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3. Yhteenveto hankkeesta

Suomen kalakirjaston ry on yleishyödyllinen yhdistys jonka tarkoituksena on ylläpitää
ja tukea kirjallisuuden harrastusta, edistää kansalaisten omaehtoista 
kulttuuriharrastusta sekä uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä. 
Tärkeimpänä tehtävänä on säilytää ja karttuuttaa kalakirja- ja pienpainatekokoelmaa 
siten, että niissä oleva tieto on kaikkien käytettävissä.
Kirjat ja muu aineisto (n. 300 m) ovat toistaiseksi Inarissa osoitteessa Saarikoskentie
8. Nämä tullaan siirtämään Muonioon, heti kun kirjastorakennus valmistuu.

Yhdistys päätti hakea avustusta Suomen Kalakirjaston rakentamiseen Leader 
toimintaryhmä Kyläkulttuuria tuntureiden maassa ry:llä (myöhemmin Tunturi Lapin 
leader).
Kyläkulttuuria tuntureiden maassa hallitus teki 7.4.2106 myönteisen päätöksen 
Suomen Kalakirjaston rakentamisen tukemisesta. Kustannusarvioksi hyväksyttiin 
257 076, 93 e, josta EU osuus 42%, Valtio 38 %, kunnat 20%. Oma rahoitusosuus 
on 35 %, joka katetaan talkootyönä. Kalakirjaston tontista tehtiin vuokrasopimus 
Markus Roosin kanssa. Vuokra-aika on 25 vuotta ja vuokra 10 e/vuosi. Suomen 
kalakirjastolle myönnettiin rakennuslupa 28.10.2016. Lupa on voimassa siten, että 
työt on oltava valmiina 15.11.2021 mennessä.

4. Toteutus ja toimenpiteet

Ennakkoa haettiin 20% julkisestatuesta eli 29024, 60. Ennakkoa haettiin koska 
yhdistys on  vasta perustettu, eikä omaa varallisuutta vielä ole. Vaaraa siihen, että 
hanke jäisi toteuttamatta ei ole, eikä ennakon maksaminen vaikeuta tuen käytön 
tarkoituksenmukaista valvontaa.



Kalakirjaston tontilla on maarakennutyöt tehty siten, että tie ja rakennuksen pohjatyöt
ovat valmiit. Urakoinnista vastasi Napapiirinkuljetus, jonka tarjous oli edullisin ja 
konaisvaltasin.

Sähköt on vedetty tontille 9.6. Siitä vastasi Muonion Sähköosuuskunta. 
Maalämpäpumppukaivon ja poravesikaivon poraus tentiin 16.-17.6. Sen suoritti 
tarjouspyyntöjen perusteella kokonaisvaltaisesti parhaan tarjouksen tehnyt. 
Lämpöykkönen. Heidän tarjouksensa sisälsi myös koko lämmitysjärjestelmän, sekä 
sen asennuksen, lukkunottamatta lattianlammitysputkia. Työ pystyttiin suorittamaan 
joustavalla aikataululla siinä on 5 vuoden takuu.

Rakennuksen anturan ja sokkelin teko aloitettiin 12.6. alkavalla viikolla. Näiden 
tekoon tuli määräaikaan mennessä 3 tarjousta. Ne olivat kuitenkin liian kalliita, joten 
päätettiin, että tehdään talkoilla sekä antura, että sokkeli. Talkoisiin osallistui 6 
henkilöä.



Sokkeli valmistui 16.6.

Putki- ja viemäröintiyyöt tehtiin talkoilla 19.-20.6. Talkoisiin osallistui 3 henkilöä. 



Maalämpäpumppukaivon ja poravesikaivon poraus tentiin 16.-17.6. Sen suoritti 
tarjouspyyntöjen perusteella kokonaisvaltaisesti parhaan tarjouksen tehnyt. 
Lämpöykkönen. Heidän tarjouksensa sisälsi myös koko lämmitysjärjestelmän, sekä 
sen asennuksen, lukkunottamatta lattianlammitysputkia. Työ pystyttiin suorittamaan 
joustavalla aikataululla siinä on 5 vuoden takuu. Kokonaisuudesta pyydettiin 
tarjouksia kahdelta muultakin toimittajalta, mutta he eivät siihen vastanneet.

