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Älykäs, ketterä, sininen







Muutamia teesejä

• Kalastajien ja kalastuksen (erityisesti verkkokalastuksen) määrä 
vähenee
• Yhä suurempi osa saaliista tulee ”vähempiarvoisesta” kalasta
• Kertasaaliiden määrä kalastuksessa nousee, työ käy raskaammaksi.
• Isompi osa saaliista kertyy lyhyinä sesonkeina
• Tarvitaan isompia veneitä, koneita, yhteistyötä



Miten opetellaan yhteistyötä?



Kalasatamien kehi-äminen elinkeinokalatalouden 
solmukoh2na

7

Avomeri- ja 
rannikkokalastus Kalasatamat Kalan myynti, 

jatkojalostus

Ø Kalasatamat ovat merellisen ruuantuotannon ja elintarvikeketjun keskeisiä solmukohtia
Ø Kehittämissuunnitelmia on tehty ja toteutettu yli kahden vuosikymmenen ajan 
Ø Korona ja Venäjän hyökkäyssota nopeuttaneet elinkeinokalatalouden toimintaympäristön muutosta  
Ø Ristiriitaiset muutosajurit: esim. kilpailu merialueen tilan käytöstä lisääntyy, toisaalta 

elintarvikeomavaraisuuden ja huoltovarmuuden kasvanut tarve
Ø mm. Selkämeri tärkein silakan pyyntialue mutta merituulivoimalle myös suuri kysyntä

Miten kalasatamia tulisi kehittää, jotta ne palvelisivat 
tehokkaasti elinkeinokalataloutta?
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Turun yliopiston BlueCleanDigi –hankkeessa 

• Edistetään Satakunnan sinisen talouden yritysten kehitystä: koronan ja sodan 
aiheuttamiin muutoksiin vastaaminen, älykäs erikoistuminen, cleantech -ratkaisut 

• Toteutus haastattelujen ja työpajojen kautta
• Selkämeren Kalapaja oli 2.12.2022

Keväällä 2023 selvitetään Reposaaren ja Rauman kalasatamien tulevaisuuden 
kehittämissuuntia
• Työpaja tulevaisuuden näkymistä 24.3.2023 Porissa 
• Haastatteluja helmi-huhtikuussa (troolarit, kalasatamien toimijat jne.)
• Tuloksia käsittelevä työpaja toukokuussa
• Lopputuotoksena raportti kesäkuussa 2023
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Haastatteluissa ja työpajoissa 

käydään läpi toimintoja…
• Perustehtävä (ydintoiminta) ja sitä 

tukevat toiminnat/palvelut
• Alueellinen kattavuus ja yhteydet 

(tuonti, vienti, käsittely, jatkojalostus)
• Toiminnan ajallinen jakauma
• Kalasataman hallintomalli
• Kalasataman tarvitsemat tukipalvelut
• Asiakassuhteet ja kumppanuudet
• Kalasataman rooli kalastuksen 

kehittämisessä ja koulutuksessa?

…seuraavista näkökulmista:
• Nykytila: OK?  Kehitettävää? 
• Mahdollisuudet / lisäarvon tuottaminen
• Esteet kehittämiselle
• Kehittämisideoiden riskit / negatiiviset 

vaikutukset
• Backcasting: tarvittavat toimet, jotta 

haluttu tila saavutetaan
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