
 

 
 
 

EU investoi kestävään kalatalouteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIINALAISTEN ERITYISTARPEET ITÄ-SUOMEN 

KALASTUSMATKAILUPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ 

 

 

SELVITYS 

 

 

 

Sisällysluettelo: 

 

1. Hankkeen perustiedot 

2. Tausta ja toteutus 

3. Virkistyskalastus Kiinassa 

4. Suomessa harjoitettavat kalastusmuodot 

5. Majoituspalvelut 

6. Ruokailu 

7. Kalaruokien valmistaminen 

8. Muuta huomioitavaa 

9. Johtopäätökset 

 

 

 



 

 
 
 

EU investoi kestävään kalatalouteen 

 

1. Hankkeen perustiedot 

 

Hankkeen virallinen nimi: Kiinalaisten erityistarpeet Itä-Suomen kalastusmatkailupalvelujen käyttäjinä 

Hankenumero │ Diaarinro: 1003383 │ 773/3561/2014 

Hallinnoija / toteuttaja:  Future Missions Oy 

Toteutusaika:   18.9.2014 - 31.1.2015 

 

2. Tausta ja toteutus 

Itä-Suomessa toteutettavien opastettujen kalastusretkien tärkeimpänä ulkomaalaisena kohderyhmänä ovat 

venäläiset asiakkaat. Viimeaikaiset poliittiset tapahtumat ja ruplan kurssin heikkeneminen ovat kuitenkin 

osoittaneet, että uusien markkina-alueiden avaaminen on matkailuliiketoiminnan jatkuvuuden kannalta 

perusteltua. 

 

Kiinalaiset matkailijat ovat itäsuomalaisille elämysmatkailupalveluille uusi mielenkiintoinen kohdemarkkina. 

Kiinan keskiluokka on vaurastunut nopeasti ja kokonaisuudessaan kiinalaiset käyttävät maailmassa eniten 

rahaa ulkomaanmatkailuun 1. Tutkimusten mukaan eri kansalaisuuksista juuri kiinalaisten Helsingissä 

käyttämä rahamäärä vuorokautta kohden on kaikista suurin 2. Liikenneyhteydet Suomen ja Kiinan välillä 

ovat hyvät, sillä Finnairilla on suora lentoyhteys neljään mannerkiinalaiseen suurkaupunkiin (Peking, 

Shanghai, Chongqing ja Xi’an) sekä lisäksi Hong Kongiin. 

 

Tämän selvityksen tarkoituksena oli perehtyä kiinalaisten matkailijoiden erityispiirteisiin ja – tarpeisiin 

itäsuomalaisten kalastusmatkailupalveluiden hyödyntäjinä. Selvityksen tavoitteena oli luoda pohjaa Kiinaan 

suuntautuvalle kalastusmatkailupalveluiden markkinoinnille ja palvelujen tuotteistamiselle. Selvitystyössä 

perehdyttiin muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

 

� Millainen virkistyskalastuskulttuuri Kiinassa on? 

� Ovatko Itä-Suomessa tarjotut kalastusmatkailupalvelut kiinalaisittain kiinnostavia?  

� Mitkä aktiviteetit ja palvelut kalastuksen ohella kiinnostavat kiinalaisia asiakkaita?  

� Kuinka ruoka-, majoitus- ja muut liitännäispalvelut on järjestettävä? 

� Mitä muita erityispiirteitä tulee huomioida? 

 

_______________________________________________________________________________ 

1 =  World Tourism Organization. 2014. UNWTO Tourism Highlights 2014 Edition. 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights14_en.pdf 

2 = Helsingin Kaupunki. Venäläiset ja kiinalaiset matkailijat Helsingissä rahankäytön kärjessä. Tiedote 11.12.2012.  

http://www.visithelsinki.fi/sites/visithelsinki.fi/files/files/Tiedotteet/FI/2012/11122012_venalaiset_ja_kiinalaiset_matkailijat_helsingissa_rah

ankayton_karjessa.pdf 
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Selvityksen toteuttamiseen osallistui sekä suomalainen että kiinalainen henkilö.  Selvitys oli luonteeltaan 

käytännönlähtöinen ja se toteutettiin neljässä osassa seuraavasti: 

I. KIINALAISELLE TESTIRYHMÄLLE JÄRJESTETTY KALASTUSLOMA ETELÄ-SAVOSSA 

Toimenpiteessä järjestettiin viikonlopun mittainen matkanjärjestäjävierailu Euroopassa toimivan kiinalaisen 

matkatoimiston (http://www.kaiyuan.eu) edustajille. Vierailu toteutettiin Haukivedelle (Lomakeskus 

Järvisydän) ja siihen kuului opastettu vetouisteluretki sekä opastettu heittokalastusretki. Vierailun 

tarkoituksena oli kerätä matkanjärjestäjien kokemuksia ja näkemyksiä suomalaisten opastettujen 

kalastuspalveluiden sekä niihin liittyvien tukipalveluiden soveltuvuudesta kiinalaisille asiakasryhmille. 

II. KIINALAISEN SEURUEEN OMATOIMISEN MÖKKILOMAN HAVAINNOINTI POHJOIS-KARJALASSA 

Toimenpiteessä havainnoitiin keski-ikäisen kiinalaisen seurueen omatoimista mökkilomaa Pielisen rannalla. 

