Tämä on alkuperäisen artikkelin rinnakkaistallennettu versio.
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Kalan alkuperalla on valia Lapissa
Sisavesikalan merkitys tunnustetaan
Lapissa. Lapin elintarvikeohjelman
yhdeksi painopistetuotteeksi on
valittu sisavesikala.

Petri Muje
Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin
kalatalouskeskus

eka Lapissa asuvat etta
alueelle matkailijoina tulevat ovat kiinnostuneita tarjolla olevien tuotteiden alkuperasta. Lyhyet toimitusketjut
takaavat laadun, turvallisuuden ja jaljitettavyyden, jonka
lisaksi paikallisesti tuotettu
ruoka hyotyy matkailualan
esiin tuomasta puhtaudesta ja
pohjoisesta eksotiikasta.
Paikallisten tuotteiden lisaantyva kysynta on huomioitu Lapin kevaalla 2017 julkistetussa
elintarvikeohjelmassa. Kehittamiskohteiksi
on valittu tuoteryhmia, joissa
Lapissa on merkittavaa raakaainetuotantoa, jota voidaan lisata ja jonka paikallista jatkojalostusta voidaan kehittaa.
Yhdeksi painopistetuotteeksi
on valittu sisavesikala. Lapissa merkittavia kalan ostajia
ovat matkailutoimijat - turistien kohdalla paikallisuus ja
tarinat ovat osa ruokaelamysta. Kalastajan pyyntitapojen ja
henkilon esittelyn merkitys lisaantyy jatkossa. Inarin siika,
Miekojarven kuha ja Kitkan
viisas ovat jo tunnettuja brandeja maakunnan ulkopuolella.
Alueellisena heikkoutena
on paikallisen jalostuksen vahaisyys. Tavoitteena on maakuntana siirtya laadukkaan
raaka-aineen tuotannosta laadukkaiden lopputuotteiden
merkittavaksi tuottajaksi.

S

Kalastusta voidaan
Lapissa lisata
Lapissa on tehty useita alueellisia ja paikallisia toimenpiteita, jotka lisaavat ja kehittavat
kalan pyyntia, hyodyntamista
ja jatkojalostusta. Kaupallisesti pyydettavat sisavesikalakannat ovat maakunnassa
edelleen paasaantoisesti alikalastettuja. Erilaiset maakunnalliset strategiat ja ohjelmat
luovat raamin kehittamistyolle muun muassa ohjaamalla

Kalastaja Jouko Sirkkala fileoi kuhaa paineilmaveitsella Pellon Miekojarven kalasatamassa.
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Kalastaja Jouko Sirkkala talviverkoilla Pellon Miekojarvella.

rahoittajien toimintaa.
Kaytannon kalastuksessa
haasteena on kalastajakunnan
ikaantyminen. Myos kalastajat ovat asiaan havahtuneet ja
esimerkiksi Lokkaan on etsitty uusia kalastajia mm. valtakunnallisten
ilmoituskampanjoiden kautta. Uusille toimijoille on luvattu tukea kylan kalastajayhteisolta. Alueelle onkin jo saatu muutamia
uusia kalastajia kampanjan
kautta. Lokan lisaksi myos
muualla on tarjottu kalatalousalan oppilaitoksissa opiskeleville harjoittelupaikkoja. Kalastuksessa on haasteita, mutta ainakin Lapissa on ennenaikaista puhua sisavesikalastuksen haviamisesta tai edes
hiipumisesta.

Kuntien toiminnan
merkitys on iso
Kunnallisella tasolla on jo
tehty kaytannon paatoksia,
jotka vaikuttavat suoraan
kalastukseen ja kalan kysyntaan. Sodankylassa kunta on
panostanut uuteen valmistuskeittioon, jossa on mahdollista
hyodyntaa paikallisia raaka-

aineita aiempaa monipuolisemmin. Toiminnan muutos
on myos vaatinut sen, etta
kunta on osittain irtaantunut
laajasta hankintarenkaasta ja
kehittanyt omaa hankintaosaamistaan - paikallisuus
sinansa ei voi olla hankintapaatoksen peruste, mutta esimerkiksi tuoreus ja toimitusvarmuus voivat.
Lokan kalastajien ja kunnan valilla on solmittu sop imus, joka on kaytannossa
korvannut muualta tuodun
kalan kayton kunnan ruokahuollossa. Kunnan keittio
hyodyntaa Lokasta saaliiksi
saatavaa vajaakaytettya kalaa
arvokalan (siian) mennessa
edelleen paasaantoisesti Etela-Suomeen. Kunta maksaa
hankkimansa saaliin kalastajille nopeasti kalan pyynnin
jalkeen, vaikka kala varastoidaankin (pakastetaan) kalasatamassa Lokassa ja toimitetaan aina kayttotarpeen mukaan keittioon. Merkittava
asia paikallisen kalan lisaantyvassa tarjonnassa kouluissa
on uuden sukupolven tutustuttaminen paikalliseen kalaan tuontikalan asemasta.
Myos kalasatamiin on vii-
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meisten vuosien aikana kuntapuolella sijoitettu. Pellon
Sirkkakosken kalasatamaa on
peruskorjattu (edellisen ohjelmakauden EKTR-tuki) ja kalasatamalle on saatu laitoshyvaksynta. Kalastajille on tarjottu myos Lapin kalatalouden toimintaryhman (EMKRtuki) osittain rahoittamaa ja
ProAgria Lapin /Lapin kalatalouskeskuksen ja Pellon Kehityksen yhteistyona jarjestettya
kalan hygieenisen ja saannosten mukaisen kasittelyn koulutusta. Uudistetut tilat parantavat kaupallisen kalastuksen edellytyksia Miekojarven ohella m yos muilla Tengelion vesistoalueen suurilla
jarvilla Vietosella ja Raanujarvella. Miekojarvella on aloitettu vajaakaytetysta kalasta
tehdyn kalamassan toimitusyhteistyo kalastajilta Pellon
kunnan keskuskeittiolle. Jarven arvokala kuha myydaan
paaosin fileoituna Rovaniemelle, Ouluun ja alueen tunturikeskuksiin. Myos Kemijarvella on kalastuksesta kiinnostuneille ollu t koulutusta ja
kalankasittelytilojen uudistamisen suunnittelu on kaynnissa. Rovaniemella toimitus-

ketjua on lyhennetty suoramyyntia kehittamalla ns. reko-ringin kautta. Ringissa on
mukana tavarantoimittajana
myos kaupallinen kalastaja.

Hyva kehitys turvattava
uudistusten keskella
Ta.Ba hetkella Lapin sisavesien
kalatalous on voimakkaassa
myotatuulessa. Kalaa kysytaan ja paikallisuuden arvostuksen myota myos siita maksettava hinta on kohtuullinen.
Vajaakaytetyn kalan menekki
on lisaantynyt kuntien aktiivisen toiminnan myota. Kalastajia ja kalanjalostajia tarvitaan kuitenkin lisaa.
Julkisuudessa paljon puitu
maakuntauudistus luo myos
epavarmuutta kalatalouteen jos hankintapaatokset tullaan
tekemaan maakuntatasolla,
voivat pienet paikalliset toimijat pudota pois keskuskeittioiden toimittajaringista isojen ostoerien vuoksi. Tassa
kalatalousalan toimijoilla on
poliittisen
vaikuttamisen
paikka niin Lapissa kuin
muuallakin maassa.

