle. 

 

 

 

 



2012 lukuina 

 Ahvensaalis 3815kg 

 Kokonaissaalis ahven, 

hauki, siika, kuha, lohi 

yhteensä 4927kg. 

Nousua +37% 

 Liikevaihto nousee 

+37%.  



2013 kasvun vuosi 

 Investoinnit 2013. 

 Suomukala pu-rysä. 

 Laituri. 

 Lisää pikkurysiä ahvenen 

pyyntiin. 

 



2013 lukuina 

 Ahvensaalis 5005kg. 

 Kokonaissaalis ahven, 

hauki, siika, kuha, lohi 

yhteensä 7054kg. 

Nousua +43%. 

 Liikevaihto nousee 

+36%. 

 



Suunnitelmat vuodelle 2014 

 Siian- ja lohenpyyntiin 

pu-rysiä. 

 Uusi vene rysien 

laskuun ja kokemiseen. 

 Pakettiauto. 

  



2014 uutta opetellessa 

 Investoinnit. 

 Uusi vene. 

 Siika pu-rysä 1kpl. 

 Lohi pu-rysä 1kpl 

 Uusien rysäpaikkojen 

haku ja vuokraus. 



2014 lukuina 

 Ahvensaalis 5051kg. 

 Kokonaissaalis ahven, 

hauki, siika, kuha, lohi 

yhteensä 7013kg. 

Laskua -0,5%. 

 Liikevaihto nousee 

+18%. 

 Siika saalis kasvaa 96% 

uuden pu-rysän ansiosta, 

joka nostaa liikevaihtoa. 

 



2015 Lohenkalastus ja 

suoramyynti aloitellaan 

 Lohen pyyntiin 

ensimmäiset rysät. 

 Siika- ja lohisaaliit 

myydään noin 50% 

suoraan kuluttajille 

veneestä. 

 Siianmädit tehdään itse 

lopputuotteeksi ja 

myydään itse. 



2015 lukuina 

 Ahvensaalis 4796kg. 

 Kokonaissaalis ahven, 

hauki, siika, kuha, lohi 

yhteensä 6518kg. 

Laskua -7%. 

 Liikevaihto nousee 

+1,5% 

 



2015 Tehdään uusia linjauksia 

 Pu- rysä on pyydys jonka 

varaan kalastus rakentuu. 

 pu-rysia hankittava kaksi 

lisää, yhteismäärä viisi. 

 Tarvitaan omat 

kalankäsittelytilat, josta voi 

myydä kalaa. 

 Lohen kalastusta 

kasvatettava. 

 Ongelmana tulevat 

henkilökohtaiset 

pyyntikiintiöt. 



2016 omat kalan käsittelytilat 

 Käsittelytilat kodin 
yhteyteen valmistuvat. 

 Oma jäähilekone. 

 Koko kalastuskauden 
kestävä suoramyynti 
alkaa. 

 Kalaa voidaan 
pakastaa ja myydä 
sesongin ulkopuolella. 

 Kalasta saatava hinta 
nousee. 



 

2016 muut investoinnit 

 Hankitaan 2 pu-rysää 

lisää. 

 Laajennetaan laitureita 

ja rantaa rakennetaan. 

 Rysien nostoon 

ostetaan apuvälineitä. 

 



2016 lukuina 

 Ahvensaalis 4985kg. 

 Kokonaissaalis ahven, 

hauki, siika, kuha, lohi 

yhteensä 7233kg. 

Nousua +11%. 

 Liikevaihto nousee 

+33% 

 Suoramyynti nostaa 

liikevaihtoa. 

 



2017 kalat viedään käsistä 

 Reko lähiruokarinki. 

 WhatsApp-ryhmä. 

 Facebook Pullan Kala 

 Lehti-ilmoitukset 

 Tukkurit ja muut 

kauppiaat. 



2017 investoinnit 

 Nahoituskone 

 Fileointikone 

 Vacuumikone 

 Hinnoitteleva vaaka, josta 

saa mm päivämäärät. 

 Uusi perämoottori. 

 Rauman kalasatama 

osuuskuntaan liittyminen. 

 Laitostunnus. 

 Käsittelytilat. 

 Iso kylmiö. 



Mitä investoineilla saadaan? 



2017 lukuina 

 Ahvensaalis 4850kg. 

 Kokonaissaalis ahven, 

hauki, siika, kuha, lohi 

yhteensä 7090kg. 

Laskua -2%. 

 Liikevaihto nousee 

+12% 

 Suoramyynti nostaa 

liikevaihtoa. 

 



Tulevaisuus 

 Kalastetaan laatua ei 

kiloja. 

 Kalat jalostetaan 

mahdollisimman pitkälle 

itse ennen myyntiä. 

 Merellä olo aikaa pitää 

saada lyhyemmäksi. 

 Koneita vielä lisää 

avustamaan kalastusta. 

 Päätyö!!! 



2018 alkaa valoisasti 

 Tarvittavat 

kalastuskiintiöt olen 

saanut hankittua. 

 Rauman Kalasataman 

käsittelytilat valmistuu. 

 


