


Koputtamalla kaikki palvelut yhden oven takaa
★ Kylmämaa Tours on Ylläksellä ja Lappeassa kuljetus-, ohjelma- ja 

DMC-palveluja tarjoava perheyritys.

★ Olemme palvelleet niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin asiakkaita 
jo vuodesta 1988 lähtien.

★ Yrityksen perustaja ja hallituksenpuheenjohtaja on Mauri 
Kylmämaa. Toimitusjohtaja Marika Kylmämaa

★ Vakituista henkilökuntaa yrityksellä on 4 henkilöä, jotka 
järjestävät aktiviteetteja kaikkina kahdeksana Lapin vuoden- 
aikana. 





Lohenkalastuskeskus  Lappean Loma, Lappean kylässä

★ Majoitusta (12 huonetta, asunto, 9 mökkiä)
★ Venevuokrausta (24 venettä)
★ Soutuopastusta
★ Kalastuvälinevuokraus ja kalastuslupien myynti
★ Lauttaretket, ym. aktiiviteetit
★ Savusauna ja tilava rantasauna
★ Kahvila /  myös ruokailut tilauksesta



Lappean historiasta

★ Toiminta aloitettu 1980 luvun lopulla kyläyhdistyksen 
toimesta.

 
★ toiminta siirtynyt meille 2001 

★ Majoitustason parantaminen 2014



Lohen nousu historiaa
★ Lohen nousun kehitys:

-  1996 ja 1997 Hemilän asetus
- 2008 luonto mahdollisti hyvän nousun
- 2013-2016 eduskunnan esitys kalastuskiintiöiden 
pienentämiseksi

★ Kesä 2017 oli heikko verrattuna 2013-2016 kesiin
 Syyt:
 - varhennettu meripyynti (1.5 alkaen) sen myötä harmaan     
kalastuksen lisääntyminen
- luontainen vaihtelu  

  



luontaiseen vaihteluun ja näkemykseeni harmaasta kalastuksesta 
on todettava seuraavaa: 

- tutkijoiden ennusteet olivat 60000-70000 tuhatta lohta          
  => jokeen nousi rapea 40000 tuhatta lohta
  => johonkin “hukkui” 20000 tuhatta lohta
(tutkijoiden ennusteet menneillä vuosilla ovat pitäneet hyvin 
paikkansa)
- varhentamisen vaikutus näkyi lohien keskipainoissa
    => muina vuosina ollut n. 7-8 kg 
   => vuonna 2017  n. 6 kg



Mitä tarttis tehdä yrittäjän näkökulmasta?

Kunta / Kunnat 
★ Kokoavat pienet toimijat yhteen 
★ Ovat tekemässä projekteja yrittäjien kanssa
★ Loppaus työllisyyden edistämiseksi 

Alue Tornionjokilaakso:
★ Yhteiset säännöt
★ Kalastusluvat (matkailijaystävälliset, helppous)
★ Pysähdyspaikkojen majoittuminen kuriin
★ Veneenlaskupaikkojen  säännöt vai venerekisteri



Lappi

★ Kalastusmatkailun yhteinen kehittäminen tärkeäksi 
kesätuotteeksi

★ Kalastusmatkailun arvostuksen nostaminen 
ministeriössä

★ Järvien ja jokien kunnostaminen (rahoitus valtiolta / 
eu:lta)

★ Rahoituksesta huolehtiminen eli nostettava 
kalastusmatkailu kehittämiskohteiden kärkeen 



 Ministeriöt:
★ Itämeren kalastuskiintiöt pidettävä kestävällä tasolla
★ Otettava käytäntöön kutuvaltio periaatteet (Suomi ja 

Ruotsi päättävät)
★ Siirryttävä kantakohtaiseen kalastukseen 
★ Taimenkannan suojeleminen myös merellä
★ Taattava riittävä rahoitus jokivarren / Lapin kalastus ja 

luontomatkailun kehittämiseen
★ Kiintiöt kaikille kalastusmuodoille, vapaa-ajan 

kalastajilla  jo on ( 1 kpl/vrk)
★ Kalakantojen seuranta: lohilaskurit, poikastiheydet jne.. 



Eurooppa:

Kalastumatkailu / Luontomatkailu yritykset

★ Kunnolliset kotisivut
★ Yhteistyön tiivistäminen
★ Yhteinen markkinointi
★ Monipuoliset tuotteet (osin niitä onkin)
★ Charter lennot (Pajala, Kittilä, Rovaniemi, Luulaja)
★ Matkanjärjestäjä vierailut 



  Mahdollisuudet:

★ Verraton kesä- ja talvimatkailukohde 

★ Mereltä jokia seuraten järville ja tunturipuroille

★ Voimme tarjota rauhaa ja hiljaisuutta

★ Nousta Euroopan, jopa maailman parhaaksi kalastus - ja 
luontomatkailu kohteeksi 



 Meidän muistettava:

★ Pitää hintataso oikeana yritystoiminnassa (eli on 
kannattavaa toimintaa!) 

★ Olemme Lapissa suurimmaksi osaksi kaikki pieniä 
toimijoita  ja kapasiteetit ovat aika rajalliset - ei tarvitse 
olla kateellisia toisille 

★ Meidän on tehtävä yhdessä Lappi tunnetuksi myös 
kalastusmatkailu kohteina

★ Kesämatkailun kehittäminen on yhteistyötä

               => ON YHTEISTYÖN PAIKKA!



Kiitos! 

            www.kylmamaatours.fi     www.lappeanloma.fi

       info@kylmamaatours.fi