Henkilöt eivät olleet vierailleet Suomessa aiemmin eikä heillä ollut aiempaa kokemusta 

suomalaistyyppisestä kesämökkeilystä. Lomaan kuului muun muassa kalastusta (vetouistelu ja onginta) 

sekä marjojen poimintaa. Toimenpiteessä havainnoitiin myös suomalaisen järvikalan (hauki, kuha, ahven) 

soveltumista kiinalaisen keittiön raaka-aineeksi sekä itse pyydetyn kalan merkitystä kiinalaisille vieraille. 

Tästä osiosta muodostuneita kustannuksia (ostot ja palvelut) ei kohdennettu hankkeelle. 

III. KIINALAISEEN VIRKISTYSKALASTUSKULTTUURIIN PEREHTYMINEN 

Kiinan kalastuskulttuuriin liittyvä kartoitus oli alun perin suunniteltu toteutettavaksi sähköisenä kyselynä. 

Toteutustapaa muutettiin kuitenkin siten, että kohdemaan virkistyskalastuskulttuuriin perehtyminen 

toteutettiin haastattelemalla kiinalaisia kalastusvälinekauppiaita sekä heidän asiakkaitaan eri kaupungeissa 

Kiinassa. Tietoa hankittiin myös vierailemalla erityyppisissä kiinalaisissa virkistyskalastuskohteissa sekä 

keskustelemalla paikallisten kalastajien kanssa. Toimenpiteessä perehdyttiin myös kiinalaisiin 

kalastusaiheisiin julkaisuihin sekä haastateltiin Kiinassa toimivaa matkanjärjestäjää. Tästä osiosta 

muodostuneita matka- ja majoituskustannuksia ei kohdennettu hankkeelle. 

IV. SUOMESSA JA RUOTSISSA TOIMIVIEN KALASTUSOPPAIDEN HAASTATTELUT 

Osiossa haastateltiin kalastusmatkailun parissa toimivia henkilöitä Suomesta ja Ruotsista. Haastattelujen 

tarkoituksena oli kerätä kiinalaisten asiakkaiden kanssa toimimiseen liittyviä käytännön kokemuksia ja 

tulevaisuuden odotuksia. 
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3. Virkistyskalastus Kiinassa 

Jotta Kiinasta Suomeen suuntautuvaa kalastusmatkailua voidaan kehittää, tulee ymmärtää paikallinen 

virkistyskalastuskulttuuri. Tätä varten toimenpiteessä haastateltiin kiinalaisia kalastusvälinekauppiaita ja 

kalastajia, tutustuttiin kiinalaisiin kalastusalan julkaisuihin sekä vierailtiin erityyppisissä kiinalaisissa 

virkistyskalastuskohteissa.  

Haastateltujen kiinalaisten kalastustarvikekauppiaiden ja kalastajien mukaan kalastuksen suosio Kiinassa on 

kasvamassa. Tyypillinen kalastaja on keski-ikäinen mies, jolla on riittävästi varallisuutta ja vapaa-aikaa 

kalastuksen harrastamiseen. Kalastuksen harrastajien joukossa on myös erittäin varakkaita henkilöitä. 

Onginta on Kiinassa suosituin ja tunnetuin kalastusmuoto. Onkikulttuuri on pitkälle kehittynyttä, mikä 

näkyy myös välinetarjonnassa.  Suurin osa kalastusvälineliikkeiden tarjonnasta koostuu erilaisista ongintaan 

tarkoitetuista pientarvikkeista, kohoista, vavoista, keloista, siimoista ja mäskeistä. Kalastettavasta alueesta 

ja käytössä olevista välineistä riippuen onkimalla voidaan tavoitella esimerkiksi joko pienikokoisia 

karpinsukuisia lajeja tai suuria petokaloja. 

 

Kuva 1. Kiinalaisten kalastusvälineliikkeiden valikoima koostuu tyypillisesti erilaisista onkitarvikkeista. 
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Kiinassa harrastetaan jossain määrin myös heittokalastusta, mutta 

sen suosio on huomattavasti ongintaa vähäisempää. Myös 

kelaonginta on yleisempää kuin vieheellä tapahtuva heittokalastus. 

Vetouistelu on keskittynyt merille ja uistelemalla tavoitellaan 

suuria lajeja, kuten tonnikaloja. Vetouistelu on etupäässä rikkaiden 

kiinalaisten harrastus, ja monelle tavalliselle kiinalaiselle 

kalastajalle uistelu voi olla täysin tuntematon kalastusmuoto. 

Pohjois-Kiinassa harrastetaan myös talvikalastusta, mutta välineistö 

ja menetelmät poikkeavat jossain määrin suomalaisesta 

pilkinnästä. 

Kiinalaiset saalislajit eroavat suomalaisista, mutta ainakin hauki on 

Pohjois-Kiinassa esiintyvä laji. Yleisesti ottaen kiinalaiset kalastavat 

paljon erilaisia karpin sukuisia lajeja, joista osa voi kasvaa hyvin 

suureksi. Urheilukalastajina kiinalaiset eivät haastattelujen 

perusteella eroa muun maalaisista; suuret kalayksilöt ovat 

tavoitelluimpia. saaliita Osa kiinalaisista kalastajista harrastaa 

valikoivaa kalastusta ja vapauttaa osan saamistaan saaliskaloista.  

