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Naantalin kaupunki

Asia:

Lausunto Naantalin saaristo-ohjelmasta

Esittäjä:

Airiston-Velkuan kalastusalue

Lausunto:
1. Naantalin kaupunki on merkittävä vesialueiden omistaja osakaskunnissa. Kaupungin tulee
aktiivisesti osallistua osakaskuntien vesialueiden käytön ohjaukseen ja kalavesienhoitoon,
joissa se on osakkaana.

2. Kaupungin tulee osallistua aktiivisesti kalastusaluetoimintaan. Kalastusalue on lakisääteinen
yhteistoimintaelin jonka jäseniä ovat vesialueiden omistajat sekä virkistys- ja
ammattikalastusjärjestöt. Kalastusalue ohjaa kalavesien käyttöä ja hoitoa kokoaa yhteen
kaikki vesialueen käyttäjätahot. Airiston-Velkuan kalastusalue on osaava yhteistyö- ja
hankekumppani.

3. Saaristo-ohjelmaluonnoksen SWOT – analyysin mukaan perinteisten elinkeinojen
väheneminen uhkaa Naantalin saaristoa. Ammattikalastajien lukumäärä on uhkaavasti
vähentynyt viime vuosikymmeninä. On huomioitava, että kuntaliitosten myötä
Saaristomeren ykkösryhmän ammattikalastajista nykyisin neljäsosa asuu Naantalin
kaupungin alueella. Naantali on Saaristomeren keskeistä ammattikalastusaluetta.
Ammattikalastuksen toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen tulee kirjata saaristoohjelmaan. Olemassa olevien kalasatamien / kalan maihintuontilaiturien (Särkänsalmi,
Haapala, Röölä, Velkua) toimintaedellytyksiä tulee kehittää ja turvata näiden käyttö
nykyiseen tarkoitukseensa.

4. Ruoppaus- ja läjitysstrategiat tulee laatia pitkällä tähtäimellä. Ruoppauksista ja läjityksistä
saatava hyöty ei voi lähtökohtaisesti olla huomattavampi verrattuna näistä aiheutuvaan
vahinkoon, haittaan tai muuhun edunmenetykseen. Naantalin kaupungin tulee aktiivisesti
etsiä vaihtoehtoja nykyisille meriläjityksille. Tulee selvittää maaläjitysten ohella
mahdollisuuksia sopivan lahtialueen sulkemiseksi ja täyttämiseksi ruoppausmassoilla.
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5. Merellinen saaristoluonto on ammattikalastuselinkeinon ja virkistyskalastuksen
toimintaympäristö ja saaristokaupungin imagokysymys. Saaristomeren tila on huonontunut
viime vuosikymmeninä. Ravinnepitoisuudet, varsinkin fosforipitoisuus, ja planktonlevien
määrä on kasvanut. Saaristomerellä näkyvänä ongelmana on rehevöityminen, erityisesti
sisäsaaristossa ja mantereen lähellä kaupunkien lähivesillä. On erityisesti huomioitava, että
ammattikalastus on ainoa menetelmä jolla poistetaan merestä ravinteita. Saaristo-ohjelma
menettää painoarvonsa mikäli vesien tila heikkenee edelleen.

6. Naantalin saaristo on Saaristomeren ja koko Suomen merkittävintä rannikkokalastusaluetta.
Naantalin kaupungin ja sen elinkeinotoimen tulee pyrkiä kaikin tavoin edesauttamaan ja
parantamaan saaristossa toimivien ja aloittavien kalastusyritysten toimintaedellytyksiä.
Naantalin kaupungin tulisi haastaa muut rannikon kaupungit ammattikalastuksen
kehittäjänä.

7. Merimetsojen ja hylkeiden aiheuttamat ongelmat ovat tosiasia, ja haitat ovat merkittäviä.
Haitat eivät kohdistu pelkästään kalavesien hoitoon, kalatalouselinkeinoihin ja
virkistyskalastukseen, vaan ne ovat vakava uhka koko saaristo- ja rannikkoalueiden elävänä
ja asuttuna pysymiselle. Merimetsokolonioiden paikka ei ole sisäsaaristossa. Naantalin
saaristo-ohjelmaan tulee kirjata tämä tavoite.
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