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Lausuntopyyntö luonnoksesta Manner-Suomen vesiviljelystrategiaksi 2030
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Satakuntaliitto toteaa kannanottonaan seuraavaa:

Satakuntaliitto on tutustunut lausunnolla olevaan vesiviljelystrategiaan 2030. Vesiviljelystrategian
2030 vision mukaan vesiviljelyala tuottaa kuluttajakysyntään vastaten korkealaatuisia ja vastuullisia
elintarvikkeita ja on tärkeä osa Suomen huoltovarmuutta. Vesiviljelytuotanto on noussut 25 000
tonniin ja kasvatetun kalan kotimaisuusaste yli 50 prosenttiin.

Vesiviljelystrategian strategiset valinnat ovat 1. Kilpailukykyinen ja kasvuun kannustava
toimintaympäristö 2. Kestävyys ja vastuullisuus 3. Kalojen hyvinvointi ja terveys.

Satakuntaliitto pitää kotimaisen kalan saatavuuden sekä kalantuotannon lisäämistä tärkeänä ja
vesiviljelystrategia 2030 on askel tällä tiellä. Satakuntaliitto pitää strategiassa esitettyä visiota
vesiviljelytuotannon kasvattamisesta 25 000 tonniin haastavana ottaen huomioon, että strategian
nykytilakuvauksen mukaan Suomessa kasvatettiin 15 miljoonaa kiloa ruokakalaa vuonna 2020.
Tavoitteena oleva lisäys on huomattava verrattuna nykytilanteeseen. Strategissa tulisikin esittää
kattava tarkastelu, jossa tunnistettaisiin strategian toteuttamiseen liittyviä reunaehtoja, riskejä ja
niihin varautumista.

Vesiviljelystrategian vision mukaan toiminnan kasvu ei vaaranna vesien- ja merenhoidon
tavoitteiden saavuttamista. Tämä on tärkeä tavoite ja yleisesti ottaen on syytä huomioida, että
vesiviljelytuotannon ekologinen kestävyys on ennakkoehto toimialan kehittymiselle. Teknologiset
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ratkaisut, kiertovesitekniikan kehittäminen ja verkkoallaskasvatuksen sijainninohjaus ovat tärkeitä
keinoja pyrittäessä edistämään vesiviljelystrategian mukaisia toimenpiteitä.

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain (2005/200) 3 §:ssä
käsitellään yleistä velvollisuutta selvittää ympäristövaikutukset. Kyseisen pykälän mukaan
suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että suunnitelman tai
ohjelman ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan riittävässä määrin valmistelun kuluessa, jos
suunnitelman tai ohjelman toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Lausunnolla olevassa vesiviljelystrategiassa 2030 ei ole esitetty tällaista yleispiirteistä SOVA-lain
tarkoittamaa ympäristövaikutusten arviointia ja tätä voidaan pitää puutteena strategian edistämisen
kannalta. Mahdollisten ympäristövaikutusten tunnistaminen ja niihin varautuminen on tärkeää
pyrittäessä strategian mukaiseen vesiviljelytuotannon kasvattamiseen. Strategiaa tulisi täydentää
ennen hyväksymiskäsittelyä reunaehtojen ja riskien kuvauksella sekä ympäristövaikutusten
arvioinnilla.

Satakuntaliiton käsityksen mukaan edellä mainitut kannanotot edistävät strategiassa esitetyn
päämäärien kehittämistä siihen suuntaan, että vesiviljelyä saadaan aidosti kehitettyä Suomessa
strategiassa esitetyn vision mukaisesti. Lopuksi Satakuntaliitto korostaa, että kotimaisen kalan
saatavuuden ja kalantuotannon lisääminen ovat tärkeitä tavoitteita kehitettäessä Suomen
elintarviketuotantoa.

Savola Anne
Satakuntaliitto - Alueidenkäytön toimiala
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