Kiinassa on sekä maksullisia että ilmaisia kalastuskohteita. 

Maksullisissa onkikohteissa päivälupa maksaa tyypillisesti 50 

yuania (noin 7-8 euroa). Toisaalta Etelä-Kiinan merellä rikkaille 

suunnattu tonnikalojen vetouistelu voi charter-veneellä maksaa 

useita satoja euroja tunnissa. Varakkaat kiinalaiset harrastavat 

kalastusmatkailua oman maansa sisällä sekä myös Tyynenmeren 

alueella, kuten Malesiassa, Uudessa-Seelannissa ja Australiassa.  

 

Kuvat 2 ja 3. Ongintaa Itä-Kiinassa. 

Kuvat 4 ja 5. Tonnikalojen uistelussa käytettäviä uisteluveneitä Etelä-Kiinan merellä. 
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4. Suomessa harjoitettavat kalastusmuodot 

Yhtenä tavoitteena tässä toimenpiteessä oli selvittää, ovatko 

Suomessa tarjottavat kalastusmuodot ja tyypilliset saalislajit 

kiinalaisten asiakkaiden näkökulmasta houkuttelevia. Tätä varten 

testiasiakasryhmille järjestettiin kalastuspäiviä, joiden 

toteutumista havainnoitiin ja saadut kokemukset kirjattiin 

muistiin. Testiryhmissä mukana olleilla henkilöillä ei ollut 

aiempaa kalastuskokemusta, ja heidän voidaan katsoa 

edustaneen asiakkaina matkailukalastajia, joille kalastus on yksi 

opastettu luontopalvelu muiden joukossa. Kalastusretket 

toteutettiin Haukivedellä (vetouistelu ja heittokalastus) sekä 

Pielisellä (vetouistelu ja onginta). 

Heittokalastus koettiin mielenkiintoiseksi kalastusmuodoksi, 

jonka perusajatus on aloittelijankin helppo sisäistää. Kun 

kalastuspaikkaa vaihdetaan veneellä usein, pysyy asiakkaiden 

mielenkiinto yllä. Koska kiinalaisilla ei ole juuri kokemusta 

heittokalastuksesta, on rantojen tuntumassa perusvieheillä 

tapahtuva heittokalastus helpompi tuote, kuin esimerkiksi 

selkäpakalla tapahtuva jigikalastus. Heittokalastuksen huonona 

puolena on, että asiakkaiden kokemattomuuden johdosta 

kalastus voi olla melko tehotonta ja siimasotkut ja muut 

ongelmat jatkuvia. 

Vetouistelu on toimiva kalastusmuoto, jos opastetun retken 

pituus on muutamia tunteja ja kalatapahtumia riittävän usein. 

Testiryhmien kanssa saadun kokemuksen mukaan asiakkaiden 

on vaikea ymmärtää vetouistelun teknistä puolta, kuten 

vieheiden painotukseen tai ajolinjoihin liittyviä tekijöitä. Tämä 

tekee uistelusta asiakkaan näkökulmasta pitkästyttävää. 

Kiinnostus uistelua kohtaan on asiakaskohtaista, ja samoissa 

ryhmissä oli sekä ihmisiä, jotka pitkästyivät veneessä olemiseen 

jo tunnin kohdalla että ihmisiä jotka halusivat olla kelaamassa 

ylös jokaista kalaa. Ongelmana on, että ilman selkeää 

kiinankielistä tuotekuvausta uisteluretkelle lähtevä kiinalainen ei 

todennäköisesti tiedä millaisesta tuotteesta on kysymys ja 

suhtautuminen kalastusmuotoon selviää vasta järvellä. 

 
Kuvat 6 ja 7. Uistelu on asiakkaille 

mielekäs kalastusmuoto, jos retki ei ole 

liian pitkä ja kalatapahtumia on 

riittävästi. 
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Onginta on kiinalaisille tutuin ja helpoiten 

ymmärrettävä vapakalastusmuoto. Kiinalaisten 

kalastustarvikeliikkeiden valikoima koostuu 

lähinnä erilaisista onkitarvikkeista ja esimerkiksi 

tv:ssä näkyvät kalastajat ovat useimmiten juuri 

onkijoita. Onginta on varteenotettava 

kalastusmuoto myös kokeneemmille kiinalaisille 

kalastajille, kun tarjolla oleva välineistö on vaan 

riittävän laadukasta. Saalisvarmuuden puolesta 

onginta on Suomessa vähintään yhtä toimiva 

kalastusmuoto kuin Kiinassa ja tyypilliset 

suomalaiset saalislajit, kuten ahven ja särkikalat, 

kiinalaisille matkailukalastajille riittävän 

kiinnostavia. 

Kiinalaisen matkailukalastajan näkökulmasta 

hyvin suunniteltu ja laadukkailla välineillä 

tapahtuva opastettu onkipalvelu on 

houkutteleva ja helppotajuinen tuote. Onginta 

on palvelutuotteena edullisempi ja yhden 

oppaan hallitsema ryhmäkoko voi olla suurempi 

kuin esimerkiksi vetouistelussa. Syvemmässä 

vedessä onginta voidaan toteuttaa myös 

liukukohon avulla tapahtuvana kelaongintana. 

