
 

 

 
 

Uutiskirje kesä 2019   7.6.2019 
 
Kainuun ja Koillismaan Kalaleader kehittää ja avustaa kala-alaa. Toimintaan kuuluu paikallisten 
kehittämishankkeiden rahoittaminen, tiedotus ja hankeneuvonta sekä koulutukset ja opintoretket 
tarpeen mukaan. 
 
Kalatalousjaoston kokous 21.5.2019 Kuhmossa 
 
Kalatalousjaosto päätti myöntää rahoituksen Lapin Ammattikorkeakoulun hankkeelle ”Kaupallisen 
kalastuksen ja kalanjalostuksen kehittäminen Posion ja Taivalkosken alueella”. Lapin ELY-keskus 
tekee lopullisen päätöksen laillisuustarkastuksen jälkeen.  
 
Hanke kehittää Posion ja Taivalkosken kuntien kaupallista kalastusta. Hankkeen päätoimenpiteet 
jakaantuvat kahteen työpakettiin: mestari-kisälli toimintaan perustuvaan uusien kalastajien 
rekrytointiin sekä asiakaslähtöiseen B to B tuotekehitykseen. Ensimmäisen työpaketin 
tarkoituksena on varmistaa kalaraaka-aineen saatavuus myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on 
löytää hankkeen toiminta-alueelta 5-6 toimenpiteisiin osallistuvaa, joista 2-3 jatkaisi kaupallista 
kalastusta hankkeen loppumisen jälkeen. Toisen työpaketin tarkoituksena on lisätä kalan 
jatkokäsittelyä ja sen tuomaa työtä hankealueella. Tavoitteena on kehittää alueen raaka-aineista 
vähintään 4 uutta/uudistettua asiakaslähtöistä kalatuotetta sekä 2 uutta/uudistettua 
jatkojalostetta. 
 
Myös kahdelle kalakipinähankkeelle myönnettiin rahoitus. Paltamolaisen kalastajan kalastuksen 
kehitystä edistetään tukemalla kuomullisen peräkärryn hankintaa. Kajaanilaisen kalastajan 
mahdollisuuksia edistettiin myöntämällä kalakipinä -aktivointirahaa venetrailerin hankintaan. 
 
Kalatalousjaoston seuraavien kokousten ajankohdiksi päätettiin 24.9.2019 (Paltamo) ja 26.11.2019 
(Posio/Taivalkoski). Tukihakemukset paikallisiin kehittämishankkeisiin (art. 63) oltava hyrrässä 
13.9.2019 ja 15.11.2019 ehtiäkseen vastaavien kokousten päätettäviksi. 
 
Paltamon Kalatalo 
 

- Kalatalon koneita: suomustusmylly, pienen ja keskisuuren kalan perkauskone, suuremman 
kalan perkuu- ja halkaisukone, kalamassakone, nahoituskone, vakuumikone 

- Kylmiö tulevalle ja lähtevälle kalalle 
- Pakastekontit valmiille tuotteelle sekä perkuujätteille 
- Taukotila, siivouskomero, WC, pukuhuone 
- Lähimyyntipiste 
- Kalatalon kokonaiskustannukset n. 575 000 € 

 
Kaikki koneet asennettu ja laitostunnus saatu. 
 



 

 

 
Kalaa myydään mm. kukkoleipureille ja Hätälä Oy:lle sekä kalamassaa paikallisille suurkeittiöille. 
Tuoretta kalaa ja pakastettua kalamassaa voi ostaa myös suoraan kalatalolta. Kalatalo ilmoittelee 
osoitteessa: https://www.facebook.com/Paltamon-Kalatalo-Oy-683256448775159/ 
 
Kalatalon suunnittelua ja toiminnan käynnistymistä on  
vauhditettu Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin 
rahoittamilla paikallisilla kehittämishankkeilla. 
 