Hirsikehikon pystyttäminen tehtiin 10.-17.7. Pystytyksen suoritti Kontiotuotteen 
omien pystyttäjien kiireiden vuoksi heidän järjestämä alihankkija, Lapin 
rakennuspalvelu Mika Sieppi.  Pystytyshinta oli sama kuin Kontiotuotteen 
alkuperäisessä tarjouksessa. Talkoolaisia pystytystyössä oli auttamassa 2 henkilöä. 
Talkoolaiset huolehtivat myös rakennussiivouksesta. Siihen osallistui 5 talkoolaista. 



 



Katto tehtiin talkoilla ja se valmistui 28.7. 2017. 



Lämmitysputkisto asennettu

Lattian eristys saatiin tehtyä 30.7. Lattia raudoitettiin 30.7.-2.8. Lattia 
lämmitysputkisto asennettiin 10.8. 
Lattian valu tehtiin 15.8. Mukana oli Mika Sieppi palkkatuna yhdeksi päiväksi.
Ovet ja ikkunat laitettiin paikolleen  25.-26.8. 



Lämpöpumppu asennetttiin 1.9.

Kirjastopuolen väliseinien tuet  asennettiin 21.-22.9. Asuntopuolen väliseinien tuet 
laitettiin 23.9.
Sisäkatto valmistui 28.-30.9. talkoisiin osallistui 4 henkiliö



Sisäkatto valmis



Kirjastopuolen väliseinät valmistui 3.10. Vesijohdot ja viemärit kaivettiin 2.-3.10. 
Likakaivo kaivettiin maahan 3.10. Yläpohjan villotus tehtiin 6.-7.10. Valot saatiin 
kirjastoon 1.11. Kirjastopuolen katon listotus valmistui 18.11.
Lattia laminoitiin 15.-17.11. Talkoisiin osallistui 5 henkilöä.

Lattia laminoitu

Lattialistat laitettiin 16.-18.12. Keskuspölyimuri asennettiin 23.12. Asuntopuolen 
väliseinät tehtiin 27.-28.12. Asuntopuolen lattia laminoitiin 5.-7.1..2018. Sisäovet 
laitettiin 7.1. Kirajahyllyt pystytettiin 11.-13.1.



Kirjahyllyt tuli Boknäsilta. Hyllyjen pystytykseen osallistui Boknäsin Jokko 
Salmevaara. Hän suoritti työn talkoilla

Ilmanvaihtolaite asennettiin 10.2.
Kirjojen hyllytys alkoi maaliskuun alussa. Kirjat kuljetettiin Inarista Muonioon 
talkootyönä.
Pesuhuoneen lattia laatoitettiin 27.3.



Pesuhuoneen lattia laatoitettu

Ikkunapellit laitettiin paikoilleen 30.3. - 10.4. 
Kauluslaudoitus tehtiin 7.-10.5. Talkoisiin osallistui 4 henkilöä



Julkisivun kauluslaudoitus valmis

Keittiö kalalusteiden asennus aloitettiin 23.5.



Keittiö valmis 26.6.2018

Pesuhuone/wc valmistui 30.6. ja vedet kytkettiin päälle 3.7.

Rakennuksen lopputarkastus tehtiin 4.7. 2018, mutta rakennuksen ympäristö ei 
täyttänyt lopputarkastuksen vaatimuksia. Lisämaata ajettiin rakennuksen pihalle 3.8. 
Myös puuttavat rakennus dokumentit toimitettiin Muonion kuntaan.



Kalakirjaston julkisivu Heinäkuussa 2018 ennen pihan tasoitusta

Kalakirjastonpiha viimeisteltiin 3.8.2018. Lopputarkastus tehtiin viikolla 32



Kalakirjaston piha tasotettu

Avajaiset järjestetään 25.8.2018 Jerisjärven apajan yhteydessä 
http://www.suomenkalakirjasto.fi/suomen-kalakirjaston-avajaiset-25-8-2018/

Hankkeen tavoitteet

Suomen Kalakirjastolla on tavoitteenä vakiinnutaa toimintansa merkittäväksi kala-
alan tiedonvälittäjäksi ja tallennuspaikaksi Suomessa. Tavoiteena on tehdä laajaa 
yhteistyötä paikallisten yrittäjien ja kirjastojen kanssa. Kalakirjasto tulee järjestämään
erillaisia kalastukseen ja kirjallisuutenn liittyvää tiedotustoimintaa, niin paikallisesti 
kuin valtakunnalliseksi.
Kalakirjasto tulee tarjoamaan työskentelytilaa kala-alan opiskelijoille, kirjailijoille ja 
tutkijoille.

