
                Hanke on osittain Euroopan meri- ja

                kalatalousrahaston rahoittama

Lapin kalatalouden toimintaryhmän kiintiöstä EMKR-rahastosta 2015 - 2020 rahoituspäätöksen saaneet hankkeet 22.2.2021

 
Hakija Hankkeen nimi Hankekuvaus Toteutus-

aika

Kokonais-                                         

kustannukset

EMKR + 

kans.                                                    

€ / %

Muu julk.                               

€ / %

Yksityinen                        

€ / %

Pohjoisimman Lapin 

Leader ry

Lapin 

elinkeinokalatalouden 

kehittämisen 

koordinointihanke

Kalatalouden toimintaryhmän kehittämisstrategian 

toteuttaminen

20.4.2015 - 

31.12.2017

189 550,00 189 550 / 100 % 0 0

Kemijärven kaupunki Jäähilekoneen hankinta 

ja sen asentaminen 

Kemijärven 

ammattikalastajille

Kemijärven kaupunki hankkii jääähilekoneen, jotta 

uudet kaupalliset kalastajat voivat jäittää saaliinsa 

säädösten edellyttämällä tavalla.

23.9.2015 - 

31.12.2016

24 000,00 21 600 / 90 % 2 400 / 10 % 0

Sodankylän kunta Kalamassan tekoa 

oppimassa

Sodankylän kalastajat haluavat laajentaa 

tuotevalikoimaansa ja ruveta tekemään kalamassaa 

Lokan kalahallin siihen tarkoitukseen hyväksytyissä 

tiloissa. Kahden opintomatkan aikana tutustutaan 

massan tekoon Turun seudulla ja Kuusamossa.

21.12.2015 – 

30.6.2016

3 400,00 3 060 / 90 % 340 / 10 % 0

Sodankylän kunta Uusien kalastajien 

rekrytoimisen edellytykset 

Sodankylässä

Tekojärvien ammattikalastajat ovat huolissaan 

toiminnan loppumisesta, koska uusia kalastajia ei 

tule mukaan toimintaan. Hankkeessa selvitetään 

mahdollisuudet toteuttaa hanke, jossa etsitään uusia 

kalastajia, jotka tekojärvien kokeneet kalastajat 

opettavat kalastamaan ja käsittelemään kalaa.

7.2.2016 - 

30.6.2016

19 190,00 17 217 / 90 % 1 919 / 10 % 0

Kemijärven kaupunki Kemijärven kaupallisen 

kalastuksen 

koulutushanke

Kaupallisten kalastajien rekisteriin ilmoittautuneille 

aloittaville kalastajille järjestetään koulutus kalan 

käsittelystä, pyydystekniikasta, lainsäädännöstä ja 

erilaisista yhteenliittymistä (Oy, osuuskunta jne.).

8.2.2016 - 

31.12.2016

7 510,00 6 759 / 90 % 751 / 10 % 0

Pellon kehitys Oy Pellon kaupallisten 

kalastajien omavalvon-

takoulutus

Hankkeessa koulutetaan pellolaiset uudet ja jo alalla 

pitempään toimineet kalastajat tuntemaan 

elintarvikelainsäädäntö, laatimaan 

omavalvontasuunnitelma ja tekemään hakemus 

Miekojärven kalahallin saamisesta hyväksytyksi 

elintarvikehuoneistoksi.

15.2.2016 – 

31.12.2016

5 000,00 4 500 / 90 % 0 500 / 10 %

Sodankylän kunta Kalamassaa eri 

kalalajeista eri vuoden-

aikoina - koulutushanke 

Sodankylän kaupallisille 

kalastajille

Hankkeen tavoitteena on testata kalamassan tekoa 

Lokan kalasatamassa eri kalalajeista eri 

vuodenaikoina, opetella eri lajien vaatima 

alkukäsittely, selvittää massan saanto ja vaadittava 

työaika ja muut massan teon kaupallistamisen 

vaatimat seikat. Kalastajat koulutetaan massan 

tekemiseen oikeilla työtavoilla.

10.5.2016-

30.6.2017

25 774,00 23 197 /  90 % 2 577 / 10 % 0

Kemijärven kaupunki Kemijärven kaupallisten 

kalastajien 

omavalvontakoulutus

Hankkeessa annetaan aloittaville kalastajille yritys- 

ym. Koulutusta ja tehdään Riekkoniemen kalahallille 

omavalvontasuunnitelma laitoshyväksynnän 

hakemista varten.