Pilkinnästä ei tämän selvityksen yhteydessä 

saatu asiakaskokemuksia. Aiempien kokemusten perusteella pilkintä voi kuitenkin olla toimiva elämystuote 

myös kiinalaisille asiakkaille, edellyttäen että asiakkailla on mahdollisuus lämmitellä esimerkiksi nuotion 

ääressä. Avovesiaikaan venepilkintä on potentiaalinen myytävä tuote. 

 

5. Majoituspalvelut 

Selvitykseen osallistuneista testiryhmistä toinen majoittui korkeatasoisessa hotellityyppisessä huvilassa 

(Lomakeskus Järvisydän) ja toinen hyvätasoisessa kesämökissä. Molemmilla asiakasryhmillä oli käytössään 

oma keittiö ja saunatilat. Tavallisen hotellimajoituksen soveltuvuutta kiinalaisille asiakkaille ei tämän 

selvityksen puitteissa katsottu tarpeelliseksi selvittää. 

Hyvälaatuinen mökkimajoitus järven rannalla on kiinalaisille eksoottinen vaihtoehto, mutta itsenäiseen 

mökillä olemiseen liittyy käytännön ongelmia. Kaupungeissa asuvilla kiinalaisilla on vähän kokemusta 

suomalaistyyppisestä kesämökkeilystä, joten mahdollisten ongelmien välttämiseksi yhteyshenkilön tulisi 

olla nopeasti tavoitettavissa. Mökillä olisi hyvä olla myös kiinankielinen infokansio ja / tai kiinankielisen 

Kuva 8. Onginta on kiinalaisille tuttu vapakalastus-

muoto. Ahven soveltuu hyvin pyydettäväksi 

kohdelajiksi. 
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tukihenkilön yhteystiedot. Myös palvelujen etäisyys ja liikkumisen vaikeus hankaloittaa itsenäistä 

mökkimajoitusta. 

Tämän selvityksen perusteella kiinalaisille elämysmatkailijoille sopii hyvin hotellin ja kesähuvilan 

yhdistelmä. Kiinassa on varakkaille kaupunkilaisille suunnattuja luonnon lähelle rakennettuja 

lomakeskuksia, joissa laadukkaat palvelut on nopeasti saatavilla. Vastaava majoitustapa sopii hyvin myös 

Kiinasta Suomeen tuleville matkailijoille. Yhdistämällä hotelli- ja kesähuvilamajoituksen parhaat puolet 

saadaan kiinalaisille hyvin soveltuva majoitustuote, jossa yhdistyvät luonnonläheisyys, nykyaikaiset 

mukavuudet ja korkeatasoinen palvelu. 

 

 

Kuvat 9 ja 10. Kiinassa on varakkaammille henkilöille suunnattuja lomakyliä, joissa yhdistyvät 

luonnonmukaisuus ja korkeatasoinen palvelu. Vastaava majoitustapa sopii hyvin myös Suomeen saapuville 

kiinalaisille. 
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6. Ruokailu 

Kiinalaisten asiakkaiden kanssa toimittaessa on hyvä huomioida, että kiinalainen ruokakulttuuri eroaa 

suuresti suomalaisesta.  Ruokakulttuuri vaihtelee alueittain myös Kiinan sisällä. Yleistäen voidaan sanoa, 

että kiinalainen ateria koostuu useasta erillisestä pöydässä olevasta ruokalajista, joista ruokailijat 

täydentävät omia lautasiaan. Ruokalajit ovat yleensä lämpimiä ja kypsennettyjä. Esimerkiksi salaatin sijaan 

Kiinassa tarjoillaan yleensä erilaisia kypsennettyjä kasvisannoksia. 

Ruokailu on kiinalaisille tärkeä asia, johon kohdistuu paljon odotuksia. Selvityksen yhteydessä haastateltiin 

kiinalaisessa matkatoimistossa asiakaspalautetta käsittelevää henkilöä, jonka mukaan merkittävin osa 

ulkomaanmatkoja koskevista valituksista liittyy ravitsemuspalveluihin.  Sama havainto tehtiin kiinalaisia 

matkakohdearvosteluja luettaessa. Kiinalaisten asiakkaiden erityistoiveiden huomioiminen voi toisaalta 

tuoda matkakohteelle positiivista huomiota esimerkiksi kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa. Seuraavassa on 

listattu ruokailuun liittyviä asioita, jotka on hyvä huomioida kiinalaisten asiakkaiden kanssa toimittaessa. 

� Kiinalainen aamiainen koostuu usein lämpimistä ruokalajeista. Esimerkiksi puuro ja aamiaisnuudelit 

ovat tyypillisiä ruokalajeja. Toisin kuin Suomessa, kiinalaiset lisäävät aamiaispuuroonsa mielellään 

suolaisia lisukkeita, kuten suolakurkkua. Suomalaisessa buffet-aamiaisessa kiinalaisille hyviä 

ruokalajeja ovat esimerkiksi erilaiset puurot sekä keitetyt ja paistetut munat. Lihatuotteiden osuus 

kiinalaisessa aamiaisessa on vähäisempi, mutta pekoni ja paistetut makkarat voivat toimia 

lisukkeina. Kiinalaiset syövät paljon erilaisia hedelmiä, jotka ovat hyvä lisä myös aamiaispöydässä. 