Yhteistyökumppanit

Yhteistyötä on tehty Lapin kirjastojen kanssa. Kalakirjasto osallsitui Riihimäen 
erämessuille Tornio/Muoniojoen matkailuyrittäjien kanssa. Tältä matkalta syntyi 
useita yhteistyömahdollisuuksia. Kalakirjaston avajaisissa käytetään hyväksi 
Särkijärven majojen majoitustiloja. 

Rahoitus ja vakuutukset

Maaseutuviraston päätös ennakosta 23 196,98 tuli 18.4.2017.

Suomen kalakirjasto ry on nostanut lyhytaikaisen lainan rakentamisen ajaksi siten, 
että 60 000 e nostettiin 31.6. ja lainan toinen osa 24 000 e nostettiin Elokuussa.
Leander-hankeen ajan rahaliikenteen kirjanpidon hoitaa Tunturi-Lapin yrityspalvelu 
Muoniossa.  

1. maksatus haettiin ja sen lisäselvityspyyhtö tuli 21.7. Siihen vastattiin samantie ja 
maksatukselle saatiin hyväksyntä siten, että kuntaraha 7031,16 tuli 24.7. Siitä oli 
vähennetty 30% ennakosta. Maaseutuviraston maksu 28.124,62 kirjautui tilille 
1.8.2017. Tästäkin oli vähennetty 30% ennakon osuutta.

2. maksatus

2. maksatus haettiin ja sen lisäselvityspyyhtö tuli 26.10.2017. Siihen vastattiin 
samantie ja maksatukselle saatiin hyväksyntä siten, että kuntaraha 7091,84 € tuli 
27.10. Siitä oli vähennetty 30% ennakosta. Maaseutuviraston maksu 28255,90 € 
kirjautui tilille 3.11.2017. Tästäkin oli vähennetty 30% ennakon osuutta.



3.maksatus

3. maksatus haettiin ja sen lisäselvityspyyhtö tuli 26.1.2018. Siihen vastattiin 
samantie ja maksatukselle saatiin hyväksyntä siten, että kuntaraha 3213,69 €  tuli 
29.1.1018 . Maaseutuviraston maksu 12 989,30 € kirjautui tilille 2.2.2018.

4.maksatus

4.maksatusta haettiin loppuroportin yhetydessä. Ely-keskukselta haettava tuki oli 23 
531,91 €, kuntayhtymältä 5882,98 €

Kalakirjaston rekentaminen maksoi noin 45 000 € enemmän kuin hankkeen 
kustannusarvio oli. Hakija tulee maksamaan yli menevät kulut omalla 
rahoituksellaan.

Talkootyövakuutus on otettu If-vakuutusyhtiöstä 5 henkilölle (68,54 e) Se on 
voimassa 1.8.2018 asti. Myös rakennusajan palovakuutus otettiin If-vakuutusyhtiöstä.

Työvoima resussit

Tontinraivauksen talkoisiin osallistui 4 henkilöä. Maarakennustyöhön osallistui 3 
henkilöä. 
13.6.  tuli kauempaa 2 henkilöä tekemään perustuksia, he työskentelivät useamman 
päivän. Lisäksi lähempää siihen osallistyi 3 henkilöä. 17.6. tuli yksi henkilö kauenpaa
päiväksi töihin. Perustustentekoon osallistui yhteensä 6 talkoolaista.
Kattotalkoot pidettiin 24.-28. 7. kattotalkoisiin osallistui yhteensä 13 henkilöä.
Markus Roos on ollut rakennuksella lähes päivittäin ja hänellä on ollut satunnaisia 
apulaisia.
Lattianvalutalkoot olivat 15.8. Niihin osallistui 4 henkilöä. Työ vaativuuden vuoksi 
ostettiin lattian lopullinen tasottaminen ja liippaus Lapin Rakennuspalvelu Mika 
Siepiltä. Hän laskutti tästä työstä 8 h työn.
Talkoolaisia

Talkoisiin on saatu hyvin tekijöitä. Kokoaikaisesti on ollut 2-3 henkilöä ja 
suuremmissa talkoissa, kuten valu ja lattianteossa on ollut 5-7 henkilöä. Tarkemmin 
nämä käy ilmi talkootyölistoista.