10.6.-

31.12.2017

7 600,00 6 840 / 90 % 760,00 / 10% 0

Sodankylän kunta Kalastajanpolku - uusien 

kalastajien saaminen 

Sodankylään

Hankkeessa tiedotetaan mahdolllisuuksista aloittaa 

kaupallisen kalastajan ura Sodankylässä ja tehdään 

aloittaminen mahdollisimman helpoksi koulutuksen ja 

vanhojen kalastajien mukana työhön perehtymisen 

kautta.

1.7.2017-

31.12.2018

51 880,00 46 692 / 90 % 5 188 / 10 % 0

Pohjoisimman Lapin 

Leader ry

Lapin 

elinkeinokalatalouden 

kehittämisen koordinointi 

2018-2020

Kalatalouden toimintaryhmän kehittämisstrategian 

toteuttaminen

27.12.2017 - 

31.12.2020

247 331,00 247331 / 100 % 0 0

Pellon kehitys Oy Miekojärven kalasataman 

laitteiden käytön ja kalan 

käsittelyn koulutus

Kalastajat koulutetaan käyttämään kalasataman 

uusia laitteita ja käsittelemään markknoitavat kalat 

oikein ja yhdenmukaisesti.

1.5.-

31.12.2018

4 000,00 3 600 / 90 % 400 / 10 % 0

Saamelaisalueen 

koulutuskeskus

Opetusfilmien tekeminen 

Ylä-Lapin kaupallisen 

kalastuksen 

menetelmistä

Hankkeessa tehdään kuusi 10-15 min opetusfilmiä, 

joissa kuvataan kaupallisen kalastuksen keskeiset 

menetelmät ja ammattimainen kalankäsittely. Filmit 

tulevat olemaan kaikkien saatavilla.

1.4.2018 - 

31.12.2019

35 000,00 31 500 / 90 % 3 500 / 10 % 0

Kemijärven kaupunki Riekkoniemen kalahallin 

laitehankinnat: lisäarvon 

saaminen tuotteille ja 

työskentelyn 

helpottaminen

Hankkeessa hankitaan Kemijärven Riekkoniemen 

kalahalliin kalankäsittelylaitteet, jotka mahdollistavat 

mm. fileiden, massan ja pannukalan tekemisen.

19.3. - 

30.9.2018

34 535,00 27 628 / 80 % 6 907 / 20 % 0

Kemijärven Kehitys Oy Kemijärven kaupallisten 

kalastajien Kalakisälli

Kalastajat koulutetaan toimimaan asianmukaisesti 

Riekkoniemen laitoshyväksynnän saaneissa 

kalankäsittelytiloissa.

1.5. - 

30.11.2019

12 795,00 11 515 / 90 % 1 280 / 10 % 0

Pellon kunta Miekojärven kalasataman 

energiatehokkuuden ja 

laitekannan kehitttäminen

Kalahalliin hankitaan aurinkokeräimet veden 

lämmittämiseksi sekä kalanhalkaisukone ja 

laatikkopesuri kalankäsittelyn helpottamiseksi ja 

hygienian parantamiseksi

13.1.2020-

30.11.2021

53 857,00 43 086 / 80 % 10771 / 20 % 0

Sodankylän kunta Lokan ja Siltaharjun 

kalasatamien 

laiteinvestoinnit 

kalatuotteiden laadun 

parantamiseksi

Kalahalleihin hankitaan paineilmaveitset, 

suomustuskoneet ja laitteet jauhetun kalan 

tekemiseksi kalatuotteiden laadun ja kalastuksen 

kannattavuuden parantamiseksi.

1.1.-

31.12.2020

40 345,00 32 276 / 80 % 8 069 / 20 % 0

Sodankylän kunta Aurinkopaneeleilla 

energiatehokkuutta 

Lokan ja Porttipahdan 

kalasatamiin

Lokan ja Siltaharjun kalahalliehin hankitaan 

sähkömenojen pienentämiseksi aurinkopaneelit, 

joiden tuottamalla sähköllä voidaan kattaa valtaosa 

hallien kesäaikaisesta energiankulutuksesta.

1.1.-

31.12.2020

26 000,00 20 800 / 80 % 5 200 / 20 % 0

Kemijärven Kehitys Oy Kaupallisia kalastajia 

Kemijärvelle

Hankkeen päätavoitteena on turvata kaupallisen 

kalastuksen jatkuvuus ja kehittyminen Kemijärvellä. 

Käytännön tavoite on saada Kemijärvelle uusia 

nuoria kalastajia tiedottamalla alueen tarjoamista 

hyvistä mahdollisuuksista harjoittaa kaupallista 

kalastusta ja opastamalla aloittavia kalastajia.

1.1.-

31.12.2021

51 219,00 46 097,10 / 

90%

5121,90 / 10 % 0

838 986,00


