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1. Elinkeinotoiminnan visiosta ja strategiasta (212) puuttuu ammattikalastus. Visioon ja strategiaan tulee
lisätä uutena kappaleena:
Varsinais-Suomen kalatalouden kehittämisen lähtökohta on maatalouden tapaan hyvä logistinen ja
luonnonmaantieteellinen sijainti. Täällä on vahva ammattikalastusperinne ja kalanjalostusteollisuutta ja
niihin liittyviä innovatiivisia tutkimus– ja koulutusyksiköitä.
Perustelut: Ammattikalastus on joutunut hylkeiden takia luopumaan viime vuosina perinteisistä
pyyntimenetelmistä ja -paikoista. Kalastuselinkeinon jatkamiseksi on ollut pakko löytää kokonaan uusia
ammattikalastuksen välineitä ja menetelmiä. Esimerkkeinä hylkeenkestävät push-up rysät,
suomukalanuotat ja ammattikalastuskatiskat. Kalastuselinkeino joutuu muuttumaan ja kehittymän
vähenevistä resursseista huolimatta tällä hetkellä ja tulevina vuosina enemmän kuin koskaan samalla
aikavälillä.
Kalatalous tulisi huomioida maakuntakaavassa tulevaisuuden resurssina. Sekä työllistäjänä,
virkistyslähteenä että hyvinvointia lisäävän ravinnon tuottajana.
2. Elinkeinotoiminnan vision ja strategian (212) kohtaa 5 tulee täydentää:
Saariston vetovoima perustuu ainutlaatuiseen luontoon ja kulttuurihistoriaan. Saaristo- ja rannikkoalueen
veden tilan jatkuva huononeminen on todellinen uhka alueen 2.1.kalatalouden ja matkailuelinkeinon ja
kehittämiselle. Tavoitteena tulee pitää veden tilan oleellista parantamista. 2.2 Erityisesti ruoppausjätteitä
ei saa käsitellä niin, että se heikentää Saaristomeren vedenlaatua. Asian hoito vaatii maakunnan omia
toimenpiteitä sekä aktiivisuutta valtiovallan ja EU:n suuntaan. Aktiivisella ympäristöpolitiikalla on
keskeinen merkitys maakunnan ja erityisesti rannikko- ja saaristoympäristön vetovoiman kehittymiseen.
Varsinaissuomalaisen maaseutumatkailun vetovoima pohjautuu hoidetun kulttuurimaiseman ja
luonnontilaisten metsien, soiden ja vesistöjen hyvään saavutettavuuteen Turun kaupunkiseudulta.
Saariston, keskiajalta asti rakentuneen kulttuuri- ja palveluvyöhykkeen sekä laajan maaseutualueen
sijoittuminen ympyrän sisään, jonka säde on alle 100 km, antaa Varsinais-Suomen matkailulle muusta
maasta erottuvan ominaispiirteen ja menestyvien matkailutuotteiden tuotteistamisen mahdollisuuden.
2.1. Perustelut: Kalatalous tulee lisätä matkailuelinkeinon rinnalle. Matkailuelinkeino tarvitsee
kumppanikseen kalatalouden toimijoita. Matkailuelinkeino saaristossa on joutumassa lähivuosina
tilanteeseen jossa asiakkaille joudutaan tarjoamaan Saaristomereltä pyydetyn kalan sijaan norjalaista
kasvatettua lohta tai viljeltyä vietnamilaista pangasusta. Tähän tilanteeseen on johtamassa merimetson ja
harmaahylkeen epäonnistunut kannansäätely. Saariston vetovoima perustuu ainutlaatuiseen luontoon jota
harmaahylje ja merimetso muuttavat hallitsemattomasti.
2.2. Perustelut: Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton johto vaativat lehdistötiedotteessa 6.4.2009:
”Turun sataman ruoppausjätteiden käsittelyssä on huomioitava Saaristomeren haavoittuva tila.
Ruoppausjätteitä ei saa käsitellä niin, että se heikentää Saaristomeren vedenlaatua. Tähän on kaikkien
osapuolten sitouduttava.” Osapuolten sitouttaminen voidaan aloittaa lisäämällä strategiaan tämä
maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanervan lause.
Lopuksi Airiston-Velkuan kalastusalue muistuttaa, että ammattikalastus on ainoa käytössä oleva keino
poistaa ravinteita merestä – kiistattomasti terveellisen elintarvikkeen ja teollisuuden raaka-aineen
muodossa.
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