Ruisleivän sijaan parempi vaihtoehto on vaalea leipä ja kroissantit. Aamiaisen yhteydessä 

tarjottavat maito ja vesi ovat yleensä lämmitettyjä. 

� Lämmin retkilounas on parempi vaihtoehto kuin kylmät eväät. Osana tätä selvitystä toteutetun 

kalaretken lomassa testiryhmälle saaressa tarjottu kalakeitto sai erittäin hyvän vastaanoton. 

Veneessä tarjottavaksi halvaksi vaihtoehtolounaaksi eväiden sijaan voi sopia pikanuudelit, jota 

varten tarvitaan kuumaa vettä. Kuumaa vettä on hyvä pitää veneessä muutenkin, esimerkiksi teetä 

varten. 

� Kiinassa ravintolassa tilataan useita erityyppisiä annoksia, jotka seurue jakaa. Annoksia aletaan 

tuoda pöytään nopeasti tilauksen jälkeen ja uusia annoksia tuodaan pöytään ruokailun edetessä. 

Länsimaalainen tapa, jossa kaikki asiakkaat valitsevat oman annoksensa ja annokset tuodaan 

pöytään samaan aikaan, voi vaikuttaa kiinalaisittain hitaalta. Tästä syystä asiakkaille on hyvä kertoa 

ruuan valmistusaika ja suositella alkuruokien tilaamista. Pöytään voi tarjoilla myös pieniä 

alkupaloja. À la carte – tyyppistä ruokailua paremmin kiinalaisille asiakkaille voi sopia noutopöytä, 

sillä buffet-ravintolat ovat yleisiä myös Kiinassa. 

� Pikanuudelit kuuluvat kiinalaisen hotellihuoneen vakiovarustukseen. Aasialaisten pikanuudeleiden 

tarjoaminen joko suoraan huoneissa tai niiden myyminen hotellin vastaanotossa on hyvä 

varasuunnitelma, mikäli länsimaalainen ruoka on joillekin asiakkaille liian suuri kulttuurishokki. 

Nuudeleita varten tarvitaan vedenkeitin, mikä on kiinalaisille joka tapauksessa tärkeä lisä teen 



 

 
 
 

EU investoi kestävään kalatalouteen 

valmistamista varten. Parhaassa tapauksessa asiakkailla on käytössään oma keittiö, jossa he voivat 

valmistaa halutessaan ruokaa itse keräämistään tai pyydystämistään raaka-aineista. 

� Monissa kiinalaisissa ravintoloissa on länsimaalaisia asiakkaita varten länsimaalaiset 

ruokailuvälineet. Kiinalaisia asiakkaita palvelevissa suomalaissa ravintoloissa olisi vastaavasti hyvä 

olla tarjolla syömäpuikot. 

� Kiinalainen asiakas on tottunut olemaan vaativa ja esittämään kriittistä palautetta. Palaute ruuasta 

voi olla hyvin rehellistä. 

 

7. Kalaruokien valmistaminen 

Toimenpiteessä selvitettiin, kuinka hyvin suomalaiset kalalajit soveltuvat kiinalaisen keittiön raaka-aineeksi 

sekä mikä on itse pyydetyn kalan merkitys kiinalaisille vieraille. Tätä varten molemmilla testiryhmillä oli 

majoitustilojen yhteydessä käytössään keittiö ja heille tarjottiin mahdollisuutta valmistaa itse pyytämänsä 

kalat kiinalaisittain. Molemmat testiryhmät olivat tästä mahdollisuudesta innostuneita ja käyttivät ruuan 

valmistamiseen paljon aikaa. 

Raaka-aineina ruuanlaitossa käytettiin tuoretta 

kuhaa, haukea ja ahventa. Kalojen käsittely onnistui 

toiselta testiryhmältä hyvin kun taas toinen, 

nuoremmista kiinalaisista koostunut ryhmä, antoi 

kalojen käsittelyn isäntien tehtäväksi. Saalista 

käsiteltäessä on hyvä huomioida, että kiinalaisessa 

keittiössä kaloja ei yleensä fileoida, vaan 

sisälmysten poistamisen jälkeen ne joko 

paloitellaan tai valmistetaan kokonaisina. Tästä 

johtuen kiinalaiset kala-annokset ovat usein 

ruotoisia, mutta se ei kiinalaisia tunnu haittaavan. 

Valmistettuun annokseen kuuluu usein myös kalan 

pää, joka voidaan syödä. 

Tuoreen kalan lisäksi testiryhmillä oli käytössään 

muut tarvitsemansa ainesosat.  Kiinalaisten 

kalaruokien valmistamiseen testiryhmät tarvitsivat 

vähintään inkivääriä, kuivattua chiliä, ruohosipulia 

(kevätsipuli ja purjo ovat myös ok), soijakastiketta, 

sokeria, suolaa, rypsiöljyä ja alkoholia (esim. olut, 

valkoviini tai vodka). Lisäksi ruuanlaitossa käytettiin 

kalan höyrystämiseen tarkoitettua soijakastiketta 

(seasoned soy sauce for steaming fish), jota on 

saatavilla ainakin aasialaisista ruokakaupoista. 

