Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen

HANKERAPORTTI
1. Hankkeen toteuttajan nimi
Pyhäjärven Kehitys Oy

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke
Hanke no: 1000778

Dnro: 782/3561/2010

3. Yhteenveto hankkeesta
Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvityshankkeessa selvitettiin
kalanjalostustiloille sopiva sijaintipaikka, kokoluokka, tarpeellinen laitteisto
sekä jalostustoimintaan sitoutuvat yrittäjät. Hankkeen tuloksena syntyivät
Esiselvitysraportti sekä kalanjalostustilojen rakennuspiirustukset (luonnokset)
kustannusarvioineen.

4. Raportti
4.1.

Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet
Hanke kuuluu Euroopan Kalatalousrahasto EKTR:n Suomen
elinkeinokalatalouden toimintalinja 4:n alueelliseen yhteistoimintaan
(Perämerenrannikon kalatalousryhmä)
b. Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tuloksena syntyvät kalavastaanotto-kalankäsittely-jatkojalostustilojen
piirustukset ja sijaintipäätös, sekä kustannusarvio. Hankkeessa selviää myös
laitteistojen sekä muiden lisäinvestointien tarpeet.
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4.2.

Hankkeen toteutus
a. Toimenpiteet/aikataulu
HELMIKUU 2011
Hanke alkoi Pyhäjärveen liittyvän kalataloudellisen aineiston etsimisellä ja siihen
tutustumisella. Kalastajien haastattelut alkoivat, näiden avulla pyrittiin
selvittämään mm. saalismääriä, jalostusastetta, pyydysmääriä, koulutustarvetta
sekä suunnitteilla olevien kalanjalostustilojen sijaintitoivetta perusteluineen.
MAALISKUU 2011
Haastattelut jatkuivat. Marjaterminaalin saneerauskustannusten selvitystyö alkoi.
Yritysvierailujen järjestäminen kalanjalostusyrityksiin alkoi huonolla
menestyksellä. Yritykset suhtautuivat ”nihkeästi” tutustumiskäynti ehdotuksiin.
HUHTIKUU 2011
Kalanjalostustilojen sijaintipaikka selvitystä. Ensimmäinen palaveri em. tiimoilta.
Kuukauden työpäivistä osa meni Järvituotehankkeen piikkiin ja sairasteluun.
TOUKOKUU 2011
Kalanjalostustilojen suunnittelu jatkuu. Järjestettiin 2 suunnittelu palaveria.
Esiselvitysraportin tekoa.
KESÄKUU 2011
Esiselvitysraportti valmistuu. Pidettiin ohjausryhmän ensimmäinen kokous
6.6.2011. Kalanjalostustilojen suunnittelua. Todettiin hankkeen aikataulun
olevan liian tiukka, päätettiin hakea hankkeelle jatkoaikaa 2kk.
Ohjausryhmänkokous s-postikokouksena 27.6- 4.7.2011.
HEINÄKUU 2011
Hankkeen 2kk:n jatkoaikahakemus hyväksyttiin ohjausryhmässä, sekä ELYkeskuksessa. Hanke jatkuu syyskuun 2011 loppuun. Hanketta esiteltiin
Pyhäsalmen torilla Kihupäivillä (kuva1). Yritysvierailujen järjestelemistä
Savonlinnan seudulle. Ruokapalvelupäälliköiden haastattelut alkoivat lähikuntiin.
Haastatteluilla oli tarkoitus selvittää keittiöiden kalan kulutusta, jalostusastetta,
varastointikapasiteettia jne. Kuukauden työpäivistä osa meni
Järvituotehankkeen piikkiin.
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(Kuva1)Pyhäjärven Kehitys Oy:n ”remmiä” Kihupäivillä henäkuulla.

