
VAHVUUDET HEIKKOUDET 

• Saaristomeri soveltuu vesistönä hyvin 

kalatalouselinkeinojen harjoittamiseen 

- runsas kalantuotanto, pääosin hyvässä tilassa 
olevat kalakannat ja lähellä olevat kalavedet ovat 
kaupallisen kalastuksen kulmakiviä 
- virtaisat salmet sekä myrskyiltä suojaava 
saaristo antavat hyvät puitteet kalankasvatukseen 
- upea luonto ja suojaiset, osittain vähän asutut 
vesialueet sopivat hyvin kalastusmatkailulle 

• Pitkät perinteet ja vahva kalastuskulttuuri, 

joka on osittain heikentynyt mutta olemassa 

• Kalatalousyrityksillä on hyvä ammattitaito ja 

osaaminen 

• Kalanostajat, -jalostajat ja markkinat lähellä 

- riittävästi kalan ostajia, joista useat palvelevat 
sekä kalastusta että vesiviljelyä ja ovat 
valtakunnallisellakin tasolla merkittäviä 
kalanjalostuslaitoksia 
- tärkeimmät kotimarkkina-alueet lähellä 
- osassa aluetta toimii järjestelmällinen 
kalankeräily 

• Kasnäsin kalajauhotehdas mahdollistaa 

Saaristomeren ravinteiden kierrättämisen 

- silakasta ja kilohailista valmistetaan raaka-
ainetta kalankasvattajien käyttämälle Itämeri-
rehulle 
- dioksiini- ja PCB-yhdisteet pystytään 
poistamaan prosessissa 

• Laaja toimijaverkko tukee 

kalatalouselinkeinojen kehittymistä ja 

verkostojen syntymistä 

- kalatalouden ammatillista perus- ja 
jatkokoulutusta (Livian kalatalous- ja 
ympäristöopisto) 
- kaloihin liittyvää koulutusta myös 
akateemisella tasolla (Turun yliopisto, Åbo 
Akademi, Turku Amk) 
- Saaristomereen, rannikon kalakantoihin ja 
elinkeinoihin suuntautunutta tutkimusta (Luke ja 
Saaristomeren tutkimuslaitos) 
- kaksi kalatalouden neuvontajärjestöä ja kuusi 
kalatalousaluetta 
- ELY-keskus ja kalatalousryhmä 

• Rannikkokalastusyritysten heikko kannattavuus 

- hylkeet ja merimetsot aiheuttavat merkittäviä 
vahinkoja ja taloudellisia tappioita 

- kalan reaalihinnan kehitys jäänyt jälkeen työn 
kustannusten noususta 

- alaa ei koeta kiinnostavana, ja uusia kalastajia 
tulee vähän 

• Laajoja vesialueita ei pystytä hyödyntämään 

hylkeiden takia ja sisäsaaristo ruuhkaantuu 

- kalastus painottuu hylkeiden takia yhä 
suppeammalle alueelle rannikon läheisyyteen 

- kaupallinen kalastus, kalastusmatkailu ja 
virkistyskalastus kilpailevat samoista alueista 

- vedenomistajat ja mökkiläiset saattavat kokea yhä 
lähemmäs rannikkoa siirtyvät kalastajat 
häiritsevinä 

• Kalastuksen ja kalastusmatkailun infran ja 

logistiikan puutteet 

- kalan purkupaikkojen varustetaso heikko 
- Airiston itäpuolella ei ole kalan purkupaikkoja  
- kalankuljetus Turunmaalla loppunut 
- kalastusmatkailun taukopaikat ja oheispalvelut 

vähissä – verkostoitumisessa puutteita 
• Vesiviljelyllä ei ole kasvumahdollisuuksia 

- uusia lupia ei myönnetä 
- nykyisiä lupia leikataan uusittaessa => 

kannattavuus heikkenee 
• Rannikkovesien heikko tila ja talvien jäättömyys 

- sisäsaariston ekologinen tila on monin paikoin 
heikentynyt verrattuna edelliseen tila-arvioon 

- kutualueita menetetty 
- muutokset kalakannoissa ja kalojen 

käyttäytymisessä vaikeuttavat sekä 
ammattikalastajien että kalastusoppaiden työtä 