Kuvat 11 ja 12. Kala valmistetaan usein kokonaisena tai 

paloiteltuna. Fileiden käyttäminen on harvinaista. 
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Kalaruokien valmistaminen sujui hyvin ja sekä kiinalaiset että suomalaiset ruokailijat pitivät annoksia 

erittäin hyvin onnistuneina. Tämän perusteella tyypilliset suomalaiset kalalajit sopivat hyvin kiinalaisen 

keittiön raaka-aineeksi. Mikäli asiakkailla on käytössään keittiö ja muut tarvittavat raaka-aineet, on ruuan 

valmistaminen tuoreesta itse pyydetystä kalasta hyvää ajanvietettä. Jos asiakasryhmä ei itse halua 

valmistaa kalaa, voidaan se viedä ravintolaan valmistettavaksi erillistä maksua vastaan, kuten Kiinassa on 

usein tapana. Seuraavassa on esitetty yksi kuhalle ja ahvenelle erittäin hyvin toimivaksi todettu kiinalainen 

resepti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 13, 14 ja 15. 

Kuhasta, hauesta ja 

ahvenesta valmistettuja 

kiinalaisia ruokalajeja. 
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KIINALAISEEN TAPAAN HÖYRYSTETTY KALA 

Ainesosat ja tarvikkeet: 

• Perattua ja suomustettua kalaa (esim. 2-3 kpl 200–300 g ahvenia tai 1 kpl noin 45cm kuha). Myös filee käy. 

• Kalan höyrystämiseen tarkoitettua soijakastiketta. Voidaan valmistaa myös soijakastikkeesta ja sokerista. 

• Ruohosipulia (hienonnettua, pilkottua ja kokonaista) 

• Inkivääriä (ohueksi siivutettuna ja ohueksi viipaloituna) 

• Riisiviinaa, tai muuta alkoholia (olut, valkoviini, vodka) 

• Seesamiöljyä 

• Suolaa ja valkopippuria 

• Tuoretta chiliä ohueksi viipaloituna (ei välttämätön) 

• Ruokaöljyä 

 

Höyrystin. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää esimerkiksi suljettavaa wok-pannua, jonka sisään mahtuu lautanen 

korotettuna pohjasta irti. Höyrystämisessä kiehuva vesi ei saa olla kosketuksissa kypsennettävän ruuan kanssa. 

 

Valmistusohje: 

1. Pyyhi perattu ja suomustettu kala kuivaksi (myös sisäpuolelta). Tee kalaan viistottaisia viiltoja. Mausta kala 

sisä- ja ulkopuolelta suolalla ja valkopippurilla. Laita kalan sisään ja kokonaista ruohosipulia ja viipaloitua 

inkivääriä. Inkivääriä voi laittaa lisäksi myös kalan ulkopinnassa oleviin viiltoihin. 

2. Aseta höyrystysalustalle (esim. lautaselle) kokonaista ruohosipulia ja inkiväärin viipaleita. Aseta kala näiden 

päälle. Levitä kalan päälle 1 ½ ruokalusikallista riisiviinaa tai muuta alkoholia. Tässä vaiheessa kalan päälle 

voi halutessaan ripotella lisää suolaa. Anna kalan maustua noin 15 minuuttia. 

3. Laita höyrystimeen vettä ja kuumenna se kiehuvaksi kannen alla. Kun vesi kiehuu, kuivaa kansi sisäpuolelta. 

Aseta höyrystysalusta höyrystimeen, sulje kansi ja kiehuta vettä miedolla lämmöllä niin, että nouseva höyry 

kypsentää kalan. 

 Viitteelliset kypsennysajat:  - Kokonainen 45cm kuha (tai vastaava); 10 minuuttia 

   - Paksut fileet tai kokonaiset ahven; 8 minuuttia 

  - Ohuet fileet; 6 minuuttia (hyvin ohuet fileet kypsyvät nopeammin) 

 Kun kala on kypsennetty, poista inkiväärin viipaleet ja ruohosipuli. Kaada myös alustalle kertynyt neste pois. 

4. Tee kastike, johon tulee 3 ruokalusikallista kalan höyrystämiseen tarkoitettua soijakastiketta, tilkka alkoholia 

ja teelusikallinen seesamiöljyä. Höyrystämiseen 

tarkoitetun soijakastikkeen voi valmistaa myös itse 

sekoittamalla kolme ruokalusikallista 

soijakastiketta ja yhden teelusikallisen sokeria. 

Lämmitä kastiketta mikroaaltouunissa 30 sekuntia. 

Kaada lämmitetty kastike höyrystetyn kalan päälle. 

5. Kuumenna liedellä kaksi ruokalusikallista 

ruokaöljyä. Lisää öljyyn hienonnettu ruohosipuli ja 

viipaloitu inkivääri sekä halutessasi viipaloitua 

chiliä. Kuumenna 10 sekuntia. Kaada seos kalan 

päälle. Tarjoile nopeasti. 

 
Kuva 16. Oheisen reseptin mukaan valmistettu 
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8. Muuta huomioitavaa 

Seuraavassa on listattu muita selvityksen yhteydessä esille nousseita asioita, jotka on hyvä huomioida 

kiinalaisten asiakkaiden kanssa toimittaessa tai suomalaisia elämysmatkailutuotteita Kiinaan 

markkinoitaessa. 