ELOKUU 2011
Ruokapalvelu- haastattelut jatkuivat. Haastatteluista ilmeni mm. keittiöillä
tuoreenkalan saatavuus todella huono, lähiruoka kiinnostaa kovasti, käytetään
ainoastaan valmiiksi jalostettuja tuotteita jne. Tutustumisreissu Kerimäen
kalafileelle, Puruveden savukalaan sekä Ovaskala Oy:n tiloihin Savonlinnan
seutuville. Saatiin paljon tärkeää tietoa jalostustilojen suunnittelusta ja itse
jalosteista. Kalanjalostustilojen suunnittelu jatkuu. Kuukauden työpäivistä osa
meni Järvituotehankkeen piikkiin.
SYYSKUU 2011
Kalanjalostustilojen suunnittelua. Luonnoksien suunnittelijaksi valittiin Arkkitehti
Oy Niskanen. Luonnokset valmistuvat kuun lopulla. Kalanjalostustilojen
kustannusarvion ja kannattavuuslaskelmien tekoa. Loppukokous 29.9.2011.

c. Toteutuksen organisaatio
Hankkeen hallinnoijana toimi Pyhäjärven Kehitys Oy. Projektipäällikkönä
hankkeessa toimi Iktyonomi Ari Mikkonen. Lisäksi hankkeen toteutukseen ovat
osallistuneet ohjausryhmän jäsenet, kalastajat, Pyhäjärven kaupungin eri
työntekijät ja monet muut eri tahot omalla panoksellaan.
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d. Resurssit
Hankkeessa toimi 1 työntekijä (projektipäällikkö)

e. Kustannukset ja rahoitus
KUSTANNUKSET
Myönnetyt

Toteutuma 30.9.11

Palkat sivukuluineen
Ostopalvelut
Matkakulut
Yhteensä €

17 607
18 148
2 667
38 422€

17 681
6 078
1 495
25 254€

RAHOITUS

Myönnetty

Arvio toteutumasta

Kunta
EKTR
Yhteensä €

3 842
34 580
38 422€

2 525
22 729
25 254€

f. Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)
Ohjausryhmä on kokoontunut hankkeen aikana 3 kertaa (sis. loppukokous sekä
sähköpostikokous). Lisäksi on pidetty 8 eri palaveria. Hankkeesta on tehty
Pyhäjärven sanomiin 1 lehtijuttu keväällä 2011.

4.3.

Yhteistyökumppanit
Pyhäjärven Kehitys Oy, Pyhäjärven Kaupunki, Pyhäjärven kalastusalue ja
osakaskunnat sekä, Tmi Juhani Väyrynen.

4.4.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvityshankeen tuloksena syntyi selvitys
(Esiselvitysraportti) kalanjalostustilojen sijaintiin ja kokoluokkaan vaikuttavista
tekijöistä. Hankkeen tuloksena syntyivät myös kalanjalostustilojen
rakennuspiirustus luonnokset sekä kustannusarvio.
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Hankeen ansiosta kalanjalostustilojen suunnittelu ja toteutus meni ”aimo
harppauksen” eteenpäin Pyhäjärvellä. Hanke lisäsi selvästi uskoa kalastuksen ja
kalanjalostukseen liittyvien työpaikkojen saamiseksi kotikuntaan.
Ohjausryhmän lausunto: Hanke on hyvin saavutettu.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Hanke esitetään kunnallisille päättäjille. Mikäli hanke saa positiivisen
kannatuksen, haetaan rahoitusta ELY- keskukselta rakennus- ja
laitekustannuksiin.
Tarvitaan hanke, joka sisältää ainakin hygieniapassikoulutuksen, sekä
kalanjalostustekniikkaa opastavan koulutuksen kalastajille sekä
kalanjalostajille. Lisäksi kalanjalostukseen lähtevät yrittäjät tarvitsevat
tuotekehitykseen ja markkinointiin hankkeen tuomaa apua.
Ohjausryhmän näkemys: Ohjausryhmä painottaa koulutuksen tärkeyttä.

6. Allekirjoitukset ja päiväys

Kari Pinola
Toimitusjohtaja
Pyhäjärven Kehitys Oy

Ari Mikkonen
Projektipäällikkö
Pyhäjärven Kehitys Oy