- jään puute lisää hyljevahinkoja 
• Paikallisen kalan markkinoinnissa ja 

tuotteistamisessa on parantamisen varaa 
• Yhteistyö ei ole ollut tarpeeksi laaja-alaista 

- verkostoitumisen ja tiedonkulun vähäisyys 
Saaristomeren eri osa-alueiden välillä 

- paikallisyhteisöjen aktiivisuuden vähäisyys 
kalatalouden edistämisessä 

 

  



MAHDOLLISUUDET UHKAT 

• Ratkaisujen löytyminen hylkeiden ja 

merimetsojen aiheuttamiin ongelmiin 

- poliittiset päätökset Suomen ja EU:n 
tasolla 

- pyydystekniset ja muut innovaatiot 
• Ravinnekierrätykseen perustuvat ratkaisut 

- Itämerirehun käytön edistäminen 
- Itämerirehu on kalastuksen, vesiviljelyn 

ja rehunvalmistajien yhteistoimintaa 
Itämeren tilan kohentamiseksi => alan 
arvostuksen nousu 

- alueellisten kuormituskiintiöiden 
käyttöönotto ja päästöperusteiset 
ympäristöluvat vesiviljelyssä 
(lainmuutos) 

• Kotimaisen ja paikallisen kalan kysynnän 

kasvu 

- kotimaisen kalan imago on hyvä 
- kalaa suositellaan kaikissa dieeteissä 
- terveellisen ja ekologisen ravinnon 

merkitys kasvaa 
- ruoan omavaraisuuden merkitys kasvaa 

• Paikallisen kalastuskulttuurin 

hyödyntäminen matkailun 

vetovoimatekijänä  

• Turismin ja kalastusmatkailun kasvu 

- koronan aiheuttama etätyökin tuonut 
saaristoon maksukykyisiä asiakkaita 

• Tieteellisen tutkimuksen parempi 

hyödyntäminen alkutuotannossa 

 

• Kalastuksen suurin uhka: hylje- ja merimetso-

ongelma lopettaa rannikkokalastuksen 

- kalat vähenevät, kalastus hiipuu, kalankeräily loppuu, 
uusia kalastajia ei tule 

- tietotaito häviää vanhojen mukana 
• Vesiviljelyn suurin uhka: liian tiukka lupapolitiikka ja 

viranomaisen epärealistiset käsitykset 

kiertovesiviljelystä 

- uusia lupia ei myönnetä, ja nykyisiä lupia leikataan 
uusittaessa 

- viranomaisten vahva usko kiertovesiviljelyn 
mahdolliseen nousuun myös ruokakalatuotannossa 
on nykytekniikalla ja osaamisella taloudellisesti 
epärealistinen näkemys 

• Lainsäädännössä ja kalatalousalan tukitoimissa 

tehdään liian hitaasti ratkaisevia päätöksiä 

• Lisääntyvät keskusjohtoiset kalastuksen säätelytoimet 

- viranomaiset, päättäjät ja tutkijat eivät huomioi 
kentän paikallista kokemusta ja tietoa 

• Ilmaston lämpeneminen ja muut ympäristömuutokset 

- tuulet, sateet ja valunta lisääntyvät 
- rehevöityminen 
- negatiiviset ja ennalta-arvaamattomat muutokset 

kalakannoissa 
- kalataudit ja hylkeiden ja merimetsojen kaloihin 

levittämät loiset 
- vieraslajit 

• Vesien muut käyttötarkoitukset ohittavat 

kalatalouselinkeinojen tarpeet 

- vesien lisääntyvä vapaa-ajankäyttö ja yhä laajentuvat 
suojelualueet vievät kalastukselta tilaa 

• Alaa ei tunneta tai sitä ei hyväksytä 

- riittävän laajan ymmärryksen puute kalastuksesta ja 
vesiviljelystä elinkeinoina 

- kuluttajien etääntyminen ruoantuotannosta 
- kielteinen asenne eläinten hyödyntämiseen ja 

tappamiseen 
• Ulkomaisen kalan lisääntyvä tuonti / vientirajoitukset 

 