� Suomi on kiinalaisesta näkökulmasta katsottuna verrattain tuntematon matkailukohde. 

Eurooppaan matkustavat kiinalaiset haluavat usein käydä Etelä-Euroopan perinteisissä 

kulttuurimaissa, kuten Ranskassa ja Italiassa. Esimerkiksi tähän selvitykseen osallistunut keski-

ikäisistä kiinalaisista henkilöistä koostunut testiryhmä jatkoi Euroopan matkaansa Suomesta 

Ranskaan.  Suomen imago puhtaana ja luonnonmukaisena pohjoiseurooppalaisena maana vetoaa 

paremmin kokeneempiin matkailijoihin, joille ”pakolliset” Etelä-Euroopan matkakohteet ovat jo 

entuudestaan tuttuja. 

� Kiinalaisten osaaminen englannin kielessä ei yleisesti ottaen ole riittävän hyvä internetin kautta 

tapahtuvaan tiedonhakuun tai matkaesitteiden lukemiseen. Koska kiinalaisilla on joka tapauksessa 

käytettävissään suuri määrä matkakohteita käsittelevää aineistoa kiinaksi, ei heidän myöskään 

tarvitse vaivautua etsimään tietoa englanniksi. Tästä syystä kiinankielinen tuotekuvaus on tärkeä, 

kun matkailutuotteita markkinoidaan kiinalaisille asiakkaille. 

� Koska kiinalaisilla on vähän vapaa-aikaa, ovat he lomillaan aktiivisia ja haluavat nähdä ja kokea 

mahdollisimman paljon eri asioita. Ajatus yhdessä paikassa rauhoittumisesta on kiinalaisille vielä 

toistaiseksi melko vieras. Esimerkiksi tähän selvitykseen osallistuneesta keski-ikäisestä 

testiryhmästä osalla oli vaikeuksia pysähtyä nauttimaan järvenrantamökin tarjoamasta 

luonnonrauhasta, koska he kokivat arvokkaiden lomapäivien valuvan osittain hukkaan. Tätä varten 

erilaisten ohjelmapalvelujen ja päivämatkojen saatavuus on kiinalaisille asiakkaille tärkeää. 

� Kiinalaiset ovat tottuneita valmismatkoihin, joissa on ennalta määritelty ohjelma, aikataulu ja hinta. 

Parhaassa tapauksessa asiakkaat saavat kertamaksua vastaan avaimet käteen – tyyppisen 

kokonaisuuden, jossa keskeiset ohjelmapalvelut ja muut matkan vaiheet on aikataulutettu valmiiksi 

eri päiville. Pienempiä lisäpalveluita voidaan tarjota niistä kiinnostuneille asiakkaille erillismaksua 

vastaan. 

� Kiinalaiset ovat selvästi kiinnostuneita ja innostuneita marjojen ja sienten poimimisesta. 

Testiryhmiin osallistuneet henkilöt käyttivät paljon aikaa metsässä mustikoiden ja kantarellien 

poimimiseen. Marjojen ja sienten poiminta kiinnosti osaa henkilöistä paljon enemmän kuin 

kalastus. 

� Kiinalaiset ovat sosiaalisessa mediassa erittäin aktiivisia ja jakavat innokkaasti matkoillaan ottamia 

kuvia ja kokemuksia reaaliajassa. Tästä syystä langaton internet-yhteys on heille tärkeä asia. 

Esimerkiksi uisteluveneessä toivottiin olevan langattoman yhteyden, joka lisäisi asiakkaiden 

viihtyvyyttä. Kiinalaisia asiakkaita varten vähintään majoitustiloissa on oltava langaton internet-

yhteys. 
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� Suomalaistyyppinen sauna ei ole kiinalaisille niin eksoottinen tai kiinnostava asia, kuin sen voisi 

ajatella olevan. Tämä johtuu siitä, että suomalaistyyppiset saunat ovat yleisiä esimerkiksi 

kiinalaisissa kylpylöissä. Suomessa matkaileville kiinalaisille sauna on hyvä lisuke ja varmasti 

suosittu ajanviete, mutta ei todennäköisesti tarjoa suuria elämyksiä eikä sovellu erilliseksi 

ohjelmapalveluksi. 

� Lahjojen antaminen on Kiinassa tärkeää, ja tästä syystä myös matkoilta tuodaan paljon tuliaisia. 

Sopivia tuliaisia ovat suomalaiset design-tuotteet, hyvin säilyvät ruokatuotteet ja paikalliset 

erikoisuudet, joita voidaan myydä esimerkiksi majoituksen yhteydessä olevassa 

matkamuistomyymälässä. Toinen tähän selvitykseen osallistuneista testiryhmistä innostui 

ostamaan matkamuistoja myös kalastusretken yhteydessä, kun siihen järjestyi mahdollisuus. 

� Koska mannerkiinalainen ajokortti ei käy Suomessa, eivät kiinalaiset asiakkaat pysty liikkumaan 

itsenäisesti vuokra-autolla. Kiinalaiseen tapaan asiakkaat voivat odottaa isäntien / 

matkanjärjestäjän hoitavan heille autokyydityksen. 