Kalasatamien ja purkupaikkojen määräaikainen haku 
 
Tukihakemus tehtiin neljälle kalasatamalle: 

- Koutalahden kalasatama (Kajaani), mm. jäähilekone, nahoituskone, varastokontti, 
fileointitasot 

- Kiloniemen kalasatama (Vaala), mm. laitureiden uusinta, kylmätilan laajennus 
- Virtasalmen kalasatama (Suomussalmi), laiturin kate ja sähköistys/valaistus 
- Mourusalmen kalasatama (Posio), mm. pakastus- ja kalankäsittelylaitteita 

 
Valtakunnallisesti rahaa oli varattu miljoona euroa. Hakemuksia tuli 3,3 M€:n arvosta, joten ELY-
keskukset joutuivat karsimaan osan hakemusten kohteista. Mm. Koutalahden hakemuksesta 
jätettiin kalamassakone tuen ulkopuolelle, ja Kiloniemen kalasatamasta jätettiin pois osa 
laitureista. 
 
Osaajia vesistökunnostukseen –hankkeen tukihakemus jätetty täydennettynä ELY-keskukselle 
 
Oulujärvi Leader hakee tukea koulutushankkeelle Euroopan Sosiaalirahastosta. 
 
Tietoja suunnitelmasta: 
- Hankkeen tavoite on kouluttaa vesistöjen kunnostajia. 
- Hankeaika on 1.5.2019 – 31.12.2020. 
- Hankealueena Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin alue. 
- Kokonaiskustannukset ovat 64 511 € ja hankkeelle haetaan 80 % tukea. 

 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituskokous puolsi hanketta, Kainuun vastaava kokous 
pidetään 17.6.2019. 
 
Sisävesikalastuksen seminaarissa opittua 
 
Suomen Sisävesiammattikalastajien Liitto (SSAK) järjesti 11. – 12.4.2019 Oivangin nuoriso- ja 
luontomatkailukeskuksessa Kuusamossa sisävesikalastuksen seminaarin, näytöksen 
yksinnuottauksesta ja tutustumisen Kuusamon Kalataloon (Koillismaan Luonnonkala Oy ja Kitkan 
Herkku Oy). Seminaarissa kuultiin esityksiä mm. maa- ja metsätalousministeriöltä, 
Luonnonvarakeskukselta, Jyväskylän yliopistolta ja mestari-kisällihankkeen esiselvityksestä Sisä-
Suomen kalatalousryhmässä. Tilaisuudessa myös kuultiin, että ministeriö aikoo nimetä vuoden 
2020 sisävesikalastuksen teemavuodeksi. 



 

 

 
Seminaarin esitykset ovat luettavissa Kalaleaderin nettisivuilla: 
https://www.kainuunkalaleader.fi/materiaalit/ 
 
Tiedotustilaisuus Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderistä, kala-alasta, kaupallisen kalastuksen 
aloittamisesta ja Paltamon Kalatalo Oy:n toiminnasta 13.6.2019 kello 13-15 Ristijärven 
kunnantalolla (Aholantie 25). Tervetuloa! 
 
Aktivaattori on kesälomalla 8.7. - 4.8.2019. 
 
Syksylle suunniteltuja koulutuksia: 
- Kalastusveneenrakennuskoulutus (Paltamo tai Kajaani, kouluttajana Hannu Hietala, 

hankehallinnoijaa etsitään) 
- Koulutus kalanpoikasten kasvattajille (Paltamo, kouluttajana LuKe/Pekka Hyvärinen) 
- Turvallisuuskoulutus kaupallisille kalastajille (Kuusamo) 

Lisäksi suunnitteluasteella on yhteistyöpalaverien järjestäminen suurkeittiöiden ja ravintoloiden 
hankintavastaavien ja paikallisen kala-alan välille. 
 
Muista kalakipinä -aktivointiraha: https://www.kainuunkalaleader.fi/rahoitus/kalakipina/ 
Seuraa myös Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin muita viestikanavia! 
- Kotisivut: http://www.kainuunkalaleader.fi/ (mm. hankkeiden loppuraportit) 
- Facebook-sivut: https://www.facebook.com/kainuunkalaleader/ 
- Twitter-tili: https://twitter.com/TeroNieminen2 
- Instagram-tili: https://www.instagram.com/kala_tero/ 

 
Aktivaattori Tero Nieminen, puhelin 050 4340 150, s-posti tero.nieminen@oulujarvileader.fi 
Osoite Kalliokatu 4 (vanha palotorni), 87100 Kajaani 