Kattotalkoot pidettiin 24.-28.7. ja talkoisiin osallistui 13 henkilöä. Samalla tehtiin 
myös lattian eristystä.
Talkoolaiset ovat siirtyneet eristämään lattiaa

Talkoisiin on saatu hyvin tekijöitä. Kokoaikaisesti on ollut 2-3 henkilöä ja 
suuremmissa talkoissa, kuten valu ja lattianteossa on ollut 5-7 henkilöä. Tarkemmin 
nämä käy ilmi talkootyölistoista.

Jatkossa Kalakirjastoon pyritään saamaan työvoimaa talkoilemaan. Myös työntekijän
palkkaamista harkitaan. Tähän pyritään saamaan lisäresusseja.

Lattiantekotalkoilaisia



Ohjausryhmä

Ohjausryhmä on kokoontunut 5 kertaa, 6.4.2017 , 9.6.2017 , 4.10.2017,  21.12.2017 
ja 5.7.2018. Ohjausrymä oli tyytyväinen hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen 
kustannusarvion ylitys tuotiin tiedoksi ohjausryhmälle.

Tiedottaminen

Suomen kalakirjaston rakentamisesta tiedotetaan Suomen kalakirjaston omilla 
kotisivuilla  http://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjaston-rakentaminen-edistyy/
sekä sosiaalisessa mediassa

8.2.2017 Yle teki jutun Kalakirjastosta https://yle.fi/uutiset/3-9435814

25.7.2017 Ari Savikko kävi kertomassa Jerisjärven Apaja-kalatapahtumassa Suomen
Kalakirjaston kuulumisia. 2018 Apajan teemana on Suomen Kalakirjasto.

15.8.2017 Helsingin Sanomien numerossa N:o 218 oli 2 sivun juttu Suomen 
Kalakirjastossa. http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005325516.html

6.9. 2017 tehtii Radio Suomeen haastattelu Suomen Kalakirjaston rakentamisesta.

26.9.2017 Yle teki juttua Suomen Kalakirjastosta https://yle.fi/uutiset/3-9852445

27.9.2017 Suomen Kalakirjastoa esiteltiin Ylen tv 1 klo 18:00 uutisissa

6.10. 2017 Valitut Palat teki juttua Suomen Kalakirjastosta, se ilmestyi Tammikuun 
2018 Lappi-numerossa

12.11.2017 Kalakirjastoa esiteltiin radion Minna Pyykön maailmassa 
https://areena.yle.fi/1-4251461

26.1.2018 Ari Savikko esitteli Suomen Kalakirjaston toimintaa Juhani Ahon 
kalastusperinneseuran juhlakokouksessa Helsingissä

13.3.2018 Ari Savikko esitteli Suomen Kalakirjastoa Rovaniemen kirjaston Lapponica
salissa 

17.4.2018 Ari Savikko esitteli Suomen Kalakirjastoa Sodankylän kirjastossa

7.-10.6. 2018 Suomen kalakirjasto oli mukana Riihimäen erämessuilla Fishing 
Lapland osastolla. Lappiareenalla Ari Savikko esitteli Kalakirjastoa 3 kertaa 
päivässä.

1.7.2018 Ari Savikko esittelee Kalakirjaston toimintaa Kolarissa, kulttuuri Kolari 
viikolla.



23.8.2018 Yle tulee tekemään juttua Kalakirjaston avajaisista

Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Jatkossa Kalakirjasto tulee olemaan kaikille avoinna alkuperäisen suunnitelman 
mukaisesti. Aluksi Kalakirjasto on auki talkoovoimin. Avajaisten jälkeen 
Kalakirjastolla majoittuu talkootyöntekijä, joka järjestelee kirjoja ja pitää kirjastoa 
auki. Jatkossa pyritään saamaan rahoitusta, että kirjastoa voitaisiin hyödyntää 
täysipainoisesti.