� Tässä selvityksessä haastatellun kiinalaisen matkatoimiston edustajan mukaan perhelomat ovat 

kasvava trendi Kiinassa. Yhden lapsen politiikasta ja erilaisesta kulttuurista johtuen kiinalainen 

perherakenne eroaa länsimaalaisesta. Perheeseen kuuluu kolme sukupolvea, jotka kaikki 

osallistuvat usein samalle matkalle. Tyypillisesti perheen voidaan katsoa koostuvan 

isovanhemmista, vanhemmista ja yhdestä lapsesta, jolloin ryhmän koko on viisi henkeä. 

Ohjelmapalveluita suunniteltaessa on hyvä huomioida eri-ikäisten henkilöiden osallistuminen 

samalle matkalle. 

 

9. Johtopäätökset 

Suomeen matkustavilla kiinalaisilla on mielikuva puhtaasta ja luonnonmukaisesta pohjoiseurooppalaisesta 

maasta, joka on eräänlainen Kiinan suurkaupunkien vastakohta. Kiinalaiset ovat lomillaan aktiivisia ja 

haluavat nähdä ja kokea paljon asioita. Tämä tausta huomioiden erilaiset luontoon liittyvät elämyspalvelut 

sopivat hyvin tarjottavaksi Suomeen saapuville kiinalaisille matkailijoille. Opastettujen kalastusretkien 

näkökulmasta tavalliset kiinalaiset, joille kalastus on yksi houkutteleva ohjelmapalvelu muiden joukossa, 

ovat helpommin tavoitettava asiakasryhmä kuin varsinaiset kalastusmatkailijat.  

Tavallisella kiinalaisella ei ole välttämättä minkäänlaista kalastuskokemusta, joten tarjottava tuote on syytä 

pitää yksinkertaisena. Perusvieheillä tapahtuva heittokalastus on hyvä aktiivinen kalastusmuoto, olettaen 

että kalatapahtumat pitävät asiakkaat kiinnostuneina. Myös vetouistelu on mahdollinen kalastusmuoto, 

mutta siinä asiakkaat voivat pitkästyä nopeasti. Kiinalaisille tutuin ja helpoiten ymmärrettävä 

vapakalastusmuoto on onginta, joka sopii hyvin myös tuotteistettavaksi palveluksi. Ahven ja särkikalat ovat 

ongintaan sopivia kohdelajeja ja niiden saalisvarmuus on hyvä. Myös kirjolohi soveltuu ainakin 

periaatteessa ongittavaksi kohdelajiksi. Koska onkikulttuuri on Kiinassa pitkälle kehittynyttä, tulee 

kiinalaisille tarjottavassa onkipalvelussa huomioida välineiden laatu ja monipuolisuus; perinteistä 

huoltoasemaonkea ei kiinalaisille kannata tarjota. 
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Ruoka ja siihen liittyvä kulttuuri on kiinalaisille tärkeä asia. Kiinalaisten asiakkaiden ruokailuun liittyvien 

erityistoiveiden huomioiminen ei vaadi suuria toimenpiteitä, mutta lisää suuresti asiakastyytyväisyyttä. 

Asiakastyytyväisyyttä voidaan parantaa myös yksinkertaisilla erityisesti kiinalaisille asiakkaille suunnatuilla 

asioilla, kuten syömäpuikoilla, vedenkeittimillä ja aasialaisten pika-nuudeleiden saatavuudella. 

Kalastusretken päätteeksi on itse pyydetyn kalan valmistaminen houkutteleva mahdollisuus, johon 

ruuanlaittoa harrastavat kiinalaiset helposti tarttuvat. Itse pyydetyn kalan lisäksi keittiössä voidaan 

hyödyntää myös itse poimittuja sieniä ja luonnonmarjoja, joita kiinalaiset osaavat arvostaa. 

Kaupungeissa asuvat kiinalaiset ovat tottuneet nykyaikaisiin mukavuuksiin ja he osaavat vaatia laadukasta 

palvelua nopeasti. Yhdistämällä hotelli- ja kesähuvilamajoituksen parhaat puolet saadaan kiinalaisille hyvin 

soveltuva majoitustuote, jossa luonnonläheisyys ja korkeatasoinen palvelu yhdistyvät. Parhaassa 

tapauksessa palveluntarjoajalla on käytettävissään kiinalainen tukihenkilö tai opas, joka pystyy selittämään 

kulttuurierot ja erilaisen normiston, välttäen näin mahdollisten ongelmien syntymisen jo etukäteen. 

Kokemukset hyvästä ja huonosta palvelusta leviävät kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa nopeasti. 

Kiinasta Itä-Suomeen suuntautuvan luontoelämysmatkailun lisäämiseksi on keskeistä tuottaa kiinankielistä 

tietoa tarjolla olevista tuotteista. Ilman selkeää kiinankielistä infoa jopa Etelä-Suomessa asuvat kiinalaiset 

ovat usein tietämättömiä Järvi-Suomen tarjoamista mahdollisuuksista. Sekä yksittäisille kiinalaisille 

asiakkaille että kiinalaisille matkatoimistoille voidaan tarjota etukäteen suunniteltua ja aikataulutettua 

valmismatkaa, joka heidän on helppo ostaa. Toimiva ratkaisu voi olla myös liittää Itä-Suomi yhdeksi osaksi 

laajempaa kiinalaisille myytävää kiertomatkaa. 
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