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Esitelmän sisältö
• Saaristomeren
kalatalousstrategian 20212027 laadinnan vaiheet,
aikataulu ja osallistaminen
• Kalatalousryhmän nykyisen
ohjausryhmän näkemys
tulevaisuuden tarpeista
• Johdatus ensimmäiseen
avoimeen verkkokyselyyn
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Saaristomeren kalatalousstrategian 2021-2027
laadinnan vaiheet, tavoitteena oleva aikataulu ja
osallistaminen
• Avoimet valmistelutilaisuudet 18., 20. ja 27.5.
• Avoimet verkkokyselyt

1. SWOT (28.5. – 8.6.)
2. Kommentit ohjausryhmän SWOTin perusteella tunnistamista
keskeisistä tarpeista sekä suurimmista kehityshaasteista ja
mahdollisuuksista (kesän aikana)
3. Strategian toimenpiteiden valinta (elokuun loppu)

• Avoimet valmistelutilaisuudet (elo-syyskuun vaihde)

– Strategialuonnoksen läpikäynti
– Strategialuonnos kommentoitavana myös verkkokyselyssä

Ohjausryhmä johtaa työtä ja työstää luonnoksia
Haku aukeaa näillä näkymin syyskuussa 2021, hakuaika 1 kk
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Kalatalousryhmän ohjausryhmän näkemys
tulevaisuuden tarpeista (19.4.2021)
”Saaristomeren kaupallisen kalastuksen taloudellisesti tärkeimpien suomukalalajien saaliit ovat
pudonneet noin puoleen 2000-luvun aikana. Syynä kehitykseen on hylkeiden ja merimetsojen
aiheuttama kalastusmahdollisuuksien voimakas väheneminen ja muutokset kalakannoissa.
Kalakantamuutoksiin löytyy mahdollisesti syitä myös muista ympäristötekijöistä.
Rannikkokalastajien määrä on vähentynyt koko alueella, mutta selkeintä negatiivinen kehitys on
ulompana saaristossa.
Kestävä kehitys ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on kalatalousryhmälle ensiarvoisen
tärkeää. Kalastusala tarvitsee jatkuvuutta, mutta uusien kalastajien on vaikea tulla alalle, jos
meri ei anna elantoa. Näemmekin tärkeimmäksi tavoitteeksemme tukea hankkeita, jotka
turvaavat ja edistävät Saaristomeren rannikkokalakantojen ja tärkeiden lisääntymisalueiden tilaa.
Elinvoimainen rannikkokalastus turvaa paikallisesti tuotetun luonnonkalan saatavuuden niin
isommille jalostajille kuin kalastajien omaan suoramyyntiin. Kuluttajien lisäksi hyödyt kohdistuvat
saariston elinkeinoihin esimerkiksi turismin kautta.
Täydennys 21.5. Kalankasvatus osana Saaristomeren kalatalouden tuotantoketjua luo
elinvoimaa saaristoon ja rannikolle. Alueen luonnonolosuhteet ja Itämerirehu mahdollistavat
tehokkaan tuotannon. Haasteena ja tuotannon lisäämisen esteenä ovat Saaristomeren vesien
tilaan kohdistuvat paineet. Haasteet voitetaan edistämällä vesiviljelyn nykyistäkin kestävämpien
tuotantotapojen kehittämistä, koko ruokajärjestelmän tarkastelua suhteessa meren
ravinnekuormaan ja kalanviljelyn myönteisten vaikutusten näkyvyyttä.
Uusina elementteinä haluamme ottaa strategiaan mukaan kalataloudelliset ympäristötoimet sekä
kalastusmatkailun kehittämisen.”
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Ensimmäinen verkkokysely avataan 28.5.
• Saaristomeren elinkeinokalatalouden ja
kalastusmatkailun vahvuudet, heikkoudet,
mahdollisuudet ja uhkat sekä keskeiset tarpeet
• Kyselystä tiedotetaan kohde- ja sidosryhmiä suoraan
sähköpostitse sekä kalatalousryhmän verkko- ja
facebook-sivuilla
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