Kotisivuja päivitetään jatkuvasti ja sinne lisätään sitä tietoa mistä on eniten 
kysyntään. Myös tietokantaan lisätään Kalakirjastossa olevia julakisuja.

Heti avajaisten jälkeen Kalakirjastolla järjestetään kalannahkanäyttely. 
Syys-lokakuussa Kalakirjastolla on mahdollisuus seurata kirjansidontaa. 
Kirjansidontaa järjestetään Kalakirjaston toimesta myös Muonion ja Kolarin 
kirjastossa.
Talvella on tulossa tutkijoita ja yksi väitöskirjantekijä tekemään töitä Kalakirjastolle.

Kalakirjasto mahdollistaa tietopaketin kaloista paikallisille oppilaitoksille. Myös kala-
aiheisia satutunteja tullaan järjestämään Muonion kirjaston kanssa yhteistyössä. 
Paikalliset matkailuyrittäjät saavat Kalakirjaston hyvän retkikohteen. Tästä on jo 
sovittu Keimiön koukkaus-nimisen ohjelmapalveluyrityksen kanssa. Kalakirjasto on 
hyvä retkikohde silloin, kun edellytykset ulkoilmassa tapahtuvaan ohjelmaan on 
huono. Myös muiden alueen ohjelmapalveluyritysten kanssa kehitetään yhteistyötä. 
Kyläyhdistys Jerisjärven Muijat tulevat hyödyntämään Kalakirjaston tiloja 
toiminnassaan.

Kalakirjastolle saadaan tuloja osallistumalla kalatutkimushankkeisiin. Jotta 
Kalakirjasto voi hakea näitä hankkeita, on se hakuetunut arvonlisävelvolliseksi. 
Monet tahot eivät myönnä hankkeita, jos yhdistys ei oe arvonlisävelvollinen. 
Kalakirjasto tekee Naruskajoen käyttö ja hoitosuunnitelmaan liittyvät kalanäytteiden 
keruun jakalojeniänmäärityksen. Myös osallistumisesta Äkäsjoen koekalastuksiin 
neuvotellaan ELYn kanssa. Tulot tulevat suoraan Kalakirjastolle, sillä työt tehdään 
talkoilla. Näollä tuloilla katetaan Kalakirjaston ylläpitokuluja ja kehitetään 
Kalakirjaston toimintaa.

Julkaisutoimintaa Kalakirjaston hyväksi kehitetään. Tähän on tulossa ammattilainen 
aluksi talkootyöhön. 

Suomen kalakirjasto on herättänyt laajaa valtakunnallista huomiota. Tämän huomion
tuomat mahdollisuudet pyritään hyödyntämään, kun Kalakirjaston toimintaa 
kehitetään.



Yhteenveto hankeen onnistumisesta

Isossa kuvassa hanke on onnistunut suunnitelmien mukaan. Aikataulu, lähinnä 
pankkilainan lyhennys aiheutti, aiheutti välillä ylimääräistä kiirettä. 
Talkooväkeä saatiin hyvin. Kaikkiin isompiin rakentamiseen liittyviin tapahtumiin 
saatiin tarvittava määrä talkoolaisia. 
Rakentamisen kustannukset nousivat suunniteltua suuremmiksi. Mikään yksittäinen 
hankinta ei sitä aiheuttanut, vaan se koostuu monen tekijän summasta. 
Maarakennustyöt oli suurin yksittäinen menoerä, joka oli luultua kalliimpi. Pohjatöihin
panostettiin, että saatiin mahdollisimman energiatehokas eristys, niin rakennuksen 
sisälle kuin ulos. Nämä investoinit maksavat itsensä takaisin alhaisina 
lämmityskustannuksina.
Pyrokratiaan totuttule otti aikansa. Kaikki hankkeeseen liittyvät paperiasiat kestivät 
kauemmin kuin olimme ajateleet. Kaikki kuitenkin hoitui ajallaan.
Yhteistyö Tunturilapin Leaderin kanssa sujui mallikkaasti. Apaua sai aina tarvittaessa
ja asiointi oli helppoa ja mutkatonta.

Ari Savikko 
Puheenjohtaja
Suomen Kalakirjasto ry 


